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Obvestilo o čistilni akciji. 
 

Spoštovani! 

 

V nedeljo 25. januarja smo na sprehodu proti Zdolam, na cesti Krško – Pleterje, opazili povečano 

količino smeti ob cesti, prevladujejo odvržene pločevinke za pivo in energijske napitke, plastenke 

ter cigaretne škatle. 

Na tej relaciji smo že lansko leto opravili manjšo čistilno akcijo, letos pa zgroženo opažamo, da je 

novih smeti še več. Po logičnem sklepanju ugotavljamo, da je večina smeti odvržena iz mimo 

vozečih vozil, nekaj smeti pa bi lahko pripisali tudi delavcem, ki v gozdu opravljajo različna 

gozdarska opravila. 

Ker je večina embalaže alkoholnih napitkov odvržena iz avtomobilov, se postavlja resno vprašanje, 

ali se na tej relaciji vozi povečano število okoljsko neosveščenih voznikov, ki med vožnjo celo 

uživajo alkoholne pijače? 

 

S seboj smo imeli plastične vrečke, kot pri vsakem sprehodu v naravo, in smo na polovici poti od 

table Krško do Pleterj, nabrali dve veliki vrečki pločevink, ki smo jih nato pravilno odvrgli v zaboj 

za aluminijaste odpadke. Polovica poti je ostala neočiščena, ker nam je zmanjkalo vrečk. Ostale 

smeti, plastične in druge, bomo pobrali ob naslednji priložnosti. 

Po pogovoru s prebivalci Zdol smo dobili tudi informacijo, da so opazili povečano število črnih 

odlagališč v gozdovih, kar je prav tako nesprejemljivo. 

Ker vemo, da si v Turistično hortikulturnem društvu Zdole prizadevate tudi za čistočo vašega kraja, 

in v ta namen  vsako leto organizirate čistilno akcijo (izrekamo pohvale!), vljudno predlagamo, da 

aktivnosti v tej smeri nadaljujete še v večji meri, hkrati pa po vaših možnostih poskrbite za 

osveščanje prebivalcev. 

Zaradi varnostnih razlogov bomo ta dopis posredovali tudi policiji, ki lahko, glede na ugotovljeno 

stanje in navade voznikov, na tem odseku poveča kontrolo. Alkohol in vožnja pač ne spadata 

skupaj, odmetavanje kakršnihkoli predmetov iz avtomobila med vožnjo pa je strogo prepovedano in 

se sankcionira z visoko denarno kaznijo. 

 

Hvala za vaš prispevek k ohranjanju okolja in lep pozdrav! 

 

Aleš Suša, Zeleni krog Krško                                                                Krško, 26.01.09 

 

 

 

 

 

 


