
Okoljevarstvo 

Pogled na bujne zelene gozdove, ki se razprostirajo preko hribov in rodovitna polja v dolinah, 

vdih svežega zraka, ki poživi telo in duha, bistre reke in jasna jezera, v katerih odseva 

modrina neba ter tisoče lesketajočih zvezd, ki razsvetlijo nebesni svod ponoči. Vse to so 

naravne lepote, ki nam jih nudi tudi naša domovina.Čudovito okolje, ob katerem človeku 

zastane dih, je obenem tudi zelo krhko. Naloga vseh nas je, da to ohranimo za naše zanamce, 

da bodo tudi oni uživali v pogledu na našo deželo. Izjemno pomembni pri uresničevanju te 

dolžnosti so okoljevarstveniki, proaktivni posamezniki, ki se trudijo ohraniti okolje v želji, da 

bi izboljšali naš svet. V zadnjih letih se je varstvo okolja močno zakoreninilo tudi v zavesti 

ljudi, saj se je problematike začela zavedati širša javnost. V interesu naše družbeje, da 

poskrbimo za ohranitev okolja, ustavimo onesnaževanje zraka, zemlje in voda, zmanjšamo 

količino odpadkov in poskrbimo za reciklažo. Pomemben del te družbe, ključen del predvsem 

za prihosnost smo tudi mladi. Mladi se vse prevečkrat premalo zavedamo našega vpliva na 

družbo in moči, ki jo lahko uveljavimo za spremembo sveta na bolje.Kljub napredku v zadnjih 

letih na tem področju, prostor za izboljšave še vedno obstaja. Z rezultati ne smemo biti 

prehitro zadovoljni, vedno moramo stremeti k boljšemu. Marsikdo kljub želji, da bi 

pripomogel k okoljevarstvu prehitro obupa ob misli, da kot posameznik ni zmožen ničesar 

spremeniti. Vendar pomislite, koliko nas živi na tem planetu. Ali si Zemlja ne zasluži, da ji 

nekako povrnemo za vse kar nam daje? Če vsak izmed nas prispeva delček, bomo zagotovo 

uspeli. Morda se sliši klišejsko, vendar je res, najprej moramo začeti pri sebi. Mladi smo že od 

malih nog deležni vzgoje v duhu okoljevarstva, zato smo glede tega ponavadi bolj ozaveščeni 

kot naši starši. Bodimo zgled starejšim in pokažimo, da nam je mar, da smo dejavni in 

pripravljeni izboljšati svet za vse ljudi. Namesto z avtom se peljimo s kolesom ali javnim 

prevozom, ugasnimo luči in elektronske naprave, ko jih ne uporabljamo, širimo svoje znanje 

o okoljevarstvu, ločujmo odpadke, ne onesnažujmo narave… Vse to so majhna dejanja, ki jih 

zmore vsak izmed nas. Ta majhna dejanja, v kolikor se bomo trudili vsi, nas bodo popeljala 

do velikega cilja.  
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