
Oktobrska čistilna akcija društva Zeleni krog 
 
Na nedeljski čistilni akciji, ki je bila obenem pohod na Grmado, smo se v malce 
manjšem številu kot smo pričakovali, zbrali v novo urejenem parku Jurija Dalmatina. 
Najprej smo temeljito očistili park, še posebej površino okrog klopi, saj je nekaterim 
obiskovalcem parka težko odvreči smeti v posodo, ki je oddaljena en meter in 
vztrajno puščajo smeti pod klopmi.  Ne razumem te kulture, verjetno si tako nekateri 
razlagajo svobodo. Kakor doma, tako tudi na javnih mestih! 
Enako, kot je za omejevalce svobode, ekologe označil  nedavni visoki gost Krškega, 
Vaclav Klaus,  tudi v naših krajih okoljevarstvo marsikoga moti in mu predstavlja 
oviro v njegovi svobodi, tudi ko gre za ravnanje s smetmi, od majhnih do večjih 
primerkov. 
No, če se odmaknemo od češkega predsednika, danes najbolj aktivnega evroskeptika,  
smo čistilno akcijo nadaljevali s postavljanjem zabojev za ločeno zbiranje odpadkov, 
ki jih nekateri občani vztrajno podirajo vsak konec tedna. V tem primeru verjetno ne 
gre za nasprotovanje recikliranju odpadkov, temveč zgolj za sproščanje viškov 
energije, ki jih frustracije in pomanjkljiva izobrazba demonstrirata na tak način. No 
treba jim je priznati vsaj vztrajnost, ki je pomembna vrlina. Vztrajni pa smo tudi mi! 
V nadaljevanju smo očistili obe strani zdolske ceste, ter po sremiški ulici nadaljevali v 
smer proti Grmadi. Najpogostejše smeti predstavljajo cigaretne škatle in njihova 
plastična ovojnice, če ne štejemo »čikov«, ki pa jih ne pobiramo. Kako je mogoče, da 
majhna populacija kadilcev (od katerih je treba odšteti kulturne, ki vedo kam se sme 
vreči odpadek kajenja), konstantno kazijo čistočo skupnega bivanjskega prostora.  
Na poti do vrha smo nabrali osem vreč smeti. Treba je poudariti, da je smeti občutno 
manj, takoj ko zapustiš mestno področje, kar je dokaz, da rekreativni pohodniki in 
planinci znajo spoštovati naravo. Zbrane smeti smo, po ustaljeni planinski praksi, 
odpeljali v dolino. 
Na cilju našega nedeljskega druženja nas je čakala osvežilna pijača, ki jo 
udeležencem podarja društvo Zeleni krog. Glede na manjše število udeležencev, nam 
je ostalo kar nekaj napitkov, ki jih bomo ponudili na naslednji akciji. Vabljeni prvo 
nedeljo v novembru!  
PS. Še isti dan popoldne, je bilo pod klopmi v parku zopet polno smeti, kar je dodaten 
razlog o nujnosti izvajanja rednih čistilnih akcij ter dokaz o pomembnosti vzgoje in 
izobraževanja. 
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