POROČILO
o sodelovanju Društva zelenih nadzornikov Ljubljana v akciji
»ZA LEPŠO LJUBLJANO 2019«
Društvo Zelenih nadzornikov Ljubljana je na letošnjem zboru članov sprejelo Program dela za 2019, ki
vsebuje tudi sodelovanje v akciji ZA LEPŠO LJUBLJANO 2019.
Turizmu Ljubljana, ki je koordinator te akcije smo poslali prijavo za sodelovanje. Odločili smo se, da bomo
članice in člani društva Zelenih nadzornikov Ljubljana v okviru letošnje akcije Za lepšo Ljubljano, ki je
poteka na celotnem območju Mestne občine Ljubljana v času od 22. 3. 2019 do 22. 4. 2019, izvedli dve
akciji in sicer čiščenje parkovnega gozda na Rožniku in akcijo ozaveščanja lastnikov psov .
Turizem Ljubljana je našo prijavo na razpis ocenil kot potrebno in jo potrdil. Za sofinanciranje obeh akcij
nam je odobril sredstva v višini 1.200 EUR, za kar se lepo zahvaljujemo.
Izvedbo akcije je vodil in načrtoval Upravni odbor društva. K akciji nismo povabili le članice in člane našega
društva, temveč tudi sorodne zavode in službe ter simpatizerje, ki so se nam lahko pridružili.
Čiščenje parkovnega gozda na Rožniku

Zbrali smo se v soboto 30. marca 2019 ob 9. uri na parkirišču Zavoda za gozdove Slovenije,
Večna pot 2.
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Pridružili so se nam tudi prijatelji iz Službe Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije.

Posebej nas veseli, da se nam pridružil tudi direktor Gozdarskega inštituta Slovenije dr. Primož Simončič in
mag. Andrej Breznikar, gozdarski inženir na Zavodu za gozdove Slovenije.
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Glavni cilj naše akcije je bil odstraniti ovire na gozdnih poteh in polepšati podobo gozda. Boris Rantaša,
član društva in sodelavec Zavoda za gozdove Slovenije podal kratka strokovna navodila za delo.

Akcije se je udeležilo 49 članov društva in podpornikov ter 8 predstavnikov sodelujočih zavodov in
služb.
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Poskrbeli smo, da je zaraščeno območje spet prehodno in urejeno. Strokovni delavci Gozdarskega
inštituta so z žagami razžagali padlo vejevje, pa tudi suha in polomljena drevesa.

Delo smo zaključili ob 13. uri. Po napornem delu se je zelo prilegla malica, ker smo ponosno opazovali
rezultate svojega dela.
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Akcija ozaveščanja lastnikov psov
Akcijo osveščanja lastnikov psov je potekala v Parku Tivoli in v Novih Fužinah. Obsegala je označevanje
in pobiranje pasjih iztrebkov, ki predstavljajo problem predvsem v soseskah večstanovanjskih stavb, na
zelenicah in v parkih, pa tudi na pločnikih in drugih peščevih površinah.
Da bi pritegnili pozornost kar največjega števila lastnikov psov smo izdelali plakate, letake in zastavice.
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Akcija je potekala bo v dveh fazah:

1. Začetek akcije je bil v soboto, 18. maja 2019 ob 10. uri
Dobili mo se bomo v Tivoliju pri pasjem WC-ju (na koncu parkirišča zavijete po poti, ki vodi do Gradu Tivoli).
Tam smo postavili stojnico in vsem članom, ki so se prijavili za sodelovanje v akciji, razdelili zastavice,
letake, rokavice in razgradljive vrečke za pobiranje ter pobarvanke z »zelenimi motivi«.

Vsi ki so sodelovali v akciji so prejeli majice »Ljubljana je lepo mesto« in zelišča, ki odganjajo komarje.
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Lastnikom psov smo delili letake z napotki za ravnanje v parkih, razgradljive pasje vrečke in zelišča ter
pobarvanke z »zelenimi motivi«.

Opozarjali smo jih na nujnost pobiranja pasjih iztrebkov in obveznost vodenja psov na povodcu.
Zahvaljujemo se Andreju Verliču, vodji Službe Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib za

pomoč pri ponatisu zgibanke.
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Člani smo z zastavicami označevali pasje »kupčke« na zelenicah, igriščih, v parkih, skratka povsod, kjer
lastniki psov ne poskrbijo za čistočo. Označevanje je potekalo en teden.

2. Zaključek akcije bo v soboto, 25. maja 2019 ob 10. uri
Dobili smo se v Novih Fužinah na zelenih površinah v bližini Fužinskega gradu. Tudi tu smo postavili
stojnico s plakati, letaki, majicami, rokavicami, vrečkami in zelišči ter pobarvankami .
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Članom in javnosti smo predstavili potek akcije, izmenjali izkušnje in pobrali zastavice na širšem območju
Novih Fužin.

Veseli smo bili, da sta se akciji pridružila tudi predsednik Četrtne skupnosti Moste Igor Bole in predsednik
Četrtne skupnosti Golovec Aleš Dakić.
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Istočasno smo člani društva pobrali tudi ostale smeti in poskrbeli za odrez in odvoz suhega napol podrtega
drevesa.

Akcije ozaveščanja lastnikov psov se je skupno udeležilo 64 članov. Ocenjujemo, da smo z akcijo uspeli
vplivati na zavest lastnikov psov in s tem širili odgovornost do kvalitetnega sobivanja med različnimi ljudmi.
V času akcije se je v društvo včlanilo 14 novih članov.
Medijska predstavitev akcij
Najavi z vabiloma na akciji sta bili večkrat objavljeni in deljeni na FB strani društva. Tudi po izvedeni akciji
smo na FB profilu objavili kratko poročilo z rezultati akcije. Številni so nam preko FB izrazili zahvale in
pohvale.
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Potek akcij, medijske objave in odzive smo sprotno spremljali na spletni strani društva http://drustvozelenihnadzornikov.si .

Akciji sta bili predstavljeni tudi v sredstvih javnega obveščanja in sicer v dnevniku Delo in reviji Vzajemnost.
Upravni odbor društva je ocenil, da sta bili izvedeni akciji uspešni. V njih je skupno sodelovalo 121 članov
društva in predstavnikov sodelujočih zavodov in služb. Pridobili smo tudi 14 novih članov.

Ljubljana, maj 2019

prof. Janez KOŽELJ
predsednik
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