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Svetniški klub SD v MS MOL je podal svetniško vprašanje o prioritetah Oddelka za varstvo okolja in 

nadaljnjih ukrepih s področja varovanja okolja in sicer v zvezi z ugotovitvami v Poročilu Nadzornega 

odbora MOL o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti 

porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 

2012. V nadaljevanju je podana pobuda, da se čim hitreje sprejme nov program varstva okolja za 

obdobje 2014 – 2020. 

 

 

Prioritete delovanja Oddelka za varstvo okolja so jasno opredeljene v Programu varstva okolja za 

MOL za obdobje 2007 – 2013, ki določa strateške cilje, operativne cilje in ukrepe za doseganje ciljev. 

S ponosom ugotavljamo, da smo bili zelo uspešni pri realizaciji programa. Nikakor ne drži navedba, 

da je realizacija starega programa vprašljiva, prav tako ne navedba, da je to tudi ugotovitev 

Nadzornega odbora MOL.   

Ker se je programsko obdobje konec lanskega leta izteklo, smo že lani začeli s postopkom priprave 

novega Programa varstva okolja za obdobje 2014 – 2020. Skladno z zavezanostjo k transparentnemu 

postopku priprave dokumenta in vključitvi širokega spektra deležnikov smo v jesenskem obdobju 

izvedli več delavnic, na katerih je sodelovalo skoraj 200 posameznikov z različnih področij 

delovanja. Na podlagi realizacije starega programa, poročila o stanju okolja, zakonskih zahtev in 

drugih ugotovitev smo skupaj oblikovali ključne usmeritve, cilje in ukrepe za naslednje obdobje. 

Trenutno poteka redakcija celotnega postopka nastajanja dokumenta, nato pa bo sledila enomesečna 

javna obravnava in za tem postopek sprejema na Mestnem svetu MOL. 

 

Poleg krovnega dokumenta Programa varstva okolja so za Oddelek za varstvo okolja pri načrtovanju 

nalog izjemno pomembni tudi izsledki monitoringov stanja okolja. Izvajanje različnih monitoringov 

(stanje zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, ohranjenosti narave, itd.) je ne le obvezna naloga, 

ki izhaja iz Zakona o varstvu okolja, ampak je na podlagi izsledkov le-teh možno spremljati stanje 

okolja, ugotavljati trende in predvsem spremljati učinkovitost izvajanja posameznih ukrepov. Zakon 

o varstvu okolja nas obvezuje tudi k transparentnemu poročanju o stanju okolja, kar lahko izvajamo 

zgolj ob predhodni pridobitvi ustreznih podatkov.  

 

Oddelek za varstvo okolja je pridobil standard ISO 14001 in bil v letu 2013 registriran v sistem 

EMAS, kot prva institucija javne uprave v Sloveniji. Slednje zahteva zelo veliko zavezanost k 

okoljskemu ravnanju, postavljanju jasnih prioritet, zagotavljanju okoljskih podatkov in 



 

 

transparentnemu poročanju javnosti. Z uspelo registracijo smo dobili priznanje, da ravnamo okoljsko 

učinkovito in transparentno. 

 

 

 

Prijazen pozdrav. 

 

 

 

       Nataša Jazbinšek Seršen 

       Vodja oddelka 
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