
Spoštovani občanke in občani,

Naša občina je v zadnjem mesecu ozelenela. 
Pokazale so se naše naravne danosti, ki jih 
vsakodnevno občudujemo in koristimo. 

Žal so tudi letos lepote narave ponekod prekrili 
odpadki.  Vsak dan ob cesti, v gozdu ali ob vodi 
vidimo kupe odpadkov. Kljub temu, da imamo 
urejene komunalne zabojnike in odlagališča 
nekateri še vedno odlagajo odpadke na 
neprimerna mesta.
 
Verjamem, da se vsi bolje počutimo, ko smo urejeni, 
ko imamo urejeno okolico, dom... zase znamo 
poskrbeti. Znamo očistiti svojo hišo in svoj avto. 
Želim si, da bomo letos znali očistiti in ohraniti čisto 
tudi našo okolico in našo občino.
Urejena okolica je ogledalo vseh nas občank in 
občanov. Urejen kraj pomeni tudi večjo kvaliteto 
bivanja, zato vas vljudno vabim, da se mi pridružite 
na čistilni akciji.

S skupnimi močmi bomo očistili našo okolico. 
Veselim se skupnega druženja in doseženega 
skupnega cilja. Bodimo okolju prijazna občina. 

Naj tudi letos EKO DAN NE BO ZAMAN!
Se dobimo v soboto na določenih zbirnih točkah.

Dr. Marko Soršak, župan  

EKO DAN 
NI ZAMAN

sobota 22. 04. 2017 
od 9. do 12 ure

Koordinator za občino je
Domen Repa 
040 731 323

udeležba na lastno ogovornost

Soorganizatorji 
čistilne akcije  
EKO DAN NI ZAMAN 

OŠ Franc Lešnik Vuk Slivnica
OŠ Dušana Flisa Hoče
Podružnica OŠ Reka Pohorje
društva občine Hoče Slivnica
podjetniki v Občini Hoče-Slivnica
Saubermacher

Pridružite se 
nam v soboto - 

22. 04. 2017!
Ker nam je mar 

za našo
občino!

hvala !
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KS Rogoza                     
Uroš Blažič        
040 526 505

KS Orehova 
Hotinja vas               
Janko Lah       
040 327 411

KS Slivnica               
Peter Kovaček       
051 415 937

KS Reka Pohorje          
Zdenka Trinko      
041 431 382

KS Hoče       
Domen Repa      
040 731 323

Naj naša
občina slavi 

po čisti in 
urejeni 
naravi!
hvala


