
 
 
Čistilna akcija gorenjskih ekologov 
 
 
Člani Gorenjskega ekološkega društva (GED), ki združuje 48 članov iz občin Radovljica, 
Tržič in Naklo, smo se skupaj s še nekaterimi ekološko ozaveščenimi krajani Podbrezij v 
soboto, 18. aprila 2009  ob 9. uri zbrali ob kapelici pred separacijo - betonarno v Podtaboru.  
Razdelili smo več kot 50 vreč in rokavic (donacija Komunale Kranj) ter začeli s čistilno 
akcijo na gozdnih in travnatih površinah ob lokalni cesti ter na gozdnih jasah in divjih 
odlagališčih. Spremljal nas je kmet traktorist  z veliko 5 - tonsko prikolico, na katero smo 
sproti odlagali vreče s smetmi in večje kosovne odpadke. S pločevinkami, plastenkami, 
steklenicami, oblačili, obutvijo, papirjem, … in drugo odpadno embalažo smo napolnili več 
kot 40 vreč, ki smo jih ob zaključku brezplačno odložili na deponiji v Kovorju (donacija 
tržiške komunale). 
 
To je bila letos že druga čistilna akcija Gorenjskega ekološkega društva. Na prvi smo v marcu 
skupaj s člani TVD Partizana Podbrezje očistili okolico nogometnega igrišča in kulturnega 
doma, v katerem ima v kleti nogometna ekipa svoje slačilnice.   
 
S čiščenjem gozdnih in travnatih površin ter brežin ob cestah lahko le začasno saniramo svojo 
okolico. Na akciji pa smo videli kar nekaj območij, kjer je narava trajno uničena in ni več 
možna vzpostavitev prejšnjega stanja. Gozd, ki je z naravovarstvenega stališča pomemben 
zaradi ohranjanja naravnega habitata za rastlinske in živalske vrste, je zlasti ogrožen v okolici 
separacije - betonarne v Podtaboru: 

- potok Lešnica je z drobnim muljem  iz separacije onesnažen do te mere, da je 
ekosistem v vodotoku uničen,  

- nova dostopna cesta v separacijo je na robu strme brežine Lešnice načela stabilnost 
brežine,  

- avtohtono rastišče 27 tis  (zavarovana rastlinska vrsta)  zaznava negativne vplive 
bližnje separacije. 

 
Kratko analizo čistilne akcije smo skupaj zaključili ob sendviču in pijači, ki nam jo je 
priskrbel prijazen donator. Družno smo ugotovili,  da bo potrebnih še kar nekaj podobnih 
čistilnih akcij, da bomo vsaj delno očisti podbreške travnate in gozdne površine ter brežine ob 
cestah. 
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