
 

 
 

                                                                              
 
 
 
 
Projekt: 11. Dan za spremembe »Dobro za ljudi in planet« 
Predstavitev projekta:  19. september 2020 ob 9.00 uri na lokaciji Pohorske tržnice  
 
Kaj je Dan za spremembe? 
Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja držav-
ljanov k aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti. Že vse od leta 2010 v začetku pomladi s sloganom akcije 
Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjamo prebivalce Slovenije, da zavihajo rokave in skupaj vsaj 
za en dan postanejo prostovoljci in prostovoljke. 
Več kot 115.000 posameznikov je s številnimi akcijami, izvedenimi v okviru Dneva za spremembe, že spreminjalo 
zanemarjena igrišča v barvita mesta druženja, osamljene vsakdane v pomladni živžav, stari robi so namenjali 
novo rabo, z izmenjavo oblačil in predmetov pomagali šolskim skladom, premagovali osamljenost, širili spošto-
vanje in spodbujali sodelovanje ter prispevali k odpravi različnih oblik diskriminacije. 
 
Vrste letnih akcij Občine Hoče – Slivnica: 
 

1. V sklopu Tradicionalne čistilne akcija, ki poteka v mesecu aprilu smo vključili še Medsosedsko 

pomoč za občane Občine Hoče – Slivnica, ki so nujno potrebni pomoči (ureditev okolice, zasaditev 
rastlin, obrezovanje drevja, ipd.) 
 
Naš moto: Nitke prijateljstva človeka z naravo. 
 

2. Podatki zbiralnih mest starih oblačil, ki jih ne želite več uporabljati. Najbolj potrebna so otroška 
oblačila in obutev, posteljnina, ženska in moška oblačila in obutev ipd..  
Prinesete jih lahko v RK Rogoza – kontaktna oseba Tatjana Bolšec 041 589 805. 
 
Naš moto: Z roko v roki vam pomagamo. 

 
Projekt oz. današnji dan je obenem zasnovan v obliki omejenega druženja degustacijske ponudbe dobrot lokal-
nega turističnega ponudnika »Izletniška kmetija Vrecl«.  
 
S skupnim sodelovanjem VeGeC Občine Hoče – Slivnica ter občinskimi vrtci bomo v tednu od 15.9.2020 do 

18.9.2020 pripravili prav poseben plakat prostovoljstva. Otroci vrtca Slivnica, Hoč ter Rogoze se bodo aktivno 

vključili v projekt »11. Dan za spremembe« in izdelali plakat solidarnosti in pomoči ljudem, živalim in naravi. 

Skozi oči otrok bo nato nastal unikaten plakat. 

Skozi akcijo želimo otrokom približati prostovoljski način ustvarjanja in dela s strani človeka. Prepuščaj se toku in 

ustvari prav posebno ribico tudi ti naj bo ta dan namenjen vsem, ki so nujno potrebni pomoči. 

Prav poseben plakat se bo dne 19.09.2020 izdelal tudi s strani obiskovalcev Pohorske tržnice, kjer bo imel vsak 

možnost narisati ribico s pomen.  

 
Vljudno vabljeni na Pohorsko tržnico. 
  

 
 



 
                                                              


