
 

EKO INŠPEKTOR ZDRAVKO 

  

Danes ima Zemlja rojstni dan. Vse najboooooljše! 

Ker pa želimo, da se ima slavljenec na svoj 

praznik lepo, lahko poskrbimo tudi mi. Že  

razmišljate, kako?  

 

Naj vam pomagam z eno zgodbico … 

Nekega lepega dne sem šel na sprehod. Ko gledam vso to čarobno zelenje 

in uživam v krasni naravi, naenkrat vso zeleno lepoto uniči nekaj belega. Kaj 

je to? Ojoj, ne … SMETIIII! V tej 

lepi pomladi moj sprehod zmotijo 

smeti, ki jih puščajo za sabo 

sprehajalci. Takoj se obrnem in grem 

domov … po rokavice in papirnato 

vrečo. Nič ne čakam, ampak grem 

takoj nazaj. Še bolj sem pozoren na 

vse, kar ne spada v naravo. Kaj 

mislite, ali sem imel veliko dela? Na 

žalost … ja. Na slabih treh kilometrih 

sem našel kar nekaj smeti. Kaj me je 

najbolj razžalostilo? Odvrženo vedro in pločevinka piva, ki jo je nekdo, ki 

mu ni mar za naravo, z žebljem pribil na drevo. Prav žalostno. Vse sem lepo 

pobral in odnesel domov. Pločevinke in plastiko sem dal v embalažo, papir v 

zabojnik za papir, papirnate robčke pa med biološke odpadke. In kaj se je 

zgodilo z vedrom? Počakal bo na kupu, da bom odpeljal smeti na center za 

zbiranje odpadkov. In dan je lepši, ker sem pomagal naravi in postal za en 
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KAJ PA TI? ALI TUDI TI LAHKO KAJ NAREDIŠ? LAHKO!  

 

Ko boste šli na sprehod, se dogovorite z odraslo osebo, da vam da rokavico 

in vrečko, kamor boste nabiral smeti, nato jih pa doma razporedite v prave 

zabojnike za odpadke. Pazi, ko pobiraš smeti, da se ne poškoduješ! Če 

opaziš npr. steklo ali injekcijo, najprej pokliči odraslo osebo, preden se boš 

tega dotaknil! Velja? In tako bomo s skupnimi močmi dali Zemlji najlepše 

darilo … pazili bomo, da bo čista! In še nekaj … ko boš naslednjič 

razmišljal, ali bi papirček od bombona vrgel na tla, saj te nihče ne gleda, ali 

bi ga vseeno dal v žep … bodi frajer in ga daj v žep. In če opaziš, da je tvoj 

prijatelj nekaj zavestno (ne ponesreči) vrgel na tla, ga lepo prijazno 

opozori, da naj pobere. In na ta način bomo skupaj dali Zemlji najlepše 

darilo. Vsak dan in vsak košček smeti šteje! 

Mali inšpektorčki … v akcijo!   


