Občina Komen kot zelena destinacija s cerificiranim zlatim znakom Slovenia Green – Gold bo letošnji
občinski praznik obeležila z ekološkim sporočilom. Pod sloganom ČISTO ČISTO NA KRASNEM KRASU
bomo organizirali čistilno akcijo in v drugem delu postavljanje inštalacije iz smeti v Štanjelu.
Čistilno akcijo želimo povezati s 26. kolesarsko dirko po Sloveniji, ki bo v 4. etapi (22. 6. 2019) potekala
tudi preko občine Komen. Slogan kolesarske dirke je #fightforgren (borimo se za zeleno), ki odraža tudi
vrednote in trajnostne usmeritve občine Komen. Dirko bosta prenašala RTV Slovenija in televizijska hiša
Eurosport.
Kdaj? Sobota, 15. junij 2019
Kdo? Vaške skupnosti, društva, posamezniki, ekološko ozaveščeni aktivisti
Kje? Ob cestah in v njihovi bližini
Kaj? Pobirali bomo razpršene smeti ob cestah in jih po vrečah pravilno ločevali (plastenke in plastična
embalaža, pločevinke, steklo, ostali razpršeni odpadki). Tokrat se na kosovne odpadke na divjih
odlagališčih žal ne bomo usmerili, je pa zaželen popis le-teh na spletnem registru divjih odlagališč. Občina
Komen bo zagotovila vreče za smeti in tekom tedna odvoz vreč odpadkov z dogovorjenih mest.
Drugi del akcije bo potekal v soboto, 22. junija 2019, dopoldan na igrišču ob kulturnem domu v Štanjelu.
Iz pobranih odpadkov bomo naredili napis - »inštalacijo« s sporočilom, ki ga želimo podati javnosti preko
TV prenosa kolesarske dirke.
Vabimo vse, ki vam je mar za okolje v katerem živimo, da se udeležite čistilne akcije 15. junija in
postavljanja »inštalacije« teden kasneje, 22. junija!
Kras je krasna pokrajina, naj (p)ostane tudi čista. Dela je veliko, zato bomo veseli vsakega sodelovanja!
Zaradi lažje organizacije prosimo, da vašo namero o izvedbi čistilne akcije sporočite na spodnji kontaktni
naslov do srede, 12. junija 2019. Le tako vam lahko zagotovimo potrebne materiale in se učinkovito
organiziramo po različnih odsekih cest. Dobrodošli so tudi predlogi, vprašanja, ideje.
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