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STRNJENE PRVE UGOTOVITVE PO IZVEDENI ANKETI ZA ŠIRŠO JAVNOSTI 

OB PRIPRAVI OPVO MOM 2030 

 

V okviru priprave OPVO MOM 2030 smo v času od 18.8.-18.9.2020 širšo javnost nagovorili z anketo, 

ki je vsebovala posamezna vprašanja iz področja okoljevarstva in ohranjanja narave na območju 

MOM. 

Celotna analiza opravljene ankete bo zajeta v dokumentu OPVO MOM 2030, v nadaljevanju pa 

sledijo prve strnjene ugotovitve. 

Vzorec: 191 anketiranih, od tega 73% starih od 25-55 let 

Skoraj 94% vseh vprašanih meni, da pijemo v občini dobro oz. ustrezno vodo. Kljub temu pa jih 

je več kot polovica vseh izpostavila dejavnike, ki imajo po njihovem mnenju največji negativni vpliv 

na kakovost lokalne pitne vode in sicer: onesnaženost podzemne vode, neustrezno zavarovani vodni 

viri, neurejena kanalizacija ter neustrezno in slabo vzdrževane interne inštalacije v stanovanjskih 

objektih.  

Po mnenju več kot 60% anketiranih so odlaganje odpadkov, intenzivno kmetovanje, promet in 

industrija sektorji, ki najbolj negativno vplivajo na kakovost tal.  

Mnenje večine je, da bi najbolj na izboljšanje kakovosti zraka v mestu vplivali naslednji ukrepi: 

zamenjava in posodobitev kurilnih naprav, subvencije za okolju prijazne stavbe, vozila, energente, 

naprave, ipd. ter izboljšan železniški in javni avtobusni promet. Spodbudna pa je ugotovitev, da je 

pri individualnih ukrepih za čistejši zrak bila s strani deležnikov izražena zelo visoka (nad 70%) 

pripravljenost za spremembo individualnih navad.  

Občani tudi skrbno spremljajo podnebne spremembe v mestu in menijo, da so posledice že 
opazne v smislu zvišanja temperature zraka in večjega števila vročinskih valov ter povečanja 
intenzivnosti padavin. Ocenjuje pa, da lahko posledice ublažimo tudi s sajenjem drevja in ostalih 
rastlin v urbanem prostoru,  z zasaditvijo streh in uvajanjem zelenih fasad. 
 
Večina anketiranih tudi meni, da preveč posegamo v naravno okolje z določenimi dejavnostmi kot 
so odlaganje odpadkov, nedovoljena vožnja v naravnem okolju, neprimerna  razsvetljava, pozidava, 
ipd.. Prepoznavajo probleme tujerodnih vrst pri nas in izrinjanje domorodnih. Vendar jih le okoli 5 % 
meni, da je narava slabo ohranjena.  
 
Kot ključni vir hrupa v mestu občani izpostavljajo promet, prav tako jih moti hrup, ki ga povzročajo 
gostinski lokali, hrup zaradi industrije in hrup zaradi javnih prireditev na prostem. Kot najbolj 
problematičen vir svetlobnega onesnaževanja v mestu pa prepoznavajo osvetlitev reklamnih 
panojev in osvetlitev posameznih objektov (40%).  
 
Občani so zelo pozorni tudi na izgled mesta oz. posameznih območij. Predvsem na območjih 
mestnih gozdov občani opažajo še vedno prisotnost divjih odlagališč odpadkov (npr. Stražun, 
Betnavski gozd, Pekrska gorca, obrobje Pohorja, območje Limbuša), prav tako zaznavajo 
zapuščena, neizrabljena ali neurejena območja oz. zemljišča v mestu (npr. območja industrijskih con 
- Tezno, Melje, Studenci; desni breg Drave – Obrežna, Ruška, Taborska; območja ob Tržaški cesti; 
gramoznica v Dogošah).  

mailto:info.okolje@maribor.si


 
Po mnenju večine anketiranih ima mesto velik turistični potencial predvsem na območjih 
Kalvarije, Piramide, obrežja Drave, Pohorja ter mestnih gozdov. Pozitivne učinke turizma vidijo tudi 
v ponudbi lokalnih izdelkov ter v boljši urejenosti mesta. Po njihovem mnenju pa je mogoče tudi 
sklepati, da mora mesto v bodoče primerno obvladovati pritiske turizma na naravo in kakovost 
bivanja v mestu (odpadki, promet, hrup). 
 
Več kot 70% anketiranih je tudi seznanjena s sistemom krožnega gospodarstva. Skoraj vsi so 
potrdili, da ločujejo odpadke, več kot polovica se jih že trudi in kupuje izdelke brez embalaže in/ali z 
okoljskimi oznakami ali pa kupujejo manj.  
 

Veseli smo odzivov občanov in se zahvaljujemo za njihovo sodelovanje. Ugotovitve iz ankete bomo 

skrbno proučili. Zagotovo nam bodo v pomoč in orientacijo pri obravnavi posameznih področij, ter 

oblikovanju ciljev in ukrepov, ki bodo zajeti v končnem dokumentu, ki ga pripravljamo. 
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