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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČINE MARIBOR TER 
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE 

 

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS): 
Zap. št. seje MS 16. SEJA MS MOM 

Datum seje MS 19. 10. 2020 

Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ŠT. 230 

Svetnik-ca: MAG. BERNARD MEMON 

 
Vsebina vprašanja/pobude: 
 

ONESNAŽENOST ZRAKA 
Dajem pobudo, da se seminar, ki se je 14.10.2020 odvil v organizaciji MČ Center Maribor oz. pod okriljem 
pobudnice prof. Karmen Teržan Kopecky na temo »ONESNAŽENOST ZRAKA in DRUGI IZZIVI NAŠEGA OKOLJA« 
organizira tudi pod okriljem in v organizaciji Mestne občine Maribor (ko bodo okoliščine vezane na ukrepe 
COVID 19 to dovoljevale ali pa se dogodek organizira v interaktivni obliki). 
Prilagam vzorec dnevnega reda na aktualne teme, ki bi jih MOM morala primarno predstaviti širši javnosti. 

Priloga: Vabilo na seminar 
 

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor): 
Št. zadeve na organu, 
pristojnem za odgovor*: 

029-75/2020-50 
 

Datum priprave 
odgovora: 

28.10.2020 

Organ, ki je pripravil 
odgovor: 

Skupna občinska uprava Maribor 
Skupna služba varstva okolja 

Spoštovani, 
 
Veseli nas, da je seminar naletel na pozitiven odziv in da so bile teme zanimive tudi za širšo 
javnost. Vsekakor smo tudi mi ge. prof. Teržan Kopecky hvaležni za organizacijo, smo pa z njo 
ves čas tudi tesno sodelovali vse od ideje naprej. 
 
Se strinjamo z vašim predlogom, da ko bodo razmere dopuščale, ponovimo ta seminar za širšo 
javnost. Pri tem bomo poskušali obdržati to interaktivnost, iniciativnost ter soustvarjanje takih 
dogodkov na nivoju MČ in KS ob aktivni vključitvi tudi posameznih občanov. To je namreč odličen 
primer dobre prakse povezovanja med strokovnimi službami in občani, od snovanja idej naprej 
(izbire teme in sodelujočih) do izpeljave dogodka. Tako kot smo se tokrat lotili področja zraka se 
lahko v prihodnje zagotovo še drugih okoljevarstvenih tematik. 
 

. * - Elektronsko pošto z vprašanjem/pobudo, ki jo prejmete iz Službe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod 
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda. 
 

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do torka, 2. 11. 2020, v fizični obliki. 
 

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor: 
  Cvetka Slana 
  Podsekretar – vodja službe 






















