Mestna občina Murska Sobota ponovno med najbolj zelenimi mestnimi občinami v Sloveniji
V Mestni hiši Mestne občine Ljubljana je 31. januarja potekala razglasitev najbolj zelenih občin leta
2011. Natečaj je drugo leto zapored organizirala Fit media d.o.o., pod blagovno znamko Zelena
Slovenija, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Združenjem občin Slovenije in
Skupnostjo občin Slovenije. Letos se je za naslov Najbolj zelena občina potegovalo 28 slovenskih
občin, od tega 4 mestne, 14 občin v razredu nad 5000 prebivalcev in 10 občin v razredu do 5000
prebivalcev. Občine so med seboj tekmovale na naslednjih področjih: Odpadki, Vode, Energetika,
Komuniciranje in ozaveščanje, Trajnostni promet ter Ostalo.
Mestna občina Murska Sobota je bila ponovno med finalisti v kategoriji Najbolj zelena Mestna občina
ter Najbolj zelena Mestna občina na področju ravnanja z odpadki in je na obeh kategorijah dosegla
tretje mesto, za Mestno občino Ljubljana in Mestno občino Velenje. Mestna občina je po
lanskoletnem nazivu finalista med najbolj zelenimi občinami v Sloveniji ter priznanju »Planetu Zemlja
najbolj prijazna občina 2011« ponovno dokazala, da nam ni vseeno za okolje, da s svojimi
prizadevanji in projekti varstva okolja postopoma uresničujemo cilje, ki smo si jih zastavili v strateških
dokumentih, v Občinskem programu varstva okolja, Energetske zasnove občine in Načrta trajnostne
mobilnosti. V Mestni občini Murska Sobota si namreč že več let prizadevamo za izboljšanje stanja
okolja in dvig kakovosti bivanja našim občanom in sicer s celostnim pristopom k okoljskemu
načrtovanju, varovanju okolja in trajnostnemu razvoju. Tako smo v zadnjih letih največ naporov in

sredstev vložili v urejanje celotne komunalne infrastrukture (na področju vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, urejenemu ravnanju z odpadki, s
spodbujanjem učinkovite rabe energije (izvajamo projekt varčnega sistema javne
razsvetljave ), uporabo obnovljivih virov energije( geotermija), uvedbe trajnostnih oblik
prevoza kot so uvedba brezplačnega mestnega avtobusa Sobočanec za občane MOMS, s
spodbujanjem kolesarjenja z izgradnjo kolesarskih poti po mestu in do vseh primestnih
naseljih, kolesarskih počivališč in sprehajalnih poti ter osveščanjem občanov. Pravkar
izvajamo tudi projekt Slovenija- Madžarska : SI HU- 3 parki, skozi katerega želimo ohraniti in
revitalizirati enega najlepših parkov v evropskem prostoru ter z revitalizacijo in širjenjem
zelenih površin po celotni občini še bolj dvigniti kakovost življenja v občini.
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