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AKCIJA OSVEŠČANJA IN BOJA
PROTI VANDALIZMU V MESTNEM PARKU

V okviru dneva Zemlje 22. aprila je mestna uprava izvedla akcijo osveščanja in
boja proti vandalizmu v mestnem parku.
Za ta namen je bila postavljena stojnica
na vhodu v mestni park ob Kardoševi ulici v Murski Soboti.
V okviru projekta »3 PARKI – 3 PARK:
razvoj, ohranitev, prenova, širitev in upravljanje z zelenimi površinami v urbanih
naseljih – optimalno okusiti življenje
ljudi ter parkov z izvajanjem skupnih
programov«, ki ga izvajamo skupaj z občinama Körmend in Gornja Radgona ter
Razvojnim centrom Murska Sobota, smo
revitalizirali mestni park in vzpostavili
učno parkovno pot z informacijskimi tablami ter označbami pomembnih dreves
in rastlinja v parku. Tako smo označili
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nad 250 pomembnih vrst dreves in rastlinja, postavili nove klopi in koše za smeti
ter uredili otoke za počivanje, za kiparske
ali likovne delavnice. Na žalost ugotavljamo, da je veliko nove urbane opreme
že uničene zaradi vandalizma. Zato smo
se v mestni upravi odločili, da bomo v
okviru projekta »3 PARKI – 3 PARK«
izvedli akcijo osveščanja in preprečevanja
vandalizma v mestnem parku ter drugod
po občini.
Na stojnici smo predstavili zloženko o
preprečevanju vandalizma v mestnem
parku in na drugih javnih površinah z
naslovom »Park je darilo«, v parku pa smo
posebej označili urbano opremo, ki je bila
poškodovana kot posledica vandalizma.
Javnost smo seznanili tudi s poročilom o
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vandalizmu v mestni občini.
Istočasno smo na stojnici predstavili akcije, ki smo jih že izvedli v letošnjem letu
na temo ekologije ter osveščanja, in sicer
akcijo »Ura za Zemljo« v Mestni občini
M. Sobota, zbiranje in odvoz kosovnih
odpadkov ter akcijo »Naša občina – čista
in urejena«.
Predstavili smo tudi aktivnosti v okviru
izvedbe projekta »3 PARKI – 3 PARK« in
predstavili projekt »Soboška zelena pout«.
Z akcijo smo želeli predvsem seznaniti
javnost s problemom, ki je v zadnjem
času prisoten v mestnem parku, in vplivati predvsem na vse tiste, ki se ob svojih
objestnih dejanjih ne zavedajo, da uničujejo skupno lastnino in s tem povzročajo
škodo ne samo občini kot upravljavcu
mestnega parka, ampak tudi vsem občanom, ki živimo v tem okolju in se radi
sprehodimo po prelepem parku.
Na koncu naj dodam, da vse obiskovalce mestnega parka in tudi drugih javnih
površin v našem okolju pozivam, da naj
se tega zavedajo. Vsi pa dajmo svoj prispevek k skupnemu prizadevanju v boju
proti vandalizmu in k ekološkemu osveščanju nasploh.
Vodja projekta Nada Cvetko Török,
univ. dipl. inž. grad.,
vodja Oddelka za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne
službe
Mestna občina Murska Sobota

