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POVABILO K SODELOVANJU PRI ČISTILNI AKCIJI  
 »ZA LEPŠO LJUBLJANO 2022« 

 
 

Spoštovani! 

 

V Turističnem društvu Zalog, smo se tudi letos odločili, da se pridružimo pozivu 

MOL in zavoda Turizem Ljubljana, da na našem širšem območju Zaloga, 

Podgrada, Spodnjega Kašlja, Gostince in Gradovelj, organiziramo čistilno akcijo 

pod geslom »ZA LEPŠO LJUBLJANO 2022«. Zaradi epidemije, smo lansko 

leto čiščenje okolja organizirali precej okrnjeno, z omejitvami, pa kljub temu 

uspeli privabiti zelo veliko prostovoljk in prostovoljcev, ki so nesebično 

pomagali očistiti dobršen del območja, ki ga običajno pokrivamo. Ugotovili 

smo, da je bilo lansko leto preveč odpadkov, da bi s silami, ki smo jih angažirali, 

lahko vso to nesnago pospravili. Resno se sprašujemo, kaj se dogaja z ljudmi, 

kaj bi morali storiti, da se ne bi smetilo in odlagalo odpadkov v naravo.  

Tudi letošnja zima precej zelena in tudi precej vetrovna. Močni sunki vetra so iz 

prenekaterih, tovarniških in proizvodnih dvorišč odnesli veliko smeti. Smeti so 

se ujele na veje grmičevja in dokaj klavrno krasijo naše okolje. Veliko te 

nesnaga leži tudi na travnikih in ob strugah rek in potokov.  

 

Da bi pritegnili pozornost in privabili čim več prostovoljcev smo že pričeli z 

obveščanjem javnosti, s tem dopisom pa tudi društva in podjetja, ki ste tako ali 

drugače povezana s krajem. Kot vsako leto, vas tudi letos pozivamo in vabimo, 

da se po svojih močeh pridružite letošnjo čistilni akciji in s tem pomagate 

razbremeniti okolje smeti, ki so se v okolju nabrale od lani, predvsem pa v času 

letošnje zime.  

 

Letošnjo akcijo čiščenja načrtujemo  za  soboto, 2. aprila.  
 

V čistilni akciji » Za lepšo Ljubljano 2021« je sodelovalo: 

 

*    172  prostovoljk in prostovoljcev Zaloga, Podgrada in Spodnjega Kašlja    

       ter posameznih podjetij in društev. 

*    60 učenk in učencev OŠ Zalog 



*    3 traktorji 

*    1 manjše tovorno vozilo 

*     po naših evidencah, podatkih in zapisih, je bilo opravljenih približno  

       586 ur  prostovoljnega dela 

 

Zbrali  smo 30 m3  oziroma 4.260 kg odpadkov, smeti in kosovnega odpada. 

Podatki so zbrani na podlagi tehtalnih listov na deponiji JP VOKA SNAGA 

d.o.o. 
 

S tem dopisom vabimo vse, ki ste pripravljeni sodelovati v letošnji čistilni akciji, 

da se nam pridružite.  

 

Podrobne načrte za posamezne skupine, društva in podjetja bomo 

pravočasno pripravili in obvestili v prihodnjem tednu.  
 

Prosimo vse, ki opazite kupe odvrženih smeti ali  koga, ki bi to počel,  da si 

podrobnosti zabeležite in nam podatke posredujete.  

 

Ravno danes smo imeli na obisku odgovorne na inšpektoratu za okolje na MOL 

in jim predstavili širšo problematiko onesnaževanja v Zalogu, prijavili več divjih 

odlagališč in dorekli kar nekaj odprtih zadev, ki načenjajo živce in tudi zdravje 

krajanov Zaloga. 

 

Vabimo vas oziroma vaše podjetje, da se našim prizadevanjem za čistejše okolje 

pridružite in sodelujete z ekipami zaposlenih, veseli pa bomo tudi kakršne koli 

drugačne pomoči za organizacijo in izvedbo čiščenja. V preteklih letih smo tako 

s strani nekaterih podjetij prejeli zaščitne rokavice, finančno pomoč za 

pokrivanje stroškov prehrane, goriva za traktorje in druge prevoze, zelo pa smo 

bili veseli tudi reklamnih majic, saj so jih ljudje vedno zelo veseli. Majhna 

pozornost, ki pa ne ostane neopažena. 

 

V kolikor se nam boste na kakršen koli način pridružili, vas prosimo za čim 

prejšnji odgovor, da vam bomo lahko namenili rajon, ki bi ga lahko s skupnimi 

močmi očistili. 

 

Veselimo se sodelovanja z Vami !          

 

 

 
 

 

 

 


