POROČILO
o predstavitvi dela Društva zelenih nadzornikov Ljubljana v
Novih Jaršah
Društvo Zelenih nadzornikov Ljubljana je na letošnjem zboru članov sprejelo Program dela za 2017, ki
vsebuje tudi predstavitve dela društva in terensko delo v četrtnih skupnostih.
Na predlog krajanov in članov društva smo se letos odločili za Nove Jarše. Na pismeno pobudo krajana, ki
nas je zaprosil za pomoč pri popravilu zanemarjenega igrišča za košarko. Napisal je, da se že vrsto let
obrača na pristojne službe s prošnjo za popravilo košev in velike udornine v asfaltu sredi igrišča, v kateri se
po dežju nabira voda, zaradi česar je igrišče za igro večino časa neuporabno in nevarno.
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Poleg te pobude nas je članica društva zaprosila tudi za pomoč pri ureditvi parka med bloki na Clevelandski
ulici, kjer je bilo polomljeno drevo in neurejene zasaditve.

2

Z velikim veseljem smo sprejeli ponudbo direktorja družbe Nigrad gospoda Andreja Bukovca, da na
svoje stroške sanirajo udornino igrišču, jo na novo asfaltirajo in zapolnijo še razpoke v asfaltu po
celotni površini igrišča, da ne bo začela propadati.

3

Tako igrišče bo spet lahko služilo svojemu namenu.

Direktorica JZ Šport Ljubljana gospa Tatjana Polajnar nam je prijazno odstopila sicer rabljen, ampak še
vedno odličen koš za košarko.

Obema donatorjema se v imenu krajanov iskreno zahvaljujemo.
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Iz sredstev društva, ki smo jih zbrali z donacijami, je podjetje Skerca odstranilo polomljeno drevo in zasadilo
dve novi lipi.

Poškodovano zelenico so uredili z grmovnicama in
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sanirali zelenico, ki so jo uničili z vožnjo avtov po travi.

Dne 16. maja 2017 smo organizirali otvoritev obnovljenega igrišča, na katero smo povabili donatorje in
izvajalce del, prebivalce Novih Jarš, predstavnike Četrtne skupnosti Jarše, člane Nogometnega kluba
Šmartno in našega društva. Čudovito sončno vreme je prispevalo k visoki udeležbi, saj se nas je zbralo več
kot 70. Na igrišču so nas ob 17. uri pričakali okoliški otroci in člani Nogometnega kluba Šmartno, ki so bili
obnove najbolj veseli. Obenem smo pripravili tudi predstavitev dela društva in vanj povabili nove članice in
člane.
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Prisotne sta pozdravila podpredsednica Četrtne skupnosti Jarše gospa Ida Medved in predsednik društva
prof. Janez Koželj, ki se je posebej zahvalil predstavnikoma družbe Nigrad solastniku Juriju Plestenjaku in
delovodji Suadu Beganoviću.
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Zbrane smo razveselili tudi s sadikami zelišč, ki nam jih je v sklopu akcije«Rokavice gor« podaril Oddelek
za varstvo okolja.

Ocenjujemo, da je bila akcija izredno uspešna in da so jo krajani dobro sprejeli, saj se nam je pridružilo 9
novih članic in članov, druženje pa je bilo izredno prijetno, o čemer pričajo tudi priložene fotografije.

Ljubljana, maj 2017
Prof. Janez KOŽELJ,
predsednik
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