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Vsako leto pomislimo, da zima traja predolgo. Letošnja se je potegnila celo v pomladni termin 
in omogočila najmlajšim občanom, da so se dodobra naužili snega. Najbrž se je tudi med 
malo starejšimi našel marsikdo, ki je preizkusil bele strmine. Vsak letni čas je lep. 

Žal pa zima pripelje kar nekaj nevšečnosti. Potrudili smo se, da so bile ceste pravočasno 
očiščene in da zaradi obilice snega ni bilo prevelikih zastojev in odrezanosti občank in občanov 
od služb, šol vrtca … Dobro pa je tudi to, da v zimskih mesecih ni (bilo) problemov z oskrbo 
s pitno vodo. Na vodovodnem omrežju je trenutno najbolj aktualna elektrifikacija klorirnih 
naprav VH Polana 3. Nastal je manjši časovni zastoj, vezan na izgradnjo vodovodne povezave 
Lilek–Mikuž, kjer občina za nadaljevanje del nujno potrebuje služnostno pravico za izgradnjo 
trase novega cevovoda in zaenkrat s posamezniki še nismo uspeli najti skupnega jezika. 
Verjamemo, da, kjer je volja, je tudi pot in bomo tudi to zagotovo v kratkem uredili. Pitna voda 
je namreč največja dobrina in tega se vsi zavedamo oz. bi se morali zavedati, pa se žal ne.

So pa sončni žarki prinesli novo energijo za delo in tako so se pričela dela na cestah. V za-
dnjem mesecu so se pripravili projekti s popisi del in gradbena dela se bodo začela. Prav tako 
potekajo gradbena dela v Bohovi, kjer se gradi nov večnamenski objekt, ki bo predvidoma 
zaključen še v tem letu. Letos bomo prav tako pričeli z aktivnostmi v okviru projektov LAS. 
Končno smo namreč dobili rezultate prijavljenih projektov v okviru operacije LAS in pričela 
so se dela v okviru petih odobrenih projektov: Razvoj inovativnih turističnih produktov; 
Večgeneracijski center Rogoza – VeGec; Mreža za razvoj večgeneracijskega centra; Promocija 
športa v urbanih območjih; Izboljšanje športne infrastrukture, vzpostavljanje pohodnih kole-
sarskih poti na urbanem območju. Za ostale projekte še držimo pesti in upamo na najboljše. 

Najboljši dogovor pa nam je uspel z lastniki hiš, ki ležijo v območju proizvodne cone Magna 
Steyr. Uspeli smo najti takšno rešitev za vse lastnike hiš, da smo vsi zadovoljni. Priznam, 
to je bilo eno mojih najtežjih del v okviru vzpostavitve proizvodne cone. Poiskati rešitev 
za občanke in občane, ki se bodo preselili za namene vzpostavitve novih delovnih mest. 
Iskrena hvala vsem za posluh in sodelovanje. Primer odličnega sodelovanja pa imamo tudi 
na Pohorski tržnici, kjer so ponudniki sklenili, da bodo enkrat na mesec obiskovalce počastili 
z degustacijami in prikazi svojih izdelkov. Vse nas vabijo, da se jim pridružimo vsako soboto 
v mesecu, še posebej pa velja vabilo na degustacijsko soboto. 

Naši najmlajši so prejeli vabilo za vpis v vrtec. Prvič bodo lahko prag vrtca prestopili v septem-
bru 2018. Starši, ne spreglejte povabila. Obenem malo starejši otroci ne spreglejte povabila 
na Natečaj »Moja občina«, kjer boste lahko soustvarjali občinski koledar za naslednje leto. 
Stvari, ki jih naredimo skupaj, so najboljše. 

Dobro delo pa lahko skupaj opravimo tudi v soboto 7. aprila 2018, ko bo potekala čistilna 
akcija EKODAN NI ZAMAN. Vljudno vabljeni, da skupaj očistimo našo občino in jo pripravimo 
na pomlad. 

Veliko se dogaja in pomladansko sonce nas bo še bolj povezalo, da se bomo lahko še več 
družili in izkoristili čas, ki nam je namenjen, da smo skupaj. Ob tej priložnosti vam voščim 
vesele velikonočne praznike in vse dobro.

Pomlad
Dr. Marko Soršak, župan
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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, 
4. maja 2018.

Naslednja številka izide konec 
maja 2018.
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Ker smo v zadnjem času v Utrinkih pisali o Pohorju, se mi je 
utrnila ideja, da predstavimo tudi kmetije na Pohorju v zim-
skem času.

Kmetija Štern (Plahutnikova kmetija)

Lepo nedeljsko popoldne sva se z možem odpeljala po zasne-
ženi zimski cesti na Pohorje. »Kje in kako začeti?« Na ostrem 
»Legovajnčevem ovinku« sva zavila skozi Rute, kot po bob 
stezi mimo Spodnjih in Zgornjih Rutnikov, na cesto proti Pla-
hutnikovi kmetiji, kjer sva se prvič malo ustavila. Kmetijo vo-
dita Stanko in Ivanka, po malem pa že uvajata »ta mlade«, 
sina Andreja in njegovo Mihaelo, dan pa jim polepša mali Rok. 
Plahutniki se v glavnem ukvarjajo z govedorejo, oddajo mleka, 
gozdarstvom, žaganjem lesa in še in še. Dobre volje do dela 
in novih načrtov jim ne manjka, tako da bodo svoje kmeto-
vanje v bodočnosti razširili še v turizem, toda vseh skrivno-
sti in planov zaenkrat še ne bodo izdali.

Kmetija Rečnik (Peharjeva kmetija)

Odpravila sva se mimo Pljučnega oddelka ter se ustavila pri 
»Peharjevih«. Mlada gospodarja Gorazd in Stanka sta naju 
prijazno povabila v njihovo toplo domačo kuhinjo. Malo me 
je zanimalo, s čim vse se ukvarjajo. Povedala sta, da v glav-
nem z govedorejo, oddajo mleka, rejo prašičev, poljedelstvom 
in gozdarstvom. Dela jim ne zmanjka nikoli, seveda so v ve-
liko pomoč njuni trije otroci in pa tudi stara starša. Gorazd 
in Stanka imata veliko načrtov s to lepo pohorsko kmetijo, 
hišo, ki ponosno stoji ob glavni cesti, pozimi obdana s sne-
gom, poleti z lepimi rožicami. Ob skodelici toplega čaja smo 
prijazno klepetali, toda morala sva dalje, ker sva imela kar 
velik načrt za to nedeljsko popoldne.

Kmetija Knaflič

Nadaljevala sva in se ustavila na ekološki kmetiji Knaflič. 
Tukaj je bila zbrana cela druščina veselih ljudi, ravno so za-
ključili s kosilom in se pripravljali na ponovno čiščenje cest. 
Drago in Marko sta namreč v zimski službi skoraj 24 ur, saj že 
nekaj dni zelo sneži. Ker imajo doma premalo zemlje, v hlevu 
pa lepo število govedi, imata Drago in Metka v najemu nekaj 
travnikov, da je dovolj krme za živali in tudi za pašo. Seveda 
sta jima v pomoč Barbara in Marko, ki se s svojimi zelo rada 
vračata domov, saj jih mama Metka vedno pričaka ob polno 
obloženi mizi. Po kozarčku dobre kapljice sva se poslovila in 
iz tople kuhinje nadaljevala pot po lepo urejeni zasneženi 
gozdni poti dalje do naslednje najine točke.

Kmetija Grašič (Gradišnikova kmetija)

Ustavila sva se nad turistično kmetijo Gradišnik ter opravi-
la še eno zimsko »fotko«. Gradišnikova kmetija je znana po 
svoji dobri kuhinji, vzreji »škotske« govedi, oddaji sob – in je 
že nekaj časa edina turistična kmetija na tem delu Pohorja. 
TD Reka-Pohorje že celih 10 let organizira pohod »Po poteh 
mlinov in žag« z zaključkom na tej kmetiji. Sami organizirajo 
prvomajski piknik, kostanjev piknik, letos, ko je dovolj snega, 
so organizirali tudi »pokajado«. Prav gotovo pa je za njih ve-
lika pridobitev asfaltna cesta (za kar so zelo hvaležni obči-
ni), katero bodo zaključili v letošnjem letu in s tem pričakuje-
jo tudi večji obisk na svoji kmetiji. Že zdaj je boljše, ko je del 
hribovitega dela že asfaltiran in je dostop do kmetije lažji, 
saj je cesta kljub veliki količini snega v teh delih kopna. Na 
hitro sva srknila vsak eno »črničko«, se zahvalila in šla dalje.

Kmetija Potočnik (Majorjeva kmetija)

Zunaj piha mrzel veter, sneg nese naokoli, iz dimnika na kme-
tiji Potočnik pa se vali debel beli dim. Snega je toliko, da se 
lahko celo smučajo po strehi hiše, start pri dimniku, cilj pa 
na kupu snega na travniku za hišo. To kratko smučarsko pot 
je letos prvič naredil Zvonko, da svoja vnuka odpelje na vrh 
hiše in potem gremo »v dolino«. Pri Majorjih (po domače) se 
ukvarjajo z govedorejo, kmetijo vodita Jelka in Zvonko, imata 
pa tudi skrbnega naslednika, sina Jureta. Hči Anja s svojo dru-
žino zelo rada obišče starše, dedek Zvonko se zelo rad pohva-
li: »Moram domov, ker imam vnukico in vnuka na obisku.« Po-
leti imajo polno dela na travnikih, njivah, saj pridelajo skoraj 
vse pridelke doma in jih potem tudi primerno shranjujejo za 
zimo. Na hitro se posloviva, dobro, da tega ne delava vsako 
nedeljo, ker »ta kratki« kar padajo.

Kmetija Potočnik (Breznikova kmetija)

Počasi se spuščava v dolino in zavijeva proti Breznikovi eko-
loški kmetiji. Na pragu naju smeje pozdravi gospodinja Mile-
na in naju prijazno povabi v kuhinjo, ker je bila zbrana sko-
raj vsa njihova družina. Kmalu se nam pridruži še Branko, 
ravno je zaključil delo v hlevu. Na kmetiji Breznik se v glav-
nem ukvarjajo z govedorejo (pohor beef, mali telički), Milena 
je članica Aktiva žena, zelo rada kuha in peče. Od štirih otrok 
je ostal doma najmlajši sin Rene, punci Karmen in Polona sta 
šli na svoje, sin Bojan pa prihaja domov čez vikende. Zdi se 
mi prav, da napišem, da je Bojan eden od slovenskih inova-
torjev (že od malih nog je doma v garaži delal razne poizku-
se) in je član skupine TRISAT, ki predstavlja pomemben korak 
internacionalizacije slovenske vesoljske industrije z ovredno-
tenjem njene tehnologije, promocijo vesoljskega inženirstva 
in spodbujanja mednarodnega sodelovanja. Misijo vodi ekipa 
OBDH (On-Board Data Handling), ki je nastala v času sode-
lovanja z Evropsko vesoljsko agencijo pri misiji ESMO (Euro-
pean student Moon Orbiter) in Bojan je član te ekipe (poda-

tek iz Googla, kjer lahko preberete še več zanimivega). Tudi 
tukaj sva se le stežka poslovila, saj bi še kar klepetali in kle-
petali, toda najin cilj še ni dosežen.

Kmetija Visočnik

Ponovno na veter, mraz, še dobro, da je v avtu toplo ter proti 
Visočnikovi kmetiji (zadnja točka). Ker se je že malo temnilo, 
je Sonja že od daleč videla avtomobilske luči ter naju priča-
kala pred vrati: »Pridita hitro na toplo!« Tukaj pa sva imela 
malo več časa. Priznati moram, da je od mojega zadnjega 
obiska hiša prenovljena, vse je čisto drugače, večje, svetlej-
še. Visočnikova kmetija je ekološka kmetija, ukvarja se z go-
vedorejo (pohor beef) in prodajo domačih pridelkov in dobrot 
na ekotržnici v Mariboru, kjer Sonja in Dani vsak petek dopol-
dne postavita svoj »štant« in prodajata pridelke in Sonjine 
dobrote. Mali vnuk Urban jim popestri dolge zimske večere.
Pri vseh kmetijah nisem posebej pisala, kakšne vrste kmetij 
so, kje vse so člani; v glavnem so vsi včlanjeni v razna dru-
štva, zadruge, kjer se družijo, imajo razna predavanja, po-
moči in svetovanja. V glavnini so člani EKO združenja Mari-
bor, Pašne skupnosti Pohorje, Aktiva žena Hoče, Govedorej-
skega društva, Društva drobnice, Društva lastnikov gozdov 
Pohorje-Kozjak in KZ Hoče. Vse to je dokaz, ki kaže na po-
membnost delovanja društev in njihovega povezovanja med 
člani posamezniki.

   Zdenka Trinko   

Pozimi obdane s snegom, poleti z rožicami
Pohorske kmetije tudi pozimi ne smejo ostati pozabljene od preostalega sveta

Tudi plužijo

Zima, mraz, veliko snega, ampak »zimska služba« 
vzorno opravlja svoje delo. Del ekipe so tudi pohor-
ski kmetje Zvonko, Branko in Drago, ki poleg rednih 
kmečkih opravil skrbijo za zimsko čiščenje cest.
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Občina Hoče-Slivnica bo ponovno organizirala čistilno akcijo 
»Ekodan ni zaman«, ki bo v soboto, 7. aprila. Čistilna akcija 
bo potekala po krajevnih skupnostih med 9. in 12. uro. Pomoč 
pri izvedbi čistilne akcije je potrdilo vseh pet krajevnih sku-
pnosti, 60 nevladnih organizacij, obe osnovni šoli ter podjetje 
Saubermacher. 
Pobudniki čistilne akcije »Ekodan ni zaman« so se odločili, da 
k akciji povabijo vse občanke in občane. Letos so se v veliko 
čistilno akcijo vključile tudi vse tri šole (Osnovna šola Dušana 
Flisa Hoče in njena podružnica Reka-Pohorje ter Osnovna šola 
Franc Lešnik Vuk Slivnica) in imajo na ta dan pouk, v okviru 
katerega bodo izvedli Ekodan. Načrt obveščanja in aktivacije 
je vzpostavljen preko petih krajevnih skupnosti (KS Reka-Po-
horje, KS Hoče, KS Rogoza, KS Slivnica in KS Orehova-Hotinja 
vas), preko 60 društev in obeh osnovnih šoli. Zbirna mesta 
udeležencev akcije bodo po posameznih krajevnih skupno-
stih in so posebej označena na promocijskem materialu, ki 

Ponosni na novo čistilno akcijo
V soboto, 7. aprila, bo po celotni občini ponovno potekala čistilna akcija

ga bo prejelo vsako gospodinjstvo v občini, poleg vsega pa 
bo objavljeno tudi na spleteni strani Občine Hoče-Slivnica.
Udeleženci bodo prejeli vrečke in delovna zaščitna sredstva, 
da se bodo lahko varno podali na pot čiščenja narave. Zbrane 
odpadke bo sproti odvažalo podjetje Saubermacher.
Čistilna akcija bo izvedena v vsakem vremenu. Koordinator 
akcije »Ekodan ni zaman« je Domen Repa, ki je dosegljiv 
preko maila: domen.repa@hoce-slivnica.si ali preko telefonske 
številke 040 731 323. 
»Čisto okolje je osnova za dobro počutje. Čistilna akcija je 
postala tradicionalna in ponosen sem, da se je vsako leto 
udeleži več ljudi. Zavedajmo se, da vsi živimo v eni občini – 
in če vsi skrbimo za okolje, potem je veliko lažje ohranjati 
čisto naravo. Vljudno vas vabim, da se pridružite čistilni akciji 
Ekodan ni zaman. Veselim se druženja in doseženega cilja. 
Bodimo okolju prijazna občina in naj EKODAN NE BO ZAMAN,« 
je povedal dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

   Vanja Jus  

Organizator prireditve KUD Hoče je poleg svojega mešanega 
pevskega zbora, tamburašev in rogistov povabil k sodelovanju 
tudi mlada baletnika Pio in Žana ter mladinski pevski zbor 
OŠ Hoče pod vodstvom Maje Pavlič z glasbeniki in recitatorji. 
Program sta povezovali Barbara in Viki z mojim besedilom.
Po prijaznem pozdravu našega župana smo prepustili oder 
osnovnošolcem: zbor nam je zapel dve melodiji, posebej lepa 
je bila druga z glasbeno-ritmično spremljavo. Z veseljem smo 
prisluhnili tudi mlademu harmonikarju. Obe bralki sta se 
želeli pokloniti slovenski kulturi in umetniku Ivanu Cankarju 
ob 100-letnici njegove smrti, zato so v šoli ob lepi spremni 
besedi izbrali najlepši odlomek njegovega poklona slovenstvu 
in našemu jeziku. Prebrali sta tudi Pavčkovo pesem Take 
dežele ni, ki vam jo objavljamo v glasilu, da lahko zaslutite 
globino pesnikovih misli …

»Lepa je moja dežela«
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo hoški kulturniki skupaj z OŠ Hoče pripravili prireditev v Kultur-
nem domu Hoče

Mladinski pevski zbor OŠ Hoče pod vodstvom Maje Pavlič z glasbeno 
spremljavo.

Pevci, rogisti in tamburaši so nas ogreli s svojimi pesmimi in 
melodijami, mlada baletnika pa vedno bolj dokazujeta, kaj 
pomenijo vztrajne vaje in ljubezen do baleta. Vezna beseda 
večera je bil pogovor med obema napovedovalkama Barbaro 
in Viki: nanizali sta vrsto misli o kulturi, se spominjali tudi 
Cankarja in njegovih del ter zaključili z mislimi: »Pevcem in 
glasbenikom je v veselje, da vam lahko zapojejo in zaigrajo 
vsaj nekajkrat letno, da ne pojejo in igrajo le sebi na vajah. 
Te prireditve jemljemo kot svoje kulturno poslanstvo naše-
ga časa. Tudi naši predniki so se trudili, da so se ohranjale 
slovenske melodije in slovenska pesem. Upajmo, da bo pre-
živela vse tehnične novotarije sodobnosti in da se bodo tudi 
nove generacije z veseljem družile ob slovenski pesmi in lepi 
slovenski besedi.«

   Majda Strašek Januš      Igor Porekar

Partljič konstruktiven, a tudi zabaven
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v Slivnici minila v znamenju obiska Toneta Partljiča

Slovenski kulturni praznik smo v Slivnici počastili s priredi-
tvijo, ki jo je organiziralo tamkajšnje društvo upokojencev, 
program prireditve pa je pripravil in izvedel mešani pevski 
zbor društva. Zbor je zapel dve Prešernovi pesmi, za zaključek 
pa še prekmursko »San se šetao«. Zoran Živec je recitiral 
Prešernovo Neiztrohnjeno srce, Irena Repina pa pesem Gre-
gorja Strniše Orion. 
Osrednji dogodek prireditve je bil nastop Toneta Partljiča – 
pisatelja, komediografa, kulturnega delavca … Pogovor je 
vodil dr. Martin Kramar, a vodenje skoraj ni bilo potrebno. 
Tone Partljič je zelo dober govorec in režiser svojega nastopa, 
posebej ko govori o svojem ustvarjalnem umetniškem delu. 
Zanimivo in privlačno je govoril tudi o pobudah za ustvar-
janje posameznih del v njihovem širšem zgodovinskem ali 
vsakokratnem aktualnem družbenem kontekstu. Od  začetka 
nastopa do zaključka je pritegoval pozornost udeležencev 
prireditve in večkrat izzval tudi glasen smeh. V pogovor je 
vpletel tudi svoje poglede in razmišljanja o Prešernu, o nje-
govih posameznih pesmih in o Ivanu Cankarju,  ki je Partljičev 
eden najbolj priljubljenih slovenskih literarnih ustvarjalcev. 

Ivanu Cankarju smo na proslavi namenili pozornost zato, ker 
v letošnjem letu mineva sto let od njegove smrti.
»Kot je zapisal Prešeren, da je pesnikovo srce neiztrohnjeno, 
tako je neiztrohnjen naš jezik. Živa govorjena beseda, čut 
človeka za človeka, umetnosti žlahtnina, prodorna misel 
trdoživa, hrepenenje po svobodi vseh in vsakega, ki narod jih 
v sebi nosi in v svoj jezik spleta, jeziku branijo trohnet! Bodi 
tako naprej in čez tisoč let, ko nas več ne bo in zopet sijal 
bo Orion, naj v naši deželi zveni živa slovenska beseda,« je 
v svojem govoru dejal Martin Kramar.
Prireditev je bila vsebinsko usklajena, lepo zaključena celota 
in je namesto predvidene ene ure trajala skoraj dve. Kljub 
takšnemu podaljšanju so udeleženci, ki jih je bilo nekaj nad 
sto trideset, pozorno spremljali dogajanje, se  vživljali v pi-
sateljevo pripoved in na koncu zbrano poslušali pevski zbor, 
ki je prireditev sklenil z lepo zvenečo pesmijo »San se šetao«. 
Kljub pozni uri so se mnogi udeleženci prireditve pa zaključku 
programa vpletli v živahen pogovor s Tonetom Partljičem. 

   Dr. Martin Kramar     Zoran Živec

Mešani pevski zbor DU Slivnica in Tone Partljič.
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Želijo si bazen in boljšo restavracijo
Na 3. otroškem občinskem svetu z jezika osnovnošolcev obeh občinskih šol padali konkretni predlogi 

Občina Hoče-Slivnica se je letos že tretjič priključila vseslo-
venski akciji odprta vrata. S skupno akcijo občin članic in 
Skupnosti občin Slovenije opozarjamo na številne dobre in 
uspešne projekte in predstavljamo dobro delo naše občine. 
Občina Hoče-SLivnica je svoja vrata za občanke in občane 
odprla v četrtek, 15. februarja, med 9. in 12. uro.
Župan dr. Marko Soršak je bil ves dan na voljo za pobude in 
vprašanja, predloge sodelovanja. Vsem zainteresiranim ob-
čankam in občanom ter predstavnikom medijev je predstavil 
delovanje občine ter si vzel čas za pogovor tudi o drugih, za 
prebivalce naše občine pomembnih temah. Dan odprtih vrat 
se je na občini pričel v plesnih ritmih. Društvo upokojencev 
Hoče je ob 8. uri pripravilo jutranjo plesno rekreacijo. Plesni 
koraki so bili namenjeni jutranjemu razgibavanju, druženju 
in medgeneracijskemu povezovanju. 
Ob 11.30 so se županu na že 3. seji otroškega občinskega 
sveta pridružili mladi iz obeh osnovnih šol. Na Tretji seji otro-
škega občinskega sveta so obravnavali naslednji dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev projekta Mladim prijazna ob-

čina – lokalni program za mlade
4. Pobude in vprašanja

Župan dr. Marko Soršak je z ekipo občinske uprave pritegnil 
mlade, da podajo predloge k lokalnemu programu za mlade, 
saj je zelo pomembno, da pri projektu Mladim prijazna občina 
aktivno sodelujejo mladi. Prav oni bodo koristili realizirane 
programe in oni bodo kulturo sodelovanja živeli in delali.
Člani Otroškega občinskega sveta 2018 so bili: Eva Božič, Ema 
Mirič, Jure Šalinović, Filip Vrecl, Marko Šibila, Sara Sobočan, 
Pija Frešer, Lana Malek, Samo Kosmačin, Jonatan Jezernik (vsi 

OŠ Dušana Flisa Hoče), Zala Pukl Vigec, Gaja Semprimožnik, 
Tim Očko, Laura Mežnarič, Matevž Prevalnik, Leo Gaissler, 
Anej Hajnrih, Žan Rajh, Mateo Paulec, Nejc Trantura (vsi OŠ 
FLV Slivnica).
Mladi razpravljavci so izpostavili kar nekaj zanimivih tematik: 
želijo si bazen, več varnosti v okolici šol, boljšo restavracijo 
… Med predlogi pa so izstopali tudi konkretni predlogi za 
izboljšave: »… Potrebno bi bilo zamenjati dotrajano tablo na 
Knjižnici Hoče, urediti pot za teniškimi igrišči v Hočah, ki je 
ob grdem vremenu umazana ter blatna, rešiti problematiko 
izseljevanja mladih zaradi izobraževanja in zaposlitev, pot do 
letališča je v slabem stanju in je potrebna obnove, potrebno 
bi bilo razširiti telovadnico v OŠ FLV Slivnica, da bi bila s tem 
zagotovljena možnost koriščenja večjemu številu društev, 
klubov, v Slivnici si želijo prostor za mlade, kjer bi se lahko 
zbirali, družili itd., potrebno bi bilo urediti motokros progo v 

Otroški občinski svet prinese v sejno dvorano mladost - na smeh pa ob resnosti dogajanja pozabijo ...

Tudi na dan odprtih vrat je rekreacijska skupina prikazala svoj običajni 
jutranji pozdrav.

Radizelu, urediti in obnoviti košarkarsko igrišče v Sp. Hočah 
(zamenjati mrežico na košu, urediti podlago na igrišču), osve-
tliti pot, ki povezuje Sp. in Zg. Hoče, nov šotor, ki je postavljen 
v Rogozi, bi moral biti dostopen za vse občane, urediti bi bilo 
potrebno kolesarsko pot v Rogozi, potrebna bi bila kolesarska 
pot, ki bi povezovala našo občino s sosednjimi (npr. občino 
Miklavž), želijo klopi in zasajena drevesa ob igrišču v Hočah, 
pitnike za vodo ob igriščih, več igral v Slivnici tako za mlajše 
kot za starejše otroke, želijo si, da bi se pri OŠ FLV Slivnica 
uredila plezalna stena, drsališče, pri Slivniških ribnikih klopce 
in vidijo tudi nujno dozidava OŠ v Slivnici. Mladi svetniki so 
imeli še željo do širše uporabe ozvočenja na VŠD, povečati 
si želijo kuhinjo in jedilnico na OŠ Hoče. Vidijo, da bi občina 
lahko uredila park za mlade, ki bi bil varovan in bi se v njem 
lahko družili mladi. V OŠ FLV Slivnica bi morali zagotoviti 
poseben prostor za treninge borilnih veščin (karate, judo), 
ker morajo zdaj včasih vaditi v nekdanji e-učilnici. Želijo si 
poleg odbojke še rokomet, košarko – in kolesarnico.
Mladi so bili na seji izredno konstruktivni in željni sodelovanja. 
Občina je pridobila konkretne predloge, kaj si želijo mladi, in 
župan je vsem obljubil, da se bo potrudil, da bodo upoštevali 
čim več njihovih želja, seveda glede na finančne zmožnosti.
Na ta dan smo skupaj počastili razvoj na lokalni ravni ter 
skupaj raziskali želje po razvoju našega lokalnega okolja. 
Veseli smo druženja z vami.

»Akcija dan oprtih vrat je priložnost, ko se občankam in ob-
čanom na drugačen način odprejo vrata občine. Letos smo za 
vse občanke široko odprli vrata občine in ponudili možnost, da 
se brez najave, odprto pogovorijo o svojih težavah, zanimanjih 
in nam predstavijo svoje ideje za morebitno sodelovanje. 
Na dnevu odprtih vrat smo se dotaknili medgeneracijskega 
sodelovanja, druženja in predstavitve projektov. Tudi letos so 
me s svojimi predlogi presenetili otroci. Izredno sem bil vesel 
druženja v plesno telovadnih korakih, ki jih pripravlja Društvo 
upokojencev Hoče. Zahvaljujem se vsem sodelujočim,« je 
povedal dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

   Vanja Jus     Domen Repa, Stanko Rafolt

Zgoraj: Tako enoten je občinski svet bolj redko ...
Spodaj: Zdaj pa se že lahko smejemo!

Hitro se je treba navaditi, da znamo v življenju stopiti tudi za govorniški pult.

Še 'gasilska' z občinskimi sodelavci: ker to ni bilo običajno torkovo jutro, je telovadk in telovadcev veliko manj.
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Zmagovalci iz želje, sanj in vizije
Podelitev nagrad športnik leta 2017 minila z mislijo legendarnega Muhammada Alija

Letošnja slovesna podelitev naziva Športnik leta 2017 je bila 
težko pričakovana med športniki in športnicami. Celoletno 
delo in napori so na ta dan dani na stran in na vrsti je pohvala 
za opravljeno delo. Ne glede na število medalj, pokalov in 
ne glede na osvojena mesta. Športniki, športni delavci in 
ostali zainteresirani se zberejo in počastijo slovesnost s 
svojo prisotnostjo. Slovesnost podelitve športnik leta 2017 
je bila poleg športnih prispevkov oplemenitena še z bogatim 
kulturnim programom. 
Lilit Glavan Čander je zaigrala na klavir, Vito Beat Krajnc je 
zaigral na violino, Laura Dubravica na kitaro; ta veseli dan 
športa je namreč namenjen druženju in povezovanju interesnih 
skupin občine. Letošnja prireditev je potekala 16. februarja 
v Kulturnem domu v Hočah, ki je pokal po šivih od športnih 
dosežkov perspektivnih športnikov in športnic. 
Poleg športnikov, ki so ta dan v ospredju, pa so pomembni 
tudi njihovi trenerji. Tisti, ki energijo in znanje vlagajo v vzgojo 
in treninge ter nesebično prispevajo k razvoju posameznikov, 

posameznic in skupin. Občina Hoče Slivnica ima registriranih 
preko 1150 športnikov. Ogromna številka, ki priča, da je šport 
doma v Občini Hoče-Slivnica. Najmanj 1150 športnikov, ki 
se zavedajo, da je za dobre rezultate treba veliko delati in 
da rezultati ne pridejo čez noč. Lani so prisotni na prireditvi 
športnik leta izrazili željo, da se župan in uprava potrudi za 
boljše športne pogoje. Izpostavljena je bila problematika s 
šotorom v Rogozi. 
Letos je župan v nagovoru ob slovesni podelitvi Športnik 
leta 2017 z veseljem povedal, da je s pomočjo zasebnega 
investitorja, Krajevne skupnosti in ostalih deležnikov uspe-
lo postaviti šotor, kjer bo omogočena vadba vsem, si želijo 
športnega udejstvovanja. Skozi vse leto. Skozi vse leto se 
športniki in športnice trudijo in zastopajo barve Občine Ho-
če-Slivnica. Trdo delo se obrestuje in zato jim v zahvalo za 
trud Športna zveza Občine Hoče-Slivnica vsako leto podeli 
priznanja za športne dosežke v preteklem letu. Podeljene so 
bile spodbude na več področjih:

Priznanja za športnik leta so prejeli: Lara Dogša, Lara 
Novšak,Uršula Mazovec, Neža Mesiček, Tjaš Belšak, Nik 
Eljon Jarc, Tilen Založnik, Jani Černe, Timotej Franc, Naja 
Šalamun, Boštjan Lorber, OK Formis – članice, NŠ Slivnica 
U-11 – mlajši dečki. Priznanja zaslužnim športnim delavcem 
sta prejeli: Breda Štern in Rudolf  Pečovnik. Plaketi za izre-
dne dosežke v vrhunskem športu sta prejela Mario  Rudl in 
Robert  Pušaver. Plaketa perspektivni športnici, športniku, 
perspektivni ekipi med deklicami in perspektivni ekipi med 
dečki so prejeli: OK Formis – mala odbojka, OK Hoče – kadeti, 
Metka Lobnik, Rok Knaflič. Najboljša ekipa je postala članska 
ekipa Odbojkarskega kluba Hoče. 
Športnica leta Občine Hoče-Slivnica pa je postala Klavdija 
Pufič, ki s standardno zračno puško in samostrelom že vrsto 
let niza uspehe na športnem področju. Športnik leta je po-
stal Jan Kralj, ki niza visoke uspehe v motokrosu. Plaketo 
za življenjsko delo je prejel Drago Predan, ki je že vrsto let 
aktiven na področju motokros športa, tako na tekmovalnem 
kot na razvojnem področju. 
Letošnjo športno prireditev je spremljala misel boksarke 
legende Muhammada Alija "Zmagovalci se ne naredijo v 
telovadnici. Zmagovalci se naredijo iz nečesa, kar je v njih 
– iz želje, sanj, vizije." Verjamemo, da bodo sanje, vizija in 
želje gnali v uspešne zgodbe vse, ki so povezani s športom 
v Občini Hoče-Slivnica. 
Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica, je ob koncu prire-
ditve Športnik leta 2017 povedal: »Letos je bilo poleg vsega 
ostalega tudi zelo bogato športno leto. Pridobili smo nov 
fitnes na prostem, izvedli 1. tek pod Pohorjem, z NK Maribor 
smo skupaj izvedli investicijo v slačilnice, z NK Rogoza smo 
postavili igrišče za odbojko na mivki, z odbojkarji smo izpeljali 
finalni turnir pokala Slovenije, z veseljem lahko koristimo 
povezovalno pot med Hočami in Slivnico, družimo se na raz-
ličnih športnih dogodkih, ki jih izvajajo naša društva, in še bi 
lahko našteval. Dogodkov in sodelovanja je bilo še ogromno. 
Hvaležen sem vsem, ki pripomorejo, da se šport v občini raz-
vija. Ob tem bi izkoristil in vsem športnikom, športnicam in 
njihovim trenerkam in trenerjem še enkrat čestital za pogum 
in vztrajnost. Še posebej čestitke vsem prejemnikom pohval 
s strani Občine Hoče-Slivnica.«

   Vanja Jus      Zoran Flis
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4. tradicionalno tekmovanje v kuhanju 
govejega golaža za Jurijev praznik KS Hoče

KDAJ? Sobota, 21. 4. 2018 ob 7. uri (štart kuhanja ob 8. uri),
KJE? V Hočah (Pohorska tržnica pri Botaničnem vrtu)

Vabimo vas, da se udeležite s svojo tekmovalno ekipo, 
ki lahko šteje 3 člane.
Število mest je omejeno. Vašo kuharsko umetnost bo 
ocenila zunanja veččlanska strokovna komisija. Prve 
tri najbolje ocenjene ekipe dobijo nagrade, vse ekipe 
dobijo pisna priznanja. Ob prijetnem druženju bomo 
poskrbeli za
zabavno-razvedrilni program.

Za uspešno organizacijo tekmovanja so prijavnine 
možne do nedelje, 15. aprila 2018.
Več informacij na telefon 031 335 131, predsednik 
Borut Celan.

Prijavite se tako, da pošljete svojo prijavo na naslov 
Turistično društvo Hoče, Mlinska ulica 42, 2311 Hoče 
ali na e-naslov: drustvo.hoce@gmail.com

Prijavnina znaša 25 EUR na ekipo, treba jo je plačati 
najkasneje do 15. 4. 2018, na transakcijski račun 
Turističnega društva Hoče SI56 6100 0001 1629 095 
(odprt pri Delavski hranilnici).
Več informacij na spletni strani Občine Hoče-Slivnica, 
kjer lahko dobite prijavnico.

Kurenti pri županu
Dr. Marku Soršaku v dar ježevka, da bi jo po potrebi tudi uporabil

Po kar precejšnji količini snega, ki je zapadla v Občini Hoče-
-Slivnica, so se letos kurenti v tej idilični sliki zime zelo dobro 
počutili. Na Občino Hoče–Slivnica in na tradicionalni obisk k 
županu dr. Marku Soršaku so tudi letos prišli kurenti Turi-
stičnega društva Hotinja vas. V spremljavi treh glasbenikov 
so župana in zaposlene najprej pozdravili in zaplesali pred 
občinsko stavbo. Za nagrado so seveda dobili rutice, ki so jih 
zavezali na ježevke, tako kot se po pravem pustnem običaju 

Do septembra novo križišče
Novo krožišče v Slivnici vredno nekaj več kot 364 tisoč evrov, dela se bodo začela v prvi polovici aprila

Dne 5. 2. 2018 je stopila v veljavo tripartitna pogodba za 
ureditev križišča v Slivnici. Poleg naročnika, Občine Hoče-
-Slivnica, sta ostala podpisnika Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot sofinancer 
ter Komunala Slovenske Gorice, d. o. o., kot izvajalec. Po-
godbena vrednost investicije znaša nekaj več kot 364 tisoč 
evrov. Sofinancerski delež investicije znaša 66.473,03 EUR, 
kar pomeni, da znaša delež občine 298 tisočakov. Nadzor 
bo v imenu naročnika in sofinancerja opravljal Zlatko Murko.  

Izvajalec je že uveden v posel, zato se pričakuje, da se bodo 
dela pričela takoj, ko bo pridobljeno soglasje direkcije za 
zaporo ceste. Pričetek del je predviden za prvo polovico 
meseca aprila zaradi nekoliko daljšega postopka pridobitve 
soglasja DRSI za zaporo regionalne ceste. Glede na terminski 
plan se pričakuje, da bo križišče oziroma krožišče dokončano 
do začetka letošnjega septembra.

   Maja Krajnc

Nova lokacija Magnine infotočke

Obveščamo vas, da je informacijska točka podjetja 

Magna Steyr odprta vsak petek med 13. in 14. uro, 

v Veliki sejni sobi Občine Hoče-Slivnica, Pohorska 

cesta 15, 2311 Hoče. Vljudno vabljeni k obisku.

tudi spodobi. Potem so še zaplesali in se osvežili s krofi in 
pijačo  v dvorani KD Hoče, Jolanda Vešner je izročila županu 
ježevko, da jo po potrebi uporabi, Franja Bračko pa povabilo 
županu na 19. tradicionalno povorko Fašenk 2018 v Hotinji 
vasi. Hvala kurentom in spremljevalcem za še en lep pričetek 
pustnega praznovanja v Občini Hoče-Slivnica.

   Neva Dolgoš     Stanko Rafolt

Župan z nasmehom sprejema ježevko. Skupina kurentov iz Hotinje vasi z zanimivo glasbeno spremljavo je bila 
dobrodošla popestritev delovnega dne.
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»Štajerski razvojni meteor«
Občina Hoče-Slivnica se je letos uvrstila med dvanajst nominirank za nagrado 'zlati kamen'

Občina Hoče-Slivnica se je letos uvrstila med dvanajst no-
minirank za nagrado 'zlati kamen', ki se podeljuje najbolj 
prodornim občinam v Sloveniji. V okviru slovenske ISSO raz-
iskave projekta Zlati kamen, ki že sedmo leto identificira 
razvojno najbolj prodorne občine in vsako leto premelje okoli 
160.000 podatkov, je bilo dvanajst finalistk. V slovensko ISSO 
raziskavo je vključenih več kot petdeset ključnih indikatorjev 
razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi zadnja štiri leta. 
V analizo so avtomatično vključene vse slovenske občine, 
zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja 
na ravni lokalne samouprave.
Vzhodna Slovenija je za nagrado 'zlati kamen' ponujala tri 
prepričljive finalistke – pri vseh treh krajih so nove ekipe 
prinesle v občino sveže pristope, ki že dajejo merljive rezul-
tate: Hoče-Slivnica je hitro razvijajoča se občina. V Rušah so 
razvoj močno oprli na izobraževanje in šport. Murska Sobota 
gradi svojo vlogo regionalnega središča in je kraj, ki je najbolj 
zmanjšal stopnjo kriminalitete. Na uradni razglasitvi, ki je 
potekala 13. februarja v Pionirskem domu v Ljubljani, je 'zlati 
kamen' prejela Občina Kočevje. 
Že izbira kandidatk je bila letos izjemno težka, še težja pa 
izbira zmagovalnih občin, med katerimi je nekaj res izvrstnih 
primerov za razvojno uspešnost na lokalni ravni. Za Občino 
Hoče-Slivnica, ki je bila finalistka v regiji Vhodna Slovenija, 
so vrednosti kazalnikov večinoma ugodne. V raziskavi so jo 
označili za »Štajerski razvojni meteor«. V obrazložitvi finalnega 
priznanja so povedali, da je sedanji garnituri uspel preboj že 
brez Magne. Sestavljeni indeksi in indeks preboja pa kažejo, 
da postaja Občina Hoče-Slivnica vedno boljša in boljša. 
Nekaj besed o konferenci Zlati kamen. Vsakoletno tradicio-
nalno srečanje občin Slovenije, konferenca Zlati kamen, je 
prerasla v enega največjih in najpomembnejših dogodkov 

na tem področju v Sloveniji. Vsako leto se dogodka udeleži 
več udeležencev kot slovenskih občinskih predstavnikov in 
predstavnikov ostalih zainteresiranih javnosti iz privatnega 
in javnega sektorja. Je edini tako velik dogodek, ki je hkrati 
tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem 
napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta 
in izbora Zlati kamen. 
»Informacije, da smo med finalisti za nagrado, sem bil vesel. 
Ponosen sem, da je bila naša občina deležna pohval na vseh 
področjih, še posebej na področju gospodarstva, sodelovanja 
z mladimi in starejšimi. Glede na to, da je bila Občina Hoče-
-Slivnica prvič med kandidatkami za nagrado 'zlati kamen', 
lahko sklepam, da smo na dobri poti, da se nam trdo delo 
in dobro postavljeni temelji obrestujejo,« je povedal župan 
dr. Marko Soršak.

   Vanja Jus  

Povezana vodohrana Lilek in Mikuž
Težave pri pridobivanju služnostne pravice na zemljiščih, po katerih bo potekal novi cevovod

Voda je vir življenja. To ni fraza, temveč 
dejstvo. Ocenjuje se, da danes že več 
kot 20 odstotkov sveta nima dostopa 
do čiste vode. Pri tem je iz dneva v dan 
vse manj izvirov, zato cena zdrave pitne 
vode na svetu nenehno narašča. Zato ni 
nič čudnega, da ji pravijo nova »nafta«. 
Tega se še kako zavedajo multinacional-
ke, ki v pitni vodi vidijo možnost bajnih 
zaslužkov, veliko večjih od tistih pri tr-
govanju z nafto. Nafta ima namreč že 
dolgo alternative, čista pitna voda pa ne.
Slovenija ima torej nekaj, kar bo v bližnji 
prihodnosti najbolj dobičkonosen posel. 
Čisto pitno vodo. Zagotovo je voda že 
danes tista dobrina, ki ljudem omogoča 
preživetje in razvoj. Ob tem velja dodati, 
da je v primerjavi z drugimi državami 
sveta cena vode v Sloveniji še izjemno 
ugodna, česar se prepogosto sploh ne 
zavedamo. Mnogi so si edini, da je po 
količini, kakovosti ter raznovrstnosti 
vodnega in obvodnega sveta Slovenija prva v Evropi. Vodni 
viri čiste pitne vode imajo tako okoljsko, socialno in tudi 
gospodarske vlogo, ki lahko v prihodnje odločilno prispeva 
k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev Slovenije in k 
prepoznavnosti Slovenije. 
Pravica do čiste pitne vode je temeljna človekova pravica. 
To je spoznala tudi Generalna skupščina OZN, ki je sprejela 
Resolucijo o človekovi pravici do vode in sanitarij, kjer je 
pravica do varne in čiste pitne vode in sanitarij priznana kot 
človekova pravica, ki je bistvenega pomena za polno uživanje 
življenja in vseh človekovih pravic.
Vse zapisano so prepoznali tudi predlagatelji vpisa neodtujljive 
pravice do vode v Ustavo RS. Tako je bil z Ustavnim zakonom 
o spremembah III. poglavja Ustave RS (UZ70a) v letu 2016 
dodan novi 70. a-člen, ki določa, da ima vsakdo pravico do 
pitne vode in da so vodni viri javno dobro v upravljanju države. 
Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva 
s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu 
niso tržno blago. Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za 
oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih 
lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.
V Občini Hoče-Slivnica imamo dobre in kvalitetne vodne vire. 
Ker se zavedamo, da je uživanje varne in čiste pitne vode bi-
stvenega pomena za polno uživanje življenja vsakega našega 
občana posebej, smo sprejeli tudi Strategijo oskrbe s pitno 
vodo v Občini Hoče-Slivnica, s podnaslovom: Zagotavljanje 
kakovostne in zdravstveno neoporečne pitne vode, ki jo je 
pripravila dr. Špela Korent Urek v mesecu maju 2017. V prej 
navedeni strategiji je izpostavljen konkretni cilj: zanesljiva 
in varna vodooskrba občanov Občine Hoče-Slivnica.
Za izvajanje strategije v letih 2016, 2017 in 2018 je Občina 
Hoče-Slivnica za vsako leto zagotovila najmanj 200 tisoč 
evrov. Sredstva, predvidena v proračunu, so namenjena za 
rekonstrukcije in posodobitve vodovodnih sistemov v upra-
vljanju režijskega obrata in Mariborskega vodovoda. Ena izmed 

pomembnih predvidenih investicij, ki bi se morala pričeti in 
zaključiti v letu 2017, je tudi povezava vodohranov Lilek in 
Mikuž. Namen investicije je, da se s povezavo vodohrana Lilek 
z vodohramom Mikuž zagotovijo zadostne količine vode v po-
letnih mesecih na območju Radizela. Projektna dokumentacija 
je izdelana, vendar se je zataknilo pri izvedbi. Pa ne zaradi 
pomanjkanja sredstev ali zaradi kakih drugih administrativnih 
ovir. Zataknilo se je pri temeljnih vrednotah, kot so solidar-
nost, sočutje in sodelovanje. In to ne kjer koli, pač pa pri 
čisto navadnih ljudeh, naših sokrajanih, ki nočejo razumeti, 
da je obče (skupno) vedno nad posameznim, solidarnost nad 
egoizmom, in sočutje nad sovraštvom. 
Da bi namreč lahko izvedli povezavo vodohrana Lilek z vo-
dohranom Mikuž, občina nujno potrebuje služnostno pravico 
na zemljiščih, po katerih bo potekala trasa novega cevovoda. 
Posamezniki se temu žal upirajo, pri čemer za to sploh nimajo 
utemeljenih razlogov. Verjetno gre samo za kljubovanje. Toda 
kljubovanje komu? Občanom, ki si tako kot oni želijo čiste pitne 
vode, kar jim po Ustavi RS navsezadnje tudi pripada. Seveda 
se lahko občina v tem primeru, ko je treba zgraditi cevovod, 
posluži tudi sodnega postopka in v njem zahteva ustanovitev 
služnosti. V tem sodnem postopku bo občina zagotovo uspela, 
a kaj ko bo to zavleklo investicijo v prihodnje leto, lahko pa 
se zgodi, da bodo prebivalci jugovzhodnega dela Radizela še 
letos v poletnih mesecih ostali brez čiste pitne vode. Zato 
apeliram na pristojne občinske službe in krajane, ki bi morali 
podeliti nujno potrebno služnost za polaganje cevovoda na 
njihovih zemljiščih, da najdejo skupni jezik, in sicer v korist 
vseh nas - in ja, tudi v duhu velike noči, ki prihaja. Velika noč 
je namreč praznik veselja in upanja.  Morda, pa bodo podeljene 
služnosti razlog za veliko veselje vseh nas ob veliki noči in 
dokaz, da upanje v človekovo dobroto, solidarnost, sočutje 
in sodelovanje ni bilo zaman!

   Darko Vrhovšek     Arhiv KS Slivnica
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Že ena žrtev manj je velik dosežek
Občina Hoče-Slivnica zopet prejela merilnik hitrosti

Občina Hoče-Slivnica je s strani Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa (JARSZVP) zopet brezplačno 
prejela merilnik hitrosti. Preventivni prikazovalnik hitrosti 
bo postavljen na odsek, kjer je izkazana večja ogroženost 
ranljivih skupin udeležencev v prometu. V naši občini je 
prisotno zavedanje, da je vsako življenje dragoceno in je že 
ena nepotrebna smrtna žrtev manj velik dosežek. Ponovno 
je bilo vzpostavljeno sodelovanje z Javno agencijo Republike 
Slovenije za varnost prometa – brezplačni najem prikazoval-
nika hitrosti za namen preventivnega zmanjšanja hitrosti. 
JARSZVP želi s preventivnimi akcijami spodbuditi večjo var-
nost na lokalni ravni, saj se skoraj polovica prometnih nesreč 
zaradi hitrosti zgodi znotraj naselij (48 odstotkov), sledijo 
pa regionalne in glavne ceste (29 odstotkov). Med vozniki 
in potniki osebnih avtomobilov so najbolj ogroženi in najbolj 
ogrožajo mladi med 18. in 24. letom ter starejši od 50 let. 
Pogosto so žrtve prometnih nesreč z vozili tudi ranljivejši 
udeleženci v prometu, predvsem pešci in kolesarji.
Upoštevanje cestno-prometnih pravil, prometne signalizacije, 
razmer na cesti, predvsem pa strpnost in sodelovanje med 
udeleženci v prometu lahko preprečijo marsikatero nesrečo. 
Veliko k prometni varnosti prispevajo tudi prikazovalniki 
hitrosti. Na razpisu Javne agencije RS za varnost prometa je 
bila zopet uspešna tudi Občina Hoče-Slivnica in je brezplačno 
prejela merilnik hitrosti. Občina Hoče-Slivnica bo prikazovalnik 
hitrosti postavila na »prometno nevarna mesta«, in bo tako 
prispevala k večji prometni varnosti. Merilnik bo postavljen 
na regionalno cesto, kjer je bilo ocenjeno najvišje tveganje. 
Javna Agencija za varnost prometa spodbuja občine, da se 
vse pogosteje odločajo za postavitev teh prikazovalnikov, ki 
na prijazen način brez kaznovanja umirjajo promet ter tako 
izboljšujejo prometno varnost. Zavedati se moramo, da lahko 
že samo 10 km/h nad omejitvijo hitrosti (50 km/h) pomeni, 
da se naša pot ustavljanja podaljša kar za 12 metrov, kar pa 
je lahko znotraj naselja usodno. Zato je za doseganje večje 
varnosti v cestnem prometu pomembno, da znotraj naselij in 
na regionalnih cestah znižamo povprečne hitrosti. Z znižanjem 
povprečnih hitrosti za samo 1 kilometer na uro bi znotraj 
naselja število prometnih nesreč padlo za štiri odstotke, 
izven naselja pa za dva odstotka (rezultati tujih raziskav).
Na to, da je počasneje tudi zares varneje, kaže tudi podatek, 
da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h kar 
85-odstotna, pri hitrosti 30 km/h pa se verjetnost, da bo 
pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot 10-odstotkov. 
Hitrost je ključni dejavnik tveganja za najbolj ranljive skupine 
udeležencev (pešce, kolesarje, starejše in otroke), pomembna 
pa je tudi pri teži posledic voznikov in potnikov v vozilih. Na 
avtocestah je hitrost pogosto povezana tudi s prekratko 
varnostno razdaljo med vozili.
»Skrb za prometno varnost je pomembna in trdno sem prepri-
čan, da lahko s preventivnimi akcijami veliko pripomoremo k 
boljši prometni varnosti v občini. Še posebej je to pomembno, 
da promet umirimo v okolici vrtcev in šol,« je povedal dr. 
Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

   Vanja Jus

Hitrost km/h Št. meritev
Ocena št. 
prevozov

%

1 - 10 0 0 0

11 - 20 827 448 1

21 - 30 8.888 3.494 4

31 - 40 33.822 11.678 13

41 - 50 116.607 39.370 45

51 - 60 77.299 26.727 31

61 - 70 11.643 4.636 5

71 - 80 1.417 745 1

81 - 90 221 129 0

91 - 100 30 19 0

101 - 110 3 3 0

111 - 120 2 2 0

121 - 130 1 1 0

Skupno 250.760 87.252 100

121 - 130 km/h

111 - 120 km/h

101 - 110 km/h

91 - 100 km/h

81 - 90 km/h

71 - 80 km/h

61 - 70 km/h

31 - 40 km/h

21 - 30 km/h

11 - 20 km/h

51 - 60km/h

41 - 50 km/h

Graf: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v obdobju od 01. 02. 2018 ob 10:45 
do 20. 02. 2018 ob 10:45

V sklopu sodelovanja podjetja SIPRONIKA IN Agencije za varnost v 
prometu – AVP – smo dobili v 6-mesečni brezplačni najem prikazovalnik 
MPH50. Prikazovalnik je nameščen ob regionalni cesti R 3 929 v Spodnjih 
Hočah v bližini osnovne šole Dušana Flisa Hoče. V nadaljevanju so 
prikazani rezultati merjenj v obdobju med  01. 02. 2018 in 20. 02. 2018.

Trasa ostaja nespremenjena
Rezervirajte in zapišite si 3. junij 2018, ko bo na sporedu 2. tek pod Pohorjem

Približuje se čas, ko bodo spet plapolale zastave in bo igrala 
himna. To je seveda prispodoba za svečani športni dogodek 
za vse rekreativce in ljudi dobre volje, ki radi tečejo. Približuje 
se 2. tek pod Pohorjem, katerega start in cilj bo pri Večna-
menski športni dvorani v Hočah. Najprej se bodo v dir zagnali 
najmlajši tekači, po otroških tekih pa bo sledil osrednji glavni 
tek na 10 kilometrov. Nekaterim so trase že dobro poznane, 
za ostale pa sledi kratek opis.
Priprave za tek so v polnem teku, prireditev pa je letos 
objavljena tudi v športnem koledarju in na seznamu tekov 
Štajersko-koroškega pokala, pa tudi na Tekaškem forumu. 
Trasa ostaja nespremenjena, enaka kot lansko leto. Dolžina 
bo enaka, 10 kilometrov, in speljana po čudoviti pokrajini 
ob vznožju Pohorja. Tek poteka po obeh kolesarskih pove-
zavah, torej povezava Zgornje in Spodnje Hoče ter povezava 
med Hočami in Slivnico. Ostali del tekaške trase poteka po 
čudovitih gozdnih cestah, po razgledni poti nad Čreto in po 
naselju Zaforšt s pogledom naravnost na nekdanji Poštarski 
dom (sedaj Hotel Tisa) in na vrh Pohorja. Ceste bodo zaprte 
za promet.
Na celotni trasi bosta dve tematski okrepčevalnici z veselim 
razpoloženjem. Prva na vrhu v Čreti in druga ob vstopu v 
Zaforšt. Poskrbljeno bo tudi za kilometrske oznake, ki bodo 
opozarjale tekače, koliko energije morajo še prihraniti oziroma 
kdaj naj svoje konje spustijo do konca. 
Na tekaški prireditvi se bo seveda meril čas in sledila bo tudi 
podelitev priznanj prvim trem po kategorijah, to pa ne pomeni, 

da tale tek ni namenjen rekreativnim tekačem, ki želijo traso 
zgolj preteči, brez rezultatskih apetitov. V lanskem letu je 
bil lep zgled sam župan dr. Marko Soršak, ki se je potrudil 
preteči celotno traso, za letos pa je hudomušno izzval na tek 
tudi športnike iz vseh drugih športnih panog, da se udeležijo 
tega teka in ga poizkusijo prehiteti.
Vsi udeleženci bodo prejeli tudi majico in vrečko presenečenja 
z dobrotami lokalnih produktov. Podrobna vsebina vrečke 
pa zaenkrat ostaja skrivnost. Vabljeni torej vsi športniki in 
rekreativci, vsi tekači dobre volje. Čeprav je tekaška prire-
ditev odprta za vse, si želimo čim večji obisk in udeležbo iz 
naše občine. 

   Zdravko Čufar
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Ob veliki noči
Izbrane pesmi Majde Strnad kljub svojemu včasih žalostnemu tonu vedno odsevajo tudi velikonočno 
svetlobo

Zanihala bi čas nazaj

Zanihala bi čas nazaj
in vse bi vas, ki več vas tukaj ni,
iz preteklosti vzela.
Iz obrazov in gibov in besed,
kar je zapisano v sencah spomina – 
tkati bi zlato preprogo začela. 

Z nitkami vaše besede bi vpletla.
Statve bi na vaših ramenih visele
in moje bi roke pobožale vas mimobežno –
le da bi vaš smehljaj še ujele.

Ko bi nihalo statve prevrnilo – 
moje srce bi se z vašim prelilo.
Čutim, da bi potlej v vašem objemu ostala,
nekje med nebesi bi se z oblaki igrala.
Bel oblak ždi med oblaki.
kot da šepaje hodi za vašimi koraki ...

Lutke

Lutke na nitkah nevidnih 
plešemo, kot igrajo strune nebeške.

Vpeti v kolesju časa utripamo 
kot vešče iščoči svetlobo.

Lutke na nitkah časa  do poslednjega koraka,
vodeni.

Bivamo.

Jutri bo dan za nov začetek

Danes lahko sedem in s sabo spijem skodelico čaja.
Pol lahko razlijem čez
in se gledam v odsevu svoje mize.
Lutri bo dan za nov začetek,
danes lahko
pobrišem svojo senco 
in se igram 
z mislimi včerajšnjega dneva.
Kotalim frnikule, 
po izpiti skodelici
prelivam barve, 
slišim zven svojih ustnic 
na robu skodelice.
Jutri bo dan, ko 
bom prebrano knjigo 
odložila na police časa.

Po sledeh si hodim

Uhojena stopinja sem,
ko mendram rosne besede,
obešene na moje dežno drevo.
Veje so lomili
in odmeve glasov 
stresali na mimoidoče.

Svoboda juter ljubi moje samotno srce.

Molitev

Bog
daj mi,
da ne klonim,
ko grem po poti naprej.
Daj mi,
da ne pohodim tistih,
ki hodijo pred menoj.
Modrost mi daj, Najvišji,
da se k sebi namenim. 
S  seboj počistim.

Daj mi razbite koščke
sestaviti skupaj.
Naj bo ljubezen moje lepilo.
Naj bo tvoje usmiljenje
moje zdravilo.

   Majda Strnad
   Majda Strašek Januš

»En duhoven me je rešil!«
Praznovanja velike noči ni brez velikega petka: v življenju ne moremo resnično praznovati, če ne sprej-
memo vse realnosti – svoje in svojih bližnjih. Če bežimo pred teminami, ne moremo doživeti vstajenja v 
novo življenje. Prav o tem nam tudi govori zgodba našega rojaka Franca Žvana, ml.

»Pusti smrt in žalost, piši nam o veselju, o veseli aleluji, o 
praznovanju …« kar slišim vaše pomisleke. Vendar še predo-
bro vem, da brez umiranja v življenju ne moremo zaživeti na 
novo. Koliko ljudi, dogodkov in stvari mora v našem življenju 
umreti – in če po teh smrtih ne znamo vstati, obsedimo, 
otopimo, počasi sami umiramo. To lahko razume in sprejme 
vsak, ki ima vero v življenje.
Kristjani pa na veliko noč praznujemo praznik odrešenja, 
vstajenja za večno življenje. Prav to je velika noč: praznik 
upanja in vere v življenje po smrti. Živeli bomo, ker je za nas 
trpel, umrl in vstal Božji Sin, Jezus Kristus. Veliko ljudi, tudi 
vernih, ne more sprejeti te vere v posmrtno življenje – toda 
to je bistvo naše vere. Brez tega je naša vera prazna. To je 
tista največja skrivnost, ki se ji moramo odpreti …
Ob letošnji veliki noči bi z vami želela podeliti dogodek, ki 
je povezan tudi z našim rojakom iz Zg. Hoč. Prvič sem o tem 
brala, ko sem lektorirala knjigo Jožeta Kužnika Krvave zvezde 
»Starega piskra« (Slomškova založba Maribor, 2007), več 
pa sem prebrala lani v knjigi zgodovinarja dr. Karla Gržana 
Zmagovita ljubezen (Ognjišče 2017). 
Ta pripoved govori o času druge svetovne vojne in o straho-
tnem mučenju duhovnika Izidorja Završnika; po večmeseč-
nem trpinčenju v celjskem »Starem piskru« – ker je kot mlad 
duhovnik pomagal aktivistom s prepustnicami in ni izdal 
svojega sovaščana – so ga Nemci popolnoma izmučenega 
prestavili v Mariborske zapore. Tam se je znašel tudi Franc 
Žvan, ml., ki so ga aretirali, ko se je pustil zapreti namesto 

bolnega očeta. Ko so marca 1943 po selektivni metodi (vsak 
deseti!) izbirali talce, je prišla vrsta na 20-letnega Frančka, 
ki je ves obupan zaječal in zajokal. Izmučeni duhovnik Izidor, 
ki je stal v vrsti pred njim, ga je potegnil nazaj in stopil med 
talce na njegovo mesto. Zmagala je ljubezen do tresočega 
se mladeniča, zmagala je ljubezen do življenja, ki je bilo pred 
njim. V svoji neomajni veri v posmrtno življenje se je žrtvoval, 
svoje izmučeno telo je nastavil strelcem. Tudi njemu je bilo 
šele 26 let …
In zakaj zgodbo življenja našega rojaka, ki tako spominja na 
zgodbo poljskega svetnika Maksimilijana Kolbeja, poznamo 
šele nekaj let: preprosto zaradi povojnega časa, ki mlademu 
aktivistu ni 'dovolil', da bi javno povedal, kdo ga je rešil. 
Ob poroki je to skrivaj zaupal svoji ženi, da ga je »rešil en 
duhoven«. Šele pred smrtjo (1997) je zaupal zgodbo svojega 
življenja dr. Alojziju Snoju v župniji Ljubljana Moste. Celjski 
opat Marjan Jezernik, takratni hoški nadžupnik, pa je Francu 
Žvanu povedal ime njegovega rešitelja. Tako je po pol stole-
tja prišla na dan ta resnica o veliki žrtvi duhovnika Izidorja 
Završnika z Gomilskega. 
To je zame velikonočna zgodba o žrtvovanju življenja iz 
ljubezni do mladosti, do sočloveka – in to v trdni veri, da s 
smrtjo ni konec življenja. 
Tudi Franc Žvan ni mogel umreti s to skrivnostjo: ni bilo dovolj, 
da je ob poroki povedal ženi, želel je povedati duhovniku, da 
mu je bilo zaradi žrtve takrat neznanega duhovnika v zaporu 
podarjeno še lepo, dolgo življenje, da je lahko užival v lepotah 
Bohinja, kjer je imel svoj vikend … Vse življenje je čuval to 
skrivnost – in hvaležnost, ki jo je  moral izreči. Vidite, tudi 
to je naše vstajenje iz molka – ali pri kom drugem iz bole-
čine, jeze, sovraštva – in vse to se v nas še bolj prebudi, ko 
začutimo, da se poslavljamo od življenja.
 
Želim vam obilo velikonočnega veselja, predvsem pa tiste 
moči, ki vam pomaga vstati – če je v vašem življenju to 
potrebno. Blagoslovljene velikonočne praznike!

   Majda Strašek Januš
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Ovčke bežale pred umazanimi dimnikarji
Po izboru občinstva na letošnji pustni povorki v Hotinji vasi je prvo mesto dosegla skupina OŠ Franc Le-
šnik Vuk iz Slivnice

Turistično društvo Hotinja vas je to leto pripravilo že 19. tra-
dicionalno pustno povorko »Fašenk 2018«, ki je po besedah 
predsednice Franje Bračko zelo dobro uspela. Tokrat si je 
povorko ogledalo okoli tisoč zadovoljnih obiskovalcev, maske 
pa je prišel pozdravit tudi župan občine dr. Marko Soršak.
Domačo Občino Hoče-Slivnica so zastopale štiri skupine, in 
sicer hotinjski kurenti ter kamela z Arafatom, ki zaradi svoje 
etnografske obarvanosti nista nastopali v tekmovanju, in 
Bacek Jon, vsi iz Hotinje vasi, ter OŠ Franc Lešnik Vuk iz 
Slivnice. TD Hotinja vas si želi, da bi domače občino zastopalo 
več skupinskih mask otrok kot tudi odraslih, kar pri tolikih 
društvih ne bi bil takšen problem. Izdelava skupinske maske 
poveže ljudi iz društva in še zabavno je hoditi na razne pustne 
povorke, ki se odvijajo tako v naši kot v okoliških občinah.
Povorko je tradicionalno začel naš domačin Zoran Španinger 
kot pokač, ki spretno vihti bič, in hotinjski kurenti, ki jim je 

sledila kamela z Arafatom. Za njimi je uga-
njala norčije čredica ovčk – Bacek Jon, ki so 
se morali paziti dimnikarjev iz PD Studenice, 
da jim ne bi umazali belih kožuhov. Skupina 
KUD Sp. in Zg. Gorica je peljala Sneguljčico z 
žalujočimi palčki in princa na velikem belem 
konju. TD Skokice iz Skok so nas razveselile 
z vatikanskimi nunami, ki so se vozile in tre-
sle na vlaku smrti. Kar 45 otrok iz OŠ Franc 
Lešnik Vuk je predstavljalo male slikarje, 
za njimi pa so prihajali Škrati iz hotinskih 
bregov društva Utrip iz Dobrovc. Sledili so 
jim ljudožerci iz Avstralije in lepa gosenica.
Tudi med obiskovalci je bilo opaziti veliko 
lepih mask: škrate, zajčke, gasilce, Batmana, 
Dartha Vaderja, princeske, mumije, medveda 
in še bi lahko naštevali. Po zaključku povorke 
so se prešteli glasovalni lističi. Po izboru 
občinstva je prvo mesto dobila skupina OŠ 

Franc Lešnik Vuk iz Slivnice, druge so bile Nune iz Vatikana 
TD Skokice iz Skok, tretja pa Sneguljčica KUD Sp. in Zg. Go-
rica – vsi so dobili lepe nagrade, vse skupine pa tudi zahvale.
Vse nastopajoče skupine so pogostili in tudi obiskovalci 
so se lahko poveselili v družbi mask na vaški gmajni, kjer 
ni manjkalo žive glasbe, pustnih krofov ter tople in hladne 
pijače. Bilo je pestro, barvito in živahno, le več skupin bi si 
želeli, za kar pa se bodo pri TD Hotinja vas potrudili naslednje 
leto, ko bodo zabeležili že 20. tradicionalno pustno povorko.
Naslednja prireditev TD Hotinja vas bo na velikonočno so-
boto 31. marca ob 11. uri, ko bo pri obnovljeni vaški kapelici 
blagoslovitev velikonočnih jedi, za otroke pa ob 11.30 iskanje 
pirhov in obdaritev.

   Olga Knap     Tone Embreuš

Praznik žena popestril Jože Kobler
Dvorana AMD Pohorje ob koncertu za dan žena polna do zadnjega kotička

Mesec marec je mesec žena, mam, zato smo v Krajevni sku-
pnosti Reka-Pohorje malo pohiteli in smo že 3. marca ob 
18. uri organizirali koncert za praznik žena v dvorani AMD 
Pohorje. Ob izbranih pesmih mešanega pevskega zbora KUD 
Hoče, Jožeta Koblerja, zgodbici dramske skupine Samotarjev 
ter kratki predstavitvi društev KS smo uspešno zaključili 
prireditev. Tehnično sta nam ponovno pomagala 3.nko.si in 
Eventarium.si tako, da smo v soju barv, lučk, cvetja pričarali 
lep večer. Dvorana je bila polna, vsi smo ostali še nekaj časa 
ob dobri Vreclovi kapljici, pecivu Pike Nogavičke, Mileninem 
(Potočnik) marmornem kolaču in dobri volji. Druženje smo 
zaključili s skupnim petjem in slovesom »še pridemo, bili 
ste (smo) odlični«.

   Zdenka Trinko Hvala organizatorjem za lepo prireditev, za pesem, besedo in smeh!

Letošnja zima je povzročila veliko težav na pohorju, saj je z obilnim sneženjem in vetrom 
nasula veliko snega. Nekatere ceste niso bile prevozne. Posredovati Smo morali z 

gradbenimi stroji, da smo v določenem času uredili prevoznost cest. 
Hvala za razumevanje in strpnost.

Koncesionarja
Kipertrans 

Rajšp Anton, s.p., Šotiček Marijan, s.p.
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Letos tridnevna elektronska pustolovščina
StellarBeat Music Festival letos bo med 22. in 25. junijem ob »jezeru« v Rogozi

Nov prodajni program
Na Pohorski tržnici in v prodajnem centru Bota-
ničnega vrta po novem ponujajo vrtna semena, 
naravna gnojila in hranila za krepitev rastlin

StellarBeat Music Festival se letos vrača s še večjim in bo-
gatejšim programom. Tudi letos bo med 22. in 25. junijem 
zatresel jezero v Rogozi, a tokrat na kar tridnevnem festivalu, 
na katerem se bo zvrstilo več kot 40 DJ-jev iz vsega sveta. 
Zvezde festivala so letos poiskali tudi čez lužo, v ZDA in Av-
straliji, nekateri izmed njih pa bodo v Sloveniji nastopili prvič. 
Posebna novost letošnjega festivala je dodaten Undetected 
stage, ki se bo tresel v techno in drum & base tempu. 
Na glasbeno popotovanje ob akumulacijskem jezeru v Ro-
gozi se bodo letos obiskovalci podali 22. in se vrnili šele 25. 
junija. Sam festival bo obiskovalcem ponudil kar tri vroče 
festivalske noči, v katerih bodo priča neverjetnim nastopom 
več kot 40 glasbenikov. Glasbeni pro-
gram se ne bo razširil samo v obsegu, 
ponudil bo še več globalnih zvezd iz 
različnih žanrov elektronske glasbe. Na 
novem Undetected odru se bodo zvrstili 
tudi techno in drum & bass DJ-ji iz širše 
regije. Organizatorji se letos pripravlja-
jo na množico od šest do sedem tisoč 
obiskovalcev, zato bodo tudi razširili 
plažo, prostor za kampiranje, ponudbo 
hrane, dnevne aktivnosti na prizorišču 
in dodatno turistično ponudbo.
Učinki festivala se letos, poleg Obči-
ne Hoče-Slivnica, širijo še na sosednje 
občine, saj bo v turistični ponudbi so-
delovalo še več okoliških ponudnikov. 
Pozitivni učinek festivala je prepoznal 
tudi Zavod za turizem Maribor, ki se je 
pridružil promociji festivala v tujini. Re-
gija lahko slovenskim in tujim turistom 

Kljub temu da sta Pohorska tržnica in prodajni center ne-
moteno delovala preko celotnega zimskega obdobja, vas v 
teh pomladnih dneh še posebej vabita. Pohorska tržnica je 
odprta vsako soboto med 9. in 12. uro. Ponuja pestro paleto 
domačih izdelkov – iz lesa, marmelad, toplih kož, jogurtov, 
klobas, jabolk, zelenjave in še in še. Prodajni center pa je 
odprt vsak dan od 9. do 19. ure, razen nedelje, ko so vrata 
odprta med 9. in 16. uro. 
Začeli so s prodajo drevja in jagodičevja priznanega sloven-
skega drevesničarja (sadike starih in novih sort jablan, hrušk, 
kutin, sliv, češenj, marelic, breskev in nektarin, kostanja, ore-
hov, ribeza, malin, joste, kivija …). Povsem na novo pa imajo 
prodajni program vrtnih semen, naravnih gnojil in hranil za 
krepitev rastlin. Trenutni ostali prodajni izbor: jabolka (zlati 
delišes), 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.
Vljudno vabljeni pred Botanični vrt v Pivolo.

Stara trta dobiva nove korenine
Stara trta v Mariboru je najstarejši do sedaj ugotovljeni živi primerek žlahtne vinske trte, ki še rodi, na 
našem planetu! S starostjo preko 400 let je vpisana v Guinessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta 
na svetu

Ne verjamete? Stara trta simbolizira bogato vinsko kulturo 
Maribora, Štajerske in Slovenije. Potomke stare trte rastejo 
skoraj na vseh kontinentih in po številnih krajih v Sloveniji. 
Grozdje stare trte, sorte žametovka ali modra kavčina, je 
eno izmed najstarejših udomačenih žlahtnih vinskih sort na 
Slovenskem. 35 do 55 kg simboličnega letnega pridelka je 
ustekleničenega v 2,5 dcl stekleničke znamenitega umetnika 
Oskarja Kogoja, ki predstavljajo dragoceno protokolarno darilo 
– letno jih ne napolnijo nič več kot 100! (Vir, Maribor– Pohorje)
To je na kratko predstavljen pomen te naše, že svetovno 
znane trte, ki kaže svoje različne obraze glede na letni čas 
turistom in Mariborčanom na zelo zavidljivem mestu desnega 
brega reke Drave. Ampak namen mojega pisanja je povezava 
Združenja rezbarjev-modelarjev lesa Slovenije s to cenjeno 
zgodovinsko trto. S predsednikom fundacije Kulture na vasi iz 
Madžarske g. Nickom Ferencem sva se v letu 2009 sprehajala 
po Mariboru; ko si je ogledoval mesto, sva se ustavila tudi 
pri tej stari trti. Beseda da besedo in že smo bili v akciji, ki je 
v letu 2010 rodila sadove. 13. maja 2010 smo iz mariborske 
občine z dvema voziloma zapeljali proti turističnemu kraju 
Tihany: tedanji župan Franc Kangler, Srečko Hvauc, Martin 
Krajnc, šoferja in moja malenkost smo bili v kraju Tihany s 
strani njihovega župana Imreta Tosokega lepo sprejeti. Tega 
dogodka, ki mi bo ostal v lepem spominu, se je udeležil tudi 
konzul z našega veleposlaništva na Madžarskem g. Blaž 

Masle. Med kulturnim programom smo v lepo pripravlje-
nem prostoru pred občino Tihany posadili cepič. Mogoče še 
anekdota: med nadaljevanjem programa me je Franc Kangler 
vprašal, glede na to, da smo zelo pozno sadili, kaj če trta ne 
bo pognala. »Noben problem, naslednjo leto spet sadimo!« 
sem odgovoril. Kar s strogim obrazom me je pogledal in 
dejal: »Ja, veš da!« 
Po tem dogodku sem že dvakrat obiskal kraj in mesto posa-
ditve in moram napisati, da zelo, zelo dobro uspeva. Če vas 
kdaj zanese pot na Madžarsko, obiščite Tihany, ki leži na 
polotoku Blatnega jezera in je izjemno pomemben turistični 
kraj, vedno poln madžarskih in tujih turistov.  Na uradni strani 
našega veleposlaništva pa je o tem dogodku med drugim tudi 
stavek: »Stara trta pred mestno hišo v Tihanyu zato pomeni 
prvovrstno promocijo Slovenije in Madžarske.«
Zaključil bi prvi del pisanja o našem društvenem sodelovanju 
pri najstarejši trti na svetu. V drugem delu nameravam opisati 
sodelovanje pri posaditvi omenjenega cepiča na Slovaškem v 
Chicovu leta 2013 – in ker pravijo, da gre v tretje rado, smo 
pri aktivnostih v tem letu pri delu za posaditev cepiča stare 
trte v Romuniji. Z nami sodeluje župan Občine Hoče-Slivnica 
dr. Marko Soršak, ki pa je bil skupaj s takratnim županom 
Jožetom Merkušem prisoten tudi na Slovaškem. 
 

   Srečko Ornik, predsednik ZRMLS

Zgoraj: V estetsko urejeni prodajalni imajo pester prodajni program.
Spodaj: Obljubljajo, da bo ob ponudbi sadnega drevja tudi velik izbor 
okrasnih rastlin in sadik zelenjave.

ponudi ogromno. Na festivalu jim bodo košček tega predstavili 
skozi bogat program, ki podpira lokalne ustvarjalce elektron-
ske glasbe, čudovito lokacijo v naravi, turistično ponudbo z 
gostoljubnostjo in neprecenljivim doživetjem. 
Ob tej enkratni priložnosti pozivamo vse ponudnike prenočišč 
in drugih gostinskih storitev, ki prepoznajo potencial takšnega 
dogodka in so zainteresirani za sodelovanje s festivalom, naj 
nas kontaktirajo na obcina@hoce-slivnica.si. V zadevi sporo-
čila pripišite StellarBeat Festival. Več informacij o festivalu 
lahko najdete na uradni spletni strani www.stellarbeat.si ali 
na Facebook strani @StellarBeatMusicFestival, spremljate 
jih lahko tudi prek Instagrama @stellarbeatmusicfestival.
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Arheološki tabor Slovenija 2018
Pridružite se aktivnostim Arheološkega tabora Slovenija 2018, ki bo maja in junija gostoval tudi v Obči-
ni Hoče-Slivnica

V BOTANICNEM VRTU UNIVERZE V MARIBORU

20. 2., 0. 3. in 1. 3. 1O07   

OTROKE BODO RAZVESELJEVALI VELIKONOČNI ZAJČKI IN NJIHOVI PRIJATELJI. 
OTROCI, STARI OD 3 DO 8 LET, BODO USTVARJALI NA DELAVNICAH, POBLIŽJE SPOZNALI MALE 

ŽIVALI IN SE PODALI NA LOV ZA SKRITIMI VELIKONOČNIMI JAJČKI POLNIMI PRESENEČENJ. 

PREDSTAVE: 
Sobota, 31.3. in nedelja, 1.4. ob 14.30 in 16.00
Ponedeljek, 2.4. ob 9.30, 11.00, 14.30 in 16.00

PROGRAM TRAJA ENO URO.

VSTOPNINA JE 3 €. ŠTEVILO MEST JE OMEJENO. 
Predprodaja vstopnic je možna od 23. marca dalje na blagajni botaničnega vrta. 

Več informacij na: 031 310 330 in 051 696 272.

V

Od marca do junija letošnjega leta se bo dediščine starejše 
železne dobe v naši bližini mogoče dotakniti na povsem 
nov način. Projekt Monumentalizirane krajine starejše žele-
zne dobe v porečju Donave ali na kratko Iron-Age-Danube, 
predstavljen v prejšnji številki Utrinkov, namreč prinaša 
Arheološki tabor Slovenija 2018 v različne dele Slovenije, z 
vrsto dogodkov za radovedneže vseh starosti, za prekaljene 
poznavalce in nove navdušence nad arheološko preteklostjo.
Arheološki tabor v organizaciji Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze 
v Mariboru, v središče postavlja ostaline starejše železne 
dobe na Štajerskem in Dolenjskem. Gre za iz arheološkega 
vidika izjemno zanimivi pokrajini, ki navdušujeta s ponekod 
odlično ohranjenimi monumentalnimi ostalinami ter ob tem 
ponujata tudi izredne razvojne zmožnosti. V sklopu tabora 
želimo dediščino železne dobe še bolj približati najširši jav-
nosti in tako opozoriti na kulturni, družbeni in nenazadnje 
turistični potencial arheološke zapuščine v obeh regijah. 
Tabor poživlja dialog med stroko in javnostjo, prinaša nove 
vsebine za obiskovalce arheoloških najdišč oz. parkov in nove 
turistične programe, hkrati pa z mednarodnimi strokovnimi 
srečanji omogoča izmenjavo znanj, razvoj najsodobnejših 
raziskovalnih metod in pristopov ter načrtovanje dolgoročnih 
strategij za raziskovanje, varovanje, promocijo in turistično 
uporabo arheološke dediščine. 
V času tabora bo tako mogoče obiskati arheološka izkopa-
vanja, se preizkusiti v železnodobni lončarski obrti ter se s 
strokovnjaki podati med železnodobne ostaline, ki jih morda 
nevede srečujemo na vsakodnevnih sprehodih. Na Štajersko se 
bo tabor preselil v maju, ko se bodo najdišču Čreta nad Sliv-
nico začela arheološka izkopavanja železnodobne naselbine. 
Raziskave si bo v spremstvu strokovnjakov mogoče ogledati 
na dveh dnevih odprtih vrat, prvi bo 31. maja, drugi pa 7. ju-
nija. Pestro bo tudi v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru v 
Pivoli, drugi od ključnih lokacij tabora na Štajerskem, kjer bo 
maja potekala ustvarjalna delavnica za otroke, 16. junija pa 
bo vrt skupaj z novim arheoloških parkom v sklopu Poletne 
muzejske noči vse do polnoči vabil na lončarsko delavnico 
in vodeni ogled železnodobnih gomil. 
Tabor se bo zaključil z dogodki za otroke: junija bodo šolarji z 

raziskovalno delavnico spoznavali gradišče na Pošteli in njen 
okolico, na Art kampu Festivala Lent pa bodo mladi obiskovalci 
okusili raziskovalno vznemirjenje v arheološkem peskovniku. 
Tabor se je 9. marca s slavnostnim odprtjem začel v Dolenj-
skem muzeju Novo mesto. Govorniki (direktorica muzeja 
Jasna Dokl Osolnik, župan Novega mesta Gregor Macedoni 
in državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Damjana 
Pečnik) so poudarili pomen kulturne dediščine in kulturnega 
turizma, obiskovalci so si lahko ogledali posodobljeno izde-
lavo steklenih jagod iz starejše železne dobe, kakršne so bile 
izjemno številčno najdene prav v Novem mestu, druženje ob 
halštatski gostiji pa so popestrili gostje v halštatski noši. 
Posebno noto je dogodku prinesla akademičarka, zaslužna 
profesorica dr. Biba Teržan, s predavanjem pod naslovom 
Kneginje ali služabnice v starejši železni dobi na Dolenjskem. 
Na območju Občine Hoče-Slivnica ležijo nekatera izmed naj-
pomembnejših arheoloških območij iz časa starejše železne 
dobe v regiji. Veliko je o njih že poznanega, a v naslednjih 
mesecih bomo brez dvoma odkrili še številne novosti. Vas 
zanima kaj? Pridružite se nam torej na dogodkih Arheološkega 
tabora Slovenija 2018 in na njegovem slavnostnem zaključku, 
ki bo potekal 29. junija v Pokrajinskem muzeju Maribor.
Za več informacij o dogodkih obiščite uradno spletno stran 
projekta http://www.interreg-danube.eu/approved-projec-
ts/iron-age-danube in Facebook stran projekta https://
www.facebook.com/IronAgeDanube/.

   Ana Inkret, Matija Črešnar

Najdišča Čreta pri Slivnici na digitalnem modelu terena, pridobljenem z 
laserskim skeniranjem iz zraka. Jasno sta razpoznavna obrambni nasip 
in jarek, ki obdajata naselje iz starejše železne dobe, na severovzhodnem 
pobočju pa je mogoče opaziti grobne gomile. (Foto: Nejc Dolinar, ZVKDS)

Obisk novomeških železnodobnih kneza in kneginje na odprtju Arheološke-
ga tabora Slovenija 2018 v Dolenjskem muzeju Novo mesto. (Foto: Anja 
Vintar, ZVKDS)

Čreta nad Slivnico, arheološke raziskave v letu 2017.
(Foto: Anja Vintar, ZVKDS)
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Potrebujete pravni nasvet?
Možnost koriščenja brezplačne pravne pomoči za občanke in občane

Občina Hoče-Slivnica je v letu 2016 ponovno pristopila k sofi-
nanciranju pisarne brezplačne pravne pomoči in tako ponovno 
omogoča svojim občanom brezplačno pravno svetovanje v 
okviru poslovalnic Zavoda PIP v Mariboru. Do brezplačnega 
pravnega svetovanja so upravičeni vsi občani Občine Hoče-
-Slivnica.
Pravniki Zavoda PIP nudijo svetovanje z vseh pravnih področij. 
V Zavodu PIP izvajajo pravno svetovanje na področju varstva 
človekovih pravic, civilnega prava, statusnega prava, prava 
varstva potrošnikov, upravnega prava, delovnega prava, prava 
socialne varnosti, kazenskega prava in prekrškov ter na drugih 
področjih, kjer je pravno varstvo potrebno. 

Srečanje prostovoljcev KORK Hoče
Predebatirale so opravljeno redno delo in si začrtale smernice za naprej

V mesecu februarju 2018 je potekalo letno srečanje prosto-
voljk Krajevnega odbora Rdečega križa Hoče. Predebatirale 
so opravljeno redno opravljeno delo in si začrtale smernice 
delovanja za naprej. Na srečanju je generalni sekretar Ob-
močnega združenja Rdečega križa Metod Dolinšek podelil 
tudi priznanja in plakete najzaslužnejšim. Med udeleženci 
srečanja sta bili tudi medgeneracijsko povezani najstarejša 

Pravno svetovanje poteka po sistemu predhodnega naročanja, 
osebno, v poslovalnici Zavoda PIP v Mariboru (Gosposvetska 
cesta 83, 2000 Maribor – neposredna bližina mariborskega 
študentskega kampusa). 
Na brezplačno pravno svetovanje se predhodno naročite vsak 
delovnik med 9. in 13. uro na telefonski številki (02) 234 21 
46 ali preko maila: pip@zavodpip.si.

   Vanja Jus

aktivna prostovoljka, tudi podpredsednica Ana Petek, ki šteje 
87 let, in najmlajša Naja Gajzer, sekretarka z 22 leti. Srečanje 
so sklenili z dobrimi mislimi, da še naprej delajo dobro.

   Vanja Jus

Cvetje in trnje našega življenja
Kulturno-izobraževalni večeri v hoškem župnišču tečejo že osemnajsto leto; z njimi smo hodili skozi 
lepe in težke čase našega življenja, zato sem si izposodila za naslov podobo s predavanja o Cipru

Tako je Albert Kolar sestavil kolaž za vabilo na svoje predavanje. Ste se že 
kdaj zagledali v toliko lepih oči?

Slavica je potovala po Cipru s skupino, ki je obiskala bolj neokrnjene dele 
otoka.

Ena izmed številnih vrst orhidej, do katerih ti pokaže pot le dober poznava-
lec otoka Cipra.

Petkovi večeri Katoliškega društva dr. Antona Murka so se res 
prijeli. Kar devetkrat v letu se zberemo na predavanjih, vedno 
nas je vsaj okoli 40, pogosto pa še veliko več. In kaj privlači 
poslušalce: zanimivi predavatelji, ki govorijo o svojih osebnih 
doživetjih v naravi, na potovanjih po svetu, o svojih razisko-
vanjih ali tudi lastnih življenjskih zgodbah. 
Takšno osebno pričevanje o klicu smo doživeli lani, ko sta 
nam dve šolski sestri pričevali o svoji poti – vsaka popolno-
ma drugače, a obe z istim ciljem: o poti do posvečenega ži-
vljenja. Njuna pripoved je bila tako doživeta, da nismo prav 
nič pogrešali tehnične spremljave … 
Praviloma pa nam gostje pripovedujejo ob fotografijah, po-
gosto tudi z napisanimi mislimi ob njih, včasih tudi z glasbe-
no spremljavo. Posebej smo veseli odličnih fotografov, ki nam 
približajo sliko sveta, ki ga večina od nas ne bo sama videla. 
Tako smo jeseni spremljali predavatelja Alberta Kolarja, ki nas 
je očaral s posnetki živalskega sveta na otočju Galapagos – še 
luna, ki jo je enkratno ujel, ga je prav prisrčno gledala … Uži-
vali smo tudi ob fotografijah naše podžupanje Andreje Kavaš, 
ki se je podala na pot s transibirsko in transmongolsko žele-
znico, ob tem pa iskala podobe vsakdanjega življenja v tem 
krutem svetu. Prav veselimo se njenih novih poti po svetu, ki 
nam ga bo gotovo še prikazala. 
100-letnici konca 1. svetovne vojne smo posvetili kar dva veče-
ra: decembra nas je Stanko Jakomini, planinski vodnik Skalce, 
popeljal po poteh prve vojne, ki smo jih prehodili v lanskem letu 
– po Kolovratu in Monte Passubio v Italiji. Ob tem nas je spo-
minjal na ta grozljivi čas s številnimi podatki o žrtvah, orožju 
in vojnih planih. Januarja letos pa smo spremljali nekdanjega 
našega učitelja Radovana Mejovška kot odlikovanega juna-
ka soške fronte. Odlični mladi znanstvenik dr. Miha Štimac je 
tako živo prikazal njegovo pot, da smo bili številni poslušalci 
– skupaj z Mejovškovimi sorodniki – prav navdušeni nad njim.
Februarja letos pa nas je s svojim predavanjem ponovno pre-
vzela dr. Slavica Tovšak, ki nas je tokrat popeljala po sever-
nem delu Cipra. Če ga poznaš le kot poletni turist, niti ne slu-
tiš o težkih problemih, ki še vedno ločujejo grški in turški del 
otoka, tragike vmesnega območja, propada nekdaj cvetočega 
turističnega mesta Varosha in uničevanja kulturne dediščine 
pravoslavnega sveta na turškem območju.

Za sprostitev ob tej žalostni zgodovini smo lahko občudovali 
floro tega otoka, ki ima enkratno klimo; ob orhidejah se lahko 
samo sprašujemo o domišljiji Umetnika, ki jih je zasadil v ta 
rajski vrt … Zaradi teh lepot in žalosti obenem je Slavica dala 
temu večeru naslov Cvetje in trnje Cipra.

Če najdete čas in se želite po naših predavanjih še malo dru-
žiti, vas vabim v hoško župnišče ponovno tretji petek v apri-
lu in maju, v jeseni pa nadaljujemo. Aprila bomo spoznavali 
ruško župnijo in znano Marijino romarsko cerkev, maja pa nas 
bo ponovno popeljal svetovni kolesar Simon Eržen po Aziji. 
Pridite, saj so pripovedi vedno najpristnejše, če poslušamo 
tistega, ki je to doživel.

Mag. Danijela Kocuvan, Mateja Biluš

Majda Strašek Januš 

Albert Kolar, Slavica Tovšak

Župan dr. Marko Soršak je pozdravil tudi skupino prostovoljk, s katerimi pa se rada družita nekdanja aktivna člana Adi Dečman in Anton Demšič.



KULTURA, ŠPORT IN DRUŽBENA DEJAVNOSTKULTURA, ŠPORT IN DRUŽBENA DEJAVNOST

28 29

Hoški odbojkarji ostajajo med elito
Članska ekipa se je uvrstila med šest najboljših in si predčasno zagotovila obstanek

Za prihodnost hoške moške odbojke se ne gre bati. Članska 
ekipa Odbojkarskega kluba Hoče bo namreč tudi v prihodnji 
sezoni igrala med slovensko odbojkarsko elito. Pod taktirko 
trenerja Iztoka Kšele je Hočanom uspel veliki met. Potem ko 
je že kazalo, da so z nekaj nepotrebnimi porazi zapravili mo-
žnost za napredovanje v modro skupino (skupino za prvaka), 
pa so na odločilnih tekmah pokazali, da so iz pravega testa 
in ujeli zadnji vlak. 
Po uvrstitvi na zaključni turnir četverice v pokalnem tekmo-
vanju, ki so ga Hočani povrhu vsega organizirali v domači 
dvorani, je uvrstitev med šest najboljših ekip v Sloveniji nasle-
dnji korak v odlični sezoni. Tekma proti Panviti, ki je odločala 

o nadaljnjem poteku sezone, je dodobra napolnila tribune 
sicer zmeraj dobro obiskane Večnamenske športne dvorane. 
Zanimivo je bilo do zadnje točke, saj so vsi vpleteni že pred 
tekmo vedeli, da Hočani potrebujejo tri točke (zmago bodisi 
3 : 0 ali 3 : 1). Prekmurci so sicer večji del tekme zaostajali, 
a imeli pri rezultatu 2 : 1 za Hočane v četrtem nizu tudi dve 
zaključni žogi, kar bi razblinilo hoške upe o modri skupini.
Toda izbranci trenerja Iztoka Kšele so v odločilnih trenutkih 
pokazali največ zbranosti in dosegli pomembno zmago. Sedaj 
se s polno paro pripravljajo na nastop v četrtfinalu, kjer bodo 
igrali s tretjeuvrščenim moštvom. Sanj o ponovitvi lanske, 
krstne sezone med prvoligaši, še ni konec. Naj spomnimo, 
da so lani Hočani zasedli visoko četrto mesto v prvenstvu in 
bili brez konkurence največje pozitivno presenečenje prven-
stva. Lanski rezultat bo težko ponoviti, a v odločilnih bojih 
ni ekstremnih favoritov, večinoma odloča dnevna forma, na 
te karte pa bo stavila tudi hoška četica.
Nadvse uspešno pa nastopajo tudi mlajše selekcije moškega 
Odbojkarskega kluba Hoče. Mladinci so s četrtim mestom 
v državi izpolnili pred sezono zastavljeni cilj. Kadeti so si 
predčasno priigrali mesto na polfinalnem turnirju, ki bo sredi 
maja. Podobno velja za starejše dečke in najmlajše odbojkar-
je v kategoriji mini odbojke (U-11). Mesto v polfinalu pa še 
lovijo člani ekipe male odbojke (U-13), ki si bodo mesto med 
najboljšimi poskušali priigrati skozi repesaž.

   Matej Savec

Igrali odbojko na snegu
Tudi letos na brezplačno šolo odbojke na snegu v Kranjsko Goro potovala »hoška delegacija«

Odbojka na snegu je nov šport, ki osvaja Slovenijo, od leta 
2009 pa ga po vsem svetu igra že na tisoče športnikov. Tako 
je nastala tudi serija turnirjev v odbojki na snegu, imenova-
na Snow Volleyball European Tour, ki se vsako leto odvija 
na svetovno znanih smučiščih, več o tem na http://www.
snowvolleyball.at/en.
Da bi se za ta šport odločilo čim večje število otrok in da bi 
se razširila baza mladih odbojkarjev, je bila vsem šolam in 
klubom ponujena brezplačna šola odbojke na snegu, in tako 
smo se v petek, 9. marca, odpravili z avtobusom v Kranjsko 
Goro, da bi otrokom omogočili druženje in zabavo na snegu. 
Po končanem programu smo se še skupaj sprehodili skozi 
Kranjsko Goro do zamrznjenega jezera Jasna ter se nazajgrede 
še posladkali s krofi ali sladoledom.
Po lanski krstni izvedbi, ko se je zbralo okrog 90 otrok, je na 
letošnji drugi izvedbi bilo več kot 120 otrok, in videti je, da bo 
to postalo tradicionalno druženje – torej se vidimo v Kranjski 
Gori tudi leta 2019.
Če je v petek potekal program odbojke na snegu za otroke, 
pa je v soboto in nedeljo potekal pravi turnir, več o tem lahko 
preberete http://www.odbojka.si/novice/7178.
Na koncu bi se še v imenu vseh otrok zahvalil Občini Hoče-
-Slivnica za pomoč pri izvedbi prevoza, hvala vam.

   Boštjan Glodež

Začeli z nameščanjem proizvodne linije
Zaposlenih ali izbranih že več kot 100 ljudi, vsi iz Slovenije, velika večina iz naše regije!

Magna Steyr je tri tedne pred začrtanim rokom zaključila 
gradbena dela na osrednji proizvodni hali. Izvajalec del Po-
mgrad je na prvi pomladni dan objekt predal družbi Dür, ki bo 
v tovarno namestila proizvodno linijo, hkrati pa bo potekala 
montaža preostale notranje opreme ter urejanje okolice. V 
tovarni bo nameščena odlična oprema enega najuglednejših 
proizvajalcev na svetu, pri gradnji pa so v celoti sledili vsem 
okoljevarstvenim standardom in dobrim poslovnim praksam.
Testni zagon proizvodnje je predviden v začetku leta 2019. 

Celotnemu postopku izgradnje 270 metrov dolge in 90 metrov 
široke glavne proizvodne hale je bila izjemno naklonjena tudi 
zima, predvsem pa visoka strokovna usposobljenost izvajalcev 
del. Ti gradbena dela nadaljujejo na povezanih objektih, med 
katerimi bo svojo končno podobo kmalu dobil zbirni center, 
kjer bodo skladiščene avtomobilske karoserije. V tovarni bodo 

obdelovali karoserije za različne poslovne partnerje in blagovne 
znamke avtomobilov. Spomladi se bo nadaljevalo tudi urejanje 
zunanjih površin tovarniškega območja.
Vzporedno z gradnjo proizvodnega obrata poteka tudi za-
poslovanje delavcev. Doslej je zaposlenih ali že izbranih več 
kot 100 novih sodelavcev in prav vsi so iz Slovenije, posebno 
razveseljivo pa je, da velika večina prihaja iz naše širše regije, 
kar v naše okolje prinaša novo spodudo tudi za širši razvoj. 
Za nekatera delovna mesta so prejeli celo več kot 150 prijav 
kandidatov, kar kaže na izjemno zanimanje za novega regijskega 
delodajalca, ki napoveduje urejeno delovno okolje in konku-
renčne plače. Z zaposlovanjem bodo nadaljevali, potrebovali 
pa bodo nove sodelavce za vse segmente obratovanja tovarne, 
torej različnih profilov in stopenj izbrazbe.
Vrednost naložbe je 150 milijonov evrov, začetek redne proizvo-
dnje, vredne 150 milijonov evrov, je predviden spomladi 2019. 

David Adam (četrti z leve), vodja projekta izgradnje tovarne in njen bodoči direktor, v družbi svojega projektnega tima, ki skrbi za izgradnjo in začetek obra-
tovanja tovarne.

Notranjost proizvodne hale tik pred pričetkom namestitve proizvodne linije.Podoba nove tovarne v drugi polovici marca 2018.

Po zmagi obvezen pozdrav navijačev, predvsem pa svojih domačih.
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Komaj so zacveteli prvi zvončki na livadah in gozdovih, že smo 
se kolesarji odpravili na zanimive krajše ali daljše kolesarske 
izlete, ki smo jih povezali z našo zgodovino ali vključili še ka-
kšno posebno zanimivost. Prav z namenom sem napisala izlete, 
kajti tukaj se ne dokazujemo, kdo bo hitrejši, ampak se prilaga-
jamo zmernemu tempu vožnje. Kolesariti smo pričeli s krajšimi 
trimi po 30 km, sedaj pa se popeljemo tudi na 60–70 ali več ki-
lometrov dolge poti. Lega Hoč nam omogoča, da za kolesarje-
nje izbiramo ravninske ali pa hribovite predele. 

Popeljimo se po naših kolesarskih doživetjih 

Obiskali smo Rimske gomile v Miklavžu, Krajinski park Rački rib-
niki – Požeg, muzej podeželja v Starošincih, objeli okoli 150 let 
staro Hincejevo sekvojo, ki raste pred Hincejevo vilo pri Ptuju 
in v kateri je najstarejša šampanjska klet v Sloveniji. Ogledali 
smo si staro mestno jedro Ptuja, dvorec Šterntal v Kidričevem, 
pogledali zgodovino dvorca in taborišča ter nadaljevali pot na 
Ptujsko Goro, od koder se ponuja čudovit razgled na Dravsko 
polje in daljno okolico.

Podali smo se v Dravinjsko dolino, obiskali dominikanski samo-
stan, dvorec Štatenberg ter baročni grad Hamre v občini Maj-
šperk. S kolesi smo se povzpeli na vlak, ki nas je odpeljal do 
Mihovcev, si ogledali grad v Veliki Nedelji ter uživali v razgledu 
po Ptujskem polju – »Lukariji« – in naprej po širnih Halozah; pot 
nadaljevali do Gorišnice in obiskali več kot 300 let staro Domin-
kovo domačijo ter tamkajšnje pokopališče. Nekdo je pripomnil: 
»Kaj za vraga bomo pa tam iskali?« Na pokopališču stoji prava 
umetnina starega kovaškega dela in modernega razmišljanja 
umetnika, ki je oblikoval ta skupinski grob v obliki polžje hišice 
z mogočnim osrednjim portalom. Vsak svojih misli, v tišini, za-
mišljeno in občudujoče smo opazovali skulpturo kiparja Fran-
ca Tobiasa iz Razvanja, ki je iz kovanih, zavrženih križev, sta-
rih od 120 do 150 let, napravil skupinski »grob za anonimne«. 

V Dupleku smo obiskali novi vodni park v »Dupleški jami«.

Bili smo v Rušah ter občudovali Ruško naravno gledališče »Pod 
goroj« ter mimogrede obiskali Jožefof studenec na Studencih. 
Tudi na Pohorje smo se podali, do Areha, čez Bojtino in Šmar-
tno, skozi Kočno (muzej na prostem), od koder je lep razgled 
po Dravskem polju. Obvozili smo Ptujsko jezero, si pogledali 
cerkvena vrata v Vidmu pri Ptuju (na njih je po legendi prika-
zana tragedija na Donački gori iz leta1741). Obiskali smo tudi 
prelepo Sestrško jezero. Pot nas je popeljala na grad Vurberk, 
na katerem že od leta 1992 prirejajo festival narodnozabav-
ne glasbe. Kolesarili smo do Korene in obiskali Sv. Barbaro, ta 
prelepi kraj s čudovitim parkom, od koder je prekrasen razgled 
na Dravsko polje vse do Donačke, Boča, daleč čez Pohorje, do 
Avstrijskih Alp in pa seveda po prelepih Slovenskih goricah, se 
spustili po dolini ob Rogoznici, kjer najdete čudovite ribnike, 
pašnike in širna polja vse do Ptuja. 

Obiskali smo Pekrsko gorco ter Kalvarijo, se popeljali po Mari-
boru vse do Lenta in uživali v njegovih lepotah. 

Takšna so naša potepanja. Seveda se ustavimo in odžejamo 
naše žejne duše ter napolnimo lačne želodčke, da poklepeta-
mo in se nasmejemo kakšni prigodi, malo fotografiramo, pred-
vsem pa pazimo drug na drugega, da ne pride do kakšne ne-
sreče. Tako smo s skupnimi doživetji pripomogli, da sem lahko 
v sliki in besedi ustvarila ta zapisani spomin na naša skupna 
kolesarska potepanja.Pridružite se nam, veseli smo prav vsa-
kega novega kolesarja.

Upamo, da začetek leta ne kaže podobe celega leta. Letošnje 
leto se je namreč na področju intervencij začelo zelo intenziv-
no. Imeli smo že kar nekaj intervencij, ki niso bile ravno nedol-
žne. Vreme se dejansko spreminja. Januar topel, v marcu pa 
sneg. Močna odjuga povzroči taljenje snega, potoki prestopijo 
bregove, poplava je neizbežna. Vse več je intervencij, ki niso 
požarne. Poleti nevihte in močan veter odkrivajo strehe, žled 
in sneg povzročata poledice in lomljenje dreves, ob veliki ko-
ličina dežja črpamo vodo. Gasilci smo že tehnični reševalci. Le 
kaj bo čez desetletje?

Pozimi je na Hočkem Pohorju zagorelo v vikendu. Posledica 
nestrokovne izvedbe dimnika je vedno požar! Ogenj je zajel 
leseni zračni most strehe. Sveže zapadli sneg nam onemogo-
ča hitrejšo vožnjo. Naš prvi cilj je varno prispeti na kraj inter-
vencije, pa čeprav smo zaradi okoliščin malo počasnejši. Do 
oddaljenih pohorskih lokacij imamo namreč več kot 20 minut 
vožnje. Nameščene verige nam pomagajo, da kolesa ''grabijo''. 
Novejša vozila imajo tako imenovane »podmetače«, verige, ki 
jih poganja pogonsko kolo. Le-te ob vožnji krožijo pod kolesom. 

Prijava požara vikenda v Reki je bila dokaj pozna, saj stanoval-
cev ni bilo doma. Domači gasilci smo prispeli na kraj dogodka 
pred poklicnimi gasilci. Čas izvozov domačih gasilcev je odvi-
sen samo od zaposlenih v ReCo 112 v Mariboru. Le-ti nas na-
mreč aktivirajo preko pozivnikov in sirene. Žal je ogenj pov-
zročil ogromno škode.

Požar v Radizelu je nastal zaradi ''pospravljene'' kotlovnice. 
Naj ponovno poudarimo, da zraven kurišča (peči) ni prostora 
za odlaganje papirja in gorljivih materialov.

Občni zbori so za nami, in ker je letos volilno leto, so tudi pri 
nas potekale volitve za mandatno obdobje od leta 2018 do 
2023. Zgodilo se je nekaj sprememb, in sicer imamo v Hočah 
novega poveljnika, v Hotinji vasi pa novega predsednika.

In kaj bo novega na področju gasilskega poveljstva? Letos se 
bomo izobraževali in usposabljali kot vsa zadnja leta. Napre-
dek ''mreženja'' je razviden povsod, predvsem na intervenci-
jah. Gasilci se med seboj poznajo; tako včasih uporabimo pri 
požaru na primer eno vozilo, na katero se »priklopi« napadal-
na skupina drugega društva. Še pred desetletjem je bilo to 
nemogoče, marsikje pa je še zdaj tako. Vse v stilu »To je moj 
ogenj!« V športu dobro uigrana ekipa dosega dobre rezultate. 
Enako je pri gasilstvu. 

V pomladnem mesecu bomo imeli predavanje na temo medi-
ji in gasilci. Opažamo, da včasih radovedneži otežujejo delo. 
Fotografije in filmčki se pojavijo na družabnih omrežjih, pre-
den se intervencija zaključi. O načinu dela in postopkih doku-
mentiranja ter o odnosih z javnostjo nam bo smernice podal 
predstavnik policije. Prav tako bomo imeli vaje na kontejner 
našega gasilskega poveljstva ter na vadbeni objekt Gasilske 
zveze Maribor pri Europarku.

Naj povabim še vse simpatizirje in predvsem osnovnošolske 
otroke, da se nam pridružijo v gasilske vrste.

Vera Zakrajšek

Boštjan Frangež

Rački ribniki skrivajo toliko naravnih lepot, da se je treba kdaj popeljati do njih. Posledica nestrokovne izvedbe dimnika pogosto povzroči požar. Boljša je preventiva - posledice požara so vedno zelo neprijetne, boleče - in drage.

Verige na gasilska vozila
Sveže zapadli sneg onemogočal hitro vožnjo

Ko kolesarjenje ni samo vožnja
Kolesarji kolesarske sekcije Društva upokojencev Hoče smo v letu 2017 bili resnično aktivni

Zgodovinska dediščina starega Ptuja in novi kolesarski most – in seveda  
naša kolesarska ekipa na njem!
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Na Rogozi gostovalo 32 ekip
Prvi nogometni turnir v novi športni pridobitvi naše občine

Mala revolucija v društvu
Novi predsednik Ivan Zidarič in pomlajeni upravni odbor bodo vodili Turistično društvo Oreh

Veselo tudi brez mask
Pustovanje društva upokojencev Slivnica s pečenico in zeljnimi krpicami

Drug za drugega – drug z drugim
Tehnološki pripomočki nas kontrolirajo, zato Kneippova zveza zagovarja iskanje skupnega smisla našega bivanja

Že v lanskem letu je Turistično društvo Oreh naredilo velik ko-
rak naprej. Pridobili smo svoje lastne prostore v AMD Oreho-
va vas, v katerih izvajamo organizacijske aktivnosti in druže-
nja naših članov. Letos pa  smo izvedli pravo malo revolucijo 
v vodstvu. Dosedanji predsednici Viljemki Hočevar, ki je izje-
mno izvajala svojo funkcijo, je potekel mandat.
Na občnem zboru, ki smo ga imeli sredi februarja, smo izvolili 
novega predsednika Ivana Zidariča in nov, mlad upravni od-
bor. Novi predsednik se je zavzel, da bo s tem pozitivnim du-
hom nadaljeval. S pomlajenim upravnim odborom in željo po 
več bomo doprinesli nove sveže ideje.
Letos nam je bilo vreme naklonjeno, zato smo po dvanajstih 
letih izpeljali »pokajado« na motokrosu v Radizelu. Z udelež-

bo smo bili zadovoljni. Tekmovalci so se pomirili v štirih kate-
gorijah. Prvi trije v vsaki kategoriji so prejeli pokale, vsi sode-
lujoči pa spominsko kolajno, ki smo jih izdelali sami. 
Nov upravni odbor se je že sestal in razpravljal o prihodnjih 
dogodkih. V marcu bomo že po tradiciji na velikonočno sobo-
to zakurili kres. Nadaljevali s postavitvijo majskega drevesa, 
aktivni bomo tudi v času krajevnega praznika. Želimo biti tudi 
malo skrivnostni in presenetiti z novostmi, zato nam sledi-
te glede aktivnosti, ki se bodo dogajale v našem TD Oreh v 
Orehovi vasi. 

Društvo upokojencev Slivnica se je odločilo, da bo priredili ve-
selo pustovanje za svoje člane. Pustovanje je bilo na pustno 
soboto, 10. februarja, s pričetkom ob 17. uri, vendar so prvi go-
stje prišli že hitro po 16. uri. Čeprav mask na prireditvi ni bilo 
veliko, veselega vzdušja ni manjkalo.
Za večerjo je, kot po navadi, poskrbela gostilna Lobnik. Po-
stregli so nam s pečenico in zeljnimi krpicami. Za posladek pa 
smo še dobili pustni krof. Ob dobri volji ni manjkalo niti dobre 
pijače in glasbe, ki je vabila na plesišče. 
Približno ob 19. uri nas je obiskala skupina mask iz Maribo-
ra. Skupina je predstavljala like iz filma Čarovnik iz Oza. Tako 
smo lahko videli deklico Doroti s kitkami in psičkom Totom v 
košarici, dobro vilo, Pločevinko, leva, strašilo in čarovnika iz 
Oza. Liki so bili tako izjemni, da jih je lahko spoznal vsak, ki 
je kdaj gledal ta film. Preden je skupina odšla, je dekle, ki je 
predstavljala Doroti, predstavila vse filmske like, v katere so 
bili oblečeni. Nato pa je še zapela znano pesem iz tega filma. 
Maske so bile zelo lepe in prepričljive.
V pustni preobleki smo lahko spoznali še nekatere druge like: 
človeka s tremi obrazi, pleskarja, nuno, čarovnico …

Moto letošnjega Kneippovega dneva nas želi popeljati v raz-
mišljanja in dejavnosti o tem, da ni največ to, da naredimo, kar 
se da zase in za svoje zdravje. V sodelovanju se doseže veliko 
več. Že Kneipp je rekel:  »Kdor se trudi najti lastno srečo, bo 
tudi drugim rad pomagal pri tem.« Vpetost v družbo je del ži-
vljenjskega reda in kot taka enako pomembna kot ostali Kne-
ippovi stebri. Najti svoje mesto in se angažirati drug ob dru-
gem, je tisto pravo.
Zelo moderno je biti lep in uspešen. Različni tehnični in teh-
nološki pripomočki nas kontrolirajo, vodijo pri fitnesu, izbirajo 
prehranska dopolnila, vitamine ali energijske napitke. Pa je to 
res tisto, kar si želimo. Če hočemo vse sami, se samo oddalju-
jemo od okolice v že tako zelo razčlovečenem okolju. Prav zato 
v Kneippovi zvezi toliko damo na to, da se najdemo v skupnem 
iskanju smisla našega bivanja. Po vseh petih stebrih zato izbi-
ramo dejavnosti, ki jih veliko boljše opravimo drug za drugega, 
da potem uživamo drug z drugim.
VODA je gotovo najbolj poznan steber Kneippovega nauka. Že 
če samo hodimo po njej, je veliko bolj prijetno to početi v druž-
bi. Pri vseh oblivih in ovitkih, ki so znani iz navodil za zdravlje-
nje, pa sami pravzaprav lahko le malo postorimo. Enako dobro 
se počutimo, če terapijo izvajamo ali sprejemamo, ko se vidi, 
da smo težavo premagali. Nič ni lepšega kot ugotoviti, da je 
vročina padla, da otekline po poškodbi ni ali da bolečina mine.
GIBANJE kot sprehod po zasneženi pokrajini je kar malo manj 
hladno, če imamo še koga ob sebi. Joga, pilates, ples in po-
dobne dejavnosti pa tako potekajo samo v družbi, in to vode-
no. Veliko je nasvetov v Kneippovih predlogih za igre otrok, 
tako v vrtcu ali šoli kot tudi v poletni naravi. Nabiranje zelišč  
je seveda stalnica našega delovanja in druženja. 

Prehrana nudi neizmerno možnosti za družno pripravo, naj bo 
v družini ali društvu. Že izbira in nabava domačih pridelkov je 
lahko skupna. Vsak pa pripravi, kar mu najbolj ustreza, pogo-
vorimo se o receptih in izkušnjah, potem pa veselo skupaj uži-
vamo v pripravljenem. 
Zelišča v Kneippovih terapijah ne služijo samo kot osnova za 
čaje ali mazila.  Ovitki, kopeli in inhalacije so prav tako po-
membni. Veliko potrebneje pa je, da se navadimo z njimi žive-
ti. Spoznavamo jih lahko na predavanjih ali ob nabiranju v na-
ravi. Nato pa z njimi popestrimo kuhanje, zmanjšujemo upora-
bo soli ali sladkorja v vsakdanjih jedeh. Če uporabimo različne 
mešanice začimb in zelišč, je to zanimivo »potovanje« v dalj-
ne kraje ob prijetnem klepetu.  Lepo presenečenje je lahko ze-
liščni šopek, še bolj trajne pa so slike iz posušenih stisnjenih 
zakladov narave.
Življenjski red povezuje vse te osnove Kneippovega nauka. Do-
bro se lahko počutimo ob zavesti, da smo nekomu potrebni, 
da je tudi za nas nekomu mar. Soodvisni smo v družini in druž-
bi. Vse to zaznavamo z angažiranjem, zavestnim doživljanjem 
narave in okolice, pa tudi s kreativnostjo. Življenje ima toliko 
večji smisel, če se tvorno umestimo v okolju, snovno ali du-
hovno. Kneipp je našel smisel svojega delovanja v katoliškem 
verovanju, danes pa se prostovoljstvo goji tudi na drugih te-
meljih. Še vedno pa je preventiva – ko se iščemo in se pustimo 
poiskati – osnova za zadovoljno, zdravo bivanje.  
Že prvi pomladni prazniki nam nudijo neskončno možnosti, 
da poiščemo smisel svojega bivanja kot drug za drugega in 
drug z drugim.

Benjamin Bregant

     Simona Šifrar 

Francka Čuk

Lepa pustna maska, ki ima tudi vsebino, gotovo razveseli vsakega - pa če 
je kdaj videl film Čarovnik iz Oza ali ne ...

Da je žoga okrogla, se je v Rogozi prepričalo kar 32 skupin 
mladih, ki so se v najbolj pomembni postranski stvari na svetu 
pomerili v soboto, 17. marec 2018.
Prvi nogometni turnir v novi športni pridobitvi naše občine se je 
odvijal v organizaciji Športnega društva Slivnica in Multisport 
Arene Rogoza. Otroci so se pomerili v dveh starostnih katego-
rija in pokazali znanje igranja nogometa na visokem nivoju. V 
obeh starostnih skupinah U-9 in U-11 je nastopilo kar 32 ekip.  
Nogometnega tekmovanja pa so se udeležile ekipe iz Koroške, 
Maribora z okolico in Zasavja. Rezultati so bili naslednji. Staro-
stna skupina U-9: 1. mesto: NK Železničar; 2. mesto: Slovenska 
Bistrica U-8; 3. mesto: NK Slovenska Bistrica I. Starostna sku-

pina U-11, 1. mesto: NK Maribor Tabor, 2. mesto: NK Radlje, 3. 
mesto: ŠD Slivnica I. 
Šport in športna tekmovanja so izrednega pomena za mlade. 
Skozi šport se učijo discipline, druženja, ekipnega sodelovanja. 
Še bolj pomembno pa je, da se naučijo zmagovati in prenašati 
poraze. Smisel je tudi to, da skozi športno obnašanje spozna-
vajo sami sebe in drug drugega. Moramo pohvaliti tudi športno 
kulturo na tekmovanju, saj so tako tekmovalci, kot tudi navijači 
zgledno sodelovali na turnirju. 

   Bojan Geiser
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Dvanajst sekcij rednih, sedem občasnih
Društvo upokojencev Slivnica je najštevilčnejše društvo v krajevni skupnosti

Lani 55 let delovanja 
Člani AMD Pohorje slavnost združili z letošnjim občnim zborom

Članstvo skokovito naraslo
Društvo borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Hoče pregledalo lanskoletno delo

Društvo upokojencev Slivnica je v preteklem letu štelo 468 čla-
nov, od tega je 271 žensk in 197 moških. Novih članov je se-
dem. Odstopilo je dvanajst članov, umrlo pa je 17 članov. DU 
Slivnica je najštevilčnejše društvo v naši krajevni skupnosti. 
V društvu deluje dvanajst rednih sekcij, občasno pa še sedem 
sekcij. Redne sekcije so balinanje, kegljanje z vrvico, šah, od-
bojka, pohodništvo, kolesarjenje, ročnodelska sekcija, sekcija za 
rekreacijo, namizni tenis, pevska sekcija, sekcija za badminton 
in likovna sekcija. Občasno pa delujejo družabne igre, turistič-
na sekcija, sekcija za angleški jezik, letovanje, izleti in drugo.
Naše sekcije delujejo redno skozi vse leto, le kolesarjenje, po-
hodniki, izletniki, turistična sekcija in sekcija za letovanje de-
lujejo od marca do novembra. V sekcijah je vključenih veliko 
naših upokojenk in upokojencev. Približno med 120 in 180 čla-
nov. Delo sekcij poteka po urniku v prostorih društva, v telova-
dnici OŠ FLV Slivnica, na igriščih pri šoli in v naravi. 

V okviru društva deluje tudi projektna skupina Starejši za sta-
rejše , ki skrbi za naše krajne od 69. leta dalje, ne glede na pri-
padnost društvu. Skupino uspešno vodita Irena Topolovec in 
Dragica Gabrijelčič. Pomaga jima še štirinajst članov in članic, 
ki pokrivajo celoten teren Krajevne skupnosti Slivnica. Skupina 
se redno sestaja vsak prvi torek v mesecu in analizira ter re-
šuje problematiko s terena. Skupina med letom obiskuje naše 
krajane in nudi svojo pomoč vsem, ki to želijo, ali pa tistim, ki 
so nepokretni in potrebujejo pomoč. 

V okviru društva deluje tudi komisija za socialo, ki skupaj v so-
delovanju s Krajevno organizacijo Rdečega križa (KO RK) Sliv-
nica in KS Slivnica skrbi za redno kontrolo krvnih vrednosti na-
ših krajanov (vedno v februarju in septembru).

Komisija organizira predavanja na temo o zdravi prehrani, o 
boju za zdravje naših članov oziroma krajanov. Starejše in tež-
je gibljive člane pa peljemo vsako leto ob pomoči KS Slivnica 
in KO RK Slivnica na izlet. V mesecu aprilu pa obiščemo naše 
krajane, starejše od 90 let in bolne, ter tiste, ki so v domo-
vih za ostarele. Teh je približno med 40 in 45. Počastimo jih 
s skromnim darilom. 

V mesecu decembru pa skupaj s projektno skupino Starejši za 
starejše obiščemo vse naše krajane, ki so starejši od 80 let, 
invalide in oskrbovance v domovih za ostarele. Tudi njih se 
spomnimo z manjšo pozornostjo. V letu 2017 smo takih obi-
skov opravili kar 168. Sredstva za obdaritev krajanov si deli-
mo v enakem razmerju s KO RK Slivnica. Naša naloga je, da 
redno skrbimo za naše krajane in člane društva. Na tak način 
jim nudimo oporo in pomoč pri njihovih vsakodnevnih tegobah. 

To pa ni naše edino delo. Nekatere naše sekcije s udeležujejo 
raznih tekmovanj v okviru sosednjih društev upokojencev ter 
v okviru ZPZ DU Maribor. Kegljači z vrvico smo se med letom 
udeležili tekmovanj v DU Hoče, DU Rogoza, DU Orehova-Hotinja 
vas, DU Rače, DU Fram, DU Duplek, DU Tabor, pa tudi v okviru 
praznika KS Slivnica in Občine Hoče–Slivnica. Tudi balinarji so 
bili aktivni v tekmovanjih, le da jih je bilo manj. 

Odbojkarji so nastopali v ligi in so redno igrali vse tekme. Or-
ganizirali pa so tudi turnirje dvorani in na prostem in na mivki 
v poletnem času. Zahvala za uspešno vodenje te sekcije gre 
Slavku Pišku in Miranu Inkretu za vloženi trud . 
Šahisti imajo velike kadrovske težave, čeprav se redno sesta-
jajo vsak ponedeljek, bi bili veseli vsakega novega šahista, ki 
bi jim dal nov zagon za nadaljnje delo.

Ostale sekcije se uspešno vključujejo v aktivnosti, bodisi pri 
rekreacijskih dejavnostih, vajah za splošno telesno dejavnost, 
kolesarjenju, hoji v hribe, pa tudi pri druženja ob raznih prire-
ditvah in akcijah v okviru društva, občine in širše.

Zahvala za uspešno delovanje sekcij gre vsem vodjem sekcij, 
ki vztrajajo pri svojem delu in s tem dajejo spodbude še dru-
gim članom .

V DU Slivnica uspešno delujejo tudi pevci, ki gojijo našo slo-
vensko pa tudi umetno pesem ter na ta način skrbijo za kultu-
ro in kulturno življenje. Pevski zbor pod vodstvom zborovodje 
Ervina Šege dosega lepe uspehe na revijah in koncertih. Žal pa 
ugotavljamo, da je zbor glasovno podhranjen, saj so nekateri 
pevci zbor zapustili, nekateri pa zaradi starosti ali bolezni. Že-
limo, da zbor še naprej uspešno deluje, zato pozivamo in pro-
simo vse, ki imajo posluh, da se nam pridružijo, saj želimo, da 
naš zbor še naprej razveseljuje svoje krajane z lepo pesmijo. 
Zahvaljujem s pevkam in pevcem za čas in trud, ki ga vlaga-
jo, Martinu Kramarju se zahvaljujemo za delo v preteklem ob-
dobju, Zoranu Živcu pa čim bolj uspešno delo v nadaljevanju.
Ob koncu mi dovolite, da se vsem zahvalim za vloženi trud in 
delo v DU Slivnica, posebna hvala pa našim udarnikom Slav-
ku, Zvonku, Stanku, Francu, Hermanu, Pavleku, Lojzu in Mihi 
za nesebično razdajanje pri obnovi prostorov kegljišča, saj so 
opravili 350 udarniških ur. Naša želja je, da še naprej ostane-
mo tako uspešni in aktivni, kot smo bili v preteklem letu. Hvala 
tudi ekipi upravnega odbora DU Slivnica, KO RK Slivnica, Obči-
ni Hoče–Slivnica, OŠ FLV Slivnica in KS Slivnica.

Društvo AMD Pohorje je bilo ustanovljeno leta 1962 in je v za-
četku delovalo kot krožek pri AMD Orehova vas. Delovanje je 
privedlo do tega, da so člani kupili zemljišče za postavitev la-
stnega doma. S pomočjo krajanov in veliko prostovoljnega dela 
je bil dom tudi postavljen. Namen je bil, da se v njem  razvija 
šport, rekreacija,  kultura ter odvijajo družabna srečanja kra-
jank in krajanov. 
Društvo je v svoji dolgi 55-letni zgodovini organiziralo veliko 
prireditev – od šolanja voznikov, športnih funkcionarjev, preko 
preventive v cestno-prometnih predpisih pa vse do organiza-
cije cestno hitrostne dirke. Večkrat smo bili nagrajeni za naj-
boljšo izvedbo avto crosov, avto skiringov, turističnih relijev, 
tovornjakarskih in traktorskih dirk.
Društvo zelo dobro sodeluje z društvi v Občini Hoče-Slivnica 
kakor tudi širše ter s podružnično šolo Reka-Pohorje in Fakul-
teto za kmetijstvo in biosistemske vede. V prostorih društva 
delujejo tudi mehanična delavnica, Krajevna skupnost, KO Rde-
čega križa in Turistično društvo Reka-Pohorje. Izvajajo se tudi 
različne proslave in praznovanja, tako da dom resnično služi 
svojemu namenu.
Dovolite, da se zahvalim vsem, ki ste kakorkoli prispevali k 
temu, da ta dom obstaja. Prisotne na letošnjem občnem zbo-
ru sta pozdravila župan Marko Soršak in predsednik AMZS An-

ton Breznik. Slednji je podelil odličja krovne slovenske avto-
mobilistične organizacije.

V torek, 6. marca, se je članstvo Društva borcev za vrednote na-
rodnoosvobodilnega boja Hoče zbralo na redni letni skupščini 
in pregledalo dosežene rezultate dela v preteklem letu. Če nas 
je bilo članov pred enim letom še samo 23, pa se je članstvo v 
zadnjem obdobju skokovito povečalo in na skupščini nas je bilo 
že 43, kar nam daje spodbudo in motivacijo za nadaljnje delo, 
in je pravi pokazatelj, da smo na pravi poti.   
Članstvo je bilo seznanjeno o aktivnostih, ki smo jih izvedli v 
preteklem letu, že tradicionalni pohod miru na Pohorju (Osan-
karica) in udeležba na spominskih obeležjih NOB, med katerimi 
pa je bila najbolj odmevna in obiskana strokovna ekskurzija na 
Sabotin ter ogled partizanske bolnice Franja. Na skupščini smo 
tudi poročali o finančnem stanju društva, v vodstvu društva pa 
smo opravili nekaj menjav med člani organov društva. Nekate-
ri člani niso bili pripravljeni  nadalje sodelovati, pa smo jih na-

domestili z drugimi. 
Tudi program dela v letošnjem letu je smelo zastavljen, tako da 
ob že ustaljenih aktivnostih načrtujemo večjo strokovno ekskur-
zijo za vse člane društva, to je obisk Kumrovca, če bodo finance 
dovoljevale, pa še kakšno ekskurzijo v Sloveniji.   
Da pa skupščina ni bila samo formalnost, ki nam jo narekuje 
država, pa smo povabili na skupščino majorja v rezervi Tončka 
Kosija iz Ljutomera, ki nam je pripravil zanimivo enourno pre-
davanje o domoljubju .
Po opravljenih obveznostih je sledilo družabno srečanje med 
člani in skromna pogostitev, katero nam je pripravila gostilna 
Kobalej v Zgornjih Hočah.

Konrad Vrhovšek 

Sašo Kragelj

 Major Tonček Kosi iz Ljutomera nam je imel veliko povedati o domoljubju.

Društvene zahvale Antonu Rajšpu, Cvetku Lepeju, Stojanu Pemiču, Barbari 
Vake, Marjani Visočnik in Dušanu Šafariču sta podelila predsednik AMZS 
Anton Breznik in predsednik AMD Pohorje Konrad Vrhovšek.

Peter Kovaček
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Bolje organizirani in tesneje povezani
Štiriletno obdobje delovanja slivniške enote Območnega združenja častnikov Slovenije

Preteklo je že peto štiriletno obdobje delovanje slivniške enote 
Območnega združenja častnikov Slovenije (OZČS), obdobje od 
2014 do 2017. Skratka, skupaj sta pretekli dve desetletji, ko smo 
s pogorišča enote prispeli v sam vrh enot mariborskega območ-
nega združenja slovenskih častnikov. Tudi dvajsetič zapovrstjo 
se je tokratna, jubilejna volilna konferenca, odvijala v prostorih 
OŠ Franc Lešnik - Vuk v Slivnici. Učenci so v petek, 23. februarja, 
veselo odvihrali na zaslužene zimske počitnice, članice, člani, 
pristaši enote in častni gostje pa smo se v zavidljivem številu 
odzvali vabilu na konferenco.
Še enkrat je vodstvo slivniške enote, zadolženo za pripravo kon-
ference, prijetno presenetil član enote in častnik SV, stotnik Boris 
Škodnik. Vse za konferenco je bilo nared, aktualnih revij SV na 
pretek in dve skriti buteljki šampanjca z velikim napisom 20 let. 
Udeleženih je bilo 26 članov, 19 članic in 6 častnih gostov. Prostor 
je bil zaseden do zadnjega kotička. Častne goste so predstavljali 
dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica, Janez Šifrar, častni 
član Združenja zveze borcev za vrednote NOB Hoče-Slivnica, 
Martin Benko, podpredsednik OZSČ Maribor, Jernej Jazbinšek, 
predsednik SD Franc Lešnik - Vuk iz Hotinje vasi, Herman Jakolič, 
podpredsednik AMD Orehova vas, in Marijan Frangež, predsednik 
hoške enote. 
S pozdravom navzočim, pri čemer sem izrazil izredno zadovoljstvo 
z udeležbo, sem odprl 20. jubilejno konferenco. Po predstavi-
tvi častnih gostov in izvolitvi delovnega predsedstva v sestavi 
Boris Demšič, Majda Bobanec, Marija Horvat, in ostalih organov, 
sem podal izčrpno kronološko poročilo o delu enote za preteklo 
štiriletno obdobje, kopije poročila in letnega načrta dela za leto 
2018 pa predal našemu županu in predstavniku krovne častniške 
organizacije.
Pomembna je ugotovitev, da je enota še bolje organizirana, tesneje 
povezana z drugimi društvi in institucijami, pripadnost članstva 
in domoljubje se krepi, tudi članstvo enote se za razliko od vseh 
ostalih 17 enot mariborske častniške organizacije veča. 
V razpravo so se vključili Boris Demšič, Marko Soršak, Martin 
Benko, Jernej Jazbinšek, Herman Jakolič in Marijan Frangež. Če 
strnem skupne ugotovitve in poudarke razpravljavcev, so na-
slednji: čestitke za uspešno opravljeno delo, dobro sodelovanje 

z Območnim združenjem slovenskih častnikov Maribor, Občino 
Hoče-Slivnica, organizacijami in društvi, še posebej s SD Franc 
Lešnik–Vuk, AMD Orehova vas in OŠ Slivnica, večanje članstva 
enote, več usposabljanja in krepitev domoljubja. Verifikacijska 
komisija je pred glasovanjem o poročilu in obravnavi letnega 
načrta dela potrdila sklepčnost konference. 
Tako poročilo o delu enote kakor tudi letni načrt dela, slednji 
z manjšimi dopolnitvami, sta bila soglasno potrjena. Sledila je 
razrešnica predsednika in predsedstva, po podanih predlogih 
predsedstva z zadnje lanske seje pa ponovno soglasno imenovanje 
razrešenega vodstva. V imenu članstva enote se mi je za 20-letno 
uspešno vodenje zahvalil član enote in častnik slovenske vojske 
stotnik Boris Škodnik.
Potrjena sta bila tudi delegata za marčno volilno programsko 
konferenco krovne organizacije, ki bo v izobraževalnem centru v 
Pekrah, Drago Renčelj in Majda Bobanec, ter njuna namestnika 
Jože Žuraj in Silvester Partlič. Zasluženih priznanj so se tokrat 
razveselili Andrej Maučec, Marija Horvat, Milan Ferlin, Jože To-
mažič - Pinki in Miran Drofenik.
Za vesel zaključek sta s harmoniko in trobento poskrbela naša 
Franček in Herman. Gostitelju jubilejne 20. konference, vodstvu 
in osebju OŠ Franc Lešnik - Vuk, iskrena hvala.

   Bruno Kremavc

Tudi delovno predsedstvo je bilo dobro razpoloženo.

Herman in Franček sta ustvarila pravo vzdušje ...

Peli, razgrajali in plesali
Pustovanje s Piko nogavičko po »toti« naši Rogozi

Ob dnevu žena

V vrtcu Sonček Rogoza smo se na ta veseli dan začeli pripravljati 
že veliko prej, saj smo na hodniku razstavili ročno izdelana pustna 
oblačila gospoda Milana Lovrenčiča in kurentijo, ki nam jo je po-
sodil gospod Gregor Šmigoc. Prav tako so nam ves čas prinašali 
različne pustne kostume tudi starši naših otrok.
V torek, 13. februarja, smo se zbrali vsi otroci, starši in krajani 
pred vrtcem. Vse zbrane je pozdravila vodja enote vzgojiteljica 
Marjana Štangler, nato pa smo si pogledali odličnega pokača Marka 
Šibila. Zatem je na harmoniko zaigral Aljaž Verbek, po cesti pa sta 
prijahala konjenika Luka in Urška Verbek, ki sta vodila povorko po 
totem našem kraju Rogozi. Pri Mercatorju smo zapeli in zarajali 
ter dobili veliko bonbonov. Pokač se je ponovno pokazal v svoji 

Z otroki v vrtcu Sonček se vsako leto z velikim veseljem pripra-
vljamo na naš nastop ob dnevu žena, ki ga organizirajo v Krajevni 
skupnosti Rogoza.  Tudi letos je bilo tako in z otroki smo odplesali 
tri plese pod vodstvom vzgojiteljice Vesne Gosak ter zapeli  tri 
pesmi pod vodstvom vzgojiteljice Nikoline Lonec. Tako smo vsem 
zbranim s pesmijo in plesom polepšali dan, otroci pa so si zaželeli, 
da bi lahko nastopali še kje drugje.

   Nikolina Lonec

spretnosti, na zasneženem travniku v Samovi ulici pa sta konja 
pokazala svoj galop. Maškare smo pele, razgrajale in se ustavile 
pri krajevni skupnosti, kjer smo zaplesali ob zvokih poskočne 
harmonike. Povorko smo nadaljevali po ulicah in zaključili pred 
vrtcem, kjer so nas pričakali zasluženi pustni krofi in topel čaj. Ko 
smo se okrepčali, smo še zarajali in se pustno poslovili.
Za vso pomoč se zahvaljujemo gospe Anji Brezner, pokaču, har-
monikašu, konjenikoma, gospodu Urošu Blažiču, vsem velikim in 
malim maškaram za dobro voljo ter ohranjanje narodnega običaja.

   Vesna Gosak
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- V februarju je bilo organizirano predavanje dr. Sebastjana 
Kristoviča na temo vzgoje v sklopu vrtca. Kašen je odziv staršev 
na tovrstna predavanja nekoč in danes? 
»V vrtcu se trudimo, da bi staršem pomagali pri zahtevni nalogi 
vzgoje otroka, zato jim vsako leto organiziramo predavanje s pri-
znanim strokovnjakom. Vsak starš dobi pisno vabilo, o predavanju 
obveščamo na oglasnih deskah in na spletni strani, pa vendar na 
predavanje pride le približno tretjina staršev. Starši, ki pridejo, 
v večini povedo, da jim ni žal, da so prišli, in da so zadovoljni 
s predavanjem. Zanimivo je dejstvo, da z otroki, katerih starši 
prihajajo na predavanja, v večini nimamo težav, imamo pa jih s 
tistimi, ki jih ni blizu.« 
- Kaj je tisto, kar vas je iz predavanja "Skupna naloga staršev in 
vrtca" najbolj nagovorilo?
»Na predavanju Kristoviča mi je bilo všeč, da je staršem osvetlil 
pomembnost osamosvajanja otroka in priprave na življenje. Za-
nimiva sta mi bila dva njegova izraza: bivanjsko usidranje otrok 
in varuhi otrokovega otroštva. Bivanjsko usidranje otroka pomeni, 
da je za otrokov razvoj dobro, da je popoldan doma in se sidra v 
občutenju družinskega življenja, ne pa da je razdrobljen v razne 
popoldanske dejavnosti. Predavatelj je poudaril, da morajo starši 
danes postati varuhi otrokovega otroštva, ne pa njegovi nepre-
stani animatorji. Zavarovati je potrebno otroke pred preštevilnimi 
igračami, katerih so polne otroške sobe in jim zmanjšujejo ustvar-
jalnost in domišljijo, hkrati pa je treba iz otroških sob umakniti 
vse elektronske naprave (televizija, računalnik, tablica, telefon), 
saj povzročajo zasvojenost.«  
- Vodite tudi "socialne igre" v vrtcu, kjer opazujete otroke. Kaj 
je tisto, kar najpogosteje opažate pri otrocih? 
»Kot svetovalna delavka v vrtcu sem razmišljala, kako bi se lahko 
otrokom čim bolj približala. Zamislila sem si dejavnost Socialne 
igre, ki mi omogoča, da spoznam vse predšolske otroke, da sem 
lahko s svojim strokovnim znanjem v pomoč pri odkrivanju in 
razvijanju potencialov otrok, hkrati pa tudi pri spremljanju in 
razreševanju morebitnih prilagoditvenih težav. 
Iz generacije v generacijo opažam, da so otroci vedno bolj notranje 
nemirni in neučakani. Vse bi želeli takoj in zdaj. Še preden zaklju-
čimo z neko igro, me že sprašujejo, kaj bo naslednja igra. Ker je 
celotna dejavnost zasnovana kot igra, zelo radi prihajajo, vendar 
pa tudi ne mine srečanje, da ne bi »urili« potrpežljivosti, prena-
šanja poraza, poslušanja drugih, sledenja navodilom, razvijanja 
empatije in izražanja čustev na sprejemljiv način.«
- Ste tudi sama mamica, tako da lahko marsikatero vedenje 
podate iz lastne izkušnje. Katero pa je tisto vodilo, da vam 
pomaga pri vzgoji?
»Ne znam si predstavljati, kako bi lahko karkoli rekla o vzgoji 

otrok, če ne bi tudi sama vzgajala otroka. Teorija je super, ampak 
praksa pokaže, koliko smo jo razumeli. Moj sin se sicer že bliža 
zaključku osnovne šole, pa vendar opažam, da je pred menoj še 
kar nekaj vzgojnih izzivov. Neizmerno sem hvaležna, da sem bila 
sama v otroštvu deležna vzgoje, ki mi je privzgojila samostojnost, 
delovne navade in odgovornost. Ne moreš namreč naprej dati 
nečesa, česar sam nisi prejel. Sedaj, ko sem sama v vlogi mame, je 
moje vsakodnevno vodilo: daj otroku brezpogojno ljubezen, hkrati 
pa ga vzgajaj tako, da bo 'ptič' enkrat odletel.« 
- Kaj pa najraje počnete v prostem času? Berete morda knjige 
o vzgoji?
»Knjige so moje vsakodnevne spremljevalke. Če si v tem trenutku 
prikličem v spomin nočno omarico, je na njej šest knjig … Že v otro-
štvu sem rada brala, takrat sicer pustolovske knjige, danes pa vse 
sorte (že po službeni dolžnosti knjige o vzgoji, razne revije, kot so 
National Geografic in Gea, pa duhovno literaturo …). Zelo rada tudi 
hodim v gore, nabiram zdravilna zelišča in igram družabne igre.« 
- Bi za konec želeli še kaj podeliti z nami?
»Ni lahko biti starš, pa vendar je to nekaj najlepšega, kar se nam 
zgodi v življenju. Idealen starš ne obstaja, menim pa, da je za čisto 
vest in dober spanec v katerem koli življenjskem obdobju potrebno 
samo eno: da smo se trudili svoje otroke vzgajati najboljše, kot 
smo v dani situaciji zmogli. Trud pa vključuje nenehno »delanje na 
sebi«, držanje reda in doslednosti v vsakdanu in odprtost vsake 
toliko časa za preverjanje svojih vzgojnih metod.« 
Zahvaljujem se gospe Jasni Bohnec, da je delila z nami te zanimive 
besede, izkušnje in vzgojna priporočila. Še naprej ji želimo, da z 
otroki deli svojo srčnost in toplino. Vsekakor se bodo otroci radi 
spominjali tega pomembnega vrtčevskega obdobja.

   Mojca Rakovič     Osebni arhiv Jasne Bohnec

Zraven obveznosti pa Jasna Bohnec najde tudi čas za obisk gora, nabiranje 
zdravilnih zelišč in družabne igre. 

Čez petdeset let ne bo več pomembno, 
kakšen avto ste vozili, v kakšni hiši 
ste živeli, koliko ste imeli na bančnem 
računu in kako ste se oblačili. A svet 
bo morda za odtenek boljši, ker ste bili 
pomembni v življenju nekega otroka.

Anonimni avtor

Risanke niso zdrave v nobenem pogle-
du. Z gledanjem risank namreč otroci 
ničesar ne pridobijo. Ne na fizični in ne 
na duševni ravni. Pravzaprav izgubljajo." 

Sebastjan Kristovič

Daj otroku brezpogojno ljubezen
Spoznavanje otrok in odkrivanje njihovih močnih področij je del svetovalne službe, ki jo svetovalna 
delavka Jasna Bohnec opravlja v vrtcih Hoče in Rogoza

Vzgoja otrok vsebuje različne dileme, mejnike, stiske in različne 
izzive, ki jih je najboljše reševati v najzgodnejšem obdobju otro-
ka. Pri vzgoji otrok starši sodelujemo z različnimi institucijami 
in ljudmi, v začetku predvsem z vrtcem. Za posvetovanje se v 
vrtcu lahko obrnemo na svetovalno službo. Da poiščemo pomoč 
ali nasvet, v prvi vrsti pomeni predvsem pogum, da smo nekaj 
prepoznali in spregovorili. Včasih pa pomaga že samo pogovor, 
ki ga je v današnjih dneh vse premalo.
Svetovalna delavka Jasna Bohnec pri svojem delu sodeluje z 
otroki, njihovimi starši, strokovnimi delavkami v vrtcu in z vod-
stvom vrtca pri ustvarjanju čim boljših pogojev za dobro počutje 
in optimalen razvoj otrok. Njen del nastopi predvsem v kritičnih 
situacijah v družini (selitev, razveza, rojstvo, izguba, odvisnosti 
ipd.) in pri drugih stiskah, ki jih starši doživljajo. Delo svetovalne 
delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem 
v razvojno svetovanje in preventivo. Svetovalna delavka si priza-
deva, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe 
primerno odzivali.
Tako smo Jasno Bohnec poprosili, da z nami spregovori nekaj besed 
o svojem delu, o radostih in izzivih na delovnem mestu, ter smo 
predvsem želeli izvedeti še kaj koristnih informacij za vzgojo otrok.
- Delate v svetovalni službi v vrtcih Hoče in Rogoza. Vaše delo 
zajemo pisano paleto dejavnosti, ki jih opravljate. Nam lahko 
opišete, česa se pri svojem delu z otroki najbolj veselite? In kje 
se pojavljajo morebitni delovni izzivi?
»Zelo sem hvaležna, da imam delovno mesto, kjer lahko delam 
z otroki. Otroke dojemam kot sončke, ki ti ponujajo zastonjski 
občutek sprejetosti in radosti. Neprecenljivi so trenutki, ko prite-
čejo, te objamejo, ti želijo kaj povedati, se stisnejo k tebi, uživajo 
v šalah … Pri svojem delu z otroki sem najbolj vesela, ko jih lahko 

spoznavam in jim pomagam odkrivati njihova močna področja, pa 
tudi kompenzirati slaba. Trenutni delovni izziv so mi starši, katerih 
otroci pogosto kažejo težavno vedenje, sami pa ne želijo stikov 
z vrtcem, ne prihajajo na pogovorne ure, roditeljske sestanke.« 
- O vzgoji dandanes obstaja veliko priročnikov, forumov in osta-
lega materiala, po katerem lahko starši posežejo ob vzgoji malč-
kov. Obstaja kakšen avtor ali delo, ki ga posebej priporočate? 
»Zanimivo, da imajo starši kljub poplavi literature, filmov, preda-
vanj … danes velike težave pri vzgoji otrok. Včasih naši starši niso 
imeli vsega tega, pa so nas vseeno znali vzgojiti. Kako to? Sama 
sem mnenja, da nam je staršem skupaj z rojstvom otroka dano 
tudi znanje, kako vzgajati. Težava se pojavi, ker starši nismo več v 
stiku s samim seboj (tukaj mislim, da ne zmoremo več ubesediti in 
izražati svojih najglobljih občutenj), tako ne zmoremo z otrokom 
zgraditi stabilnega in obojestransko zadovoljujočega odnosa. 
Knjiga, ki zaseda prvo mesto na moji vzgojni knjižni lestvici, nosi 
naslov Znanost o vzgoji, avtorice Margot Sunderland. Naslov 
je sicer precej odbijajoč, vendar je knjiga napisana zelo berljivo, 
jasno in hkrati nas prepriča s svojo vsebino.« 

Otrok lahko odraslo osebo nauči 
tri stvari:
• kako biti srečen brez razloga,
• kako biti vedno zaposlen
• in kako iskati tisto, kar si želite 

s celim svojim bitjem.

Paulo Coelho

Otroci se veselijo »Socialnih iger«, ki jih v vrtcu vodi Jasna Bohnec.
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Lani ure, letos slikarji
Učenci osnovne šole Slivnica sodelovali na pustni povorki v Hotinji vasi

Izak navdušen nad paličnjaki
Navihan deček iz skupine Muce je svoje domače živali prinesel v vrtec

Pred nekaj leti sem se v živalskem vrtu približala skupini obisko-
valcev, ki so na svojih rokah opazovali čudne in velike žuželke. 
Radovedna in polna negativnih občutkov zavračanja stikov z 
žuželkami nasploh sem želela svoja starejša sinova opogumiti, 
da bi tudi onadva premagala strah in odpor do njih. A najprej sem 
morala sama tem umirjenim in »plazečim palčkam« dovoliti, da 
se povzpnejo na moj rokav in kasneje na dlani. Tako so se nam 
priljubili, da so postali naši hišni ljubljenčki in ostali so v naši dru-
žini. Sedaj prenašam vsako leto na svoje male varovance znanje 
in pozitivne občutke o paličnjakih.
Letos so navdušili Izaka. Izak je navihan deček iz skupine Muce. 
Nekega dne mi je povedal, da ima tudi on doma paličnjake, takšne, 
kot so v vrtcu. Zanje je kupil tudi posodo in prinesel jih je v vrtec. 
Kaj je povedal prijateljem? Preberite, morda se navdušite še sami.
• Kakšni so paličnjaki? 
»Imajo 6 nog. Imam 6 paličnjakov, en je poginil.«
• Kaj jedo paličnjaki? 
»Neke rastline, take, ko pikajo in jih najdeš v gozdu, že malo pred 
gozdom, tam, kjer rastejo gor maline.«
• Kako skrbiš za paličnjake?

»Moram menjat rastlino. Babica nabere v gozdu neke tri. Vsak dan 
jih moram špricat z vodo ..., vsako jutro …, vsak večer …, no, malo 
pozabim včasih. Na tla jim moraš dat pesek, da tam lahko kakajo.«
• Kaj pa delajo paličnjaki? 
»Ja nekaj se plazijo, pa malo jejo, na vrh posode grejo gledat.«
• Se igraš z njimi? 
»Malo jih dajem ven, malo jih pocartam.«
• Kaj ti je najbolj všeč na paličnjakih? 
»Noge ... Ker se malo premikajo, ker so ko palčke. En nam je že 
slekel kožo.«
• Na kaj moraš paziti, ko jih imaš na rokah? 
»Da jim ne zlomim na primer noge. Enemu sem že zlomil nogo, 
a ne za nalašč. Nič se ni drl. Mu je zrasla že nova. Tisti veliki, ki 
mu je odpadla noga, pa je poginil.«
• Kaj bi povedal tistim, ki bi želeli doma imeti paličnjake? 
»Da so zelo lepi, pa nog jim ne smejo trgati. Dajat jim morajo 
hrano.«

   Polonca Doberšek

»Moja mami najboljše peče«
Otroci iz skupine Muce mamicam ob dnevu žena

V skupini Muce vrtca Hoče se pogovarjamo o dnevu žena. Spo-
znamo novo pesem Mama Nika Grafenauerja in se pogovarjamo o 
mami, zakaj je za nas najboljša … Otroci se nasmihajo ob vrsticah, 
ki pravijo, da se oče z mamo poljublja, z njo vstaja, ji kar naprej 
nekaj obljublja. Potem tudi sami na svoj način povedo, da imajo 
mamico najraje zato, ker:
Maks: »Najboljše bere pravljice.«
Rok, Peter, Žan Mark: »Najboljše kuha.«
Samantha: »Kupi presenečenje.«
Žiga: »Najboljše popravlja moj avto.«
Vid: »Mi je včeraj kupila čokolado, ker je nisem nikoli jedel.«
Nik: »Z mano vedno barva in se igra.«
Ana: »Se igra z mano, pa vedno naredi vse za mene.«
Miha: »Z mamico vedno pleševa.«

Mia: »Moja mami najboljše peče.«
Kevin: »Zna vse lepo narediti.«
Iza: »Mi vedno pomaga perilo obesit.«
Izak: »Mi nekaj kupi.«
Teja: »Ko grem spat, me mami objame.«
Aleks: »Me zunaj vedno gunca.«
Jan: »Mi je nekaj lepega obljubila za rojstni dan, pa se vedno 
žgečkava.«
Ela: »Peče najboljše mafine.«
Eva: »Najboljše me stiska, pa barva z mano.«
Marek: »Mi v McDonaldsu vedno kupi igračo.«
Bravo mame, ker zmorete tako različne reči in še mnogo več. 

   Polonca Doberšek

Učenci osnovne šole Slivnica smo v sklopu projekta Popestrimo 
šolo ponovno sodelovali na pustni povorki v Hotinji vasi, kjer 
sodelujemo že več let. Vedno zasedemo zelo dobro mesto, zato 
se te povorke tudi zelo veselimo. Lani smo bili ure, letos slikarji! 
Kot vsako leto smo si tudi letos pri dejavnosti ustvarjalnice sami 
izdelali pustne kostume. Iz prevelike bele majice smo izdelali 
popackana slikarjeva oblačila, iz tulca čopič in iz kartona barvno 
paleto. Sodelovali smo učenci od prvega do petega razreda. 
Na pustno soboto smo se zbrali pri Mesnici Fingušt v Hotinji vasi. 
Kljub mrazu smo bili dobro razpoloženi in zbrali smo se v res 
velikem številu. V povorki smo se nekaj časa vozili na traktorski 
prikolici, nekaj časa pa hodili in plesali. Obiskovalcem smo pokazali 
unikatne slike, ki so bile naše delo. Na cilju smo maske dobile 
malico, hot-dog in vroč čaj, ki nas je malo pogrel. Za posladek pa 
še krof, ki za pusta seveda ne sme manjkati!

Preštevanje glasov se nam je zelo vleklo, ker smo rezultate težko 
pričakovali. Razglasitev smo končno dočakali in se je zelo raz-
veselili, saj smo zasedli 1. mesto. Zmagali smo! Učiteljica Maja 
Vargazon je prevzela denarno nagrado, s katero si bomo privo-
ščili slastne pice. Z bonboni, ki so spadali k nagradi, pa smo se 
posladkali takoj!
Kot vsako leto mi je bilo tudi letos na povorki zelo všeč. Verjamem, 
da so se tudi drugi učenci imeli tako lepo kot jaz. Teh povork ne 
bom nikoli pozabila, na njih vsako leto z veseljem sodelujem in 
upam, da bo tako tudi v prihodnje.

   Zala Kukovec

Šolska povorka pred občino
Maškare OŠ Dušana Flisa Hoče sprejela podžupanja Anita Arzenšek

Ob dobrem sodelovanju z obema osnovnima šolama v občini 
je v vsakem šolskem letu kar nekaj obiskov učencev na sedežu 
Občine Hoče-Slivnica. Teme, ki jih učenci ob obiskih obravnavajo, 
so resne – npr. varna pot v šolo – ali pa navihane in vesele. Ena 
izmed teh veselih je zdaj že tradicionalni obisk pustnih mask OŠ 
Dušana Flisa Hoče. 
Ob službeni odsotnosti župana dr. Marka Soršaka jih je z veseljem 
in preoblečena v miško sprejela podžupanja Anita Arzenšek. Pu-

stne maske so zapele, izročile pismo za župana in se posladkale 
s čokoladnimi bonboni, nato pa nadaljevale svoj sprehod po kraju. 
Hvala učencem in učiteljicam, ki so se na svojem potepu po občini 
oglasili tudi pri nas.

   Neva Dolgoš      Domen Repa
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Angelinih sto let življenja
Najstarejša občanka Krajevne skupnosti Slivnica Angela Gmeiner praznovala v krogu svojih domačih

Najstarejša občanka v Krajevni skupnosti Slivnica Angela Gmeiner, 
rojena Šali iz Radizela, je 28. februarja praznovala v krogu svojih 
domačih častitljivo stoto obletnico svojega rojstva. 
Angela je še danes klena, čeprav ji zadnjih deset let nekoliko nagaja 
zdravje. Ob pomoči svojega sina Stanislava in snahe Jožice se trudi 
in vztraja biti čim bolj pri močeh. Sin in snaha skrbita zanjo zadnjih 
nekaj let. Še pred kratkim je vse postorila sama, sedaj pa, ko ji 
občasno še ponagaja spomin, ji stojijo ob strani njeni najdražji. 
Angela je bila v času svojega aktivnega življenja šivilja in skupaj z 
možem Antonom si je leta 1946 ustvarila nov dom v Radizelu na 
Hudourniški cesti. Živela sta skromno. V zakonu so se jima rodili 
otroci: Anton, Kristina, Milan, Stanislav in Cvetka. Po smrti moža 
leta 1977 je Angela sama skrbela za družino 

Otroci so se poročili in sami ustvarili svoje družine. S svojimi 
otroki so mamo večkrat obiskali. Angela je zelo ponosna na osem 
vnukov in šest pravnukov. Na njenem domu smo jo obiskali župan 
dr. Marko Soršak, Neva Dolgoš, Irena Topolovec, Vilma Sluga in 
Peter Kovaček. Doma so nas poleg Angele toplo sprejeli še sin 
Stanislav, snaha Jožica, vnuk Mitja in vnukinja Tjaša. 
Ob prijetnem druženju smo pričarali nasmeh na slavljenkin obraz. 
Ob odhodu pa smo ji zaželeli zdravja in dobrega počutja v krogu 
njenih najdražjih. Njenim pa smo se zahvalili za topel sprejem in 
želeli, da še naprej skrbno negujejo svojo mamo Angelo. 

   Peter Kovaček

Zlatoporočenca Perko
Erika in Bruno Perko iz Radizela kljub vzponom in 
padcem skozi 50-letni zakon

Erika in Bruno Perko iz Radizela sta si 10. februarja obljubila na-
daljnjo zvestobo. Kljub vzponom in padcem skozi 50 let zakona 
sta si s skupnimi močmi zgradila hiško v Občini Hoče-Slivnica, 
srečen dom in družino, danes njun čas krajšajo vnuki in vnukice. 
Na dan poroke so ju pospremili prijatelji, sosedje in družina. Vsi 
skupaj jima želimo še na mnoga zdrava leta v skupni sreči.

   Andrej Pavlinek    Andrej Pavlinek

Suh kašelj je lahko znak hude bolezni
Idiopatska pljučna fibroza je redka bolezen pljuč, po odkritju katere bolnikom ostane v povprečju le še 
od dve do pet let življenja

Idiopatska pljučna fibroza (IPF) je redka bolezen pljuč. Za bolezen 
predvsem starejših ljudi je značilno brazgotinjenje pljučnega tkiva, 
zaradi katerega bolnik vse težje diha. Vzroka za IPF ne poznamo, 
dejavniki tveganja pa so kajenje, delo ali bivanje v umazanem 
okolju in genetika. 
Znaki IPF so neznačilni – suh kašelj, težka sapa, pokanje v pljučih 
in betičasti prsti. Zato je pot do diagnoze pogosto dolgotrajna. 
Čeprav je, kot opozarja prim. Katarina Osolnik, dr. med., s Klinike 
Golnik, za bolnike z idiopatsko pljučno fibrozo najpomembneje 
prav pravočasno odkritje bolezni: »Če bolezen odkrijemo v zgo-
dnejši fazi, je možnost zdravljenja boljša. Ko zdravnik posumi na 
IPF, mora bolnika takoj napotiti k specialistu za pljučne bolezni.« 
»Prosite za dodatne preiskave, če težave z zadihanostjo in kašljem 

ne pojenjajo,« svetuje predsednik Društva pljučnih in alergijskih 
bolnikov Mirko Triller, ki bolnike poziva, naj svojemu zdravniku 
vedno povedo, kako se zares počutijo.    
Možnosti zdravljenja IPF so omejene. Ena od možnosti je tran-
splantacija pljuč, ki je primerna le za nekatere bolnike, večino 
pa po obravnavi na posebnem konziliju Klinike Golnik zdravijo z 
antifibrotiki, ki upočasnijo upad pljučne funkcije. V napredovali fazi 
bolezni bolnike zdravijo s kisikom, zdraviti morajo tudi pridruženo 
srčno popuščanje in lajšati hud kašelj. Na koncu bolnikom z IPF 
omogočijo paliativno obravnavo. »Zelo pomembno je, da se z 
bolniki in svojci odkrito pogovorimo, saj večina za IPF sliši prvič in 
take diagnoze ni lahko sprejeti,« sklene primarijka Katarina Osolnik.

Biti ženska, kako biti ženska

sredi močnih viharjev,

sredi bučanja vetrov?

Nositi breme najtežjih besed,

v teku skozi valove vsakdana.

Spolzim v samoto,

poniknem v srce tišine,

v objem sonca se zavijem,

v lepoto duše skrijem obraz.

Uspeti in biti ženska

v vrtincu zmešnjav,

ob pogledu na žalostne oči

in obup tavajočih otrok,

ob pogledu na oddaljeno srečo

in neslišno hlipati med prsti.

Med oboki tujih besed,

med ognjem ponosa

iskati materin jezik.

Iščem lunino sled

in vstajam s soncem.

Svetloba postaja preozka,

drsim in iščem nova

znamenja sredi poti.

   Majda Strnad

KAKO BITI ŽENSKA?
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projekt in tekača, saj se zavedamo pomembnosti sporočila projekta 
in želimo na tak način tudi pomagati malim vitezom, nenazadnje 
jih nekaj prihaja tudi iz naše občine.
»Vabim vas, da se mi pridružite v gibanju za male viteze. Pomemb-
no je gibanje, ki je v obliki hoje, rekreacije, teka – ki je lahko en 
krog, 5 minut ali več – ni pomembno. Pomembno je le gibanje, ki 
ga bomo skupaj ustvarili na pripravljeni krožni progi. Vesel bom 
vsakega vašega obiska in podpore – pridružite se mi in skupaj 
pomagajmo malim vitezom. Se vidimo 21. septembra v Hočah!«
Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh je name-
njen pomoči malim vitezom, cilj je zbiranje denarnih sredstev 
za ustanovo Mali vitez. Denarna sredstva se zbirajo na sledeče 
načine: donacije podjetij, sms-donacije in zbiranje prostovoljnih 
prispevkov posameznikov na dnevnih tekaških dogodkih.
Že od lanske jeseni Bogomir Dolenc intenzivno potuje po krajih 
Slovenije, kjer promovira projekt ter se srečuje z različnimi podjetji. 
Nekatera podjetja so že pristopila k sodelovanju z donacijo in na 
tak način podprla prizadevanja tekača. Bogomir Dolenc poziva 
tudi ostala podjetja, organizacije, da se pridružijo duhu dobrodel-
nosti in z donacijskimi prispevki podprejo namen maratonov ter 

Mali vitezi so osebe, ki so se v času otroštva soočali s težko boleznijo rak, imeli operacije, terapije, kemotera-
pije in so tako v najlepšem trenutku življenja bili izpostavljenim vsem tegobam zdravljenja. To zdravljenje pa 
je pustilo posledice na njihovih telesih v obliki poškodb tkiv, manjkajočih udov, poškodovanih udov, predvsem 
pa je pustilo posledice na njihovi psihi in samozavesti in/ali samopodobi. Vse te posledice zdravljenja nosijo 
naprej v življenje – v mladostniško dobo in kasneje v dobo zrelosti in odraslosti. Teh oseb – malih vitezov – je 
v Sloveniji preko 1000.

na tak način pomagajo malim vitezom. Poudarja, da se donacije 
s pogodbo namenijo direktno na koristnika, to je ustanova Mali 
vitez, on je le sopodpisnik in izvajalec tekaškega dogodka. Na tak 
način podjetja družbeno odgovorno pomagajo malim vitezom, 
hkrati pa se tudi skozi projekt, predvsem pa tekača, promovirajo 
in pokažejo svoje razumevanje ter lokalno družbeno odgovornost. 
V času dnevnih maratonov (in že prej) bodo lahko posamezniki 
podprli tekača tudi s poslanim SMS-om z geslom, vsa zbrana 
sredstva se bodo zbirala in namenila ustanovi Mali vitez. Številka 
in geslo bosta objavljeni pred pričetkom projekta, predvidoma pa 
že v mesecu maju.
 Na posameznih dnevnih maratonih bodo prisotni tudi mali vitezi, 
ki bodo aktivno sodelovali in pomagali pri samem dogodku ali pri 
teku tekača. Vsak tekač, ki bo želel pomagati ustanovi, bo lahko 
namenil prostovoljni prispevek, ki bo evidentiran in na koncu 
dneva nakazan na TRR račun ustanove Mali vitez. Dnevno se bo 
objavljala višina zbranih sredstev, saj je pomembna ažurnost in 
transparentnost, pa tudi znesek zbranih sredstev bo motivacija 
tekaču za dokončanje maratonov, ki bodo pred njim v naslednjih 
dnevih.

Odtekel bo 42 maratonov
Največji športno-dobrodelni projekt bo z dnevnim tekaškim dogodkom tekača gostila tudi naša občina

Bogomir Dolenc, tekač, triatlonec, vrhunski ekstremist in pred-
vsem človek, bo v dvainštiridesetih dnevih odtekel dvainštirideset 
maratonov. Za tiste, ki se ne ukvarjajo s tekom ali ne poznajo teka 
tako podrobno – maraton je tekaška disciplina v dolžini 42,195m. 
Vrhunski maratonci, ki tekmujejo na tekmovanjih, se v enem letu 
udeležijo največ dveh ali treh maratonov. Za tekaškega rekreativca, 
ki gre na kakšnega od slovenskih maratonov (najbolj poznan je 
ljubljanski ali maraton v Radencih), pomeni en tak maraton kar 
nekaj tekaških priprav, večmesečnih, in ko se ga odteče, sledi vsaj 
nekaj dni, če ne več kot en teden tekaškega počitka. Bogomir pa 
bo takšne teke izvedel iz dneva v dan, kjer bo na pripravljenih 
krožnih tekaških progah tekel maratone. 
Športno-dobrodelni projekt se začenja 25. avgusta z uvodnim 
tekaškim dogodkom v Velenju, nato se nadaljujejo dnevni tekaški 
dogodki po različnih krajih Slovenije, zaključuje pa se 5. oktobra 
s tekom na trasi Trojane–Velenje, kjer se bo tekač s pričakovano 
večjo skupino tekačev podal proti cilju v Velenju, kjer bo zaključek 
z dobrodelnim koncertom in programom na trgu mesta. 
Projekt poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika drža-
ve g. Boruta Pahorja, saj je predsednik prepoznal delo, trud in 

Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh 
je največji tovrstni projekt v Sloveniji v letošnjem 
letu in je namenjen pomoči ustanovi Mali vitez in 
njenim malim vitezom.

prizadevanje tekača in s tem nazivom daje 
projektu prav poseben pomen. Pomembno 
vlogo ima tudi ambasadorka in podpornica 
projekta ga. Vlasta Nussdorfer, varuhinja 
človekovih pravic, ki s tekačem že sodeluje, 
saj se bodo v tednu otroka (med 1. in 5. ok-
tobrom) pripravili tekaški dogodki, v katere 
aktivnosti bodo vključeni otroci. 
Več o projektu na www.42maratonov.si
»Maraton je merilo vztrajnosti in močne 
volje. Vesel sem, da se bo tako velik špor-
tnik, kot je Bogomir Dolenc, ustavil v naši 
občini. Še posebej sem vesel, ker pomaga 
malim vitezom, ki so pomoči zares potreb-
ni. Združiti veselje do športa in željo po 
pomoči drugim je plemenito in viteško de-
janje. Vitezi so bili že v preteklosti znani po 
plemenitem delu in plemenito srce danes 
vodi Bogomirja Dolenca na poti marato-
nov. Ponosen bom, če se bomo prireditve 
udeležili v čim večjem številu. Se vidimo 

21. septembra 2018 na tekaški progi v okolici OŠ Dušana Flisa 
Hoče,« je ob pričetku promocije dogodka dejal dr. Marko Soršak, 
župan Občine Hoče-Slivnica.
V občini Hoče-Slivnica se bo pripravil tekaški dnevni dogodek v 
petek, 21. septembra, v popoldanskih urah, kjer se bo teklo na 
krožni tekaški progi v okolici osnovne šole v Hočah. Na samo 
tekaško prireditev v naši občini ste vabljeni vsi, tako občani kakor 
športniki in tekači rekreativci, saj želimo tekača vzpodbuditi in mu 
pomagati dokončati dnevni maraton. To bo njegov že 28. zapore-
dni maraton. Več o samem programu bomo zapisali v naslednjih 
številkah. Občina Hoče-Slivnica tako podpira športno-dobrodelni 
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Stalinove orgle – strah in trepet nemške vojske  
Oskar Dolšak iz Pivole na Hočkem Pohorju, sin Maistrovega borca in prisilni mobiliziranec v nemško vojsko, 
se tudi po 75 letih živo spominja kalvarije in trpljenja na vzhodni fronti

Ena od značilnosti nemške okupacije na slovenskem Štajerskem 
je bila prisilna mobilizacija v nemško vojsko, ki je kot zelo radi-
kalni ukrep prizadela dobršen del moškega prebivalstva v tem 
delu okupirane Slovenije. Nemško prisilno mobilizacijo so začeli 
izvajati leta 1942, ko je bila izdana odredba šefa civilne uprave na 
Spodnjem Štajerskem o uvedbi vojnega prava in državne delovne 
službe na tem območju. Odredba se je dotikala tudi objave popisa 
letnikov 1923 in 1924. V letu 1942 so bili najprej popisi letnikov 
1923 in 1924, sledili so popisi letnikov 1921 in 1922, 1919 in 1920, 
novembra in decembra 1942 pa še popisi letnikov 1918 in 1925. 
Popisom so kmalu sledili nabori in tem vpoklici. Že okoli 20. 
julija 1942 je bil na Štajerskem vpoklican v nemško vojsko letnik 
1923. Vpoklic je bil zelo uspešen, saj se vpoklicani v glavnem 
niso imeli kam umakniti. To se je nato ponovilo tudi jeseni 1942 
in pretežno še leta 1943. Vpoklice so izvajali postopoma, tako da 
so do konca poletja 1943 vpoklicali od letnika 1926–1914, kar je 
predstavljalo okoli 60 % vseh mobilizirancev. Druge obveznike od 
letnika 1928–1908 so vpoklicali pretežno v letu 1944 in preostale, 
vključno z letnikom 1929, še leta 1945. Najučinkovitejši ukrep 
za poslušnost vojnih obveznikov je bila grožnja in represalije 
nad svojci obveznikov, pri katerih se je udomačilo načelo »rajši 
ubogam in sam padem, samo da ohranim družino in dom«. Skupaj 
je bilo mobiliziranih 39.000 Slovencev iz Štajerske in Gorenjske. 
Po uradnih podatkih jih je  padlo  9.942, po nekaterih zadnjih  
ocenah pa celo okoli 10.500. Okoli 15.000 jih je bilo ranjenih.
Med prisilnimi mobiliziranci je bil tudi Oskar Dolšak,  sin Maistro-
vega borca, zavedni Slovenec iz Pivole na Hočkem Pohorju. V 
nemško vojsko so ga kot dvajsetletnega mladeniča vpoklicali  6. 
decembra 1942 v Mariboru. Bil je v skupini 300 mobilizirancev, ki so 
jih zbrali pri slovenski cerkvi in nato iz železniške postaje odpeljali  
z vlakom iz Maribora na Češko. Tam so jih v kraju Kromeriž začeli 
usposabljati za bojevanje.  Na  Češkem je bil do junija 1943, ko 
je bila njihova bojna enota  napotena z vso bojno opremo  proti 

vzhodu. Peš so hodili 40 kilometrov in se 
ustavili v mestu Slinj, kjer so si organizirali 
tabor na hipodromu. 
Vojno se že občutili,  postajalo je čedalje 
strožje in  zaradi pogovorov z domačini so 
jim oficirji na veliko grozili s streljanjem, saj 
so jim očitali, da se »družijo z našimi sovra-
žniki«. Postopoma so jih  začeli  pošiljati 
v bojne enote na vzhodni fronti. Oskarja 
je vojna  pot pripeljala  do Bratislave,  od 
koder so  skoraj teden dni potovali proti 
Poljski in iz Poljske v Litvo v  bližino Vilne. 
Strahoma so opazovali  železniško postajo, 
na katero so  prihajali novi in novi vlaki z 
ranjenci, za katere je skrbel RK. »Takrat 
sem prvič videl, kaj je vojna, težki ranjenci, 
krvavi, poviti, zaskrbljeni, raztrgani, lačni in 
žejni.« Iz Litve so bili napoteni v Estonijo, 
kjer so videli veliko požganih vlakov, ki so 
jih oblasti zaradi prihajajoče ruske vojske 
odstranjevale iz prog.
Oskar je bil v taboru  ob mejni reki Narvi, 
kjer so morali trdo delati. Pri nakladanju  

betonske opeke na tovorne vlake se je prvič srečal tudi z Judi, 
ki  so kot taboriščniki delali v betonarni.  Kljub trdemu delu se 
je Oskar silom prilike ob druženju z domačini naučil nekaj ruskih 
besed in  stavkov, kar mu je proti koncu vojne prišlo prav.  Na 
božični večer 1943 je bil na straži, po stražarski službi pa so imeli 
priložnostno božično zabavo, ki so se je udeležile tudi domačinke. 
Že  12. januarja 1944  so prejeli ukaz, da se morajo pripraviti za 
odhod na fronto. Prispeli so blizu ruske frontne črte in se kmalu 
soočili z nevarnostjo napadov ruskih partizanov.  Bili naj bi  »kanon 
futer« za ruske partizane.
Oskarju se je še kar dobro izšlo, saj je bil dodeljen enoti, ki je v 
zaledju varovala mostove in proge. Jeseni 1944 je bilo jasno, da 
Nemčija izgublja vojno in takrat je tudi Oskar doživel eno najstra-
šnejših orožij druge svetovne vojne, »Stalinove orgle«. Katjuše 
so bile smrtonosne, to je bil strah in trepet nemške vojske, tega 
orožja so se vojaki najbolj bali. Septembra 1944 je bil  ranjen v 
rame in ga je našel  bojni tovariš, doma sicer  iz Reke na Pohorju, 

s katerim se  prej nista nikoli videla. Spoznal je tudi mladega, 
19-letnega Kamničana, s katerim sta potem ostala skupaj in se 
pustila ujeti ruskim vojakom. Oskar je imel srečo, da ga Rusi niso 
ustrelili, saj se je zanj  zavzela neka ženska. 
»Pijani Rusi so nas podili, nadirali, niso nam dali hrane, trpeli 
smo veliko pomanjkanje in tri dni potovali do Talina, kjer so nas 
ujetnike popisali. Pri sebi sem imel samo še sliko domačih, vse 
drugo so mi pobrali in nas zaprli v taborišče Klooge,« se spominja 
Oskar.  Taborišče Klooga v bližini Talina v Estoniji  je bilo eno od 
največjih koncentracijskih taborišč  v baltskih deželah, v katerem 
je bilo  med vojno ubitih veliko estonskih  Judov. Konec septembra 
1944 so to taborišče  osvobodili Rusi in našli na stotine trupel 
pobitih taboriščnikov. 
»Videl sem razpadajoča trupla, ki so jih jedli črvi, videl sem neza-
vestne ljudi, pohabljene, smrdeče. Trupla so polivali z bencinom 
in sežigali, da so lahko zaustavili neznosni smrad, ki se je širil 
vse naokoli. Ostanki trupel so se kotalili, nekaterim so odpadale 
glave in drugi deli teles,  to so bili strašni prizori, ki jih ne privo-
ščim nikomur«, umirjeno dodaja Oskar in pripominja, da »je bilo 
krvi več, kot v kakšni klavnici.« Ker je  nekaj malega razumel in 
govoril rusko, so ga Rusi vzeli za prevajalca in s tem je bil rešen 
umazanega dela pospravljanja  razpadajočih trupel. Med njimi so 
našli tudi mater z nekaj dni starim dojenčkom. Bili so lačni, jedli  
nesoljeno stlačeno listje, lubje in travo. Kruha ni bilo.
V ujetništvu je preživljal težke čase, preživel je več taborišč in 
se nazadnje iz Novgoroda po šestih tednih preko Karpatov, čez 
Moldavijo, Romunijo, Madžarko in hrvaško šele 12. decembra leta 
1945 vrnil domov. Za mnoge je bil »švabski vojak«, kot so dolga 
leta stigmatizirali nemške mobilizirance. Sam se s tem ni nikoli ni 
obremenjeval. Danes je ena redkih še živih prič vojnih strahot, ki 
so jih doživljali slovenski mobiliziranci v nemško vojsko. Po doslej 
zbranih podatkih jih je 9.942 tudi padlo. Kot nemški vojak je prišel 

domov na dopust in je s pomočjo sestre, ki je bila povezana z OF, 
iskal zveze s partizani, da bi se jim pridružil.
»Žal prave zveze ni bilo in moral  sem se vrniti nazaj na vzho-
dno fronto. Če bi dezertiral in se skrival, bi vso družino izselili, 
zaprli v taborišče ali celo ustrelili,« je povedal ob koncu našega 
pogovora in dodal, da je bil 14. septembra 1944 že razglašen 
za pogrešanega. Danes je vesel, da je lahko po 75. letih svojo 
zgodbo vojne kalvarije in trpljenja  brez strahu  povedal na glas. 
»Naj mladi spoznajo tudi to temnejšo plat slovenske zgodovine 
in naj si zapomnijo, da je vsaka  vojna nekaj najstrašnejšega, kar 
lahko prizadene človeški rod.«

   Dr. Marjan Toš     osebni arhiv Oskarja Dolšaka
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Kleni mož s kovaškim kladivom  
Bregantovi fantje Slavko, Maks in Janez so v domači kovačiji ohranjali tradicijo nekdanjega kovaštva. Janez 
je pri svojih 88 letih z veseljem obujal spomine na čase, ko je bil kovač še zelo potreben in cenjen poklic.

Skoraj vsak dan hodim mimo tvoje hiše in misli mi uhajajo v pre-
teklost, ko sem veliko slišala o Bregantovih fantih in Bregantovi 
domačiji. Povej nam kaj o svojih otroških letih in o svojem domu.
»Odraščal sem v Hočah, na domačiji sredi vasi, nasproti tovarne 
Sana, kjer je stala Bregantova domačija. Stari oče je prišel iz Hotinje 
vasi, kjer je imel kovačnico blizu gostilne Keršič, naselil se je tu in 
odprl kovačijo. Moj oče Maks je nadaljeval z obrtjo; mama je bila 
s Pahičeve domačije, ki so jo kasneje kupili Supejevi.
V družini smo bili štirje otroci – Slavko, Maks, jaz in najmlajša 
Jožica. Mama je lepo skrbela za nas; gotovo ni imela lahkega 
dela, saj so nam šle po glavi razne vragolije. Ker je bil oče večji 
del dneva v kovačnici, je bilo poleg gospodinjstva vse delo na 
vrtu in na njivi na njenih plečih. Oče je delal tudi ob sobotah in še 
veliko ob nedeljah, saj so imeli furmani takrat čas in so pripeljali 
podkovat konje.«
Ste bili že kot otroci veliko v kovačnici? Kaj ste tam počeli?
»Zelo veliko smo bili v 'kovačiji', kakor smo ji rekli – če se je le dalo 
in so nas pustili, seveda. Pozimi smo se bolj greli, sedeli pri ognju 
in se greli nad 'pečnico'. Že zgodaj smo tudi pomagali: gnali smo 
meh; ko smo obvladali kladivo, pa smo kovali že prve žeblje.«
Vaša kovaška obrt v Hočah je bila prijavljena že konec 19. stole-
tja. Kdo je postavil kovačnico in začel z obrtjo? Kdo vse je delal 
v vaši 'kovačiji' in katera dela so se opravljala?
»Kovačijo je postavil moj dedek, ki je prijavil »veliko kovaško 
obrt« aprila 1884. V Hočah je bil pozneje še en kovač Lackovič 
na sedanji Bohovski cesti. V kovačiji je delal moj deda Jožef, oče 
Maks in vedno sta bila po dva vajenca, večinoma so bili domačini. 
Midva z bratom Slavkom sva se doma izučila in pomagala očetu 
še potem, ko sva bila že v službah. 
Eno glavnih opravil je bilo podkovanje konj; treba je bilo res paziti, 
da te kak razborit žrebec ni brcnil … Kovali smo žeblje: spomnim 
se velikega naročila za cerkev sv. Areha na Pohorju; popravljali 
smo orodje, pluge, brane, sadilnike za koruzo … Izdelovali pa 
smo tudi nove vozove, koleslje – vse razen kolarskih del, ki jih je 
opravljal sosed kolar Vrecl.«
Spominjam se žalostnega konca stare kovačnice, ko se je po-
rušila. Do katerega leta pa je bilo v njej življenje?
»Kovačnica je živela do očetove smrti leta 1966; zgradba je do-
trajala. Z ženo Zvonko sva se odselila v novo hišo, kjer sem v 
svoji delavnici še dolgo opravljal kovaška dela. Prav tako je brat 

Slavko ostal do smrti zvest kovaškemu delu. Seveda so bila to 
bolj popravila in manjši izdelki, vendar so bili ljudje za vse zelo 
hvaležni. Tudi konje sva še pogosto podkovala.«
Kako si preživel šolska leta in kje si se po učni dobi zaposlil?
»Osnovno šolo sem začel obiskovati v Hočah leta 1938 in opravil 
štiri razrede. Med vojno nas je učil nemški nadučitelj Karner, zdru-
ženi so bili kar po trije razredi, ker veliko otrok ni hodilo v šolo. Tudi 
nas so ob alarmu takoj nagnali domov. Obrtno šolo sem opravil v 
Slivnici, kjer smo bili zbrani vajenci vseh poklicev – šivilje, slikarji, 
kovači, čevljarji … Tam je bil ravnatelj g. Kegl. Zaposlil sem se v 
Metalni, nato v Podjetju za impregniranje lesa v Hočah in ostal 
tam do upokojitve.« 
Včasih je bilo na vasi precej živahnejše družabno življenje. Ljudje 
so se raje družili in si med seboj pomagali. Na veselicah se je 
zgodilo tudi marsikaj zanimivega. Ste Bregantovi fantje uporabili 
tudi kdaj pesti?
»Res je. Na vasi je bilo živahno, kljub težkemu delu smo se radi 
poveselili in doživeli smo marsikaj zanimivega. Med seboj smo si 
veliko pomagali, predvsem pri gradnji hiš, pri delu na polju, travniku              
… Za hrano in pijačo, o kakšnem plačilu ni nihče razmišljal! 
Veselic ni manjkalo, najbolj odmevne so bile gasilske pri starem 
gasilskem domu pri Sani, na Bohovi, v Slivnici, v Staršah … Seveda 
je bila vedno domača muzika in ples. Prišlo je tudi do izzivanj, ko 
so domači fantje povzdigovali svojo vas in dekleta, se hvalisali … 
Pa so nastopile pesti, na katerih smo imeli tudi železne bokserje; 
in smo Bregantovi kovači stopili skupaj – takrat so se hitro umi-
rili, ko so videli, s kom imajo opravka! No, ja – včasih smo jo tudi 
skupili, če jih je bilo preveč … V veliki gneči je kdo poskusil na 
skrivaj tudi z nožem: tako mi je nekdo vrgel v nogo nož, ki mi je 
prebil konico čevlja med dvema prstoma; dobro sem jo odnesel, 
moji čevlji pa malo slabše … Celo naši hoški policaji so nas imeli 
radi, ker smo bili po potrebi tudi njihovi 'angeli varuhi', ko so hodili 
k dekletom v druge vasi …«
Se spominjaš vaših fantovskih potegavščin na vasi, o katerih 
se je rado govorilo?
»Fantje smo bili nabriti, predvsem smo radi kaj ušpičili pri hišah, 
kjer so bila dekleta, godna za ženitev. Za binkošti je bilo treba 
narediti kakšno potegavščino: ali smo sneli vrtna vratca in jih 
zamenjali s kakšnim sosedom. Sposobni smo bili tudi razstaviti 
vozove (lahke, enovprežne) in jih sestaviti na slemenu, na vrhu 
strehe. Večkrat smo jih napolnili še z gnojem (če so bila domača 
dekleta že stara!) – in lahko si predstavljate gospodarjev jutra-
nji pogled … No, če smo bili dobre volje – in če je bil gospodar 
dobrohoten, smo vozove na enak način spravili zopet s strehe! 
Kot kovači smo odlično obvladali sestavo voza, imeli pa smo 
tudi dovolj spretnosti, da nas ponoči niso odkrili – pa tudi moči 
in mladostne norosti za takšne podvige. Pri tem smo imeli tudi 
druge pomočnike …«
Vsi trije bratje in sestra ste si ustvarili svoje družine v Hočah. 
Povej nam kaj o svoji družini.
»Zelo mlad sem se priključil pevcem na vasi, zato so me starejši 
fantje jemali s seboj, ko sem imel komaj 16 let. Pri teh letih so 
moji sovrstniki še morali zvečer ostati doma, saj si moral postati 
polnoleten, da so te sprejeli vaški fantje! In tako sem že zelo 
mlad vasoval skupaj s starejšimi … Večkrat smo se oglasili tudi 
pri Ledineku, kjer so imeli 'pušlšank'; takrat so tam točili samo 

Tako je Janez podkoval konja kmetu Frančku Verniku iz Hoč.

vino, hrano so si gostje prinesli s seboj. Stregli sta domači hčerki 
– in hitro sem se zagledal v mlajšo Zvonko. Ampak imela je zelo 
strogo mamo … No, poročila sva se šele leta 1955 v Hočah, ko 
sem bil že v 25. letu starosti. Čeprav sem se zaljubil tako mlad, 
najina ljubezen trdno drži vse življenje! 
Najprej sva živela pri svojih starših, leta 1966 pa sva se preselila v 
svojo hišo, kjer živiva še danes. Imava dve hčerki, Cvetko in Lidijo, 
vnuka in vnukinjo. Radi smo skupaj, mladi in vnuka so nama v 
veselje, lepo skrbijo za naju.«
Poznamo te kot človeka z veselim značajem. Vse tvoje življenje 
– in življenje tvojih bratov – je bilo povezano s petjem. Kako se 
spominjaš sodelovanja v različnih pevskih zborih?
»Pesem mi je bila že od mladosti v veselje. Morda je malo pove-
zana tudi z ritmom kladiva, ki sem mu vedno prisluškoval … Na 
cerkvenem koru sem začel že peti še kot 16-letnik, takoj sem se 
tudi priključil moškemu pevskemu zboru, ki ga je vodil dr. Strašek. 
Takoj po vojni smo nastopali tudi v letnem gledališču, ki je bilo 
na 'faroškem', kjer danes stoji ambulanta. Pri cerkvenem zboru 
sva pela s Slavkom, dolga leta sva bila steber basistov, kakor so 
nama vedno govorili … Tudi brat Maks, ki je pel z nama v moškem 
zboru, je bil basist, čeprav je zlahka pel tudi višji glas. V petde-
setih letih smo igrali v stari Slomškovi dvorani pri Divjaku celo 
spevoigro Kovačev študent, kjer sem pel enega od študentov. 
Bilo je lepo na vseh teh vajah, nastopih … Pri moškem zboru sem 
dobil Gallusovo priznanje, pel sem, dokler je obstajal ta zbor. Pri 
cerkvenem zboru sem pel zelo dolgo, še do nedavna … Dobil sem 
priznanje za 60 in 66 let.«
Sodeloval si tudi v manjših pevskih zasedbah, posebej lepo vas 
je bilo slišati, ko ste kot trikraljevski koledniki hodili po hišah 
z zvezdo.
»Vedno znova so nastajale male pevske zasedbe: pel sem pri 

Kvartetu na vasi, oktetu Impregnacije in na Studencih, pa tudi 
pri KUD-u smo imeli nekaj časa svoj oktet. Nekoč smo radi peli 
podoknice ob raznih slavjih, s cerkvenimi pevci pa smo pogosto 
peli tudi na pogrebih, ko smo se s pesmijo poslavljali od pokojnikov 
pri domači hiši in na pokopališču.
Zelo rad sem pel s trikraljevskimi koledniki. Hodili smo po hišah 
s trikraljevsko zvezdo in zaželeli zdravja in sreče vsej družini v 
novem letu. Hodili smo po celi vasi, pa tudi v sosednje vasi smo 
šli. Večkrat so nas ljudje posebej vabili, da ne bi pozabili nanje. 
Najlepše mi je ostala v spominu trikraljevska pesem pri Franciju 
Kozarju, kjer smo peli domačemu dojenčku – kot da bi peli samemu 
Jezusu … Še danes mi zveni v ušesih cela trikraljevska pesem, ki 
smo jo zapeli, ko smo prišli v hišo. Le zapišite jo!«
Kljub svojim častitljivim letom si skupaj z ženo Zvonko aktiven 
telovadec. Kako pa še drugače preživljata svoje dneve?
»Že od leta 2000 sva telovadca pri upokojencih. V ustanovni 
skupini nas je bilo 12, danes nas je preko 40. Hodiva tudi na izle-
te z upokojenci, obiskujeva kulturne prireditve. Hodiva na krajše 
sprehode, rada bereva, posediva in se pogovarjava ob kavici, tudi 
televizijo gledava ob večerih. Pozimi kuriva kar z drvmi, da se še 
malo razgibam, ko sekam drva, hodim po stopnicah v klet – in še 
misliti moram zraven … Tako si poskušava olepšati najine dni v 
teh letih življenja.«
Pa povej še kakšno misel za zaključek, prosim!
»Ko je pulmolog videl moja pljuča, mi je rekel: 'Jaz sem zadovoljen, 
ko vidim vaša pljuča v tej starosti!' Kovaško delo me je utrdilo – in 
vsi vrstniki mojih let, s katerimi se še srečujem, niso tako kot jaz 
nikoli kadili … Hvaležen sem za leta, ki so mi podarjena in jih lahko 
preživljam skupaj s svojo Zvonko.«

   Marija Strašek Vrecl

Poročna fotografija s pričama: levo svak Stanko Štekar, desno brat Maks.

Janez je bister in duhovit sogovornik, poln veselja do življenja.

Trikraljevska

Dober véčer, vam Bog daj, 
vi dobri l'udje, sliš'te zdaj, 
slišite veseli glas, 
da trije kralji so pri vas.

Ena zvezda se prikaže, 
k'tera kaže modrim pot, 
nad Betlehemom obstoji, 
gor na neki štalici.

Tu pa modri notri grejo, 
od Marije vse po'zvejo, 
da se kralj narodil je, 
ki nas bo odrešil vse. 

Kaj smo imeli za darila, 
zlata, mire in kadila, 
to z veseljem dali smo 
in ga lepo molimo.

Mi se zdaj od vas podamo, 
sveti križ vam v roke damo, 
pri vas naj ostane večni Bog, 
z nam' pa rajža sam Gospod.
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Izvajalec: Veseli oder – Ptuj
Organizator: Turistično društvo Hoče

Ob krajevnem prazniku Hoč – Jurjevanju 2018

SREČEN ZAKON
KOMEDIJA

Petek, 13. aprila 2018 ob 18:00 uri v Kulturnem domu Hoče

Kratka vsebina

Zgodba prikazuje en dan življenja zakonskega para, ki je po 20 letih 
zakona naveličan skupnega življenja in si oba želita sprememb. 
Začne se v postelji sredi noči. Žena ne more spati, ker mož smrči 
in ga s komolcem večkrat zbudi. Mož zato godrnja in sredi noči 
se začne zabavni prepir, ob katerem se boste od srca nasmejali, 
hkrati pa tudi spoznali, kdo nosi hlače v hiši.
Jutro prinese dogodke, ki bodo obema spremenili življenje. Ob 
teh naključnih dogodkih vsak po svoje premlevata, kakšno bi 
bilo življenje v »svobodi«. Ob monologih žene in potem še moža, 
ko vsak zase razgaljata slabosti svojega partnerja, boste pokali 
od smeha.

Zgodba se konča zvečer, ko drug drugemu priznata svoje misli. 
Bosta torej nadaljevala življenje vsak po svoje in užila osebno 
svobodo ali pa bosta spoznala, da je njuna največja svoboda in 
privilegij prav skupno življenje? Bomo videli ... Vsekakor se boste 
do končnega razpleta od srca nasmejali.
Komedija, ki traja 80 minut, je primerna za vse starostne skupi-
ne in prinaša veliko zabavnih resnic o skupnem življenju. Zlato 
pravilo smeha je, da se najraje in najbolj nasmejimo tistemu, za 
kar globoko v sebi vemo, da drži kot pribito. In zakaj bi se drugi 
smejali vam? Raje se vi nasmejte drugim.

CENA VSTOPNICE: 8 €
Nakup vstopnic bo možen eno uro pred komedijo.

Oman je edinstveno učno okolje 
Urška Pliberšek v okviru projekta Connecting Cultures gostovala v prostrani, tihi puščavi, kjer ni 
mobilnega telefona

Oman je čudovita država na jugovzhodu arabskega polotoka, ki 
v zimskih mesecih gosti mlade iz celega sveta. Pri nas nekoliko 
manj poznan Oman ima 4,4 milijona prebivalcev, na čelu države 
pa je sultan Qaboos bin Said al Said. Tudi s podporo njegovega 
visočanstva Oman vsako leto gosti mlade v okviru projekta Con-
necting Cultures, ki spodbuja medkulturni dialog in komunikacijo. 
Program temelji na preprosti matematični enačbi: 18 mladih (9 iz 
zahodnega dela sveta in 9 iz arabskih držav) + 5 dni (4 noči) + 3 
kamele + prostrana, tiha puščava + 0 mobilnih telefonov in vrat, 
za katerimi se lahko skriješ = močna in edinstvena učna izkušnja.
Tudi sama sem pet januarskih dni preživela v puščavi, skupaj s 
15 drugimi dekleti. Med 27. in 31. januarjem smo v družbi treh 
kamel in s podporo odličnih inštruktorjev govorile o temah, ki že 
in še bodo pomembno vplivale na naša življenja. Posvetile smo 

se tematikam, kot so stereotipi, vrednote, razlogi za medkulturno 
nerazumevanje in rešitvam za boljši medkulturni dialog. Govorile 
smo tudi o osebah, ki na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni 
delajo pozitivne spremembe, tako na humanitarnem področju 
kot pri promociji medkulturnega dialoga. Odkrile smo številne 
podobnosti med svojo kulturo in drugimi ter se vedno znova 
vprašale, kako je mogoče, da je med pripadniki različnih kultur 
toliko nerazumevanja in napetosti. Tretji dan našega druženja 
smo iskali razloge za ekstremizem in možne ukrepe za njegovo 
preprečevanje. Pogovora tega dne ni zmotil niti močan veter, ki 
je poskrbel za pravo peščeno nevihto. 
Poseben večer smo preživele v družbi nomadske družine, ki nas 
je sprejela na svojem 'domu' in nam postregla z okusno večerjo. V 
znak gostoljubja so nam ponudili tudi skodelico čudovite arabske 
kave in suhe dateljne. Sicer pa smo večerni čas preživele z druže-
njem ob ognju, ki je že tisočletja mesto učenja in pripovedovanja 
zgodb. Sproščeno smo izmenjale zgodbe o naši kulturi in se učile 
tradicionalne pesmi puščavskega področja, ki govori o prijateljstvu 
in medsebojni pomoči. Ob vsakodnevnem postavljanju, podiranju 
šotorov, navigiranju skozi prostrano puščavo, neskončnih debatah 
in druženju ob dih jemajočih sončnih vzhodih so se med nami 
spletla posebna prijateljstva. 
Neprecenljiva učna izkušnja v edinstveni »učilnici« – učilnici narave, 
kjer bolj kot kjerkoli na svetu ceniš vse naravne danosti sveta in se 
zaveš, kako pomembno je varstvo okolja. Seveda pa ni pomembno 
samo varstvo okolja, ampak tudi kulturne dediščine; ta se je v 
svojem nematerialnem aspektu pokazala skozi tradicionalno 
omansko glasbo, običaje ob pitju kave, prehrani, jeziku in ostalih 
aspektih, o katerih smo govorile. 

   Urška Pliberšek

»Sem Anže in obiskujem podružnično šolo Reka-Pohorje. Ker je 
v našem kraju zapadlo veliko snega, smo z bratom in očetom 
naredili tri snežake. Pri babici sva si sposodila lončke in druge 
rekvizite in vsakega od njih drugače okrasila. Bili so visoki med 
tremi in štirimi metri, tako da sva za okrasitev potrebovala tudi 
veliko lestev. Ravno ti snežaki so nam popestrili kratke, a še kako 
lepe in zabavne zimske dni,« je dejal »umetnik« Anže.

Anžetov snežak
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