
 

SMETENJE OB JAVNIH CESTAH IN NEODGOVORNO ODLAGANJE ODPADKOV V 

NARAVNO OKOLJE 

Vsi, ki se dnevno vozimo v službo, v šolo ali po opravkih po naših cestah, lahko samo nemočno 

opazujemo, koliko pločevink, plastenk, ostankov embalaže hitre prehrane, itd. leži ob cesti (še 

posebej na odseku regionalne ceste R3 647, Mlačevo - Rašica) in verjetno se vsi sprašujemo, kdo so 

posamezniki, ki jim ni mar za urejeno in čisto okolje, kdo so ljudje, ki kljub urejenem področju 

ravnanja s komunalnimi odpadki, brezvestno odvržejo iz avtomobila vse, česar ne potrebujejo. 

Tudi sprehod v naravo nam velikokrat pokvari pogled na divje odlagališče, ki ga odkrijemo zgolj po 

naključju. In ob tem se seveda sprašujemo, zakaj nekdo odvrže smeti sredi gozda, daleč od urbanega 

naselja in daleč od zabojnikov, namenjenih za ločeno zbiranje odpadkov in daleč stran od zbirnega 

centra odpadkov?  Zakaj bi odpadke sploh kam vozili, če pa jih izvajalec javne službe pride iskat k nam 

domov? 

Da gre za pomanjkljivo obveščenost, ne moremo trditi, saj o tem, kako pravilno ravnati z odpadki, 

preko različnih medijev obveščajo inšpekcijske službe, razna okoljevarstvena društva, javna 

komunalna podjetja in tudi občine. Temeljni problem torej ni v slabi obveščenosti, ampak verjetno  v 

tem, da uporabnik odpadkov ne ločuje že pri izvoru, kar pomeni, da doma vse skupaj enostavno 

zapakira v vrečo in to odvrže…ja, nekje v naravi, tam, kjer ga nihče ne vidi…  

Tako odvrženi odpadki kazijo naravo, kvarijo podobo našega kraja, zmanjšujejo kakovost bivanja in na 

žalost tudi turistične privlačnosti kraja.  Predstavljajo tudi grožnjo okolju, posledično pa grožnjo tudi 

nam vsem, saj pogosto vsebujejo nevarne snovi. Te lahko prodrejo v podtalnico in nepovratno 

onesnažijo vire pitne vode in poslabšajo kakovost prsti.   

Tovrstno smetenje terja sredstva za sanacijo, ki gredo iz davkoplačevalskega denarja. Na tem mestu 

ni odveč vprašanje, ali moramo »pobiranje in čiščenje« teh odpadkov res plačati vsi, torej tudi tisti, ki 

z odpadki ravnamo odgovorno, torej vsi, ki jih ločujemo in odlagamo v za to namenjene zabojnike? 

Gre torej za evidentno odgovornost izvirnega povzročitelja odpadkov, saj sam ne stori tistega, kar mu 

jasno nalagajo pravne norme in kar bi mu morala nalagati predvsem vest. Poleg tega pa taisti izvirni 

povzročitelji odpadkov očitno zelo budno spremljajo akcije poostrenega nadzora pristojnih služb in se 

pridno učijo, kako čim bolj učinkovito zakriti svoje sledi, namesto da bi se naučili odgovornega 

ravnanja z odpadki.  

Namen tega sporočila je opozoriti vse deležnike, da pravilno odlaganje in ločeno zbiranje odpadkov ni 

problem nekoga drugega, ampak naš skupni cilj. Zato je na mestu poziv vsem, ki odkrijete bodisi divje 

odlagališče v naravi ali opazite posameznike, ki brezvestno smetijo in nezakonito odlagajo odpadke v 

naravi, da o tem čimprej obvestite inšpekcijske službe, posameznike pa opozorite na nedopustno 

ravnanje.  

Ker moramo za naravo skrbeti, saj tudi narava skrbi za nas. In ker je naša dolžnost, da otrokom 

zapustimo okolje,  v  katerem bodo lahko kakovostno živeli, dihali čist zrak in pili izvirsko vodo…. 
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