Mežica, 10. april 2013

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
V OBČINI MEŽICA
Lokalna skupnost po svoji izvirni pristojnosti kontinuirano skrbi za čiščenje vseh
vrst odpadkov. Vsako pomlad Občina Meţica in Komunalno podjetje Meţica
d.o.o. organizirata akcijo čiščenje okolja. Da bo učinek viden in čim bolje
opravljen na celotnem občinskem prostoru, poskušamo in ţelimo zajeti širok krog
občanov, društev in delovnih organizacij.

LETOS BO ČISTILNA AKCIJA V SOBOTO 20. APRILA,
OD 9.00 DO 13.00 URE
Za udeleţence bodo zagotovljene vrečke za smeti, rokavice za enkratno uporabo
in po končanem čiščenju malica.
Zbirališče bo ob 8.30 uri pred Narodnim domom Meţica. Vsaka skupina bo
dobila predviden razpored za smer čiščenja.
V primeru deţja se bomo za termin čiščenja dogovorili naknadno.
Zaradi boljše organizacije prosimo, da udeleţbo predhodno javite na GSM:
041/643-886, ali se oglasite v tajništvu Komunalnega podjetja d.o.o..

VSE OBČANE VABIMO, DA SE ČIŠČENJA UDELEŽIJO !

Občina Meţica
Dušan KREBEL, l.r.
Ţupan

Komunalno podjetje Meţica
Ambroţ BLATNIK, l.r.
Direktor

Mežica, 10. april 2013

ZELENI REZ
POMLAD JE POTRKALA NA NAŠA VRATA IN DELA NA VRTOVIH TER
SADOVNJAKIH SE BODO PRIČELA.
Občina Meţica ter Komunala Meţica organizirata zbiranje ZELENEGA REZA
od 15. 4. 2013 do 20. 4. 2013 in sicer na lokacijah, ki bodo označene s tablami:
-POLENA
travnik ob otroškem igrišču ob reki Meţi
-MEŽICA
ob trgovini Tuš, zemljišče parc. št. 137/1 k.o. Meţica in zemljišče ob cesti nad
Kopališčem, zemljišče parc. št. 748/0 k.o. Meţica
-STRŽOVO
zemljišče ob ekoloških otokih, nasproti stan. hiše na Strţovem 80
Vsi občani Meţice lahko na določene lokacije dostavite veje, grmičevje.. V
primeru, da boste imeli teţave s prevozom, se lahko obrnete na Komunalo
Meţica, tel.: 02 82 79 361.
Opozarjamo vas, da se bo zbiral le ZELENI REZ (veje, grmički, trava..) in
nič drugega.
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