
Kaže, da je znova nastal zasuk, 
kajti onesnaženost zraka so kot 
problem zaznali v starejših raziska -
vah v 80. in 90. letih, še posebno v 
urbanih središčih, kjer je bilo veli -
ko smoga. Nato se je kakovost zraka 
izboljšala, predvsem zaradi opu -
stitve proizvodnje v nekaterih ve -
čjih industrijskih onesnaževalcih, 
odprave individualnih kurišč na 
trda goriva, uporabe neosvinčenega 
bencina ter prehoda na plin oziro -
ma na daljinsko ogrevanje. V drugi 
polovici devetdesetih in prvih letih 
tega tisočletja je bil zrak postavljen 
na stranski tir, v ospredju je bila ka -
kovost vode. Zdaj se je spet pojavil 

problem kakovosti zraka, še poseb -
no v Ljubljani, zaradi prometa. To 
bo verjetno ponovno v ospredje 
postavilo razprave o dodatni pre -
povedi prometa v središču mesta, 
večjem preusmerjanju na javni me -
stni promet in uvedbi takse za uvoz 
v mesto, ki jo je na začetku prvega 
mandata že omenjal župan Zoran 
Janković, ugotavlja dr. Smrekar.

V šestih letih se ni veliko 
spremenilo

Samo približno četrtino Ljubljan -
čanov bi lahko označili za naklo -
njene varovanju okolja, pri čemer 
je zanje to tudi vrednota, za katero 

so pripravljeni kaj narediti, je poka -
zala primerjalna raziskava, ki je lani 
spomladi potekala v okviru projek -

komisije, pri nas pa ga vodi javno 
podjetje Vodovod-Kanalizacija (Vo-
Ka). V raziskavi je sodelovalo 408 
polnoletnih Ljubljančanov. Polo -
vica jih živi v individualnih hišah 
in imajo ohišnice ter so z delom 
na vrtovih bolj povezani z okoljem 
oziroma podzemno vodo. Druga 
polovica pa živi v večstanovanjskih 
hišah ali blokih ter so manj poveza -
ni s podzemno vodo.

Raziskava leta 2004 je bila sicer 
obširnejša, sodelovalo je devetsto 
oseb, pri čemer je bilo dve tretjini 
prebivalcev mestnega okolja Lju -
bljanskega polja, tretjina pa iz pri -
mestnega okolja na Iškem vršaju, 
vendar je bil vzorec tudi v lanski 
raziskavi reprezentativen. »Med 
rezultati obeh raziskav ni bistve -
nih razlik. Glede na to, da je veliko 
informiranja in izobraževanja o va -
rovanju okolja, je šest let prekratek 
čas, da bi se pokazali opaznejši re -
zultati,« meni dr. Smrekar.

Podobno kot leta 2004 se je tudi 
lani 60 odstotkov vprašanih zelo ali 
precej strinjalo s trditvijo, da lahko 
kaj naredijo za okolje; zanj je, tudi 
če tega ne počnejo drugi, pripravlje -
nih skrbeti samo še 52,6 odstotka 
sodelujočih v anketi. Več denarja v 
skrbi za okolje bi jih bilo pripravlje -
nih porabiti le še 33 odstotkov, višje 
cene izdelkov pa bi jih plačevalo 
zgolj še 26 odstotkov. (Izmišljeni) 

fundaciji za zdravo pitno vodo bi 
pol evra na mesec odštelo 66 od -
stotkov vprašanih, dva evra bi jih 
plačevalo 24 odstotkov, 2,5 evra pa 
samo še 12 odstotkov.

Divja odlagališča večinoma 
polnijo mali obrtniki

Lanska raziskava je podobno 
kot prejšnje pokazala, da je sto -
pnja okoljske ozaveščenosti zelo 
povezana z izobrazbo. Do okolja 
najmanj prijazno se vedejo poklic -
no izobraženi, slabše od odraslih z 
osnovnošolsko izobrazbo, zato bi 
bilo še posebno v srednjih šolah tre -
ba vključiti več teh vsebin. »Divja 
odlagališča za Savo in blizu uvoza v 
center na obvoznici na Barju so kar 
naprej polna. Sodeč po strukturi 
odpadkov, med katerimi so kera -
mične ploščice, deli kopalniških na -
peljav, kuhinjsko pohištvo in drugi 
odpadki, ki nastanejo zaradi malih 
gradenj ali prenove stanovanj, ta 
odlagališča polnijo mali obrtniki, ki 
so poklicno izobraženi,« razlaga so -
govornik. Po drugi strani pa občani 
nismo dovolj obveščeni, da lahko 
od obrtnika, ki nam izda račun, zah -
tevamo potrdilo o odložitvi odpad -
kov na uradno deponijo. Obrtnik 
ima namreč v ceni tudi postavko za 
odvoz na deponijo in deponiranje, 
tako pa je to njegov čisti dobiček, 
medtem ko odpadke odvrže za Savo 
ali na Barje. Ljudje tega ne vedo, ob -
veščanju bi bilo treba nameniti več 
pozornosti, opaža dr. Smrekar.
Andreja Žibret

Okoljska (ne)ozaveščenost Ljubljančanov

Meščane spet bolj skrbi onesnažen  
zrak kot kakovost pitne vode
Samo četrtina Ljubljančanov je naklonjena varovanju okolja in je to zanje vrednota,  
za katero so pripravljeni tudi kaj narediti – Ljudje niso pripravljeni plačevati več za čistejše okolje
Ljubljana  – Onesnaženost zraka znova najbolj skrbi prebivalce Ljublja -
ne, voda, zaradi katere so bili najbolj zaskrbljeni še leta 2004, pa je v pri -
merjalni raziskavi, ki je potekala lani spomladi, na drugem mestu. Nad ka -
kovostjo zraka je bila zelo zaskrbljena skoraj polovica anketirancev (46,2 
odstotka), ugotavlja dr. Aleš Smrekar, vodja oddelka za varstvo okolja na 
geografskem inštitutu Antona Melika pri Znanstvenoraziskovalnem centru 
SAZU. Za vodo iz ljubljanskega vodovodnega omrežja pa je skoraj dve tre -
tjini vprašanih menilo, da je zelo dobra ali odlična.

Reka, mestno odlagališče  Foto Aleš Černivec
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Vprašali smo za vas

je preventivno ravnanje

Vpliv pitja pitne vode  
iz vodovoda
Skoraj dve petini opredeljenih 
vprašanih v lanski raziskavi 
je menilo, da pitje vode iz 
vodovodnega omrežja ugodno 
vpliva na zdravje, dobre tri 
petine pa, da negativno. Kar 52,8 
odstotka anketirancev zmotno 
misli, da je pitna voda v Ljubljani 
klorirana. Tri četrt vprašanih 
vsaj občasno pije embalirano 
vodo, samo 4 odstotke pa je 
takih, ki nikoli ne pijejo vode iz 
omrežja. Sodelujoči so za 0,6 
točke slabše ocenili kakovost 
vode iz plastenke (ocena 3,1) kot 
iz vodovoda; očitno je nastal 
preobrat v mišljenju, saj so leta 
2004 menili, da je embalirana 
voda kakovostnejša  
za 0,4 točke (ocena 3,3).


