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OČISTIMO ZELENICE PASJIH IZTREBKOV 
 

Živimo v mestu, z nami živijo tudi psi.  
Gospodarji jih vodijo na sprehode in takrat mdr. opravijo tudi svojo potrebo. Saj v 
stanovanju ali v hiši je ne. Zelo pogosto zato videvamo pasje iztrebke na vseh 
mogočih mestih. Res, da tovrstno onesnaževanje neposredno ne škodi naravi. Vendar, 
če se moraš na sprehodu skozi park, na pločniku, ali na travniku pri osnovni šoli, kjer 
se igrajo otroci, in še marsikje kar naprej izogibati, da ne stopiš v drekec, je to lahko 
že zelo neprijetno.  
 
Videti lastnika, ki bi pobiral za svojim psom iztrebke je prava redkost. Tisti ki to 
počnejo so res pohvale vredni. S tem pokažejo, da imajo radi svojo žival in upoštevajo 
bonton skupne rabe prostora v mestu.  V parku, na igrišču ali ob sprehajalnih poteh 
se iztrebke pobira v vrečke in se jih vrže v smetnjak. Zaželeno je da so vrečke iz 
materiala, ki ne obremenjuje okolja.  
 
Parke imamo zato, da si v njih spočijemo in pustimo otroke, da se brezskrbno 
poigrajo. Velik problem pa je, ker so klopi ponavadi umazane in ne moreš sesti, lep 
pogled na naravo skazijo smeti, ki ležijo naokrog, za nameček pa stopiš ali v pasji 
drek stopi otrok. Sram naj bo lastnike psov, ki v našem mestu (bolje, v naši vasi) ne 
pomislijo, da se te reči za seboj čisti.  
 
Zakon o zaščiti živali med drugim pravi, da je lastnik živali dolžan skrbeti zanjo, da ne 
naredi škode drugim: ne ljudem ne živalim ne okolju. Pravilnik o zaščiti hišne živali 
določa minimalne pogoje, da žival živi v sožitju s človekom. Pospravljanje iztrebkov 
vsekakor spada zraven. 
 
Za začetek reševanja tega problema bo društvo Zeleni krog Krško izvedlo  
akcijo opozarjanja in osveščanja lastnikov domačih živali, v mestne parke 
bomo  postavili majhne opozorilne zastavice  s  pozivi lastnikom psov k 
pobiranju iztrebkov. 
 
Zastavice bomo po preteku akcije odstranili. 
 
Akcija se začne v torek, 1. aprila (ni šala) ob 15.00 pri parku OŠ Jurij Dalmatin. 
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