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KDAJ? KJE? KAJ?

LK Murska Sobota

6.12.2019 Murska 
Sobota

Tradicionalna stojnica na Miklošovon senji
S  pomočjo  doniranih  nogavic  zbiramo  dobrodelne
prispevke

7.12.2019 
ob 
18.00 uri

Murska 
Sobota, 
Evangeličansk
a cerkev

Božično-novoletni dobrodelni koncert Trio tenorjev
Trije  vrhunski  tenoristi:  Tim  Ribič,  Hideyuki  Suzuki  in
Vladimir Čadež

31.1.2020 Moravske 
Toplice,
Vivat

Charter night, sprejem novih članov Lions in Leo klubov
Na ta večer zbiramo vsi Lions klubi Pomurja  sredstva za
en skupen humanitarni projekt.

LK Lendava in Leo klub Lendava

Marec 
2020

Murska 
Sobota, 
Maximus

Dobrodelni Bowling turnir
Zbrana  sredstva  bodo  namenjena  invalidu  iz  okolice
Lendave.

7.12.2019 Lendava, 
trgovski center
Mercator

Zbiranje prostovoljnih prispevkov in daril 
Za namen obdarovanja 35-tih otrok.
Člani Leo kluba Lendava.

Februar 
2020

Lendava, DSŠ Dobrodelni nogometni turnir
Člani Leo kluba Lendava.

Celoletna 
akcija

Lendava, 
šole, Klub 
upokojencev 
Lendava

Zbiramo stara očala
Zbiramo  rabljena  korekcijska  ali  sončna  očala,  lahko  tudi
zlomljena. 
Očala  se  lahko  oddajo  na  vseh  lendavskih  šolah  ali  v  klubu
upokojencev Lendava, ki v akciji sodelujejo že enajsto leto zapored.
Vsako leto od marca do maja pa tudi v poslovalnicah Hofer.

Celoletna 
akcija

Lendava, 
Lions klub  
Lendava in 
Center za 
socialno delo 
Lendava

Zbiramo igrače, oblačila in uporabne predmete za otroke
Zbrane igrače, oblačila in druge predmete s pomočjo CSD Lendava 
podarimo otrokom iz socialno šibkih družin (vsaj 2-krat letno; pred 
novoletnim in pred velikonočnimi prazniki)

LK Ljutomer 

7.12.2019 Ljutomer, 
Galerija 
Anteja 
Trstenjaka

Otvoritev razstave Plakat miru
Pri projektu sodeluje 8 šol in osnovnošolci z risbami na
temo  »Pot  miru«.  Leo  klub  pripravi  kulturni  program
obenem  zbiramo  humanitarne  prispevke,  otrokom,
mentorjem in šolam pa se zahvalimo za sodelovanje.  

14.12.2019 Ljutomer, 
Trg v 
Ljutomeru

Božična stojnica s peko palačink
Zbiranje humanitarnih prispevkov.

18.12.2019 Ljutomer, 
Cerkev Janeza 

Koncert v cerkvi Janeza Krstnika v Ljutomeru.



Krstnika Organizacija skupaj z Društvom paraplegikov Prekmurja
in Prlekije

22.1.2020 Ljutomer Humanitarna  gledališka  predstava  gledališčnikov
KUD Ivan Kaučič Ljutomer »Ljubimci«. 
V režiji  Srečka Centriha z naslovom. Izkupiček večera
gre  za  mlade  glasbene  talente,  za  njihov  glasbeni  in
osebnostni  razvoj,  za  pomoč  pri  nakupu  glasbil  ali
poravnavi plačil šolnine. 

28.11.2019 Ljutomer Humanitarni dobrodelni koncert
Zbrana sredstva bodo mladi iz GFML Ljutomer namenili
za  nabavo  opreme  v  terapevtsko-senzorni  sobi  na  OŠ
Cvetka Golarja Ljutomer.

LK Gornja Radgona

16.-18.12. 
2019

Gornja 
Radgona

Novoletna stojnica
Na tem mestu zbiramo dobrodelna sredstva. Letos
bomo  obdarili  otroke  vrtcev  in  osnovnih  šol
nekdanje občine Gornja Radgona ter Materinskega
doma.

December Gornja 
Radgona

Novoletna zabava za oskrbovance Varstveno-delovnega centra 
Gornja Radgona

Pomlad 
2020

Gornja 
Radgona

Saditev drevesa v radenskem parku
Opozoriti želimo na pomen dreves in skrbi za okolje.

Pomlad 
2020

Gornja 
Radgona

Akcija čiščenja okolice Mure
Že  tretjič  zapored  bomo  skupaj  s  Potapljaškim
klubom Gornja Radgona očistili okolico Mure.

Pomlad 
2020

Gornja 
Radgona

Pomoč pri pogozdovanju
Z  domačim  gozdarjem  želimo  pomagati  pri
pogozditvi



LK Murska Sobota
 Tradicionalna  stojnica  na  Miklošovon  senji,  ki  bo  6.  decembra  v

Murski  Soboti,  kjer  s  pomočjo  doniranih  nogavic  zbiramo  dobrodelne
prispevke

 božično-novoletni  koncert,  ki  bo  7.decembra  ob  18  uri  v  soboški
evangeličanski cerkvi, rio tenorjev, ki ga sestavljajo trije vrhunski tenoristi:
Tim Ribič, Hideyuki Suzuki in Vladimir Čadež

 31.  januarja  2020 se  bomo člani  vseh pomurskih  Lions  in Leo klubov
družili na  Charter night večeru, kjer sprejemamo v svoje vrste nove člane.
Na ta večer  zbiramo vsi klubi sredstva za en skupen humanitarni projekt.
Organizator bo tokrat  naš Lions klub M. Sobota. 

LK Lendava
 Konec marca načrtujemo,  zdaj že 4. tradicionalni,  Dobrodelni Bowling turnir. Vsako

leto se zbere od 15 do 20 ekip, ki s svojim prispevkom za sodelovanje namenjajo sredstva za
dobrodelni namen. Letos bodo namenjena invalidu iz okolice Lendave.   

 V pomladanski  akciji Tečem, da pomagam sodelujemo pri  zbiranju sredstev,  ki  jih v
sodelovanju  z  drugimi  Lions  klubi  Pomurja  namenimo  izbranim  človekoljubnim
organizacijam ali posameznikom, ki so pomoči potrebni.

 Celoletna akcija  Zbiramo stara očala.  Zbiramo rabljena  korekcijska  ali  sončna  očala,
lahko  tudi  zlomljena.  Očala  se  lahko  oddajo  na  vseh  lendavskih  šolah  ali  v  klubu
upokojencev Lendava, ki v akciji sodelujejo že enajsto leto zapored. Vsak o leto od marca
do  maja  pa  tudi  v  poslovalnicah  Hofer.  Reciklirana  in  popravljena  zbrana  očala  so
namenjena za ljudi iz gospodarsko manj razvitih držav, ki si ne morejo privoščiti okulistične
oskrbe. Tako lahko tudi oni spregledajo. LK Lendava letno zberemo od 50 do 70 očal. 

 Vse leto zbiramo igrače, oblačila in druge uporabne predmete za otroke, ki smo jih
novembra predali CSD Lendava. Ta jih bo pred decembrskimi prazniki razdelil otrokom iz
najbolj socialno ogroženih družin.

Leo Klub Lendava

 7. decembra bodo člani Leo kluba Lendava zbirali prostovoljne prispevke in darila pred
Mercatorjem v Lendavi, to bo za namen obdarovanja 35-tih otrok, 

 februarja pa bodo organizirali dobrodelni nogometni turnir.  

LK Ljutomer in Leo klub Ljutomer
 V soboto, 7. 12. 2019 otvoritev razstave  Plakat miru v galeriji Anteja

Trstenjaka v Domu kulture. Pri projektu sodeluje 8 šol in osnovnošolci z
risbami na temo »Pot miru«. Leo klub pripravi kulturni program obenem
zbiramo  humanitarne  prispevke,  otrokom,  mentorjem  in  šolam  pa  se
zahvalimo za sodelovanje.  

 14. decembra organiziramo božično stojnico s peko palačink, druženjem
in zbiranjem humanitarnih prispevkov na trgu v Ljutomeru. Tudi pri tej
akciji se nam pridružijo člani podmladka iz Leo kluba Ljutomer.  

 18. 12. 2019 pripravili  koncert v cerkvi Janeza Krstnika v Ljutomeru,
skupaj z Društvom paraplegikov Prekmurja in Prlekija. Vse s humanitarno
noto. Pomagati.



 22.  januarja  2020  pripravljamo  humanitarno  gledališko  predstavo
gledališčnikov  KUD  Ivan  Kaučič  Ljutomer v  režiji  Srečka  Centriha  z
naslovom »Ljubimci«. Tudi izkupiček tega večera gre za dober namen. Za
mlade glasbene talente, za njihov glasbeni in osebnostni razvoj, za pomoč
pri nakupu glasbil ali poravnavi plačil šolnine. 

 Leo  klub  pripravlja  28.  11.  2019  humanitarni  dobrodelni  koncert.
Zbrana sredstva bodo mladi iz GFML Ljutomer namenili za nabavo opreme
v terapevtsko-senzorni sobi na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer.

LK G. Radgona
 Novoletno stojnico v Gornji Radgoni od 16. do 18.12.2019 pripravljamo

že  tretje  leto.  Na  tem mestu  zbiramo  dobrodelna  sredstva.  Letos  bomo
obdarili otroke vrtcev in osnovnih šol nekdanje občine Gornja Radgona ter
Materinskega doma

 Decembra bomo ponovno  razveseliti oskrbovance Varstveno-delovnega
centra in jim pripraviti novoletno zabavo. 

 V začetku pomladi bomo posadili drevo v radenskem parku.

 Z domačim gozdarjem želimo pomagati pri pogozditvi in postati boter oljke
na Primorskem.

 Pomladi bomo, že tretjič, skupaj s Potapljaškim klubom Gornja Radgona,
očistili okolico Mure.


