AKTUALNO

Spoštovane občanke in občani!
V mestni občini si za izboljšanje stanja okolja že več let prizadevamo s celostnim pristopom k okoljskemu načrtovanju, varovanju
okolja in trajnostnemu razvoju. Veliko pozornosti namenjamo
osveščanju in informiranju javnosti z različnimi akcijami, letaki,
zloženkami ter v pisnih in elektronskih medijih. Želimo doseči, da
s skupnimi prizadevanji občine, občanov in ostalih uporabnikov
prostora ustvarimo prijazno bivalno okolje ter dvignemo kakovost bivanja v občini. Tako smo že drugo leto zapored v okviru
dneva Zemlje predstavili prizadevanja na temo varovanja okolja
in trajnostnega razvoja.

je dostopna na naši spletni strani.
Ob tej priložnosti smo v drevoredu brez ob Kardoševi ulici zasadili brezi in vas seznanili z novo vsebino za kolesarje na občinski
spletni strani, pod rubriko »S kolesom po mestu in okolici«, kjer
želimo predstaviti kolesarsko omrežje v mestni občini, vzpostaviti
stik z ljubitelji kolesarjenja ter promovirati kolesarjenje. Vabimo
vas, da si stran ogledate in aktivno sodelujete v skupni promociji
kolesarjenja v občini.
Predstavili smo tudi akcije, ki smo jih v letošnjem letu na temo
ekologije in osveščanja že izvedli, in sicer vseslovensko »Očistimo
Slovenijo«, v sklopu katere smo izvedli vsakoletno akcijo »Naša
občina – čista in urejena«, ter akcijo »Ura za Zemljo«, ki smo
se ji pridružili tudi v Mestni občini Murska Sobota; seznanili pa
smo vas tudi z novostjo glede odvoza kosovnih odpadkov na
odpoklic.

Ob letošnjem dnevu Zemlje smo spet izvedli akcijo osveščanja
lastnikov psov, ki smo jih z letaki in označevalnimi tablicami opozorili, naj počistijo pasje iztrebke za svojimi štirinožnimi prijatelji.
S pomočjo prostovoljcev Društva za zaščito živali Pomurja smo
z izvedeno akcijo želeli doseči večjo osveščenost lastnikov psov
in ohraniti čisto okolje.

Celotno gradivo, ki smo ga pripravili ob dnevu Zemlje, je dostopno na naši spletni strani http://www.murska-sobota.si/.

Seznanili smo vas tudi z zloženko »Pravila vedenja v mestnem
parku«, ki smo jo pripravili v okviru projekta »3Parki-3Park«, s katerim smo obnovili mestni park, ter vas pozvali k sodelovanju pri
preprečevanju vandalizma v parku in okolici. Navedena zloženka

Hvala vsem, ki ste se na ta dan ustavili ob naši stojnici, in hvala
vsem, ki sodelujete z nami pri skupnem prizadevanju narediti
okolje čim bolj prijazno naravi in ljudem.
Nada Cvetko Török, univ. dipl. inž. grad.,
vodja oddelka za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe
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