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Gornja Radgona, 22. april 2021

OČISTILI SMO OBČINO GORNJA RADGONA
Uspešno izvedena čistilna akcija »Očistimo občino Gornja Radgona« dne 17. 4. 2021
Minulo soboto smo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, društvi in organizacijami v občini ter
javnim podjetjem Komunala Radgona d.o.o. uspešno izpeljali čistilno akcijo, ki je potekala po
celotnem območju občine in v okviru Svetovnega dneva zemlje.
V vseh petih krajevnih skupnostih se je nabrala velika količina smeti, kljub letošnjemu drugačnemu
načinu izvedbe – prilagojenemu trenutnemu stanju. Čistilne akcije se je udeležilo okrog 110
občanov. Po celotni občini je bilo zbranih 500 kg mešane embalaže in 900 kg mešanih komunalnih
odpadkov. Največ odpadkov so nabrali prostovoljci v Krajevni skupnosti Negova, največje število
udeležencev pa je bilo v Krajevni skupnosti Spodnji Ivanjci.
Za odvoz zbranih odpadkov je poskrbela Komunala Radgona, ki pa z delom še ni končala, saj v
tem tednu odvaža tudi odpadke prostovoljcev, ki so se ponekod organizirali sami in počistili bližnjo
okolico svojega kraja. Ker se niso oglasili na zbirnih mestih, določenih v okviru akcije, ti udeleženci
in tudi zbrana količina smeti, niso evidentirani.
Iskrena zahvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi in organizaciji čistilne akcije. Posebej
hvala vsem gasilskim društvom, posameznikom, ki so sami poskrbeli za odvoz odpadkov do
zbirnih mest, turističnim društvom in organizacijam ki so se odlično organizirali ter tistim občanom
– pobudnikom, ki so pritegnili lepo število udeležencev.
Predvsem pa gre največja zahvala vsem prostovoljcem, vsakemu udeležencu posebej, ki ste se
dobrovoljno odzvali in pripomogli k doseženemu namenu tovrstnih akcij; da se še s tako majhnim
prispevkom posameznika lahko veliko pripomore k ohranitvi čistega in zdravega okolja. Žal ta skrb
in odnos do narave ni enak vsem občanom oz. državljanom, saj je še vedno veliko posameznikov,
ki puščajo smeti in odpadke v naravnem in bivalnem okolju. Zakonodaja, in vsako leto tudi jeza in
zgroženost udeležencev čistilnih akcij, nam vedno znova nalaga dolžnost – žal, povzeti še strožje
ukrepe oz. aktivneje izvajati naloge za dvig zavesti občanov za našo naravo, v skladu s
pristojnostmi.
Narava nam ogromno daje, hvaležno vrača pa tudi vzame in opominja.
Zato z našo skrbjo za čisto okolje, tudi na tak način, še kako pomagamo naravi, predvsem pa
vsem nam.
Še enkrat HVALA vsem.

