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11. Dan za spremembe »Dobro za ljudi in planet« 
 
Vrste akcij: 
 

1. Urejanje javnih prostorov 
S skupnim sodelovanjem občinskih društev ter zavodov se bomo v soboto dne 19.09.2020 
združili v obliki kakovostnega izobraževanja ureditve javnih prostorov in zunanjih površin 
šolskih igrišč. V sklopu akcije bomo uredili in počistili šolska igrišča, igralne površine ter 
zasadili rastline, ... Doprinos dobrega bomo nagradili z darilom medsebojnega spoštovanja 
do narave in človeka. Vsak posamezni prostovoljec bo prejel posebno darilo. V tem dnevu 
naredimo nekaj skupnega mogočne in nepopisnega v znak zavedanja lepote našega kraja. 
Vljudno vabljeni v soboto dne 19.09.2020 od 9.00 do 11.00 ure na skupno delovno akcijo 
urejanje javnih prostorov skozi nitko prijateljstva ljudi do narave.  
 
Cilj akcije je osveščanje mladine do okolja, medsebojne pomoči in skupnega sodelovanja. 
 
K sodelovanju vabljeni: 

 lokacije kontaktna oseba  

Društva OHS Šolska in igralna površina 
občinskih zavodov 
- Šolsko igrišče Slivnica, 
- Šolsko igrišče Hoče, 
- Šolsko igrišče podružnične 
šole Reka - Pohorje 

Veronika Tonejc in Patricija 
Klinc Rebernak 

Predsedniki in člani KS  Šolska in igralna površina 
občinskih zavodov 
- Šolsko igrišče Slivnica, 
- Šolsko igrišče Hoče, 
- Šolsko igrišče podružnične 
šole Reka - Pohorje 

Veronika Tonejc in Patricija 
Klinc Rebernak 

 
 

2. Druženje in obiski 
S sodelovanjem občinskih društev ter lokalnih pridelovalcev občine Hoče – Slivnica bomo v 
soboto dne 19.09.2020 od 11.00 do 12.00 ure na lokaciji Pohorska tržnica pripravili prav 
posebno druženje medsebojnega doprinosa veščin in znanj, ki ga bo lahko vsako posamez-
no društvo predstavilo v obliki kulinarične stojnice presenečenja, umetniških del ter prekra-
snih izdelkov ročnih spretnosti. 
 
Dragi občani in drage občanke vljudno vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami  
narediti nekaj Dobrega za ljudi in planet.  
 
K sodelovanju vabljena vsa društva upokojencev občine Hoče – Slivnica in njihove sekcije 
ter lokalni ponudniki. 



 

Lokacija: Pohorska tržnica Kontaktna oseba: Veronika Tonejc in Patricija 
Klinc Rebernak 

 
 
 

3. Zbiralna akcija  
Dne 19.09.2020 bomo od 8.00 do 9.00 ure zbirali različne vrste še uporabnih oblačil, obutev 
ter gospodinjskih pripomočkov, ki jih bomo namenili občinskim RK za ljudi kateri si zaradi 
denarne stiske omenjenih stvari ne morejo kupiti.  
 
Lokacije oddaje 

KO RK Rogoza Rogoška cesta 60, Rogoza 

KO RK Hoče Pohorska cesta 15, Hoče 

KO RK Slivnica Mariborska cesta 10, Slivnica 

KO RK Reka - Pohorje / 

 
 
 
 
Zapisala: Veronika Tonejc 


