Natečaj za najbolj zeleno občino v Sloveniji
Tudi v Mestni občini Murska Sobota smo pristopili k prijavi na natečaj za Naj zeleno
občino, ki je potekal v okviru projekta “Zelena občina”.
Natečaj Naj zelena občina v Sloveniji je organizirala FIT MEDIA skupaj s sodelovanjem
Ministrstva za okolje in prostor, Združenja občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije.
Mestna občina Murska Sobota se je uvrstila med tri finaliste v kategoriji mestnih občin.
Kot so zapisali pripravljavci natečaja: » odgovorno ravnanje do okolja, v katerem živimo,
postaja ključni dejavnik trajnostnega razvoja na globalni, nacionalni in lokalni ravni«.
Tudi Slovenija se vedno bolj zaveda nalog, ki jih zahteva koncept trajnostnega razvoja in
kakovosti življenja, kar naj bi se še posebej pokazalo v lokalnih skupnostih.
Zato so v okviru projekta Zelena Slovenija povabili k prijavi na prvi slovenski razpis
Najbolj zelena občina vse občine v Sloveniji. Namen natečaja je bilo občine spodbuditi k
temu, da z izpolnitvijo anketnega vprašalnika, predstavijo svoja prizadevanja na
področju varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Vrednotenje je potekalo za področja
odpadkov, voda, energetike, trajnostne mobilnosti, prostorskega načrtovanja in zelenih
površin. Na natečaj se je prijavila tudi Mestna občina Murska Sobota ter z dobro
uvrstitvijo 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.
Vodilo pri našem delu je - okolje čim bolj prijazno naravi in ljudem.
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