POROČILO
o sodelovanju Društva zelenih nadzornikov Ljubljana v
akciji »OČISTIMO SLOVENIJO 2018«
Društvo Zeleni nadzorniki Ljubljana se je vključilo v svetovno in vseslovensko akcijo Očistimo
Slovenijo, ki jo je usklajevalo društvo Ekologi brez meja in poimenovali »Še zadnjič«. Tokrat
smo se odločili, da očistimo priljubljeno območje Golovca, natančneje Rakovniških jezer.

Vir: jezera.si

Izvedbo akcije je načrtoval in vodil Upravni odbor društva. K akciji nismo povabili le naše
članice in člane, temveč tudi simpatizerje našega društva, ki so se nam z veseljem pridružili.
Ta prečudoviti košček narave je res prosil za pomoč. Območje je bilo polno odpadkov in zaradi
razraščenega robidovja ter polomljenega drevja skoraj neprehodno.

Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana, Štefanova ulica 9, Ljubljana
D. ŠT.: 66913578 M. ŠT.: 4073746000
IBAN SI56 6100 0001 2172 295 (DEL. HRANILNICA d.d.)
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Člani društva in prijatelji smo se ob 9. uri zbrali na parkirišču pred trgovino Mercator na
Rakovniku, Dolenjska cesta 43.

Takoj ob prihodu na območje smo zagrabili za delo. Akcije se je udeležilo 37 posameznikov,
tako članov društva, njihovih otrok pa tudi podpornikov.

2

V skladu z gozdnim redom, smo očistili tudi zapuščen del gozda nad ribniki, ki je namenjen
bodoči tihi coni. Povezali smo se z gozdnimi delavci Javnega podjetja Snaga, ki so razžagali
padlo vejevje, pa tudi suha in polomljena drevesa, ki pa so bila pretežka, da bi jih odstranili
brez pomoči sekačev. Prav tako so pokosili razraslo robidovje.

3

Med simpatizerji, ki so se pridružili čistilni akciji, smo pridobili 5 novih članov. Predvsem smo
veseli dejstva, da so se nam pridružile tudi mlade družine z otroci.

Pogasili smo tudi veliko tleče kurišče, ki so ga pod razpadajočim šotorom ob ribniku pustili
neodgovorni obiskovalci.
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Z rezultati dela smo bili več kot zadovoljni.

Zbrali smo več kot štiri kubike plastike in pločevink.
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In za konec še slika najbolj vztrajnih »čistilcev«.

Najava z vabilom na akcijo je bila večkrat objavljena in deljena na FB strani društva. Tudi po
izvedeni akciji smo na FB profilu objavili kratko poročilo z rezultati akcije. Številni so nam preko
FB izrazili pohvale.
Potek akcije in odzive smo sprotno spremljali na spletni strani društva http://drustvozelenihnadzornikov.si .

Ljubljana, september 2018

prof. Janez KOŽELJ
predsednik
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