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Kdo smo

Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za varstvo okolja

Zarnikova 3

1000 Ljubljana

Vodja oddelka: Nataša Jazbinšek Seršen

Število zaposlenih: 15

Šifra dejavnosti (velja za mestno upravo v celoti): 84.110 - Splošna 
dejavnost javne uprave



Organiziranost MOL



Področja dela

 opravljamo naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, ohranjanja narave
in razvoja podeželja,

 pripravljamo ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja,
ohranjanja narave in razvoja podeželja,

 predlagamo sanacijske programe ter zagotavljamo njihovo izvedbo in nadzor,
 zagotavljamo podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja in narave in

vodimo informacijski sistem varstva okolja in narave,
 pripravljamo študije ranljivosti in ocene ogroženosti ter poročila o stanju okolja

in narave,
 presojamo vplive planov in nameravanih posegov v okolje,
 zagotavljamo ozaveščanje, informiranje in izobraževanje javnosti v zvezi z

varstvom okolja, ohranjanjem narave in razvojem podeželja,
 zagotavljamo upravljanje zavarovanih naravnih vrednot lokalnega pomena,
 upravljamo območja vrtičkov, na katerih MOL odda v zakup posamezne

vrtičke, in območja, namenjena za vrtičke, ki jih MOL neurejene odda v zakup.



Proces pridobivanja

• začetki v letu 2010 (Umanotera)

• datum pridobitve certifikata ISO 14001:2004 - 4. 5. 2011 (E-423)

• datum vključitve v EMAS - 28. 3. 2013 (SI-00007)

• uspešen prehod na ISO 14001:2015 – 7. 4. 2017 

• v zadnji odločbi izdani 14. 6. 2017 registracija EMAS podaljšana do 31. 3. 
2019



ZAKAJ EMAS?



Obvladovanje procesov



Okoljska politika



Okoljski vidiki - srce in duša 
organizacije

• 9 neposrednih – vezani na upravljanje oddelka

• ogrevanje prostorov, poraba električne energije, poraba pitne vode, 
odpadna voda, poraba papirja, poraba goriva (službene poti, 
prihod/odhod v službo, službena vozila, prihodi in odhodi v službo, 
ravnanje z odpadki, organizacija dogodkov in izobraževanj, ravnanje 
z okoljem pri dobaviteljih in zunanjih izvajalcih

• na začetku ogljični odtis, zdaj opisno.



Okoljski vidiki - srce in duša 
organizacije

• 9 posrednih (32 podprocesov)

• Priprava strateških dokumentov in drugih aktov

• Ozelenitev degradiranih površin v lasti MOL

• Aktivnosti na zemljiščih v lasti MOL

• Naravovarstveni ukrepi

• Razvoj podeželja

• EU projekti in mednarodno sodelovanje

• Spremljanje stanja okolja

• Projekti izobraževanja, informiranja in ozaveščanja

• Prepoznavanje in podpiranje dobrih praks



Okoljski vidiki - srce in duša 
organizacije

• na začetku večji fokus na neposrednih, zdaj na posrednih vidikih

• osnova za pripravo proračuna, spremljanje realizacije nalog, letnih 
poročil o delu, priprava okoljske izjave … 

• vpeljava življenjskega cikla!



Predelava japonskega dresnika v 
papir na pol-industrijski ravni



Promocijski izdelki za Krajinski 
park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib



Rokavice gor! – kampanja proti 
širjenju tigrastega komarja



Zainteresirana javnost, tveganja in 
priložnosti

• okoljski podatki javni po zakonu o varstvu okolja, Aarhuška
konvencija in zakon o dostopu do informacij javnega značaja

• od leta 2012 Navodila za upravljanje s tveganji v MOL (upravljavska, 

operativna, finančna in tveganja koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj) 



Okoljska izjava

• priložnost za promocijo, ne dodatno breme!

• namenjena javnosti – napisati kratko in jedrnato, več slikovnega 
gradiva!



ZAKAJ EMAS?

KDAJ ZAČNEMO!



Hvala za vašo pozornost!

mag. Zala Strojin Božič
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za varstvo okolja

Zarnikova 3
1000 Ljubljana

tel.: 01/306 43 39
e-pošta:zala.strojin-bozic@ljubljana.si


