LEGENDA
SEMAFORJA
OPVO MOM 2030

Podnebne
spremembe

Narava

Tla

Voda

Zrak

Krožno
gospodarstvo

Prostor

Druga
tveganja

Horizontala

Strategija
trajnostnega
upravljanja z
vodnimi viri

Izgradnja in
rekonstrukcija
kanalizacijskega
omrežja

Monitoring
zunanjega zraka
– merilna mreža
MB

Novelacija
Strategije prehoda
mesta Maribor v
krožno
gospodarstvo

Sprejetje OPN
MOM

Operativni
nacionalni
program varstva
pred hrupom

Novelacija
obstoječih
strategij

Akcijski načrt za
spodbujanje
izgradenj MKČN

Spremljanje
podatkov o
kvaliteti
zunanjega zraka
- ARSO

Novelacija
programa ravnanja
z ločeno zbranimi
frakcijami

Priprava novih
strokovnih
podlag za
spremembe
OPN

Izvajanje ukrepov
iz Operativnega
programa varstva
pred hrupom

Izdelava
manjkajočih
strategij,
programov,
načrtov

Aktivnosti
usmerjene v
preprečevanje
nastajanja
odpadkov

Participativni
proces
oblikovanja
izhodišč za
spremembe
OPN

Izdelava
Strateške karte
hrupa za MOM

Digitalizacija
okoljskih
podatkov v
sklopu Mestne
platforme

UKREP NA ČAKANJU

Priprava novega
LEPK MOM 2021

Prioritetni seznam
monitoringa vrst

Akcija čiščenja
okolja enkrat letno

Priprava načrta in
sanacija
razvrednotenega
območja

UKREP V PRIPRAVI ALI
IZVAJANJU

Izvajanje ukrepov
iz novega LEPK
MOM 2021

Ohranjanje
populacij živalskih
vrst z ugodnim
stanjem

Seznam za
pripravo novih
pravnih aktov o
zavarovanju

Izobraževanje
kmetovalcev o
rabi gnojil

Novelacija
Operativnega
programa oskrbe s
pitno vodo

UKREP REALIZIRAN DO
DATUMA STANJA

Informacijski
sistem
spremljanja emisij
po sektorjih

Naravovarstvene
akcija

Priprava
posamičnih novih
pravnih aktov o
zavarovanju

Nadaljnja širitev
na podlagi
projekta Urban
Soil 4 Food

Izvedba programa
izgradnje in
rekonstrukcije
vodovoda

Vzpostavitev
katastra "kritičnih
izpustov"

Protokol
pridobivanja
podatkov o
kvaliteti zraka od
ARSO

STANJE TABELE:
31.10.2021

Novelacija ali
priprava nove
Celostne
prometne
strategije

Monitoring
invazivnih vrst
rastlin

Priprava
upravljavskih
načrtov za
zavarovana
območja

Usposabljanje
prebivalstva za
ekološko
pridelavo

Sodelovanje z DRSV
glede vzdrževanja
vodnogospodarskih
objektov.

Rekonstrukcija
kanalizacijskega
omrežja v Stražunu

Protokol za
nadzor nad
kurjenjem v
malih kurilnih
napravah

Študija za sistema
odgovornega
ravnanja z
gradbenimi
odpadki

Sprememba in
dopolnitev OPN
MOM

Izdelava
strokovnih podlag
za pripravo novih
ukrepov za
novelacijo OPH

Smernice za
komuniciranje na
okoljskem
področju

Izvajanje ukrepov
iz nove Celostne
prometne
strategije

Monitoring
tujerodnih
živalskih vrst

Priprava začasnih
upravljavskih
smernic za
zavarovana
območja

Enotni sistem
urejanja urbanih
vrtov

Spodbujanje rabe
deževnice: pilotni
projekt na vrtovih

Sodelovanje s
sosednjimi
občinami - širša
merilna mreža

Elaborat
potencialov
uporabe
reciklirane
odpadne vode v
MOM

Sodelovanje pri
regijskem
prostorskem
načrtu

Priprava nabora
možnih lokacij za
izvedbo večjih
javnih prireditev

Objava
»semaforja«
ukrepov OPVO
MOM 2021-2030

Spodbujanje
občinskih
investicij za
doseganje
podnebna
nevtralnosti

Akcijski načrt
ravnanja s
tujerodnimi
vrstami

Izbira upravljavca
za upravljavske
načrte zavarovanih
območij

Sistemsko
vključevanje NVO
pri varstvu tal

Informiranje in
ozaveščanje o
pomenu pitne vode

Nadgradnja
informacijskega
sistema za
javnost

Elaborat
potencialov
izkoriščanja in
ponora odpadne
toplote in energije

Nadgradnja
sistema GIS za
prostorsko
načrtovanje

Posodobitev
javne razsvetljave

Načrt razvoja
širokopasovnih
omrežij
elektronskih
komunikacij
Informiranje in
ozaveščanja o
tveganjih hrupa,
svetlobnega
onesnaževanjem
in VS EMS

Spremljanje in
kandidiranje na
razpisih iz EU
sredstev in drugih
virov

Akcije
odstranjevanja
tujerodnih vrst

Seznam za odkup
zemljišč na
varovanih
območjih

Promocija
povečanja deleža
lokalnih živil v
javnih institucijah

Imisijski
monitoringa tal,
podzemnih in
površinskih voda

Novelacija
Odloka o načrtu
za kakovost
zraka z ukrepi

Ureditev povezav s
centri ponovne
uporabe v mestu

Digitalizacija
neuporabljenih
in
razvrednotenih
občinskih
zemljišč in
opuščenih stavb

Vključevanje
krožnega
upravljanja
prostora v
prostorsko
načrtovanje

Vzpostavitev
točke za pomoč
investitorjem v
degradirana
območja

Spodbujanje
sistemskih
pilotnih rešitev

Akcijski načrt
ureditve javnih
zelenih površin

Odkup zemljišč na
varovanih
območjih narave

Monitoring
kakovosti tal z
dodatnimi vidiki

Nadgradnja
imisijskega
monitoringa

Izvajanje
ukrepov iz
Odloka o načrtu
za kakovost
zraka za
aglomeracijo
Maribor

Podpiranje
kmetovalcev za
prehod na
trajnostno
kmetovanje

Nova ureditev
drevoredov,
parkov, zelenic etc.

Nov pravni akt o
gozdovih s
posebnim
namenom

Ukrepi na
območjih večjih
onesnaženj /
odstopanj

Redno vzdrževanje
merilnih mest

Pilotni ponorni
sistem na
kritičnih
območjih

Priprava Smernic
za krožno javno
naročanje

Prostorsko
vključevanje
strategije
zelenih pasov

Obnova gozdov

Ocena stanja in
akcijski načrt
varovanih območij

Priprava
posamičnih
upravljavskih
načrtov gozdov

Monitoring stanja
in analiza tal na
urbanih vrtovih

Vključitev II. Faze
aktivne zaščite
Vrbanskega platoja
v OPN

Informiranje o
spodbudah EKOsklada

Vzpostavitev
krožnega razvojnoinovacijskega
centra v MOM

Pravne podlage
in akcijski načrt
glede sanacije
nevarnih
odlagališč

Informiranje o
trajnostnem
ravnanju z gozdovi

Informacijska
infrastruktura na
varovanih
območjih

Izbira upravljavca
za upravljanje z
gozdovi

Informiranje o
spodbudah za
okolju prijazno
kmetovanje

Izvedba pilotnega
čiščenja dravskega
filtrata (v okviru II.
faze AZ)

Priprava vsebin
projektov za
pridobivanje
sredstev za izrabo
virov MKO

Informiranje in
ozaveščanje
glede rabe
prostora in
participacije
javnosti

Spodbujanje
trajnostne
kmetijske
dejavnosti

Vzdrževanje,
nadgradnja učnih
poti

Priprava seznama
za odkup zemljišč
gozdov

Promocija in
ozaveščanje o
varovanju tal

Izgradnja II. Faze
aktivne zaščite
Vrbanskega platoja

Realizacija
projektov za izrabo
virov za
sekundarne
surovine iz MKO

Kreiranje
možnih zemljišč
za urbano
vrtnarjenje

Ocena ogroženosti
pred podnebnimi
spremembami

Revitalizacija
Stražunskega
potoka

Odkup gozdov s
posebnim
namenom

Ozaveščanje o
pomenu lokalne,
ekološke hrane

Izdelava vodne
bilance vodnih
virov

Vzpostavitev
sistema za
ponovno uporabo
kosovnih
odpadkov

Nadgradnja
sistema za
obveščanje pred
izred. dogodki

Vzpostavitev info
centra o naravi
Pohorja in Drave

Nov pravni akt o
javnih zelenih
površinah

Podnebne
prilagoditve urbano
načrtovanje

Ocena stanja in
akcijski načrt za
mestni gozd

Strategija širjenja
in upravljanja
javnih zelenih
površin

Primer dobre
prakse za uvajanje
ekoremediacij

Spodbude za
pilotne rešitve za
podnebne
spremembe

Redna sadnja
novih dreves

Kataster javnih
zelenih površin

Nadgradnja in
ažuriranje
podatkov sistema
varstva okolja

Priporočila
javnosti za
prilagajanje na
podn. sprem.

Akcije informiranja
in ozaveščanja

Centralni organ
znotraj MU MOM
(npr. Zelena
pisarna)

Nadzor nad javnim
in internim
kanalizacijskim
omrežjem

Delavnice v naravi

Nadzor iz naslova
naravovarstvenih
predpisov

Novelacija Oper.
programa
odvajanja in
čiščenja kom.
odpadne vode

Sistemsko
vključevanje NVO
pri rešitvah

Sistemsko
vključevanje NVO
pri rešitvah

Zmanjšanje rabe
soli in pesticidov na
javnih površinah

Digitalizacija
krožnih snovnih
tokov in njihovih
ponorov
Ozaveščanje
občanov, kako
lahko pripomorejo
k bolj krožnemu
mestu

