packe

Tako priden
je bil lani Jaš.
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In kakšen organizacijski zalogaj
predstavlja največja slovenska
čistilna akcija doslej? Gaja Lašič,
vodja projekta za mariborsko
občino, pravi, da si je bilo obseg
in zahtevnost tega početja še
pred petimi meseci težko pred
stavljati. Tudi zato, ker je veliko
ljudi načelno za pomoč, a se
kasneje izkaže, da je govoriti
lažje kot delati: “A kakorkoli,
sedaj imamo ekipo, brez katere

Zdravila, ki jih ne potrebujemo več,
sodijo v posebne zbiralnike. V nara
vi so lahko strup za organizme.

7 dni

za čisto naravo
Le še teden in pol je do dne, ko bomo
Slovenci dobili priložnost pokazati, koliko
nas v resnici skrbi za naše dvorišče. Pa ne
govorimo o tistih z lično ograjo obdanih
tratah in vrtičkih, ampak o prostoru, ki si
ga delimo vsi in bo moral preživeti še kar
nekaj generacij.
Andreja Kutin
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V času, ko smetem namenjamo več besed kot običajno, velja
opomniti tudi na eno od napak, ki jo pogosto hote ali nehote
zakrivimo. Vse prepogosto se namreč zgodi, da med komunal
nimi odpadki, pa tudi v naravi, končajo zdravila s pretečenim
rokom uporabe, ki pa v okolju naredijo precej škode. “Anti
biotiki, hormonska zdravila in ostala lahko vplivajo na rast
mikroorganizmov ter povzročajo večje tveganje za alergije.
Lahko pospešijo nenormalno rast ene vrste mikroorganizmov,
ki lahko potem povzročijo določene bolezni, ki so neobčutljive
za te antibiotike, in tako se skozi daljše časovno obdobje lahko
razvijejo bolezni, ki jih ne bomo imeli s čim zdraviti. Pravimo,
da se veča rezistenca, odpornost za antibiotike,“ opozarjajo
pri Lekarniški zbornici Slovenije.
Od prvega januarja so v lekarnah začeli sprejemati stara, neu
porabljena zdravila, zato jih je najbolje oddati osebju ali vreči
v zabojnike v lekarnah. (ank)

ne bi zmogla, predvsem pa me
je presenetila pomoč, ki so jo
ponudili na mestni občini. Sedaj
se z različnimi službami sestaja
mo tedensko in stvari dobivajo
končno obliko.“ A kot še dodaja
Lašičeva, je na mariborskem
območju veliko ljudi in skupin, ki
imajo izkušnje in so pripravljeni

resno pristopiti k delu. In mednje
sodimo tudi mi, saj gre naša sku
pina letos nad smeti oborožena z
znanjem in prijetnimi izkušnjami
lanskega leta.
Sicer pa tudi tokrat ne gre samo
za delo, pomembno je druženje in
organizatorji največje slovenske
čistilne akcije napovedujejo dru
žabne dogodke po Sloveniji, ki
bodo priložnost za pogovor o
akciji ter sprostitev po napor
nem dnevu. Sedaj je edino, ki
lahko zameša prostovoljcem
štrene, le še vreme. Datum
je namreč samo en, 17. april
in akcija bo stekla v vsakem
vremenu, naj bo še tako april
sko. 

Lani smo očistili poti na Piramido, a
po letu dni je ponovno potrebna po
zornosti. Vse kaže, da je ta del nara
ve nadvse priročno divje odlagališče.
Foto: Sašo Bizjak

kcija Očistimo Slovenijo v
enem dnevu je v polnem
zagonu, prav tako smo
pripravljeni sedemdejevci in ve
čerovci. Ponovno se bomo z vre
čami podali na Piramido, ki smo
jo “posvojili“ že lani, in seveda
tudi tokrat računamo na pomoč
in prijetno družbo bralcev. Če
pa se nameravate lotiti čiščenja
kakšnega drugega dela Slovenije,
ne pozabite vzeti s seboj fotoapa
rata, saj bomo zbirali in objavili
fotografije z vseh akcij.
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Zdravila so lahko strup za okolje
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