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Turistidnemu druStvu Ljubljanica in
ietrtni skupnosti Center

Zadeva: POROTILO

S po5tovani or ganizatorji
spomlada! ske distilne akcij e
)ZA LEPSO LJUBLJANO<< sobota, 16. april20l6

Na dan iistilne akcije, sobota 16.4.2016, so se ii5ienja udeleZili ilani Planinskega dru5tva Iskra
Ljubljana (12 udeleZencev), Planinskega dru5tva RTV Ljubljana (14 udeleiencevo od teh 11
odraslih in 3 otroci v starosti od 6 do 9 let w OS Toneta dufarja. Na Soti detuje planinski kroZek,
ki je vezan na PD RTV Ljubljana, 5e posebej ob EU prazniku >>Dnevu soseda<<. KroZek vodita
mentorici planinske vzgoje Marina Petelin in Tatjana Kastelic.

Na zbornem mestu pod Prulskim mostom smo udeleZence uvodoma seznanili z naiinom
pobiranja odpadkov na vsakoletni turi, o loievanju in zbiranju teh odpadkov, da naj bodo
previdni in ne pobirajo posebnih odpadkov na teh akcijah in 5e posebej smo govorili o pomenu
RCERO v MOL in o doseikih v letu Zelene prestolnice EU Ljubljana20l6.

iistilna akcija po dolodeni >planinski poti<, po poti, ki je namenomaizbrana ob vsakokratni akciji
di5denja v okviru Turistidnega druStva Ljubljanica ter v navezavi z tpravo Mestne obdine Ljubljana in
iS Center je Ze stalnica sodelovanja obeh planinskih druStev PD RTV Ljubljana in PD Iskra
Ljubljana.

Zadnja enaka iistilna akcija je bila izvedena v lanskem letu 11. 4.2015. Za dana5njo akcijo >ZA
LEPSO LJUBLJANO( 2016 je bila prav tako vzeta ista smer pobiranja smeti na terenu z
namenom, da ugotavljamo stanje oEi5ienosti okolja Grajskega hriba preko katerega je trasirana
za prestolnico edinstvena Planinska pot po oddajnikih RTV SLO 5t. 13 in pa Gruberjev prekop-
desni in levi breg. V aprilu 2017 bo nadgradnja akcije raz5irjena 5e na drugo pot, z istim
imenom, le z novo oznako 5t. 14 RoZnik



Torej, celotna skupina 26 udeleLencev se je v dveh skupinah gibala v smeri od Prulskega mostu po

Galusovem nabreZju do Spice, kjer je bila opazna bolj urejena okolica kot zadnjid.

S Spice smo od5li skozi pristani5de ob Grubarjevem kanalu in po Grubarjevem nabreZju do kriZi5da

Ro5ke in Karlov5ke ceste od koder pa smo krenili na Sance, kjer smo imeli malico in nato po poti

navzdol Za ograjami do Vodnikovega trga. V informacijskem centru grajske stavbe smo se ustavili, da

so tisti, ki so hoteli dnevnike planinske poti po oddajnikh RTV SLO tudi Zigosati. Eni pa so Sli iz stare

Ljubljane preko grajskega grida na Stolbo.

Pri Vodnikovem spomeniku na Ljubljanski trinici smo se slikali z vreiami smeti, tu smo iistilno
akcijo zakljuiiti, vse zbrane smeti oddali v vreie in v zabojnike z vednostjo usluZbenca JP LPT
d.o.o. na stiskalni napravi.

Navdu5eni smo bili, ker naie vrede niso bile tako polne kot nazadnje.Da se smeti ne mece kar tako v
naravo, je Ze pri5lo v zavest sprehajalcev, saj opaZamo, da jih na vsaki akciji poberemo manj.
Po kondani akciji smo se ponovno zbrali na zbomem mestu pod Prulskim mostom, kjernas je dakala

malica, nekateri pa smo se popeljali 5e z barko po Ljubljanici. Obialovali smo trenutek, ko smo
spoznali, da na5ega dolgoletnega prijatelja Petra Kauiiia, reinega Pera ni z namio ker je zbolel!

ZAKLJUEEK

Na tej konini lokaciji Vodnikovega trga smo se slikali z vreiami raznovrstnih odpadkov, vse

skupine so ugotovile, da je zbranih smeti vedno manj. Pohvalimo se lahkon da smo pregnali
nepridiprave, ki so se na tej poti manj ali celo nii drogirali preko leta in da je lastnik vei
stanovanjskega objekta zagradil prezraievalni ja5ek z ograjo, da ga nepridipravi ne morejo
dosegati. UdeleZenci so si ogledali vinograd nad stanovanjskim objektom, ki je v gradnji in se

navdu5evali z novostjo

Ostankov kadilcev (iikov) je prav tako veliko manj in ugotavljamo, da se je kultura kadilcev
dvignila. Bi pa poudarili, da je preko Hladnikove brvi na Spicio pri srednji Soli potrebno dati 5e

en smetnjak, kajti ta mladina meie ostanke malic na tla in nizdol brega. Premaknili smo javni
ko5, vendar obstaja moZnost, da ga je treba priivrstiti oz. prikleniti zaradi vandalizma. Glavni
onesnaZevalci so dijaki ob mostu oz Hladnikovi brvi na Prulah.

Ob tej akciji lahko zakljuiimo, da je bilo najdenih veliko manj razliinih odpadkov kot ob
prej5njih akcijah. Okolje je zgledno urejeno. Posebej so izpostavljene lokacije Grubarjevega
kanala, kjer so bila nabreZja polna kosovnih odpadkov, zelenje je urejeno, saj je novo
pristaniSie urejeno in vzdrZevano.

Organ izatorj u di sti lne akcije porodava predstavn ika p lan inskih dru5tev

PD Iskra Ljubljana Jan Skoberne in PD RTV Ljubljana Branko Kreps. tr I LI
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