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Naklada 4000 izvodov. 
Javno glasilo Občine Hoče-Slivnica je vpisano 
v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo pod zaporedno številko 72. Za glasilo 
se plača 8 % DDV.

Vse prispevke za objavo pošljite na naslov 
uredništva utrinki@hoce-slivnica.si. Nadalje 
vas naprošamo, da fotografij ne vstavljajte 
v Word zraven besedila, temveč jih posebej 
pripnete v elektronsko pošto v .jpg ali dru-
gem formatu. Navedite avtorja fotografije in 
opis vsebine fotografije. Prispevki naj bodo 
podpisani, razvidna naj bosta datum in kraj 
pisanja, opremljeni naj bodo z naslovom 
in avtorjem besedila. Članki za glasilo naj 
bodo iz obdobja med dvema številkama 
glasila in naj ne bodo daljši od 1800 znakov 
s presledki (polstranske objave) in 4000 
znakov (celostranske objave). Uredništvo 
si pridržuje pravico do krajšanja člankov in 
spremembe naslovov. Članki niso honori-
rani. Ponatis v celoti ali posameznih delov 
glasila je mogoč le s predhodnim pisnim 
dovoljenjem. Zadnji rok za oddajo prisp-
evkov za naslednjo številko je do petka, 
15. junija 2018.

Naslednja številka izide 5. julija 2018.
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Neurje, ki je besnelo v petek, 4. 5. 2018, je prizadelo mnogo javnih in zasebnih objektov 
v naši občini. Zalilo je preko 40 stanovanjskih objektov, podružnično šolo v Reki, šotor za 
nogomet v Rogozi, Večnamensko športno dvorano v Hočah in še mnogo zasebnih objektov, 
največ v Hotinji vasi. Kaj lahko vsak od nas naredi, da izboljšamo stanje? Vsak posameznik 
naj poskrbi za ustrezno odvodnjavanje meteorne vode s ponikanjem, z usmeritvijo le-te v 
odvodne kanale ali razbremenilnike. Ožanje strug pomeni večjo poplavno nevarnost. Na 
občini je, da pomaga ljudem, ko se pojavi katastrofa, še pomembneje pa je, da izvaja ukre-
pe, da do poplav stavb več ne bi prihajalo. Urediti je treba sistem, da se imajo površinske 
vode možnost izliti v razbremenilnike ter ponikovalnike ter da se v občini kanalizacijsko 
omrežje uporablja le za odvajanje fekalnih voda. Ker je zapornica pri agrarni "pripomogla" k 
počasnejšemu odvajanju vode, smo v noči iz petka, 4. 5., na soboto, 5. 5., zaradi neodziv-
nosti odgovornih na ARSO (Agenciji Republike Slovenije za okolje), brez njihovega soglasja 
izvedli prekop v ponikovalnika, ki je vsaj delno pomagal pri preprečevanju še večje škode. 
Količina vode v ponikovalniku naslednje jutro je govorila sama zase. 

Poiskati je potrebno dolgoročno rešitev. Pomemben ukrep je preprečitev izdaje gradbenih 
dovoljenj na poplavnih območjih, saj so največkrat ogrožene ravno novogradnje. Z vodotoki 
v RS upravlja država. Ker je država lastnik vodotokov, je potrebno imeti za vsak poseg 
številne argumente, analize, elaborate. Pridobivanje soglasij je dolgotrajno. Poleg tega je 
med marcem in avgustom prepovedano sekati zarast po bregovih voda, čistiti odvodne 
kanale ali prazniti vodna zajetja zaradi gnezdenja ptic. Če čistite, tvegate kazen na podlagi 
75. člena Zakona o lovstvu ( od 2.100 do 12.550 eur). Vsi pa vemo, da voda, ki v času 
naliva napolni vodotoke zaradi visoke trave – neočiščenih brežin – teče upočasnjena in 
lažje prestopa bregove, hkrati pa s seboj odnese gnezda ptic. Tu bomo na državni ravni 
morali najti pametnejšo rešitev. 

Ob tem dogodku se zahvaljujem vsem gasilcem (PGD Hotinja vas, PGD Hoče, PGD Bohova, 
PGD Fram in PGD Rače) za požrtvovalno pomoč, prostovoljcem, ki ste priskočili na pomoč 
sosedom, zaposlenim v šolah in ostalih objektih, ki ste s svojim delom preprečili še večjo 
škodo, in vam, spoštovane krajanke in krajani, ki ste kljub izrednim razmeram uspeli 
ohraniti zdrav razum.

Po izkušnjah iz preteklih let, v poletnih mesecih grozi pomanjkanje pitne vode. To se zgodi, 
ker imamo na področjih občine, kjer zagotavlja vodo režijski obrat, premajhen pritok vode 
ter bistveno povečano porabo zaradi polnjenja bazenov. To se kaže v pomanjkanju vode ali, 
da ni vode, in povečanju števila defektov vodovodnega omrežja ter dolgotrajnih ukrepih 
prekuhavanja. Za letošnje poletje smo zato uvedli ukrep, da bodo gasilci dostavljali vodo za 
polnjenje bazenov po isti ceni, kot če bi jo natočili iz pipe. Gre za urgenten in kratkotrajen 
ukrep, ki zmanjšuje stroške občine in povečuje oskrbo z vodo za vse dokler občina ne bo 
vzpostavila boljšega vodovodnega omrežja na tistih območjih, kjer so lani imeli urgentno 
pomanjkanje pitne vode. Več informacij glede akcije bo v zloženki, ki jo boste prejeli na dom.

Več o projektih v naši občini si lahko ogledate na spletni strani občine – www.hoce-slivnica.
si, kjer po novem lahko spremljate potek investicij. Vabljeni k ogledu ter podaji pobud, 
pohval in pripomb. Vabljeni tudi na 2. tek pod Pohorjem 3. junija 2018. Tekaška proga je 
zanimiva za vse. Tudi za občasne rekreativce – in vesel bom, če se bomo srečali. Zagotovo 
pa se bodo srečali na Poletnem taboru naši otroci. Prijave so v polnem teku in verjamem, 
da bo letošnji program zanimiv in privlačen za naše male nadobudneže. 

3. junija bodo volitve v Državni zbor. Vesel sem, da so kandidati tudi predstavniki ljudstva 
tudi naši občani in občanke. Za lokalno okolje je vsekakor pomembno, da so v Ljubljani 
osebe iz našega okolja, saj občina večkrat potrebuje pomoč poslank in poslancev pri 
reševanju problemov, ki se pojavijo na lokalni ravni. Vsem kandidatom in kandidatkam 
želim uspešno na volitvah in jih vabim k sodelovanju.

Vsem želim lep mesec maj in vse dobro.
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V prejšnji številki Utrinkov sem predstavila nekaj pohorskih 
kmetij v objemu zime, snega in mraza, tokrat pa nadaljujem 
zgodbo pohorskih kmetij v prebujanju ptičjega petja, gozdov, 
travniških cvetov, v prebujanju pomladi in poletja.
Danes je 27. april, dan boja proti okupatorju, dan, ko bi imel 
naš oče rojstni dan, zato sva se z mamo odpeljali mimo Ma-
riborske koče na njegove lovske »štante« ter se poklonili nje-
govemu spominu, spominu lovskih tovarišev in spominu pa-
dlih partizanov za svobodno domovino. Pot sva nadaljevali 
po lepi asfaltni cesti nazaj mimo bivšega bara »Prepih«, saj 
imam namen obiskati osem pohorskih kmetij ter jih predsta-
viti v besedi in sliki.

EKO kmetija Cveček - Ledijek

Že od daleč sem zagledala na žagi mlada fanta, ki sta ža-
gala les. Lepo sta pozdravila in bila vesela mojega obiska. 
Na tej kmetiji sta namreč po nenadni smrti njihovega mla-
dega očeta Dušana ostala Tadej in Robi sama z mamo Joži-
co. Tadej se je odločil, da bo prevzel kmetijo, in je s svojimi 
leti najmlajši prevzemnik kmetije na Pohorju. Ukvarjajo se z 
govedorejo (pohor beef), žaganjem lesa, nekaj travnikov pa 
so spremenili tudi v njive, da bodo kmetovanje razširili še na 
poljedelstvo. Tadej se je z veseljem odzval mojemu povabilu, 
da bi kot mlad kmet, mlad občan sodeloval v društvo Aktiva 
mladih v občini, tega sem bila zelo vesela, saj je namen pri-
tegniti čim več mladih v sodelovanje na občini. Urejena kme-
tija, obdana s cvetjem in cvetočim sadnim drevjem, ponosno 
gleda na drugo stran Pohorja in proti Dravski dolini.

EKO kmetija Robič - Spodnji Rutniki 

Pozimi je bila cesta skozi Rute komaj prevozna, zato sem jih 
obiskala tokrat, ko so češnje in ostalo drevje polne cvetja, 
na oknih pa že cvetijo prve rožice. Pri Spodnjih Rutnikih ži-
vijo kar tri generacije, vendar vse tri pridno delajo in si med 
seboj pomagajo na kmetiji. Babica Hedvika ima poleg kme-
tovanja še dovolj časa za Samotarje in društvo upokojen-
cev, kjer je s svojo dobro voljo nepogrešljiva. Njen sin Vlado 

in snaha Martina pa skrbita za živino, travnike, hlev, seveda 
jima pomagata tudi njuna sinova Tadej in Denis. Poleg gove-
doreje (pohor beef) se ukvarjajo še z dopolnilno dejavnostjo 
razreza lesa in drugih lesno-gozdarskih storitev.

Kmetija Ogrizek - Gornji Rutniki

Na zgornji strani ceste v Rutah stoji kmetija Mirka in Veroni-
ke. Poleg stare kmečke hiše stoji nova hiša »ta mladih«. Mirko 
je dolgoletni član LD Hoče ter poleg kmetovanja skrbi tudi za 
divjad in gozdne živali na svojih lovskih revirjih. Tudi pri Zg. 
Rutnikih delajo in živijo na kmetiji tri generacije, poleg hčerke 
Marjane pomagata starim staršem tudi vnuka Janez in Gregor. 

Obe kmetiji v Rutah sta vidni daleč naokoli in v poletnih me-
secih so njihovi travniki polni zdrave pohorske govedi, pozi-
mi pa je viden bel dim iz njihovih krušnih peči, kjer se peče 
kruh in sušijo »domače salame in bunke«.
Cesta iz Rut v novi asfaltni preobleki pelje mimo »Legovanj-
čeve lukne« do ostrega Legovanjčevega ovinka. 

Pohorje bo živelo, kmetije imajo naslednike
Osem pohorskih kmetij tokrat v spomladanski sliki in besedi

Opravičilo

V prejšnjem prispevku sta bili napačno zapisani imeni 
pri kmetiji Sonje Visočnik, pravilno je vnuk Jakob (ne 
Urban) in Sonjin prijatelj Jani (zapisano Dani). Za napako 
se Sonji in Špeli opravičujemo.
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Kmetija Dovnik – Spodnji Legovajnčeni

V ostrem ovinku zavijem proti kmečkem dvorišču Spodnjih Le-
govajnčejev, kjer pred hišo na klopci sedi nasmejana gospo-
dinja Tonika. Nje moraš res biti vesel, saj je je en sam smeh 
in dobra volja. Po glasnem pozdravu jo povprašam: »Tonika, 
lahko slikam kmetijo za Utrinke?« Ona pa kot iz topa: »Kaj bi 
slikala, saj nas tak že obirajo!« »No, v redu, potem pač ne,« 
odgovorim malo razočarana. Tonika pa nadaljuje: »Kaj zaj, 
ne boš slikala, slikaj pa kaj napiši!« in zopet njen široki na-
smeh po celem obrazu. Danes so vsi v akciji, saj se bo v nji-
hovi luknji postavljalo majsko drevo. Na kmetiji se v glavnem 
ukvarjajo z govedorejo, poleg Tonike še dela gospodar Ivan 
ob pomoči sinov Silva in Janka. Njihova hiša je polna dobre 
volje in veselja do dela in življenja na kmetiji.

Kmetija Jurič - Zgornji Legovanjčeni

Hiša Juričevih pod gostiščem Veronika je že vsa v cvetju, s 
pokošeno zelenico, polno lepo oblikovanih okrasnih grmičkov. 
Na dvorišču me je pozdravil prijazen kuža. Gospodinja Andre-
ja je povedala, da se z možem Martinom v glavnem ukvarjata 
z govedorejo, oddajo mleka, spravilom lesa in drv. Na kmetiji 
imajo tudi že predvidenega mladega prevzemnika Simona, ki 
je daleč naokoli znan kot najboljši mladi kuhar.
Pot me pelje dalje, malo nižje po lepi gozdni asfaltni poti do 
naslednjih treh kmetij.

Kmetija Jurič - Doniki

Pot nadaljujem po gozdu, nakar se izza ovinka pokaže pono-
sna Donikova kmetija. Lani so se poslovili od svoje Zvonke, 
vendar skrbijo poleg domače hiše in hleva tudi za njen dom, 
katerega je zapustila svoji nečakinji Vanji. Mama Milka skupaj 

s snaho Polono skrbi za kuhinjo in gospodinjska dela, Janko 
pa vsako jutro odpelje mleko (ustavi se še na štirih kmetijah) 
v dolino, saj je njihova glavna dejavnost govedoreja – odda-
ja mleka. Tako kot na vseh prej opisanih kmetijah imajo tudi 
Donikovi že svojega mladega naslednika Miho, ki vzorno po-
maga pri delu na kmetiji.

Kmetija Robič - Dolarjevi

Na koncu mojih obiskov oz. na koncu ceste je stara kmetija 
Dolar, ki je znana po svojem 700 let starem kostanju. Mama 
Marija skrbi za gospodinjstvo, brata Zlatko in Branko pa za 
delo na kmetiji, ukvarjata se v glavnem z govedorejo in oddajo 
mleka. Nad njihovo hišo ponosno stoji stari Dolarjev kostanj, 
po katerem je naša občina dobila idejo za svoj znak oz. grb.
Vrnila sem se domov, polna topline, dobre energije, saj so me 
v vsaki hiši sprejeli izredno lepo, prijazno, me povabili, naj 
ostanem, naj še kaj pridem – in seveda niso pozabili dati še 
»nekaj« za zraven, kar ne bi bilo treba, pa vendarle, hvala. V 
posebno zadovoljstvo je ugotovitev, da imajo kmetije svoje 
naslednike in da bo Pohorje živelo, zato je prav, da se čim 
bolj potrudimo in poskrbimo za razvoj Pohorja, na katerega 
smo res lahko ponosni.
Zgodbe o kmetijah v naših KS še nisem zaključila, saj je še 
kar nekaj kmetij in še kar nekaj novih zgodb, o katerih bom 
še pisala v naslednjih številkah našega časopisa. Že zdaj se 
veselim novih obiskov in novih zgodb.

   Zdenka Trinko   
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Na to žegnanjsko nedeljo konec aprila je osrednji farni do-
godek slovesna sveta maša. Na ta dan vsako leto povabi 
domači župnik še gostujočega duhovnika, ki nas nagovori 
s slovesnejšo pridigo, v njej pa vedno najde mesto tudi naš 
zavetnik.
Letošnji gost je bil minorit pater Milan Holc, gvardijan oz. 
predstojnik samostana na Ptujski Gori. Na bibličnih inštitutih 
v Rimu in Jeruzalemu je študiral biblično lingvistiko, predvsem 
latinski, grški, hebrejski in aramejski jezik, poudarek študija 
je usmeril na Staro zavezo, nato pa je dobrih trideset let 
poučeval te biblične jezike in del Stare zaveze na Teološki 
fakulteti Seraphicum v Rimu. Po vrnitvi v domovino živi v sa-
mostanu na Ptujski Gori, kjer večino časa posveča prevajanju 
dela Stare zaveze za jeruzalemsko izdajo Svetega pisma. 
Glede na širino patrove izobrazbe bi lahko pričakovali učenega 
govornika, a pater Holc je v prazničnem nagovoru dokazal, 
da je odličen govornik, ki se je s svojo pridigo približal tudi 
najpreprostejšemu verniku. V njegovem klasično grajenem 
nagovoru je bila rdeča nit poklicanost, ki vodi v usmiljenje: 
izhajal je iz Caravaggiove upodobitve sv. Mateja, prešel na 
poklicanost rimskega vojaka Jurija in oba povezal s podobo 
Dobrega pastirja. O takšnem nagovoru je težko govoriti, to 
je treba slišati. 
Pater Milan Holc vodi mnoge romarske skupine po Sveti 
deželi; tam so bili letos z njim tudi nekateri naši farani z g. 
dekanom Petričem, ki je prav s tega romanja prinesel kip sv. 
Jurija, izrezljan iz oljčnega lesa. In na naš farni praznik smo 
ga slovesno blagoslovili: tako imamo sedaj v naši cerkvi 

Sveti Jurij, brani nas!
Na Jurijevo nedeljo je praznik naše župnije, saj je hoška župnijska cerkev posvečena priljubljenemu 
svetniku sv. Juriju

baročni oltarni kip sv. Jurija z zmajem, v stranski ladji je 
mogočna slika sv. Jurija, ki jo je obnovil naš hoški umetnik 
Rudi Kotnik, mali kipec pa bo spominjal na daljne vzhodne 
dežele, kjer je ta naš zavetnik zelo priljubljen. Med drugim 
je tudi zavetnik živine, še posebej konj. Prav zato je vsako 
leto v okviru praznovanja krajevnega praznika tudi blagoslov 
konj pri Kulturnem domu.
Pritrkovanje, ki je danes žal na električni pogon, je tudi 
v Hočah dolga leta vabilo k prazničnim mašam; Fricovi in 
Zidarjevi fantje so z veseljem 'trjančili', kakor temu rečemo 
v naših krajih. Tudi godba na pihala ali 'plehmuzika', ki nas 
pozdravlja pred cerkvijo, prihaja k nam v goste – nekoč pa se 
je naš kraj lahko ponašal s svojo godbo. Lepo, da se prazno-
vanje krajevne skupnosti dogaja na Jurijevo nedeljo, čeprav 
mnogi pogrešajo kulturne prireditve, ki smo jih za ta praznik 
vsako leto skrbno pripravljali.
Tradicija čaščenja sv. Jurija pa ostaja, cerkveni pevski zbor sv. 
Jurija Hoče vsako leto z veseljem in zanosom zapoje pesem, ki 
zveni prav v čast našemu zavetniku – kot prošnja in zahvala: 
»Sveti Jurij, brani nas, skoz življenje vodi nas …« Ob drugih 
velikonočnih pesmih, saj smo še vedno v velikonočnem času, 
tudi ta mogočno zazveni ob orgelski spremljavi in vodstvu 
naše zborovodkinje Petre Kozar Bežan. Tako slovesna pra-
znična maša v čast sv. Juriju ni samo verski, ampak tudi lep 
kulturni dogodek. 

    Majda Strašek Januš

Kipec sv. Jurija, izrezljan iz enega kosa oljčnega lesa, delo domačih 
umetnikov v Sveti deželi.

Cerkev sv. Jurija v večernem soncu na cvetočo Jurijevo nedeljo.
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Krajane prebudila budnica
Letošnje Jurjevanje je bilo posebno, ker smo ga lahko doživeli na več lokacijah

Osrednji krajevni praznik v Hočah je Jurjevanje, ki ga vsako 
leto soorganizirajo Krajevna skupnost Hoče, Turistično dru-
štvo Hoče in Občina Hoče-Slivnica. Praznik Jurjevanje sega v 
zgodovino in je praznik, ki je posvečen pomladi. Iz zgodovine 
lahko razberemo, da je svetnik sveti Jurij poznan po legendi, 
da ubija zmaja ali kačo, ki predstavljata zlo oz. greh. Med 
Slovani je Jurij nadomestil pomembno pomladno božanstvo, 
verjetno Jarila. Jurij je prevzel mnoge lastnosti staroverskega 
Jarila, predvsem prihod pomladi. Tudi starejše izročilo pozna 
Zelenega Jurija, ki je bil v predkrščanski religiji Evropejcev 
praznik začetka pomladi. 
Za pastirje je bil to glavni letni praznik, saj so na ta dan prvič 
gnali živino na pašo, zato je z jurjevim povezanih mnogo 
verovanj in magije. Tradicija izhoda živine na prosto pa se je 
v današnji čas prenesla na način, da na Jurjevo blagoslovimo 
pomladi konje in konjenike. Blagoslov, ki ga prejmejo konji v 
imenu sv. Jurija, pa jih varuje čez vse leto pred poškodbami 
in boleznimi. 
Praznik Jurjevo v Hočah vsako leto poleg blagoslova živali 
popestri bogat spremljevalni program, saj je to tudi praznik 
KS Hoče. Tako se najde kaj zanimivega za vse generacije. Le-
tošnje Jurjevanje je bilo posebno, ker smo ga lahko doživeli 
na več lokacijah. Vse krajane je 22. aprila prebudila budnica in 
oznanila začetek prazničnega dne. Uro kasneje smo se zbrali 

pri sveti maši v cerkvi sv. Jurija v Hočah. Sledil je slovesni 
blagoslov konj pred Kulturnim domom v Hočah. Po svečanem 
dogodku pa so se udeleženci lahko zabavali ob glasbi skupine 
Larma in se posladkali z brezplačno malico. Najmlajši so se 
dričali po napihljivih igralih in se sladkali s sladkorno peno 
in izdelki najstarejšega medičarja v Sloveniji. 
Nedeljskemu dogajanju pa so dali podlago sobotni dogodki na 
Pohorski tržnici. V soboto, 21. 4. 218, se je tam namreč odvijalo 
že tradicionalno, 4. tekmovanje v pripravi govejega golaža. 
Priprave na dogodek so se pričele v zgodnjih jutranjih urah, 
saj traja priprava odličnega golaža preko štiri ure. Lanskoletna 
zmagovita ekipa Letna temperatura je vsem prijazno in rado-
darno povedala skrivnost za uspeh in tako odprla priložnost 
za zmago tudi drugim ekipam. Na tekmovanju je nastopilo 
sedem ekip in zmagoviti golaž so skuhali Gušteki, zaposleni 
na Osnovi šoli Gustava Šiliha v Mariboru. Na drugem mestu 
je bila ekipa Žlica apetita in na tretjem mestu Klub Baza. 
Zmagovalci Gušteki pa so priznali, da je bila zmagovalna se-
stavina prvega med golaži refošk. So pa poleg golaža ponudili 
tudi okusne miške, ki so jih obiskovalci z veseljem grizljali 
ob klepetu s kuharji. Vsem ekipam pa je bilo skupno to, da 
so prišli na dogodek z namenom druženja, spoznavanj novih 
ljudi in okusov in predvsem praznovati Jurijev vikend v Hočah. 
Tekmovalci, prodajalci na Pohorski tržnici in obiskovalci so 
spoznali, da je Pohorska tržnica v Pivoli vredna obiska, saj je 
zagotovljena zabava, dobra hrana in prijazen odnos. Skupina 
Larma je dodala druženju in prireditvi piko na i. 

   Vanja Jus     Zoran Živec
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Novi večnamenski objekt raste 
Odprtje večnamenskega objekta Bohova naj bi bilo v prvi polovici oktobra

Verjetno že vse občanke in občani veste, da gradimo v Bohovi 
novi objekt za potrebe občank in občanov. V mesecu februarju 
je bila uvedba izvajalca v delo, v marcu pa so se dela polno 
začela. Februarja je bilo namreč še kar nekaj snega, tako da 
je bilo premokro za zemeljskega dela.
Mimovozeči in sprehajalci lahko ob glavni cesti opazite, kako 
gradnja vsakodnevno napreduje. Temelji, pritlične zunanje 
stene, notranje stene in nosilci garaže so tako zabetonirani 
in zazidani. Objekt ima končne gabarite, podobe pa še ne. V 
maju bo po terminskem planu končana nadstropna plošča in 
nadaljevalo se bo zidanje sten. Elektro Maribor je že izvedel 
nov elektro razvod od bivšega Slovenija Sadja. Le-tam je 
namreč dovolj velika priključna moč. Pred samim gradbiščem 
se je postavila velika reklamna tabla, na kateri so osnovne 
informacije o gradnji ter financerji projekta. Velika 3D-foto-
grafija pa že na daleč prikazuje končni videz objekta.
Gasilci smo imeli aprilsko člansko sejo že v »bližini« novega 
doma. V gradbiščnem kontejnerju smo pogledali načrte, pred 
tem pa smo imeli vodeni ogled gradbišča. Tako smo »zadihali« 
z gradnjo. Projekt izgradnje je star že nekaj let, od ideje do 
realizacije je minilo kar nekaj let. Je že tako, da je treba vča-
sih stisniti zobe in počakati na priložnost oziroma pravi čas.
Meseci, ki so pred nami, bodo hitro minili in naenkrat bo pozna 
jesen, ko bo napočil čas selitve. Verjamem, da bo marsikomu 
težko pri srcu, predvsem veteranom, ki so z lastnimi rokami 
tudi gradili stari gasilski dom. Žal so danes časi (beri zako-

nodaja) drugačni. V lastni režiji tako zahtevnega objekta niti 
ne bi smeli delati ...
Na koncu še prošnja. V nedeljo, 10. junija, vas bomo v našem 
požarnem rajonu obiskali na domovih. Prosili vas bomo za 
finančni prispevek; le-ta bo v celoti namenjen za opremo 
novega gasilskega doma. Verjetno se strinjate z nami, da 
starega pohištva, miz, stolov ... ne »moremo« seliti na novo 
lokacijo. Prav je, da imamo vse novo. Vnaprej hvala za pomoč!
Vabljeni v prvi polovici oktobra na svečano odprtje Večna-
menskega objekta Bohova!

   Boštjan Frangež

OBVESTILO O ZAPORI CEST
Obveščamo vas, da bodo dne 3. junija 2018 med 10.00 in 11.30, zaradi prireditve »2. tek pod Pohorjem«, izvedene popolne 
zapore naslednjih občinskih cest:

V ČASU POPOLNIH ZAPOR BODO OMOGOČENI PREVOZI INTERVENCIJSKIH VOZIL.

ŠT. CESTE OPIS NASELJE ČAS ZAPORE

JP 880552 Ob ribniku Slivnica 03. 06. 2018 • 1000– 1130

LC 380071 Polanska cesta Čreta 03. 06. 2018 • 1000– 1130

JP 882055 Odcep Štabuc Čreta 03. 06. 2018 • 1000– 1130

JP 880551
Grajska cesta, Veronikova cesta, 

Hočka cesta (Grad – Križna kapela)
Čreta 03. 06. 2018 • 1000– 1130

JP 880211 Cesta v Zaforšt Zg. Hoče 03. 06. 2018 • 1000– 1130

LC 380061 Križna cesta Sp. Hoče 03. 06. 2018 • 1000– 1130

JP 880421 Gozdna ulica Zg. Hoče 03. 06. 2018 • 1000– 1130
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Ne oklevajte, pripeljite tudi otroke
Ne pozabite na 3. junij, ko bo pred Večnamensko športno dvorano v Hočah 2. tek pod Pohorjem

Tik pred vrati je naš 2. tek pod Pohorjem. Prijave so odprte in 
se počasi polnijo. Spletno prijavnico najdete na povezavi na 
občinski strani https://www.hoce-slivnica.si/objava/132505 
ali na strani Protime http://www.protime.si/prijava/2-tek-pod-
-pohorjem . Ne oklevajte s prijavami in ne pozabite prijaviti 
tudi otrok, saj se ravno otroci najbolj razveselijo spominske 
medalje, ki jo prejmejo v cilju.
Lanski udeleženci prvega teka pod Pohorjem so pohvalili 
prireditev in čudovito traso, ki v svoji krožni poti zajema kar 
precej neprecenljivo lepih naravnih lepot in zgodovinskih 
zanimivosti Občine Hoče-Slivnica. Na najvišji razgledni točki 
nad vinogradi pa seže oko preko Dravskega polja vse do 
hrvaškega gričevja in gorovja.
Precejšen del trase poteka po kolesarskih poteh, cestni odseki 
pa bodo v času teka zaprti za promet. Podroben prometni 
režim je objavljen tudi v teh Utrinkih, mnogi stanovalci ob 
trasi pa bodo na zaporo opozorjeni s prošnjo za razumeva-
nje še s pisnim obvestilom na dom. Prosimo, da upoštevate 
navodila redarjev, ki skrbijo za varnost tekačev na trasi. Za-
vedamo se, da je cestna zapora v nekem trenutku motnja za 
promet, vendar pa upamo, da se bodo stanovalci na podlagi 

obvestila ustrezno organizirali in celo pozdravili tekače ob 
poti. Gledalci ob trasi teka so namreč velika vzpodbuda za 
tekače, prireditvi pa dajejo poseben čar.
Vabljeni vsi občani, udeležite se športnega dogodka in si tako 
polepšajte dan v športnem duhu in v prijetni družbi.
"Z velikim pričakovanjem se udeležujem 2. teka pod Pohorjem, 
saj se je organizator zelo potrudil pri pripravi le-tega. Proga 
ponuja lepe razglede in je zelo razgibana. Prav tako bomo 
skupaj predstavili športno-dobrodelni projekt 42 maratonov 
v 42 dneh in dnevni tekaški dogodek, ki ga tečemo v Hočah 
v okviru dobrodelnega projekta. Pridružite se tudi vi in se 
vidimo 3. junija 2018 v Hočah,« pravi Bogomir Dolenc.
Za okrepitev tekačev in tekačic po teku bo poskrbelo gostin-
sko podjetje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
(obrok je vštet v štartnino). Tekače in tekačice bo po teku 
sproščal in zabaval znani DJ. Organizatorji pa so poskrbeli 
za privlačne in uporabne nagrade iz lokalnega okolja, ki jih 
bodo podelili z žrebom štartnih številk.
Posebej bodo nagrajeni tudi najboljši trije iz vsake kategorije 
(3 moški, 3 ženske).

   Zdravko Čufar

Podprli tek pod Pohorjem
Poleg tekačev bo na 2. teku pod Pohorjem sodelovalo še vsaj 40 prostovoljcev, da bo dogodek na 
vrhunskem nivoju

Slovesnega podpisa pogodb o finančni podpri projekta 2. tek 
pod Pohorjem so se udeležili vodja projekta Magna Nucleus 
David Adam in predstavnik Zavarovalnice Sava Valentino 
Mendek ter dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica. 
Podporniki projekta so še podjetje Prangl in Cestno podjetje 
Ptuj. 
Drugi tek pod Pohorjem se bo odvijal v nedeljo, 3. junija, 
na deset kilometrov preverjeni trasi pod Pohorjem v Občini 
Hoče-Slivnica. Na gospodarskem forumu smo k sodelovanju 
pri organizaciji teka pozvali lokalna in regijska podjetja. Od-
zvali so se člani gospodarske mreže Občine Hoče-Slivnica. 
Finančno so tek podprli Magna Steyr, Zavarovalnica Sava, 
Cestno podjetje Ptuj in podjetje Prangl. Donatorsko povabilo 
je še seveda odprto in k sodelovanju so vabljeni še ostali. 
V Občini Hoče-Slivnica se zavedajo, da je tek šport, ki nas 
vse sprošča in nam krepi telo in duha. Šport je na drugi strani 
tudi aktivnost, ki nas povezuje in nam daje energijo in elan 
za nadaljnje delo. Zato so se lani odločili in prvič izvedli ne-
profitno tekaško prireditev: Tek pod Pohorjem. Prireditev je 
bila, glede na vremenske razmere, odlično obiskana, saj se je 
10-kilometrske preizkušnje udeležilo 120 aktivnih tekačev. 
Občina Hoče-Slivnica je prislonjena na Pohorje in posledično 
se lahko ponašajo, da jim je šport pisan na kožo. V občini na 
vsakem koraku srečamo športnike vseh generacij in prav zaradi 
tega so se odločili, da privabijo v občino še ostale športnike, 
tekače in na takšen način še dodatno promovirajo aktivnosti 
občine, tudi izven naših meja. Za namen promocije občine in 
zdravega načina življenja letos junija 2018 organizirajo že 2. 
tek pod Pohorjem. Na dogodku bo poleg tekačev sodelovalo 

še vsaj 40 prostovoljcev, ki bodo poskrbeli, da se bo dogodek 
odvijal na vrhunskem športnem nivoju. Trasa je zanimiva in 
zaradi specifike terena privlačna za različne tekače:
»Z letošnjim tekom bomo ponovno povezali vse aktivne in 
rekreativne športnike, ki želijo storiti nekaj več za svoje telo 
in želijo na drugačen način spoznati našo občino. Podjetja in 
društva pa bodo svoje zaposlene aktivirala, da se udeležijo 
teka pod Pohorjem in tako poskrbijo za izvajanje Promocije 
zdravja na delovnem mestu. Podpora lokalnega in regijskega 
gospodarstva za projekte, ki krepijo zdravje posameznikov, je 
ključna, saj tako zagotavljamo sodelovanje lokalne skupnosti 
s podjetji in ustvarjamo skupne zgodbe za sodelovanje. Te-
kači in tekačice, vabljeni k sodelovanju,« je povabil dr. Marko 
Soršak župan Občine Hoče-Slivnica.

   Vanja Jus
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Na termin največ 60 otrok
Otrokom, udeležencem letošnjega Poletnega tabora Občine Hoče-Slivnica, bodo dneve zapolnili z 
raznimi športnimi, družabnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi

Občina Hoče-Slivnica bo v času od 2. julija do 24. avgusta 
2018 ponovno poskrbela za dnevno varstvo otrok. Varstvo 
bo potekalo od ponedeljka do petka, med 7. in 16. uro, po 
predhodnem dogovoru pa lahko že tudi od 6. ure dalje. Izbrani 
izvajalec Poletnega tabora Občine Hoče-Slivnica 2018 je 
Svizec šport, d. o. o., ki je že preteklo sezono otroke navdušil 
s pestrim programom in dobro organizacijo. Poletni tabor 
je namenjen vsem otrokom, rojenim leta 2012 in starejšim, 
vključno do 15. leta starosti. Otroci druge in tretje triade, 
do vključno 15. leta starosti, se organiziranemu varstvu 
priključijo predvidoma po 11. uri. Prednost pri prijavi imajo 
otroci prve triade.
Otroke bodo skozi celodnevno varstvo spremljali strokovno 
usposobljeni animatorji in učitelji. Poletni tabor je predno-
stno namenjen otrokom iz Občine Hoče-Slivnica. Za aktivno 
preživeto poletje bo izvajalec – Svizec Šport – dneve zapolnili 
z raznimi športnimi, družabnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi 
ter vsebinskimi animacijami, ki jih bomo pripravili v sode-
lovanju z lokalnimi društvi. Predvidoma ob sredah si bomo 
privoščili kopalni izlet na letno kopališče Mariborski otok ali 
kopališče Ruše.

Prijava otroka bo od 3. maja do 30. junija 2018 možna 
za največ tri tedne. 
V primeru prostih mest bodo v 3. prijavnem roku prijave 
možne za vsa preostala prosta mesta, ne glede na pred-
hodno izkoriščene tri tedne.

VRAČILO DENARJA: v primeru otrokove bolezni bodo 
lahko starši na podlagi uradnega zdravniškega potrdila 
zahtevali vračilo že plačane prijavnine. 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV POLETNEGA TABORA: predvi-
doma v soboto, 25. avgusta 2018. Podrobnosti v mesecu 
avgustu.

KONTAKT
Vid, 040 357 119, vid@svizec-sport.com
Dora, 040 590 426, dora@svizec-sport.com

PREHRANA

1. obrok – DOPOLDANSKA MALICA,

otroci jo prinesejo s seboj (»iz nahrbtnika«)

2. obrok – KOSILO

3. obrok – POPOLDANSKA MALICA

Na voljo bo 8 tedenskih terminov poletnega tabora:

1. teden (2.–6. julij 2018)

2. teden (9.–13. julij 2018)

3. eden (16.–20. julij 2018)

4. teden (23.–27. julij 2018)

5. teden (30. julij–3. avgust 2018)

6. teden (6.–10. avgust 2018)

7. teden (13.–17. avgust 2018)

8. teden (20.–24. avgust 2018)

PRIJAVE
opravite preko spletnih prijavnic na spletni strani
http://www.svizec-sport.com/poletni-tabor-hoce-prijavnica/
V primeru težav pri prijavi smo vam na voljo na kontaktnih 
številkah.
V vsakem od navedenih tedenskih terminov bomo sprejeli 
največ 60 otrok.
V primeru prostih mest v posameznem tednu, bomo varstvo 
omogočili tudi otrokom iz drugih občin.
Na podlagi vaše elektronske prijave bomo pregledali, ali 
vas lahko uvrstimo v izbrani termin, ter vas o tem obvestili 
po e-pošti ali telefonu. Končna potrditev prijave je plačilo 
položnice, ki jo boste prejeli na naveden naslov plačnika.

ROKI ZA PRIJAVO

1. PRIJAVNI ROK: od 3. maja 2018 do 3. junija 2018. PRI-
JAVE BODO ODPRTE ZA VSE OTROKE, VENDAR IMAJO 
PREDNOST PRI PRIJAVI otroci s stalnim prebivališčem v 
Občini Hoče-Slivnica. Možnost prijave za največ tri tedne.

2. PRIJAVNI ROK: od 3. junija do 30. junija 2018.   
Prijave bodo odprte za vse otroke, tudi za otroke iz drugih 
občin in, se bodo razvrščale glede na časovni vrstni red 
prijav. Možnost prijave za največ tri tedne.

3. PRIJAVNI ROK: od. 1. julija 2018 dalje. Prijave bodo 
možne do zapolnitve morebitnih prostih mest, ne glede 
na predhodno izkoriščene tri tedne.
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TERMINI

V SODELOVANJU S SVIZCEM

Poletni tabor občine 
Hoče-Slivnica 2018

Prijave in informacije na: www.svizec-sport.com

Poletni tabor je v osnovi namenjen otrokom iz 
občine Hoče-Slivnica. V primeru prostih mest pa 
tudi otrokom iz drugih občin. 

Dneve bomo zapolnili z raznimi športnimi, 
družabnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi ter 
vsebinskimi animacijami.

Kontaktna oseba: VID
vid@svizec-sport.com
+386 40 357 119

20,00€
Cena 1*:

60,00€
Cena 2**:

* Cena 1 - sofinancirana
cena - za otroke iz 
občine Hoče - Slivnica

** Cena 2 - polna cena - 
otroci iz ostalih občin

•	 od ponedeljka do 
petka

•	 od 07:00 do 16:00
•	 od 2. julija do 

24. avgusta

Rok za prijavo:

1 teden oz. 7 dni 
pred pričetkom 
posameznega termina

Pri prijavi imajo 
prednost otroci s 
stalnim prebivališčem v 
občini Hoče - Slivnica

Cena vključuje:                
5-dnevno varstvo, 
animacijo, kosilo, 
popoldansko 
malico, spletno 
galerijo fotografij 
in udeležbo na 
zaklučni prireditvi

Doplačila: stroški 
izletov (vstopnine, 
prevoz...)
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Pitna voda za vse občane
Gasilci brezplačno dostavljajo vodo za polnjenje bazenov, plačate le vodo po porabi kot iz pipe

V preteklih letih smo imeli številne probleme pri zagotavljanju 
zadostnih količin pitne vode na področjih občine, kjer zagota-
vlja vodo režijski obrat. Na vodovodni sistem je priključenih 
vedno več uporabnikov, zaradi cenovne dostopnosti si marsikje 
kupijo bazen – in poleti usahnejo pritoki tudi do 70 odstotkov. 
Posledice so poznane. Zmanjka vode za vse. Ko pa se sistem 
ponovno napolni z vodo, prihaja do številnih defektov zaradi 
tlačnih udarov. Sledijo obdobja dolgotrajnega prekuhavanja 
in dezinfekcije. Problem ni nov, je pa res, da je občinski svet 
lani potrdil strategijo razvoja oskrbe s pitno vodo v Občini 
Hoče-Slivnica in da se na terenu izvajajo številne investicije, 
ki bodo izboljšale zagotavljanje kakovostne in zdravstveno 
neoporečne pitne vode.
V preteklosti se je občina tega problema lotevala tako, da 
so gasilci dovažali vodo v vodohrane, a tudi takšna rešitev 
ni omogočala, da bi ob zelo povečani porabi za polnjenje 
bazenov bilo dovolj vode. Slednje je pomenilo, da so gasilci 
vozili vodo v vodohrane namesto direktno k največjim porab-
nikom, stroške prevoza pa je plačala občina. Če pa so lastniku 
bazena pripeljali vodo gasilci, je moral plačati poleg vode še 
prevoz. V praksi se je zaradi visokih stroškov prevoza vode 
za to odločilo le majhno število ljudi, vsi ostali pa so bazene 
polnili iz javnega vodovoda. Posledice smo trpeli vsi. 
V želji zmanjšanja stroškov zagotavljanja pitne vode s strani 
občine, ki je v preteklosti plačevala prevoze vode v vodohra-
ne, od koder je potem voda tekla tudi v bazene, in povečanja 
zadovoljstva občank in občanov, smo za letošnje leto uvedli 
ukrep, da bodo gasilci dostavljali vodo za polnjenje bazenov 
po isti ceni, kot če bi jo natočili iz pipe. Gre za urgenten in 
kratkotrajen ukrep: ta zmanjšuje stroške občine in povečuje 
oskrbo z vodo za vse, dokler občina ne bo vzpostavila bolj-
šega vodovodnega omrežja na območjih, kjer so lani imeli 
urgentno pomanjkanje pitne vode. 

Območja, kjer polnijo bazene gasilci, so:
1. VS Slivnica, ki zajema naselja: Radizel, Čreta – del, 

Fram – del, in Slivnica – del.
2. VS Polana 1, ki zajema naselja: Polana – del, Zgornje 

Hoče – del, Čreta – del, in Spodnje Hoče – del.
3. VS Križna kapela, ki zajema naselja: Spodnje Hoče – del, 

in Čreta – del.
4. VS Polana 3, ki zajema naselja: Polana – del, Hočko 

Pohorje – del, in Zgornje Hoče – del.
5. VS Pivola, ki zajema naselja: Pivola – del
6. VS Planinka, ki zajema naselja: Hočko Pohorje – del, in 

Slivniško Pohorje – del.
7. VS Ledina, ki zajema naselja: Hočko Pohorje – del.

Lastniki bazenov iz območij, kjer polnijo bazene gasilci, spo-
ročijo vsaj 10 dni pred želenim polnjenjem bazena Režijskem 
obratu občine Hoče-Slivnica:
• podatke vlagatelja (ime in priimek, naslov, kontaktni 

podatki),
• lokacijo polnjenja bazena, 

• količino vode v kubičnih metrih,
• želeni termin dostave.

Lastniki bazenov lahko naročilo oddajo osebno, pokličejo 
telefonsko številko 02 616 5 320 ali pišejo na elektronski 
naslov: jasna.kmetec@hoce-slivnica.si – in sicer vsak de-
lovnik med 8.00 in 12.00 uro ter v sredo tudi popoldne med 
13.00 in 16.00 uro. 
Režijski obrat bo posredoval vloge gasilskim društvom Občine 
Hoče-Slivnica. Slednji se bodo dogovorili za konkretni dan 
polnjenja bazenov. Dogovorjeno je, da je rok 10 delovnih dni 
od naročila. 
Velja pravilo »prvi naroči, prvi dobi«, zato pozivamo vse 
lastnike bazenov, da se odločijo za polnjenje bazenov čim 
prej, saj se lahko zgodi, da bo potrebno v zadnjih dneh junija 
počakati na vodo malo dlje časa, ker bo večje povpraševanje. 
Cena pripeljane vode s cisterno bo enaka ceni vode, ki je 
dobavljena iz vodovodnega omrežja. Prevoz z gasilskimi 
cisternami bo pokrit s strani Občine Hoče-Slivnica, kot je 
bilo to do sedaj, le da so gasilci v preteklosti vozili vodo v 
vodohrane, od koder je pritekla voda za polnjenje bazenov. 
Poudarjamo, da bodo gasilci cisterne z vodo polnili iz sistema 
mariborskega vodovoda, ki vsebuje čisto vodo.
Vsak lastnik bazena bo ob polnjenju prejel možnost so-
delovanja v žrebu za atraktivni prevoz z gasilsko cisterno 
ob zaključku Poletnega tabora, ki bo 25. 8. 2018. Naredite 
veselje otrokom, da poleg čofotanja doživijo še vožnjo z 
gasilsko cisterno.
Občina Hoče-Slivnica je bila v preteklih letih pogosto obve-
ščena o kršitvah, ki se nanašajo na način polnjenja bazenov v 
času prepovedi zalivanja vrtov, polnjenja bazenov. Prav zaradi 
tega se želimo z akcijo BAZENE POLNIJO GASILCI izogniti 
ponovnim kršitvam in pomanjkanju pitne in sanitarne vode. 
Sporočamo pa, da bomo to leto posebej dosledni in smo za 
ta namen posebej aktivirali človeške vire. Želimo si, da ne bi 
bilo potrebno izrekati kazni. Le dokazilo od gasilcev, da so 
vam napolnili bazen, vas rešuje, da ne boste sankcionirani. 
Vsem je v interesu sožitje. Vsi imamo pravico do pitne vode. 
Skupaj lahko naredimo več za naše dobro in omogočimo, da 
bomo imeli nemoteno oskrbo s pitno in sanitarno vodo skozi 
vse leto. Voda je dobrina in prav je, da jo cenimo in spoštujemo 
pravico, da ima do nje vsak dostop. 
Bodimo pošteni in s skupnimi napori dosežimo, da letos ne 
bo zmanjkalo pitne vode za pitje, kuhanje za higieno. Ime-
tniki bazenov, izkoristite možnost polnjenja bazena s strani 
gasilcev po pošteni ceni.
Vloga za dobavo vode za polnjenje bazenov se nahaja v 
prilogi, na sredini Utrinkov.

Dodatne informacije in navodila bodo opisane v posebni 
zloženki, ki jo prejmete v nabiralnike tisti, ki ste locirani na 
prej omenjenih območjih.

   Jasna Kmetec
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Izkopavanja konec maja v Čreti
Začetel se je Arheološki tabor Slovenija 2018 kot del projekta lron-Age-Danube

V začetku marca se je s slovesnim odprtjem v Dolenjskem 
muzeju v Novem mestu začel Arheološki tabor Slovenija 
2018. Organizirali so ga Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (ZVKDS), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
(FF UL) in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Uni-
verze v Mariboru (FKBV) ob sodelovanju Dolenjskega muzeja 
Novo mesto, Pokrajinskega muzeja Maribor in Slovenske tu-
ristične organizacije. Tabor je del projekta lron-Age-Danube, 
Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju 
Donave, in je že tretji v vrsti arheoloških taborov, s katerimi 
želimo promovirati raziskave, varovanje in turistično rabo 
železnodobne dediščine ter utrjevati vezi med dediščinsko 
stroko in širšo javnostjo. Prva dva tabora sta v letu 2017 
potekala v Avstriji in na Hrvaškem, jeseni 2018 pa sledi še 
tabor na Madžarskem.
Arheološki tabor Slovenija 2018 bo v času med 9. marcem in 
29. junijem ponudil številne dogodke za strokovno in širšo 
javnost. V marcu in aprilu so aktivnosti potekale predvsem 
na Dolenjskem, kjer bo Oddelek za arheologijo FF UL v so-
delovanju Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
izvajal ne-destruktivne terenske raziskave na najdišču Cvinger 
pri Dolenjskih Toplicah. Raziskave je bilo mogoče obiskati na 
Dnevih odprtih vrat od 20. in 29. marca, ko je bilo organizirano 
tudi strokovno vodstvo po najdišču. Na Cvingerju je v aprilu 
potekala tudi raziskovalna delavnica za osnovnošolce z na-
slovom (T)ura železne dobe. Arheološko podobo Cvingerja je 
12. aprila zaokrožila priložnostna razstava Cvinger in železno-
dobno železarstvo, ki jo je pripravljajo študentje arheologije. 
V maju se bo težišče tabora preselilo na Štajersko, kjer bo 
mednarodna ekipa raziskovala utrjeno naselbino na Čreti pri 
Slivnici pri Mariboru. Izkopavanja bodo 31. maja in 7. junija 
odprta za obiskovalce. V soboto in nedeljo, 12. in 13. maja, se 
bo tabor pridružil tradicionalnemu Majskemu sejmu rastlin v 
Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru z ustvarjalno delavnico 
za otroke. V nedeljo, 3. junija, bo tabor popestril Tek pod Po-
horjem, ki ga prireja Občina Hoče-Slivnica, saj bo tekaška trasa 
tokrat predstavljala tudi bogastvo kulturne dediščine Občine 
Hoče-Slivnica. V sklopu Poletne muzejske noči v soboto, 16. 
junija, se bo v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru odvila 

lončarska delavnica z izdelavo posode na železnodobni način, 
vodeni ogled železnodobnih gomilnih grobišč in nočni pohod z 
lučkami po železnodobnem gomilnem grobišču. Otroci se bodo 
18. junija lahko udeležili tudi (T)ure železne dobe na Pošteli. 
Še posebno zanimive pa bodo delavnice, s katerimi bo tabor 
med 22. in 26. junijem sodeloval na Art kampu v Mariboru, ki 
je del Festivala Lent.
V času tabora se bodo odvijala tudi tri mednarodna strokovna 
srečanja. V sklopu prvega, Varuhi kontekstov 5. in 6. aprila v 
Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani, bomo primerjali prakse 
pri varstvu in varovanju kulturne dediščine v evropskih državah 
s poudarkom na uporabi detektorjev kovin. Drugo, Arheologija 
gozdov, ki je predvideno za konec maja, bo posvečeno sodelo-
vanju arheološke in gozdarske stroke pri odkrivanju in varova-
nju arheološke dediščine v gozdovih. Tretje, interpretacija in 
promocija arheološke dediščine, ki bo potekalo v juniju, pa bo 
s teoretičnega in praktičnega vidika osvetljevalo interpretacijo 
in promocijo arheološke dediščine, ob tem pa bomo predstavili 
tudi priložnosti, ki jih evropski razpisi ponujajo za projekte s 
področja kulturne dediščine.

   Manca Vinazza, Ana Inkret

Varnost otrok v času del na cesti
V obdobju lepega vremena v Občini Hoče-Slivnica potekajo 
rekonstrukcije in izgradnje cest, krožišča. Dela na cesti pa 
povzročajo številne nevšečnosti za voznike in udeležence v 
cestnem prometu. V tem obdobju so v Občini Hoče-Slivnica 
povečana gradbena dela na cestni, kanalizacijski infrastrukturi, 
ki terjajo spremembe prometne signalizacije in preusmeritve 
ustaljenih cestnih poti. V takšnih primerih se vozniki vozijo 
tudi po cestah, ki drugače niso prometno obremenjene in se 
na njih pogosto zadržujejo otroci. 
Prosimo, da uporabljate poti, ki so namenjene obvozom, in 
ste pozorni na otroke ter ostale pešce in kolesarje. Zavedamo 
se, da je potrebno v prometno najbolj obremenjenih delih 

dneva prišteti še nekaj dodatnih minut za prihod na ciljno 
lokacijo. Obenem pa gledamo v obdobje čez nekaj mesecev, 
ko bodo dela končana in bomo uporabljali nove, preplaščene 
ceste in krožišče. 

Prosimo vas za strpnost in potrpežljivost in obenem za po-
večano pozornost na obvozih, v okolici šolskih poti. Skupaj 
delamo za boljši jutri.
Hvala za razumevanje.

   Vanja Jus
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Podpisane sporazumne pogodbe z lastniki
Sklenjene sporazumne prodajne pogodbe z lastniki hiš na območju proizvodne cone

Na območju proizvodne cone v Občini Hoče-Slivnica, kjer je 
locirana tovarna Magna Steyr, so bile locirane tudi stanovanj-
ske enote. Župan z ekipo je temu področju posvetil posebno 
pozornost, saj je selitev iz doma občutljiva, in rešitev, ki je 
bila sprejeta, je bila usklajena in sprejemljiva občanom in 
občankam.
Sklenjene so bile prodajne pogodbe med Občino Hoče-Slivnica 
in z lastniki hiš, ki se nahajajo na območju proizvodne cone 
Magna. Z lastniki hiš je sporazumno dogovorjeno, da se bodo 
v prihodnjih mesecih izselili, saj že imajo tudi načrtovane 
nadomestne nepremičnine.
»Priznati moram, da je bila to ena izmed zelo težkih nalog v 
okviru postavitve proizvodne cone Magna. Poiskati takšno 
rešitev, da bodo ljudje, ki se bodo morali zaradi vzpostavitve 
proizvodne cone izseliti, zadovoljni. Uspelo nam je, da smo 
našli pravo rešitev in da so lastniki hiš zadovoljni. Podpisane 
pogodbe sem jim vročil osebno, na njihovem domu,« je povedal 
župan dr. Marko Soršak ob predaji podpisanih sporazumnih 
pogodb.
Lastniki stanovanj na območju proizvodne cone so povedali za 
Utrinke: »Stanovalci smo se sedanjo rešitvijo zadovoljni. Veseli 
smo, da je je občina potrudila in našla rešitev, ki je primerna 
in nam omogoča dostojno življenje. Nekateri smo že kupili 
novo nepremičnino in smo se že preselili na novo lokacijo.«

   Vanja Jus     Metka Meglič

Literarno srečanje v knjižnici
Druženju ob literaturi, poeziji in pesmi je bilo posvečeno 100. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja 

V knjižnici Hoče je sredi marca potekalo literarno srečanje, 
ki ga je skupaj s knjižnico organiziralo Društvo upokojencev 
Hoče. Dogodek, namenjen druženju ob literaturi, poeziji in 
pesmi, je bil posvečen v spomin in počastitev pisatelja Ivana 
Cankarja ob 100-letnici njegovega rojstva. Predsednica Dru-
štva upokojencev Hoče in skupine Samotarji Ida Hriberšek 
je obiskovalce, ki niso bili zgolj upokojenci in člani društva, 
temveč starostno zelo pisana skupina, pozdravila in odprla 
Literarno srečanje. 
Svoje pesmi so predstavili: podžupanja Anita Arzenšek, več-
krat nagrajena pesnica Majda Strnad ter Ida in Pia Hriberšek. 
Na pravo literarno potovanje pa nas je z izbranim nagovorom 

in z izjemnim poznavanjem Cankarjevih del popeljala Majda 
Strašek Januš. Posebej sta obiskovalce navdušili še mladi 
udeleženki; Pia Hriberšek, ki je svoje pesmi predstavila tudi 
skupaj z babico Ido Hriberšek, in kitaristka Kaja Pleteršek, 
ki je tako z igranjem kot s petjem dokazala, da je odlična in 
nadarjena glasbenica.
Za dobro vzdušje je poskrbela skupina Samotarji, in še preden 
smo se posvetili izključno druženju, smo si pod vodstvom 
knjižničarke Simone Ornik ogledali tematsko razstavo Hoška 
Marija, ki je na ogled v knjižnici Hoče.

   Simona Ornik
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S smetmi napolnili 600 vreč
Več kot tisoč osveščenih občank in občanov na čistilni akciji v Občini Hoče-Slivnica

Občina Hoče-Slivnica je 7. aprila organizirala tradicionalno 
veliko čistilno akcijo »Ekodan ni zaman«. Akcije se je ude-
ležilo preko 1000 osveščenih občank in občanov. Skupaj so 
udeleženci napolnili več kot 600 vreč smeti. Čistilna akcija 
je potekala v vseh petih krajevnih skupnostih, sodelovali 
so tudi učenci osnovnih šol, športniki, kulturniki in ostali 
zainteresirani ter podjetje Saubermacher. Mariborski vodo-
vod je za udeležence zagotovil plastenke z navadno vodo.

Glavna koordinatorica občinske čistilne akcije »Ekodan ni 
zaman« podžupanja Anita Arzenšek je za letošnjo čistilno 
akcijo ponovno povezala vse generacije. Pri čistilni akciji so 
sodelovali mlajši, mladi in starejši. Letos so se v veliko čistilno 
akcijo spet vključile vse tri šole (Osnovna šola Dušana Flisa 
Hoče in njena podružnica Reka-Pohorje ter Osnovna šola 
Franca Lešnika Vuka Slivnica). Krajani so se priključili preko 
vseh petih krajevnih skupnosti (KS Reka-Pohorje, KS Hoče, 

KS Rogoza, KS Slivnica in KS Orehova-Hotinja vas), preko 
svojih društev, organizacij ali kot posamezniki. Udeleženci 
čistilne akcije so skupaj zbrali skupaj več 200 vreč embalaže 
in papirja ter za okoli 400 vreč mešanih odpadkov, ki jih je 
odpeljalo podjetje Saubermacher. 
S čistilno akcijo so v občini obeležili mednarodni dan zdravja, 
saj je za zdravo življenje zelo pomembno čisto okolje. V tednu 
čistilne akcije je bil organiziran tudi kosovni odvoz odpad-
kov. »Naša čistilna akcija 'Ekodan ni zaman' je spet uspela. 
Dokazali smo, da znamo in zmoremo očistiti okolico. Skrb 
za čisto okolje je v sobotnem jutru povezala vse generacije. 
Bilo nas je več kot 1000 in zbrali smo za 600 vreč odpadkov. 
Zdaj je na nas, da kraj ohranjamo lep in čist. Hvala vsem za 
pomoč in udeležbo,« je ob končani akciji povedal župan dr. 
Marko Soršak.

   Vanja Jus
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Projekt domače hrane v polnem teku
Deset ponudnikov iz LAS Lastovica vključenih v projekt »Jem drugače, jem domače!«

Projekt »Jem drugače, jem domače!« je projekt sodelovanja med 
petimi lokalnimi akcijskimi skupinami, vključno z LAS Lastovica, 
ki zajema območje Občin Hoče-Slivnica, Starše in Miklavž na 
Dravskem polju. Njegov osnovni namen je povečanje lokalne 
samooskrbe na področju prehrane. Nosilec projekta je TOTI 
LAS, zraven LAS Lastovica pa so vključeni še LAS Bogastvo 
podeželja, LAS Dobro za nas in LAS Obsotelje in Kozjansko. 
Vključenih je 22 občin iz dveh regij. Projekt se bo zaključil do 
konca leta 2018.
Ključni cilji sodelovanja v tem projektu so povečati usposo-
bljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu, povečati 
prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe ter 
povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena 
lokalno pridelane hrane, dvig zavesti ter spreminjanje naku-
povalnih navad lokalnega prebivalstva.
Poseben poudarek v projektu je na ponudnikih – pridelovalcih 
in predelovalcih lokalne hrane. V vsakem LAS-u je vključenih 10 
lokalnih ponudnikov, ki so v projektu našli svojo priložnost in 
izziv ter se prijavili na povabilo LAS-a k sodelovanju. Posebej 
zanje so oblikovani trije različni izobraževalni moduli: trženje/
prodaja/promocija, oblikovanje zgodbe ter javno nastopanje. 
Poseben poudarek je na individualnem pristopu – vsak ponudnik 
bo v okviru teh vsebin podrobneje pogledal svojo ponudbo in 
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raziskal možnosti za njeno nadgradnjo. S pomočjo svetovanja 
bo naredil lasten akcijski načrt in ga skušal še v času izvajanja 
projekta uresničiti. Sodelovanje v projektu bo zagotovo pripo-
moglo tudi k temu, da bodo ob njegovem zaključku celoviteje 
predstavili svojo ponudbo, s poudarkom na njeni edinstvenosti. 
V Občini Hoče-Slivnica so možnost za sodelovanje prepoznali: 
Čebelarstvo & kmetija Bračko (vložena zelenjava, ajvar, sveža 
zelenjava, marmelade, med, vino), Kmetija Hecl (mlečni izdel-
ki), Vinotoč Šega (narezki, kruh, gibanica, vino) in EkoDana 
(ekološka kozmetika). Iz Občine Miklavž na Dravskem polju so 
se vključili Šampinjoni Krevh (6 vrst gob). Iz Občine Starše v 
projektu sodelujejo: Čebelarstvo Lovrec (več vrst medu, kremni 
med, kristalizirani med, cvetni prah, suho sadje v medu, orehi 
v medu, propolis, matični mleček, medeni liker), Kmetija Golob 
(suhomesnati izdelki, svinjsko meso), Kmetija Selinšek (mlečni 
izdelki), Kmetija Šolar (kruh iz krušne peči, potice, gibanica) 
ter Kmetija Pesek (domači piščanci, jajca).
Upamo, da bo izvedba aktivnosti v okviru projekta »Jem dru-
gače, jem domače!« podprla njihov vsakodnevni trud, da na 
naše mize postavijo zdravo, lokalno pridelano hrano!

   Danijela Kocuvan, Vesna Gorjup Janžekovič
   Danijela Kocuvan
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Društvo upokojencev in mešani pevski zbor društva upo-
kojencev Slivnica sta pripravila prijeten Pozdrav pomladi. 
Prireditev, ki je z ubranim petjem pevskih zborov in z zvoki 
instrumentov ustvarila pomladno razigrano vzdušje in nav-
dušila lepo število udeležencev. 
Po uvodni melodiji Bratci, veseli vsi, ki jo je lepo zapel mešani 
pevski zbor Društva upokojencev (MePZ DU) Slivnica, so ude-
ležence pozdravili in nagovorili: Peter Kovaček, predsednik 
DU Slivnica, Ksenija Korenjak Kramar, poslanka Državnega 
zbora Republike Slovenije, mag. Zoran Živec, predsednik MePZ 
DU Slivnica. Ko so telovadnico OŠ Franc Lešnik Vuk Slivnica 
napolnile melodije pevskih zborov in zvoki instrumentov 
mladih glasbenikov, je nastopajoče in udeležence nagovorila 
Anita Arzenšek, podžupanja naše občine. 
Nastopajoči: MePZ DU Slivnica, Otroški pevski zbor OŠ Franc 
Lešnik Vuk Slivnica, MePZ Rače, MePZ KUD Hoče, Moški 
pevski zbor Orehova-Hotinja vas, Kulturna skupina Samotarji 
iz Hoč, mlade instrumentalistke in instrumentalisti: Saša 
Knez, učenka glasbene šole iz Slovenske Bistrice, Anamarija 
Renčelj, OŠ Slivnica, Jernej Kosajnč in Gal Badrov iz glasbene 
šole Slovenska Bistrica ter Matic Vaupotič, OŠ Slivnica, so v 
pomladni glasbeni šopek spletli veliko prijetnih vokalnih in 
instrumentalnih melodij. Kot lahen pomladni veter, ki pogo-
sto zapihlja po cvetočih pomladnih livadah, so nastopajoči 
sporočali svoj pozdrav …

»Pozdravljena, pomlad življenja,
v novih klicah, brstih zelenih,

v nabreklih cvetnih popkih
in odprtih dehtečih cvetovih!

Pozdravljena, rast življenja,
v človeških dušah, v srcih tleča

iz pomladnih upov in hrepenenja
v človeku naj vznika nova sreča!«

(M. Kramar)

Po prireditvi so se nastopajoči še nekaj časa družili in se 
navdušeni nad uspelo prireditvijo pogovarjali in dogovarjali 
o nadaljnjem sodelovanju. Morda pa je to na letošnjem Poz-
dravu pomladi že pognalo nove klice?

   dr. Martin Kramar    mag. Zoran Živec

Pozdrav pomladi v Slivnici
Prireditev je z ubranim petjem pevskih zborov in z zvoki instrumentov ustvarila pomladno razigrano 
vzdušje in navdušila udeležence

Sodelovanje ključno za rast in razvoj
Župan Marko Soršak gostil že 10. podjetniški forum

Občina Hoče-Slivnica je v sodelovanju z Mariborsko razvojno 
agencijo, Štajersko gospodarsko zbornico in Univerzo v Mari-
boru izvedla že 10. Podjetniški forum, katerega osrednja tema 
je bila družbena odgovornost in vseobčinska čistilna akcija.
Podjetniškega foruma se je tokrat udeležilo 45 predstavnikov 
podjetij in organizacij Občine Hoče-Slivnica. Zbrane je v uvo-
dnem delu pozdravil župan Občine Hoče-Slivnica dr. Marko 
Soršak. Sledil je nagovor direktorja občinske uprave, ki je na 
kratko predstavil priložnosti na področju družbene odgo-
vornosti. V nadaljevanju je bila predstavljena čistilna akcija 
»Ekodan ni zaman«, kjer je župan vse prisotne povabil, da 
aktivno pristopijo k akciji in uredijo okolico svojega podjetja. 
Udeleženci so aktivno sodelovali v debati in se družili ob 
kvalitetni kavi podjetja Dallmayr Vending&Office. Kvalitetna 
kava in poslovni klepet je garancija za uspeh.
Podjetniški forum je priložnost za predstavitev, sodelovanje 
in povezovanje. Podjetniki in podjetnice se mrežijo in izme-
njujejo koristne informacije in nova znanja.
»Sodelovanje podjetij, ki izhajajo iz istega podjetniškega 
okolja, je ključno za dobro rast in razvoj. Veseli smo sode-

lovanja in povezovanja na forumih, saj pomeni to, da lahko 
podjetja med seboj komunicirajo in izmenjujejo dobro prakso,« 
je povedal dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

   Vanja Jus     Domen Repa
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Degustacije novost na tržnici
Vsako tretjo soboto bodo na Pohorski tržnici potekale degustacije za obiskovalce

Občina Hoče-Slivnica je izpeljala v sodelovanju z Mariborsko 
razvojno agencijo, Fakulteto za kmetijstvo, Turističnim dru-
štvom gostincev Pohorja, Kmetijsko zadrugo Hoče in Zavodom 
za turizem Maribor 3. forum za razvoj turizma in kmetijstva, 
katerega glavni namen je povezovanje, sodelovanje in krepi-
tev turističnih ponudnikov in kmetij v Občini Hoče-Slivnica. 
Občina Hoče-Slivnica aktivno deluje na področju vključeva-
nja obstoječih in novih občinskih turističnih produktov in 
destinacij v enotno turistično in kmetijsko podobo Občine 
Hoče-Slivnica. Vsi zainteresirani za to področje so se zbrali 
v četrtek, 5. aprila, v veliki sejni sobi Občine Hoče-Slivnica. V 
nabito polni sejni sobi je najprej vse zbrane nagovoril župan 
dr. Marko Soršak. Uvodnemu nagovoru je sledila odprta 
debata glede delovanja Pohorske tržnice. Zbrani so podali 
pozitivna mnenja ter predloge za nadaljnje nadgradnje. S 
strani občinske uprave je bila predstavljena novost, in sicer, 
da vsako tretjo soboto v mesecu potekajo degustacije za 
obiskovalce. Ponudniki so se strinjali, da je to dobra ideja, jo 
podprli in pristopili k sodelovanju. Debata je pokazala odlično 

sodelovanje med ponudniki na Pohorski tržnici in občino. 
Nadalje so bili na forumu predstavljeni projekti Las lasto-
vica. Občina je pridobila sredstva za izvedbo petih različnih 
projektov s področja turizma, športa in medgeneracijskega 
sodelovanja. Organizatorji Festivala Stellarbeat so predstavili 
novosti letošnjega festivala in predstavili idejo, da je festival 
priložnost za sodelovanje vseh ponudnikov iz občine. Za konec 
je sledila predstavitev poteka projekta PaleodiversioStyria. 
Projekt, ki zbrane turistične ponudnike daje na skupni ime-
novalec. V nadaljevanju so se zbrani sproščeno družili in 
klepetali ob kavi in lokalnih prigrizkih. 
 »Vedno znova sem vesel, da se veča udeležba na Forumu za 
razvoj turizma in gostinstva. Delamo na tem, da povezujemo 
ponudnike in pridelovalce v skupne projekte ter gradimo 
odlično pot za razvoj gostinstva in turizma v naši občini,« 
je izpostavil dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

   Metka Oberlajt     Vanja Jus

Vpeljevanja družbene odgovornosti podjetij
Na sedmem forumu nevladnih organizacij 45 s področja športa, kulture, izobraževanja in ostalih intere-
snih dejavnostih

Občina Hoče-Slivnica je 5. aprila v sodelovanju z Regionalnim 
stičiščem Podravja izpeljala že 7. forum nevladnih organizacij, 
katerega glavni namen je povezovanje, sodelovanje in krepitev 
nevladnih organizacij v Občini Hoče-Slivnica. Foruma se je 
udeležilo 45 predstavnikov nevladnih organizacij.
Občina Hoče-Slivnica uspešno povezuje preko 60 različnih 
nevladnih organizacij. Organizacije so aktivne na področjih 
športa, kulture, izobraževanja in ostalih interesnih dejavno-
stih. Vsaka izmed organizacij je pomemben košček v mozaiku 
izboljšanja kvalitete življenja občank in občanov in vsaka 
izmed njih dela v dobrobit občank in občanov.
Namen 7. foruma nevladnih organizacije je bil poleg povezo-
vanja organizacij tudi deljenje dobrih praks in izkušenj. Zbrane 
je najprej nagovoril župan dr. Marko Soršak in temu je sledila 
predstavitev projekta čistilna akcija »Ekodan ni zaman«. Akcijo 
je predstavila podžupanja Anita Arzenšek. Zbrane je pova-

bila, da na akciji aktivno sodelujejo in prispevajo k čistemu 
okolju. Projekt Poletni tabor je bil predstavljen z namenom, 
da se nevladne organizacije vključijo v izvedbo in da se glas 
o novem poletnem taboru razširi med občanke in občane. 
Sledila je predstavitev idejne zasnove vpeljevanja družbene 
odgovornosti podjetij za koristi nevladnih organizacij Občine 
Hoče-Slivnica. Udeleženci so aktivno prispevali k debati in se 
na podlagi vprašanj še dodatno informirali o predstavljenih 
projektih. Sledila je zaključna razprava ob kavi.
»Nevladne organizacije so tiste, ki pomembno prispevajo k 
razvoju občine. Zavedam se, da brez dobro povezanega sek-
torja ne bi bilo toliko dobrih projektov. Hvaležen sem vsem, 
ki prispevajo k boljšemu življenju v občini,« je povedal Marko 
Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

   Vanja Jus
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Otvoritev prve večgeneracijske točke v Bohovi
V Bohovi postavili 25 metrov visoko majsko drevo in odprli travnato nogometno igrišče in otroška igrala

Mesec maj je pravi pomladanski mesec. Vse cveti, drevesa so 
že v polnem zelenju, ljudje hodijo na sprehode ...Je pa tudi 
čas, ko se postavljajo majska drevesa oziroma po domače 
»majpani«. Tudi na Bohovi, tako kot vsa leta do sedaj, smo 
letos tradicionalno postavili majsko drevo. Letos je merilo 
dobrih 25 metrov. V organizaciji Prostovoljnega gasilskega 
društva Bohova smo se zbrali na državni praznik 27. aprila, 
in sicer v Športnem parku Bohova. Zadnja leta ga postavlja-
mo namreč na tem vaškem igrišču, saj je na igrišču veliko 
varnejše, kot je bilo ob glavni cesti skozi Bohovo. Drži, da ni 
več v središču vasi, je pa dosti bolj varno. In varnost je vedno 
na prvem mestu. Niti pomisliti si ne upamo, kakšne bi lahko 
bile posledice, če bi se komu kaj zgodilo na prometni cesti 
... Športni park je namreč zagrajen z ograjo, otroci se lahko 
igrajo na igralih, starši so lahko bolj brezskrbni ... 
Po okrasitvi drevesa s trakci iz blaga in dvema vencema je 
sledila postavitev. Naj poudarim, da majsko drevo posta-
vljamo na »roke« s pomočjo lesenih drogov in brez pomoči 
avtodvigala. Ohranili smo tak način postavitve, saj se nam 
zdi bolj »prvobiten«. Je pa res, da je potrebno usklajeno in 
glasno dvigovanje. Po postavitvi drevesa v jamo sledi fiksi-
ranje z lesenimi zagozdami ('kajlami') in 'majpan' je za 30 dni 
na svojem položaju.
Po postavitvi drevesa je sledilo skupinsko fotografiranje in 
še en svečani trenutek. Dr. Marko Soršak je svečano odprl 
našo novo pridobitev v Športnem parku Bohova z prerezom 
traku in kratkim govorom. Člani gasilskega društva, vaščani 
in donatorji smo zgradili v enem letu objekt, ki se uradno 
imenuje Večgeneracijska točka v Bohovi. Objekt za šport, 
prosti čas in rekreacijo je sestavljen iz dveh delov, manjši 
je rusko kegljišče, večji pa ima teraso, sanitarije in manjši 
pokrit prostor. Za izgradnjo smo porabili več kot 2000 ur 
prostovoljnega dela in nekaj tisoč evrov posebnih donacijskih 
sredstev. Kar je zelo pomembno, je to, da smo imeli gradbeno 
dovoljenje, sedaj pa dobimo še uporabno dovoljenje.
S tem smo zaokrožili ponudbo na igrišču. Poleg travnatega 
nogometnega igrišča in otroških igral smo si tako naredili 

dodaten prostor za rekreacijo in počitek. Naši gasilski veterani 
komaj čakajo, da bodo kegljali s kroglo na vrvici. Odpočili si 
pa bodo na »hladni« terasi. Na njej smo naredili premično 
veliko okno, saj nam je bilo škoda zapirati veliko površino s 
fasado. Tako je ob slabem vremenu terasa zaprta, ob prijetnem 
vetriču pa odpremo razgled proti severu-zahodu Pohorja.
Po odprtju novega lesenega objekta je sledil kratek ogled in 
pogostitev vseh prisotnih. Dva mojstra za žar sta spekla kar 
40 kilogramov čevapčičev. Letos smo pa dodali še poslastico. 
Na žaru smo za sladokusce pripravili še šparglje. Bili so odlični, 
najdete jih pa lahko sicer na »Kmetiji ob potoku v Bohovi«.
Na koncu hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izgradnji 
naše nove pridobitve, vsem gledalcem in vsem sodelujočim 
pri postavljanju majskega drevesa. Na snidenje drugo leto 
in prisrčno vabljeni v Športni park Bohova!

   Boštjan Frangež
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Prostor za izmenjavo izkušenj
Na Pohorski tržnici pred Botaničnim vrtom v Pivoli vsako soboto najdete sadje, zelenjavo, mesne izdel-
ke, kruh, pecivo in še kaj

Pohorska tržnica se nahaja na platoju pred Botaničnim vrtom 
v Pivoli. Odprta je vsako soboto med 9. in 12. uro. Obiskovalci 
lahko izbirajo med pestro ponudbo domačih izdelkov: od žličk 
za med, jabolk, domačega jogurta, domače vložene zelenjave, 
marmelad, zelenjave, mesnih izdelkov, kruha, peciva, copa-
tov in še in še ... Pohorska tržnica je tudi prostor, kjer lahko 
izmenjate izkušnje, znanje o izdelavi domačih marmelad, 
pripravi peciva, lesenih izdelkov … Ali preprosto poklepetate 
s prijaznimi prodajalci o vsakdanjih informacijah.
Vsako tretjo soboto v mesecu ponudniki in Občina Hoče-
-Slivnica izpostavijo po dva ponudnika z degustacijo svojih 
izdelkov. V mesecu marcu sta se predstavila Jogurti Hecl 
in Čebelarstvo & Kmetija Bračko. V mesecu aprilu sta svoje 
dobrote ponudila Sadjarstvo Vrecl in mesni izdelki Samastur 
z domačimi salamami.
Vsako soboto Pohorsko tržnico obišče veliko obiskovalcev, ki 
poskusijo lokalne dobrote in jih z navdušenjem odnesejo tudi 
domov. V mesecu maju sta se s svojimi izdelki na brezplačni 
degustaciji predstavila čebelarstvo Pregl ter mesni izdelki 
Pregl z domačimi salamami, kruhom in rezanci. 
Poleg ponudnikov Pohorske tržnice pa v svojo notranjost vabi 
tudi Prodajni center Botanični vrt, Fakultete za kmetijstvo 
in biosistemske vede Univerze v Mariboru, ki je lociran poleg 
prodajnih pravljičnih hišk. Ponujajo drevja in jagodičevja pri-
znanega slovenskega drevesničarja (sadike starih in novih sort 
jablan, hrušk, kutin, sliv, češenj, marelic, breskev in nektarin, 
kostanja, orehov, ribeza, malin, joste, kivija …). Letos na novo 
ponujajo prodajni program vrtnih semen, naravnih gnojil in 
hranil za krepitev rastlin.
In ustaljeno: 100 % bučno olje, jabolčni kis, jabolčni sok, 
ajdova moka in ajdova kaša, pražena bučna semena, jabolčni 
krhlji, vino iz Vinske kleti Meranovo, žganja in likerji ter sadike 
zelenjave in okrasne rastline. Kontakt: 051 696 272, v odpi-
ralnem času in internetna stran: www.prodaja-pridelkov.si.

   Franja Bračko

Stranke prodajalne Botaničnega vrta obveščamo, da imamo v 
rastlinjaku Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede na 
Pohorskem dvoru pestro izbiro balkonskega cvetja, dišavnic 
in zelenjavnih sadik, tudi iz ekološke pridelave. Poslujemo od 
ponedeljka do petka med 8. in 18. uro ter v soboto med 8. 
in 12. uro. Zasajujemo tudi cvetlična korita. Več informacij in 
cene lahko najdete na spletni strani www.prodaja-pridelkov.
si oziroma pokličite na 02 613 08 56.

Zasaditev
cvetličnih korit



NOVICE Z OBRONKOV POHORJANOVICE Z OBRONKOV POHORJA

20 21

Prost vstop za domače dijake in študente
Veliki finale StellarBeat Music Festival 2018 bo posebno vizualno presenečenje

Med 22. in 25. junijem se obeta pestro dogajanje v gramoz-
nici Občine Hoče-Slivnica. Ponovno se bo odvijal StellarBeat 
Music Festival. Organizatorji letos prvič v Sloveniji gostijo 
avstralskega DJ-a, producenta in instrumentalista Timmy 
Trumpeta. V Stellar Areni bodo, kot se za njegov nastop 
spodobi, poskrbeli za fantastične posebne učinke, za veliki 
finale pa obljubljajo še prav posebno vizualno presenečenje. 
Letošnja posebnost: prost vstop za dijake in študente Občine 
Hoče-Slivnica, starejše od 18 let ali v spremstvu staršev. 
Vstopnice lahko z veljavnim osebnim dokumentom in osebno 
izkaznico dvignejo v Režijskem obratu Občine Hoče-Slivnica, 
od 15. junija 2018 dalje – vsak delovnik med 8. in 12. uro – ter 
v sredo tudi popoldne med 13. in 16. uro.
Na glasbeno popotovanje ob akumulacijskem jezeru v Rogozi 
se bodo pustolovci letos podali 22. in se vrnili šele 25. junija. 
Sam festival bo ponudil kar tri vroče festivalske noči, v katerih 
bodo priča neverjetnim nastopom več kot 40 glasbenikov. 
Organizatorji se letos pripravljajo na 6000- do 7000-glavo 
množico, zato bodo tudi razširili plažo, prostor za kampiranje, 
ponudbo hrane, dnevne aktivnosti na prizorišču in dodatno 
turistično ponudbo.
Headliner festivala je letos avstralski DJ, producent in in-
strumentalist Timmy Trumpet, eden izmed najbolj unikatnih 

DJ-jev, uvrščenih na lestvico DJ Mag Top 100. Večkrat nagrajen 
in multi platinast umetnik je klasično šolani jazz glasbenik, ki 
ima za sabo več kot dvajset let izkušenj v glasbeni industriji. 
Trenutno dominira na klubskih lestvicah in z več kot 200 
nastopi letno zabava množice svetovno znanih dogodkov, 
kot so Tomorrowland, Creamfields, Parookaville, Airbeat One 
Festival, Balaton Sound, Dance Valley in Electric Love Festival.
Timmyju se bodo na zaključnem večeru festivala, 25. junija v 
Stellar Areni, pridružili tudi eksplozivni hrvaški DJ Matroda in 
fenomenalni Clay Clemens, Impulz, Maynamic in CHRNS. Poleg 
finalnega programa so organizatorji razkrili, da bo festival 
22. junija odprl z grammyjem nagrajen superzvezdnik David 
Morales v vrhunski kombinaciji z Mikeom Valetom, Paolom 
Barbatom, Timom Urbanyo in Teodorjem G.! Posebnost le-
tošnjega festivala je tudi novi Undetected oder, na katerem 
organizatorji obljubljajo hitrejše in temnejše zvoke, kjer bodo 
tempo višali Petar Dundov, Insolate, Filip Motovunski, Veztax, 
Tea Vuckovic in mnogi drugi. Organizatorji še namreč niso 
razkrili vseh nastopajočih. 
Vstopnice so že na voljo v predprodaji na spletni strani www.
olaii.com, www.mladi.smo, vseh bencinskih servisih OMV po 
Sloveniji, Trafikah 3DVA in v baru Kaos v Mariboru. Trenutna 
cena festivalske vstopnice je 25 €, posebnost letošnjega 
festivala pa so dnevne vstopnice, ki jih lahko kupite do razpro-
daje zalog. POZOR: Dijaki in študenti Občine Hoče-Slivnica 
imajo prost vstop. Vstopnice lahko z veljavnim osebnim do-
kumentom in osebno izkaznico dvignejo v Režijskem obratu 
Občine Hoče-Slivnica od 15. junija dalje – vsak delovnik med 
8. in 12. uro ter v sredo tudi popoldne med 13. in 16. uro. 
Vstop na prizorišče bo dovoljen osebam starejšim od 18 let. 
Obiskovalci stari od 16 do 18 let potrebujejo spremstvo ali 
soglasje staršev oziroma skrbnika.
Več informacij o festivalu lahko najdete na uradni spletni 
strani www.stellarbeat.si ali na Facebook strani @StellarBe-
atMusicFestival, spremljate jih lahko tudi prek Instagrama 
@stellarbeatmusicfestival.

   Josipa Andrič
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Kjer preteklost sreča prihodnost
Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine

Kulturna dediščina niso samo predmeti, pospravljeni v mu-
zejske vitrine ali v umetelno ozaljšanih cerkvah, ampak nas 
obdaja ves čas in na vsakem koraku. Skriva se v lokalnih kuli-
naričnih dobrotah in tradicionalnih obrtnih izdelkih, spremlja 
nas s pročelij stavb in nas objema v mestnih središčih ter 
kulturnih krajinah. Snovna dediščina nas navdihuje v gale-
rijah, širi naše znanje tako v knjižnicah kot na arheoloških 
najdiščih, nesnovna dediščina pa nas pozdravlja z glasbo, 
jezikom ali z domačimi, lokalnimi navadami, ki jih nosimo 
s seboj, na vseh poteh in iz roda v rod. Kulturno dediščino 
lahko občudujemo in doživljamo vsak dan, vendar pa je leto 
2018 v tem pogledu prav posebno. Je namreč evropsko leto 
kulturne dediščine, ki sta ga razglasila Evropski parlament 
in Svet Evropske unije in bo izpostavilo kulturno dediščino 
kot osrednjo komponento kulturne identitete, kulturne 
raznolikosti in medkulturnega dialoga. Širom Evrope že 
potekajo številni dogodki, na katerih se lahko pod sloga-
nom »Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost« na 
različne načine približamo, odkrivamo in aktivno doživljamo 
kulturno dediščino Evrope ter krepimo občutek pripadnosti 
skupnemu evropskemu prostoru. 

Ker je dediščina vse okoli nas in smo lahko tudi mi, vsak 
izmed nas, varuhi dediščine naših prednikov, je pomemb-
no, da najprej spoznamo dediščino svojega kraja, okolja, v 
katerem bivamo in v katerem so zasidrane naše korenine.

V Občini Hoče-Slivnica in v soseščini bo v prihodnjih mesecih 
mogoče na raznovrstne načine okusiti, izkusiti, slišati in 
otipati ter na druge razgibane načine spoznati kulturno in 
naravno, snovno in nesnovno dediščino, tako lokalnega kot 
širšega prostora. Številni slovenski in tuji partnerji, ki sode-
lujemo v Interreg mednarodnih projektih PalaeoDiversiStyria 
in Iron-Age-Danube, ter skupaj raziskujemo in približujemo 
dediščino javnosti, bomo v prihodnjih mesecih ponudili kar 
nekaj priložnosti, da se pobliže spoznate s preučevanjem 
dediščine lokalnega prostora z raziskavami v arheologiji, 
botaniki, kulinariki in turizmu. Radovedneže vseh generacij 
vabimo, da se seznanite z našimi spoznanji in vašo dediščino 
že 12. in 13. maja na Majskem sejmu v Botaničnem vrtu v 
Pivoli. Lahko se boste preizkusili pri ustvarjanju pestrih 
železnodobnih okrasov v glini, spoznali, kako prisotnost 
čebel v (pra)zgodovini preučujemo arheologi, in še veliko 
več. Čebele imajo letos tudi prvič čisto svoj dan, zato vam 
bomo tudi na svetovni dan čebel, ki bo 20. maja, približali 
povezanost čebel in človeka skozi zgodovino. Arheološke 
raziskave in izkopavanja si boste lahko od blizu ogledali tudi 
31. maja in 7. junija na dnevih odprtih vrat na arheološkem 
najdišču Čreta, ki se skriva v gozdu nad dvorcem Slivnica. 
Da vas kulturna dediščina spremlja zares na vsakem koraku, 
tudi pri športnih aktivnostih, boste spoznali na trasi 2. teka 
pod Pohorjem. Za vse, ki so vam bolj pogodu večerne ure in 
ambient Botaničnega vrta v Pivoli, pa nas lahko obiščete 
tudi 15. junija na dogodku Vrtnice in vino, ali pa 16. junija 
na Poletni muzejski noči. Tam boste lahko v glini ustvarjali 
odrasli, družine se boste lahko udeležile ustvarjalnic z 
naravnimi barvili in spoznavali zelišča ter druge rastline, ki 
so jih za prehrano uporabljali že v prazgodovini, v rimskem 
obdobju ali v srednjem veku. Najpogumnejši pa se boste z 
lučkami podali na raziskovanje železnodobnih gomil, ki jih 
odkrivamo pri urejanju arheološkega parka v Botaničnem 
vrtu. Arheološko in arheobotanično raziskovanje za mlajše 
in najmlajše pa bo še bolj dostopno v počitniškem poletnem 
času, kjer boste na Art kampu v Mariboru lahko v arheolo-
škem peskovniku raziskovali kot čisto pravi arheologi. Jesen 
bo prinesla tako novo šolsko leto kot nekatere aktivnosti, 
ki jih bomo skupaj s šolami pripravili pod okriljem Dnevov 
evropske kulturne dediščine (DEKD). 

Na vsa raznolika, pestra in intenzivna raziskovanja, spo-
znavanja ter doživljanja naše skupne kulturne dediščine 
vas iskreno in odprtih rok vljudno vabimo.

   Anja Vintar, Matija Črešnar
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Bron z zlatim sijajem 
Odbojkarice Formisa so si drugič v zgodovini priigrale tretje mesto v prvi državni odbojkarski ligi

Po lanskem šestem mestu so bile želje igralk, takrat nove 
trenerske ekipe in vodstva kluba, da se v letošnji sezoni 
uvrstijo višje, vsaj do četrtega mesta. To jim je uspelo že 
v sredini sezone, ko so se uvrstile v polfinale tekmovanja 
pokala Slovenije, a s tem želje po višjem mestu in žlahtnejši 
kovini še niso bile potešene. 
Sistematično delo, požrtvovalnost in resnično naporni trenin-
gi, dobra energija med dekleti in kvalitetno vodenje ekipe je 
pripeljalo do še boljših rezultatov, takšnih, kot smo po tihem 
verjeli, da jih lahko naš klub doseže. 
Kako močno so si naše odbojkarice želele pokala za tretje 
mesto, je bilo vidno že na prvi tekmi proti igralkam iz Šem-
petra, ki so jo igrale v naši Večnamenski športni dvorani. 
Šempeterkam niso pustile niza, delček zahvale pa gre zago-
tovo odličnim navijačem, ki so ustvarili neverjetno vzdušje v 
dvorani. Navijaški prijatelji z bobni so se na tekmo pripeljali 
celo iz Slovenj Gradca! Na drugi tekmi, ko so igralke Formule 
Formis odšle na gostovanje v Savinjsko dolino, je bilo navija-
ško vzdušje še bolj naelektreno, saj smo Hočani čakali drugo 

zmago, navijači in igralke Alianse Šem-
peter pa so upali na svojo prvo in s tem 
dodatno možnost, da našim dekletom 
preprečijo veselje ob medaljah. Ekipa 
staršev, prijateljev, ljubiteljev odbojke in 
bobnarjev je naše igralke bodrila skozi 
vso tekmo in vlogo »sedmega igralca« 
opravila z odliko.
Nagrada za večmesečno garanje, trenin-
ge in odpovedovanja v obliki medalj in 
pokala za tretje mesto v prvi slovenski 
ženski odbojkarski ligi je za odbojkarice 
in klub Formula Formis vredna zlata, 
še posebej ob zavedanju, da sta kluba, 
ki zasedata mesti pred nami, finančno 
vsaj sedemkrat močnejša, sponzorsko in 
medijsko bistveno bolje »pokrita« in zato 
delata v neprimerno boljših pogojih, kot 
jih lahko mi omogočimo našim dekletom. 
Uspeh je potrditev našega prepričanja, 
da lahko s srčnostjo in borbenostjo, za-
gnanim delom ter predanostjo premika-
mo meje in se vzpenjamo proti vrhu, na 

njega. Želimo si, da bi naši uspehi in trud še bolj »zlezli pod 
kožo« vsem prebivalcem naše občine, pa tudi občinski upravi, 
politikom in gospodarstvenikom, ki bi z boljšo podporo lahko 
dekletom omogočili še kvalitetnejše delo v naslednji sezoni, 
s tem pa naskok na sam vrh državne lige.
Iskrene čestitke gredo tudi našim mladim dekletom, ki so se 
vso sezono odločno borile v 3. državni odbojkarski ligi vzhod 
in s tretjim mestom prvič v zgodovini napredovale v 2. ligo. 
Posebej ponosni smo na dejstvo, da se prav v tej ekipi že 
vidijo sadovi večletnega sistematičnega dela v klubu Formula 
Formis, saj so dekleta, ki igrajo v ekipi, mlade domačinke, ki 
so odbojkarske veščine pridobivale z našo ekipo izkušenih 
trenerjev in so nedvomno najboljši kapital našega kluba, 
tudi članske ekipe.
Hvala vsem, ki ste nas podpirali skozi vse leto, in vabljeni v 
družbo odbojkaric tudi v sezoni 2018/19!

   Breda Štern



KULTURA, ŠPORT IN DRUŽBENA DEJAVNOST

25

Najmlajše Formiske v finale
Deklice male odbojke še čaka polfinalni turnir državnega prvenstva

V letošnjem državnem prvenstvu v mini odbojki (letnik 2007 
in mlajše) je začelo s tekmovanjem 52 ekip iz vse Slovenije. 
Letos se je prvič igralo po sistemu na izpadanje, kar je po-
menilo, da popravnega izpita ni – oz. ko si enkrat tretji na 
turnirju, izpadeš iz boja za najvišja mesta ter igraš še samo 
na turnirjih za končna mesta.
Po uspehih na prvem turnirju v Zrečah, na drugem turnirju na 
Prevaljah ter na tretjem turnirju v Braslovčah so se Formiske 
uvrstile v polfinale državnega prvenstva v mini odbojki oz. 
med 8 najboljših ekip od skupno 52 ekip, ki so začele s tek-
movanjem. To je bila deseta zaporedna uvrstitev v polfinale 
ter enajsta v zadnjih 12 sezonah mini odbojke. 
V nedeljo, 22. aprila, so se po zmagah proti ekipama iz Murske 
Sobote in Puconcev ter porazu proti domačinkam iz Braslovč 
uvrstile v finale oz. med 4 najboljše ekipe v Sloveniji, kar je 
že sedma uvrstitev minic v finale v zadnjih 9 letih.
Finalni turnir bo v soboto, 19. maja. Najprej sta na vrsti 
polfinalni tekmi med Vitalom Ljubljana in Braslovčami. Sledi 
obračun med Ankaranom in Formisom, nato pa še tekma za 
tretje mesto in na koncu še veliki finale. 
Na turnirjih za mesta pa nastopa še druga ekipa mini odbojke. 
Sestavljena je po večini iz igralk, ki bodo še drugo leto igrale 
v kategoriji mini odbojke, letos pa si predvsem nabirajo kilo-
metrino in izkušnje, da jim bo drugo leto lažje igrati tekme.
V letošnjem državnem prvenstvu v mali odbojki (letnik 2005 
in mlajše) nastopa 66 ekip, ki so bile v prvem delu razdeljene 
v 8 regij. V drugem delu se najboljših 16 ekip bori za najvišja 
mesta, ostale ekipe pa nadaljujejo s turnirji za končna mesta 
oziroma za 17. mesto. Iz štajerske regije se je med 16 najboljših 
ekip uvrstila ekipa Mala 1, ki bo v soboto, 12. maja, v Kranju 
lovila uvrstitev v finale državnega prvenstva. Nasprotnice 
bodo domačinke ter ekipi iz Maribora in Braslovč.
Ekipa Mala 2 je z uvrstitvijo v finalni del štajerske regije iz-
polnila svoj osnovni cilj ter je na koncu osvojila tretje mesto 

v štajerski regiji in se tako uvrstila na turnirje za mesta, kjer 
je bila že trikrat uspešna ter je še vedno v igri za končno 17. 
mesto v državnem prvenstvu. Ekipo sestavljajo deklice, ki 
bodo še prav vse igrale malo odbojko tudi naslednjo sezono.
Starejše deklice (letnik 2003 in mlajše) so najprej presenetile 
s tem, da sta se obe ekipi uvrstili v A-ligo oziroma med 24 
najboljših ekip od skupno 60 ekip, ki so igrale v kvalifikaci-
jah za A-ligo. Na koncu žal prva ekipa, po spletu nesrečnih 
okoliščin, ni ujela uvrstitve v polfinale in jo čaka turnir za 
končno 9. mesto, drugo ekipo starejših deklic pa turnir za 
končno 21. mesto.

S turnirjem za končno 13. mesto bo svojo letošnjo sezono za-
ključila tudi prva ekipa kadetinj (letnik 2001 in mlajše), druga 
ekipa kadetinj pa je že uspešno zaključila sezono v B ligi.

   Boštjan Glodež
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Poletje je čas za zdrava in urejena stopala

Večina ljudi posveča več pozornosti predvsem negi nohtov na 
rokah, a tudi stopalom moramo posvetiti posebno pozornost, 
saj so eden bolj obremenjenih delov telesa. Če so stopala dolgo 
zanemarjena, postane koža na njih suha in lahko se pojavijo 
glivice in kurja očesa, noht postane odebeljen ali se vraste, 
kar povzroči bolečino. S klasično pedikuro lahko odstranimo 
potrebno odmrlo kožo, počistimo obnohtne kanale, uredimo 
obnohtno kožico in nohte pravilno skrajšamo in popilimo ter 
noge pripravimo na poletne sandale. Zdrave nohte lahko po 
želji tudi lakiramo. Z medicinsko pedikuro rešimo: kurja očesa, 
otiščance, trdo kožo, vraščene nohte, glivične nohte, diabe-
tična stopala. Diabetično stopalo zajema prav posebno skrb 
in nego. Ne glede na to, ali se oseba zdravi z dieto, tabletami 
ali pa injicira inzulin, se težave na nogah ob nepravilni in neu-
strezni negi lahko pojavijo čez noč. Diabetes pogosto spremlja 
NEUROPATIJA ali odsotnost čutenja. Tako se lahko npr. pod 
otiščancem ali keratozo pojavi globinska razjeda ali ulcus, ki 
se nemalokrat ognoji, inficira in lahko doseže kost in sklepe. 
Rezultat je lahko huda infekcija. Diabetik z neuropatijo ne 
čuti, ne čuti tudi bolečine, zato je nega diabetičnega stopala 
oz. redni pregled obvezen enkrat mesečno. Drug zelo pogost 
spremljevalec diabetesa oz. sladkorne bolezni je ISHEMIJA 
oz. okvara ožilja. To pomeni, da je motena cirkulacija krvi in s 
tem preskrba s kisikom.
Redno negovane noge so pogoj za lahkoten in živahen korak. 
Na Slivniški cesti 7 v Spodnjih Hočah, v kozmetičnem salonu 
Atractivo, vam bodo s svetovanjem in strokovnim pristopom 
uredili vaše noge in poskrbeli za zdrav in lep korak. Za dodatne 
informacije glede zdravja vaših stopal, naročila in svetovanja se 
lahko na njih obrnete preko telefonske številke 041 684 409.

Juhu, asfalt je tu!

Povezovalna kolesarska in pešpot med 
Hočami in Slivnico dobiva tudi v Hoškem 
delu novo podobo. Asfalt je že položen 
do čistilne naprave, ko bodo zaključena 
zemeljska gradbena dela ob njej, pa sledi 
še finale. Zaenkrat pač hodimo ali se 
vozimo s kolesi okoli gradbene ograje v 
Hočah in ob gradbišču v Slivnici, kjer na-
staja novo krožišče. Samo da se dogaja! 

    Majda Strašek Januš
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Slivniški upokojenci v Vačah
Vaška klepetulja in klovn razkazala Slivno, kjer je geometrijsko središče Slovenije

Društvo upokojencev Slivnica je v okviru dneva žena in ma-
terinskem dnevu organiziralo izlet v geometrijsko središče 
Slovenije. Ob 8. uri zjutraj smo se zbrali pred gostilno Zupanc 
v Radizelu. Že takoj je bilo videti, da nam dobre volje ne bo 
manjkalo. V hladnem zgodnjem pomladnem jutru smo krenili 
proti Vačam, kjer so nas pričakali predstavniki družinskega 
gledališča Kolenc. Za dobrodošlico so nam postregli čaj in 
kavo. Medtem ko smo se krepčali z napitki in prigrizkom, nas 
je »vaška klepetulja« popeljala skozi zgodovino Vač in bližnje 

okolice. Najprej nam je povedala nekaj o samem nastanku 
Vač, nato pa še, kako je bila bližnja vasica Slivno razglašena 
za geometrijsko središče Slovenije.
V Vačah smo si še ogledali muzej. Tam nas je pričakal klovn. 
Tudi on nam je na duhovit in zanimiv način opisal simbole z 
vaške situle, ki se danes nahajajo na slovenskih dokumentih. 
V Vačah je še izredno lepo ohranjena cerkev s prekrasnimi 
oltarji, freskami in kapelico. Ko smo si ogledali Vače, sta nas 
»vaška klepetulja« in klovn odpeljala še na Slivno, kjer je 
geometrijsko središče Slovenije.
Na Slivnem je tudi spomenik rodoljubu osamosvojitvene vojne 
za Slovenijo – 1991. Na spomeniku je 36 okrasnih kamnov 
iz tistih pokrajin, kjer smo že od nekdaj živeli Slovenci. Na 
zadnji strani spomenika so kamni brušeni tako, da se zlahka 
vidi struktura kamnine. V sredini je izrezljan neoborožen 
konjenik z vaške situle in je tudi istočasno zaščitni znak 
slovenskih dokumentov. 
Po ogledu znamenitosti Vač in okolice smo se odpravili na 
bližnjo izletniško kmetijo Pr' Lavrič. Tam nas je čakalo okusno 
kosilo, ki nas je prijetno pogrelo, saj nas je ves čas spremljalo 
precej hladno vreme. Po kosilu smo se odpravili proti domu, 
a brez postanka na Trojanah ni šlo.

   Simona Šifrar

Obujanje spominov na stare čase
Pregled dela Društva upokojencev Slivnica 

Društvo upokojencev (DU) Slivnica je v lanskem letu izvajalo 
svoj program po zastavljenem programu. V mesecu januarju 
in februarju lanskega leta so naši poverjeniki odšli na teren. 
Pobirali so članarino in zbirali interesente za pustovanje. V 
mesecu februarju smo imeli veselo pustovanje in proslavo 
ob slovenskem kulturnem prazniku. Slednje smo organizi-
rali skupaj z mešanim pevskim zborov (MePZ) DU Slivnica 
in drugimi nastopajočimi. V mesecu februarju in septembru 
smo v sodelovanju z krajevno organizacijo (KO) Rdečega križa 
(RK) Slivnica, KO RK Rogoza in krajevno skupnostjo Slivnica 
izvedli merjenje krvnih vrednosti. Pletli smo tudi košare in s 
tem obujali spomine na stare čase. 
V mesecu marcu smo se z obiski spomnili starejših krajanov. 
Vsako leto to akcijo izpelje naša sekcija starejši za starejše v 
sodelovanju s KO RK Slivnica. Udeležili smo se občnih zborov 
sosednjih društev upokojencev. Na finančno upravo in Ajpes 
smo oddali finančno poročilo za preteklo leto. 
V mesecu aprilu smo se vključili v občinsko čistilno akcijo. 
Konec aprila smo izdelali vence in zelenje za majsko drevo. 
Na predvečer 1. maja pa smo ob veselem razpoloženju in kul-
turnem programu in v sodelovanju s športnim društvom, KS 
Slivnica in območno organizacijo ZZB Slivnica-Hoče postavili 
majsko drevo in proslavili praznik dela. Zagorel je tudi kres.
V skupini starejši za starejše v DU in KS ter KO RK Slivnica 
smo izvedli izlet za starejše in težje pokretne občane. 

V letu 2017 je bilo še veliko drugih akcij in predstav. Skozi 
vse leto pa vas vabijo naše aktivne sekcije: balinarska, sekcija 
rusko kegljanje, šahovska, ročnodelska, badminton, kolesar-
ska sekcija, pohodništvo, družabne igre, tečaj angleščine, 
odbojka, rekreacija za ženske, MePZ. Vabijo pa še sekcija za 
socialo in starejši za starejše. Obiskujte naše sekcije, povabite 
še svoje prijatelje. 
Naše sekcije pa so se tudi redno vključevale v tekmovanja in 
turnirje. Rednih turnirjev so se udeleževale sekcija kegljanje 
s kroglo na vrvici, balinarska sekcija in šahovska sekcija. Ra-
znih tekmovanj pa so se še udeleževale odbojkarska sekcija 
in ribiška sekcija. Ročnodelska in likovna sekcija sta v sklopu 
občinskega praznika priredili razstavo svojih del. MePZ pa je 
redno sodeloval na raznih proslavah in prireditvah

   Peter Kovaček
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Letno poročilo o skladnosti pitne vode na vodovodnih 
sistemih Zgornje Hoče in Reka-Pohorje za leto 2017

V skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/2004, 
št. 35/2004, (Ur. l. RS št. 19/2004, št. 35/2004, št. 26/2006, 
26/2006, št. 92/2006 in št. 25/2009) (v nadaljevanju Pravil-
nik) smo pripravili poročilo za vodovodne sisteme v upravljanju 
DRUŠTVA KRAJANOV REKA-POHORJE. Notranji nadzor je vzpo-
stavljen na osnovah HACCP sistema. HACCP sistem omogoča 
prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, 
ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, 
izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora 
na tistih mestih v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko 
pojavijo. Društvo krajanov Reka Pohorje za upravljanje z vodo-
vodom upravlja naslednje vodovodne sisteme:

1. Vodovodni sistem Reka-Pohorje
2. Vodovodni sistem Zgornje Hoče

V letu 2017 smo na odvzemnih mestih vodovodnega sistema 
Reka-Pohorje v okviru notranjega nadzora odvzeli sedem vzor-
cev pitne vode, ki smo jih preverili na mikrobiološke parametre. 
Zdravstveno ustreznost pitne vode smo preverjali v akreditiranem 
laboratoriju NLZOH. Pitno vodo smo preverjali tudi s kemijsko-
-fizikalnimi parametri. Fizikalno-kemijski parametri pitne vode 
so bili ustrezni. Vsi odvzeti vzorci so bili ustrezni.
Na vodovodnem sistemu Zgornje Hoče smo v okviru notranjega 
nadzora odvzeli šest vzorcev pitne vode za mikrobiološki pre-

izkus. Prav tako smo preverili fizikalno-kemijske parametre v 
pitni vodi. Vsi vzorci so bili ustrezni.
V letu 2017 nismo izvajali permanentne dezinfekcije s kemičnimi 
preparati oziroma stalne priprave surove vode na nobenem 
izmed vodovodnih sistemov, ker smatramo, da je surova voda 
ob stalni kontroli varna za pitje. 
V okviru programa monitoringa pitnih vod, ki ga izvaja NLZOH 
Maribor za Ministrstvo za zdravje RS, sta bila na območju vodo-
vodnega sistema Reka-Pohorje odvzeta dva vzorca pitne vode. 
Oba vzorca sta v vseh parametrih zdravstveno ustrezna. Na 
vodovodnem sistemu Zgornje Hoče sta bila v okviru monitoringa 
odvzeta dva vzorca pitne vode, ki sta bila prav tako ustrezna.
Zaključimo lahko, da pitna voda, s katero upravlja Društvo kraja-
nov Reka-Pohorje za upravljanje z vodovodom, ustreza zahtevam 
Pravilnika o pitni vodi. S skrbnim nadzorom nad kvaliteto vode 
in nad zaščito vodnih virov smo lahko zelo zadovoljni.
Vsi izvidi notranjega nadzora kot tudi izvidi v okviru monitoringa 
so na razpolago na vpogled uporabnikom pitne vode na sedežu 
društva. Prav tako je na razpolago na vpogled letno poročilo, 
ki je izdelano v aplikaciji npv.si. 

Hoče, 23. 03. 2018

Letno poročilo o skladnosti pitne vode na 
vodovodnem sistemu Bellevue za leto 2017

V skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/2004, 
št. 35/2004, (Ur. l. RS št. 19/2004, št. 35/2004, št. 26/2006, 
26/2006, št. 92/2006 in št. 25/2009) (v nadaljevanju Pravilnik) 
smo pripravili poročilo za vodovodne sisteme v upravljanju Term 
Maribor. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP 
sistema. HACCP sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, 
kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potenci-
alno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter 
vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih v oskrbi s pitno 
vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. 

Kvaliteto pitne vode se obvladuje z izvajanjem dobre higienske 
prakse. Ob zaznavnem mikrobiološkem neskladju se vrši izredna 
dezinfekcija v prečrpalnici. Preventivna dezinfekcija se izvaja kot 
popravni ukrep v primeru pojava mikrobiološke neskladnosti. 
Redna dezinfekcija se na sistemu ne izvaja.
V letu 2017 smo na odvzemnih mestih vodovodnega sistema 
BELLEVUE v okviru notranjega nadzora odvzeli 7 vzorcev pitne 
vode, ki smo jih preverili na mikrobiološke parametre. Zdravstveno 
ustreznost pitne vode smo preverjali v akreditiranem laboratoriju 

NLZOH. Pitno vodo smo preverjali tudi s kemijsko fizikalnimi 
parametri. Vsi odvzeti vzorci pitne vode so v vseh parametrih 
ustrezali Pravilniku o pitni vodi.
V okviru programa monitoringa pitnih vod, ki ga izvaja NLZOH 
Maribor za Ministrstvo za zdravje RS, sta bilo na območju vo-
dovodnega sistema Bellevue odvzeta 2 vzorca pitne vode. En 
vzorec je v vseh parametrih ustrezal Pravilniku o pitni vodi, en 
vzorec pa je bil neustrezen v mikrobioloških parametrih. Izvedli 
so se ustrezni ukrepi in odvzel kontrolni vzorec, ki je bil skla-
den. Zaključimo lahko, da pitna voda, s katero upravljajo Terme 
Maribor, ustreza zahtevam Pravilnika o pitni vodi. S skrbnim 
nadzorom nad kvaliteto vode in nad zaščito vodnih virov smo 
lahko zadovoljni.

Vsi izvidi notranjega nadzora, kot tudi izvidi v okviru monitoringa, 
so na razpolago na vpogled uporabnikom pitne vode na sedežu 
podjetja. Prav tako je na razpolago na vpogled letno poročilo, 
ki je izdelano v aplikaciji npv.si. 

Hoče, 23. 03. 2018
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Velike potrebe so tudi skrb
Člani Župnijske karitas Slivnica pri Mariboru delijo prehrano iz evropskih rezerv okrog 110 prosilcem, 
nekaj prehrane in higienskih pripomočkov pa tudi dokupijo

Župnijska karitas (ŽK) Slivnica pri Mari-
boru je bila ustanovljena v letu, ko je bila 
dana pobuda za delovanje v župnijah. V 
prvih letih je bilo njeno delovanje usmer-
jeno v iskanje potreb in področij, kjer bi 
lahko najbolje uresničevali zastavljene 
cilje. Z leti smo sodelavci naše ŽK prido-
bivali izkušnje, znanja na izobraževanjih, 
duhovne spodbude na nivoju župnije in 
Nadškofijske karitas in tako se je naš 
obseg dela in prepoznavnosti v župniji 
in lokalnem okolju širil. Nekaj sodelavcev 
dela že 20 let, sicer pa vključujemo tudi 
nove. Zdaj nas je 14 rednih sodelavcev in 
šest občasnih. V naše dejavnosti vključu-
jemo tudi mlade, za kar je zaslužen naš 
predsednik, župnik Jože Šömen, ki nas 
tudi sicer podpira pri vseh oblikah naše-
ga dela, večkrat tudi s fizično pomočjo. 
Sedem nas je tudi članov ŽPS, kar nas 
še bolj povezuje z delom v župniji, kjer 
se vključujemo tudi na drugih področjih 
delovanja laikov.
Naše delo je vsako leto obsežnejše. Poleg 
našega dela na duhovnem področju je 
obseg fizičnih del vedno večji. Delimo prehrano iz EU rezerv, 
zdaj že okrog 110 prosilcem (družinam in posameznikom). 
Nekaj prehrane in higienskih pripomočkov tudi dokupimo, nekaj 
zberemo na zahvalno nedeljo. Zbiramo tudi oblačila, obutev in 
drugo, kar razdelimo v župniji, ostalo pa pošljemo v skladišče 
Nadškofijske karitas v Maribor. V ta namen redno mesečno 
dežuramo, kjer smo na razpolago tudi za svetovalno delo. 
Sicer pa nas naši prosilci lahko vedno pokličejo po telefonu in 
se z njimi dogovorimo za čas srečanja. Tudi pri tem delu nam 
pomaga naš župnik.
V župniji vsako leto v juniju organiziramo in izvedemo sre-

čanje starejših, invalidnih in ovdovelih župljanov. Za težje 
bolne, ki jih obiskuje župnik na domu, dvakrat letno pripravi-
mo manjša darilca. Ob Miklavževanju pripravimo darila za tri 
starostne skupine, za katera prispevamo polovico stroška iz 
naših sredstev. Poleg pomoči v prehrani pomagamo tudi pri 
raznih plačilih položnic, nabavi kurjave in s finančno pomočjo 
ob večjih nesrečah. 
Velike potrebe zahtevajo tudi skrb za pridobivanje sredstev. 
Zato štirikrat letno zbiramo stari papir, ob župnijskem prazniku 
organiziramo dobrodelni srečelov, izdelamo tudi okrog 200 
presmecev, ki jih na cvetno nedeljo ponudimo za prostovoljni 
prispevek. Dobimo tudi nekaj donacij finančnih sredstev, fi-
nančno podporo za delo dobimo tudi od Občine Hoče-Slivnica. 
Razdelimo tudi med 70 in 100 Karitasovih koledarjev, pridobili 
smo tudi nekaj donatorjev iz dohodnine.
Naša župnija šteje dobrih 7500 župljanov, saj imamo tudi 
podružnico v Dobrovcih, ki sicer spada v Občino Miklavž na 
Dravskem polju. Dela je veliko, predvsem nas bremeni doku-
mentiranje delitve EU hrane in si želimo, da bi nam računalniški 
vnos podatkov olajšal pripravo verodostojnih poročil. Za naše 
nadaljnje delo nas motivira prepoznavnost, podpora in dobro 
mnenje v naši župniji in lokalnem okolju. Prav tako pa smo 
veseli za dobro sodelovanje in podporo iz strani Nadškofijske 
karitas Maribor in seveda tudi, da smo del velike Slovenske 
karitas. Trudili se bomo, da bomo še naprej dobro delali in 
bomo uresničevali evangelijsko ljubezen do vsakega človeka 
v različnih stiskah, ne glede na njegovo kulturno in versko 
prepričanje, ter ob delu upoštevali etična načela Karitas.

   Irena Topolovec
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Robert Kolegar iz Miklavža s svojim krapom – luski-
narjem, težkim okoli 10 kg.

Kar 39 metrov visok »majpam«
V »Legvanjčevi lukni« so tehnično pomoč rabili samo za izkop in zasip jame

Pomlad je tisti del leta, ko se prebuja narava, vse zeleni, cveti, grmovje je polno pti-
čjega petja, tako so naši otroci iz podružnične šole Reka zapeli svojim mamicam za 
njihov praznik. Dvorana avto-moto društva je pokala po šivih, tako je bila polna, vsi 
so želeli videti, slišati svoje otroke. Skupaj z učiteljicami so skupaj z »Ustvarjalnimi 
kresničkami« pripravili čudovit progam v soju lučk in glasbe. Za druženje in pogosti-
tev je poskrbela krajevna skupnost, obiskovalci so poklepetali, se podružili, na koncu 
pa smo s skupnimi močmi še pospravili dvorano. 
V Krajevni skupnosti Reka-Pohorje smo postavljali tudi majska drevesa. Najvišjega so 
seveda postavili v »Legvanjčevi lukni«, letos je meril celih 39 metrov (rekord 44 m), 
katerega so postavili sami Pohorci brez tehnične pomoči, ICB so rabili samo za izkop 
in zasip jame, v katero so postavili svoj »majpam«. Glavni organizatorji so Spodnji 
Legvanjčeni, predvsem Silvo, pomagajo pa mu vsi okoliški sosedje oz. ves del Slivni-
škega in del Hočkega Pohorja. 
Tudi v Zgornjih Hočah smo postavljali manjše majsko drevo v organizaciji Turistične-
ga društva in Krajevne skupnosti Reka-Pohorje. Nad Reko se bohoti Šternovo maj-
sko drevo, pri lovskem domu Lovske družine Hoče so majsko drevo postavljali lovci 
z gosti, pripravili so lepo prvomajsko srečanje za vse mimoidoče, poskrbeli za hrano, 
pijačo kot tudi za dobro glasbo (nepogrešljivi Marko). Na Gradišnikovi kmetiji je po-
hodnike čakala dobra hrana, pijača, zavrteli pa so se lahko ob zvokih Kanonov, ki so 
poskrbeli za vse srbeče pete. Z eno mislijo – v pomlad smo zakorakali veseli, s polno 
dobre volje, kot bi rekel Kekec: »Dobra volja je najbolja, to si piši za uho...« In mi se 
tega držimo, naša druženja pa so vnovičen dokaz, da znamo, zmoremo skupaj nare-
diti veliko in še več.

   Zdenka Trinko

V zadnjem tednu aprila se praznuje praznik Krajevne skupnosti Hoče. Ker ribiška družina 
(RD) Maribor in Občina Hoče Slivnica zelo dobro sodelujeta, (saj ima RD na območju ob-
čine v upravljanju kar nekaj ribolovnih objektov), se je ribiška družina pridružila prazno-
vanju krajevnega praznika. V ta namen vsako leto pripravi veliko ribiško tekmovanje v 
ribniku Pivola. Tekmovanje je poimenovala »Pepekov pokal«. Drugega maja se je ob rib-
niku zbralo lepo število ribičev iz okolice Maribora, prišli pa so tudi iz drugih koncev Slo-
venije, nepogrešljivi so bili Gorenjci in Korošci. Pogrešali pa smo več domačinov, Hočanov.
V štiriurnem ribolovu se je najbolje izkazal Robert Kolegar iz Miklavža, ki mu je uspelo 
uloviti 24 kg in 840 gramov krapov in babušk. Med njimi je bil lep krap – luskinar, težak 
okoli 10 kg. Zanimivo je, da so tekmovali kar trije Kolegarji, lanski zmagovalec je bil oče 
Leon (letos 6. mesto), letošnji pa starejši sin Robert, najmlajši Sergej pa je imel veliko 
smole, saj mu je kapitalni krap po polurnem boju polomil pribor; fant je pristal je na 33. 
mestu. Tekmovalci, bilo jih je 43, so bili zelo uspešni, saj jim je skupaj uspelo uloviti kar 
293 kg rib, ki pa so bile vse vrnjene v njihovo domovanje in veselo plavajo ter čakajo na 
nove ribiče. Prijetno druženje po končanem ribolovu smo končali v gostilni Kobalej-Gaj-
ser (po domače pri Kastelcu), kjer so nam postregli z jedačo in pijačo. Za najboljše tek-
movalce so bili pripravljeni pokali, katere je prispevala Krajevna skupnost Hoče, pode-
ljenih pa je bilo tudi kar nekaj praktičnih nagrad. 
Naj še spomnim vse krajane, da ribiška družina Maribor omogoča vsem krajanom vsak 
četrtek v tednu brezplačen ribolov v ribniku Pivola. In kaj morate storiti: v režijskem 
obratu občine si lahko pridobite brezplačno dovolilnico, s katero si lahko privoščite ri-
bolov. Lovi se izključno po sistemu ulovi in izpusti, otroci pa v spremstvu staršev ali 
polnoletne osebe ne potrebujejo svoje dovolilnice. Brezplačen ribolov se lahko izvaja 
od meseca maja do konca oktobra. Vsa ostala navodila in pravila ribolova vam bodo po-
sredovana ob ribniku Pivola.

Za krajevni praznik tudi ribiči
Zmagovalec tekmovanja ob prazniku Krajevne skupnosti Hoče ulovil slabih 25 kilogramov krapov in 
babušk

   Drago Ornik
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Kako leta minevajo, opaziš komaj, ko si ogleduješ fotogra-
fije iz prejšnjih let in se ozreš nazaj na začetek. Saj skoraj 
ne moreš verjeti, da je minilo že polnih deset let od prvega 
srečanja društva, saj smo prej delovali kot agencija v našem 
Domu. Ja, saj ga tako imenujemo. Dejansko je večini članov 
to drugi dom. Med tednom so obremenjeni z delom in osta-
limi problemi, ki jih prinaša vsakodnevno življenje, ob sobo-
tah pa najdejo tudi nekaj uric za sprostitev in se poveseli-
jo z nami ob pogovoru in živi glasbi. Vsakemu življenje piše 
svojo zgodbo in v naši družbi najdeš sebi podobnega, s po-
dobno usodo, tako da ti tukaj ni težko najti prijateljev in mo-
žnih kasnejših partnerjev. 
Prva tri leta se je na naših druženjih zbralo tudi do 160 ljudi. 
Ko se tako pogovarjaš z obiskovalci in poslušaš zgodbe raz-
ličnih ljudi, se resno zamisliš, v kakšnih stiskah živijo ne-
kateri, tako finančnih kot psihičnih. Do pred nekaj let so se 
naših druženj udeleževali predvsem samski in osamljeni lju-
dje, sedaj se pa nam vsako leto pridruži tudi več vezanih tako 
ali drugače, ki ne najdejo nikjer v okolici prostora, kjer bi se 
lahko odprto pogovarjali, družili in ob glasbenih zvokih za-
plesali. Naši člani prihajajo iz cele države. Posamezni prihaja-
jo tudi iz Nemčije, Avstrije in Hrvaške. Najbolj žalostno pa se 
nam zdi, da je iz naše občine le peščica ljudi, ki se je ojuna-
čila in se nam pridružila. Ljudje sploh ne vedo, kaj zamujajo, 
ko ostanejo sami in se doma izolirajo od okolice in ljudi. Prvi 
korak je najtežji, ker misliš, ko stopiš prvič v to dvorano, da so 
vse oči oprte vate. Pa ni tako. Če si malo odprt za pogovor, si 
tukaj takoj najdeš sogovornika in tudi družbo. Nato že komaj 

Odprti vsem, ne glede na zakonski stan
Že deseta obletnica delovanja Družabnega društva Simpatija

čakaš , da bo naslednje druženje. V teh letih se je včlanilo pri 
nas preko 250 ljudi. Zanimiv je podatek, da je na naših sre-
čanjih igralo 141 različnih glasbenih zasedb triov, duetov in 
one man bendov, nekaj pa je bilo tudi večjih ansamblov. Ker 
smo edino takšno društvo v Sloveniji, smo pred 17 leti nave-
zali stike s sorodnimi društvi iz Hrvaške. Tako smo pobrate-
ni z društvi iz Varaždina , Koprivnice, Čakovca, Virovitice in 
Zagreba ter z društvom Vrtnica iz Ljubljane. V teh letih smo 
organizirali že 18. tradicionalno silvestrovanje, nekaj plesnih 
tečajev in že tudi trikrat športne igre. Naša vrata so odprta 
vsem ljudem, ki iščejo razvedrilo in družbo ne glede na za-
konski status. Pridružite se nam in se sami prepričajte, kakšni 
smo. Pred druženjem smo imeli tudi skupščino društva, na 
samem druženju pa smo podelili tudi zahvale za dolgoletno 
sodelovanje in pomoč pri delovanju našega društva. Zahvale 
so prejeli Občina Hoče-Slivnica, župan Občine Hoče-Slivnica 
dr. Marko Soršak, mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus, pobra-
tena društva iz Virovitice, Zagreba, Čakovca, Varaždina, Ko-
privnice in Ljubljane ter oba naša zvesta sponzorja, in sicer 
Robert Bauman in Danica ter Uroš Kokovnik. Predvsem pa me 
je presenetila skupina naših članov in najožjih prijateljev, ki 
mi je predala društveno zastavo, katero smo si že tako dolgo 
želeli. Vsem, ki nam kakorkoli pomagate pri naših druženjih, 
se iskreno zahvaljujemo.

   Bojan Geiser
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Usposobili podhod pod cesto na Bohovi
Člani BV NOB Hoče tudi letos na Šarhovem pohodu z društvenim praporom

Festival miru na Pohorju
Udeleženci pozdravili praporščake in orkester Slovenske vojske

Društvo borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (BV 
NOB) Hoče se je aktivno vključilo tudi v soboto, ko je bila 
čistilna akcija v naši občini. Pred leti so na pobudo Krajevne 
skupnosti Hoče krajani Bohove usposobili in očistili podhod 
pod hitro cesto na Bohovi. Uredili so tudi brv čez potok in 
tako uredili prehod, ki je speljal pešpot namesto čez nevarno 
semaforizirano križišče pod to cesto. To pot so poimenovali 
Jakobova pot. V času letošnje čistilne akcije smo se člani 
društva, stanujoči na Bohovi, organizirali, od občine dobili 
pesek in očistili pot ter na novo posuli pesek po poti. Ob 

Ponovno se je na Pohorju zbralo več tisoč pohodnikov, ki so 
se udeležili 11. Šarhovega pohoda od Treh kraljev do zadnje-
ga bojišča Pohorskega bataljona na Treh žebljih. Tam je bila 
krajša slovesnost, ki se je zaključila s polaganjem vencev tako 
predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja, kot 
tudi drugih udeležencev. V imenu Občine Hoče-Slivnica sta 
venec položila podžupanja Anita Arzenšek in predstavnik ob-
činskega sveta Jožef Merkuš. Prav gotovo pa je vsem najbolj 
segla v srce pesem »Na oknu glej obrazek bled«, ki so jo po 
slovesnosti skupno zapeli vsi prisotni. 
Pohod se začne pri Treh kraljih in se vije po pohorskih gozdo-
vih mimo Črnega jezera in Osankarice do poslednjega bojišča 
Pohorskega bataljona pri Treh žebljih. Večina udeležencev se 
odpravi po isti poti tudi nazaj in zaključi svoj pohod ponovno 
pri Treh kraljih. Po okrepčilu in krajšem počitku so udeležen-
ci pozdravili praporščake, orkester Slovenske vojske ter vse, 
ki so pripravili spremljajoči kulturni program. Slavnostni go-
vornik na Festivalu miru je bil dr. Miro Cerar.     Neva Dolgoš

njej je tudi postavljena miza z dvema 
klopema, tako da lahko služi tudi za 
krajši postanek in počitek.
Prav tako pa na tem mestu naši člani 
vsako leto praznujemo 1. maj. Postavi-
mo simbolično majsko drevo in se druži-
mo. Druženje je postalo že tradicionalno 
in se ga udeleži vsako leto več krajanov, 
pridruži pa se nam tudi kar nekaj na-
ključnih sprehajalcev. Veseli nas, da je 
med njimi vse več mladih.
V soboto, 28. aprila, je bil tradicionalni 
Pohod prijateljstva in miru oziroma Šar-
hov pohod od treh žebljev do Osankari-
ce, do spomenika padlemu Pohorskemu 
bataljonu in nazaj po gozdni poti mimo 
Črnega jezera do prizorišča proslave pri 
Jakcu. Kot vsako leto je tudi tokrat dru-
štvo BV NOB Hoče organiziralo avtobu-

sni prevoz. Dogodka se je udeležilo lepo število naših članov 
in pristašev, tako da se je avtobus hitro napolnil. Na proslavi 
je bil slavnostni govornik Miro Cerar, udeleženih pa je bilo 
kar nekaj naših vidnih politikov. Kot se za takšno prireditev 
spodobi, so bila udeležena društva in organizacije s svojimi 
prapori, med njimi pa je ponosno stal tudi naš praporščak z 
našim društvenim praporom.

   Drago Ornik
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Odprta vrata Multisport arene Rogoza

V soboto, 14. aprila, smo priredili dan odprtih vrat z napihlji-
vimi igrali v Multisport areni Rogoza. Dogodek je bil namenjen 
našim najmlajšim. Soorganizator Supermravljica iz Maribora, 
ki posoja ta igrala za razne prireditve, je razstavil in napih-
nil osem velikih igral. In sicer so bili na razpolago gusarska 
ladja, gusarska ladja – zlata kljuka, mokra džungla, fuzbal na 
štangi, poolball, gasilko, krokodil in supergan. Kljub majhni 

Šampion organizira šolo motokrosa
Lepo pomladansko vreme je ponovno privabilo na motorje vse navdušence 
motokrosa, tako otroke kot odrasle. Na poligonu Motokros akademije Sašo 
Kragelj je dogajanje v polnem teku. Izvajajo se skupinski in individualni treningi 
za vse starostne skupine. Za vse, ki bi se želeli preizkusiti v tem športu, je 
zagotovljen tudi najem motorjev in zaščitne opreme. V tej sezoni smo razpisali 
štiri termine MX šole za otroke, na različnih lokacijah po Sloveniji: Mačkovci (27. 
aprila), Orehova vas (26. maja), Šentvid (25. avgusta) in še na doslej neznani 
lokaciji 15. septembra. Pridružite se nam, kjer bomo aktivno in koristno preživeli 
prosti čas v naravi. In ne pozabite: »Vozi z glavo za zabavo.«

   Sašo Kragelj

Nova sezona, novi dresi

Letošnjo sezono se predstavljamo v novih dresih. To je že naša četrta kolekcija. Na 
fotografiji je prikazan model za poletje, imamo pa seveda tudi komplet za zimo.
Za letošnjo sezono smo pripravili pester program, poln zahtevnih in atraktivnih 
tur. Še vedno se trudimo tudi s projektom družinskega kolesarjenja pod sloganom 
kolesarimo skupaj, kjer tempo in dolžino trase prilagodimo udeležencem. Vabljeni! 
Vse informacije na sedežu društva na Pohorski 7 v Hočah ali po telefonu (02) 616 
12 59 ali 031 338 422 ter na spletu: www.kuscar.com.

   Lea Oblak     Vinci Oblak

reklami je dogodek privabil ogromno število otrok in staršev, 
kar je presenetilo tudi organizatorje. Zaradi zanimanja ljudi 
za takšne prireditve smo se odločili, da bomo takšen dogodek 
še ponovili. Hvala vsem za obisk in na skorajšnje svidenje.

   Bojan Geiser
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Oljke, braški marmor in morje …
Na poletni aprilski teden smo planinci Skalce doživljali lepote pomladno zelenega otoka Brača

V trinajstih letih so planinci Planinskega društva (PD) Skalca 
obiskali in prehodili štirinajst otokov Jadranskega morja. Zadnji 
teden aprila ponuja pomladno podobo cvetja in zelenja, sve-
žine zraka in morja, česar poletni meseci ne morejo pričarati. 
Vsako leto nas je spremljala tudi kakšna pomladna nevihta, 
ki je za te kraje še kako dobrodošla. Toda letos nam je bil na 
otoku Braču podarjen sončen teden – in morje se je segrelo 
tako, da je bilo celo plavanje užitek.
Vodnik Florjan Meglič je z ženo Maričko zaljubljen v te otoke, po 
katerih je veliko kolesaril, mnoge pa sta tudi skupaj prehodila 
– tako sta nam pripravljala plan za nove pustolovščine. Brač 
je zadnji od velikih otokov, ki smo jih spoznavali. V tednu dni 
smo opravili kar nekaj kilometrov peš in z avtobusom: začeli 
smo že z vzponom na Marjana nad Splitom, prehodili peturno 
pot po otoku do samostana Pustinja Blaca, se povzpeli na 
najvišji vrh otoka Vidova gora (780 m), hodili po otoku med 
oljkami in kamnolomi, spoznavali obalne poti med obmorskimi 
kraji in se zapeljali na otok Šolta ter se sprehodili na njegov 
najvišji vrh Vela Straža (237 m). 
Večina poti je bila primernih za vse udeležence, le na Vidov 
vrh so se od morja povzpeli najpogumnejši, drugi pa smo se 
pod vrh zapeljali. Toda vsi smo bili nagrajeni z enim najlepših 
razgledov na Jadranu – na Bol z Zlatnim ratom (Zlatim rtom) 
in tisto čudovito barvno paleto modrega morja.
Ko hodiš po otoku, ki je v širši okolici naselij skrbno obdelan, 
lahko občuduješ velike nasade oljk, na južnih legah tudi vino-
grade z značilnimi nizkimi trtami. Veliki kamnolomi znanega 
braškega marmorja dajejo kruh mnogim prebivalcem, na otoku 
obstaja tudi ena redkih šol za obdelavo tega belega kamna. In 
kamorkoli pogledaš, ga vidiš vgrajenega v starejše in novejše 
zgradbe! Največ otočanov pa seveda živi od turizma, saj plaže 
kar kličejo po sprehodih in kopanju, za večino pa po lenarjenju 
… Prevzame te tudi urejenost okolja v turističnih naseljih, 
kakršno je bilo naše – kompleks hotelov »Resort Velaris« v 
Supetaru: urejenost starega parka, kjer je bil nekoč sanatorij, 
ki so ga oskrbovale nune, je prava paša za oči in oaza miru – 
vsaj v tem predsezonskem času … In zame veliko prijetnejše 
okolje kot znana plaža Zlatnega Rata, kjer se že sedaj zbirajo 
množice turistov – in kjer je nenehno vetrovno! Ampak tudi 
tam smo zaplavali v modrino svežega morja in se sprehodili 
po kamenčkih (baje) najlepše jadranske plaže … Gotovo pa je 
to ena najstarejših plaž, saj o tem pričajo ostanki rimskega 
bazena v gozdičku rta, kjer je stala vila rustica, podeželska 
vila starih Rimljanov.
Ena od poti po otoku nas je popeljala v zanimivo zgodovino 
samostana Blaca. V soteski Pustinja Blaca so se naselili gla-
goljaši, ki so 1552 zbežali iz Poljske pred Turki. Iz prvotne 
špilje se je razvil samostan, ki so ga od leta 1862 do leta 1962 
upravljali lastniki, menihi iz družine Miličević. Zadnji menih don 
Nikola Miličević, doktor astronomije, po katerem se imenujeta 
celo dva asteroida, je enkratno ohranil tristoletno dediščino 
literature in drugih dragocenih zgodovinskih predmetov, ki si jih 
danes lahko ogledamo v samostanskem muzeju. Vse življenje 
je dokumentirano, saj so imeli lastno tiskarno, stoletja dolgo 
je delovala šola, kjer so se do leta 1962 šolali številni otočani; 
samostan je imel lastno oskrbo, v Benetke so izvažali oljčno 

Zgoraj: Pogled na Bol z Vidove gore je najlepša nagrada za vse, ki se sem 
povzpnejo z morja, zato je Daničin obraz tako nasmejan.

Spodaj: Samostan Blanca nam bo ostal v najlepšem spominu, zato 
smo poskusili narediti 'gasilsko' fotografijo, na kateri pa nas je le dobra 
polovica.

olje, vino in med. V majhnem salonu še danes stoji klavir, ki 
ga je Nikoli podaril stric z Dunaja – od morja ga je prenašalo 
dvanajst mož, saj ni bilo primerne vozne poti … Le preberite 
si na spletni strani več o tem znamenitem kraju!
Za varno hojo po otoku in za naše dobro počutje je ob vodniku 
Florjanu skrbel tudi Stanko Jakomini, ki je tudi te poti skrbno 
dokumentiral – s fotografijo. Lahko si nas ogledate na spletni 
strani društva, kjer je objavil svoje posnetke tudi naš drugi 
fotograf Zoran Živec. Tako življenje in delo PD Skalca ostaja 
odprto za vsakega, ki ljubi naravo in vse lepo, kar so nam 
ohranjali rodovi skozi zgodovino.

   Majda Strašek Januš    Stanko Jakomini
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April je bil manj muhast
Planinci PD Skalca po Primorski in ob Savinji, planinski veterani Podravja pa po obronkih Pohorja med 
Slivniškim gradom in Hompošem

Letošnji marec, ko je zima še krepko mahala z repom, so odpadli 
tudi mnogi planinski izleti, saj vsaka pot ni za takšne vremen-
ske razmere. Tako so tudi pri Planinskem društvu (PD) Skalca 
nastale spremembe v planu izletov, ki so jih delno prestavili v 
letos manj muhasti april. 
Že na velikonočni ponedeljek, ki nam je podarjen za praznovanje, 
smo se planinci PD Skalca veselili pomladne toplote na vrhpolj-
ski poti pri Sežani. Zapustili smo že precej ozelenelo Štajersko, 
primorske trate pa so nas sprejele še v svoji zimski obleki, le 
številno cvetje je oznanjalo pomlad. Na poti nad Vrhpoljem se 
odpirajo lepi pogledi na Koprski in Tržaški zaliv, predvsem pa 
smo odkrivali zapuščino preteklosti, ko so domačini iskali vse 
možne načine za preživetje. Videli smo številne ledenice, glo-
boke obzidane jame, v katere so pozimi nalagali led iz svojih 
kalov (ribnikov) med listje in vejevje, proti poletju pa so ga s 
posebnimi vozovi prevažali do Trsta. Ohranjene so tudi številne 
jame, apnenice, saj je kraški kamen primeren za pripravo apna. 
Domačin Ježek, ki nas je ponovno vodil, nam je pripovedoval 
tudi o obsežnih travnikih, ki so danes že skoraj vsi zarasli; tako 
sredi gozdov naletiš na mnoga pastirska zavetišča iz naloženega 
kamna. Zanimivo, da so mnoge strehe še vedno trdne – bili so 
mojstri te suhe gradnje! Tudi drevesa z zarezami za pridobivanje 
smole se še danes lepo vidijo. 
Tako že leta na različnih planinskih izletih odkrivam naš Kras in 
Primorsko – in priznam, da tega dela naše domovine sploh ne 
bi prav poznala, če ne bi prehodila teh poti. Vesela pa sem, da 
dokaj dobro poznam poti po obronkih našega Pohorja – četudi še 
ne vseh, marsikatera pa se je v času mojega življenja že zarasla. 
Za izlet po naši občini so se odločili planinski veterani Podravja: 
v sredo, 11. aprila, sta nas po obronkih Pohorja med Slivniškim 
gradom in Hompošem vodila naša domačina Slavica in Ciril 
Tovšak. Nad šesturno hojo – seveda v počasnejšem tempu – so 
bili utrujeni udeleženci zelo navdušeni. Sami se pogosto premalo 
zavedamo, koliko lepih poti, kotičkov in znamenitosti lahko že 
na takšnem pohodu pokažemo ljudem, ki imajo za to zanimanje. 
Pot smo začeli v Hočah in se po 'Stankovi poti' sprehodili do 
Slivnice; že nad urejenostjo te poti so bili planinci presenečeni, 
pa nad lepoto Slivniških ribnikov. Z žalostjo in razočaranjem, 
kaj se lahko dogaja z našo kulturno dediščino, smo si ogledali 
Slivniški grad. Povzpeli smo se nad Čreto, kjer je človek najbolj 
vesel lepo vzdrževanega gozda; občudovali smo tudi novi del 
nadelane poti proti Polani, ki jo je prav za to priložnost obnovil 
Stanko Januš – da se ni bilo treba spuščati proti cesti v grabi.
Po grebenu polanske ceste smo se priključili na Kotnikovo pot, 
se ustavili ob Pehantovi hiši ob lepo ohranjenem sgrafitu, kjer 
smo se spomnili na našega umetnika prof. Rudija Kotnika, nato 
pa zavili proti podružnični šoli v Reki. Slavica se na svojih pla-
ninskih poteh izogne asfaltu, če se le da. Zato smo do Lenarta 
nadaljevali po Domadenikovem travniku in po gozdnih poteh; 
tako smo prispeli do najvišje dnevne točke, do naše podružnice 
sv. Lenarta. Lepota te cerkvice je mnoge prevzela, posebej še lepo 
obnovljeni oltarji. Hvala g. župniku, ki nam je zaupal mogočni 
ključ! Planinci smo vedno veseli, ko na svojih poteh odkrivamo, 
kako domačiji skrbijo za te ljubke podeželske cerkvice. 
Do gradu Hompoš, bolj poznan kot Pohorski dvor, nas je Slavica 
popeljala po starih voznih cestah in gozdnih poteh skozi Pivolo. 

Z možem Cirilom sta kar nekajkrat prehodila ta del, da sta našla 
primerno povezavo brez asfalta. In odkrila sta jo, čeprav so 
vikendi in novogradnje skoraj prekinili vse stare poti. Iz Pivole 
do gradu Hompoš sta nas peljala celo po stari trim stezi; pot 
je še danes dobro ohranjena – če odmislimo podrto drevje – že 
dolgo pa ni več mostička čez potok, ki je bil del znane steze. 
Vodeni ogled Hompoša je prinesel udeležencem vse drugačno 
podobo varovanja naše dediščine; čeprav utrujeni, so si ga z 
veseljem ogledali. Pa še pot do Hoč mimo dveh ribnikov, ki jih 
prej opazi tujec kot domačini. Za en dan je bilo vsega dovolj – pa 
še imamo stvari, na katere smo lahko ponosni; ustaviti se da 
in povedati kaj besed še ob Glaserjevi rojstni hiši in njegovem 
spomeniku in nagrobniku v Hočah, lahko bi jih popeljali tudi v 
Križno kapelo in seveda v našo cerkev sv. Jurija s kripto, povedali 
kaj o dr. Antonu Murku … Tu je še slivniška cerkev in v Čreti nas 
sedaj čakajo izkopanine! In veliko zanimivih poti na Pohorje še 
imamo! Vse to in še več kdaj prihodnjič, za ta izlet pa je Slavica 
pripravila odlično pot. Hvala obema vodnikoma, vseh 45 ude-
ležencev je bilo zadovoljnih. 
Pohodniki PD Skalca so sredi aprila opravili še marca izpadli 
spominski pohod ob Savinji; na čudovito sončno soboto so 
doživeli prav prijeten pohod. Darinka Obreht se vsako leto v 
svojem nagovoru spomni na Vanča Petroviča in druge pokojne 
člane Skalce, pa tudi tistih, ki zaradi različnih težav ne morejo 
več na planinsko pot. Letos je z žalostjo ugotovila, da je poho-
dnikov precej manj, kot jih je bilo na spominskih pohodih prejšnja 
leta. Res je, da imamo takšne in drugačne obveznosti, da je bil 
datum pohoda prestavljen – morda pa smo letos res pozabili 
na pieteto in spomine … Brez teh, ki so hodili in utirali poti pred 
nami in z nami, bi bilo društvo veliko revnejše. Prihodnje leto 
bomo bolj mislili na to!

   Majda Strašek Januš
   Majda Strašek Januš, Marjan Mally

Planinski veterani Podravja smo se postavili pred vhod v Slivniški grad, ki 
tako žalostno propada.
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Vsaka intervencijska vožnja zelo stresna
Hoški gasilsci so se v Centru varne vožnje na Vranskem preizkusili na simulatorju varne vožnje 
Rosenbauer

To leto je jubilejno leto, saj obeležujemo 130 let humanega 
dela in varovanja skupnosti pred požari in drugimi nesrečami. 
Začetek leta je bil pester, saj smo do sedaj zabeležili že 12 
intervencij, večino je bilo požarov na objektih. Ob mednaro-
dnem dnevu Civilne zaščite 1. marcu je v Slov. Bistrici potekala 
slovesnost, katere sta se udeležila predsednik in poveljnik, ki 
sta v imenu društva prejela plaketo CZ Republike Slovenije.
Ker se zavedamo varnosti in pomena dodatnih usposabljanj, 
so se naši štirje vozniki udeležili dodatnega usposabljanja 
na Centru varne vožnje na Vranskem, kjer so se preizkusili na 
simulatorju varne vožnje Rosenbauer, saj je vsaka intervencij-

Gostinci Pohorja na izletu v Logarski dolini
Turistično društvo gostincev Pohorja, ki 
ima svoj sedež na Hočkem Pohorju 39, je 
bilo ustanovljeno pred štirimi leti. V dru-
štvo je včlanjenih 32 članov. Kot glavno 
nalogo so si zadali turistično oživitev 
Pohorja, skrb za naravno in kulturno de-
diščino Pohorja. Društvo letno organizira 
dva izleta za svoje člane, enega v spomla-
danskem času in enega v jesenskem času. 
Tako smo se v aprilu odpravili na izlet 
v Logarsko dolino, kjer smo si ogledali 
slap Rinko, jamo Pekel ter pivsko fontano 
v Žalcu. Po naporni zimski sezoni smo 
gostinci in ostali člani preživeli krasen 
spomladanski dan. Seveda pa bomo v 
jesenskem času obiskali še kakšen drug 
kotiček naše lepe dežele.

   Maksimiljan Klančnik

ska vožnja zelo stresna in je potrebno skrbeti, da se bomo na 
vaše klice tudi v prihodnje odzivali hitro in predvsem varno. 
10. marca 2018 smo imeli redni letni občni zbor, na katerem 
smo, ker je to leto volilno leto, tudi s strani Gasilske zveze 
Slovenije izvolili novo vodstvo za mandatno obdobje od leta 
2018 do 2023. 

V ponedeljek, 30. 4. 2018, smo tradicionalno postavili majsko 
drevo, zvečer pa smo prižgali tudi kres. Ob tem smo poskrbeli 
za dobro voljo z ansamblom Šestka ter dobro pijačo in jedačo. 
Skupaj smo se poveselili do zgodnjih jutranjih ur. 
Že zdaj pa vas vabimo, da se nam od 22. 6. pa do 24. 6. 
pridružite na druženju ob obletnici. V soboto, 23. 6. 2018, 
bomo na svečani prireditvi krstili tudi dve novi gasilski vozili. 
Zamenjali smo kombi za prevoz moštva, zamenjali pa smo 
tudi gasilsko vozilo Mitsubishi, saj nam staro ni omogočalo 
normalnega dela ob intervencijah, ki postajajo vedno bolj 
tehnične narave in vse zahtevnejše z vozilom Ford Ranger. Ob 
tej priložnosti seveda sledi prava gasilska veselica z Dejanom 
Vunjakom. V petek, 22. 6., bo na svoj račun prišel nežnejši 
spol, saj pripravljamo vroč ženski večer. V nedeljo, 24. 6., 
pa se bomo nasmejali skupaj z Rankom Babićem in njegovo 
predstavo Moški copata. 
Veseli bomo vsakega vašega finančnega prispevka za pomoč 
pri nakupu in opremljanju novih vozil. 
Vnaprej se vam iskreno in najlepše zahvaljujemo za razume-
vanje in vašo nesebično pomoč, s katero nam boste omogočili 
varno posredovanje in reševanje vaših življenj in premoženja.

   Jure Šac
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Uredili kočo in očistili okolico
Čebelarsko društvo Alojz Greif Hoče lepo skrbi za svoj dom na Pohorju, pa tudi letošnje letine se veselijo

Člani Čebelarskega društva Alojz Greif Hoče so se dne 27. 
4. 2018 zbrali na čebelarskem domu z namenom, da ga ob 
začetku pomladi temeljito očistijo in uredijo okolico. Notranja 
dela na domu so opravile naše čebelarke. Čebelarji smo poko-
sili travo v okolici doma ter odstranili smeti na poti do doma. 
Delo je potekalo v prijateljskem vzdušju. Člani se trudimo, 
da bi čebelarskemu domu dali pravo vsebino. V sodelovanju 
z občino sodelujemo v več projektih z namenom, da bi dom 
s knjižnico in čebelnjakom služil za širjenje znanja o čebelah 
vsem, ki si želijo spoznati edinstvenost čebele.
Po opravljenem delu smo si čebelarji izmenjali izkušnje o 
dosedanjih opravilih v čebelnjakih, ocenjujemo, da bi lahko 
bila letošnja čebelarska letina uspešnejša kot lanska. Pri delu 
na koči so sodelovali tudi sosedje in simpatizerji čebelarstva. 
Delovno akcijo smo zaključili z malico in kozarcem rujnega.

   Bojan Lunežnik     Marija Cvetko

Kako pripraviti zdrave sladice?
Delavnice zdrave prehrane »Kuhati in jesti zdravo, kupovati z glavo« potekajo deset tednov

Slimmer club Hoče že dobrih sedem let izobražuje občane o 
vplivu prehranjevalnih navad na počutje, dolgoročno zdravje, 
videz, odnose z drugimi in na najpomembnejši odnos – s samim 
sabo. Obenem z veliko odgovornosti ekipa pomaga svetovati 
glede potreb po hranilih športnikom in rekreativcem, ki jih, 
in to z veseljem zapišemo, v naši občini ne manjka. Da bi se 
aktivni mladi izognili nepotrebnim poškodbam zaradi slabe 
regeneracije, so delavnice v prvi vrsti namenjene staršem in 
trenerjem. 

Delavnice zdrave prehrane »Kuhati in jesti zdravo, kupovati 
z glavo« potekajo deset tednov, ena najbolj priljubljenih je 
»Zdrava priprava sladic«, na voljo je prav tako že leta pametna 

vadba za vse generacije vsak ponedeljek ob 18.30 v dvorani 
Kulturnega doma Hoče, v poletnih mesecih pa kar na travniku 
pred dvorano. Stik z naravo nam večini še kako manjka. 

Prvi obisk vadbe ali delavnic, ki potekajo skozi vse leto, je 
brez obveznosti. Če bi tudi vi želeli slišati kaj zase, pogledati 
rezultate v živo, sporočite to eni od koordinatork projekta 
#500 bolj fit družin v Občini Hoče-Slivnica na telefon 041 
331 167 ali 031 609 299.

    Metka Klajderič Kobler, Darja Hlade
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Lovec na obisku v vrtcu Hoče
Za nagrado so se mali poslušalci poigrali s psičko Boro

»Lisička je prav zvita zver, ...« so živahno zapeli otroci lovcu 
Dragu Vešnerju, ki nas rad obišče ravno zaradi pesmic in otro-
ške radovednosti, ki so mu že mnogo let v spodbudo in veselje, 
kadar obišče kak vrtec. Nekaj časa so otroci radovedno klepetali 
z gospodom v zeleni opravi, spraševali, kje ima puško in kaj vse je 
tokrat prinesel. Potem pa je sledilo »predavanje« – čisto zares, saj 
nam je lovec želel posredovati zelo pomembne podatke o naravi 
in divjih gozdnih živalih. Otroci so bili pozorni ves čas, le tu in tam 
se je kdo zaklepetal, ker se je spomnil kakšne zgodbice, ki jo je 
doživel kdaj v gozdu ali živalskem vrtu s starši. Za sodelovanje 
sta Eva in Onur prejela karte z lovskimi motivi. 

Policisti v vrtcu Slivnica
Pika na i obiska četverice policistov je bil ogled policijskega avtomobila

V letošnjem šolskem letu smo se s Cvetko Pohorec, imamo otroka 
v oddelku Čebelice, dogovorili, da nam predstavi poklic policista. 
Gospa nas je presenetila z idejo, da v vrtec pridejo štirje policisti.
In res! Konec februarja so nas obiskali policisti: Borut Urnaut, 
Cvetka Pohorec, Ksenija Subotič in Aleš Karažinec. Zbrali smo 
se v Direndajnici vrtca, kjer so nam podrobno predstavili poklic 
policista, ogledali in preizkusili smo lahko tudi opremo, ki jo pri 
svojem delu uporabljajo. Pika na i je bil ogled policijskega vozila.
Policistka Ksenija Subotič nam je razkrila tudi svoj pesniški talent – 
napisala nam je pesem, v kateri je na otroku zanimiv način pojasnila 

vsa dela in naloge policistov. Tudi policistka Cvetka Pohorec nas 
je dodatno presenetila. Izrezala nam je dlani s številko, na katero 
lahko pokličemo njihovo pomoč – 113, hkrati nam je pripravila tudi 
pobarvanke na temo policist. 
Tudi mi smo jim pripravili izdelek, ki jih bo spomnil na naše so-
delovanje. Vsem skupaj se zahvaljujemo za odlično organizacijo, 
hkrati pa bomo veseli nadaljnjega sodelovanja.

   Simona Celcer

Ob zaključku srečanja, so se otroci po mili volji dotikali polha, ve-
veričke, kune zlatice, močnih merjaščevih čekanov, roglov in rogov. 
Za nagrado, ker so bili tako prijazni poslušalci, je mladim gostite-
ljem gospod Drago pripeljal tudi psičko Boro, ki je takoj sproščeno 
legla na kosmati hrbet in dovolila, da so jo majhne ročice čohljale 
in cufale za njena dolga, povešena ušesa. Težko smo se poslovili 
od male pasje navihanke. Ob fotografiranju smo vsi izrekli le še: 
»Siiiir!« in se nasmejani odpravili v igralnice.

    Polonca Doberšek  



VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJEVZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

38 39

Dan, ko je pouk zamenjala zabava
Učitelji so na dan dejavnosti za učence osnovne šole v Slivnici pripravili 13 različnih delavnic

V soboto, 7. aprila, je na osnovni šoli (OŠ) Franc Lešnik Vuk v 
Slivnici potekal prav poseben dan dejavnosti. Namesto pouka 
smo za učence organizirali delavnice, kjer so se učenci ukvarjali 
z različnimi nalogami. Med šolskim letom poteka pouk po pred-
pisanih programih. Ta sobota pa je bila zastavljena kot dan, kjer 
se učenci niso samo učili, ampak tudi zabavali. 
Učitelji so za učence pripravili 13 različnih delavnic. Delavnice so 
bile zelo raznolike. Učenci so poleg znanja morali pokazati tudi 
spretnost, hitrost, logično razmišljanje; pomembno pa je bilo tudi 
skupinsko delo. Delavnice so bile tako raznolike, da je imel vsak 
učenec možnost najti področje, kjer se je lahko izkazal in s tem 
pripomogel k boljšemu rezultatu skupine. 
Učence smo razdelili v 18 skupin. Skupine smo poimenovali Leško 
1, Leško 2 in tako naprej do Leško 18. Znane so bile nekaj dni pred 
soboto. Vsebovale so pet ali šest učencev, od šestega do deve-
tega razreda. Prav tako so učenci dan poprej izvedeli, v kakšnem 
vrstnem redu bodo obiskali določene delavnice, vse ostalo – od 
učiteljev, ki so pripravljali delavnice do nalog, ki jih bodo morali 
opraviti naslednji dan – pa je ostalo skrivnost do sobote. 
V soboto zjutraj so vodje skupin (ta čast je doletela osebo, ki je 
bila prva napisana v določeni skupini) prišli po navodila in tek-

movanje se je pričelo. Vsaka skupina je za opravljeno nalogo 
dobila 1 točko, najboljše tri skupine, pa so poleg teh točk dobile 
še dodatne 3 točke za prvo mesto, dodatni 2 točki za drugo 
mesto in dodatno točko za tretje mesto. 
Tekmovanje se je zaključilo, ko so vsi učenci opravili vse na-
loge. Sledilo je seštevanje rezultatov. Učenci so rezultate te 
nenavadne tekme nestrpno pričakali na tribuni. Tekma je bila 
zelo izenačena, saj je bila med zadnje in prvo uvrščeno ekipo 
razlika le 11 točk. Seveda pa se tekma ni zaključila z razglasi-
tvijo rezultatov. Prvo in drugo uvrščena ekipa sta se pomerili 
v finalu, v telovadnici. To sta bili skupini Leško 10 in Leško 13. 
Finalne naloge je sestavil g. ravnatelj Anton Obreht. Finalisti 
so morali rešiti tri zapletene miselne orehe. Tudi tokrat je bilo 
tekmovanje zelo izenačeno. Odločal je čas, saj je zadnjo nalogo 
najhitreje pravilno rešila skupina Leško 10. 
Kljub temu da je bila zmagovalna ekipa samo ena, so vsi učenci 
pokazali ogromno znanja in spretnosti, tako da si vse ekipe 
zaslužijo čestitke. 

   Katarina Žebavec

Novi varstveno-delovni center
Enota VDC Polž na Bohovi bo od novembra zagotavljala kapacitete za bivanje 18. uporabnikom

Varstveno-delovni center (VDC) Polž Maribor je javni socialno-
-varstveni zavod s sedežem v Mariboru in enotami v Mariboru, 
Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah ter Šentilju. Naši uporabniki 
so osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki jim v 
skladu z našim poslanstvom in izzivi sodobnega časa omo-
gočamo delovno aktivno življenje, razvijanje samostojnosti 
in osebne odgovornosti, vključevanje v družbo, sodelovanje s 
svojci in razvijanje socialne mreže. V okviru svoje dejavnosti 
izvajamo storitve varstva, vodenja, zaposlitve pod posebnimi 
pogoji in institucionalnega varstva. V zavod je vključenih 253 
uporabnikov, med njimi je tudi 8 uporabnikov, ki prihajajo iz 
območja Občine Hoče-Slivnica.

Z velikim zadovoljstvom naznanjamo, da v mesecu novembru 
načrtujemo ustanovitev enote na Bohovi, v okviru katere bomo 
izvajali 24-urno institucionalno varstvo. Nova enota nam s svojo 
geografsko umeščenostjo med obronki Pohorja in kmetijskimi 
površinami Dravskega polja predstavlja poseben izziv. Ponuja 
namreč odlična izhodišča za snovanje trajnostnih projektov 
ekološke samooskrbe, inovativnih pristopov socialnega varstva, 
kakovostnega bivanja, oskrbe ter življenja oseb z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju. Enota na Bohovi bo zagotovila 
kapacitete za bivanje 18 uporabnikov in ustrezno število novih 
zaposlitev na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
V okoljih, kjer delujemo, smo aktivni člani družbe, ki s svojim 
delom in prizadevanji prispevamo k lokalnemu razvoju. Vese-
limo se, da bomo svoje poslanstvo lahko uresničevali tudi v 

vaši občini in tako postali soustvarjalci družbenega življenja, 
zato se že vnaprej zahvaljujemo za vašo podporo, s katero bo 
življenje mnogih oseb z motnjo v duševnem razvoju lepše in 
bogatejše.

   VDC Polž
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Koncert ob maminem dnevu
V vrtcu Sonček Rogoza so ob dnevu žena k sodelovanju povabili starše in stare starše ter izbrali naj-
boljše možne vsebine

Koncert ob maminem dnevu je bil v našem vrtcu Sonček Rogoza 
projekt vseh skupin. Vodila nas je misel, kako razveseliti mame 
našega vrtca in našega kraja Rogoza. Iskali smo ideje, napravili 
osnutek, k sodelovanju povabili starše in stare starše, izbrali 
najboljše možne vsebine ter si razdelili naloge in zadolžitve. 
Pri delu smo naleteli na izjemne ljudi, kot je duet West strings, 
Larissa z očkom, starši našega vrtca, mladi glasbenik Domen s 
trobento in krajani, ki premorejo veliko skritih talentov. Otroci 
so pridno vadili z vzgojiteljicami, vadile pa so tudi mame s 
harmonikašem Aljažem, Julijinim očkom in dvema babicama. 
Na prava mesta smo izobesili več plakatov ter razdelili vabila 
vsem, ki bi jih na koncertu radi imeli ob sebi. Z rožicami smo 
polepšali dvorano, jo primerno ogreli, nastavili košaro za do-
brodelne namene in povabili Uroša, da nam vrti glasbo. Otroci 
so komaj čakali ta dan, vedno znova so spraševali, kdaj bo. In 
je prišel, ta dan … Že zjutraj smo med vrati v vrtcu mamicam 
podarjali drobna darilca in jim tako polepšali jutro. 

Okoli 17. ure smo odprli vrata dvorane naše krajevne skupnosti 
in s prijaznimi obrazi se je napolnila do zadnjega kotička. Vse 
je bilo pripravljeno in koncert se je lahko začel. Najprej je duet 
West strings v živo zapel prečudovito pesem Toneta Pavčka 
Kako raste mama. Nato sem navzoče nagovorila z najlepšimi 

mislimi o mamah, nakar so fanfare izpod Domnovih prstov 
najavile vsako skupino otrok posebej, da je prišla na oder in 
povedala mamicam svojo izbrano deklamacijo. Tako smo na 
odru sestavili zbor vseh petih skupin našega vrtca, v katerem 
je bilo kar 95 otrok. 

Pod vodstvom zborovodkinje Nikoline Lonec je zbor najboljših 
pevcev v Rogozi zapel kar pet skrbno izbranih pesmic. Tako kot 
smo zbor na odru sestavili, smo ga ob Larissini pesmici Bela 
lilija in Rdeči tulipan ter otroški igri tudi zapustili in se posedli v 
dvorani na stolčke. Na vrsti je bila zanimiva plesna točka dveh 
babic. Otroci in ostali v dvorani so pozorno sledili njunemu 
plesnemu ustvarjanju in ju nagradili z velikim aplavzom. 
Z veseljem smo za začetek pokazali kar tri plese naših skupin. 
Prvi ples so zaplesali Mehurčki (»Žuželčji žur«), drugi ples so 
zaplesali Cofki (»Ko bi vsi«) in tretji ples so zaplesali najmanjši 
Navihanci (»Naš dojenček joka«). Otroci so v teh plesnih toč-
kah – vedoč, da jih gledajo starši in stari starši – od sreče kar 
žareli. Žarele in ponosne nanje pa smo bile tudi vzgojiteljice. 
Otroci so si malo oddahnili, saj so nastopile navihane mame z 
očkom in ob Aljaževi harmoniki je njihova igrica sonca in oblačk-
ov požela veliko zanimanje. Otroci so jih gledali z odprtimi usti. 
Po igrici smo vse v dvorani povabili, da si ogledajo še dva plesa. 
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Najprej je sama tema,
najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.

Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.

Iz mamice zraste mama
bogvekdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve, da ji pada
prvi sneg na lase.

Ko jaz odrastem, raste
mama počasi nazaj,
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.

(Tone Pavček)

Življenje je pesem, ki jo pojem s svojimi najdražjimi, in v harmoniji 
mojega življenja ima največjo vlogo mama. Mama je misel, ki me 
greje, ko mi je hudo. Z njo delim veselje, z mano se igra, joče in 
veseli. Z iskrico v očeh mi izraža ljubezen in tudi, če se name jezi, 
kmalu ugotovim, da je njen namen dober in da ima še kako prav. 
Mama je kot pomladno sonce, ima posebno moč, da se v meni 
lahko rojevajo nove ideje. Mama mi daje pogum, da svoje ideje 
uresničim. Mamina ljubezen je brezpogojna, ima me res rada, 
in ker mi ljubezen daje, je od mene tudi neizmerno veliko dobi. 

Mame začenjajo naše življenje, učijo nas plesti leve in desne 
zanke. Čez nekaj časa, pa nam podajo pletilke in rečejo: »Tam 
je svet, ljuba moja, poišči si nove odtenke in svoje vzorce. Na-
redi si svoje življenje.« Dajo nam barve, čopiče in platno in nas 
pustijo, da naslikamo čisto svojo sliko. Z mamino doto lahko 
žanješ uspehe in se soočaš z vsemi lepotami in težavami, ki jih 
prinaša življenje. 

Draga mama 
Že ko sem bila v tvojem trebuščku, si dobro skrbela zame. Ko 
sem se rodila, si me dolgo objemala. Ko sem bila lačna, si me na-
hranila. Ko sem bila žalostna si me tolažila, ob veselih trenutkih 
si delila veselje z mano. Ob težkih si mi vedno stala ob strani. 
In draga mama, vedno si tu, ko te potrebujem. 
HVALA TI!!

Veste, tudi jaz, ki sem danes še tako majhna deklica, bi rada 
nekoč postala mama. Želim si, da bi kot moja mama, prenašala 
ljubezen, srečo, toplino in znanje na svoje otroke. 
In glejte, zgodovina se bo spet ponovila!! 

   Marjana Štangler

Prvi ples so zaplesali Ustvarjalci (»Psiček nima repa«), drugi 
ples pa Raziskovalci (»Hočem le tebe«).

Nazadnje smo vsi vstali, se prijeli okrog vratu in ob krasni 
spremljavi zapeli Mamica je kakor zarja. Ta pesem je v tej 
dvorani z zbranim občinstvom dobila izredno pozitivno moč in 
energijo, kot jo premorejo ustvariti le otroci, mame in babice, 
ko zapojejo skupaj! Opazili smo, da je tu in tam, kdaj pa kdaj, 
zdrsnila kakšna solzica po srečnem in nežnem licu. 

In ker je to bil dobrodelni koncert, smo zbrali več sto evrov, 
točen znesek smo staršem razkrile na oglasnih deskah vrtca. 
To so namenska sredstva, s katerimi si bomo nabavili talne 
igre, kot so polžek, pismo …

Hvala vsem, ki ste nas prišli gledat, hvala vsem, ki ste tako ali 
drugače sodelovali in pomagali na koncertu, in hvala vsem, ki 
ste prispevali svoj dar. Le pridite kdaj k nam v vrtec, z veseljem 
vam bomo pokazali, za kaj je naše lepo igrišče še bogatejše.

   Marjana Štangler      Jernej Srebrnič 

KAKO RASTE MAMA

mama
mama

MAMA MAMA
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Tretješolci osnovne šole Dušana Flisa Hoče so v mesec marec 
zakorakali polni pričakovanj. Dolgo obljubljena šola v naravi se 
je vztrajno približevala! V sredini marca so mladi raziskovalci 
za tri dni odšli v Center šolskih in obšolskih dejavnosti – v dom 
Škorpijon, ki leži na slemenu Kozjaka, in sicer v neposredni bližini 
vasice Sveti Duh na Ostrem vrhu. Za mnoge otroke je to bila prva 
izkušnja samostojnosti. Prinesla je marsikateri izziv, na koncu 
pa najpomembnejše: mnoge bogate izkušnje, premagane ovire, 
poglobljena prijateljstva in čudovita doživetja v naravi. 
Pot z avtobusom ni bila dolga, a je bila zanimiva, saj je pokrajino 
še pokrivala bela snežna odeja. Spremljali so nas sončni žarki, ki 
so se lesketali v snegu. Pri domu nas je pričakalo prijazno osebje 
in nas pospremilo v naš začasni dom. Prvi izziv je zagotovo bilo 
postiljanje, saj se je veliko otrok s tem srečalo prvič. S skupnimi 
močmi nam je uspelo. Sledilo je predstavljanje pravil in podajanje 
informacij o poteku dela in bivanja v domu in okolici. 
Učenci so se preizkusili v pohodih, ki so na mnogih postajah 
ponujali čudovite razglede. V teh dneh so spoznali živali na kme-
tiji, občudovali in jezdili konje. Preizkusili so se v lokostrelstvu 
in puščice so mnogokrat uspešno švigale v tarčo. Opazovali so 
očarljivost mešanega gozda, primerjali liste dreves in ugotavljali 

Za marsikoga prva samostojna izkušnja
Tretješolci osnovne šole v Hočah so se za tri dni odpravili v šolo v naravi v dom Škorpijon na Kozjaku

Sredi aprila so se učenci in učitelji hoške osnovne šole razveselili otvoritve novega pro-
stora v šoli, ki je namenjen gibanju, zato ga imenujemo gibalnica. Prostor smo opremili s 
pomočjo dobrodelnega združenja Koraki za korakce, ki je že v lanskem letu organiziralo 
pohod v Mestnem parku v Mariboru. Udeležilo se ga je veliko otrok iz vrtca ter učencev 
in njihovih staršev. Sodelovali smo tudi zaposleni iz šole in vrtca v Hočah. S plačilom 
startnine smo vsi udeleženci prispevali za nakup opreme za gibalnico. Velik del sredstev 
pa je s pomočjo donatorjev še dodatno zbralo Združenje Koraki za korakce. Pri tem je 
sodeloval tudi Šolski sklad, ki je prispeval del sredstev za nakup opreme.
Zakaj gibanje? Že majhen otrok spoznava svoje telo in prostor okoli sebe s pomočjo 
gibanja in tudi v času svojega razvoja vsi potrebujemo gibanje. V naši gibalnici je kar 
nekaj pripomočkov, ki bodo pomagali pri razvijanju in vzdrževanju gibalnih spretnosti, 
kot so ravnotežje, koordinacija, gibljivost, moč in hitrost. Ob tem se bomo tudi sproščali 
in krepili različne zaznavne sposobnosti. Seveda pa je to tudi prostor za umirjanje in 
vzpodbujanje socialnih spretnosti. Veseli smo, da imamo prostor, ki pomeni dodano 
vrednost k vzgojno- izobraževalnemu delu v šoli, in hvala vsem, ki ste nam to omogočili.

   Edita Belak

Gibalnica je velika pridobitev
Osnovna šola v Hočah ima nov prostor, namenjen razvijanju in vzdrževanju gibalnih spretnosti

razlike med iglavci. V gozdu so nabirali suhe veje, s pomočjo 
katerih so pod vodstvom učiteljev zakurili ogenj in ugotavljali 
pomembnost preživetja v naravi.
Tisti, ki so v skupinskem delu bili najuspešnejši, so ob ognju 
začutili taborniško povezanost, se spontano objeli in v zibanju 
sem ter tja prepevali »Mi se imamo radi …«. To je bilo odlično 
doživetje! Na večer, ko bi morali opazovati zvezde, nam je vreme 
ponagajalo, zato smo si nebo ogledali s pomočjo računalnika, ki 
pa je kljub temu požel ogromno navdušenja. Tudi športnih iger ni 
manjkalo. Učenci so se preizkusili v metanju podkev, zadevanju 
tarče, podiranju kegljev in v mnogih drugih igrah.
Otroci so bili vsak dan zelo aktivni, uspešni in zmeraj pripravljeni 
sodelovati, zato so si zadnji večer zasluženo privoščili zabavo 
ob glasbi. Na vse strani je odmevalo petje »Mi delamo 'galamo' 
in super se imamo!«. Pokazala se je raznolikost plesnih gibov in 
učiteljice smo z velikim navdušenjem zaključile, da so naši tre-
tješolci odlični plesalci. Sledilo je osvežujoče tuširanje, še zadnje 
šepetanje pred spanjem ter zadnja noč v domu … Lahko noč, dom 
Škorpijon! Morda se še vidimo kdaj ...

    Brigita Pećanac

Na kmetiji je lepo!Iščemo kmetijo 
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Ob knjigah od mraka do zore
Rdeča nit noči branja je bila tema »Cankar in moja domovina«

Sredi aprila je na osnovni šoli (OŠ) Dušana Flisa Hoče potekala 
noč branja. Dogodka se je udeležilo 37 nadarjenih učencev in 
najbralcev OŠ Hoče in OŠ Miklavž na Dravskem polju. Učenci so 
se ob različnih dejavnostih družili od petka od 18. ure do sobote 
do 10. ure zjutraj. Rdeča nit noči branja je bila tema »Cankar in 
moja domovina«.
Po uvodnem sprejemu in namestitvi učencev je prisotne nagovoril 
ravnatelj OŠ Dušana Flisa Hoče Alojz Velički, ki je vsem udeležen-
cem noči branja zaželel prijetno druženje in uspešno tkanje novih 
stikov in prijateljskih vezi med učenci obeh šol. Učenci so se najprej 
med seboj spoznali ob socialnih igrah. Delo so nadaljevali v štirih 
skupinah, v katere so se razdelili z žrebanjem barvnih lističev. 
Skupina z modrimi lističi je pripravljala okusno večerjo – pico in 
sadne kupe. Skupina z rdečimi lističi je urila svojo ustvarjalnost 
in ročne spretnosti ob šivanju velike slovenske zastave in grba 
ter risanju Ivana Cankarja in Franceta Prešerna z ogljem. Učenci, 
ki so izžrebali bele lističe, so Cankarjevo skodelico kave predsta-
vili v angleščini v obliki stripa. Ena izmed delavnic je potekala v 
knjižnici, kjer so se učenci preizkušali v branju besedil na različne 
načine ter so s pomočjo glasbil ponazorili dogajanje v besedilu 
Pehar suhih hrušk. Po delavnicah so učenci povečerjali in se nato 
še razgibali ob glasnih ritmih sodobne glasbe. Sledila je umirjena 
čajanka ob skodelici žitne kave ali čaja in ob piškotih. Učenci so 
skozi slikanico Mojce Podgoršek »Ivan in skodelica črne kave« 
spoznali Cankarjevo življenje in takratni čas. Skoraj opolnoči 
so se učenci še polni energije podali po prostorih šole na lov za 
skritim zakladom. Pred spanjem so nato še nekaj časa brali v temi 
z nočno lučko, a jih je branje kmalu zazibalo v spanec. Noč je bila 
kratka in že nas je budil nov dan. Po zajtrku so učenci po skupinah 
predstavili še delo in izdelke prejšnjega večera. Za zaključek so 
se učenci še sprostili ob zabavnih socialnih igrah v telovadnici.

Vtisi učencev so bili dobri. Všeč jim je bilo druženje in spoznava-
nje novih prijateljev, veliko smejanja, čajanka s pecivom, iskanje 
skritega zaklada, branje knjig ponoči, delavnice, igre … 
Naš namen je bil, da bi pri učencih razvijali zanimanje in veselje 
do branja, ustvarjalnost ob in po branju, jim hkrati omogočili 
druženje med sebi enakimi in izkušnjo sproščenih in zabavnih 
trenutkov v šolskem prostoru. Nam je tudi tokrat uspelo? Če 
sodimo po izjavah učencev: Komaj čakam drugo leto, da bo spet 
Noč branja, potem o tem ni nobenega dvoma.

   Jasna Bohnec, Karmen Srnko

Vsakdan o odpadni hrani
Učenci višjih razredov pod mentorstvom izdelali visoko gredo

V začetku aprila smo na centralni in podružnični šoli Reka imeli 
sobotni delovni dan. Ta dan je potekal ob raznolikih dejavnostih. 
Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene. V veliki telovadnici smo 
prisluhnili predavanju profesorice Ane Marije Žnidarič z naslovom 
odpadna hrana. To je tema, ki je aktualna in jo bomo morali čedalje 
bolj vključevati v naš vsakdan.
Učenci na razredi stopnji so izdelovali izdelke iz različnih odpadnih 
materialov na temo »didaktične igre«. Ko so preizkusili igre sami 
v razredu, so se preizkusili še v igrah drugih razredov. Učenci 
višjih razredov pa so izdelovali različne zanimive izdelke. Nekaj 
učencev je pod mentorstvom učiteljev Aleša Tuša in Maje Debeljak 
izdelalo visoko gredo. Obe šoli sta opravili krajšo čistilno akcijo 
v svoji okolici v sklopu občinske čistilne akcije Ekodan ni zaman. 
Ta dan smo tudi spodbujali zbiranje plastenk za okoljsko huma-
nitarno akcijo »Jaz, ti, mi za Slovenijo.« Denar, zbran od plastenk, 
bo namenjen nakupu ultrazvoka za bolnišnico v Murski Soboti. 
Zahvaljujemo se tudi Občini Hoče-Slivnica za dobro sodelovanje, z 
upanjem, da tudi prihodnje leto stopimo skupaj in očistimo okolico. 
Lepo vas pozdravljam v upanju, da bosta naša okolica in planet 
še naprej čista.

   Maja Petrović Kos
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Za en dan zamenjali vloge
Otroci iz vrtca in šole v Hočah v okviru projekta Vezi radosti za en dan zamenjali svoja okolja

V vrtcu Hoče smo sredi aprila izvedli že četrti projekt Vezi rado-
sti. Z namenom, da bi omogočili otrokom iz vrtca in učencem v 
šoli občutenja radosti ob igri vlog, preko katere bodo za en dan 
zamenjali vloge in utrdili prijateljske vezi, smo osnovali omenjeni 
projekt in ga poimenovali Vezi radosti. 

Učenci prvega razreda so bivali v vrtcu od enega do več let. Ra-
dost se je znova vrniti v prostore vrtca, se igrati z »že znanimi« 
igračami, predvsem pa je radost srečati vzgojiteljice in mlajše 
otroke, s katerimi so preživeli, kar nekaj časa. Predšolski otroci z 

navdušenjem zrejo v šolo in izkušnja, da bodo lahko en dan »že 
učenci«, prinaša veliko radosti.
Lep pomladni dan se je obetal, ko so se ob 8.30 otroci iz vrtca 
skupin Pikapolonice in Muce podali v šolo, kjer so jih sprejele 
učiteljice 1. a in 1. b-razreda. Učiteljice so predale svoje učence 
vzgojiteljicam, ki so jih peljale v vrtec. V istem času so se otroci 
vrtca Rogoza zapeljali z avtobusom do podružnične šole Reka, 
kjer jih je sprejela učiteljica 1. c-razreda. Vzgojiteljici je predala 
svoje učence, ki jih je peljala v vrtec Rogoza. 
Otroci in učenci so v času dveh ur ustvarjali, se igrali, predvsem 
pa nabirali nove vtise. Vrtčevskim otrokom je bila šola zelo všeč. 
Povedali so, da komaj čakajo, da gredo v šolo. Učencem iz šole je 
bilo v vrtcu najbolj všeč, da so se lahko znova igrali z igračami in 
spoznavali nova zunanja igrala. 
Ob 10.30 so se zbrali otroci in učenci vrtca in šole Hoče v več-
namenski športni dvorani Hoče, učenci podružnične šole Reka in 
otroci vrtca Rogoza pa na igrišču vrtca Rogoza. Sledilo je druženje 
in zabavne igre na vadbenih postajah. Začeli smo pomladno razpo-
loženi, polni pričakovanj, in ob 12. uri končali s širokim nasmehom 
na obrazu, saj je bil za nami še en dan poln novih, zanimivih in 
radostnih doživetij.

   Jasna Bohnec
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Iznašel jedilni set za bolnika z demenco
Hočan Matej Žnidarič, študent drugega letnika Medicinske fakultete Maribor, na tekmovanju za naj-
boljšo podjetniško idejo med mladimi prejel bronasto priznanje

Primorski tehnološki park mladim omogoča, da kreativnih idej 
ne živijo le v domišljijskem svetu, ampak da se uresničijo in 
da z njimi ustvarijo boljšo prihodnost. »Popri« je tekmovanje 
za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že več kot deset 
let tekmovanje spodbuja razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti 
in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu 
sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vklju-
čuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, 
dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje 
projektov in odločenost za doseganje ciljev.

Diamantna poroka zakoncev Rajtmajer
Diamantno poroko (65 let) sta praznovala 
zakonca Berta in Stanko Rajtmajer iz Hotinje 
vasi. Stanko je bil do upokojitve zaposlen 
kot strugarski mojster v Strojni, Berta pa v 
računovodstvu v Agroservisu. V zakonu sta 
se jima rodila hčerka Brigita in sin Stanko, v 
starosti pa ju razveseljujejo še dve vnukinji, 
dva vnuka in pet pravnukov: Niko, Ela, Luka, 
Evelin in Jona. 
Čeprav sta že lep čas v pokoju, jima nikoli ni 
dolgčas. Veliko časa jima vzame vrt, pa tudi 
za vnuke in pravnuke zmeraj najdeta čas. 
Iskrene čestitke, babica in dedek!

    Tomaž Rajtmajer

Letos se je na tekmovanje za najboljšo 
podjetniško idejo »Popri« prijavilo več kot 
400 mladih s 142 podjetniškimi idejami 
iz cele Slovenije. Kar 40 podjetniških idej 
je bilo iz kategorije študentov in ostalih 
odraslih do 29 let. 
Iz Univerze v Mariboru se je v finale držav-
nega tekmovanja med 10 finalistov uvrstil 
Matej Žnidarič iz Hoč, študent 2. letnika 
Medicinske fakultete Maribor, in prejel bro-
nasto priznanje. 
Njegova ideja, ki jo je na državnem tek-
movanju 17. aprila 2018 predstavil osem-
članski strokovni komisiji, je bila namizni 
jedilni set za bolnika z demenco, ki ga je 
poimenoval »Vednosit«. Sam je na podlagi 
znanstvenih dognanj o boljši oskrbi bolnika 
z demenco v 3D računalniškem programu 
kreiral namizni jedilni set »Vednosit«, ki 
je enovit, funkcionalno dovršen in bolniku 

olajša potek prehranjevanja ter izboljša apetit. S prototipom in 
poslovnim načrtom je navdušil komisijo na zaključnih startup 
pitch predstavitvah v Novi Gorici. 
Zaključne prireditve vseslovenskega inovativno-podjetniškega 
tekmovanja »Popri 2018«, ki je potekalo v Slovenskem naro-
dnem gledališču Nova Gorica, se je udeležil tudi predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor, ki je mladim zaželel veliko 
uspeha in znanja pri njihovem nadaljnjem ustvarjanju.

   Matej Žnidarič     Jure Batagelj
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Ni bil domačin, a močno zaznamoval življenje
Kdo je bil dr. Anton Murko, po katerem se bo imenovala nova ulica v Hočah?

Če listamo po najstarejši kroniki župnije sv. Jurija v Hočah, se prvi 
zapisi v slovenščini pojavijo prav v času župnikovanja dr. Antona 
Murka. V naši fari je bil nadžupnik in dekan od 1. maja 1860 do 31. 
decembra 1871. Ni bil domačin, a je s svojim delovanjem močno 
zaznamoval hoško nadžupnijo in zaslovel v širši slovenski kulturi.
Rodil se je 8. junija 1809 v Črmljenšaku pri Voličini. Oče je bil 
vinogradniški mojster; čeprav ni bil premožen, je dal v šole kar tri 
sinove. Davorin Trstenjak piše v Zori leta 1872: »Starši Murkovi 
niso bili imovitni, a dali so vendar tri sinove v šole … Skrbni oče 
jim je vsak teden v koši nosil živež.« Anton je obiskoval Klasično 
gimnazijo v Mariboru, študij pa nadaljeval na liceju v Gradcu. 
Želel je študirati medicino na Dunaju, a za kaj takega ni imel 
denarja. Zato je kot 20-letni študent sprejel ponudbo graškega 
knjigarnarja Greinerja in manj kot v treh letih napisal teoretično-
-praktično slovnico slovenskega jezika ter sestavil nemško-slo-
venski in slovensko-nemški priročni slovar. Knjige so odigrale v 
slovenski kulturi in narodni zgodovini izredno vlogo. 
Murka je slovenščina zanimala že v gimnaziji, ko si je začel zapi-
sovati slovenske besede. Njegovo delo so slovenski izobraženci 
sprejeli z velikim odobravanjem. Prešerna so sicer motile nekatere 
izposojene besede, a priznal mu je, »da je dečko mnogo storil«, 
in mu v nekem verzu zapisal: »Smo besednjaka tvoj'ga b'li vese-
li.« Veliki slovničar Kopitar pa je izjavil, da je »storil več, kot je 
založnik zahteval«. 
S svojim jezikovnim delom je Murko odločilno vplival na razvoj 
slovenskega knjižnega jezika in pospešil izoblikovanje enotne 
slovenščine. Vzporedno s tem pa je pravopisno ponovno združil 
Slovence, ker je ostal pri bohoričici in ni sprejel dajnčice, ki je takrat 
že ločevala Štajerce od Krajncev, saj so se ti že oprijeli metelčice. 
Dr. Bruno Hartman o tem piše: »Kot jezikovnemu izvedencu so 

mu zaupali znanstveno oceno jezikovne prakse Petra Dajnka in 
vrednosti njegove dajnčice. Oboje je zavrnil, nakar se je sekovski 
ordinariat odločil dajnčico prepovedati.« V tej »abecedni vojni«, 
ki so jo na Kranjskem bojevali Kopitar, Čop in Prešeren, je med 
prvimi sprejel odločitev za preprostejši črkopis – gajico, ki jo upo-
rabljamo še danes; v njej je napisal tudi svoje zadnje jezikovno 
delo, obnovljeno izdajo svoje slovenske slovnice (1843).
Ob svojem jezikovnem delu se je odločil za bogoslovni študij, ki 
ga je končal z odliko, opravil je tudi konkurzni izpit iz slovenščine. 
Že posvečen v duhovnika se je potegoval za mesto predavatelja 
slovenskega jezika na graškem liceju, a ni bil izbran. Postal je 
uradnik in učitelj v graškem bogoslovju, končno pa župnik in dekan 
v Stadlu ob Muri in v Zavrču; leta 1860 ga je škof A. M. Slomšek 
imenoval za nadžupnika in dekana v Hočah. Svoje vernike je vodil 
dvanajst let, do svoje smrti na silvestrovo 1871, ko je umrl za 
posledicami ošpic.
Ob svoji duhovniški službi je opravljal delo šolskega nadzornika; 
skrbel pa je tudi za farno cerkev sv. Jurija, kjer je obnovil gotski 
prezbiterij in nabavil nove zvonove. Sodobniki se ga spominjajo 
kot odkritosrčnega, prijaznega in gostoljubnega, nič kaj potra-
tnega dekana. O tem času njegovega delovanja piše dr. Hartman: 
»Čeravno se ni več ukvarjal z jezikoslovjem ne z literaturo, jima je 
vendarle ostal blizu vsaj v tem, da je bil hoški poverjenik in član 
Družbe sv. Mohorja ter skrbel, da je bila na njene knjižne darove 
naročena tudi 'hočka farna bukvarnica'. Bil je član Matice slovenske 
v Ljubljani. Ko je bilo leta 1871 v Mariboru ustanovljeno katoliško 
Tiskovno društvo, je Murko postal njegov odbornik.«
Doktor Anton Murko res ni dosegel tega, kar si je srčno želel – 
mesta predavatelja na graški univerzi. Toda tam bi živel med 
tujci, največ pa je za svoj narod lahko storil v osrčju Štajerske. In 
oglasil se je takrat, ko je bilo potrebno. Sicer pa je bilo njegovo 
življenje darovano slovenstvu – in to na verskem, narodnostnem, 
pedagoškem in jezikovnem, torej široko kulturnem področju. Zato 
je prav, da ga poznamo kot svojega rojaka, ki počiva na hoškem Dr. Anton Murko (Foto: Iz arhiva TD Hoče)

Ulica Antona Murka, pogled z juga (Foto: Majda Strašek Januš)
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pokopališču med svojimi sobrati duhovniki. Na spomenik, ki žal 
ni ohranjen, so mu rojaki zapisali »Scriptor slovenicus« (Zapisan 
v slovenstvo).
Na hoškem župnišču je tudi spominska plošča: bila je odkrita jeseni 
1999 v času mednarodnega simpozija, ki ga je v našem župnišču 
organiziralo Turistično društvo Hoče (predsednik Marjan Čander) 
v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru; ob tej 
priložnosti je izšel obširen Murkov zbornik, ki ga je uredil dr. Marko 
Jesenšek. Turistično društvo Hoče je leto pred tem poskrbelo za 
izdajo knjižice dr. Bruna Hartmana z Murkovim življenjepisom, 
isto leto je izhajal tudi podlistek v Večeru.
Leta 1999, natančneje, 8. oktobra, je bilo ustanovljeno tudi Kato-
liško društvo dr. Antona Murka, ki ima v 6. členu svojega Statuta 
zapisano, da bo delovalo za »popestritev kulturnega življenja v 
kraju; vzbujanje interesa pri mladih za različne kulturne dejav-
nosti; razvijanje ljubezni do domovine, prizadevanje za mir med 
posamezniki, skupinami; ohranjanje in negovanje kulturne in zgo-
dovinske dediščine slovenskega naroda in odprtost za različnost 
mišljenja in prepričanja.«
 V ta namen že vsa leta prirejamo kulturno-izobraževalne ve-
čere, delujeta skupina Ljudskih pevk in otroški zborček Jurčki, 
lutkovna skupina Tonček pripravlja vsako leto Miklavževanja, v 
prazničnih delavnicah pa gojimo tradicijo izdelovanja presmecev 
in adventnih venčkov.
S poimenovanjem ulice po našem znanem rojaku se bo ohranjal 
njegov spomin. Morda se njegova želja po poenotenju slovenstva 
danes izgublja v svetu globalizacije, a prepričana sem, da v vsakem 
od nas še živi ta narodna zavest in da je ne bi bili pripravljeni kar 
tako izgubiti. 
Kratko predstavitev Murkovega življenja in dela sem povzela 
po prispevkih dr. Bruna Hartmana, po svojem prispevku v knjigi 
Hoče 850 ter po Murkovem zborniku z mednarodnega simpozija.

    Majda Strašek Januš

IZ PREDLOGA ZA POIMENOVANJE NOVE ULICE

V Hočah raste novo naselje, zato vam pošiljam v imenu Katoliškega 
društva dr. Antona Murka Hoče društva predlog za poimenovanje ulice. 
Prav je, da pri tem upoštevamo velika imena, ki so oblikovala slovensko 
zgodovino in so povezana z našimi kraji.
Naše društvo nosi ime po dr. Antonu Murku, ki je bil zadnjih deset let 
svojega življenja župnik in dekan v Hočah. Enciklopedija Slovenije ga 
označuje kot leksikografa in slovničarja, saj je napisal slovnico in nem-
ško-slovenski slovar, predvsem pa je bil uspešen v slovenski »abecedni 
vojni«. Tudi o njegovem širokem kulturnem delovanju lahko razberemo 
iz Župnijske kronike, kamor je pisal v lepi slovenščini. Pokopan je na 
hoškem pokopališču.
(Več o njem lahko preberete v knjigi Hoče 850 iz leta 1996.)
Ker imamo že dve imeni ulic po naših rojakih, je prav, da novo ulico poi-
menujemo po človeku, ki je v svojem času veliko storil za slovenstvo tu 
na Štajerskem, kjer je bilo življenje še veliko bolj pod nemškim vplivom 
kot na Kranjskem. Pri poimenovanju prvih ulic je naš predlog obležal 
v predalu KS Hoče.

   Majda Strašek Januš, predsednica društva

Dr. Anton Murko

(Melodija Po štajerskih cestah, 
za Ljudske pevke sestavila Majda Strašek Januš)

Je doktor A. Murko bil v Hočah dekan,
pa naj vam izdamo, po čem je poznan.

Ko mladi je Anton svoj študij začel, 
za jezik slovenski že ves je gorel.

Je slovnico spisal, slovarje je zbral, 
slovenske besede nam nove je dal.

Za pravo enotnost se v črkah boril, 
je Štajerce svoje za narod budil.

Na Štajerskem Dajnko je pisat začel, 
je dajnčico vsilil – razdor se je vnel.

Kak piše drugače naj Štajer'c ko Krajn'c?
Jezika smo enga – žgajnc je pač žgajnc!

Pa mladi je Murko do Slomška kar šel, 
bil škof je, prijatelj, zares ga vesel.

Je pisanje spisal, na Dunaj poslal,
do samga cesarja še sam se podal.

Za gajico našo se res je boril, 
nam zmago prinesel, zato je še živ.

Bil Slomšek mu vzornik, bil Slomšek mu brat, 
za našo deželo oba sta zaklad.

Večstanovanjski blok na začetku Ulice Antona Murka (Foto: Majda Strašek Januš)
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Na prošnjo predsednika Fundacije za kulturo na vasi Ferenca Nicka 
sem se v Mariboru dogovoril za še en cepič stare trte, ki bi krasil 
park v kraju Chicov na Slovaškem. Seveda ni šlo brez papirjev pro-
šnje in predstavitve kraja, kjer bi naj cepič rasel. S sodelovanjem 
kulturnega delavca v kraju Chicov, pesnika in v življenjski delovni 
dobi tehničnega direktorja kmetijskega kombinata, prijatelja Nagy 
Geza, smo uspeli organizacijsko postaviti pod streho posaditev 
cepiča stare trte. Res je, da so nam pri tej nameri stali ob strani 
župan Občine Hoče-Slivnica Jože Merkuš, takratni podžupan Marko 
Soršak in Kulturno-umetniško društvo Milke Zorec Hotinja vas. 
Vse o tem dogodku sem napisal in predstavil v Utrinkih 2013 pod 
naslovom Cepič stare trte na Slovaškem. 

Zakaj obujam te spomine? Predvsem zato, da smo lahko ponosni, 
da je žametovka ali modra kavčina, najstarejša trta na svetu, ki je 
po spletu življenjskih dejanj našla mesto in uspela preživeti mnoga 
leta povsem blizu naše občine. Naslednje, kar je zelo zanimivo, da 
potomka te trte raste že skoraj na vseh kontinentih, da so o teh 
novih posaditvenih mestih napisali mnogo lepih besed v raznih 
časnikih in da je na to temo mnogo lepih posnetkov. Predvsem pa 
me veseli, da smo pri tem delu, sicer miniaturno, udeleženi pred-
stavniki Občine Hoče-Slivnica in Združenje rezbarjev-modelarjev 
lesa Slovenije – in kar je še pomembneje, nastale so prijateljske 
vezi z urednikom Radia Maribor, skrbnikom stare trte in mestnim 
viničarjem Stanetom Kocutarjem.

In sedaj smo z našim dejanjem pomoči pri posaditve cepiča stare 
trte prisotni tretjič. Blizu mesta Oradea V Romuniji smo imeli kipar-
sko-slikarsko kolonijo. Z nami je bil prijatelj Nagy Geza in beseda je 
nanesla na cepič stare trte. Ker težko nekomu rečem ne, je seveda 
bil pogovor o organiziranju pritrdilen. V letu 2016 smo skupaj z 
romunsko občino Szentjob dali vlogo na Mestno občino Maribor 
in dobili v letu 2017 negativni odgovor. Ne glede na to odločitev 
Mestne občine Maribor so štirje predstavniki iz Romunije prišli v 
Maribor na rez stare trte. Uredil sem jim prenočišče pri Lesjaku in 
jih naslednji dan popeljal na smučišče ter ogled Maribora, kolikor 

Stara trta dobiva nove korenine
Kako s(m)o Romune najprej zavrnili, naslednje leto pa jim vendarle dali cepič najstarejše trte na svetu 

1 STUTTGART
2 BAD REICHENHALL
3 TOURS
4 VATIKAN

Prikaz že posajenega cepiča.

nam je pač dopuščal čas do programa reza stare trte. Po tej pri-
reditvi smo se dogovorili z županom Maribora Fištravcem, ki nam 
je obljubil, da je kraj občina Szentjob v Romuniji, naslednje leto 
deležen cepiča. To se je tudi uresničilo in fotografije prikazujejo 
naše uresničene skupne želje na prireditvi reza stare trte.
Stara trta torej dobiva nove korenine: do naslednje izdaje Utrinkov 
bom poizkušal dobiti fotografije, kako uspeva cepič stare trte 
pri občinski stavbi v kraju Tihany na Madžarskem, v Chicovu na 
Slovaškem in verjetno prikaz posaditve v Szentjobu v Romuniji.

   Srečko Ornik

Skrbnik stare trte, mestni viničar g. Stane Kocutar med delom.

Govor župana Sentjob g. Zatyka po uradnem sprejemu cepiča.

5 PRAGA
6 ČÍČOV
7 BELJAK
8 SREBRENIK

9 TIHANY
10 VARAŽDIN
11 KOLAN
12 KRALJEVO
13 MOSTAR
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Na Stellarbeatu bo vrtel tudi domačin
Med 22. in 25. junijem bo v Rogozi elektronsko glasbo vrtel tudi 21-letni Radizelčan Jan Jelčič, ki deluje 
pod imenom Ian Sound

Drugo leto zapored bodo sladokusci elektronske glasbe lahko uživali 
v Rogozi na največjem festivalu elektronske glasbe v Sloveniji. Festi-
val, ki predvidoma privabi tudi do 7000 obiskovalcev, bo med 22. in 
25. junijem na akumulacijskem jezeru v Rogozi. Veliko razumevanje 
in zasluga za to edinstveno tovrstno glasbeno prireditev v Sloveniji 
pripada najprej Občini Hoče-Slivnica, najverjetneje gospodu županu 
oziroma njegovi ekipi, ki je »pripeljala« prireditev v Rogozo, sicer pa 
so pokrovitelji festivala poleg občine še Zavod za Turizem Maribor, 
Radio Center, Mastercard in Heineken.
In ko omenjamo pionirsko idejo in pobudo občine, nikakor ne smemo 
prikrajšati bralcev in potencialnih obiskovalcev za zanimivo dejstvo, 
da bo na tem markantnem festivalu tudi letos – tako kot minulo leto, 
nastopil Radizelčan, 21-letni Jan Jelčič, ki deluje pod imenom Ian 
Sound. Da je povabljen že v drugo, najbrž veliko pove, predvsem pa, da 
je prepoznaven in dober DJ, sicer ne bi imel priložnosti nastopiti med 

40 DJ-i iz vsega sveta, celo Amerike in Avstralije. Čeprav je že 
lani nastopil v svojem lokalnem okolju, in to na glavnem odru, 
je žal premalo tujih obiskovalcev in zlasti občanov sploh vedelo, 
da so prireditelji DJ-ju iz Radizela zaupali in namenili mesto 
na glavnem odru. Tako bo tudi letos: Jan Jelčič bo ponovno 
nastopil na glavnem odru ob boku najprepoznavnejših DJ-jev.
Nastop na glavnem odru dokazuje, da je Ian Sound že zelo 
prepoznaven na sceni elektronske glasbe, da je kljub mlado-
sti cenjen in spoštovan med mnogimi DJ-ji, ki imajo za seboj 
kilometrine nastopov in številne odre. Toda »nastopiti doma«, 
meni Jan, »je nekaj najlepšega, je posebna potrditev s strani 
ekspertov, je osebno zavedanje, da delam prav in dobro in to, 
kar me neznansko veseli. Nastop v domačem okolju mi daje 
elan, moč, voljo in entuziazem za to mojo pot«. 

Jan Jelčič, DJ in producent elektronske glasbe, je prepozna-
ven pod imenom Ian sound. Začel je v Mariboru, v nekdanjem 
klubu Bananas, v Štuku, za seboj ima nastope na Ptuju, v 
Lendavi, Murski Soboti, Ljubljani, Ljutomeru, na festivalu Lent, 
na Hrvaškem in dvotedenski nastop po raznih klubih v Grčiji 
z agencijo Mondial.
Dogodek, ki se kmalu obeta v Rogozi in na katerem bo po-
skrbljeno tako za kampiranje, turistične aktivnosti, dnevne 
aktivnosti, hrano, itd., torej nestrpno pričakujemo predvsem 
zaradi »našega« Jana, domačina, občana Občine Hoče-Sliv-
nica. Pridimo in se zazrimo na glavni oder, kjer bo Ian Sound 
razveseljeval s Tech House in Bass House in nas prepričal, da 
mu je, Janu Jelčiču, mesto med svetovnimi DJ-ji. 

   Sonja Votolen
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»Družijo naju delo, ljubezen in ples«
Zakonca Jožica in Zorjan Coif iz KUD Milke Zorec, z dušo in telesom predana kulturi, a ostajata 
vedra, sproščena in polna življenja

Zakonca Jožica in Zorjan Coif sta znana kulturnika pri 
KUD Milke Zorec, prepoznavna pri folklori in v gleda-
liških igrah, manj vidno pa je njuno delo v ozadju, o 
katerem tudi sama nočeta veliko govoriti. V svojih od-
govorih sta zato bolj skromna, vendar pa iz njih lahko 
razberemo vso njuno predanost kulturi. Prav tako sta 
predana svoji družini in družinskemu podjetju Alzis, 
kjer smo se mnogi srečali z njima v najtežjih trenutkih. 
Razkrila sta nam, kako lahko v svojem življenju pove-
zujeta vse te dejavnosti – in ostajata vedra, sproščena 
in polna življenja.

• Že leta se videvamo in sodelujemo v okviru občine na po-
dročju kulture, pa je prav, da o vaju povemo kaj več. Od 
kod izvirata vajini družini?
JOŽICA: Oba sva rojena v Mariboru. Zorjan je stanoval na 
Bohovi, jaz na Teznem. Moja starša sta po rodu iz Prlekije, 
tako kot tudi Zorjanov oče. Zorjanova mama je bila rojena v 
Mariboru, njeni starši so bili priseljeni iz Sevnice.

• Kje so se zbližale vajine poti? Je bila to romantična ljubezen 
na prvi pogled?
Zorjan: Najina skupna pot in romantična ljubezen se je pričela 
v Unionski dvorani na plesnih vajah. Takrat smo se skoraj 
vsi srednješolci naučili prvih plesnih korakov pri gospodu 
Simončiču. Ljubezen se je začela s plesom in oboje naju 
druži še danes.

• Vajino šolanje, študij? Je šel v tisto smer, kjer sta bila 
zaposlena in danes delujeta?
Jožica: Oba sva študirala v Mariboru. Zorjan na gradbeništvu, 
za kar je bil odločen že od otroštva. Jaz pa sem svoj želeni 
študij v Ljubljani brez oklevanja zamenjala s pravom v Ma-
riboru, tudi zato, da sva ostala skupaj. Po študiju sva oba 
delala v svojem poklicu, kar nama je kasneje pri samostojni 
poti koristilo.

• Večina pozna vajin priimek po podjetju Alzis, ki opravlja 
pogrebne storitve. Od kod pobuda in kako je nastajalo to 
podjetje? 
Jožica: Najine prve službe so bile osnova za nadaljnjo poslov-
no pot. Kot referentka za notranje zadeve in matičarka sem 
delala z ljudmi, kar me je vedno izpolnjevalo in marsičesa 
naučilo. Združila sva svoje izkušnje, si zastavila cilje in leta 
1990 z novo družbeno ureditvijo krenila na svojo poslovno 
pot. Želela sva preprosto drugače, samostojno, svobodneje, 
z lastnimi odločitvami. 

• Zakaj pogrebništvo? Od kod ime?
Zorjan: Imel sem osebno izkušnjo ob izgubi očeta. Koliko poti, 
koliko dni in koliko skrbi, da vse urediš in česa ne pozabiš. 
Zato odločitev ni bila težka – pomagati ljudem v težkih 
trenutkih žalosti, biti na voljo 24 ur na dan, biti uslužen – 
to pomeni ALZIS. Beseda izhaja iz latinščine, ki pa je bila 
zaradi numerologije malo spremenjena. Od organizacije 
celotnega pogreba in pokopa, vseh papirjev in dokumentov 
je prav kmalu prišlo do širitve dejavnosti. Očitno so naju 
ljudje pri najinem delu prepoznali kot zanesljiva in korektna 
ter nama zaupali.

Jožica: Brez zaupanja in poštenega dela ni prihodnosti. Zaradi 
obsega dela sva bila prisiljena kupiti svoje pogrebno vozilo. 
Morala sva zagotoviti ustrezne prostore, pogrebno opremo, 
zaposliti ljudi. Leta 1994 smo dejavnost preselili v poslovni 
objekt v Radizelu, Mariborska c. 100, ob glavni cesti. V pod-
jetju dela danes šest zanesljivih in strokovno usposobljenih 
ljudi, ki vestno in predano opravljamo svoje delo. 
Zorjan: Minilo je 28 let našega dela z ljudmi in za ljudi. Smrt 
in pogreb sta zadnja mejnika v človekovem življenju, zato 
sta tesno povezana z našimi medsebojnimi odnosi, ki so 
temelj kulture ljudi, kraja in naroda. In tako smo vsi povezani 
med seboj. V naše okolje sva prinesla tudi delček olajšanja 
pred strahom, ko se moramo soočiti s smrtjo. Veliko oporo 
pri razumevanju življenja in minljivosti pa črpava iz več kot 
20-letnega duhovnega izobraževanja in meditacij. Delo, ki 
ga opravljava, nama je pokazalo, kako minljivo je življenje 
in kako pomemben je sleherni dan – ter kako težko je, če 
ostaneš sam.
Jožica: Vendar nikoli nisi sam, če imaš družino, sodelavce, 
prijatelje, hobije … Zorjanov veliki in dolgoletni hobi je mo-
delarstvo – in ko on modelira, se jaz ukvarjam z vrtom ali 
oblačilnim videzom in nošami.
Zorjan: Že kot osnovnošolec sem izdeloval modele letal in 
ladij. Kasneje sem se lotil izdelave železniške makete. Izde-
lava terja veliko časa, natančnosti, potrpljenja in vztrajnosti, 
še posebej pri detajlih. V dolžino meri skoraj pet metrov, je 
digitalizirana in računalniško krmiljena, da lahko istočasno 
vozi več vlakov – in še bi lahko našteval. Vredno si jo je ogle-
dati in morda na tak način še koga navdušim za takšen hobi.

• Vajina družina je vpeta v kulturno življenje kraja in občine. 
Od kdaj vama je kultura pisana na kožo? Sta podedovala 
to nagnjenje že v svojih družinah?
Jožica: V krogu družine vzklijejo vsa semena – in če bilke 
vztrajno zalivaš, zrastejo. Tako je tudi z otroki. Ljubezen do 
petja in plesa sem podedovala, pomembno vlogo, za kar jim 
velika hvala, pa so v mojem otroštvu odigrali tudi učitelji. 

Jožica in Zorjan med plesom.
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Osnovna šola Slave Klavora, njene učiteljice in učitelji – 
Metka Potisk, Anica Fras, Anica Krajnc in Metod Špur – so 
s kulturo zasvojili mene in še veliko učencev. Tako je meni 
uspelo navdušiti tudi Zorjana in oba najina otroka. Ker smo v 
Radizel priseljeni, sva preko otrok v vrtcu in šoli spoznavala 
ljudi in kraj. V kulturnem društvu – KUD Milke Zorec – sva 
našla prijatelje.

• Gledališče, folklora, scenariji – vse do vodenja društva. Kako 
obsežen je krog vajinega delovanja pri KUD Milke Zorec?
Jožica: Na odru se lahko izpoveš, predaš toku misli, glasbi in 
plesu, v igrah se preleviš in vživiš v druge like in življenjske 
vloge. Najlepše je takrat, ko se prireditev dogaja, ko oddajaš 
in sprejemaš, obojestransko pretakaš energije. S tem je tvoje 
delo izpolnjeno in ves trud priprav poplačan. 
Zorjan: Res je, da ti morata biti igra in ples pri srcu – in kar 
je še pomembneje, da to deliš s prijatelji, z otroki, z njimi 
skupaj rasteš in se veseliš. Videti moraš smisel svojega 
kulturnega udejstvovanja, svoj doprinos h kraju in ljudem. 
V času mojega predsednikovanja je potekala gradnja novega 
Kulturnega centra v Hotinji vasi. Gradnjo sem spremljal z 
veliko vnemo in si prizadeval, da je vsaj delno zgrajena po 
gledaliških zakonitostih. 

• Vsakega gledališkega igralca spremljajo njegove vloge tudi 
v življenju. Vama je kak avtor posebej blizu?
Zorjan: Misli in besedne zveze iz posameznih vlog se ti vti-
snejo v spomin in so lahko velikokrat uporabne v vsakdanjem 
življenju, še posebej, če jih je napisal Cankar – in ugotoviš, 
da se v 100 letih ni nič spremenilo …
Jožica: Vživim se v lik – in čeprav to nisem jaz, mi vsaka 
vloga pusti poseben pečat. Marsikatere misli me spremljajo 
v vsakdanjem življenju.

• Ko plešeta v folklorni skupini, so vajini obrazi vedno na-
smejani. Vsak lahko vidi, da v tem plesu uživata. Je to za 
vaju čas sprostitve?
Zorjan: Plesni koraki nama gredo kar dobro od »nog« – in če 
obvladaš še koreografijo, ni težko tudi na odru uživati. Res, 

da je prisotna trema, vendar je ta zaradi prej omenjenega 
manjša. Tako se lahko tudi na odru sprostim in uživam, kar 
se vidi. Tudi zaradi manjše napake nasmeh ne izgine.

• Gotovo sta vesela, da se tudi pri mladih nadaljuje družinska 
tradicija kulturnega poslanstva. Pomladitev gledališke 
skupine je veliko delo, enako velja za vse druge skupine 
kulturnega društva. Kako vam to uspeva pri KUD Milke 
Zorec?
Jožica: Zelo sva vesela, da se ljubezen do kulture v naši 
družini nadaljuje pri otrocih. To velja tudi za druge družine, 
katerih otroci pritegnejo še svoje prijatelje in vrstnike. Tako 
bodo ti mladi nasledili naše delo. Kar seješ, to žanješ, vendar 
nič ne gre na silo.

• Kulturniki smo najbolj razočarani, če je po dolgih urah truda 
in vaj dvorana napol prazna. Imata kakšen recept, kako 
ponovno napolniti dvorane – ali pa vsaj kakšno vzpodbudno 
misel, kako z veseljem delati še naprej, četudi ni prave 
potrditve našega kulturnega poslanstva.
Jožica: Temelj dobrega počutja je veselje do prostovoljnega 
delo. Danes se ljudje vse premalo zavedajo možnosti, kaj 
vse nudi domače okolje.
Zorjan: Ob vsem prostovoljnem delu pa moraš vzeti v zakup 
spremljajoče obveznosti in obremenitve: rekviziti, noše, 
pranje, likanje, vaje – in kar je vedno huje, kup papirnate 
birokracije ter včasih tudi napol prazno dvorano. Po mojem 
mnenju poplava drugih medijev in možnost zabave pri ljudeh 
zmanjšuje interes po obisku klasičnih kulturnih prireditev. 
V društvu se že vrsto let ubadamo s tem problemom in ga 
skušamo rešiti. Včasih nam uspe. Običajno takrat, ko publiko 
dovolj pritegnemo. Pritegnemo pa jo z dovolj zanimivo, vedro 
temo. Na splošno pa ni recepta in je potrebno vsakič znova 
poskušati. Prepričan sem, da bodo gotovo na svoj način 
za spremembe mogoče z drugim pogledom in pristopom 
poskrbeli mladi. Kjer je volja, je tudi pot!

   Majda Strašek Januš

LEVO: Jožica in Zorjan v noši. ZGORAJ: Jožica in Zorjan s sodelavci. SPODAJ: Poslovni objekt ALZIS in Zorjanov hobi.
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