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URA ZA ZEMLJO V OBČINI ŽALEC
sobota 25. marca 2017, med 20.30 in 21.30
Spoštovani občani, občanke, javni zavodi, podjetja!

WWF, Globalna nevladna organizacija za varstvo narave organizira letos deseto,
jubilejno Uro za Zemljo (Earth hour), največjo prostovoljno akcijo na svetu.
Glavni cilj akcije je ozavestiti prebivalce planeta, da moramo bolj gledati na naravne
resurse, ki jih trošimo, ter na odtis, ki ga puščamo na planetu.
WWF poziva vsa slovenska mesta, občine, podjetja in posameznike, de se pridružijo
Uri za Zemljo ter v soboto 25.3.2017, ob 20.30 za eno uro ugasnejo luči in s tem
pokažejo, da jim je mar za naš planet in da se moramo združiti v boju proti podnebnim
spremembam.
Od leta 2007 je Ura za zemljo mobilizirala podjetja, organizacije, vlade in na stotine
milijonov ljudi v več kot 7.000 mestih in v več kot 178 državah, ki so se združili, da bi
delovali v smeri trajnostne prihodnosti. V Sloveniji je lani sodelovalo 30 občin..
Glavni koordinator projekta v Sloveniji je WWF Adria, v njem pa sodelujejo
posamezniki, podjetja, vlade in skupnosti, ki ob tej priložnosti poskrbijo, da se tisto uro,
ki je določena v projektu, v njihovem okolju za eno uro ugasnejo luči in se izvedejo
različne okoljevarstvene aktivnosti. Informacije: http://adria.panda.org/sl/.
Občina Žalec se letos vključuje v projekt v večjem obsegu in s sodelovanjem
občanov, podjetij in javnih zavodov, ki jih naprošamo, da v soboto, 25. marca
2017, med 20.30 in 21.30, za eno uro ugasnejo luči v gospodinjstvih, podjetjih,
zavodih in zunanjo osvetljavo objektov ter se tako simbolično pridružijo skrbi za
boljše okolje.
»V letošnji Uri za Zemljo združujemo ljudi za ohranitev planeta in skupaj
osvetlimo podnebne spremembe!«
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