
Zbrana sredstva 
bomo namenili 
za nakup 
multisenzoričnih 
pripomočkov.
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OHRANIMO LEP SPOMIN 
IN DARUJMO ZA REŠEVANJE ŽIVLJENJ

Zaustavimo pretirano krašenje 
grobov. Namesto gore sveč se 
naših pokojnih spomnimo s 
prostovoljnim prispevkom, ki 
bo reševal življenja.

akcijo podpirajo:



MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV je vseslovenska dobrodelna akcija ljudi za ljudi.

Vsako leto se v projekt vključi več sto prostovoljcev, organizacij in podjetij iz vse Slovenije,
s pomočjo katerih smo v zadnjih letih zbrali že več kot četrt milijona evrov.
Vsa zbrana sredstva vsako leto namenimo za nakup zdravstvenih naprav in pripomočkov,
ki REŠUJEJO ŽIVLJENJA.

Svečke na grobu so močan simbol spomina na naše najdražje in z akcijo ne želimo rušiti 
tradicije. Tega spomina pa ne smemo okrniti s pretiravanjem. Svoje pokojne nosimo v 
mislih in srcih vsak dan, s sodelovanjem v akciji Manj svečk za manj grobov pa naredimo še 
nekaj dobrega za tiste, ki nas najbolj potrebujejo.

Namen letošnje dobrodelne akcije v Šmartnem ob Paki je nakup multisenzoričnih 
pripomočkov za vrtčevske otroke, ki jim bodo olajšali vsakdan in jih spodbujali pri rasti 
in razvoju.

Prepričani smo, da nam bo skupaj uspelo uresničiti zastavljeni cilj. Bodite zraven.

Na pokopališču v Šmartnem ob Paki vas bodo v soboto, 30. 10., in nedeljo, 31. 10., med 11. 
in 17. uro ter v ponedeljek, 1. 11., od 10. do 13. ure čakali prostovoljci Društva prijateljev 
mladine in Društva Korak naprej, ki vam bodo še podrobneje razložili namen akcije.  

V zameno za dar boste prejeli zastavico sočutja, ki jo lahko pustite na grobu.

OHRANIMO LEP SPOMIN 
IN DARUJMO ZA REŠEVANJE ŽIVLJENJ

koordinatorka akcije v Šmartnem ob Paki
Maja Ažman

vodja akcije  
Primož Jelševar

SMS DONACIJE · Skenirajte QR kodo ali napišite 
sporočilo SMS s ključno besedo SVECKA na številko 1919 
in prispevali boste 1 EUR ali SVECKA5 in prispevali boste 
5 EUR za medicinske pripomočke in zdravljenje bolnih in 
življenjsko ogroženih v ekološko-humanitarni akciji Manj 
svečk za manj grobov 2021. 
Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na 
spletni strani https://manjsveck-manjgrobov.si. Prispevajo lahko uporabniki 
mobilnih storitev Telekoma Slovenije, T-2ja, Telemacha  in A1. SVECKA5SVECKA


