
OKOLJSKA POLITIKA
Oddelek za varstvo okolja, MU MOL

Oddelek za varstvo okolja opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, ohranja-
nja narave in razvoja podeželja, pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva 
okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja, predlaga sanacijske programe ter zagotavlja 
njihovo izvedbo in nadzor, zagotavlja podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja in 
narave ter vodi informacijski sistem varstva okolja in narave, pripravlja študije ranljivosti 
in ocene ogroženosti ter poročila o stanju okolja in narave, presoja vplive planov in name-
ravanih posegov v okolje, zagotavlja ozaveščanje, informiranje in izobraževanje javnosti v 
zvezi z varstvom okolja, ohranjanjem narave in razvojem podeželja, zagotavlja upravljanje 
zavarovanih naravnih vrednot lokalnega pomena in upravlja območja, namenjena za vrtičke, 
ki jih Mestna občina Ljubljana neurejene ali urejene odda v zakup.

Svoje poslanstvo opravlja tudi z uresničevanjem ciljev iz Vizije 2025, programa varstva oko-
lja in strategije razvoja podeželja, ki predstavljata izhodišče za trajnostno naravnan razvoj 
občine, skladno z načeli: trajnostnega razvoja, celovitosti, sodelovanja, preventive in previd-
nosti.

OVO MOL bo aktivno uresničeval načela Zelene prestolnice Evrope. Skupaj z drugimi 
oddelki MOL in javnimi podjetji bomo uresničevali načela Zelene prestolnice Evrope in si 
prizadevali za doseganje visokih okoljskih standardov ne le v letu 2016, ko bomo Zelena 
prestolnica Evrope, ampak tudi kasneje.  

OVO MOL bo aktivno sodeloval pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti.
Skupaj z ostalimi oddelki MOL in javnimi podjetji bomo sodelovali pri izvajanju strategi-
je trajnostnega prometa, zmanjšali hrupne obremenitve na kritičnih območjih, skladno s 
svojimi pristojnostmi bomo prispevali k zmanjševanju onesnaženosti zunanjega zraka na 
predpisano raven in zmanjšali emisije toplogrednih plinov.

OVO MOL bo aktivno sodeloval pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na pod-
nebne spremembe. Skupaj z ostalimi oddelki MOL in javnimi podjetji bomo poskrbeli za 
urejenost obstoječih zelenih površin in vzpostavljanje novih.

OVO MOL bo aktivno sodeloval pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno 
pitno vodo. Skupaj z ostalimi oddelki MOL in javnimi podjetji bomo ohranili in izboljšali ka-
kovost ter količine virov pitne vode in prispevali k izboljšanju stanja površinskih vodotokov.

OVO MOL bo aktivno sodeloval pri varovanju narave. Skupaj z ostalimi oddelki MOL 
bomo trajno ohranjali biotsko raznovrstnost in naravne vrednote ter zagotovili njihovo 
ustrezno upravljanje.

OVO MOL si bo prizadeval zagotoviti kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva z 
namenom samooskrbe Mestne občine Ljubljana, povečati število raznolikih dejavnosti na 
podeželju, razvijati socialni kapital in ohraniti identiteto podeželja.

OVO MOL si bo prizadeval, da se uvedejo indikatorji kakovosti delovanja mestne uprave.

OVO MOL bo še naprej zagotavljal izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje, tako 
zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja 
podeželja.

Vsa dejstva in podatki, navedeni v izjavi so odraz dejanskega stanja sistema ravnanja z oko-
ljem v MOL.
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V MOJEM MESTU 
JE VREME VSAK DAN BOLJŠE

Oddelek za varstvo okolja MOL  
s spreminjanjem svojega delovanja  
aktivno spreminja klimo v Ljubljani


