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SAMO EN KOS SMETI… če bi vsak občan pobral samo en kos smeti, bi bilo mesto čisto 

 

Poslano Občini Krško, komunalnemu podjetju Kostak, lokalnim medijem.  9.3.2010 

 

1. Prva nedeljska čistilna akcija društva Zeleni krog v letu 2010 je uspela.  

Prva nedelja v marcu – prva  čistilna akcija Zelenega kroga Krško v letu 2010 – prva misel: 
danes je pa zelo mrzlo jutro.  Ali res moram pobirati smeti, ki jih »drugi« tako z lahkoto, brez 
slabe vesti, odvržejo?  Seveda moram.  V opomin sebi in za zgled drugim. Za moje mesto, 
kjer živim in delam…in katerega del sem.   

Udeležba na akciji je bila presenetljivo velika, z novimi »zavednimi« člani – bravo 
pogumneži!  Akcije se nas je tako udeležilo 12 ljudi in tudi 1 pes z izjemnim občutkom za 
čistočo. V dveh urah smo nabrali v povprečju dve veliki vrečki na udeleženca. Velikost vrečk 
je razvidna iz fotografij. Temeljito smo očistili Cesto 4. julija, del Kolodvorske, Cankarjevo, 
Rozmanovo, Zdolsko, park Jurija Dalmatina, parkirišče nad banko, rondo, in tudi vmesne 
dele, med bloki in nekatere stranske ulice. To so mesta, ki so za nekaj časa temeljito 
očiščena, zato predlagamo službenim mestnim čistilcem, naj svoje delo v naslednjih tednih 
opravijo na drugih kritičnih lokacijah, ki jih je v Krškem preveč. 

Velik problem čistoče predstavljajo neurejena, zanemarjena zbirališča za smeti, veter iz teh 
smetnjakov raznaša smeti po mestu. Potrebno je najti načine, da čim manj smeti zaide na 
ulice namesto v smetnjake. Tudi smetnjaki niso pravočasno izpraznjeni, kot smo že večkrat 
opozorili. Vedno znova smo presenečeni, kaj se skriva po naših ulicah, predvsem v živih 
mejah, ki so za nekatere kar prikladno mesto za odmetavanje smeti. Morda si mislijo, da tu 
niso tako opazne!!  Kaj se dogaja v njihovih glavah?  

Ko hodiš po parku Jurija Dalmatina ali na zelenici nad Rozmanovo ulico pa moraš biti nadvse 
pozoren, da ne stopiš v pasji iztrebek. Ja,  zelo neprijetno nas je presenetilo – »drekarnica« 
ob cesti in v novem spominskem parku. Nekateri lastniki psov očitno še vedno ne znajo 
počistiti za svojim psom. To je vprašanje kulture. Pridite in poglejte dokaz naše kulturne 
zavednosti – doma mora biti vse »poštirkano«, na mestni zelenici, na nikogaršnji zemlji (ko je 
treba kaj postoriti) oz. na zemlji od vseh, ko je treba kaj odvreči ali se »kulturno podelati«, pa 
je dovoljeno vse! 

Ob udeležbi na taki akciji pa se postavijo tudi različna vprašanja. Zakaj ni košev tam, kjer se 
nabirajo smeti? (od šole proti rondoju npr.) Zakaj je okoli smetnjakov in ekoloških otokov vse 
polno smeti po tleh? Kdo naj bi pospravil te smeti? Zakaj službe, ki to delo opravljajo 
profesionalno, čistijo manj natančno, kot prostovoljci na čistilnih akcija, kot je npr. akcija 
Zelenega kroga? Kako dejansko pritegniti občane na takšne akcije - kakšno motivacijo 
ubrati? Že v šolah je potrebno otrokom predstaviti, da pobiranje smeti ni kazen (kar velikokrat 
dobijo v šolah, doma), da to ni sramotno dejanje. Sramotno dejanje je predvsem 
odmetavanje smeti. Tako večjih smeti (črna odlagališča, nevarni odpadki) kot tudi manjših 
(škatla od cigaret, najpogostejši odpadek v mestu). 

Pobirati smeti na nedeljski akciji ni bilo težko, zadovoljni z opravljenim delom in čistejšim 
videzom mesta (del  Vidma), smo na koncu sklenili koristno druženje ob kavici in čaju. 
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Nekaj predlogov Zelenega kroga, ki jih naslavljamo na Občino Krško: 

- Občina naj čimprej nakupi table za pasje iztrebke, ZK jih je pripravljen brezplačno 
namestiti. 

- Občino prosimo za pojasnilo, ali premoremo (če ne, kdaj ga bomo dobili) v Krškem 
predpis, ki določa, da morajo lastniki počistiti  iztrebke svojih živali,  na mestnih 
površinah, na zelenicah in koliko znaša kazen za prekršek? 

- Ker čistilne službe čiščenje opravljajo površno, se sprašujemo, ali so za svoje delo 
primerne osebe in, ali so pošteno plačani? 

- Opazili smo, da čistilci pobirajo samo velike kose smeti, majhne pa ne. Kakšna so 
njihova navodila za delo? 

- Predlagamo, da se grmovje poreže, da lahko očistimo smeti. Lokacije grmičevja 
dostavimo kasneje. 

- Predlagamo, da Občina društvu Zeleni krog nabavi 5 kosov palic za pobiranje smeti 
iz težko dostopnih delov. 

- Predlagamo, da redarska služba najprej opozori, nato pa kaznuje lastnike 
avtomobilov, ki parkirajo na zelenicah glavne videmske ulice in jih uničujejo. 

- Predlagamo, da Občina podeli koncesijo in plača Zelenemu krogu za čiščenje 
določenih delov mesta. 

- Občino prosimo za pojasnilo, ali je v Krškem in drugih naseljih v občini dovoljeno 
metati cigaretne ostanke (filtre) kamorkoli, ali premoremo predpis (če ne, kdaj ga 
dobimo), ki določa kazen za onesnaževanje. 

- Čas bi že bil, da se s pločnikov odstrani pesek, ki je ostal od zimskega         
vzdrževanja cest. 

- Predlagamo, da se čimprej določi enoten izgled zbirališč za smeti, ki morajo biti tudi 
zaščitena pred vetrom ter seveda redno čiščena. 

- Predlagamo, da se uredi, da bo nekdo konstantno skrbel za čistočo na zbirališčih za 
odpadke po celi občini. Zaboji ne smejo biti nikoli prepolni, pokrovi vedno zaprti. Tu je 
dela za polni delovni čas ene osebe. 

- Predlagamo, da Občina naredi popis vseh smetnjakov v mestu. Nekateri so zaraščeni 
pod grmovjem. Vsak koš naj bo oštevilčen, poleg  pa še telefonska številka 
zadolženega za praznjenje. Ko zasledimo prepoln koš, lahko natančno povemo, 
kateri  je to. 

- Koše za smeti je potrebno postaviti na mesta, kjer se smeti nabirajo. Člani Zelenega 
kroga te lokacije poznamo in jih lahko posredujemo. 

 

Ker smo se z akcijo in predlogi zelo potrudili, prosimo za hitri pisni odgovor Občine na naše 
predloge. Mnenje Zelenega kroga je sicer, da kot občina z največjim proračunom na 
prebivalca v Sloveniji, ne bi smeli imeti težav pri doseganju osnovnih standardov, kar čistoča 
mesta in celotne občine Krško vsekakor je. 

Še enkrat pa pozdravljamo postavitev novih košev za smeti ob večnamenski poti od mosta 
proti stadionu. Ta predel je tudi očiščen kot že dolgo ne. Čestitke Občini Krško. Pozivamo 
tudi stanovalce blokov, ki imajo organizirane hišne svete, naj bolje poskrbijo za čistočo okoli 
blokov. Ne čakajte, da bodo drugi poskrbeli za vaše smeti in vse ostale težave. 

Lepo pozdravljeni, 

Zeleni krog, www.zelenikrog.org 

 

Fotografije čistilne akcije na naslednji strani: 
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2. Dodajamo še fotoreportažo »solistične« čistilne akcije člana društva Zeleni 

krog: 

Če bi videli veliko količino smeti na pločniku sredi mesta, bi nas to takoj zmotilo in v nas 
zbudilo zgražanje.  

Ker pa so te smeti v grmovju, skrite našim očem, je vse lepo in prav.    

  

 

 

 

Te težko dostopne dele smo v nedeljski akciji očistili za vse tiste , ki ne vidijo. Smeti iz samo 
enega grmovja smo zmetali na vidno. 

                            

Ob cesti od mostu proti Vipap-u, nad Poklicno gasilsko 

Pod mostom za pešce 
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Ker je to mesto očitno zelo privlačno za tiste, ki ne vedo kam s smetmi, smo postavili koš. 
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