POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA DRUŠTVA ZELENIH NADZORNIKOV LJUBLJANA
ZA LETO 2021
Tudi v letu 2021 so izredne zdravstvene razmere odločilno vplivale na delo društva. Program dela društva
za leto 2021 je sprejel Upravni odbor Društva zelenih nadzornikov Ljubljana na dopisni seji dne 19. 1.
2021. Izvajanje vseh aktivnosti smo prilagodili navodilom NIJZ, zato je bila uresničitev zastavljenih nalog
skromna.
O nalogah, ki smo jih v izvedli, poročamo v nadaljevanju:
Pridobivanje novih članov je bilo skromno. Nove članice in člane smo pridobili izključno na podlagi naših
objav na spletni strani društva.
Pridobivanje donatorskih sredstev je bilo uspešno in je razvidno tudi iz finančnega poročila za leto 2021.
Žal pa nismo, tako kot vsako leto doslej, pridobili sredstev na razpisih, ker niso bila izvedena.
Javnost dela smo zagotavljali preko objav na društveni spletni strani in družbenem omrežju Facebook,
kjer imamo že veliko svojih sledilcev.
Ozaveščanje in izobraževanje članov društva ter širše javnosti je potekalo zgolj preko spletne strani in
FB, kjer je bil odziv večji kot prejšnja leta. Člani so sporočali, da zelo pogrešajo naše redne aktivnosti ter
nas obveščali o svojih posameznih akcijah. Ob zaključku leta smo izdali koledar z ilustracijami na temo
ohranjanja narave.
Sodelovali smo z Mestno upravo, javnimi podjetji, ministrstvi in z drugimi pristojnimi službami.
Naša najbolj obsežna naloga je bila evidentiranje problemov na terenu in selekcioniranje predlogov sanacij,
ki nam jih pošiljajo članice in člani društva kot tudi drugi občani.
Pobude, ki so se nanašale na zemljišča oziroma objekte v lasti občine ali države smo proučili in
posredovali pristojnim mestnim službam, Upravni enoti ter republiškim inšpekcijskim službam. Pobude, ki
so se nanašale na zemljišča oziroma objekte v lasti pravnih ali fizičnih oseb smo posredovali lastnikom
zemljišč oziroma objektov na katere so se posamezne pobude nanašale. S pobudami, ki smo jih
posredovali v reševanje smo opozarjali na nelegalna odlagališča odpadkov, poškodovane travnate
površine, poškodovane ploščadi, pločnike in cestišča, poškodovana stopnišča in ograje, poškodovano
ulično pohištvo, poškodovane in manjkajoče koše za odpadke in koše za pasje iztrebke, pogostejše
praznjenje zabojnikov in košev za odlaganje odpadkov, moteče grafite, obrez dreves in večjih grmovnic,
manjkajoče pokrove na jaških, suha drevesa in grmovnice po vsem mestu, parkih, nabrežjih in mestnih
gozdovih.
Sodelovanje s četrtnimi skupnostmi MOL je potekalo predvsem v smislu vzajemnega obveščanja o
problemih in predlogih za rešitev.
Terensko delo so člani, zaradi varnosti izvajali samostojno oziroma v manjših skupinah. V
spomladanskem času smo se, na pobudo članov, ponovno posvetili ozaveščanju lastnikov psov. Jeseni pa
smo izvedli akcijo čiščenje brežin Save.

Druge izvedene naloge: Zaradi težav, ki nam jih z raznašanjem smeti iz nezaščitenih košev povzročajo
vrane, smo v letu 2021 nadaljevali z nameščanjem pokrovov na koše vrste Tivoli, ki pticam preprečujejo
dostop do hrane in posledično smetenje. V sklopu akcije ozaveščanja lastnikov psov smo izvedli tudi
fotografski natečaj.
Naše društvo je že pred leti prevzelo skrb za pisano listne agave, ki so v toplejših mesecih nameščene v
litoželezne veze pod Tivolskim gradom v Tivoliju. Vsako leto poskrbimo za njihovo pravočasno namestitev,
jeseni pa za odstranitev in prezimitev v rastlinjaku. Tako je bilo tudi v 2021.
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