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V življenju nas v resnici omejuje le lastna
negotovost.

Obnovimo slovenske gozdove naj prostovoljni
projekt preteklega leta
Mladinski svet Slovenije je s pomočjo strokovne žirije razglasil
najboljše prostovoljce preteklega leta. Zmagovalci so postali
sodelujoči v projektu Obnovimo slovenske gozdove.

Zmagovalni projekt je nastal kot odziv na lanski katastrofalen žledolom
namen pobude ki je nastala v sodelovanju z Zavodom za gozdove in
drugimi partnerji in v katero je bilo vključenih 1600 prostovoljcev pa je
bilo pogozditi dele poškodovanih gozdov kjer to po naravni poti ni
mogoče.

Tako so prostovoljci zbirali sredstva in posadili 50.000 sadik na skupno
23 lokacijah po Sloveniji. Tako so obnovili okoli 50 hektarov gozdov.

Na podelitveni slovestnosti so predsednik republike Borut Pahor
predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl ter ministrica za delo
družino socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak podelili
priznanja tudi drugim prostovoljcem. Med njimi so naziv za naj
prostovoljca v različnih starostnih kategorijah prejeli Ema Trobentar
Niko Prelec Nastja Maver Amir Crnojevič Irena Dolinšek in Gašper
Rupnik

Posebna priznanja so podelili še v mladinski kategoriji. Naj mladinski
voditelj je postal Gregor Matavž za naj mladinski projekt je bil izbran
projekt Ulično mladinsko delo Žoga skače za promocijo zdravega
življenjskega sloga med mladimi priznanje za poseben dosežek na
mladinskem področju pa je projektu Žinkarna ki ga je organiziral
Mladinski center Dravinjske doline.

Uroš Kotnik
Foto med.over.net

Sorodne Novice

Slovenska zelenjava

Iz odslužene majice izdelajte igračo za
psa
Igrače za ljubljenčke niso poceni pa vendar jih
nekateri psi zelo radi uničujejo. Če je tudi vaš
kuža med njimi ste za igrače verjetno zapravili
že celo bogastvo. Ohranite svojo denarnico
polno in svojemu najboljšemu prijatelju
izdelajte igračo kar iz Beri naprej

Kopitar in druščina z golfom zbrali
23.500 evrov za dober namen
Na golf igrišču na Bledu se je v soboto že peto
leto zapored odvil dobrodelni turnir v golfu ki
sta ga s skupnimi močmi organizirala naš
najboljši hokejist Anže Kopitar in uspešen
slovenski podjetnik Joc Pečečnik Letošnja
dobrodelna akcija ki Beri naprej
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