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Sporočilo za medije 
 
USPEŠEN 1. FORUM NEVLADNIH ORGANIZACIJ V OBČINI HOČE-SLIVNICA 
 
Hoče, 7. 4. 2016. Občina Hoče-Slivnica je v sodelovanju z Regionalnim stičiščem Podravja, 
organizirala že 1. FORUM NEVLADNIH ORGANIZACIJ, katerega glavni namen je povezovanje, skupno 
sodelovanje in krepitev nevladnih organizacij v Občini Hoče-Slivnica. Foruma se je udeležilo različnih 
42 društev, organizacij in klubov iz občine.  
 
Občina Hoče-Slivnica ima aktivnih 64 različnih nevladnih organizacij. Organizacije delujejo na področjih 
športa, kulture, izobraževanja in ostalih interesnih dejavnostih. Vsaka izmed organizacij predstavlja 
pomemben košček v mozaiku izboljšanja kvalitete življenja občank in občanov.  
 
Namen foruma nevladnih organizacij je povezovanje in krepitev nevladnih organizacij v Občini Hoče-
Slivnica s pomočjo in v sodelovanju z Občino Hoče-Slivnica. Občina se zaveda, da je povezovanje ključ 
do uspeha, saj tako lahko organizacije izmenjujejo izkušnje, dogodke, pripravljajo skupne projekte in 
sodelujejo tudi pri prijavah na nacionalne in Evropske razpise. Forum nevladnih organizacij je prostor, 
kjer se bodo tudi v prihodnje organizacije povezovale, mrežile, krepile in ustvarjale skupne priložnosti. 
Delovanje in sodelovanje bo budno spremljajo Regijsko središče Podravja, ki deluje pod okriljem 
Zavoda PiP. Regijsko središče bo na voljo za svetovanje, pripravo in prijavo projektov.  
 
Na prvem Forumu so udeleženci aktivno pristopili k koledarju letnih dogodkov, kar bo omogočalo, da 
bodo lahko občanke in občani boljše seznanjeni in bodo lahko številčnejše koristili programe nevladnih 
organizacij in se udeleževali prireditev, ki jih Občina Hoče-Slivnica organizira samostojno oz. s partnerji. 
Udeleženci niso ostali zgolj pri besedah, ampak so se lotili že prve skupne akcije: Čistilna akcija Občine 
Hoče-Slivnica, ki bo 16. aprila 2016. Vsi udeleženci so bili povabljeni k aktivnemu sodelovanju na 
Poletnem otroškem taboru, ki se bo odvijal v Občini Hoče-Slivnica tekom poletnih počitnic. 
Organizacije bodo lahko prispevale svoj delček v 9-tedenskem programu. 
 
Prvi Forum nevladnih organizacij Občine Hoče-Slivnica se je zaključil z mreženjem vseh udeležencev in 
iskreno željo po skupnem delovanju ter v zavezi, da lokalna skupnost in nevladni sektor podpišeta 
sporazum o trajnostnem sodelovanju.. 
 
»Izpolnila se mi je velika želja, da povežem v celoto društva, klube in ostale organizacije, ki 
požrtvovalno delajo v naši Občini. Sodelovanje nam bo omogočilo, da bomo lahko s skupnimi močmi 
izvedli več kvalitetnih projektov za naše krajane. Vesel sem, da se nam je pri nameri krepitve 
nevladnega sektorja pridružilo  Regijsko središče Podravja, ki bo s svojimi izkušnjami na področju 
nevladništva pripomoglo k temu, da bo naša zgodba še uspešnejša.« je povedal Marko Soršak, župan 
Občine Hoče - Slivnica. 
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