
 

 

 

DRUŠTVO ZELENIH NADZORNIKOV LJUBLJANE 

V A B I 
 

na akcijo ozaveščanja lastnikov psov 
 

V skladu z letošnjim programom dela našega društva smo v okviru akcije »Za lepšo Ljubljano 2019« pripravili 

izvedbo  akcije ozaveščanja lastnikov psov. Veseli smo, da se je na poziv, ki smo ga poslali v začetku aprila, k 

sodelovanju prijavilo veliko število članov. 

Akcija bo obsegala označevanje pasjih iztrebkov, ki predstavljajo problem predvsem v soseskah večstanovanjskih 

stavb, na zelenicah in v parkih, pa tudi na pločnikih in drugih peščevih površinah.  

 

Potekala bo v dveh fazah: 

 

1. Začetek akcije bo v soboto, 18. maja  2019 ob 10. uri   
 

Dobili se bomo v Tivoliju pri pasjem WC-ju (na koncu parkirišča zavijete po poti, ki vodi do Gradu Tivoli).  Tam 

bomo postavili stojnico in  vsem, ki se nam boste v akciji pridružili, razdelili zastavice, letake, rokavice in 

razgradljive vrečke za pobiranje.  Sodelujoči boste prejeli tudi darilo. V kolikor v soboto ne boste imeli časa, lahko 

zastavice dvignete  na sedežu društva v Četrtni skupnosti Center Štefanova ulica 9. 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do četrtka 16. 5. 2019 na sonja.fojkar@ljubljana.si ali 031 300 

048. 

Člani bomo z zastavicami označevali pasje »kupčke«  na zelenicah, igriščih, v parkih, skratka povsod, kjer lastniki 

psov ne poskrbijo za čistočo. Prosimo, da člani svoje »najdbe«  slikate in fotografije pošljete na  

e naslov:  sonja.fojkar@ljubljana.si. Slike bomo objavili na spletni strani društva. 

 

2. Zaključek akcije bo v soboto, 25. maja 2019 ob 10. uri 
 

Takrat bomo v Novih Fužinah na zelenih površinah v bližini Fužinskega gradu postavili stojnico z letaki, rokavicami 

in vrečkami. Članom, javnosti in medijem bomo predstavili potek akcije, izmenjali izkušnje in pobrali zastavice na 

širšem območju Novih Fužin. Hkrati bomo pobrali tudi ostale  smeti.  

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do četrtka 23. 5. 2019 na sonja.fojkar@ljubljana.si ali 031 300 
048. 
 

Pričakujemo, da bomo z zastavljeno akcijo, ki jo podpira tudi Zavod Turizem Ljubljana, uspeli vplivati na zavest 

lastnikov psov in s tem širili odgovornost do sobivanja med različnimi ljudmi. 

 

Ljubljana,  maj  2019    

Predsednik društva: 

        prof. Janez Koželj 
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