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Zadeva: Odgovor na svetni5ko vpra5anje mestne svetnice, gospe Nata5e Sukii

Spoitovani,

v Mestni obdini Ljubljana si v okviru Odloka o nadrtu za kakovost zrakain Podrobnej5ega programa
ukrepov (Uradni list RS, 5t. 24114) prizadevamo za izbolj5anje kvalitete zraka in izvajamo Stevilne
ukrepe za distej5i zrak. Kvaliteto zraka spremljamo tudi v okviru lastne merilne postaje Ljubljana-
Center, ki nadzoruje stanje onesnaZenosti zrakazaradi prometa.

Kljub postopnemu zmanj5evanju onesnaZenosti ugotavljamo, da so bile razmere v leto5njem
zimskem obdobju (novembra, decembra in januarja) glede onesnaLenega zraka slab5e kot bi si Zeleli.
Emisije Skodljivih snovi v zrak se v Ljubljani v tem obdobju niso bistveno povedale. Povedano
onesnaZenje zraka je bilo povezano z daljSim obdobjem izrazito neugodnega zati5nega vremena brez
padavin, kar je onemogodilo obidajno prezradevanje mesta. S podobnimi problemi so se v istem
obdobju soodala tudi mnoga druga mesta po Evropi.

Rezultati analiz rezultatov meritev nakazujejo, da na onesnaZenost vse bolj vplivajo emislje iz virov
izven Mestne obdine Ljubljana, na katere ne moremo vplivati. Pojav vetra ob koncu leto5njega
januarja, ki je po dalj5em zati5nem obdobju navadno v Ljubljano prinesel sveLzrak in onesnaZenje
zmanj5al, nam je tokrat v Ljubljano nosil visoke vrednosti onesnaZenosti z delci. Ob tem vrednosti
duiikovega dioksida (lokalno prometno onesnaZenje) niso presegle letnih normativov. Zato
onesnaZenje povsem soded ne izvira iz prometa temved iz emisij individualnih kuri5d. V Ljubljani
smo v preteklih desetletjih 75%o vseh individualnih kuriSd zamenjali z daljinsko toploto in plinom.
Menimo, da je sedanje stanje poleg izrednih vremenskih razmer pogojeno tudi z neurejenimi
razmerami v Sir5em slovenskem prostoru na podrodju kurjenja lesa in nadzora individualnih kuri5d,
na kar nimamo nobenega vpliva.

V izdelavije Studija, ki nam bo dala odgovore na vpra5anja o dejanskih vzrokih zadnjega pojava
onesnaZenosti zraka v Ljubljani. Studila bo kondana do sredine maja in takrat vam bomo lahko
posredovali rezultate oz. ugotovitve.

Prijazen pozdrav,

Pripravil:
Andrei Piltaver >€L^Vi5ji svetovalec I \
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