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NEKAJ VMESNIH UTRINKOV IZ PRIPRAVE
OPVO MOM 2030

Po opravljeni analizi ankete, s katero smo v okviru priprave OPVO MOM 2030 v času od 18.8.18.9.2020 nagovorili širšo javnost, smo se intenzivno lotili snovanja posameznih glavnih
okoljevarstvenih področij, ki bodo podrobneje obravnavana v dokumentu.
Aktivnosti ves čas potekajo med Operativno skupino (OperS), ki jo je imenoval župan MOM in jo
sestavljajo strokovni sodelavci občine, zunanjim izvajalcem oz. pripravljavcem to je podjetjem
DELTAPLAN d.o.o. in njegovim partnerjem inštitutom E-zavod, ostalimi sodelavci znotraj MU ter
mnogimi drugimi zunanjimi deležniki. Vsebinsko se pripravljajo naslednja področja:
- Zagotavljanje kakovosti tal
- Podnebne spremembe
- Prostorska regeneracija MOM in trajnostna raba prostora
- Kakovost zraka
- Zagotavljanje celostnega prehoda v krožno gospodarjenje
- Ohranjanje naravnega okolja in skrb za biotsko raznovrstnost
- Skrb za kakovost voda
Zraven tega se bo oblikovalo še posebno področje, ki bo združevalo še nekaj pomembnejših
okoljevarstvenih segmentov kot so hrup, svetlobno in magnetno onesnaževanje, idr.. Ker imajo vsa
področja veliko skupnih točk, bomo smiselno tovrstne povezave prikazali v t.i. horizontalnem
prerezu.
Tako kot se počasi oblikuje dokument v sklopu sestankov in diskusij, upoštevajoč vizijo, želje in
potrebe našega mesta, pa smo ves čas v koraku tudi z okoljskimi smernicami in priporočili, ki
skorajda dnevno »dežujejo« s strani Evropske komisije in drugih institucij. To je še dokaz več, kako
živ je ta dokument in kako pomembno je to področje.
Proces našega skupnega dela in naporov pa je vseeno zaznamovan z omejitvami zaradi širjenja
virusa. Pomeni, da smo se nemudoma morali prilagoditi drugačnemu načinu dela, delu od doma.
Vendar smo tudi v tem prilagoditvenem procesu bili zelo uspešni, ker vse aktivnosti potekajo
nemoteno in ves čas on-line.
Prepričani smo, da nam bo uspelo oblikovati dokument, ki bo pomemben kažipot mesta na
okoljevarstvenem področju v obdobju do 2030.
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