Datum: 19. 2. 2020

VABILO NA POGOZDOVANJE
V MESTNI HOSTI

4. april 2020
KAJ JE DAN ZA SPREMEMBE?
Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe poteka od leta 2010 pod okriljem Slovenske
filantropije in spodbuja ljudi, da zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci v konkretnih
akcijah. Pred nami je že 11. Dan za spremembe, na katerem bomo sledili trajnostnemu razvojnemu
cilju in sloganu letošnjega dneva Dobro za ljudi in planet.
V prostovoljski akciji bomo pomladili gozd v Mestni hosti v Cegelnici. Ta gozd sodi med mestne
gozdove s posebnim namenom in je strogo zaščiten zaradi svoje izjemne socialne in ekološke
funkcije. V akciji bomo povezali mlado in staro, se pri saditvi dreves družili in hkrati osveščali o
pomembnosti gozda v boju proti podnebnim spremembam.

KAKO BO POTEKAL 11. DAN ZA SPREMEMBE?
Skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije (OE Novo mesto), Gozdnim gospodarstvom Novo mesto in
Mestno občino Novo mesto bomo izpeljali akcijo pogozdovanja v Mestni hosti. K sodelvanju vabimo
prostovoljce iz različnih organizacij, šol in podjetij.
PROGRAM
V soboto, 4. aprila, bodo od 8.00-13.00 potekale naslednje
dejavnosti:
seznanitev z namembnostjo Mestne hoste
saditev 1200 dreves (bukev in smreka)
druženje ob malici

8.00-8.15

8.30-10.30
10.30-10.45
12.00
12.15-13.00

Zbor pri gozdni cesti v
Cegelnici, pozdrav,
razdelitev v skupine
Delo v skupinah
Odmor
Zaključek
Malica z druženjem v
Gostilni na letališču

KDO PODPIRA AKCIJO?
PODPORNIKI
· OZ RKS NOVO MESTO (koordinator akcije)
· Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto
· Gozdno gospodarstvo Novo mesto
· Mestna občina Novo mesto
· Krajevna skupnost Bršljin
· URSA Slovenija
· Gostilna na letališču

PROSTOVOLJCI (70-80)
Krajevna skupnost Bršljin · KORK Bršljin ·
osnovne in srednje šole · RIC NM · DRPD NM ·
MONM · OZ RKS NM · drugi
PRIJAVE ZA SODELOVANJE
zbiramo na OZ RKS NM do 20. 3. 2020
na novo-mesto.ozrk@ozrks.si.

ZAKAJ SODELUJEMO?
Ne prepuščamo se toku, spreminjamo in gradimo
boljši svet. Znamo se povezovati in sodelovati.
Skupaj zmoremo več.

V primeru dežja bo akcija
naslednjo soboto, 11. 4. 2020,
po predvidenem programu.

Dodatne informacije pri koordinatorki: Nuša Rustja, nusa.rustja@guest.arnes.si; 040 625 463

