
Bliža se 8. junij – 
Svetovni dan oceanov 
V duhu svoje trajnostne naravnanosti, ki jo Rio Mare na globalni ravni uresničuje v 
partnerstvu z WWF* (World Wildlife Fund), certifikatom MSC** in mnogimi drugimi 
projekti, Rio Mare letos podpira tudi lokalno čistilno okoljevarstveno akcijo Skupaj 
očistimo našo obalo društva Naredimo nekaj za naravo. Akcijo bomo izvedli skupaj 
z ambasadorjem Rio Mare, slovenskim jadralskim šampionom Vasilijem Žbogarjem, 
ter drugimi podporniki in prostovoljci, ki bomo v enem dnevu očistili večji del 
koprskega priobalnega pasu.

Skupaj bomo očistili obalni pas med koprsko mestno 
plažo in občinsko mejo z Izolo, odpadke pa bomo 
pobirali na kopnem, na vodi s SUP-i in tudi pod vodno 
gladino s pomočjo potapljačev in podvodnih lovcev iz 
obalnih potapljaških društev.

Vse aktivne udeležence čakajo brezplačna izposoja 
SUP desk, kreativne okoljevarstvene delavnice, po 
zaključku akcije pa pogostitev z dobrotami Rio Mare.

Praznujmo svetovni dan oceanov tokrat skupaj, z 
dobrim namenom, za boljši jutri – se vidimo na Obali. 

Društvo Naredi nekaj za naravo je koprsko športno-naravovarstveno društvo, ki deluje od leta 2016 in združuje ljudi, ki radi aktivno preživljajo 
svoj prosti čas v naravi in so zanjo pripravljeni narediti tudi nekaj v zameno – pobrati odpadek, ki leži v naravi. Cilj društva je ozavestiti in 
opogumiti ljudi k spremembi življenjskega sloga in vsakodnevnih navad v smeri odgovornejšega, trajnostnejšega in bolj etičnega ravnanja z 
okoljem.

* Rio Mare in WWF (World Wildlife Fund) sta združila moči za trajnostni ribolov in zdrave oceane. Bolton Food, podjetje, ki ima v lasti 
blagovno znamko Rio Mare, je leta 2019 sklenilo novo mednarodno partnerstvo z WWF, katerega cilj je povečati trajnostno pridobivanje in 
sledljivost rib. V štiriletnem sodelovanju vzpostavljata novo in močno strategijo iskanja virov ribolova s ciljem zagotoviti 100 % pridobivanje 
rib iz trajnostnih virov (do leta 2024). Sodelovanje obsega več držav ter bo v končni fazi vključevalo celotno proizvodnjo podjetja.

** Rio Mare je zavezan k pridobivanju tune iz ribolovnih območij s certifikatom MSC, za pridobitev katerega morajo biti izpolnjena tri 
temeljna načela za bolj trajnosten ribolov:
 1) V oceanu ohraniti zadostno količino rib in zagotovitev razmnoževanja
 2) Kar se da zmanjšati vpliv na biotsko raznovrstnost
 3) Odgovorno in zakonito upravljati z ribištvom

V tem trenutku že več kot 70 % vsega ulova tunine Rio Mare ustreza omenjenemu certifikatu MSC, ki sovpada tudi z robustnimi projekti za 
izboljšanje ribištva (FIPs). 

qualitaresponsabile.it/en/our-projects/fip-fishery-improvement-projects

V nedeljo, 5. 6. 2022, ob 9. uri, na Obali med Koprom in Izolo (zbirni točki bosta 
v centru Kopra na Ukmarjevem trgu in v Centru vodnih športov v Žusterni).

Pridružite se nam v akciji Skupaj očistimo našo obalo!  

SPOZNAJTE NAŠO ZAVEZO

https://qualitaresponsabile.it/en/our-projects/fip-fishery-improvement-projects

