
Samo En Kos Smeti…. 
 

 

V nedeljo smo se pred KD Krško na čistilni akciji zbrali v manjšem številu znanih 

ljudi. Kljub temu, da smo na akcijo povabili večino prebivalcev blokov ob Cesti 4. 

julija in Cankarjevi, se ni odzval nihče. Vprašanje je, kaj so občani počeli v nedeljo 7. 

junija. Na volitve se jih je odpravilo samo 17 %, kar potrjuje domnevo, da jih politika 

ne zanima, ker so prepričani, da njihov glas v abstraktnih evropskih političnih 

zadevah ne šteje, in se zato sploh nima smisla odpraviti na volišče. Vendar pa, da ne 

pozabimo: današnja volilna pravica posameznika  je bila poplačana s krvjo naših 

prednikov!   

Podobno se ljudje obnašajo do ekoloških vprašanj. Nemalo je takšnih, ki se sicer 

zavedajo problema onesnaženja  ki ga povzroča človek, vendar pa to ni dovolj velik 

razlog, za osebno angažiranje v tej smeri. Praktičen izgovor, da posameznik za 

okoljevarstvo ne naredi nič ali vsaj toliko, kot bi lahko, je prav takšno razmišljanje; 

 

zakaj bi ravno jaz pazil in se omejeval, če itak vsi drugi smetijo in svinjajo na vse 

znane načine? 

 

In živimo naprej kot doslej. Potratno z energijo, hrano in embalažo, ekološki otoki so 

za večino predaleč, z avtom čim bližje, zelenica, pločnik ali parkirišče za invalide pa 

postajajo samo uporabna mesta za parkiranje njegovega veličanstva, Avtomobila. 

In ko tako razmišlja večina prebivalcev zahodnega sveta in ker je ljudi na svetu že 7 

milijard , ima človeštvo tako negotovo prihodnost, kot je bila nedavno nazorno 

prikazana v filmu Zemlja-naš dom. 

  

Da se vrnem k čistilni akciji. Očistili smo ploščad KD Krško, parkirišče nad banko na 

Zdolski cesti, obe strani na Cesti 4. julija od KD do križišča s Cankarjevo, na 

Cankarjevi smo temeljito očistili živo mejo, ki je postala priročno odlagališče za 

vtikanje raznih smeti. Očistili smo Zdolsko cesto do ribnika in še kaj vmes. Nabralo 

se je za 4 ogromne vreče smeti.  

In zakaj bomo z  aktivnostmi društva Zeleni krog nadaljevali? V petkovem filmu 

Zemlja-naš dom je bila večkrat ponovljena fraza: Prepozno je za pesimizem! 

 

Pa še to: Dan po čistilni akciji sem na Cankarjevi ulici, v živi meji, katero smo dan 

prej temeljito očistili, opazil svetleč aluminijast pokrovček od jogurta, 20 metrov 

naprej pa še plastičen lonček. Nekdo, ki je imel pot od Rese do Ceste 4. julija, je 

očitno imel malico, odpadek pa je priročno vtaknil v omenjeno živo mejo. Ni pa ga 

vrgel na tla! Mogoče lahko v tem vidimo zametek napredka. 

 

Aleš Suša 

Zeleni krog  


