PROGRAM DELA DRUŠTVA ZELENIH NADZORNIKOV LJUBLJANA ZA LETO 2021
Zaradi izrednih razmer bomo naloge, ki smo si jih zastavili v letu 2020 skušali izvesti v letošnjem letu.
Zastavljene naloge bomo lahko izvedli, če se bo epidemija ustavila.
Pridobivanje članov društva
Leto 2021 začenjamo s 308 člani. Kljub temu, da smo si ob ustanovitvi si kot dolgoročni cilj zastavili, da v delo
društva pritegnemo 300 članov smo še naprej odprti za vse, ki bodo izkazali pripravljenost, da se vključijo v
oblikovanje in izvajanje programa društva. Naloga, ki si jo zastavljamo za 2021 na tem področju, pa je poiskati
način, kako motivirati večje število članov, da se aktivneje vključijo v delo društva.
Zadolženi: vsi člani društva
Rok: celo leto 2021
Pridobivanje sredstev
Za delovaje društva bomo pridobivali sredstva s prostovoljnimi prispevki članov in donacijami, sodelovali pa
bomo tudi na razpisih za dodelitev javnih sredstev za dejavnost, ki jo izvajamo.
Zadolženi: vsi člani in upravni odbor društva
Rok: celo leto 2021
Javnost dela
Društvo bo delovalo javno in pregledno. O naših aktivnostih in načrtih, ki jih imamo bomo članstvo in širšo
javnost informirali na društveni spletni strani in na družbenem omrežju Facebook, objavljali bomo prispevke v
Glasilu Ljubljana in sodelovali z ostalimi sredstvi javnega obveščanja.
Zadolženi: vsi člani društva, upravni odbor društva
Rok: celo leto 2021
Osveščanje in izobraževanje
Glavna naloga društva je osveščanje prebivalcev o nujnosti varovanja okolja. Za člane društva bomo
organizirali izobraževalne delavnice in fotografski natečaj, s katerim bi opozorili na nedopustno grafitiranje. V
sodelovanju s pristojnimi službami bomo nadaljevali boj proti tej obliki vandalizma.
V letu 2021 bomo nadaljevali kampanijo za zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov. Med drugim bomo
organizirali akcijo osveščanja ljudi o škodljivosti plastičnih vrečk in drugih plastičnih izdelkov na ljubljanski
tržnici.
V sodelovanju z Botaničnem vrtom bomo izvedli izobraževalno delavnico o pomenu dreves in drugega rastlinja
v urbanem okolju ter o nujnosti zaščite mestnih dreves.
Zadolženi: upravni odbor društva
Rok: september 2021
Sodelovanje z mestno upravo MOL in upravami krajinskih parkov
Cilji in stalne naloge društva, ki izhajajo iz statuta, so tako ali drugače povezane z nalogami Oddelka za
gospodarske dejavnosti in promet, Inšpektorata, Mestnega redarstva in Službe za lokalno samoupravo. Že
tako dobro sodelovanje bomo v 2021 poskušali še izboljšati.
Nadaljevali bomo s skupnimi aktivnostmi z upravami Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter
Krajinskega parka Barje.
Zadolženi: upravni odbor društva
Rok: celo leto 2021

Sodelovanja s četrtnimi skupnostmi MOL
V četrtnih skupnostih je mnogo meščank in meščanov, ki so pripravljeni sodelovati pri urejanju svoje okolice.
Tako kot doslej se bomo pred izvedbo vsake akcije povezali z vodstvom četrtne skupnostjo na območju in k
sodelovanju povabili tamkajšnje stanovalce.
Zadolžen: upravni odbor društva
Rok: celo leto 2021
Sodelovanje z drugimi društvi in nevladnimi organizacijami
Tudi v drugih okoljevarstvenih društvih in nevladnih organizacijah v mestu si prizadevajo za podobne cilje kot
naše društvo. Pozvali jih bomo, da sodelujejo v naših dejavnostih in se vključevali v njihove spletne ali terenske
akcije.
Zadolžen: predsednik društva
Rok: celo leto 2021
Sodelovanje v akciji »Za lepšo Ljubljano 2021«
Člani društva bomo sodelovali v akcijah »Za lepšo Ljubljano«, ki jih že tradicionalno organizira zavod Turizem
Ljubljana. V okviru programa bomo izvedli akcijo čiščenja območja, ki ga bomo opredelili naknadno.
Zadolženi: vsi člani in upravni odbor društva
Rok: marec, april 2021
Terensko delo
Člani bomo samostojno ali organizirano v manjših skupinah nadzorovali stanje okolja in javljali svoje ugotovitve
tajnici društva ter najmanj dvakrat letno organizirali skupno akcijo v izbrani soseski. V letu 2021 bomo
nadaljevali s opremljanja košev za odpadke s pokrovi proti vranam in sajenjem dreves. Največji poudarek pa
bomo namenili lastnemu zgledu, saj vsak posameznik lahko naredi veliko za cilje, ki jih ima naše društvo.
Zadolženi: vsi člani in upravni odbor društva
Rok: celo leto 2021
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