FOTOREPORTAŽA
OBČINO DIVAČA SMO ČISTILI EN DAN
Napočil j e 17. april 2010 dan, ko so po vsej Sloveniji potekale čistilne akcije v okviru
projekta »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Tudi v občini Divača se je na ta dan zbralo več
kot 520 prostovoljcev, od tega je bilo približno 65 dijakov in študentov ter osnovnošolskih in
predšolskih otrok. Akcija pa je v občini Divača potekala tudi pred 17. aprilom. Med 12. in 16.
aprilom so učenci osnovne šole Divača skupaj z Varstveno delovnim centrom Koper podružnica Divača in Centrom za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan – enota Divača
očistili okolice svojih zavodov in posamezne poti v kraju Divača. Tudi otroci iz Vrtca Sežana
– enota Divača so v tednu pred 17. aprilom poskrbeli za lepšo okolico svojega vrtca na akciji
pa so se nam pridružili tudi 17. aprila. Tako nam je skupaj, na dan akcije in v tednu pred
akcijo, uspelo pobrati 69.280 kg smeti, na približno 40-tih različnih lokacijah v občini Divača.
Da je bila akcija več kot uspešna gre predvsem zahvala koordinatorjem posameznih zbirnih
mest (Jožko Valečič in Koren Majda za Dane-Pared-Kačiče, Valter Cerkvenik, Gregor
Kocjan, Ugo Zidar in Marjan Tomažič za območje Senožeč, Bruno Bombač in David Bogdan
za Dolnje Ležeče, Alenka Štrucl Dovgan za Dolenjo vas, Zlatka Pangerc za Laže, Mirjam
Frankovič Franetič, Jana Martinčič, Zdravko Škrlj in Mirko Martinčič za območje KS Vreme,
Može Anton za Vremščico, Borut Lozej in Ivan Dolenc za Divačo in Tatjana Gombač za
Naklo), nekaterim društvom in klubom, ki delujejo na območju občine Divača in so se akcije
udeležili v večjem številu (Jamarsko društvo Gregor Žiberna iz Divače, TKŠD MEJAME,
TKŠD URBANŠČICA, KUD Pepca Č. Tatjana, Lovska družina Senožeče, Lovska družina
Gabrk Divača, Lovska družina Timav Vreme, Karate klub Buši, Ribiška družina Vreme in
Senožeče, Razvojno društvo Bandera in Lipa, Gasilsko društvo Divača in Senožeče),
Potapljaško društvo iz Štorij, agrarnim skupnostim v občini Divača, krajevnim skupnostim iz
občine Divača, Parku škocjanske jame Slovenije ter vsem ostalim vaščanom in prostovoljcem,
ki ste nam pri akciji pomagali s prevozi ali lastnim delom. Na čistilni akciji pa smo lahko
opazili celo nekaj svetnikov in delavca občinske uprave. Za odvoz smeti na zbirni center v
Sežano je poskrbelo Komunalno stanovanjsko podjetje iz Sežane.
OBČINSKA UPRAVA OBČINE DIVAČA
Nataša Macarol, občinska koordinatorka

Utrinki iz Vremske doline:
Fotografije je prispeval Bogdan Macarol

Gasilci in potapljači pri čiščenju struge reke Reke.

Zbirno mesto v Famljah pri igrišču.

Mirjam Frankovič Franetič – ena od koordinatorjev.

Predstavniki Parka Škocjanske jame Slovenije.

Utrinki iz udornice Risnik:
Fotografije je prispeval Bogdan Macarol

Kupi smeti so se nabirali tudi pri udornici Risnik.

Za odvoz smeti je poskrbelo KSP Sežana.

Jamarsko društvo Gregor Žiberna iz Divače v akciji pri udornici Risnik.

Čas je za malico.

Utrinki iz akcije v Divači:
Fotografije je prispeval Bogdan Macarol

PGD Divača v akciji pri čistilni napravi v Divači

Domačini pri čiščenju okolice Divače.

K delu sodi tudi dobra volja.

Agrarna skupnost Divača je čistila tudi ob regionalni cesti

Brez jamarjev ni šlo tudi pri čistilni napravi v Divači.

Utrinki iz akcije v Dolnjih Ležečah:
Fotografije je prispeval Bruno Bombač

Ekipa iz Dolnjih Ležeč.

Tudi mladina je pomaga pri čistilni akciji

Tudi na območju Dolnjih Ležeč ni zmanjkalo dela.

Matej Bržan nam je velikodušno ponudil svojo pomoč.

Utrinki iz akcije pod Vremščico in Senožeč:
Fotografije je prispeval Ervin Martinčič

Predstavniki Agrarne skupnosti Gabrče v akciji.

Pri čiščenju smo naleteli na precej odvrženih avtomobilov.

Smetišče pod Vremščico.

Pogled na s smetmi posuto naravo.

Utrinki iz akcije v Senožečah:
Fotografije je prispeval Andrej Škapin

Ekipa iz Senožeč.

Odpadki zbrani v okolici čistilne naprave v Senožečah.

Z železom »oplemenitena« narava.

Tudi v Senožečah je narava pokrita s smetmi.

