POROČILO
o sodelovanju Društva zelenih nadzornikov Ljubljana v akciji
»ZA LEPŠO LJUBLJANO 2017«
Društvo Zeleni nadzorniki Ljubljana je na letošnjem zboru članov sprejelo Program dela za 2017, ki vsebuje
tudi sodelovanje v akciji ZA LEPŠO LJUBLJANO 2017.
Turizmu Ljubljana, ki je koordinator te akcije smo poslali prijavo za sodelovanje. Odločili smo se, da bomo
članice in člani društva Ljubljane v okviru letošnje akcije izvedli čiščenje parkovnega gozda med
Tivolskim gradom in Jesenkovo potjo, ki je gozd posebnega pomena. Članice in člani našega društva ter
naši podporniki nas že dlje časa opozarjajo na problem od žleda in snega poškodovanega gozda nad
Tivolijem. Tam je čiščenje nujno, saj predeli zaradi padlih dreves in vejevja neprehodni, kar kazijo podobo
parka.
Turizem Ljubljana je našo prijavo na razpis ocenil kot potrebno in jo potrdil. Za sofinanciranje akcije nam je
odobril sredstva v višini 700 EUR.
Temeljni cilj naše akcije je bil zagotovitev prehodnosti gozda, steza in dostopov do počivališč. Območje nad
Tivolskim gradom je mestoma celo neprehodno, saj leži na tleh veliko manjših dreves, ki pa so pretežka, da
bi jih odstranili ročno in brez pomoči sekačev.
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Izvedbo akcije je vodil in načrtoval Upravni odbor društva. K akciji nismo povabili le članice in člane našega
društva, temveč tudi simpatizerje, ki so se nam lahko pridružili.
V zvezi z akcijo je potekala tudi živahna aktivnost na družabnem omrežju FB, kjer smo s svojim profilom
prisotni tudi Zeleni nadzorniki. Tako pred akcijo, ko smo vabili pred Tivolski grad, posebej pa še po akciji, ko
smo udeleženci objavljali svoje vtise, smo zabeležili veliko obiska na našem profilu; na dan akcije preko
100.

S ciljem, da za akcijo pridobimo čim več prostovoljcev, smo 29.3. in 7.4. poslali obvestilo za javnost dvema
časopisoma (Delo, Dnevnik) in na več radijskih postaj. V obvestilu smo navedli, da bo akcija potekala pod
okriljem Turizma Ljubljana. Zasledili smo objavo v Dnevniku, žal pa nismo ustrezno ekipirani, da bi
zasledovali objave v elektronskih medijih, tako, da ne vemo, kakšen je bil odziv radijskih postaj.
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Čudovito sončno vreme nam je omogočilo, da smo akcijo izvedli tako kot je bilo načrtovano in sicer v
soboto, 8. aprila 2017. Akcije, ki se je začela ob 9. uri, se je udeležilo 24 posameznikov (tako članov
društva kot tudi podpornikov), ki nam ni vseeno v kakšnem okolju živimo.

Povezali smo se z gozdnimi delavci Javnega podjetja Snaga in Vrtnarstva Skirca, ki so z zato primernimi
žagami razžagali padlo vejevje, pa tudi suha in polomljena drevesa.
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Udeleženci smo les odnašali na vnaprej določena mesta ob poti.

Tako smo očistili del te parkovne gozdne površine ter ponovno usposobili nekatere steze, ki so bile težko
prehodne.
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Delo je bilo naporno, zato se je bilo potrebno spočiti in nabrati novih moči.

V času akcije smo pridobili 8 novih članov in dva simpatizerja, ki so se takoj pridružili delovni
akciji. Vsem smo predstavili DZNL, naše poslanstvo in program dela, pa tudi statut in način
delovanja. Predvsem smo veseli dejstva, da so se nam pridružili mladi ljudje in otroci.
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Po štirih urah dela smo ponosno ogledovali svoje rezultate.

Sledila je analiza dela pred Tivolskim gradom. Skupno smo ugotovili, da je bila akcija več kot
potrebna in uspešna. Ker pa je neurejenih gozdnih površin še zelo veliko, čiščenje pa naporno in
dolgotrajno načrtujemo, da bomo tovrstno akcijo še v letošnjem letu ponovili.

Kako je akcija potekala in kakšni so rezultati, pa je razvidno tudi iz fotografij.

Ljubljana, april 2017

Prof. Janez KOŽELJ
predsednik
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