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ZADEVA: ODGOVOR NA VPRASANJE MESTNEGA SVETNIKA SLAVKA SLAKA 0 
KAKOVOSTI ZRAKA V MOL 

Neprekinjene meritve onesnazenostl zraka v Ljubljani potekajo vse od leta 1968. Danes meritve 
potekajo na dveh merilnih mestih, in sicer na merilnem mestu v okviru drZavne merilne rnreze (na 
dvoriscu Agencije RS za okolje), ki meri onesnazen]e izven dosega vecjih prometnic in na 
merilnem mestu, ki meri vplivprometa, konkretno na kriziscu Gosposvetske in Siovenske ulice na 
ploscadi pred Figovcem), ta postaja je v lasti MOL. 

Na obeh merilnih mestih belezirno dneve s presezeno dnevno dovoljeno vrednostjo trdnih delcev. 
Najvecja dovoljena dnevna vrednost delcev znasa 50 /-lg/m 3 in je lahko presezena najvec 35 dni v 
koledarskem letu. Najvecja dovoljena letna vrednost znasa 40 /-lg/m 3• Kriticne vrednosti pri delclh 
normativ ne doloca. Vrednosti delcev na merilnem mestu Figovec upadajo. Pray tako se zmanjsuje 
stevilo dnevnih preseganj. 

Velik vpliv na rezultate meritev imajo vremenske razmere, saj dez in vlazno vreme prispevata k 
temu, da se onesnazenost z delci v zraku bistveno zmanjsa. Da bi se prepricali, ali je vzrok 
preseganja dejansko promet in v koliksnl meri ravno promet prispeva k onesnazenlu z delci, 
nameravamo opraviti podrobnejso analizo delcev, saj bomo Ie tako lahko zagotovo dolocili izvore 
in stem skupaj s pristojnim ministrstvom pripravili ustrezen operativni program, ki je predviden v 
Programu varstva okolja za MOL. 

Poleg tega pa pri Figovcu belezlmo tudi presezene letne vrednosti dusikovih oksidov. Dnevne 
vrednosti tu niso presezene. To kaze na povecano onesnazenje z duslkovimi oksidi ob 
prometnicah in ob vecjih vpadnicah. 

Podatke 0 stanju onesnazenosti zraka objavljamo na spletnih straneh MOL. Mesecna porocila 0 

stanju onesnazenosti redno objavljamo tudi v glasilu Ljubljana. 

Agencija RS za okolje pa je v skladu s Pravilnikom 0 kakovosti zunanjega zraka pristojna za 
obvescanje javnosti v primeru preseganja kriticnih in opozorilnih vrednosti v zraku. 

Oddelek za varstvo okolja se ze dolgo zaveda problematike onesnazenega zraka, prva analiza 
stanja je bila opravljena v sklopu Ocene okoljskega in zdravstvenega tveganja zaradi 
onesnazenosti zraka in vode v MOL (2004), ki je jasno pokazala na problematiko in posledice 
onesnazenosti zraka v mestu, kar je bilo veckrat javno omenjeno in sporoceno javnosti preko 
medijev. Istega leta smo v skladu z Zakonom 0 varstvu okolja zacell s pripravo Programa varstva 
okolja za MOL kot s krovnim dokumentom za dosego izboljsanja stanja okolja v MOL, ki ga je leta 
2007 sprejel Mestni svet. 



V Programu varstva okolja za MOL se prva dva strateska cilja nanasata na onesnazenost zraka in 
podnebne spremembe, vezana pa sta na podroe]e energetike in prometa. K zrnanjsanju 
onesnazenja z delci v MOL lahko bistveno prispevamo z ureditvijo prometa. Tega seveda ni 
rnoqoce narediti cez noc in parcialno in z enim samim ukrepom, ternvec Ie celovito in z usklajenim 
delovanjem vseh deleznikov. Najpomembnejslmi ukrepi, ki smo jih zapisali tudi v Programu 
varstva okolja so: izboljsan javni prevoz (rnanjse emisije, vec]a potovalna hitrost, vecja prijaznost 
do uporabnikov), primestna zeleznica, zrnanjsanje uporabe osebnih vozil v mestu na racun 
povecanja deleza pescev in kolesarjev, uvedba sistema P+R, loceni pasovi za JPP, racionalizacija 
dostave blaga in povecan delez uporabe zeleznlskeqa prometa, uvedba integralne vozovnice, 
promocija uporabe okolju prijaznih prevoznih sredstev. . 

Na Oddelku za varstvo okolja aktivno sodelujemo v projektu CIVITAS Elan, v okviru kateregaso 
zastavljene konkretne naloge za izbrani koridor. 

Pripravil: 
Andrej Piltaver 
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MESTNI SVET 

MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

ZADEVA: 26. seja Mestnega sveta MOL - vprasanja in pobude svetnikov 

V skladu s 97. clenom Poslovnika Mestnega sveta MOL zastavljam naslednje svetnisko 
vprasanje in prosim za pisni odgovor na 26. seji Mestnega sveta MOL. 

Po podatkih Agencije RS za okolje se kakovost zraka v Mestni obcini Ljubljana slabsa, 
Posebej skrb vzbujajoca je rast emisij iz prometa, kot posledica povecevanja cestnega 
prometa, porabe motomih, predvsem dizelskih goriv. Januarja v ljubljanskem zraku ni bilo 
prevec nobenih drugih skodljivih snovi, razen trdnih drobnih delcev PMlO, ki so zelo 
skodljivi za zdravje ze pri nizkih koncentracijah. Kratkotrajne dnevne mejne vrednosti ne bi 
smele dosegati 50 mikrogramov na kubicni meter. Na merilnem mestu Bezigrad je v januarju 
letos vrednost delcev v zunanjem zraku, kar l6-krat presegla dnevno mejno vrednost 70 ug, 
skoraj vsak delovni dan, ko je povecanje prometa osebnih motomih vozil, zaradi dnevne 
migracije najvecje. V mesecu februarju l4-krat. Evropska direktiva 0 kakovosti zraka 
dovoljuje 35 preseganj v koledarskem letu. 

V MOL je bil sprejet program varstva okolja do leta 2013, ki sicer doloca prednostne 
probleme ter ukrepe in programe. Kaksni ukrepi so bili sprejeti za izboljsanje stanja na lokalni 
ravni in kaksna je casovna opredelitev teh ukrepov? 

Kako mestni oddelek za varstvo okolja obvesca in informira javnost v zvezi s prekomemim 
onesnazenjern in skodljivih vplivih na zdravje. Kaksen je operativni program zmanjsevanja 
onesnazenosti zraka zaradi emisije PMlO? 

S spostovanjern, 

Slavko SLAK 
Svetniski klub LDS
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