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Naklada 4200 izvodov. 
Javno glasilo Občine Hoče - Slivnica je vpi-
sano 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 da-
tum 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 ob-
jave) in 4000 znakov (celostranske objave). 
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja 
člankov in spremembe naslovov. Članki niso 
honorirani. Ponatis v celoti ali posameznih 
delov glasila je mogoč le s predhodnim 
pisnim dovoljenjem. Zadnji rok za oddajo 
prispevkov za naslednjo številko je do  
11. julija 2022.

Naslednja številka izide julija 2022.
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SPROSTITEV V OBJEMU GOZDOV

Spoštovane občanke in  
spoštovani občani!
Prve letošnje volitve so za nami. Državnozborske volitve, ki so ponovno 
prinesle svež veter v hram demokracije. Upam, da bo šel ta veter v 
smeri predvolilnih obljub. Kot župana občine me veseli, da so prav vse 
stranke podprle regionalizacijo. Regionalizacijo vidim v zmanjšanju 
birokracije, povezavi občin pri načrtovanju prostora, reševanju okoljske 
problematike, predvsem pa v hitrejših postopkih pri vseh upravnih 
postopkih, kjer moramo občine, investitorji in ostali mnogokrat čakati 
pri nerazumno dolgih postopkih. Ob tej priložnosti čestitam vsem, ki 
ste imeli pogum, da ste se izpostavili in kandidirali. Posebne čestitke pa 
poslankam in poslancem, ki ste prišli v Državni zbor. Na vas računamo, da 
boste z vsem srcem zastopali kraje, kjer ste bili izvoljeni. Kot sem zadnjič 
zapisal, pa si želim, da bi vse stranke postavile Slovenijo na prvo mesto.

Aktivno pa ni le na državni ravni, v občini se odvijajo tako manjši kot 
večji projekti. Zaključujejo se gradbena dela v OŠ Dušana Flisa Hoče, 
pripravljena je temeljna plošča za dozidavo OŠ Slivnica, trenutno 
potekajo dela na več gradbiščih kanalizacije, v sklopu projekta LAS 
Lastovica smo menjali mivko na odbojkarskem igrišču v Hočah, v sklopu 
omenjenega projekta bomo obnovili tudi igrišče v Rogozi. Krožišče v 
Hočah ponovno krasi pok s »pokačem«, ki je delo lokalnega rezbarja 
Srečka Ornika. V sodelovanju z RRA v okviru projekta Partnerstva za 
Pohorje je na Glaserjevem trgu nova turistična tabla. V Slivnici pa je 
promet razbremenil levi zavijalec za lažje zavijanje k pokopališču.

V občini je bila tudi letos izvedena tradicionalna spomladanska čistilna 
akcija Eko dan ni zaman, v  sklopu katere so učenci osnovnih šol, člani 
društev in posamezniki, kljub slabšemu vremenu, očistili naravo za 
»ekopacki«. Konec aprila so potekale tudi prireditve ob prazniku KS 
Hoče, letos na Pohorski tržnici. Prireditev se je udeležilo mnogo ljudi, 
česar sem izjemno vesel. Društva in posamezniki so ponovno lahko 
postavljali majska drevesa in se ob tem (brez omejitev) družili. V maju se 
je na Pohorski tržnici odvil »Beer, burger & fun«, kjer je bilo moč poskusiti 
različne hmeljeve zvarke ob dobrem burgerju. Na Pohorsko tržnico 
pa niste vabljeni le v sklopu prireditev, lokalni ponudniki vas s svojim 
prodajnim programom pričakujejo vsako soboto dopoldne. 

Ne spreglejte pohodnih predlogov na letnem občinskem koledarju. Vreme 
je idealno, da prosti čas preživimo v naravi. Upam, da se ponovno srečamo 
na 6. TEKU POD POHORJEM, ki bo v nedeljo, 5. junija 2022, in odtečemo 
krajši ali daljši tek ter naredimo nekaj za svoje zdravje. Vabljeni vsi tekači 
in seveda gledalci. Približujejo se poletne počitnice in za naše najmlajše 
šolarje bo tudi letos od 4. julija do 26. avgusta organiziran Poletni tabor, 
tokrat zaradi gradbenih del na OŠ Slivnica le na hoški lokaciji.

Naj vas ob tej priložnosti tudi povabim, da se udeležite proslave ob dnevu 
državnosti, ki bo 25. junija 2022 na Bohovi. Po uradnem delu prireditve 
bo sledila gasilska veselica PGD Bohova s skupino Modrijani.

Vse dobro.

Dr. Marko Soršak, župan
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»Vrata moje pisarne so vedno odprta, za vsakogar«
Z direktorico Občinske uprave Metko Meglič o menjavi koncesionarja odvoza smeti, načrtovanih spre-
membah v Slivnici in o tem, zakaj je Občina Hoče - Slivnica (vsaj trenutno) obljubljena dežela

menom celotne ureditve. Upamo, da dobimo 1,3 milijona evrov 
sofinanciranih sredstev, da bomo lahko uredili odvodnjavanje, 
zamenjali obstoječe vode in uredili nov asfalt. To je druga faza. 
V tretji fazi ureditve Miklavške ceste pa je načrtovana izgradnja 
krožišča pri nekdanji Lesnini.«
 
Kakšen je odnos in sodelovanje z županom Markom Sorša-
kom?
»Mislim, da dobro. On je politik in njegove so ideje, mi pa 
moramo to pravno urediti, da so zadeve skladne z veljavno 
zakonodajo. Zdaj sem slabo poldrugo leto na čelu občine, a 
se zavedam, da nas ljudje jemljejo kot servis. Vem, da smo 
tukaj za ljudi. Zato so vrata pisarne direktorice vedno odprta 
in vsak lahko dobi pri meni termin.«
 
Kakšen je bil najbolj nevsakdanji obisk na občini?
»To je nazaj že nekaj let. Na občini nas je obiskal krajan, ki je 
bil zelo posebno oblečen. Nosil je tudi klobuk s ptičjim prejem 
in nas vse zaposlene spravil v dobro voljo s svojim izrazitim 
smehom.«
 
Bi se občina tako razvijala brez evropskih sredstev?
»Zagotovo ne. Občinskih prihodkov je 14 milijonov in pri tem 
smo omejeni, saj imamo kar nekaj zakonskih obveznosti, kot 
so šole, vrtci in podobno. Brez evropskih sredstev bi bilo manj 
investicij.
 
V preteklih letih je bilo veliko hude krvi glede plačevanja 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Nusz), čez 
nekaj dni pa bo v Sloveniji začel veljati ZUrep-3, ki predvideva 
plačilo takse za neizkoriščena stavbna zemljišča.
»Tukaj morava po vrsti. Glede Nusz je zadeva takšna, da sploh 
nismo veliko dvignili postavke, ampak smo le uskladili naše 
evidence. In z uskladitvijo smo od leta 2014 pa do danes pride-
lali za slab milijon evrov plusa. Ta denar je potem namenjen za 
investicije, da se občina razvija. Glede takse  za  neizkoriščena 
stavbna zemljišča pa zakon predvideva, da mora vsaka občina 
za plačilo takse prehodno sprejeti odlok in v njem določiti 
območja oz. parcele, ki so trenutno neizkoriščene. Predvideno 
je, da bo taksa letno znašala 0,30 evra na kvadratni meter.«

 Aleš Andlovič

Četudi na občini deluje že 13 let, pa je Metka Meglič vsaj za 
nekatere »nov« obraz na občinski sceni. Ko je stolček direktorja 
Občinske uprave Občine Hoče - Slivnica zapustil Peter Cokan, 
je njegovo mesto zasedla prav Megličeva. Sprva je bila vršilka 
dolžnosti direktorice, kasneje je diplomirana pravnica tudi ura-
dno prevzela dirigentsko palico občinske uprave. Projektov ne 
zmanjka, tudi ker je naša občina iz dneva v dan bolj poseljena in 
je, kot kaže, vsaj v okolici Maribora, postala »obljubljena dežela«. 

Ne prihajate iz naše občine, a vseeno se dozdeva, da ste 
na občini »star« obraz? Kakšna je Metka Meglič v svojem 
zasebnem življenju?
»Drži. Doma sem iz Kopivnika v sosednji Občini Rače - 
Fram. Sem pa bila prej občanka Občine Hoče - Slivnica, 
zato sem verjetno ljudem »domača«, saj ne samo da sem 
odraščala v Orehovi vasi, na občini delam že 13 let. Sem 
mama dveh najstnikov, ki sta že bolj ali manj samostojna.«  

Ste kdaj sanjali, da boste postali direktorica občinske uprave?
»Na hoški občini sem začela kot pripravnica za premoženjsko 
pravne zahteve. Preden sem se zaposlila na občini, sem devet 
mesecev delala v gospodarstvu. Že ko sem študirala, sem si 
želela, da bi kdaj lahko delala na upravni enoti ali občini. Že 
na faksu sem izbrala smer lokalna samouprava. Najprej sem 
opravila devet mesecev pripravništva, kasneje pa sem bila ime-
novana za višjo svetovalko za pravne zadeve in javna naročila. 
Občino sem spoznala do obisti. Tako se nisem obotavljala, ko 
sem dobila ponudbo za mesto direktorice občinske uprave. V 
življenju so pomembni izzivi, ne vidim se v statičnem delu, 
celo življenje delati eno in isto. Ni me strah se naučiti nekaj 
novega in sprejeti novih izzivov.«
 
V kakšni kondiciji je bivši direktor Peter Cokan pustil občino?
»Delo mi ni bilo tuje, saj sem ga v času njegove odsotnosti 
zmeraj nadomeščala. Že prej so bili moji predlogi uslišani in 
sprejeti. Zares smo sprejeli nekatere novosti, predvsem digita-
lizacije. Govorimo o programih, da zaposlenim poenostavimo 
delo, da najdemo ustrezne programske opreme.«
 
Katera je trenutno najbolj pereča tema v občini?
»Menim, da sta trenutno najbolj »vroči« temi izbira novega 
koncesionarja za odvoz komunalnih odpadkov in izgradnja 
kanalizacije. Pa pri smeteh ne mislim toliko na težave s terena 
kot zaradi dokumentacije in pravnih postopkov. S strani nekda-
njega izvajalca podjetja Saubermacher imamo vloženo tožbo 
zaradi postopka izbire. A za dobrobit naših občanov smo bili 
primorani v zamenjavo, saj je novi koncesionar ponudil bistveno 
nižje cene odvoza smeti. Poleg tega pa bo standard odvozov 
boljši, tukaj predvsem mislim na pogostost odvozov. V tem 
mesecu bodo vsi uporabniki prejeli zabojnike za steklo, in ko 
bodo vsi razdeljeni, se bodo ukinili ekološki otoki. Morda bodo 
ostali le na tistih mestih, kjer ni možen odvoz od vrat do vrat.«
 
Kdaj bo prišlo do zamenjave preostalih zabojnikov?
»Vsi zabojniki, ki jih danes imajo naši občani, ostanejo enaki, 
brez zamenjave. Novi koncesionar je od starega odkupil vse 

zabojnike in tudi vrečke. Vse ostane enako, kar je tudi za upo-
rabnike najenostavneje.«

Prej ste omenili kanalizacijo in zamenjavo vodovodnih cevi? 
»Občani so najverjetneje že opazili, da smo pričeli z izgradnjo 
kanalizacije in zamenjavo vodovodnih cevovodov na raznih 
lokacijah. Občane še enkrat prosim za veliko strpnost. Vse-
povsod in v vseh situacijah obvozov ni mogoče urediti ali pa 
so na določenih mestih postavljeni semaforji. A najhuje šele 
verjetno pride, ko bo v izgradnji Mariborska cesta v Slivnici. Ker 
se zavedamo problema, smo predlagali, da se ta dela opravljajo 
v poletnih mesecih, ko je prometa manj. Problematika je še 
toliko večja, saj se vsi, ki nimajo vinjete, vozijo po tej cesti.«
 
Občina je iz dneva v dan bolj poseljena. Kakšni so načrti?
»Očitno smo zelo atraktivni in zanimivi. V zadnjih desetih letih 
imamo velik prirast pri prebivalstvu in veliko predlogov smo 
dobili za spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN). 
Ljudje bi radi v naši občini gradili. Samo v zadnjih dvanajstih 
letih se je število prebivalcev naše občine dvignilo za dva 
tisoč. To potegne za seboj druge zadeve. Zato že pripravljamo 
projektno dokumentacijo za razširitev vrtca v Hočah, Rogozi 
in Slivnici.«

Pred kratkim se je gradil nov vrtec v Hočah. Zakaj potem 
niste zgradili toliko večjega?
»Zadeva ni tako preprosta, kot je videti na prvi pogled. Veliko 
lažje je to usklajevati pri šolah, ko nam ravnatelja javita, da 
bo njihova šola čez štiri leta potrebovala dodatno učilnico ali 
dve. To vidita na podlagi vpisa v vrtec. Pri vrtcu pa je zadeva 
drugačna, saj se potreba po novih prostorih vidi šele neposre-
dno ob vpisu. Takrat ne moreš več vplivati. Nič pa ne kaže, da 
bi trend priseljevanja mladih družin upadel. A priseljevanje je 
trenutno, kaj pa bo čez deset let?«
 
Bili ste uspešni pri pridobitvi sredstev za izgradnjo ceste v 
industrijsko cono. Zakaj ta še ni odprta?
»Redno se prijavljamo na vse razpise, ki so aktualni. Bili smo 
uspešni pri izvedbi ceste v industrijsko cono. Ta zaradi dolo-
čenih upravnih zapletov še ni odprta, a si prizadevamo, da 
v najkrajšem možnem času pridobimo uporabno dovoljenje.   
 
Slišati je, da se velike spremembe pripravljajo v Slivnici, 
mislim predvsem na izgradnjo trgovine in nove policijske 
postaje. Držijo govorice?
»Drži. Smo v usklajevanju dokumentacije, imamo tudi zemljišče, 
na katerem bo stala nova policijska postaja. Gre za zemljišče 
ob Mariborski cesti, ob cesti med Hočami in Slivnico. Govorimo 
o policijski postaji, ki se bo iz Rač preselila v Slivnico zaradi 
neustreznih prostorov v Račah. A v Slivnici bo še veliko novo-
sti. V kratkem se bodo začela graditi varovana stanovanja ob 
obstoječem Domu starostnikov. Predvidena je še izgradnja treh 
stanovanjskih blokov, pa parka in trgovsko-poslovnega centra.«
 
Industrijska cona v Hočah se bo še dodatno širila?
»Prijavili smo se na razpis z obstoječo industrijsko cono z na-

Že ko sem študirala,  
sem si želela,  
da bi kdaj lahko delala  
na upravni enoti ali občini.
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Zaključni sloj asfalta julija
Potek gradnje kanalizacije v okviru kohezijskega projekta

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje v porečju 
Drave – Občina Hoče - Slivnica, ki je sofinanciran 
s strani Kohezijskega sklada ter države Republike 
Slovenije  so se zaključila dela na Hočki cesti v smeri 
proti Botaničnemu vrtu ter na delu Hočke ceste od 
križišča s Staro cesto proti severu, za objekte na 
naslovu Hočka cesta 21 do 25. Zaključni sloj asfalta 
bo izveden predvidoma v mesecu juliju.

Aglomeracija Hoče
V maju so se pričela dela na Mlinski ulici v Spodnjih 
Hočah, ki se bodo nadaljevala v ulico Pot k jelšam. Na 
navedenem odseku je predvidena gradnja fekalnega in 
meteornega kanala s črpališčem za fekalno kanalizacijo. 
V delu Mlinske in v ulici Pot k jelšam se bo zamenjal 
tudi vodovod in izgradilo manjkajoče optično omrežje. 
Zaradi rušenja stare obstoječe meteorne kanalizacije, 
ozkosti ulice ter obstoječe infrastrukture, ki poteka v 
cestišču (plin, elektrika, telekomunikacije), je gradnja 
počasnejša od prvotno predvidene, zato se bo čas del 
podaljšal in dela bodo trajala do meseca avgusta. 

V mesecu maju so se pričela dela tudi na Poljski cesti, 
predvidoma bodo končana do začetka meseca julija.

Potek izgradnje kanalizacije ter zamenjave vodovoda lahko 
spremljate preko obvestil na spletni strani občine, kjer so 
objavljeni projekti ter terminski plan.
Do pridobitve uporabnega dovoljenja priključevanje na novo 
izgrajeno kanalizacijo ni dovoljeno!
Občani bodo o vsem, kar je povezano s priključitvijo, obveščeni 
z dopisom, ki ga bodo prejeli po pošti.

 Maja Krajnc, Ksenija Petrič

Aglomeracija Radizel
Fekalna kanalizacija v Rožni ulici v Hotinji vasi je 
zaključena. Izvaja se gradnja plinovodnega omrežja 
in zamenjava vodovoda. 

V maju se je pričela gradnja fekalne kanalizacije v 
Srednji ulici, nato pa se bo gradnja nadaljevala v Novo 
ulico. V obeh ulicah se bo zamenjal tudi vodovod. 
Dela potekajo tudi na Mladinski ulici, kjer se bo poleg 
izgradnje fekalne kanalizacije prav tako zamenjal 
vodovod.

V Radizelu se dela izvajajo na Vilenski cesti (R2c in 
R2d) na Kolmanovi cesti (R2c proti R2a). Dela potekajo 
tudi po Polanski cesti v smeri proti Čreti (R1). Tudi na 
navedenih odsekih bo prišlo do zamenjave vodovoda.
V juniju pa se predvideva začetek gradnje fekalnega 
kanala na Mariborski cesti, in sicer je začetek predviden 
med osnovno šolo in vrtcem Slivnica v smeri proti 
jugu (kanal R7). Trasa je predvidena pod pločnikom. 

Zamenjava vodovodnih cevovodov

V okviru izgradnje kanalizacije se bo v določenih ulicah zamenjal 
vodovod, in sicer v skupni dolžini o. 15 km. Investicija je ocenjena 
na 1.500.000,00 EUR.
Gre za vodovodne cevovode, ki so stari desetletja, neustreznih 
materialov in dimenzij, dotrajani, na njih pogosto prihaja do 
lomov. V sklopu zamenjav vodovnih cevovodov se bodo zamenjali 
tudi hidranti oz. dopolnilo manjkajoče hidrantno omrežje, 
zamenjali neustrezni hišni priključki oz. vršile prevezave, če so 
ti ustrezni. Trase predvidene zamenjave vodovodnih cevovodov 
bodo potekale, kolikor je to mogoče, vzporedno s traso nove 
kanalizacije. 
Z zamenjavo vodovodov bo zagotovljena količinsko zadostna 
in zdravstveno ustrezna oskrba s pitno vodo, zmanjšale se 
bodo vodne izgube v vodovodnem sistemu in zagotovljena bo 
požarna varnost. 
Poleg izgradnje fekalne kanalizacije in rekonstrukcij 
vodovodnih cevovodov bo zgrajena ali obnovljena tudi ostala 
javna gospodarska infrastruktura, za katero so izkazali 
interes upravljavci vodov, kot npr. plinovod, elektro kabelska 
kanalizacija, telekomunikacijski vodi ... Gre za infrastrukturo, ki ni 
upravičena do sofinanciranja iz evropskih sredstev, zato sredstva 
za financiranje zamenjave vodovodnih cevovodov zagotavlja 
proračun Občine Hoče - Slivnica, za ostalo pa upravljavci oz. 
gospodarske javne službe same.
Vsa dela bodo potekala po predvidenem terminskem planu 
izgradnje kanalizacije. Občani bodo o predvidenih terminih 
posega, zapor in obvozov obveščeni pisno, preko SMS sporočil 
in na spletnih straneh Občine Hoče - Slivnica.
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Kdo je rekel pivo?
Na Pohorski tržnici je pet mikropivovarjev pričaralo magične zvarke iz hmelja

Poletni tabor 2022
Letos le v Hočah, saj v slivniški osnovni šoli potekajo gradbena dela 

Z veseljem sporočamo, da bomo tako kot pretekla 
leta tudi v letošnjem letu v času poletnih počitnic 
organizirali poletni tabor za naše najmlajše občane. 
Prijave so možne že od  3. 5. 2022 dalje, vse 
podrobnosti glede prijav pa si lahko pogledate na 
naslednji povezavi: http://www.svizec-sport.com/
poletni-tabor/, kjer so tudi navedeni vsi možni termini.

Aktivnosti, ki se bodo odvijale v sklopu poletnega 
tabora, bodo zelo športno obarvane. V letošnjem 
letu smo k sodelovanju povabili tudi OK Formis, OK 
Hoče, Judo klub Hoče ter Športno zvezo Občine Hoče 
- Slivnica, ki bodo otrokom približali svoje delovanje 
in aktivnosti.

V letošnjem letu bo poletni tabor organiziran samo na 
lokaciji Kulturni dom Hoče, saj v šoli Slivnica potekajo 
gradbena dela in zaradi varnosti otrok žal ne moremo 
gostovati.
V kolikor se vam bodo porajala še kakšna vprašanja, 
pa  se lahko obrnete direktno na izvajalca poletnega 
tabora, to je Svizec šport, kot tudi na strokovno službo 
občine.

 Vid Kajnih 

V soboto, 14. maja, je bilo na Pohorski tržnici ponovno zabavno, 
saj se je odvijal dogodek »Beer, burger & fun«. Predstavilo se je 
pet različnih mikropivovarjev, ki so očarali občinstvo z različnimi 
okusi ter barvami magičnih zvarkov iz hmelja. Z nami so bili Lobik 
Brewery, Pivovarna Maribor, Frizi  Beer kraft pivovarna, Rikon 
Brewery in lokalni ponudnik Pivovarna Roth. Na dogodku ste 
lahko spoznali vse male skrivnosti mikropivovarjev ter seveda 
degustirali njihovo obširno ponudbo piv. Program je povezoval 
moderator, za zabavno glasbo je poskrbel DJ.
Za kulinarično doživetje je poskrbel lokalni ponudnik hitre hrane 
Black smith. Slastni burgerji so dišali po celotnem prizorišču 
in težko se je bilo upreti tako kvalitetni ponudbi hrane. 
Poskrbeli smo tudi za najmlajše udeležence, ki so se zabavali 
na napihljivem igralu. Za varno zabavo je poskrbel animator. 
Dogodka se je udeležilo več kot 500 ljudi, ki so preživeli lep 
družinski dan v lokalnem okolju ter spoznali lepote Občine 
Hoče - Slivnica. 
Posebna zahvala za pomoč pri organizaciji gre županu dr. Marku 
Soršaku in občinski upravi Občine Hoče - Slivnica, ki je nudila 
vso podporo pri organizaciji dogodka. Hvala vsem udeležencem, 
da podpirate dogodke v naši občini in se že veselimo našega 
naslednjega srečanja, ki bo v okviru občinskega praznika Občine 
Hoče - Slivnica v mesecu septembru 2022. Vljudno vabljeni na 
dogodke na Pohorski tržnici.

   Uroš Blažič

TERMINIPoletni tabor Občine 

Prijave in informacije na: www.svizec-sport.com. Prijave odpiramo 3. 5. 2022.

Hoče - Slivnica 2022
V SODELOVANJU S SVIZCEM

Poletni tabor je v osnovi namenjen otrokom iz 

Občine Hoče - Slivnica. V primeru prostih mest 
pa tudi otrokom iz drugih občin. 

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

20,00€
Cena 1*:

65,00€
Cena 2**:

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

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

• od ponedeljka do
petka (8 tednov)
od 07:00 do 16:00

• od 4. julija do 26.
avgusta

Rok za prijavo:

vsaj 1 teden pred 
pričetkom posameznega 
termina

pri prijavi imajo  
prednost otroci s stalnim  
prebivališčem v Občini 
Hoče - Slivnica

Cena vključuje: 
5-dnevno varstvo, 
animacijo, kosilo, 
popoldansko malico, 
spletno galerijo 
fotografij in udeležbo 
na zaključni prireditvi
Doplačila: stroški 
izletov (vstopnine, 
prevoz ...)

KONTAKT:
info@svizec-sport.com
+386 41 637 713 (INFO)
+386 40 357 119 (VID)
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Za odvoz smeti v povprečju pet evrov manj
Pri podjetju Snaga naredili primerjavo med starim in novim koncesionarjem odvoza komunalnih odpad-
kov

Hierarhija ravnanja z odpadki je jasna. Kot družba moramo 
biti usmerjeni k preprečevanju nastajanja odpadkov z bolj 
premišljenim načinom življenja. Potrebno je preudarno ravnanje 
z naravnimi viri in intenzivno odgovorno ravnanje z odpadki, 
ki bo prehajalo v sistem zagotavljanja sekundarnih virov za 
materiale, ki jih človek potrebuje za svoj obstoj. Poslanstvo 
podjetja Snaga je, da na temeljih zakonodaje ozavešča, spod-
buja in daje vzgled pri ravnanju z odpadki ter pri tem upora-
blja tehnološke postopke, ki razbremenjujejo okolje. Ločeno 
zbiranje odpadkov (surovin) na eni in sortiranje na drugi strani 
sta pomembni predispoziciji za reciklažo.
Javno podjetje Snaga, d. o. o., smo storitveno podjetje z več 
kot 60-letno tradicijo na področju celovitega upravljanja z 
odpadki. Opravljamo gospodarske javne službe na področju 
upravljanja (zbiranje in obdelava) z odpadki, urejamo javne 
in zelene površine (vključno z otroškimi igrišči), skrbimo za 
urejene javnih toaletnih prostorov, vzdržujemo zaprta odlaga-
lišča, upravljamo z Akvarijem-terarijem ter v azilu strokovno 
oskrbujemo zavržene in zapuščene živali. Z našimi storitva-
mi omogočamo našim uporabnikom bolj udobno in prijetno 
življenje, razbremenimo jih skrbi, učimo jih, kako lahko sami 
pripomorejo k urejenemu okolju, tako da so ponosni na sku-
pnost, v kateri živijo. V letu 2020 smo se skupaj še s petimi 
mariborskimi javnimi podjetji združili pod okriljem Javnega 
holdinga Maribor in si bomo tako kot Skupina JHMB prizadevali 
za še boljši servis svojih uporabnikov.
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvajamo v MO Maribor 
in še osmih občinah. S storitvijo oskrbujemo okoli 160 tisoč 
prebivalcev. Zbiranje in odvoz odpadkov obvladujemo z 22 
smetarskimi vozili, od katerih so 3 vozila na okolju prijazen 
pogon, z 8 samonakladalnimi vozili, 9 vozili za prevoz kon-
tejnerjev ter z nekaj manjšimi poltovornimi vozili.
Med naše najpomembnejše storitve spada ločeno zbiranje 
odpadkov. Vsem svojim uporabnikom omogočamo ločevanje 
odpadkov na zbirnih mestih, zbiralnicah in na zbirnih centrih. 
Prav tako jim omogočamo oddajo ločeno zbranih nevarnih 
odpadkov v okviru posebne akcije s premično zbiralnico in 
oddajo kosovnih odpadkov izpred vrat. Pri svojih uporabnikih 
spodbujamo tudi ponovno uporabo z uvajanjem kotičkov po-
novne uporabe na zbirnih centrih in z aktivnostmi na različnih 
priložnostnih dogodkih.
V Centru za pripravo sekundarnih surovin Maribor (sortirnica) 
vršimo obdelavo odpadkov z namenom pridobivanja surovin 
za nadaljnjo predelavo v nove izdelke in proizvode. Sortirnica 
tako predstavlja steber krožnega gospodarstva, kar pomeni, 
da na odpadke gledamo kot na jutrišnje surovine in vsakemu 
odpadku damo priložnost in izkoriščamo njegov potencial.
Skozi različne oblike ozaveščanja želimo vplivati na nivo 
okoljske ozaveščenosti svojih uporabnikov. Pri ozaveščanju 
se osredotočamo na otroke in mladostnike v vrtcih in šolah, 
gospodinjstva in poslovne subjekte. Izvajamo ozaveščeval-
na predavanja, delavnice, vodene oglede zbirnega centra, 
natečaje in skupinske pogovore z diskusijo. Pri tem nam je 
v pomoč tudi naša maskota, dihurček Duško, ki ima že kup 
svojih oboževalcev.
Z rednim izvajanjem svetovalnih nadzorov nad ločevanjem 

odpadkov pri gospodinjstvih se trudimo svoje uporabnike 
informirati o ugotovljenih nepravilnostih pri ločevanju in jih 
pravilno usmeriti in jim pomagati pri razmišljanju, kako ravnati 
s posameznimi vrstami odpadkov, da bodo postali koristne 
surovine.

Z začetkom maja smo začeli izvajati gospodarsko javno služ-
bo ravnanja z odpadki tudi v Občini Hoče - Slivnica. Konec 
aprila smo vam v ta namen poslali prve informacije, vključno 
s koledarjem odvoza za letošnje leto. Kot ste lahko zasledili, 
bomo zbiranje bioloških odpadkov izvajali tedensko vse do 
meseca decembra. Kljub temu pa opozarjamo, da prekomerne 
količine bioloških odpadkov, ki nastanejo med posamičnimi 
odvozi, sodijo na zbirni center in ne zraven posode. 
S spremembo izvajalca javne službe ravnanja z odpadki se za 
uporabnike spremeni tudi znesek na položnicah, ki bo fiksen 
celo leto in se ne bo spreminjal vsak mesec, kot je to bilo pri 
prejšnjem izvajalcu. 
V preglednici je primerjava cene, ki so jo uporabniki plačevali do 
aprila, in novo ceno, ki velja od 1. maja 2022 za 120 l posodo 
za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke. Ta cena 
bo obračunana vsak mesec enako. Cena ostalih posod se ob-
računa sorazmerno glede na njihov volumen oziroma velikost.

Za svoje uporabnike smo na voljo za vsa odprta vprašanja 
na e-naslovu info@snaga-mb.si ali na telefonski številki 02 
620 58 75 v času obratovanja informacijske pisarne, od po-
nedeljka do petka med 8. in 14. uro. V informacijski pisarni na 
sedežu podjetja, na Nasipni ulici 64 v Mariboru, nas lahko v 
primeru potreb reševanja zadev tudi osebno obiščete. Veliko 
koristnih informacij lahko najdete tudi na naši spletni strani 
www.snaga-mb.si, prav tako vas vabimo, da nas spremljate 
na družabnem omrežju Facebook, kjer z javnostjo delimo 
različne koristne informacije.
V javnem podjetju Snaga zaposleni gradimo zaupanje v skladu 
z najvišjimi etičnimi normami in vrednotami podjetja, ki nas 
usmerjajo pri vsakodnevnem delovanju. Sledimo smernicam 
kodeksa dobrega ravnanja, ki ga uresničujemo skozi zasta-
vljene cilje, ki se odražajo v pripadnosti in zavzetosti zapo-
slenih ter v ugledu podjetja. Verjamemo, da lahko vrednote 
strokovnosti, ekološke ozaveščenosti, zaupanja in kakovosti 
kot izbrani koncesionar izkazujemo tudi v vaši občini. 

 Javno podjetje Snaga
 

CENA z DDV (€) SAUBERMACHER* SNAGA

MKO 120 l 15,25 € 11,42 €

BIO 120 l 4,67 € 2,90 €

MKO + BIO 120 l 19,92 € 14,32 €
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Živa knjižnica na Pohorski tržnici 
Begunci iz Sirije in Irana so se tokrat predstavili sami kot žive knjige

Ob prijetnem vremenu in čudovitem okolju ter vrvežu na tržnici 
in Botaničnem vrtu smo preživeli prekrasen sobotni dopoldan 
na lokaciji Pohorska tržnica. V okviru tedna Rdečega križa (RK) 
in mednarodnega projekta Embracin, pri katerem sodeluje tudi 
naša Občina Hoče -Slivnica, smo pripravili dogodek, imenovan 
»Živa knjižnica«. Nekateri obiskovalci VeGeC ste že spoznali 
begunce iz Sirije in Irana, saj ste se z njimi srečali na minulih 
predstavitvah. Tokrat so se predstavili sami, predstavili so se 
kot žive knjige.  
V knjižnici, ki jo je vodila knjižničarka Marina Vrhovac, vodja 
projekta Embracin, so bile na izposojo štiri žive knjige s sledečimi 
naslovi: Begunki iz Irana, Begunci iz Sirije, Begunca iz Irana in 
Strokovna delavka – pomoč beguncem v Mariboru. Knjiga in 

bralec sta seveda osebi, ki med seboj komunicirata, »za Živo 
knjižnico« pa smo pripravili naslednja pravila:

• knjigo si lahko izposodi samo prijavljen bralec pri knji-
žničarki,

• knjiga in bralec sta dolžna spoštovati drug drugega,

• knjiga in bralec lahko postavljata katerakoli vprašanja,

knjiga in bralec nista dolžna odgovoriti na vprašanje, če 
tega ne želita,

• prebiranje knjige je omejeno na 20 minut, lahko se za-
ključi prej,

• branje knjige se lahko podaljša oziroma si jo bralec lahko 
ponovno izposodi,

• knjige se ne sme poškodovati, treba jo je vrniti v enakem 
stanju, kot je bila pred izposojo,

• več bralcev hkrati si lahko izposodi eno knjigo,

• bralci, mlajši od 15 let, si lahko knjigo izposodijo v sprem-
stvu odrasle osebe,

• knjige so večjezične, zaželeno je znanje angleškega jezika 
pri knjigi 2 in 3.

Zaradi zanimive izvedbe je knjižnica pritegnila kar nekaj bralcev, 
ki so bili iskreno navdušeni. Vsi bralci in obiskovalci knjižnice 
so bili postreženi s piškoti ter kavo in čajem, ki smo jih spekli 
v VeGeC OHS v okviru delavnice Preproste sladice in piškoti iz 
Sirije in Irana dan pred prireditvijo.

 Patricija Rebernak Klinc

Ceste in njihova (ne)varnost
Pri Siničevem mlinu bodo zgradili prehod za pešce in kolesarje

V skladu s sprejetim proračunom za leto 2022 so v teku 
naslednje rekonstrukcije in posodobitve občinskih cest 
in pločnikov:

• rekonstrukcija Križne ceste v naselju Spodnje Hoče, 
Čreta in Polana,

• izgradnja pločnika za pešce ob regionalni cesti R3 929 
v Reki (naselje Hočko Pohorje) med avtobusnim posta-
jališčem pri Rečniku in bivšo gostilno Rečnik,

• izgradnja prehoda za pešce in kolesarje na državni cesti 
R3 929 v naselju Zgornje Hoče, v bližini Siničevega mlina.

Vrednost pogodbenih del znaša 511.934,22 €. Dela bo 
izvedlo podjetje CP Ptuj. Gradbeni nadzor izvaja podjetje 
GRAMUR, Zlatko Murko, s. p. 

V teku je priprava in izvedba javnega naročila za rekon-
strukcijo naslednjih občinskih cest:

    • odcep Vešnik na Hočkem Pohorju (JP 880194),

    • odcep Fras v Bohovi (JP 880322),

    • odcep Šaherl v Pivoli (JP 880293), 

    • odcep Koser v Pivoli (JP 880311),

    • krajša odcepa občinskih cest v Rogozi  
      (Na pristavo in Samova ulica).

Akcija Varnost kolesarjev

V mesecu marcu in aprilu je potekala nacionalna akcija 
40 dni brez alkohola, v začetku meseca maja nacionalna 
akcija Alkohol. V mesecu maju in začetku junija bo poteka 
nacionalna akcija Varnost kolesarjev. 
V nadaljevanju so podatki iz prikazovalnika hitrosti, na-
meščenega na občinski cesti LC 243911 v naselju Spodnje 
Hoče v bližini naslova Hočka cesta 12, in sicer za obdobje 
med 1. marcem in 1. majem. 

 Stanko Rafolt
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POVZETEK poročila meritev z merilno tablo »VI VOZITE«, datum izdelave poročila 
16.05.2022 

Lokacija: Hočka cesta, 
tabla montirana na drog 
JR v bližini naslova 
Hočka cesta 12. 
Tip naprave: MHP50 
Obdobje izvajanja 
meritev: od 01.03.2022 
00:00 do 01.05.2022 
00:00 
Omejitev hitrosti na 
odseku meritev: 50 
km/h 

Analiza: Analiza obsega  
grafični in tabelarični 
prikaz izmerjenega 
števila vozil oz. 
prometne obremenitve 
ter hitrosti vozil. 
Prikazana je povprečna 
in maksimalna hitrost, 
percentilna vrednost 
hitrosti ter izračun 
frekvence glede na 
hitrostne razrede (1-10 
km/h, 11-20 km/h, 21-
30 km/h, …. Do  81-90 
km/h). 

Slika 2: lokacija meritve - Hočka cesta 

 

Slika 3: lokacija meritve - fotografija iz terena 

 

Rezultati analize meritev za obdobje od 01.03.2022 00:00 do 01.05.2022 00:00 

-   Zabeleženih je bilo 176750 meritev oz. 552367 prevozov (en prevoz je lahko izmerjen 
večkrat) 
-   Povprečna hitrost vozil je 43 km/h, najvišja izmerjen hitrosti je 93 km/h. 
-   V celotnem obdobju meritev je 85% vozil vozilo do hitrosti največ 50 km/h, 50% vozil je 
vozilo do hitrosti 43 km/h in 30% vozil je vozilo do hitrosti 40 km/h. 

Slika 4: HITROSTNI RAZREDI - grafični prikaz izmerjenih hitrosti v obdobju od 01.03.2022 00:00 do 01.05.2022 00:00 
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Preglednica izmerjenih 
rezultatov: 

Hitrost 
km/h 

Št. 
meritev 

Ocena št. 
prevozov % 

1 - 10 0 0 0 
11 - 20 3.060 1.371 1 
21 - 30 13.924 5.376 3 
31 - 40 156.059 48.670 28 
41 - 50 306.409 95.495 54 
51 - 60 68.937 23.619 13 
61 - 70 3.624 1.987 1 
71 - 80 318 205 0 
81 - 90 35 26 0 

91 - 
100 

1 1 0 

Skupno 552.367 176.750 100 
 

Porazdelitev hitrosti 
- graf v obliki kolača: 

 

 

 

 

Porazdelitev hitrosti - graf v obliki stolpcev: 

 

Ugotovitev: Do prekoračitev hitrosti še vedno prihaja, vendar jih je glede na predhodno 
obdobje manj. Menimo, da je to posledica zapore Hočke ceste v nadaljevanju. 

 
 
 

 
 
 

Pripravil: 
Stanko Rafolt 
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Bohova bogatejša za podjetniški inkubator
V prostorih PGD Bohova na voljo slabih 40 kvadratnih metrov co-working prostorov po zelo ugodni  
najemnini

V KS Reka - Pohorje se dogaja  
Barvanje pirhov, čiščenje okolja, postavljanje majskih dreves … 

Vsi smo komaj čakali, da slišimo novico »maske dol, konec 
korone, zdaj pa gas na polno«. Pred vrati je velika noč, treba 
bo poslikati jajčka. Martina povabi staro in mlado, pridite v 
šolo, bomo barvali, malo zase, malo za Velikonočno tržnico. 
Nastali so čudoviti izdelki. 
Kljub dežju smo skupaj s TD Reka-Pohorje in AMD Pohorje 
izvedli čistilno akcijo in počistili kar nekaj »kupčkov« smeti 
po vasi. Nekateri namreč še vedno mislijo, da poleg kante za 
steklo lahko odložijo vse, kar jim doma »hodi v napoto«. 
Telovadke so uredile medoviti vrt pri šoli. Uspeli smo postaviti 
majsko drevo. Tako kot vsako leto smo se tudi letos skupaj s 
Konradom in njegovim tovornjakom ter manjšim spremstvom 
(Peter, Izak in jaz) odpeljali na Pohorje, tokrat k Juričevim (Doni-
kom) po drevo. Postavljali smo prvi v občini, ker vsi postavljajo 
30. aprila ali 1. maja, mi pa takrat gremo na kresovanje in malo 
»naokoli«. Tudi letos je za zemeljska dela poskrbel Marjan, 
Boris in Andrej pa za guljenje debla. Ženski del ekipe TD je 
okrasil drevo, okraske so nam pripravili učenci podružnične 
rečke šole. S pomočjo Stojanove »mašine« je naše drevo pri 
skalnjaku v Zg. Hočah stalo že v petek, 29. 4. ob 17. uri. Ob 
klobasi, pijači in Samotarjih smo preživeli lepo sončno popoldne 
oz. zgodnji večer. Bilo je lepo, čeprav v moški manjšini smo 
ženske speljale akcijo kot se »šika«. Ne smem pozabiti: posebej 
hvala režijskim delavcem, da so nam v petek, tik pred koncem 
svojega delovnega dne, uspeli pokositi travo. 
Tudi letos krasijo naš kraj še drugi »majpami«, in sicer nad 
Reko na Šternovem in pod cerkvijo sv. Lenarta pri Predanovih v 
Pivoli. Tudi LD Hoče je sledila svoji tradiciji, pri Lovskem domu 

na Pohorju so postavili majsko drevo ter poskrbeli za hrano, 
pijačo, dobro voljo tudi s plesom, če so koga zelo srbele pete. 
Prvega maja smo šli na pohod do Gradišnikov. Treba je bilo 
pohiteti, saj so nam obljubljali dež. Vendar smo tudi tu uspeli 
brez dežja, polni dobre volje in pozitivizma.
6. maja je TD izvedlo občni zbor, na katerem so izbrali nov – 
dopolnjen UO in NO, kajti trenutna predsednica Martina je že 
nekaj časa govorila: »Mi ne gre skozi, meni so moje čarovnice 
pa barvanje jajčk čisto dovolj, to bom imela še naprej, predse-
dnik, predsednica pa naj bo kdo drugi!« Če ne gre, potem pač 
ne gre. Martina, hvala za nekajletno predsedovanje, čestitke 
novoizvoljenemu UO in NO društva.
Takole smo se imeli v mesecu aprilu, zdaj pa novim izzivom 
naproti. Po prvomajskih praznikih bomo poleg telovadbe po-
slušali še predavanja »Zdravo jem«. Hvala Vegecu Rogoza in 
Centru za krepitev zdravja ZD Maribor. Zdravi in »fit« bomo 
dočakali lepo, toplo poletje, počitnice, dopuste, nato pa start 
v pisano jesen. 

 Zdenka Trinko
 Peter Rečnik, Majda Strašek Januš in Zdenka Trinko

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je za 
namen podpore razvoja mladih podjetij v regiji ter za spod-
bujanje podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture v regiji 
v preteklem letu vzpostavila Mrežni podjetniški inkubator 
Podravje (MPIP).
V okviru vzpostavitve MPIP je odprla novo enoto Mrežnega 
podjetniškega inkubatorja Podravje v prostorih PGD Bohova, 
na naslovu Bohova 2a. Na voljo so co-working prostori v izmeri 
30,39 kvadratnega metra. Članom inkubatorja bodo poleg 
zelo ugodne najemnine in urejenega poslovnega okolja na 
voljo tudi brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja, 
pomoč izkušenega osebja pri razvoju podjetniške ideje, iskanju 
poslovnih partnerjev, storitve mreženja in strokovna pomoč 
pri iskanju virov financiranja iz zasebnih in javnih sredstev …
Vzpostavitev regijskega inkubatorja predstavlja nadgradnjo 
podpornega okolja za podjetništvo na regionalni ravni, ob 
tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Pospešuje usta-
navljanje novih podjetij ter nudi konkretno pomoč pri delovanju, 
rasti ter razvoju ustanovljenih podjetij. Mrežni podjetniški 
inkubator bo strateškega pomena v celotni regiji in bo deloval 
na več mikrolokacijah po celotni Podravski regiji. Slednje je 
načrtovano v dogovoru z zainteresiranimi občinami, ki imajo 
neizkoriščeno infrastrukturo, kjer bi se lahko izvajala celovita 
podjetniška podpora, ali pa se bodo lotile izgradnje nove in-
frastrukture. Prav tako je predvideno sodelovanje s podjetji, 
ki razpolagajo s primerno infrastrukturo.
Prioritetno področje v inkubatorju je turizem 
Prijavijo se lahko mlada podjetja, organizirana kot samostojni 
podjetniki ali gospodarske družbe, katerih starost praviloma 
ne presega 5 let. Prednost imajo posamezniki, skupine ali 
podjetja, ki delujejo na področju turizma in razvoja podeželja.
Več informacij je na voljo na spletni povezavi: 
https://rra-podravje.si/podjetniki/mrezni-podjetniski-inkuba-
tor-podravje ali po e-pošti: irena.podletnik@rra-podravje.si

 Irena Podletnik

V soboto, 23. aprila 2022, je na Pohorski tržnici potekalo tra-
dicionalno Jurjevanje. Predstavniki Krajevne skupnosti Hoče 
so pripravili manjše praznovanje z blagoslovom konj, glasbo 
in brezplačnim hočkim piskrom. Lokacija prireditve je bila 
tokrat prvič na tržnici in v soboto, saj sta bila tako lokacija 
kot datum prilagojena letošnjim državnozborskim volitvam. 
Zbrane je po uvodnih taktih Frajhajmske godbe na pihala na-
govoril dolgoletni župan in član KS Hoče Jožef Merkuš, konje 
je tako kot vsako leto doslej prijazno blagoslovil nadžupnik 
in dekan nadžupnije sv. Jurija v Hočah Alojz Petrič. 
Hvala vsem, ki ste se udeležili letošnjega praznika in z nami 
na Pohorski tržnici preživeli nekaj lepih ur.  

 Martina Rauter

Jurjevanje je tudi na tržnici uspelo
Lokacija in datum letošnjega jurjevanja in blagoslova konj sta bila prilagojena državnozborskim volitvam
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Prvomajsko kresovanje v Slivnici
Mladi in malo manj mladi pa so se ob veselih ritmih zavrteli v sproščen ples

Avtorica dočakala svoj dan
Marija Cvetko predstavila prvih osem knjig zbornika Utrinki

Že nekaj let sledimo delu Marije Cvetko, ki se je pred devetimi leti 
odločila, da bo presenetila svoje pevce MePz KUD Hoče in jim zbrala 
članke, fotografije iz občinskega glasila Utrinki. Ideja ni ostala 
samo pri enem zborniku, ampak po devetih letih vztrajnega dela 
je uspela na knjižne police postaviti kar osem knjig.
Na svoje delo je izredno ponosna in že nekaj časa je v njej tlela 
želja, da bi le-to pokazala širšemu občinstvu, prijateljem, znancem. 
Že lani na Pohorju, kjer smo v okviru našega praznika KS Reka - 
Pohorje naredili prvo predstavitev, je rekla: »Zdenka, daj, naredimo 
predstavitev vseh knjig v Hočah, ti boš to zrihtala.« Že od prvega 
dne sem občudovala njeno delo, kajti rada imam knjige, rada tudi 
sama pišem in sem ji odgovorila: »Marija, z veseljem.« Korona nas 
je malo zaustavila, pa vendarle takoj, ko je bilo možno, smo tri 
»sive celice« strnile svoje glave (Marija, Breda in jaz) ter začele s 
prvimi sestanki. Bilo je zanimivo in tudi pestro, pa vendarle smo 
v 14 dneh opravile vsa dela, seveda s pomočjo Metke Oberlajt, 
režijskih delavcev iz občine in nastopajočih (MePz KUD Hoče, 
Cerkveni pevski zbor sv. Jurija Hoče, Samotarji, Tamburaši in mladi 
harmonikaš Jani Frešer) ter izvedle čudovito kulturno prireditev. 
Prireditev v luči dobre volje, v spoštovanju in ljubezni do knjige, 
do domačega kraja in kulture. 
Kot osrednjo govornico smo si omislile mag. Nino Hriberšek Vuk 
iz Mariborske knjižnice s poudarkom na pomenu knjige, pisane 
besede in slike. Rdeča nit kulturnega dogodka so bile posamezne 
predstavitve že izdanih knjig, in sicer KUD Hoče (Breda Germ), 
Čebelarsko društvo Alojza Greifa Hoče (Miran Pregl), Samotarji 
(Zvonko Cesar), Cerkveni pevski zbor (Petra Kozar Bežan), KS 
Slivnica (Peter Kovaček), KS Rogoza (Tatjana Bolšec), KS Hotinja 
Orehova vas in KS Reka - Pohorje (Zdenka Trinko).

Marija Cvetko je v svoji predstavitvi predstavila še deveti zbornik, 
katerega je poimenovala Zbornik naših posvečenih, in sicer o patru 
Timoteju Stojanu Juriču, o duhovniku Igorju Ignaciju Novaku, o Mariji 
Magdaleni Novak, o duhovniku Robertu Emeršiču in o duhovniku 
Dejanju Frangežu.
Predstavitev je bila mešanica glasbe, pesmi, besed, prepletena 
z dobro voljo, optimizmom in spoštovanju do dela, do ljudi, ki so 
bili, so in še bodo kakorkoli povezani z vsebino občinskih Utrinkov.
Na koncu prireditve sta Marija in predsednik KUD Hoče Aleš Meglič 
podelila zahvale za pomoč in sodelovanje pri izvedbi tega knjižnega 
projekta. Zahvale so prejeli Leon Kokol (za pomoč pri skeniranju), 
Majda Strašek Januš in Marija Strašek Vrecl za lektoriranje in 
pregled celotnih zbirk. Marija se je v svoji predstavitvi zahvalila 
še ostalim, ki so (smo) ji pomagali pri izvedbi njenega projekta. 
Marija je že lani prejela občinsko zahvalo za svoje delo in doprinos 
v Občini Hoče - Slivnica. Ta večer je prejela še šopek izbranega 
cvetja in posebno zahvalo KUD Hoče za svoje delo in tudi kot 
spodbudo za nadaljevanje projekta. Zaupala nam je namreč, da 
v njeni dnevni sobi čaka še veliko zbranega materiala za nove 
knjige. Komaj čakamo. 
Marija, hvala. Upamo, da smo s tem prijetnim večerom vsaj delno 
pokazali, da smo hvaležni, srečni in da spoštujemo tvoje delo.
Knjige si lahko ogledate, sposodite v knjižnici Hoče kot tudi v 
prostorih Vegec Rogoza, saj so v njih zbrani dogodki vse od leta 
2002.

 Zdenka Trinko
  Andreja Kavaš

Letošnji prvi maj so mnogi željno pričakovali, saj so po 
dveh letih omejevanja gibanja in prepovedi druženja množic 
srečanja zelo pogrešali. Zato se je na letošnjem prvomajskem 
kresovanju zbrala zelo velika množica ljudi vseh starosti. Za 
ta srečanja je že značilno, da pridejo starejši, najstarejši in 
mladi. Mnogi starši so privedli tudi svoje zelo majhne otroke. 
Morda je to tudi izraz dehteče pomladi, ko vsaka bilka želi 
oživeti, zadehteti. 

Prvomajska srečanja so namenjena ohranjanju in počastitvi 
spomina na zgodovinske dogodke v boju delavcev za svoje 
pravice. Marsikje pa je šlo in tudi danes gre za boj ljudi 
za lastno preživetje. Zaradi dolge časovne odmaknjenosti 
dogodkov leta 1886, ko so nastali temelji praznika dela, in 
zaradi današnjih drugačnih družbenih in ekonomskih razmer 
pri mnogih ljudeh praznik dela nekako tone v pozabo. Najbrž 
pa ga mnogi hočejo potisniti na smetišče zgodovine kot 
nekakšno zgodovinsko (politično) šaro in se prvomajskega 
druženja udeležijo kot le družabnega srečanja. Tudi to je 
dobro, tudi koristno, vendar ne sme zatemniti veličine bistva 
in pomena praznika dela. 

Praznovanje praznika dela naj nas spomni na hrabre, uporne 
delavce, ki so se uprli izkoriščanju njihovega dela in se borili 
za vsaj znosne življenjske razmere. Ta prizadevanja, ki so 
marsikje prerasla tudi v pravi boj, trajajo od davnega leta 1886 
vse do danes. Čeprav družbenih in ekonomskih razmer ter 
položaja delavcev (zaposlenih) v takratnem času ne moremo 
enačiti z današnjimi, se delavci (zaposleni) tudi danes morajo 
boriti za svoje pravice, za svoje dostojanstvo in predvsem za 
pošteno plačilo dela. Tudi danes je veliko, tudi brezobzirno 
krutega izkoriščanja zaposlenih, a je to pogosto zakrito s 
kravatami in gosposko urejenostjo izkoriščevalcev. Dogajajo se 
tudi suženjski odnosi do zaposlenih. Pomislimo na prekarce, 
ki za opravljeno delo dobijo borno plačilo, niso ne zdravstveno 
ne socialno zavarovani in so v resnici nenehno v razponu med 
životarjenjem, revščino in propadom. Res družba (tudi država) 
zagotavlja (in širi) socialno pomoč, vendar to ni rešitev. 

Rešitev bo v izboljšanju osnovnega položaja zaposlenih, v 
spoštovanju in pravičnem, poštenem plačevanju opravljenega 
dela, v spoštovanju zaposlenih (in vseh ljudi) in v pravični 
(pravičnejši) delitvi ustvarjenih dobrin, ki jih ustvarjajo 
vsi zaposleni. Torej je tudi danes še veliko razlogov, da se 
spomnimo praznika dela, da spoštujemo boj delavskih množic 
v zgodovini in danes, prizadevanja delavskih organizacij 
(sindikata) v preteklosti in danes in si vsi prizadevamo, da bo 
delo spet dobilo čast, oblast in primerno plačilo. Ob takšnem 
zavedanju bodo naša prvomajska srečanja bogatejša in najbrž 
tudi prijetnejša. 

Naj v vsakem zaposlenem in v vsakem človeku žarijo plamenice 
zadovoljstva, radosti, veselja, kot so žarele plamenice 
prvomajskih kresov, v noč pa je odmevalo veselo petje množic. 
V Slivnici je kres zagorel v mogočne plamenice, ki so se dolgo 
vile v višino nočnega neba. Mladi in malo manj mladi pa so 
se ob veselih ritmih zavrteli v sproščen ples.

   Martin Kramar 
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Obnovljena igrala na Bohovi
Igrala v športnem parku na Bohovi so letos obnovili in osvežili s premazom

Prazniki upanja
Po dveh letih smo lahko ponovno tudi z zunanjimi slovesnostmi praznovali velikonočne praznike

Zapore cest zaradi 
Teka pod Pohorjem

Iz leta v leto se povečuje obisk Športnega parka Bohova. Vzrok 
temu je prav gotovo urejenost igrišča, igral, pokošeno travnato 
igrišče, čista okolica, redno praznjenje košev, ograja okrog igrišča 
in še verjetno marsikaj. Gasilci na Bohovi skrbimo za celoten 
Športni park. 

Na vogalu igrišča se nahaja lesen objekt. Postavili smo ga gasilci 
sami in smo ga tudi financirali. 

Mini kuhinja, urejene sanitarije, topla voda, klima naprava, 
alarmna naprava, klopi in mize, brezplačni brezžični internet 
nudijo udobno bivanje v notranjosti. Zunaj ob objektu imamo 
rusko kegljišče (tudi kroglo in keglje), na letni terasi pa je osem 
kompletov udobnih miz in klopi. Seveda brez prostora za žar ne 
gre. Imamo tri 'roštilje', in sicer na plin, na oglje ter veliko kurišče 
za kotliček na oglje ali drva. Kar je še posebej pomembno, je to, 
da je po celotnem obodu igrišča žična ograja. S tem je igra še 
posebej varna, saj ni možno nekontrolirano na cesto in k potoku. 
Igrala so lesena, najbolj zanimivi pa so gotovo zipline, vrtiljak 
in tobogan. Igrala smo letos obnovili in osvežili s premazom. 
Naročene imamo tudi nove deske za klopi. 

V peskovniku se najraje igrajo majhni otroci. Za domače živali je 
vstop prepovedan, kar je še posebej pomembno zaradi higienskih 
razmer. Pred parkom je koš za pasje iztrebke. Žal je še vedno 
premalo pogumnih lastnikov psov, da bi za svojimi ljubljenčki 
tudi počistili. 

Piknik prostor z objektom je možno najeti, povpraševanje je 
kar veliko. Igrišče se v tem primeru ne zapre, ampak je možna 
souporaba igral.

Zadnjih nekaj let smo gasilci postavljali 'majpan' v Športnem 
parku. Bližina ceste, potoka in predvsem manj prostora so 
zahtevali premislek, zato smo se odločili za novo lokacijo. Včasih 
smo ga namreč postavljali pred Slovenija Sadjem, sicer sredi vasi, 
vendar je bilo preveč nevarno. 

Ljudje smo rojeni za skupnost, za druženje – v ožjem družinskem 
krogu, pa v takšni ali drugačni skupnosti. Če si to priznamo 
ali ne! Kristjane nas povezuje Cerkev v župnijske skupnosti in 
v mnoge manjše skupine, kjer najdemo »sorodne duše«. Vsa 
srečevanja nam je ukradla corona in najbolj smo to občutili ob 
velikonočnih praznikih.

Največji krščanski praznik – velika noč – je s svojimi simbolnimi 
obredi gotovo najprivlačnejši, zato smo praznovanje še kako 
pogrešali. Četudi je vera del naše osebnosti, jo nosimo v sebi 
in živimo svoj odnos do Boga, potrebujemo tudi srečevanje pri 
obredih, od katerih so mnogi zakoreninjeni v tradiciji našega 
naroda.

Poglejmo najprej cvetno nedeljo, teden dni pred veliko nočjo; 
z njo se začenja veliki teden. Vsaka slovenska pokrajina ima 
svoje običaje pri izdelavi presmecev oz. butaric. Ne ločijo se 
samo po imenih! Štajerski presmec mora imeti od sedem do 
devet »lesov«, različnih vrst zelenega grmičevja. V njem naj 
bi ne manjkali dren, čremsa, dobrika, vrba – dodamo pa še 
druge vrste, predvsem oljko. Letos smo pri katoliškem društvu 
ponovno izdelali presmece in jih ponudili na cvetno nedeljo, da 
so lahko blagoslovljeni našli mesto v naših domovih, kjerkoli že, 
kakršna je pač navada. Blagoslova smo potrebni vsi, takšnega 
in drugačnega …

Obredje velikega tedna pa nas popelje v skrivnost Kristusovega 
trpljenja in vstajenja. Skrivnost, ki je v globini naše vere, 
izpričane v Svetem pismu in skozi 2000-letno zgodovino. 
Vere, ki se potrjuje tudi v skupnih praznovanjih: od velikega 
četrtka, ki je spomin na zadnjo večerjo in postavitev svete 
maše, pa na Jezusovo ponižno dejanje umivanja nog apostolom; 
do velikega petka, edinega dne v letu, ko ni svete maše, saj 

Veseli smo, da se je Športni park Bohova »tako prijel«. Presenetljivo 
je, da so obiskovalci tudi od drugod, ne samo iz naše občine. 
Očitno se dober glas širi v sosednjo vas! Športnega parka ne 
zaklepamo, sicer pa je pod varovanjem. Delovni čas je 365 dni 
na leto, vsak dan od 7. do 22. ure. Se vidimo na igrišču! 

 Boštjan Frangež

je spomin na Jezusovo trpljenje in smrt na križu; do velike 
sobote, ko blagoslavljamo ogenj in velikonočne jedi, za vigilijo 
(zvečer) pa že praznujemo vstajenje; in do velike noči, ko se 
zjutraj zvrstimo v procesiji in slovesno zapojemo Alelujo. To 
je naša vera, ki jo lahko ob teh praznikih doživljamo potrjeno 
z množico po vsem svetu.

Seveda lahko sprejmemo le zunanje obredje in naša vera 
ostaja samo lep običaj. Prav zato so najbolj množično obiskani 
blagoslovi jedi, kjer najlepše vidimo, da to mnogim še nekaj 
pomeni – in da si ljudje resnično želimo blagoslov za svoje 
življenje. Vsak zase najbolje ve, kako je z Božjim dotikom v 
njegovem življenju. Težko je dojeti skrivnost vstajenja, vendar 
je prav ta vera najtesneje povezana z našo večnostjo. Lahko 
človek kar tako zlahka sprejme, da se bo njegovo življenje 
zaključilo v hladni zemlji groba, da se s smrtjo vse izniči, vsa 
duševna in duhovna energija? Povejte mi, kako pa se lahko 
energija sploh izniči …

Hvaležna sem za dar vere, s katerim lahko z upanjem zrem v 
svet, ki me vedno postavlja na realna tla, da znam in sem znala 
sprejeti tudi svoj križ. Če tega človek ni sposoben, se utaplja v 
žalosti, samousmiljenju, obtoževanju drugih in Boga. In takšni 
ljudje sejejo v svet sovraštvo, nasilje, vojne.

Če ste prebrali moje velikonočno razmišljanje do konca, vam 
iz srca želim medsebojne ljubezni, ki nas edina lahko poveže v 
srečno in srčno človeško družino – ne glede na naše prepričanje 
in politično pripadnost. »Samo lepota (medčloveškega bivanja) 
bo rešila svet,« je zapisal Dostojevski.

 Majda Strašek Januš

Obveščamo vas, da bodo v nedeljo, 5. junija 2022, med 
10.00 in 11.30, zaradi prireditve 6. teka pod Pohorjem, 
izvedene popolne zapore naslednjih občinskih cest:

V času popolnih zapor bodo omogočeni prevozi 
intervencijskih vozil.

ŠT. CESTE OPIS NASELJE
JP 880552 Ob ribniku Slivnica
LC 380071 Polanska cesta Čreta
JP 882055 Polanska cesta, odcep Štabuc Čreta
JP 880551 Grajska cesta, Veronikova cesta, Hočka 

cesta (Grad–Križna kapela)
Čreta

JP 880211 Cesta v Zaforšt Zgornje Hoče
LC 380061 Križna cesta Spodnje Hoče
JP 880421 Gozdna ulica Zgornje Hoče
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Mladi člani Rdečega križa
Otroci iz drugih razredov razumeli pomen zgodbe in tudi misel: »Kjer je prostora za enega, ga bo tudi za 
dva.«

PODNEBNA NEVTRALNOST  
oziroma BREZOGLJIČNOST 
POSTAJA EDEN IZMED 
NAJPOMEMBNEJŠIH CILJEV  
VSEH MEST IN OBČIN!

Pokličite ENERGAP in naši strokovnjaki vam 
bodo na tej poti v brezogljično prihodnost 
pomagali! 

Aktivnosti, ki jih nudimo za občine in vaše občane:

• Svetovanja na področju energetskih sanacij in energetske 
učinkovitosti; 
• svetovanja, ki se nanašajo na podnebno nevtralnost in 
prilagajanje podnebnim spremembam;
• izvajanje izobraževanj javnih uslužbencev in tudi občanov 
za prehod v podnebno nevtralnost; 
• svetovanja na področju trajnostne mobilnosti in znižanja 
emisij CO2; 
• svetovanja in pomoč pri prehodu v samooskrbo in 
postavitvi sončne elektrarne; 
• pomoč pri izdelavi načrtov za zmanjšanje porabe energije 
v javnih stavbah; 
• pomoč pri izdelavi načrtov za zmanjšanje porabe energije 
na področju razsvetljave;
• pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev in priprava 
finančne sheme;
• izvajanje energetskih pregledov in izdelava energetskih 
izkaznic; 
• izvajanje pregledov s toplotno kamero; 
• energetska svetovanja;
• vključevanje občine v evropsko sofinancirane projekte in 
aktivno sodelovanje v njih.

Energetsko podnebna agencija za Podravje 
(ENERGAP)

Naši kontakti: 

Energetsko podnebna agencija za Podravje (ENERGAP) 
Smetanova ulica 31, 2000 Maribor
Telefon: 02 234 23 60
E-pošta: info@energap.si
Spletna stran: www.energap.si  

Po dveh letih nam je ponovno uspelo, da smo 10. maja med 
mlade člane Rdečega križa sprejeli drugošolce Osnovne šole 
Dušana Flisa Hoče in podružnične šole Reka - Pohorje. Zbrali 
smo se v šolski gibalnici. Otroci z razredničarkami in mentorico 
Majo Petrovič Kos so nam pripravili presenečenje z igro Pod 
medvedovim dežnikom, kjer je osrednja nit zgodbe prijaznost 
in  prijateljstvo. 

Otroško srce je majhna, a mogočna stvar.                                                                    
V otroškem srcu stanuje sreča,                                                                                      
ki je zdrava in zelo močna energija.

(Indijski modrec)

Otroci so razumeli pomen zgodbe, tudi misel: »Kjer je prostora za 
enega, ga bo tudi za dva.« Hvala jim, pa tudi drugošolki za lepo 
odigrani skladbi na kitari, še posebej za izbrano skladbo Bella 
ciao, ki je izvorno socialna skladba kmetov na riževih poljih. Po 
prebrani zgodbi Bolečina iz otroštva je med nami stekel pogovor. 
Poznavanje delovanja humanitarne organizacije Rdečega križa 
je pri otrocih pohvalno. Z njimi se srečujemo, da bi pripadnost  
in pripravljenost pomagati ljudem v njih rasla in se razvijala. 

Največ je vredno to, da smo ljudje.                                                                                
In ljudje si moramo med seboj pomagati.                                                                     
Pomagati zato, ker nam je tesno pri srcu, kadar vidimo 
človeka v stiski. 
Pomagati zato, da bomo lahko na naši zemlji vsi živeli 
lepo, zdravo in srečno življenje. 

(Po zloženki RK)

In vaši in naši otroci to razumejo. Spoštovani starši, hvala vam 
za dovoljenje, da so otroci postali člani največje dobrodelne 
organizacije na svetu. Vaš prispevek pri vzgoji teh čudovitih bitij 
je neprecenljiv, pa tudi njihovo vzorno vedenje.
Hvala razredničarkam, g. ravnatelju in seveda mentorici ge. 
Maji Petrovič Kos za trud, ki ga vložite v delo pri poučevanju 
in razumevanju temeljnih načel Rdečega križa – humanost, 
nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, 
enotnost in univerzalnost.

Ob koncu sprejema so otroci dobili člansko izkaznico in skromno 
darilo. In za konec – nasvidenje naslednje leto ob vstopu novih 
mladih članov.

  Tatjana Bolšec
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Med pomočjo in praznovanjem
Župnijska karitas Hoče je v času korone praznovala že svojo 30-letnico

pospravijo s polic. Večkrat dobimo izjemno velike količine, 
ki jih naši prosilci z veseljem sprejmejo. Večina prihaja po 
pakete še isti večer, četudi je že dokaj pozna ura, ali pa 
pridejo v nedeljo dopoldne. Seveda se sproti pogovorimo 
po telefonu, saj vnaprej ne moremo vedeti, koliko izdelkov 
bomo prejeli.

Vključeni smo tudi v pomoč Ukrajini: v Mercatorju in Ho-
ferju so vozički, kamor lahko oddamo pomoč za begunce. 
Zbrane izdelke (za voziček lahko v trgovini kupite karkoli, 
kar potrebuje vsaka družina) odvažamo v Nadškofijsko 
humanitarno skladišče v Mariboru. Tudi v Hočah skrbimo 
za ukrajinske begunce, ki so se naselili pri sorodnikih; 
mesečno jim pomagamo s prehrambenimi izdelki.

V letošnjem letu so se nam znova odprle možnosti in orga-
nizirali smo že dve večji prireditvi. Na Florjanovo nedeljo, 
letos je bilo to 8. maja, smo povabili gasilce iz naših treh 
gasilskih društev – Bohove, Hoč in Razvanja. Odzvali so se 
v lepem številu in z veseljem smo jih slovesno urejene in 
postrojene spremljali v našo cerkev sv. Jurija. Sveto mašo 
je daroval gospod dekan Alojz Petrič, po maši pa smo se 
zbrali v župnišču, kjer smo jim pripravili majhno zakusko 
in kapljico dobrega vina. Ob zvokih harmonike mladega 
Verbeka iz Rogoze se je razvilo prijetno vzdušje ob zani-
mivem klepetu. S to drobno zahvalo se želimo vsaj malo 
oddolžiti za vse požrtvovalno delo, za nesebična dejanja 
in pomoč ter za vse ure, ki jih prostovoljni gasilci preživijo 
v težkih razmerah in nevarnosti. To je bila tudi osrednja 
misel nagovora g. Petriča, ki jim je dal vse moralno priznanje 
za reševanje ljudi in živali, ko pomagajo v elementarnih 
nesrečah. Blagoslovil jih je na pot njihovega zahtevnega 
poslanstva.

V nedeljo, 15. maja, pa smo povabili med nas zakonske 
jubilante, ki letos praznujejo okroglo obletnico sklenitve 
zakona (5, 10, 15 … pa vse do 65 let). Odzvalo se je 51 
parov, česar smo bili zelo veseli. Podarjen nam je bil lep 
sončen dan – še Zofka se nas je usmilila in nas ni zmočila! 
Lahko smo se zbrali na župnijskem dvorišču, kjer je vsak 
slavljenec prejel rdeči nagelj v znak ljubezni. Pri sveti maši 
v župnijski cerkvi je bila na to nedeljo izrečena tudi misel 
iz Janezovega evangelija: »Novo zapoved vam dam, da se 
ljubite med seboj!« Ob njej je gospod dekan Alojz Petrič 
nagovoril jubilante s toplimi besedami zvestobe drug dru-
gemu in Bogu; medsebojne pomoči in ljubezni, za katero si 
morajo prizadevati vsak dan znova. Zato so tudi obnovili 
svoj »Hočem!«, svojo zakonsko obljubo, ki so jo izrekli na 
»najlepši dan svojega življenja«. Po izrečeni obljubi jih 
je g. župnik tudi blagoslovil za nova leta medsebojnega 
podarjanja. Takšno spominjanje nam lahko pomaga, da 
vzdržimo tudi v težkih urah … 

Slovesno sveto mašo so obogatili naši cerkveni pevci z or-
ganistinjo Petro Kozar Bežan, njihova pesem je bila ubrana 
in vsebinsko doživeta. Marsikdo je skrivoma pogledoval 

proti koru, ko so zvenele pesmi: Dajte mi zlatih strun (s 
Petrino Ave Marijo), Marijina pesem Rože vse so zacvetele, 
Ljubezen je ljubezen (po Pavlovem Pismu Korinčanom) in 
ljubezenski duet, ki sta ga za zaključek zapela zborovod-
kinja Petra in Miran Kosi. 
Po fotografiranju smo se družili v župnišču, kjer smo pri-
pravili privlačno ponudbo kanapejev, peciva, sadja in pijač. 
Hvala vsem pridnim gospodinjam, tudi jubilantkam, ki so 
napekle tako raznovrstno pecivo. Bilo je toplo in prijetno 
razpoloženje, tudi zapeli smo ob zvokih harmonike. Matej 
Lobnik je veselo igral, saj sta bila med jubilanti tudi mami 
in ati. So dnevi, ko v vseh srcih zaigra sreča in zadovoljstvo. 
Takšen je bil tudi ta majski dan!

Zahvaljujem se vsem zvestim sodelavcem Župnijske kari-
tas, zelo smo veseli mladih moči, ki so že nekaj časa med 
nami, in dveh novih sodelavk, saj se tako lahko naše delo 
porazdeli. Želimo si, da bi lahko organizirali še več podobnih 
prireditev, kot sta bili ti dve v maju, saj nas druženje krepi 
in opogumlja za naš vsakdan.

 Marija Strašek Vrecl
  Boštjan Frangež, Andreja Kavaš in Majda Strašek Januš

Iz skromnih začetkov smo v teh letih prerasli v široko 
zasnovano humanitarno organizacijo, ki s svojim delom ni 
prepoznavna samo v hoški nadžupniji, ampak tudi v Nad-
škofijski karitas Maribor. Naše delo teče že enaintrideseto 
leto, veliko nas sodeluje vse od začetkov – in vsem svojim 
sodelavcem sem zelo hvaležna za njihovo vztrajanje v tej 
prostovoljni dejavnosti. V Župnijsko karitas Hoče nas je 
vključenih 22 aktivnih članov, imamo pa več prostovoljcev, 
ki priskočijo na pomoč, kadar je to potrebno. Svoje prostore 
imamo v župnijskem domu, kjer sprejemamo prosilce, ki 
v stiskah in različnih težavah potrkajo na naša vrata. Po 
svojih najboljših močeh in presoji jim poskušamo pomagati, 
jim vrniti upanje in človeško dostojanstvo. Poleg nudenja 
materialne pomoči prisluhnemo ljudem in njihovim življenj-
skim zgodbam, jim z nasveti nudimo tudi moralno oporo.
 
Spoznavamo pa, da najtežje najdejo pot do nas ljudje, ki 
živijo v najtežjih razmerah. Naše delo zajema široko delovno 
področje na pretežno hoškem delu naše občine in Razva-
nja, ki sodi od nekdaj v hoško župnijo. Člani naše Karitas 
prihajajo iz vseh krajev, kjer delujemo, zato tudi večkrat 
sami odkrijemo ljudi, ki živijo na robu družbe.

V zadnjih dveh letih, ki jih je na poseben način zaznamovala 
pandemija, naše delo ni presahnilo, le okrepilo se je na 
drugih področjih. Nismo mogli organizirati večjih prireditev 
(Florjanove nedelje s srečanjem gasilcev, srečanja zakon-
skih jubilantov, srečanja starejših faranov, miklavževanja 
za otroke, dobrodelnega koncerta), ker je bilo prepovedano 
zbiranje tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Nismo ho-
dili po domovih za ostarele in nismo obiskovali starostnikov 
ob adventnem in velikonočnem času ali ob rojstnih dnevih 
po njihovih domovih. Nismo pa pozabili nanje: napisali 
smo jim voščilnice ali pa jim voščili po telefonu in z njimi 
prijetno poklepetali.

Okrepila pa se je naša materialna pomoč. Vsak mesec smo 
delili pakete s hrano, ki smo jo prejemali od Nadškofijske 
karitas Maribor, delno pa smo jo nabavili sami. Število 
prejemnikov se je gibalo med 40 in 50 družin oz. prosilcev, 
ki živijo sami. Pri tem delu smo upoštevali vse varnostne 
ukrepe, ki so veljali za epidemijo. Moram pohvaliti vse 
prejemnike pomoči, da so zelo strpno posamič prihajali do 
sprejemnega mesta v preddverju. Za pomoč so nam bili in 
so še zelo hvaležni; takoj nam tudi povedo, če se razmere 
v družini izboljšajo, če dobijo delo in pomoči niso več nujno 
potrebni. Žal pa ne moremo več v celoti ugoditi prošnjam 
za plačilo položnic (elektrika, nabava kurjave, različna 
popravila), ker nam je usahnil glavni vir prihodka, to je naš 
dobrodelni koncert.

Od 5. junija 2021 smo vključeni tudi v program donirane 
hrane v trgovinah Hofer in Lidl.  Obe trgovini sta donatorja, 
doniranec oz. posrednik pa je Zveza Lions klubov Slovenije. 
Vsako soboto in dan pred praznikom sprejemamo po zapr-
tju trgovin kruh, pekovsko pecivo, sadje in zelenjavo, ki jo 
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V začetku aprila je AMD Pohorje praznovalo 60. obletnico svojega 
obstoja. Na ta dan so v Piceriji Anja izvedli občni zbor za svoje 
člane in povabljene goste. Posebej so bili veseli obiska predsednika 
Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) Andreja Brgleza, kateri jim je 
podelil tudi priznanje za nesebično delo in širitev članstva AMZS.
Predsednik AMD Pohorje Konrad Vrhovšek je po pozdravnem 
govoru na občnem zboru skromno predstavil delovanje društva. 
V nadaljevanju navajam nekaj povzetkov iz njegovega govora.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1962 in je v začetku delovalo 
kot krožek pri AMD Orehova vas. Dobro delo in dobro organizirane 
prireditve so privedli do tega, da so člani na različne načine pridobili 
sredstva za nakup zemljišča in material (les pohorskih kmetov) za 
postavitev lastnega društvenega doma. Kot je v svojem nagovoru 
poudaril predsednik AMZS, se je zbralo nekaj hrabrih pohorskih 
fantov, ki so ustanovili svoje društvo in tako poudarili ljubezen do 
avto-moto športa, ki se je ohranila do današnjih dni.
Ustanovni člani, ki so zaslužni, da stoji dom v Zgornjih Hočah in 
da društvo proslavlja danes svojih 60 let, so bili: Peter Podgoršek, 
Anton Kobalej, Vlado Žvižej, Milan Žvan, Oto Turner, Vlado Špurej, 
Vlado Glazer, Maks Muhič, Henrik Turšič in Vili Čolnik. Peter Pogoršek 
je še edini iz te ekipe in zdaj uživa svojo jesen življenja v Domu 
starostnikov Senecura v Slivnici, ostali so žal že vsi pokojni. Prisotni 
so se z minuto molka hvaležno poklonili njihovemu spominu.
S pomočjo krajanov, pohorskih kmetov in veliko prostovoljnega dela 
je bil dom tudi zgrajen. Namen doma je bil (in velja še danes), da 
se v njem razvijajo šport, rekreacija, kultura ter družabna srečanja 
krajank in krajanov. Leta 1977 je društvo razvilo svoj prapor (Peter 
Podgoršek na fotografiji, razvitje prapora 1977. leta) s svečano 
proslavo in veliko vrtno veselico. Društvo je v svojih letih delovanja 
organiziralo veliko odmevnih prireditev, kot so: šolanje voznikov, 
športnih funkcionarjev, preventiva v CPP, cestno hitrostne dirke, 
reli, avtocros, avtoskiring, enduro, tovornjakarska, terenska vozila, 
traktorske prireditve. Za izvedbo le-teh je društvo prejelo veliko 
priznanj na nivoju takratne Jugoslavije, Slovenije in tudi najvišja 
priznanja Občine Hoče - Slivnica, to so bronasti, srebrni in zlati grb.
Društveni član gospod Peter Podgoršek je tudi prejemnik znaka 
častni član AMZS . Društvo zelo dobro sodeluje z ostalimi društvi v 
Občini Hoče - Slivnica kakor tudi širše, z Osnovno šolo Dušana Flisa 
Hoče, njeno podružnično šolo Reka - Pohorje, Krajevno skupnostjo 
Reka - Pohorje in Biotehnično fakulteto v Pivoli ter posamezniki.
V prostorih društva delujejo tudi KORK Reka - Pohorje, TD 
Reka - Pohorje (telovadba, razne delavnice) kot tudi delavnice 
in telovadba v okviru Vegec Rogoza. V dvorani so tudi različne 
proslave, praznovanja, kar pomeni, da dom resnično služi namenu 

AMD Pohorje praznuje 60 let
Spomnili so se ustanoviteljev avto-moto športa v Zgornjih Hočah

krajank in krajanov. Zavedajo se namreč, da je dom bil zgrajen 
z delom in rokami naših prednikov – in to tudi zelo spoštujejo, 
cenijo ter so veseli, da se dom koristi za širše aktivnosti, kot je 
samo poslanstvo AMD. 
Še v informacijo: v zadnjih dveh letih so uredili dokumentacijo za 
legalizacijo prizidka, delno obnovili poslovne prostore ter jih oddali 
v najem. V prihodnosti so si zadali za kratkoročni plan, da bodo 
obnovili oziroma sanirali obstoječo dvorano s pripadajočimi prostori. 
Predsednik se je na koncu zahvalil še vsem, ki so kakorkoli 
prispevali k temu, da ta dom obstaja ter služi namenu in koristi 
širši javnosti v kraju. Na občnem zboru so bile podeljene zahvale za 
dolgoletno sodelovanje občini, KS, društvom, šolam in še posebna 
zahvala zaslužnima članoma za dolgoletno delo in zvestobo Petru 
Podgoršku in Borisu Demšiču. Druženje je popestril tudi nastop 
skupine Samotarji. AMD Pohorje čestitamo ob velikem prazniku 
v želji po dobrem sodelovanju in izpolnitvi vseh njihovih planov 
oz. aktivnosti.

  Zdenka Trinko
  Dušan Šafarič

Leta 2007 se je na pobudo Ministrstva za infrastrukturo pričelo 
umeščanje v prostor zadnjega odseka zahodne obvoznice 
Maribor od Kardeljeve ceste do avtoceste (AC) Slivnica–Pesnica. 
Izdelava strokovnih podlag, študija variant je potekala od 
2008 do 2016, ko je Vlada RS potrdila predlog najustreznejše 
variante. V nadaljevanju se je pričela izdelava vseh potrebnih 
študij, strokovnih podlag, idejnih projektov, potekala so 
usklajevanja z nosilci urejanja prostora. Celotni postopek je 
bil zaključen v marcu 2022. Projekt bo tako v mesecu maju 
in juniju 2022 predstavljen občanom in krajanom. Po končani 
javni razgrnitvi in prejetih pripombah se bodo le-te proučile, 
utemeljene pripombe bodo upoštevane. Sledi pridobitev mnenj 
na državni prostorski načrt in sprejem uredbe na Vladi RS 
konec leta 2022 ali v začetku leta 2023, rok je odvisen od 
posameznih ministrstev in Ministrstva za okolje in prostor, 
ki vodi postopek.

Načrtovani odsek zahodne obvoznice poteka preko dveh občin, 
Mestne občine Maribor in Občine Hoče - Slivnica. Prične se v 
podaljšku Kardeljeve ceste v Mariboru, poteka v nadaljevanju 
mimo Ledine in nato vzhodno od naselja Razvanje vse do 
Tržaške ceste, kjer se izvede priključek (med naseljem Bohova 
in TC Harvey Norman). V nadaljevanju poteka proti vzhodu, 
severno od naselja Bohova, prečka železniško progo v nadvozu 
in se z  novim priključkom naveže na AC Slivnica–Pesnica. 

Z obvoznico za četrtino manj avtomobilov
Kar 1,3 kilometra nove zahodne mariborske obvoznice bo potekala tudi po Občini Hoče - Slivnica,  
a naj bi po študiji za 25 odstotkov razbremenila promet 

Zaradi novega AC priključka je potrebna tudi rekonstrukcija 
in preureditev obstoječega AC priključka Rogoza in širitev 
obstoječe AC z novimi uvoznimi oz. izvoznimi rampami.

Cesta je načrtovana kot štiripasovnica z vmesnim ločilnim 
pasom, celotna širina znaša 19 m, dolžina 4,3 kilometra, od 
tega približno 1,3 kilometra na območju Občine Hoče - Slivnica. 
V sklopu izgradnje je predvidena tudi ureditev vseh deviacij, 
dostopov do kmetijskih površin, vodnogospodarske ureditve, 
ureditve infrastrukture in izvedba vseh ukrepov za zmanjšanje 
vplivov na okolje in varovanje podtalnice. Na območju priključka 
Rogoza je predvidena tudi postavitev dodatnih protihrupnih 
ograj za zaščito naselij Rogoza in Spodnje Hoče.

Predvidena prometnica bo preusmerila promet iz sedanje 
regionalne ceste (Tržaške ceste) na avtocesto in preko novega 
AC priključka na zahodni del mesta Maribor. S tem bo bistveno 
razbremenjen promet po obstoječi cesti iz priključka Slivnica 
skozi Hoče proti Mariboru. Promet se bo v skladu z izdelano 
prometno študijo zmanjšal za približno 25 odstotkov, kar bo 
omogočilo lažje vključevanje naselja Hoče na prometno omrežje 
ter seveda tudi zmanjšanje obremenitev okolja zaradi prometa.

 Rajko Sterguljc

Pripombe na zahodno obvoznico?
Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor

Obveščamo vas o javni razgrnitvi osnutka državnega 
prostorskega načrta za navezovalno cesto Zahodna obvoznica 
Maribor. V času objave gradiva imate možnost nanj dati predloge 
in pripombe. Javna razgrnitev bo potekala od 19. maja do 20. 
junija 2022 v prostorih:

– Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana,

– Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7, Maribor,

– Občine Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15. Hoče,

– ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

Javni obravnavi bosta potekali 31. 5. 2022:

- s pričetkom ob 16.30 v prostorih KS Razvanje,  
Razvanjska cesta 22, Razvanje, Maribor in

- s pričetkom ob 19.30 v prostorih gasilskega doma  
na Bohovi, Bohova 2a, Hoče.

Javnost ima v času javne razgrnitve, od 19. maja do 20. junija 
2022, pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno 
gradivo, in sicer:

– pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, 
ki je na voljo na mestih javne razgrnitve) in na spletni strani 
Ministrstva za okolje in prostor,

– po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor,  
Dunajska 48, Ljubljana,

– na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za 
navezovalno cesto zahodna obvoznica Maribor«.

Več o zahodni obvoznici na: https://www.gov.si/zbirke/javne-
objave/drzavni-prostorski-nacrt-za-navezovalno-cesto-
zahodna-obvoznica-maribor/
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Vrnitev med najboljše
Odbojkarice Formisa po nekaj letih ponovno med slovensko odbojkarsko elito

Rekordna udeležba judoistov v Hočah
Neža Mesiček, Nik Eljon Jarc in Jani Frešer zlati

Po lanski sezoni, v kateri so odbojkarice Formisa obstale 
na zadnji stopnički in so bile neuspešne za vrnitev v 1. 
A-ligo, smo letos pod taktirko novega glavnega trenerja 
Miloša Milića pokazali nov, svež obraz in po dveh letih 
žensko odbojko najvišjega ranga ponovno vrnili v Hoče. 
Formiske so si po naslovu v 1. B-ligi priigrale tekmi 
dodatnih kvalifikacij proti ekipi iz OK Luka Koper. Po 
prepričljivi prvi zmagi doma je sledila druga tekma v Kopru.
Tekma živcev, neverjetne samozavesti in srčnosti, nekaj 
športne sreče ter najboljših navijačev. Skupek vsega je, 
da imamo v naslednji sezoni elitno slovensko odbojkarsko 
ligo ponovno v Hočah. Po zgodovinski tekmi je par besed 
strnila sprejemalka Žana Godec: »Po prvi tekmi doma smo 
še enkrat prikazale odlično igro, veliko borbo, sploh pa 
smo pokazale močno ekipno povezanost, ki smo jo gradile 
čez celo sezono. Uvrstitev v 1. A-ligo je bil največji cilj, 
ki smo si ga zastavili pred sezono – in po dveh sezonah 
smo presrečne, da nam je v Hoče uspelo vrniti odbojko 
na najvišji ravni v Sloveniji.«
»Drugo tekmo osmine finala Sportklub prve odbojkarske 
lige smo po dolgi, napeti, izenačeni borbi zasluženo tudi 
dobile. Čestitke ekipi iz Kopra, ki je pokazala kvalitetno 
in stabilno igro, kapo dol pa 'mojim' puncam, ki smo le-tej 
bile kos. Hvala tudi navijačem, s katerimi gremo novim 
zmagam naproti,« je dejala Julija Grubišić Čabo.
Za nagrado smo dobili v četrtfinalni tekmi Državnega 
odbojkarskega prvenstva 2021/2022 stare in nove državne 
prvakinje iz Kamnika (Calcit Volley). Dekleta iz Kamnika 
so bila v obeh tekmah prepričljivejše in so se zasluženo 
uvrstile v polfinale. V velikem finalu so premagale tudi 
igralke iz Maribora in se veselile novega naslova v 
državnem prvenstvu.  
Čestitke vodstvu kluba, dekletom in strokovnemu štabu: 
glavni trener Miloš Milić, pomočnika Angelina Ajnihar in 
Boštjan Glodež ter 'fizio' Matjaž Lobnik. Sanje so bile 
dovoljene in postale so resničnost!
Uspeh sezone so nam pripravile tudi naše mladinke. Iz 
finalnega turnirja v Šempetru so prinesle srebrno medaljo 

V soboto, 7. maja, je v Hočah potekalo veliko mednarodno 
tekmovanje Apolon Open 2022. Tekmovanje je potekalo v VŠD 
Hoče in je bilo namenjeno tekmovalcem starostnih skupin 
U-12, U-14, U-16 in U-18. Omenjenega tekmovanja se je 
udeležilo kar 804 tekmovalcev iz 97 klubov in 17 držav (Izrael, 
Bolgarija, Madžarska, Avstrija, Hrvaška, Črna gora, Srbija, 
Bosna in Hercegovina, Ukrajina, Slovaška, Češka, Kosovo, 
Albanija, Poljska, Italija, Moldavija in Slovenija).
Turnir Apolon Open je bil zagotovo največja športna prireditev 
v naši občini. Veliko občinskih podjetij se je odzvalo s 
sponzorsko ali donatorsko pomočjo. Velika zahvala gre 
predvsem Občini Hoče - Slivnica, Osnovni šoli Dušana Flisa 
Hoče ter gostinskemu ponudniku Black Smith. Vsi obiskovalci 
so bili z dogodkom zelo zadovoljni. Tekmovanje sta med 
drugim obiskali tudi olimpijskimi zmagovalki s Kosova – 
Majlinda Kelmendi in Distria Krasniqui.
Na tekmovanju je sodelovala tudi domača ekipa Judo klub 
Apolon. Skupno je za naš klub nastopilo kar 39 tekmovalcev. 
V skupnem seštevku smo med 97 klubi osvojili prepričljivo 
prvo mesto. Osvojili smo 8 zlatih in 4 bronaste medalje. Takoj 
za nami so se razvrstile ekipe iz Izraela in Bolgarije.
Prva mesta so osvojili Neža Mesiček, Nik Eljon Jarc, Jani 
Frešer, Maj Matevž Kušter, Gabriel Lipič in Bor Brlek. Maj 
Matevž Kušter in Gabriel Lipič sta postala zmagovalca tudi 
v starejši konkurenci kadetov.

mladinskega državnega prvenstva. Mladinke so prvič v 
zgodovini kluba osvojile naslov podprvakinj. Nepozabno sezono 
so kronale z osvojitvijo drugega mesta v državnem prvenstvu. 
Varovanke Miloša Milića so po suvereni zmagi na prvi tekmi 
finala v velikem finalu na Štajerskem derbiju sredi Savinjske, 
žal po borbeni igri, polni preobratov, izgubile proti puncam 
iz Nove KBM Branik.
Po finalnem turnirju je svoje mnenje podala naša kapetanka 
Žana Ivana Halužan Sagadin: »Finalni turnir mladink se je 
za nas končal s srebrnim leskom. Po zmagi v prvi tekmi smo 
sproščeno vstopile v drugo in prikazale odlično igro, a na 
koncu so bile v finalni tekmi nasprotnice močnejše. Letošnja 
sezona je bila nepozabna, zgodovinska.« 
Uspešno sezono zaključujejo tudi ostale selekcije. Kadetinje 
bodo nastopile na finalnem turnirju. Starejše deklice in deklice 
mala pa se bodo borila za mesta od petega do osmega.
Hvala najboljšim navijačem za fenomenalno navijanje čez 
vso sezono ter zahvala vsem, ki imate radi naš klub in vsa 
naša zlata dekleta. Več o sezoni si lahko preberete na www.
okformis.si.

   David Vodušek

Tretja mesta so osvojili: Jani Černe, Dejan Ferko Kneževič, 
Ališa Repnik in Ana Repnik.
Odlična peta mesta so osvojili: Lara Dogša, Sara Gomaz, Ian 
Pušnik, Rea Pušnik, Lara Sledič, Živa Soršak in Sara Žvajker.
Po končanem tekmovanju so tri dni potekale tudi mednarodne 
priprave. Priprav se je udeležilo kar 300 tekmovalcev iz večine 
prej omenjenih držav. Z organizacijo dogodka smo dokazali, 
da sodimo v sam vrh slovenskega juda.

 Polonca Doberšek
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Dokazali pripadnost 
Občni zbor članov Društva upokojencev Hoče uspel v zadovoljstvo vseh

Opravili naloge, čeprav z omejitvami 
Program dela Društva upokojencev Slivnica tudi letos zastavljen zelo pestro

Poezija Jeruzalemskih goric 
Spomladanski izlet Društva upokojencev Slivnica v Prlekijo

Končno brez omejitev na izletu
Z Društvom upokojencev Hoče na nakupovalni izlet v Lenti in Razkrižje

Društvo upokojencev (DU) Hoče šteje 657 članov in redni letni 
zbor članov je za društvo najbolj pomemben dogodek v letu. 
Zaradi pričakovanega velikega obiska so priprave zavzete in 
natančne. 
V dvorani Kulturnega doma v Hočah so se 13. maja 2022 zbrali 
člani Društva upokojencev Hoče na svojem 71. rednem letnem 
zboru članov. Tokrat prvič z novo predsednico Zdenko Koser. 
Zbirati so se začeli že kako uro pred začetkom v pričakovanju, 
da bodo izvedeli vse o delovanju društva v preteklem letu in 
aktualnih aktivnostih za naprej. Še najbolj pa so se veselili 
srečanja in prijetnega druženja s starimi prijatelji. Do napovedane 
ure začetka se je dvorana napolnila do zadnjega sedeža.
Začelo se je s kulturnim programom Samotarjev. Ljudski pevci 
in godci so veselo zapeli in zaigrali. Z novo harmoniko se je 
njihov izbor slovenskih ljudskih pesmi precej razširil. Vzdušje v 
dvorani je s svojim nastopom popestril prisrčni petletni Mihael 
Cesar. Ljubko je zapel pesmico Ati moj in znamenito Avsenikovo 
polko Večer na Robleku. S svojim sproščenim nastopom je mali 
Mihael navdušil vse v dvorani. 
Vse prisotne člane, goste in ostale v dvorani je najprej pozdravila 
predsednica društva Zdenka Koser.
Z delom je nadaljevalo izvoljeno delovno predsedstvo. Predsednik 
Boris Demšič je vodil občni zbor skozi točke dnevnega reda. 
Vsi v dvorani so prisluhnili poročilom o delovanju društva, 
posameznih sekcij in projekta Starejši za starejše za leto 
2021. Kljub omejitvam zaradi koronavirusa je bilo delovanje 
v preteklem letu pestro in zanimivo. Brez zadržkov so prisotni 
potrdili poročila.
Gostje iz sosednjih društev upokojencev in drugih društev iz Hoč, 
ki so se odzvali povabilu, so vsi po vrsti pohvalili medsebojno 
sodelovanje in zaželeli društvu uspešno delo še naprej. V imenu 

Dve leti smo imeli težave zaradi omejitev druženja zaradi 
koronavirusa. Čeprav priporočila NIJZ in delne omejitve še 
vedno veljajo, nas ni oviralo pri pripravi in izvedbi občnega zbora 
upokojencev Slivnica. Občni zbor smo imeli konec marca. Ker pa 
smo bili še dolžni izvedbo volilne konference, smo na tem zboru 
izvedli tudi volitve.
Predsednik Peter Kovaček je prebral poročilo o delu društva v 
letu 2021. Kljub težavam in omejitvam zaradi pandemije smo v 
preteklem letu opravili skoraj vse naloge, čeprav z omejitvami. 
Nekatere sekcije so se sestajale redkeje, nekatere pa so v tem času 
prekinile svoje delo. Balinarska sekcija je od lanskega novembra 
do letošnjega marca organizirala turnir. Na turnirju je sodelovalo 
deset balinarskih društev iz okoliških organizacij. Svojega dela ni 
prekinila tudi sekcija starejši za starejše. Ves čas so bili v kontaktu 
z ljudmi, ki so želeli njihovo pomoč. Svojega dela ni prekinilo tudi 
vodstvo društva in so se ob predpisih NIJZ sestajali vsak torek. 
V nadaljevanju je predsednik predstavil program dela za leto 
2022, ki je tudi letos kot vsako leto zastavljen zelo pestro. 
Povabil je še vse člane, da se pridružijo kateri od sekcij, kot so: 
balinanje, kegljanje s kroglo na vrvici, odbojka, namizni tenis, 
pohodništvo, kolesarjenje. Lahko pa se pridružite še k skupini 
starejši za starejše. Če imate posluh, se lahko pridružite naši 
pevski skupini, ki išče nove pevce za svoj zbor. Če pa imate 

Konec marca smo v Društvu upokojencev (DU) Slivnica izvedli 
spomladanski izlet v Prlekijo s turistično agencijo Pozejdon iz 
Rač. Pot nas je vodila preko Ptuja in Ormoža v Ljutomer, kjer smo 
na avtobusnem kolodvoru popili kavico dobrodošlice in zaužili 
ter pojedli rogljič – orehov in marmeladni – ter popili aperitiv v 
režiji DU Slivnica. Po jutranjem okrepčilu smo se podali na ogled 
glavnega trga Ljutomera, kjer nam je odlična vodička predstavila 
zgodovino mesta. Nato smo nadaljevali ogled po Ljutomeru. 
Ogledali smo si kapelo Marije device, kjer smo naredili skupni 
posnetek vseh udeležencev izleta.
Pot smo nadaljevali po Jeruzalemski vinski cesti, kjer smo si 
ogledali cerkev Matere Božje in se okrepčali v gostišču z osvežilnimi 
napitki ter si kupili spominke. Opoldne smo si ogledali naravni 
rezervat, ki se razprostira na 55 hektarjev velikega mokrišča, ki 
leži na območju ekosistema Drave ob Ormoškem jezeru. Rezervat 
sestavljajo plitvi bazeni s trstišči in sestoji rogoza. Obdaja pa ga 
poplavni gozd, redek ostanek rečne loke v Sloveniji. Mokrišče je 
izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne 
ogrožene ptice. Privoščili smo si sprehod po učni poti, kjer smo 
opazovali razne ptice ter 45 črnih rečnih bivolov, katere gojijo 
zato, da jim popasejo nabrežja jezer in mokrišč. 
Po ogledu so bili naši želodci krepko lačni žejni, zato smo se 
odpravili v Ormož v gostišče Prosnik, kjer nas je čakalo obilno 
kosilo in dobra ormoška kapljica rujnega vina. Ob koncu smo si 
privoščili še skodelico kave in pojedli okusni jabolčni zavitek. Po 
kosilu smo se podali na ogled Ormoža. Ogledali smo si muzej na 
ormoškem gradu ter cerkev svetega Jakoba, kjer nam je vodička 
predstavila zgodovino cerkve. Ob koncu smo si ogledali še vinsko 

Kar oddahnili smo si, ko so bili preklicani ukrepi NIJZ Covid-19, 
ko se nismo niti spoznali pod maskami, se bali drug drugega, 
brez druženja postali nekako apatični. Zato smo izkoristili 
priložnost in se odpravili že v aprilu na nakupovalni izlet v 
Lenti na Madžarsko, nazaj grede pa obiskali energijske točke 
pri Bukovniškem jezeru. Da pa nismo šli lačni domov, smo se z 
okusnim kosilom okrepčali v Benediktu.
Maja tik pred občnim zborom smo obiskali majhno obmejno 
občino Razkrižje. Skoraj je zmanjkalo sedežev na avtobusu. V 
lepem sončnem vremenu smo prispeli do brunarice, nekakšne 
ekološke tržnice, kjer so nam članice Turističnega narodopisnega 
društva Razkrižje pekle razkriško posebnost, razkriške mlince, 
namazane z zaseko. Pojedli smo jih z veseljem, z nami je bil tudi 
razkriški župan g. Stanko Ivanušič, ki nas je počastil s svojim 
obiskom, nam na kratko predstavil njihovo občino, katero so 
si izbojevali kljub majhnemu število prebivalcev (pr. 2000). Mi 
smo mu pa v zahvalo zapeli nekaj naših pesmi. 
Nato smo obiskali prazgodovinsko naselbino Gradišče na 
Šafarskem, kjer so nam prikazali življenje pred 5500 leti v 
lepem naravnem okolju.

Po obisku Tivadarjevega zeliščnega vrta in kuhinje smo se 
na kosilu v gostilni Na gmajni malo zadržali, zapeli z našim 
harmonikarjem Danilom in se dobre volje napotili proti Hočam. 
Upamo, da nam bodo razmere dopuščale izvesti še kašen izlet.

 Ida Hriberšek

župana Občine Hoče - Slivnica je občni zbor pozdravil podžupan 
Boris Pust.
V nadaljevanju je predsednica Zdenka Koser prisotne seznanila 
s programom dela za leto 2022. Najbolj zanimivi so bili programi 
posameznih sekcij: izleti, pohodi, letovanja, kolesarske poti, 
športni dogodki se vrstijo mesečno do konca leta. Informacije 
o posameznih dogodkih so članom na ogled na oglasni deski 
ob vhodu v društvo in na splenti strani društva www.duhoce.
si. V pripravi je tudi projekt brezplačnih namenskih prevozov za 
starejše, ki bo predvidoma zaživel do konca leta.
Predsednik delovnega predsedstva Boris Demšič se je ob 
zaključiku občnega zbora s šopkom cvetja zahvalil Zdenki Koser 
za opravljeno delo v preteklem letu in vse prisotne povabil na 
druženje ob pogostitvi in glasbi. V dobrem razpoloženju in ob 
glasbi Marka Cesarja so se prisotni zavrteli, sproščeno klepetali 
in poveselili. 71. redni letni zbor članov DU Hoče je dobro uspel 
v zadovoljstvo vseh.

   Breda Germ

spretne roke ali pa se želite naučiti novih tehnik ustvarjanja, se 
pridružite naši ročnodelski sekciji. Vse sekcije so zelo aktivne in 
vas z veseljem pričakujemo. 
Po zaključku uradnega dela je predsednik povabil vse k veselemu 
druženju. Poleg okusne hrane, za katero je poskrbela gostilna 
Lobnik, smo si privoščili še pijačo. Ob koncu so nam postregli 
še s piškoti in kavo. Za boljše vzdušje pa je poskrbela še živa 
glasba. Nekateri so tudi zaplesali.

   Simona Šifrar

klet Ormož. Po kleti nas je popeljal vodja kleti in orisal izdelavo 
vinske kapljice od mošta do zorenja v vino in penino. Sledila je še 
pokušina štirih vrst vina, in sicer: muškat, renski rizling, sivi pinot 
in sovinjon. Zraven degustacije so nam ponudili še sir in kruh. 
Ob koncu je zadonela še pesem in nakup raznih vin za domov.
Udeležencev izleta je bilo 35, nekaj jih je bilo tudi iz sosednjega 
DU Orehova - Hotinja vas. Vsi so bili navdušeni in polni prijetnih 
vtisov. Vsi so želeli, da se v najkrajšem času ponovno srečamo 
na novem potovanju po lepi Sloveniji. Ob koncu bi se rad zahvalil 
vsem udeležencem izleta, agenciji Pozejdon za lepo organizacijo 
izleta, šoferju Matjažu za varno vožnjo in vodički Editi za strokovno 
vodenje izleta. 

   Peter Kovaček
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Navlaka kazi ugled kraja
Slabo vreme po dobri uri in pol onemogočilo, da bi lahko prostovoljci iz različnih društev nadalje-
vali s čistilno akcijo v Slivnici 

Zaključek zimske lige v balinanju
Od začetka novembra do sredine marca na balinišču v Slivnici moči merilo deset ekip 

V tretje gre rado
V KUD Hoče izpeljali občni zbor za tri leta skupaj in izvolili novo vodstvo

V okviru akcije »Eko dan ni zaman« smo 9. aprila pri čistilni akciji 
na območju Občine Hoče - Slivnica sodelovali tudi člani Društva 
upokojencev (DU) Slivnica. Akcija je potekala od 9. do 11. ure, saj 
nam je nagajalo slabo vreme in onemogočilo, da bi nadaljevali z 
delom. V času akcije se nas je zbralo dvajset občanov in občank 
iz DU Slivnica, ZRMLS, KS Slivnica in ŠD Slivnica. Očistili smo 
območje od železnice v Orehovi vasi do zbirnega centra, okolico 
ob parkirišču pri pokopališču, Kolmanovo cesto od Mariborske 
ceste do Motokrosa, okolico ob Veronikovi cesti, okolje groba talcev 
v Čreti, okolico Športnega parka pri gradu, Ul. Milke Volk, Račko 
cesto in Hudourniško cesto, področje ob kolesarski stezi do ribnikov, 
Pohorsko cesto ter okolico sedeža DU Slivnica. Po dobri uri in pol 
nam je slabo vreme onemogočilo, da bi lahko delo opravili še na 
drugih lokacijah v KS Slivnica.
Žal zopet ugotavljamo, da se nekateri posamezniki neodgovorno 
obnašajo in smeti odmetavajo po svoje, bodisi med vožnjo kar iz 
avta, tako da je poleg pločevink, plastičnih vrečk, papirja, plastenk 
še marsikaj ob cestah in ulicah v kraju. Ne zavedamo se da vsa 
ta krama in navlaka kazi ugled kraja in življenjskega prostora. 
Zato bi rad apeliral na vse krajane, da se odgovorno obnašajo 
do našega okolja, saj bomo le z doslednim odnosom do narave 
preprečili ekološko katastrofo, ki že močno nažira naša okolico. 
Bodimo dosledni ob sprehodih z našimi ljubljenčki in iztrebke za 

njimi pobirajmo ter odložimo v koše, ki so za to nastavljeni ob poteh, 
kakor tudi ne mečimo plastenk, pločevink, cigaretnih zavojčkov in 
ogorkov kar skozi okno avtomobila v naravo. Odpadke odpeljimo 
domov in odložimo v posode za zbiranje odpadkov. Le tako bomo 
očuvali našo naravo in poskrbeli za lep in urejen kraj. 
Dovolite, da se ob koncu zahvalim vsem, ki ste se kljub hladnemu 
in slabemu vremenu udeležili čistilne akcije, kakor tudi zahvalo 
Občini Hoče - Slivnica, ki je poskrbela za zaščitna sredstva, rokavice, 
vrečke, malico in pijačo ter nenazadnje za odvoz smeti oziroma 
vrečk, ki smo jih v letošnji akciji napolnili. 
Naj bo naša skrb za urejeno in čisto občino skozi vse leto.

 Peter Kovaček

V okviru aktivnosti društev ZPDU Maribor smo v Društvu upokojencev 
(DU) Slivnica v sodelovanju z BK Bolšec iz Svete Ane organizirali 
zimsko ligo v balinanju v prostorih DU Slivnica na dvosteznem 
balinišču. Liga se je odvijala od začetka novembra 2021 do 10. 
marca 2022. V ligi so nastopile ekipe Bar Bolšec I in II, Lenart, 
Porčič, Branik, Angel Besednjak, Hoče, Pobrežje in Slivnica. Tekme 
so se odvijale po dvokrožnem sistemu od ponedeljka do petka od 
18. do 21. ure. Vsak dan se je odigralo eno srečanje mešanih ekip, 
in sicer 1x1 , 2x2 in 3x3. 
Za nemoten potek tekmovanja sta skrbela Slavko Škorc za pripravo 
igrišča in Miro Kocbek za tehnično izvedbo (tekmovalnih parov, 
razpored tekem in vodenje rezultatov). Pri izvedbi so sodelovali še 
člani balinarske sekcije DU Slivnica (Miran Raitmajer, Vlasta Verbič 
in Marjana Breznik). V prvem delu lige je nastopalo vseh deset ekip. 
V drugem delu je odpadla ekipa DU Pobrežje zaradi obolelosti za 
COVID-19.  Zato je kasneje nastopilo le devet ekip. 
V začetku marca je bilo tekmovanje zaključeno. Dogovorili smo se 
med nastopajočimi ekipami, da v soboto, 12. marca, organiziramo 
druženje vseh nastopajočih v ligi. Na zaključku smo tudi slovesno 
podelili pokale in medalje za prve tri ekipe, tri najboljše posameznike 
in najboljše tri v dvojkah ter najboljše tri v igri trojk. 
Tako smo se zbrali vsi nastopajoči na druženju ob zaključku lige. 
Na prireditvi smo organizirali razne igre, in sicer v približevanju 
balinčku, pikadu, namiznem tenisu, kegljanju s kroglo na vrvici in 
igro »štrbunk«. Po končanem tekmovanju je sledila topla malica s 
pijačo in podelitev pokalov ter medalj za najuspešnejše posameznike 
v družabnih iger. 

Rezultati:
• Balinanje: 1. BK Hoče, 28 točk, 2. BK bar Bolšec 1, 23 točk,  
3. BK Branik, 22 točk; 
• posamezniki: 1. Miro Kocbek, 17 tekem – 14 zmag, 2. Osman 
Bečiri, 16 – 11; 3. Albin Postružnik, 13 – 8; 4. Miro Hvatin, 9 – 8; 
• pikado: 1. Zlatko Jerenko (Pobrežje), 2. Miran Rajtmajer 
(Slivnica), 3. Štefan Harič (Hoče); 
• namizni tenis: 1. Miro Kocbek (Bar Bolšec); 
• približevanje balinčka: 1. Alenka Vidmar (Hoče),  
2. Polona Bec (Branik), 3. Bato Koser (Porčič); 
• kegljanje s kroglo na vrvici: 1. Srečko Maček (Sveta Ana) 54 
kegljev, 2. Miran Rajtmajer (Slivnica) 52, 3. Stanko Šlamberger 
(Slivnica) 50, 4. Vlasta Verbič (Slivnica) 44; 
• kornhol (»štrbunk«): 1. Predrag Kosir, Ivo Ketiš (Porčič);  
2. Miran Raitmajer, Slavko Škorc, Osman Šačiri, Miro Kocbek.

Ob zaključku se je v imenu organizatorja zahvalil predsednik DU 
Slivnica Peter Kovaček, v imenu vodje turnirja pa  Miro Kocbek, ki 
je vse ekipe pohvalil za požrtvovalnost in trud ter disciplino pri 
upoštevanju predpisov NIJZ ob epidemiji COVID-19. 
Če strnem svoje misli ob zaključku, lahko ugotovim, da smo kljub 
težkim razmeram Covid krize, zimsko ligo izpeljali zelo uspešno, 
in z upanjem, da se v jesensko-zimskem času 2022–2023 zopet 
dobimo in nadaljujemo s pričetim delom v dobrobit zdravja, druženja 
in športnega udejstvovanja. 
Ob koncu bi se še enkrat zahvalil vsem ekipam za udeležbo na 
tekmovanju, Slavko Škorcu in Miru Kocbeku za trud ob izpeljavi 
zimske lige v balinanju, sezona 2021–2022. Želim vsem zdravja, 
predvsem pri izvajanju turnirjev v balinanju med letom.

 Peter Kovaček, Simona Šifrar

Člani Kulturno-umetniškega društva (KUD) Hoče smo v zadnjih 
dveh letih pokazali veliko pripadnost svojemu društvu. Kljub 
vsem ukrepom za zajezitev širjenja korona virusa smo izvajali 
glasbeno dejavnost, kolikor je bilo mogoče. Ukinitev vseh 
zdravstvenih ukrepov smo dočakali dobro pripravljeni. Mešani 
pevski zbor je našel novo zborovodkinjo. Tamburaši so sestavili 
novo zasedbo. Pohorski rogisti pa so se pripravljali na svoj 
visoki jubilej.
V letu 2022 se v Sloveniji govori o super volilnem letu. In 
med vsemi vrstami volitev smo jih imeli tudi v KUD Hoče. Prav 
letos so nas čakale volitve novih organov društva, zato smo 
morali izpeljati volilni zbor članov. To pa ni bilo preprosto, saj 
korona virus ni in ni popustil. In prav to je bil razlog, da smo 
na zbor povabili samo aktivne člane društva, ki se tudi sicer 
tedensko družijo na vajah, in njihove življenjske partnerje. S 
tem smo zagotovili najmanjše možno tveganje za okužbo s 
korona virusom. 
V začetku marca smo začeli s pripravami. Sodelovali so vsi člani 
društva. Volilni zbor smo povezali z rednima letnima občnima 
zboroma za leto 2021 in 2020, ki sta odpadla. Poročila o delu 
društva, posameznih sekcij in finančno poročilo je bilo treba 
pripraviti skupaj za pretekla tri leta. Za volitve novih organov 
društva pa je med člani prevladalo mnenje, da na volitvah 
ponovno kandidira dosedanje vodstvo.
V sredini marca se je na občnem zboru KUD Hoče, v dvorani 
Kulturnega doma Hoče, zbrala večina aktivnih članov društva 
in tako je bil zbor sklepčen. Za dobro vzdušje je z novo 
zborovodkinjo prof. Petro Kozar Bežan najprej poskrbel mešani 
pevski zbor, ki je zapel program, pripravljen za nastop na pevski 
reviji Zborovske harmonije v Unionski dvorani v Mariboru. 
Po formalni otvoritvi so prisotni prisluhnili staremu vodstvu 
društva. Poudarili so pomen kulturnega udejstvovanja in 
druženja v okoliščinah, ki niso bile najbolj prijazne za delovanje 
društva. Ugotovili so, da imajo člani neizmerno željo in veselje 
do kulturnega ustvarjanja, in prav njim gre zahvala, da se v 
Hočah še ubrano prepeva, preigrava na tamburice in piha v 
rogove. K temu so pripomogle tudi stabilne in urejene finance.
Ob koncu mandata se je staro vodstvo poslovilo in volitve 
novega vodstva so se začele. Volilo se je javno in vsi organi 
hkrati. Predlagani so bili naslednji kandidati: za predsednika IO 
KUD Aleš Meglič, za podpredsednico Marija Miklavčič, za tajnico 
Breda Germ, za blagajničarko Štefica Malajner, za gospodarja 
Anton Demšič in za članico Petra Kozar Bežan. Vsaka sekcija, 
nadzorni odbor in častno razsodišče so predlagali po tri člane. 
Vsi predlogi so bili soglasno potrjeni z dvigom rok prisotnih 
članov društva. Tako so bile naše volitve uspešno zaključene.
V pričakovanju predvidenega izboljšanja epidemiološkega 
stanja je bil sprejet tudi letni program dela in finančni plan 
za leto 2022. Prireditve, koncerti, revije in nastopi bodo spet 
bogatili kulturno življenje v Hočah.
Novo vodstvo je sklenilo nadaljevati tradicijo ljubiteljske kulture 
v Hočah. Sodelovanje in povezovanje kulturnih društev v Občini 
Hoče - Slivnica je vizija novega predsednika KUD Hoče Aleša 
Megliča. Če se združijo moči, znanje in izkušnje, se lahko 
organizirajo izredni kulturni dogodki. Še posebej si bo v novem 
mandatu prizadeval privabiti v društvo nove, mlajše člane.
Za konec občnega zbora je bila izrečena zahvala Mariji Cvetko 

za pripravo, izdelavo in izdajo zbornika Utrinki KUD Hoče, in 
Bredi Germ za neutrudno delo tajnice društva. Ob 40-letnici 
delovanja Pohorskih rogistov pa so bila podeljena posebna 
priznanja in zahvale. Veliko noto je prejel Aleš Meglič, veliki 
lesorez je bil podeljen Mojci Zupan Meglič in Hinku Šegi in 
velik leseni kip Pohorskega rogista Branku Zupanu. Prejemniki 
priznanj in zahval so bili toplo pozdravljeni.
Tamburaši KUD Hoče so nas ob koncu s svojo tamburaško 
muziko razvedrili in nas popeljali v prijetno druženje. Po treh 
letih smo člani KUD Hoče izpeljali občni zbor v zadovoljstvo 
vseh in z novimi izzivi za v prihodnje.

 Breda Germ
  Mojca Zupan Meglič
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Zborovske harmonije
Odrasli pevski zbori so ponovno peli v Unionski dvorani

Folklora na nastopu v Srbiji
Člani KUD Milke Zorec iz Hotinje vasi  so se odzvali na povabilo folklorne skupine KUD Sevojno iz kraja 
Sevojno pri Užicah

Ker so omejitveni ukrepi še vedno veljali, je bila revija spe-
ljana tako, da so bili zbori enakomerno razporejeni na štiri 
koncerte v dveh dneh. Zbori se med seboj niso srečevali in po 
vsakem nastopu sta se dvorana in oder prezračila. Zahtevno 
in naporno, a varno!
Tomaž Faganel je po posameznem koncertu opravil skupin-
ski razgovor z zborovodji nastopajočih zborov. Prof. Petra 
Kozar Bežan je bila zadovoljna z nastopom svojega zbora 
in s strokovnim mnenjem.
Zborovske harmonije vsako leto privabijo v Unionsko dvo-
rano večje število poslušalcev. V pokoronskem času je bilo 
potrebno vzpodbuditi tudi publiko, zato ni bilo vstopnine. 
Zbrali so se prijatelji in znanci nastopajočih in navdušenci 
zborovskega petja ter seveda pevci, ki so napolnili dvorano 
po svojem opravljenem nastopu.
Na odru v Unionski dvorani je bilo spet pravo pevsko vzdušje. 
Pevci so dokazali, da za ubrano petje ni omejitev in da je 
zborovsko srečevanje nujno. Žal pa zaradi omejitev po reviji 
ni bilo tradicionalnega druženja pevcev v Beli dvorani, kjer 
bi se pevci srečali in izmenjali izkušnje.
Po dveh sezonah brez revij so bili nastopi za zbore na odru 
in poslušalce v Unionski dvorani zagotovo dobrodošli in 
vsem v veselje.

  Breda Germ
  Fotomedia, Marjan Laznik, s. p.

Pot je bila dolga in vremensko raznolika, tako da smo se 
vrnili polni lepih in zanimivih vtisov. Na poti smo kar na 
bosansko-srbski meji prejeli tudi povabilo na folklorni 
koncert v Bajino Bašto v mesecu oktobru. Srečali smo tudi 
mednarodno skupino Društva Karitas in v nepozabnem 
spontanem druženju navezali stike vse do Poljske.
Glasba in ples ne poznata meja. Ogrejeta telo in duha in 
marsikomu polepšata dan. Tako smo polepšali popoldan 
tudi stanovalcem Doma starejših občanov Senecura v Sliv-
nici. Z veseljem jim bomo še zaplesali, zaigrali ali zapeli.
Z vajami so pričeli tudi pevci Klape Lent, ki se že pripra-
vljajo na pevsko-plesni večerni nastop v Botaničnem vrtu 
v mesecu juniju.

 Jožica Coif

Zborovstvo je najbolj množična ustvarjalnost, kar jih obstaja, 
saj je pevskih zborov več miljonov po vsem svetu. V Sloveniji 
je zborovsko petje izjemno razširjeno in kakovostno. Maribor 
je z dvorano Union pravo zborovsko središče. Z najboljšim 
akustičnim odrom v Sloveniji privablja tako zbore kot po-
slušalce.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Maribor, in Zveza kulturnih društev Maribor že vrsto let 
prirejata Revijo odraslih pevskih zborov. Na revijo povabita 
odrasle pevske zbore iz občin Duplek, Hoče - Slivnica, Maribor, 
Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram in Starše. 
Po dveh letih polnih omejitev zaradi koronavirusa je srečanje 
v drugem poskusu vendarle uspelo. V Unionski dvorani se 
je predstavilo 24 pevskih zborov. Štirje koncerti »Zborovske 
harmonije 2022« so se zvrstili 2. in 3. aprila.
Zbori so lahko prijavili najmanj dve oziroma največ tri skladbe. 
Zaradi omejitve delovanja pevskih zborov, vaj in koncertov, 
so lahko zbori na revijo prijavili poljuben spored brez vna-
prej določenih vsebin in pogojev, kot je bilo to priporočeno 
v preteklih letih. Vsakoletno strokovno ocenjevanje je bilo 
namenjeno le svetovanju za ponovno oživitev zborovske de-
javnosti. Letos je revijo strokovno spremljal Tomaž Faganel, 
priznani muzikolog in zborovodja.
Za mešani pevski zbor KUD Hoče je vsakoletni nastop v Uni-
onski dvorani najpomembnejši dogodek v letu. Letos je zbor 
prevzela nova zborovodkinja prof. Petra Kozar Bežan, zato 
ni bilo veliko časa za priprave. Za nastop je izbrala program 
skladb, ki jih je zbor prepeval že pred njenim prihodom. Kljub 
vsemu so bile vaje resne in zavzete.

Težki časi epidemije in omejitev zaradi okužb pri tesnih 
stikih so počasi za nami in tako smo se tudi folkloristi KUD 
Milke Zorec opogumili in pričeli z vajami. Že po lanskem 
nastopu v Pragi smo navezali stike s folklorno skupino KUD 
Sevojno iz kraja Sevojno pri Užicah v Srbiji. Skupina je že 
večkrat gostovala tako v Mariboru na Lentu kot v Slovenski 
Bistrici, saj so tesno povezani s tovarno Impol, le-ti pa z 
valjarno v Sevojnem pri Užicah. KUD Sevojno je že vrsto 
let, pravzaprav vse od začetka, pod okriljem omenjene 
tovarne. Imajo dobre pogoje za delo, zato pri njih folklora 
cveti. Štejejo blizu 300 članov – od otrok do veteranov, 
mladinska skupina pa se lahko pohvali s 1. mestom na 
državni reviji, ki je bila marca v Beogradu.
Bili smo počaščeni in zelo veseli povabila na skupni večerni 
nastop, kjer smo zaplesali Štajerski splet in z ljudskimi 
godci zaigrali in zapeli. V spomin in zahvalo smo jim predali 
tudi nekaj daril in jih povabili, da nam vrnejo obisk. Hvala 
županu in občinski upravi, da nam ob takih dogodkih vedno 
prispeva spominska darila naše Občine Hoče - Slivnica.
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Iz Oplotnice na Brinjevo goro
S PD Skalca nas je vodnica Olga popeljala na podpohorske Dravinjske gorice

Že skoraj pozabljeni
Po nekaj sušnih letih ponovno uspeli pripeljati kiparsko kolonijo v naše kraje

Za planince je postal velikonočni ponedeljek tradicionalen 
dan za spomladanske pohode. Druženje na tak praznični dan 
nam mnogim veliko pomeni, zato je bil tudi letošnji izlet dobro 
obiskan – čez 30 nas je bilo. Avtobus je za takšno skupino 
predrag, zato se na bližnje pohode zapeljemo z avtomobili, ki 
jih zasedemo do zadnjega sedeža. 
Oplotnica je bila naše izhodišče – in namesto načrtovanega 
pohoda ob Oplotniškem vintgarju, ki je bil delno nedostopen, 
nas je vodnica Olga Strmšek popeljala na Brinjevo goro, sicer 
zelo znano romarsko pot. Do vznožja gore smo hodili malo po 
asfaltu (ali po makadamski bankini!), potem pa po lepi gozdni 
poti, ki že s številnimi kapelicami in križi pove, da to ni pot na 
navadno goro. Na njenem dolgem grebenu so kar tri cerkve: 
najstarejša je daleč najbolj vidna cerkev sv. Neže (na Goliki) iz 
začetak 18. stoletja, najbolj znana je Marijina božjepotna cerkev 
na vrhu, tretja pa je cerkev sv. Martina nad Zrečami. Ta lepo 
vidni greben Brinjeve gore med Oplotnico in Zrečami sodi med 
podpohorske Dravinjske gorice, naseljen je bil že v pradavnini, 
že več kot 250 let pa je znana in priljubljena romarska pot. 
Marijina cerkev je povezana z legendo o Marijinem kipu, ki 
zelo spominja na tisto s Svete gore nad Solkanom. Leta 2019 
so ob 250-letnici postavitve prve kapelice, ki še danes stoji 
ob cerkvi, v celoti obnovili notranjost in zunanjost cerkve ter 

Vrsto let se nismo 'na domačem dvorišču' v Občini Hoče - 
Slivnica, kraj Slivnica, prikazali kot oblikovalci drevesnih 
debel. Za nami je že več kot deset let od organizacije zadnje 
rezbarsko-kiparske kolonije. Prebivalci predvsem slivniškega 
dela občine se še verjetno spomnijo radijskih oddaj Toneta 
Petelinška, ki so potekale iz Slivnice v živo, nastopajočih 
in vabljenih gostov, kot so častni občan mesta Sarajeva 
Smail Festič, nadškof mariborske škofije dr. Jože Smej in 
še bi lahko našteval. Prišli smo v obdobje, ko v društvu 
ni bilo dovolj finančnih sredstev za izvedbo. In pregovor 
pravi: »Čas teče, nič ne reče!« Res pa je, da smo med tem 
časom na prošnjo Turizma Rogla pripravili vse za izpeljavo 
kar treh kolonij na Rogli in na prošnjo občine Postojna eno 
v Postojni.
V tem letu smo uspeli zopet pripeljati kiparsko kolonijo v 
naše kraje. Že v preteklem letu smo izdelali idejo, naredili 
kar nekaj kiparskih del in kljub visoko zastavljenem cilju 
upam, da bomo v tem letu v času krajevnega ali občinskega 
praznika izpeljali otvoritev. Ustvarjali smo skoraj cel teden 
in imeli v tem času kar precej obiskovalcev, ki so več ali 
manj z lepimi besedami vzpodbujali naše delo. Seveda jih je 
zanimalo, kaj bo ta narejena celota dela povedala. Časi so, 
kakršni so, nas pa je pri delu vodila misel, da mora človek 
za časa svojega življenja zapustiti potomcem prijateljem, 
znancem in tudi državi dober vtis. V kakšni meri nam bo 
to uspelo prikazati vsem, ki jih naša dejavnost zanima, 
bomo videli na otvoritvi teh narejenih del. Pri delu so nam 
pomagali trije umetniki iz Madžarske, s tem da je v Slivnici 
prvič v tej kiparski vlogi sodelovala ženska. 
Ob tej priložnosti moram omeniti obisk in ogled našega 
dela s strani zaposlenih na občini, ravnatelja Osnovne šole 
Franca Lešnika Vuka Franca Gosaka in seveda ne smem 
pozabiti na obisk in klepet ob dobrem vzdušju z našim žu-
panom Markom Soršakom. Lepo, da nas je obiskal; napisati 
pa moram, da je tak odnos županov stalnica, ko ustvarja-
mo v tujini. Prav tako moram omeniti Marjana Šotička in 
njegovo pomoč pri namestitvi šotora, da ne omenjam že 
tradicionalnega pomočnika na vseh ravneh dela Zvonka 
Pušnika in vseh, ki jih vidite na priloženi fotografiji pri delu 
postavitve narejenih skulptur. Seveda ne smem pozabiti 
Petra Kovačka – vsak dan nam je s svojo dolžnostjo do 
prostorov DU Slivnica pomagal na več načinov; in tukaj je 
še naša neumorna prevajalka iz madžarskega jezika Irena 
Bertoncelj. Irena je že vse od začetka sodelovanja z Madžari 
kot naša prevajalka, dejala je, da je tako srečna s svojim 
delom pri nas, da si je poiskala in kupila hišo v Rogozi. 
Piscem vsega ne verjemite, novinarji tudi lažejo.
Na zaključni dan kolonije smo izpeljali prav tako slikarski 
dan. Za izpeljavo tega dne gre zahvala vodji sekcije pri 
Združenju rezbarjev-modelarjev lesa Ani Krajnc ter njeni 
stalni pomočnici Veri Zakrajšek. Nastala so lepa dela, tri 
smo razdelili med donatorje, ostala bodo krasila naše dru-
štvene prostore v AMD Orehova vas. Avtorji del so bili iz 
Prevalja, Šešč, Makol, Ptuja in iz naše občine.
Morda še nekaj stavkov o delo društva v zdaj že skoraj 
prvi polovici leta. Imamo dva prostora v AMD Orehova vas, 

izdali bogat zbornik. Ogledali smo si tudi notranjost cerkve, 
kjer so ob obnovi precej zmanjšali glavni oltar, da je sedaj lepo 
vidna znana Lerhingerjeva freska za njim. Vse tri cerkve na gori 
so podružnice zreške župnije, ki zanje in za vse pripadajoče 
zgradbe vzorno skrbi. Domačini tudi skrbno obnavljajo in krasijo 
križe in kapelice, vsaka okoliška vas skrbi za svojo.
Z gore smo se vračali po grebenu proti sv. Neži, ki je v obnovi, 
ponaša pa se že z imenitnimi novimi okni in (delno) lepo ob-
novljeno fasado. Od te cerkve smo se po lepi grebenski poti 
in nad kamnolomom spustili proti oplotniški strani.
V Oplotnici smo se zadržali v okolici obnovljenega gradu in 
v parku ob regulirani Oplotišnici. Ob spomeniku znanega do-
mačega glasbenika, avtorja številnih skladb in lepih besedil 
Tineta Lesjaka, smo se poklonili njegovemu spominu in se ob 
njem tudi fotografirali. Ob njegovem kipu nas je na njegove 
skladbe spomnil naš predsednik Aleš, ki je tudi sam glasbenik 
in ga je dobro poznal. Tinetu je občina postavila lep spomenik v 
parku ob šumečem potoku, kjer še vedno 'igra' svojim rojakom.
Tako smo zaključili lep, prijeten, nezahteven pohod, ki je bil 
prav primeren za tak praznični dan. 

 Majda Strašek Januš
 Aleš Meglič

sekcija slikarjev dela. Prav tako smo oblikovali glino in s 
tem nameravamo predvsem v začetku novega šolskega 
leta nadaljevati. Zelo zanimivo je bilo s tečajniki iz mla-
dinskega doma v Slivnici. Ustvarja pa prav tako rezbarska 
sekcija. Krajani in krajanke – mogoče vas bo vaša misel in 
pot pripeljala med nas. Ste dobrodošli. Javite se ali posta-
vite vprašanja na sornik810@gmail.com ali 040 815 100.

 Srečko Ornik
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Gasili že 45 let pred ustanovitvijo
Zanimiva dognanja ob praznovanju 90. obletnice obstoja PGD Bohova 

Bohovski gasilci praznujemo letos 90 let. Pisal se je 9. ok-
tober 1932. leta, ko so naši predhodniki pogumno ustanovili 
Prostovoljno gasilsko društvo Bohova in ga tudi registrirali. 
Najpomembnejši pobudniki in »motorji« ustanovitve so bili: 
Jože Pleteršek, Anton Vernik in Franc Novak, st. Vsi trije so 
bili namreč že člani PGD Hoče, v domači vasi pa so še zbrali 
somišljenike. Vas Bohova je sicer takrat že imela požarno 
desetino, imeli so tudi ročno brizgalno, ki so jo prevažali s 
konjsko vprego.  
Ob raziskovalnem delu pisanja biltena ob 90-letnici smo 
naleteli tudi na šokantne novice. Tako smo po sedaj znanih 
podatkih ugotovili, da smo z bohovsko gasilsko brizgalno 
prvič šli na požar že leta 1887. To je celih 45 let pred uradno 
ustanovitvijo društva na Bohovi. Pomeni celo 
eno leto prej, preden se je ustanovilo gasilsko 
društvo v Hočah.  
V društvu smo ob ustanovitvi imeli ročno črpalko 
za prevoz z vprego, leta 1933 pa smo že imeli 
vozilo znamke Buick. Gasilski dom je sicer stal 
na mestu, kjer smo bili vse do izgradnje novega 
gasilskega  doma leta 2018. Kasneje smo še dom 
dvakrat prezidali oziroma zgradili novega. Leta 
1966 smo tako proslavili otvoritev novega doma. 
Podrli smo leseni stolp in zazidali čisto novega ob 
potoku. Dom smo tudi povečali in naredili novo 
streho. Enajst let kasneje, v letu 1977, smo od-
prli povsem nov dom, v tej obliki stoji še danes 
(vendar smo ga ob zadnji preselitvi prodali): okrog 
obstoječega doma smo zidali novega. Vzrok je bil v 
tem, da smo morali še nekje bivati in imeti vozila. 
Tako smo  po končanih zunanjih zidovih in pred 
betonažo plošče nadstropja podrli »notranji« dom. 
Gasilski dom je bil prostoren, imeli smo garažo 
za dve vozili. 
Med drugo svetovno vojno je okupator ukinil vsa 
gasilska društva. Tri leta po II. svetovni vojni, 
leta 1948, se je društvo na novo aktiviralo. Na 
izredni ustanovni skupščini se je preimenovalo v 
Prostovoljno gasilsko društvo Hoče - Bohova, ki 
se je delilo na gasilsko četo Hoče in na gasilsko 
četo Bohova. Združeni smo ostali dve leti, saj smo 
se leta 1950 formirali v Prostovoljno gasilsko četo 
Bohova. Januarja 1952 pa so še na Občinski gasil-
ski zvezi Maribor potrdili na novo preimenovano 
društvo: Prostovoljno gasilsko društvo Bohova.   
Društvo šteje letos 71 članov, od tega 25 pionirjev, 
4 mladince, 5 pripravnikov, 25 operativnih gasilcev, 
6 veteranov in 6 ostalih članov. V naše vrste smo 
lani včlanili dvanajst novih pionirjev, dva mladinca 
in po eno članico ter člana. Poseben trud vlagamo 
v povečevanje števila mladine, saj se zavedamo, 
da se to čez desetletje obrestuje.  
Ob letošnjem visokem jubileju bomo izdali tudi 
bilten društva. Opravili smo veliko raziskovalno 
delo. Preverili smo vse društvene zapiske, članke v 
vseh časopisih, opravili razgovore s starejšimi člani 

in občani ter obiskali Pokrajinski arhiv Maribor. Posledica več 
kot polletnega dela bo izdan bilten, ki ga smo ga  intenzivno 
pripravljali v društvu.
Arhivi tako kažejo, da  smo obstajali že mnogo let pred ura-
dno ustanovitvijo v letu 1932. Letos bi tako verjetno morali 
praznovati  135 let. Ne glede na to, pa to sploh ni tako po-
membno. Vedno smo bili pripravljeni pomagati in tako bo tudi 
vnaprej. Prostovoljno. 
»Na pomoč!« 

 Boštjan Frangež

Na dan zmage v bolnico Franja
Člani občinske zveze borcev na strokovni ekskurziji – ogled partizanske bolnice Franja v Cerknem

Najstarejši član star 93 let
Občni zbor Zveze borcev Slivnica minil v znamenju petja partizanskih pesmi

V obširnem letnem programu dela Območne organizaci-
je zveze borcev (OOZB) NOB Občine Hoče - Slivnica smo 
načrtovali, da bomo izvedli strokovno ekskurzijo – ogled 
partizanske bolnice Franja v Cerknem. Izbran je bil 9. maj, 
kajti to je dan zmage nad fašizmom in nacizmom, ki je 
obeležen tudi v svetovnem merilu in kateremu smo želeli 
v naši organizaciji dati tudi ustrezen poudarek.
Tako smo se zjutraj z avtobusom odpeljali iz Slivnice proti 
Cerknemu. Pa gremo lepo po vrsti in prav je, da se najprej 
nekaj pove o dnevu zmage in se najprej spomnimo leta 1945, 
ko se je končala druga svetovna vojna. Takrat so Nemci 
sprva kapitulacijo podpisali že 7. maja v mestu Reimsu. 
Ob podpisu so bili prisotni le zavezniški poveljniki. To je 
razjezilo ruskega voditelja Stalina, ki je zahteval, da so pri 
podpisu kapitulacije prisotne vse velike članice protihitler-
jevske koalicije in da se le-ta podpiše v Berlinu. Podpis v 
Reimsu so naslednji dan označili kot predhodnega in tako 
je 8. maja 1945 v Berlinu ob prisotnosti ruskih, ameriških, 
britanskih in francoskih poveljnikov Wilhelm Keitel podpisal 
akt brezpogojne kapitulacije nacistične nemške armade.
S tem se je v Evropi uradno končala druga svetovna vojna, 
čeprav so boji z enotami sil v Jugoslaviji trajali vse do 15. 
maja 1945. Ampak to je že druga zgodba …
Vožnja do Cerknega je v lepem vremenu hitro minila in 
takoj smo se podali na izhodiščno pot do spomenika dr-
žavnega pomena iz druge svetovne vojne – do bolnišnice 
Franja. Po 30 minutah dokaj zahtevne hoje smo prispeli do 
muzejskega prostora, sestavljenega iz 14 lesenih barak in 
več pomožnih objektov v soteski rečice Pasice. To malo in 
dobro skrito naselje med skalami so gradili od decembra 
1943 in je bilo v uporabi vse do maja 1945.
V tem času se je v tej bolnišnici zdravilo 578 predvsem 
težjih partizanskih ranjencev. Poleg operativne sobe, zobne 

ambulante in rentgena so delovale še mizarska, čevljarska, 
krojaška delavnica, pa tudi kuhinja in ostali pomožni pro-
stori. Bolnišnica je imela tudi svojo elektrarno in podzemno 
zaklonišče. Tudi za varnost je bilo poskrbljeno, saj so bila 
stražarska mesta na zelo izpostavljenih in skritih lokacijah.
Vse se je v celotnem obdobju delovanja te partizanske 
bolnišnice odvijalo v največji tajnosti, nihče je ni izdal, 
zato sovražnik bolnišnice ni odkril do konca vojne. Tudi 
to potrjuje, kako zavedni so bili prebivalci tega področja, 
saj se je bolnišnica v veliki meri oskrbovala ravno pri njih. 
Po ogledu bolnišnice smo se podali še do Cerkljanskega 
muzeja, kjer smo si ob prijaznem vodenju gospe Urške 
ogledali stalno razstavo, imenovano »Pust je kriv« in ostale 
znamenitosti muzeja.
Napočil je čas za kosilo v restavraciji hotela Cerkno, kjer 
so nam naši Samotarji ponovno pričarali prijetno vzdušje in 
dobro razpoloženi smo se odpeljali proti domu, z obveznim 
postankom na Trojanah. 

 Boris Demšič
  Zdravko Čufar

Letos smo se odločili, da bomo organizirali občni zbor Zveze borcev 
Slivnica 14. aprila 2022. Ker omejitev v zvezi s COVID-19 ni več in 
se je pandemija polegla, ni bilo razlogov, da bi nas kaj oviralo pri 
izvedbi zbora. Vsem članom smo poslali vabila, povabili pa  smo 
tudi nekaj gostov. Društvo upokojencev Slivnica nam je prijazno 
odstopilo svoje prostore, ki so lepi in dovolj veliki, da smo se v njih 
počutili udobno in prijetno.
Občni zbor se je pričel ob 17. uri. Predsednik Boris Demšič je poz-
dravil vse navzoče in predlagal delovno predsedstvo. Še prej pa so 
nas razvedrili Samotarji s kulturnim programom. Predstavili so se z 
nekaj pesmimi in recitacijami. Ker so zapeli nam znane partizanske 
pesmi, smo se jim v petju z veseljem pridružili. Nadaljevali smo z 
uradnim delom občnega zbora. Iz poročil je bilo razvidno, da naša 
organizacija šteje 111 članov. Najstarejši član je star 93 let in naša 
srečanja še vedno z veseljem obiskuje.
V  letu 2021 nam je kljub omejitvam COVID-19 in priporočil NIJZ 
uspelo izvesti večino nalog. Na proslavah nekaterih obeležij je bilo  

manj udeležencev kot v preteklosti. Izpostaviti velja, da nam je 
uspela naša tradicionalna proslava na Jugovi domačiji, komemora-
cija ob grobu talcev v Čreti, proslava v Rogozi in na Mariborski koči.
Po vseh prebranih poročilih smo ugotovili, da je bilo naše delo 
kljub vsemu uspešno, saj smo vse naloge opravili. Uspešno pa je 
bilo tudi  finančno poročilo.
Ob koncu uradnega dela so nas ponovno razveselili  Samotarji 
z nekaj pesmimi. Predsednik nas je ob zaključku občnega zbora 
vse povabil na zakusko, za katero je poskrbela gostilna Lobnik. 
Nekatere članice in člani  so poskrbele še za pecivo in vino. Z 
majhno pozornostjo, skromnimi darilom, pa smo se spomnili še 
vseh članov in članic, ki so dopolnili 80 let. Nekaj časa smo se še 
družili ob veselem kramljanju. 
Poslovili smo se v želji, da se kmalu spet vidimo, saj smo se odločili, 
da v mesecu maju organiziramo izlet v partizansko bolnico Franjo.

   Simona Šifrar
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Po osemnajstih letih
Kar 16 učencev je v svoje domovanje povabilo učence iz Španije in Latvije 

Iz občine na Ptuj
Tuje goste seznanili s šegami in navadami ter kulinariko 

Zbrali veliko hrane in sanitetnega materiala
V vrtcu Rogoza organizirali zbiralno akcijo za Ukrajino

Tretješolci v šoli v naravi
Za 51 učencev OŠ Slivnica je v aprilu potekala nepozabna plavalna šolo v naravi v Seči pri Portorožu

Že leta 2004 je na osnovni šoli Franca Lešnika - Vuka go-
stoval Comenius pod okriljem učiteljic Anite Kaube in Manje 
Božnik, ki sta prvi spoznali pomembnost tega programa EU, 
saj je spodbujal sodelovanje partnerskih šol na področju 
izobraževanja. A takrat smo gostili samo učitelje iz različnih 
držav EU, ki so bili s posebno brošuro z naslovom Od otrok 
za otroke seznanjeni z lokalnimi znamenitostmi naših krajev. 
V začetku meseca aprila, skoraj po 18 letih, se je to sodelo-
vanje še okrepilo, saj so se gostujočim učiteljem pridružili 
tudi učenci. Partnerske šole iz Španije, Latvije, Hrvaške in 
Slovenije so ravno pri nas zaključile projekt Birds have to 
fly v okviru projekta Erasmus+. Kar 16 učencev je v svoje 
domovanje povabilo učence iz Španije in Latvije. Hrvaških 
gostov zaradi covidnih razmer, žal, ni bilo.
Ravnatelj Franc Gosak jih je skupaj z učenci in celotnim kolek-
tivom sprejel s prijetno dobrodošlico in jih popeljal na ogled 
stavbe učenosti, v kateri pridobivajo znanje in življenjske 
izkušnje naši učenci. Matevž Živec, vodja projekta Erasmus+, 
je želel učencem približati vrednote, ki jih pesniki in pisatelji 
opevajo v svojih delih (prijateljstvo, lepota narave, domovina, 
ljubezen, ljudsko izročilo), da lahko pometejo s šaro, nakopi-
čeno v svetu. Vse te vrednote so se prepletale v petdnevnem 
gostovanju in minevajoči dopoldnevi in popoldnevi z ogledom 
Ptuja, Pohorja in Krajinskega parka Rački ribniki so našim 
gostom narisali na obraze občudovanje in presenečenje, kaj 
vse skriva ta mala deželica na sončni strani Alp. 

Učenci OŠ Frana Lešnika - Vuka ter učenci iz Latvije in Španije 
smo se z avtobusom najprej odpeljali na sedež Občine Hoče 
- Slivnica. Tam je župan Marko Soršak na kratko predstavil 
našo občino ter okolico. Gostje so lahko poskusili tudi našo 
znamenito jed, potico. Po obisku občine smo se odpeljali na 
Ptuj, kjer smo najprej imeli malico na hribčku blizu Ptujskega 
gradu, nato pa se odpravili na ogled gradu. Tam smo si ogle-
dali zbirko kostumov za pust, lahko smo poskusili nositi tudi 

Vsi vemo, da dejanja štejejo veliko več kot pa ogromno besed 
in da je dober vzgled tisti, ki da otrokom krasno popotnico 
za življenje. 
S tem namenom sem se odločila, da v vrtcu v Rogozi dam 
pobudo, da organiziramo zbiralno akcijo za Ukrajino. Glede 
na to, da v vrtcu vzgajamo otroke z namenom, da starejši 
pomagajo mlajšim ter da močnejši ščitijo šibkejše, je zagotovo 
tudi en spekter, ko lahko pomagamo z zbiralno akcijo. Tokrat 
konkretno za Ukrajino. Otroci iz skupine Ustvarjalcev so dejali, 
da se lahko odrečejo kakšnim bonbonom ali čokoladi in komu 
drugemu posladkajo dan.
Hvala, starši, za čudovit odziv in dober vzgled. Zbrali smo 
veliko hrane in sanitetnega materiala. Del smo predali številčni 
družini, ki se je preselila iz Ukrajine, drugi del pa Župnijski 
karitas Hoče, ki bo vse zbrano predala v prave roke. 
Mogoče se premalo zavedamo tega, da s tem ko nekdo nekaj 
da, ker tako želi, ne da bi se zavedal, sproži notranjo povratno 
delovanje, ki bogati tistega, ki daje, ter v njem krepi vero v 
dobroto in življenje. 
In kot pravi Nejc Zaplotnik: »Niso važna leta, ne izobrazba, 
ne narodnost in vera, važno je le veliko srce in navdušene 
iskre v očeh!«

  Nikolina Lonec

Strašno neučakani smo bili,
ko za pet dni v šolo v naravi smo odšli.

V domu Burja v Seči smo bivali
in tam v bazenu vsak dan plavali.

Morsko obalo smo raziskovali
in morske živali iskali.

O solinah so nas poučili
in si sol v ustih raztopili.

Še spominek za domov smo naredili,
ko smo si dišavno vrečko zašili.

Ob morju smo se sprehajali
in si brbončice s sladoledom razvajali,

sončne žarke smo lovili
in se morskemu zraku prepustili.

Zvečer smo dnevnike pisali, se z igrami igrali, pravljice 
poslušali

in tudi kino smo imeli in tega smo bili najbolj veseli.
Žal pa brez joka ni šlo,

saj starše smo pogrešali zelo,
a kljub temu smo se imeli lepo!

  Maja Štraub
  Maja Štraub, Karmen Jezernik in Doroteja Renčelj

Šolski utrip je bil zaznamovan z dnevom zabavnih iger in 
plesnim dnevom pod vodstvom plesne šole Samba. Zabav-
ne igre so na trinajstih postajah ponujale spekter različnih 
nalog, tako z družboslovnega kot naravoslovnega področja, 
a učenci iz Španije in Latvije so bili najbolj navdušeni nad 
športnimi igrami in kvizom o glasbi, pa tudi nad koreografijami 
plesnih učiteljev Sambe. Za posebno veselo razpoloženje so 
poskrbeli učenci in učitelji iz Latvije s svojimi ljudskimi plesi. 
Celo učitelji Sambe so hitro ugotovili, da zahtevajo kar nekaj 
spretnost za dobro izvedbo. 

Posebno nalogo so imele tudi učenke izbirnega predmeta 
šolsko novinarstvo, ki so spremljale potek ogledov in se s 
svojim delom skušale dokazati »na terenu«. Po praktičnem 
delu novinarskih izzivov so spoznale, da je bilo delo naporno, 
vendar so izkušnjo pospremile z besedami: »Bilo je super.«
Slovo učencev, nakopičeno s številnimi vtisi, je bilo ganljivo. 
Bil je jok, a tudi obljuba, da se morda vrnejo in da ponesejo 
ime naše države daleč v svet. 
Ptice letijo visoko. Ptice morajo leteti. Tako je tudi z učenci. 
Z življenjem pred sabo naj poletijo visoko, kajti, kdor visoko 
leta, daleč vidi.

 Karmen Soban 

znamenito kurentovo opravo in njegove zvonce. Nato nas je 
vodička odpeljala v grad, kjer smo si ogledali staro pohištvo in 
sobe, predstavila pa nam je tudi življenje na Ptujskem gradu. 
Sledil je ogled starih glasbil ter orožja. Po ogledu smo peš odšli 
v središče mesta, kjer smo si ogledali mestni stolp, nato pa se 
odpravili proti avtobusu in naredili še skupinsko fotografijo. 

 Mia Praznik
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»Koliko ljubezni premoreš do sebe?«
S programom »SamozavestNE brez slabe vesti« se naučimo reči NE

Eno izmed ključnih vprašanj, ki jih zastavljam zmeraj znova 
ženskam, s katerimi delam, je: "Koliko ljubezni premoreš do 
sebe?" In ne, ni bilo vedno tako, da sem je tudi sama imela 
vedno na pretek. Pred petimi leti sem verjela, da si moramo 
ženske zaslužiti ljubezen, da si kot starš, še posebej mama, 
ne smem vzeti odmora in dopusta samo zase, da v meni pre-
vladuje moška energija (sem prevzemala vloge in aktivnosti, 
ki niso bile v skladu z mojo nežno naravo), bo moje življenje 
vedno zaznamovano s preteklostjo, še posebej iz obdobja, ko 
nisem bila najbolj samozavestna, da ne bom zmogla reči ne.
Pa sem se motila. In kaj se je zgodilo? Z vso radostjo danes 
poskrbim zase brez slabe vesti in te svoje izkušnje, strokovno 
znanje in vedenja dajem naprej. Da, se še kdaj ponovi stara 
misel, ki jo nadomestim z novo, tako kot danes recimo (sreda 
dopoldan), ko sem bila pri frizerju v Hočah in mi reče frizerka: 
»Kam pa greste, da ste si prišli tako lepo uredit frizuro?«
»Nikamor. (Urejam se zase. Ker se tako dobro počutim.)«
To, da z ljubeznijo poskrbimo zase, ne pride samo od sebe. 
Delo na nezdravih prepričanjih in neuporabnih mislih je tisto, 
ki me je pripeljalo do tega, da se cenim, spoštujem, si zau-
pam, podpiram samo sebe in sem v trenutkih, ko ne zmorem, 
sočutna predvsem do sebe. Iz lastne izkušnje in strokovnega 
študija psihosocialne pomoči je nastal moj mentorski program 
»SamozavestNE brez slabe vesti«. Ustvarila sem ga z vso 
predanostjo in sočutjem do žensk zato, ker ne bom dovolila, 
da trpijo, so v vlogi žrtve, v pomanjkanju ljubezni do sebe. 
Preko lastnega vzora želim dokazati, da se vse da, tudi ne-
mogoče. Tudi če si polno zaposlena, imaš tri otroke in kup 
drugih obveznosti.
Prijave za program "SamozavestNE brez slabe vesti" 
(Kako narediti pot do notranje preobrazbe) so odprte, 
prva skupina je krenila maja, druga bo v septembru. Po-
kazala ti bom, kako se uglasiš sama s samo, izkoristiš 
svoje neomajne potenciale in zaživiš umirjeno in rado-
stno življenje brez bremen preteklosti iz primarne družine. 

- Svoj um, telo in srce si boš napolnila v povezavi s svojo 
intuicijo, kar pomeni, da boš stala za tem, kar ti misliš in 
čutiš, ne glede na okolico, kaj drugi mislijo.
- S temi 4 moduli se boš naučila podpreti samo sebe v 
ključnih trenutkih, si zaupati in verjeti sebi.
- Uravnotežila boš svoja nihanja iz ene skrajnosti v drugo, 
sprejela osveženo sliko o sebi, ki te bo polnila s trdno srečo 
iz dneva v dan.
- In na koncu boš z orodjem, ki ga prejmeš, lahko ohra-
njala sebe v tem visokem življenjskem stanju, ne glede 
na ovire, ki ti bodo prišle na pot, in ne glede na okolišči-
ne. Vajeti svojega življenja boš prijela v svoje roke! Do-
stop do programa in podporo prejmeš za 8 tednov. Torej, 
če si pripravljena opustiti omejujoča prepričanja, kot je 
»Nisem dovolj dobra/Ne zaslužim si« – in jih nadome-
stiti z dejstvom, ki ti dajejo moč, kot je: »Samo nebo je 
zgornja meja. Zaupam si!« – potem je ta program za tebe. 

Ko razmišljam o pogovoru s klientkami, ki niso znale poskrbeti 
zase in uživati, ugotavljam, da so vedno znova »čakale« na 
»nekaj« odrešilnega, na nekaj boljšega, na vikend, na dopust, 

Vse, kar imamo, je 24 ur. Od nas samih je odvisno, kako jih 
bomo izkoristili: za sebe ali proti sebi. Bomo imeli spodbuden, 
zdrav, podporni notranji dialog sami s seboj – ali uničevalen, 
negativen, nezdrav? Kot je zapisala R. P. Freedman: »Samo 
tisti, ki si upajo, resnično živijo.«

Če vas je karkoli nagovorilo, mi lahko sledite na http://potpre-
obrazbe.si ali mi pišete na info@potpreobrazbe.si . Prav tako 
je v maju izšla moja nova knjiga, kjer si lahko naročite svoj 
izvod na spletni strani. Foto utrinki pa so s srečanja žensk 
v Zagrebu z mentorico Saro Peranić, ki sem se ga udeležila 
v maju.

Zacvetite, drage moje ženske, v vsej svoji notranji lepoti!

   Mojca Rakovič

na popoln čas, ki bo morda enkrat v prihodnosti (ali pa pač 
ne bo nikoli). Program je še posebej namenjen ženskam, ki so 
živele v družini z enim izmed staršev alkoholikov ali drugače 
kaotični družini.
»Značilnosti odraslih otrok alkoholikov: Verjetno se boste 
identificirali s temi lastnostmi, če ste odraščali v domu 
s staršem, ki je zlorabljal alkohol, ali v kaotični družini. 

- Vam je znan občutek, da nikoli ne veste, kaj lahko 
pričakujete iz dneva v dan? Ko se eden ali oba starša 
spopadata z odvisnostjo, je domače okolje predvidljivo 
nepredvidljivo.
- Sta nedoslednost in nezanesljivost na seznamu, kar 
želite pri sebi spremeniti? 

Otroci alkoholikov zaradi teh izzivov ne zadovoljijo veliko 
svojih čustvenih potreb, kar pogosto pozneje v življenju vodi 
v napačno vedenje in težave pri pravilni skrbi zase in za svoja 
čustva. Otroci alkoholikov morajo pogosto zanikati svoje 
občutke žalosti, strahu in jeze, da lahko preživijo. Ker se 
nerazrešeni občutki sčasoma vedno pojavijo, se pogosto 
manifestirajo v odrasli dobi.«
Prednost tega prepoznavanja je, da ste zdaj odrasli in ne več 
nemočen otrok. Lahko se soočite s temi težavami in poiščete 
rešitev na način, ki ga takrat še niste mogli.
Vedno znova sem neizmerno vesela, ko dobim vaš povratni 
odziv, kaj vse ste pridobile iz najinega skupnega dela v men-
torskem programu. Hvala za vse čudovite besede. Skupaj 
z vami lahko uresničujem svoje poslanstvo, da pomagam 
ženskam, ki potrebujejo več samozavesti, da trdno stojijo za 
svojo voljo in željami, ki potrebujejo pomoč pri spreminjanju 
misli (iz starih neuporabnih v zdrave misli, ki jo podprejo), 
opustijo vlogo žrtve zaradi preteklosti in prevzamejo odgo-
vornost za svoje življenje.
V e-poštni nabiralnik je priletelo tole sporočilo:

"Draga Mojca, hvala. Ko sem že mislila, da bom za vedno ujeta 
v nič kaj prida spomine iz obdobja, ko je mama popivala, se 
pojavite VI in mi obrnete sliko na glavo. Nisem verjela, da je 
mogoče, da se rešim iz te bede, občutkov krivde, vloge žrtve. 
Pa sem se. Hvala, da ste verjeli vame." (A. K., 34 let)

Kjer je volja, tam je pot. Ni bilo še ženske, da ne bi skupaj zmo-
gli prehoditi še tako trdovratne poti. Vse je v pripravljenosti 
in odločenosti. In kakšna radost je na koncu. Najpogosteje 
slišim: »Pa kaj sem tako dolgo čakala? Mi je res mogel »cigl« 
past na glavo, da sem se premaknila?«

»Dobre stvari se ne dogajajo izbranim ljudem, 
ampak ljudem, ki jih izberejo.«  
 
Sara Peranić

»V življenju je vedno tako: ko se ena vrata 
zaprejo, se odprejo druga. Toda ljudje pogosto 
z obžalovanjem strmimo v zaprta vrata tako 
dolgo, da novih odprtih vrat ne opazimo.« 

Graham Bell
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Kaj sploh je astrofotografija?
Katoliško društvo dr. A. Murka je gostilo astrofotografa Petra Komatovića iz Hoč

Zanimivo je, da včasih o svojem rojaku izveš kaj novega iz me-
dijev. Tako smo lahko 7. januarja 2022 slišali na Radiu Ognji-
šče pogovor o astrofotografiji v oddaji Zanimivosti nočnega 
neba (Doživetja narave). Profesor fizike Boris Kahm, velik 
poznavalec vesolja, se je pogovarjal s Petrom Komatovićem, 
ki že več let fotografira to skrivnostno nočno nebo. V petek, 
18. februarja pa nas je navdušil s predavanjem na kulturno-
-izobraževalnem večeru v našem župnišču. Ob nenavadno 
lepih fotografijah nam je povedal veliko zanimivega, zato 
sem mu tudi za Utrinke postavila nekaj radovednih vprašanj.

Razloži nam čisto preprosto, kaj sploh je astrofotografija? Kaj 
te je pritegnilo, da si začel s to fotografijo? Koliko let je od 
tega? In začetna oprema? Kajo dolgo si bil z njo zadovoljen?
Zvezdnato nebo oz. vesolje me je že od nekdaj fasciniralo. 
Kot otrok sem imel majhen teleskop (Newtona). Takrat sem 
predvsem opazoval Luno in Sonce. Nekaj o objektih na nebu, 
ozvezdjih ipd. mi je takrat pripovedoval stric Jure, ki je v času 
mojega otroštva živel pri nas doma. A zanimanje žal ni trajalo 
dolgo, saj so v ospredje stopile druge, takrat za najstnika 
»pomembnejše« zadeve. Na to skrito strast sem skoraj v celoti 
pozabil. Še vedno sem pa zelo rad pogledal kak znanstveno 
fantastični film ali kak dokumentarec na to temo.
S prihodom digitalnih fotoaparatov sem se leta 2005 pričel 
ljubiteljsko baviti s fotografijo. Fotografiral sem predvsem 
živali, pokrajino ter nevihte (strele). Prav za fotografijo strele 
sem prejel kar nekaj nagrad in priznanj, slike pa so bile obja-
vljene tudi v galeriji v Ljubljani. Moja slika »V daljavi« je še 
zmerja ena najpopularnejših slik na portalu SLO-FOTO.net. 
Kje in kako so nastajali tvoji prvi posnetki? Kaj je bilo prvo 
večje presenečenje na nočnem nebu?
Nekako po naključju sem konec leta 2014 slišal za odkritje 
novega kometa C/2014 Q2 (Lovejoy). V januarju leta 2015 
sem ga fotografiral s standardnim objektivom 12-50 mm in 
45 mm, sprva od doma nato pa še z Ruške koče na Arehu. 
Na fotografijah iz doline je bila vidna zelena pika, na tistih 
s Pohorja pa je že bilo moč zaznati rep kometa. Na slikanje 
se nisem posebej pripravljal, prav tako nisem za to uporabil 
kakšne posebne opreme, le brezzrcalni aparat Olympus, ki 
sem ga imel takrat, objektiv ter stativ. Po pravici, v tistem 
času nisem poznal ne astronomskih montaž ne posebnih 

Na predavanju si nam pokazal svoj »snemalni teleskop«, 
če mu lahko tako rečemo. Od kdaj imaš to novo opremo?
Ko sem na začetku poti pričel z raziskovanjem po spletu, 
sem hitro opazil, da je za malce resnejše fotografiranje noč-
nega neba skoraj nujna astronomska/fotografska montaža. 
Brez montaže, ki se giblje z objekti na nebu, imamo na sliki 
namreč precej hitro le sledi teh objektov, kajti delamo zelo 
dolge osvetlitve. Temnejše kot imamo nebo, daljša je lahko 
osvetlitev. Ravno v tem času je na tržišče prišlo kar nekaj 
tako imenovanih »Trackerjev«, manjših montaž, posebej 
namenjenih za fotografiranje s fotoaparatom in objektivom 
ali majhnim teleskopom.
Hitro po nastanku svoje prve fotografije kometa Lovejoy sem 
nabavil svoj prvi »Tracker«. Moja prva tarča je seveda bila 
velika Orionova meglica, najsvetlejša meglica na zimskem 
nebu. Dlje kot sem jo slikal, več detajlov je bilo vidno okrog 
njenega jedra. Bil sem navdušen.
Večino informacij, kako kaj narediti, sem poiskal sam kar 
na internetu. Tega sem bil že vajen, saj sem v študentskih 
letih za družinsko podjetje, kjer sem sedaj zaposlen, precej 
delal na grafični obdelavi, pripravi katalogov, logotipov, 
ter izdelavi spletne strani (takrat še v HTML kodi). Tudi teh 
veščin sem se takrat naučil sam, zato mi iskanje informacij 
o astrofotografiji ni bilo preveč težavno. Astrofotografija je 
precej obsežen pojem, zato je dobrodošlo vsaj malce pred-
znanja iz same fotografije ter tudi astronomije (tukaj sem 
jaz žal bil skoraj popoln začetnik). Kot za vsako stvar je tudi 
za učenje astrofotografije potreben čas.
Najbolje je začeti z manjšim teleskopom ali celo objektivom, 
po možnosti z obstoječo fotografsko opremo, saj je zanje 
potrebna manjša astronomska montaža. Če se zelo potrudiš 
in si vešč programov za obdelavo fotografij, je lahko prvi 
korak celo slikanje DSO objektov (objektov globokega neba) 
brez sledenja.
Družina, odgovorna služba in hobi – je vse to težko uskla-
jevati?
Svoje slike objavljam na več portalih po spletu (npr. svojem 
Facebook profilu), a ne toliko, kot bi si želel. Kot možu, očetu 
treh otrok in direktorju družinskega podjetja mi čez dan osta-
ne bolj malo časa za ukvarjanje z astrofotografijo, predvsem 
za obdelavo zajetih fotografij. Na srečo slikam ponoči. To 

tehnik priprave in obdelave slik, kar je potrebno, da nastane 
vrhunska astrofotografija. Kljub temu sem bil nad slikami 
navdušen. Ujeti v objektiv komet si pred tem sploh nisem 
znal predstavljati. Ko sem naredil sliko kometa, sem v kader 
ujel tudi ozvezdje Oriona. Po pregledu slik na računalniku 
sem opazil, da tam niso samo zvezde, saj je na slikah že 
bilo mogoče zaznati veliko Orionovo meglico. Takrat sem 
mi je odprl čisto nov svet v fotografiji, svet astrofotografije.
Težko je opisati, kako astrofotografija zasvoji človeka. Čeprav 
je zelo naporna in zahteva precej časa za slikanje in samo 
obdelavo fotografij, marsikdaj pa te prikrajša še za tako 
potreben spanec, je na koncu ves trud poplačan z nevsak-
danjimi fotografijami nam nevidne izvenzemeljske lepote. 
Marsikdo, tudi potem, ko mu fotografijo pokažem, ne mora 
verjeti, kaj vse se skriva tam »zgoraj«. V bistvu sem tudi 
sam na začetku komaj verjel, kaj je pravzaprav možno ujeti 
v objektiv z dokaj običajno fotografsko opremo. Kot izkušen 
hobi fotograf sem želel napredovati. Slike z običajno opremo 
so sicer bile na začetku navdušujoče, a v primerjavi z neka-
terimi od tistih izkušenejših fotografov z boljšo opremo se 
nisem mogel kosati.
Čeprav so tvoji posnetki danes veliko boljši, čisto drugačni, 
si moral prej prebiti več časa ob aparatu. Razloži nam, pro-
sim, kako je potekalo fotografiranje nočnega neba nekoč in 
kako danes. In kako dolgo še poteka delo na računalniku?
Astrofotografija je prava majhna znanost. Način, kako dobiti 
posnetek, vsaj tak malo boljši, je drugačen kot pri običajni fo-
tografiji. Po navadi se naredi serija posnetkov (lahko video za 
določene objekte, kot so planeti, ali fotografije za vse ostalo) 
in se le te zloži v zloženko ali tako imenovani »stack« z zato 
namenjenim programom. Npr. teoretično tako z zlaganjem 20 
posnetkov dolžine treh minut dobimo ekvivalent posnetka 
dolžine 60 minut. Podrobnejše napotke lahko najdete na 
spletu. Tudi sam sem tako pričel in se ob tem kar namučil, a 
sem vseeno vztrajal. Pri astrofotografiji je potrebno veliko 
časa ter potrpljenja. Na hitro ne gre. Marsikdo bo zato obupal. 
Sam se po osmih letih fotografiranja še zmeraj učim novih 
tehnik obdelave fotografij. Zadeve se nenehno razvijajo in 
rezultati so vedno boljši. V bistvu so slike amaterskih astro-
fotografov danes precej boljše, kot so bile tiste iz Hubblovega 
teleskopa na začetku njegovega delovanja.

lahko brez večjih težav počnem na terasi družinske hiše, ko 
gre za manj zahtevne objekte. Ko gre za temnejše objekte, 
sploh za tiste na južnem in severnem nebu, kjer imamo na 
domači lokaciji v okolici MB precej svetlobne onesnaženosti, 
po navadi odidem na Pohorje. Tam je sij mesta Maribor precej 
nižje na nebu, nebo pa je izrazito temnejše, izognem pa se 
tudi smogu ali megli, ki sta velikokrat prisotna na Dravskem 
polju. Ko grem slikat v hribe, mi družbo večkrat dela oče, ki 
z veseljem pogleda skozi daljnogled in se tako sprehodi po 
nočnem nebu, posejanim z nešteto zvezd. 
Že nekaj časa s prijatelji astrofotografi vodimo FB skupino 
»Mala Skupina Velikih Astrofotografov«. Veseli smo vsakogar, 
ki ga zanima astrofotografija in naše delo, predvsem pa novih 
astrofotografov, ki želijo svoje fotografije objavljati in poka-
zati širši javnosti. Večkrat letno se nas nekaj najbolj zagnanih 
članov zbere na skupinskih fotografiranjih nočnega neba. V 
času epidemije je bil to sicer oteženo, a v planu so definitivno 
dodatna srečanja, kjer si lahko tudi ne tako vešči, ki jih pa 
te stvari zanimajo, pobližje ogledajo, kako zadeve potekajo, 
skozi okular pa si lahko ogledajo kak objekt, ki je ob tistem 
času na nebu. Mogoče pa bomo kaj pripravili tudi v Hočah.
Tvoj hobi je odkrivanje največjih skrivnosti, ki bodo vedno 
burile človeško domišljijo. Začutiš ob tej urejenosti in neiz-
mernosti vesolja našo človeško majhnost in nebogljenost?
Morda se ob vsem tem kdo vpraša, pa zakaj to sploh počneš, 
pa saj zato imamo profesionalne teleskope, observatorije, 
še celo Hubbla tam zgoraj, da nam pripravijo in servirajo vse 
te prelepe slike.
Fotografija me že od nekdaj osrečuje. Slikanje nečesa večini 
nevidnega, skrivnostnega, pa še toliko bolj. Stvari so tam 
zgoraj, pa zakaj jih ne bi poskušal s kamero ujeti tudi sam. 
Kako je že rekel Sir Edmund Hillary, ko je osvojil Mt. Everest 
in so ga vprašali, zakaj za vraga je to počel. »Because It's 
There,« je bil njegov odgovor. 
Že sam postopek priprave opreme in zajemanja fotografije 
je dokaj zahteven in po svoje zelo zanimiv in pester, saj se 
velikokrat najde kak nov izziv. Ko pa dejansko zadeve vidiš 
v živo, bodisi skozi okular teleskopa ali na lastni fotografiji, 
ti misli kar odplujejo nekam v neznano. Sebe sem velikokrat 
zalotil, da se ob pogledu na vse te ogromne strukture v 
vesolju, ki so od nas nepredstavljivo daleč, vprašaš, kako 
je vse to nastalo, ali mogoče res obstaja nekaj/nekdo več, 
ki je odgovoren za vse to in skrbi za red v tem ogromnem 
univerzumu. Skoraj zagotovo mora nekaj biti, ker mi tako 
majhni in verjetno nepomembni v vsej tej nepredstavljivi 
veličini vesolja, še na lastnem planetu, v lastni hiši, v lastni 
glavi težko dosežemo tak red, kot je tam zgoraj, ter v naravi, 
ki nas obdaja. Hvala!

 Majda Strašek Januš
  Peter Komatović

Meglica Netopir, del vzhodne Tančice v ozvezdju Laboda, Teleskop 
Lacerta 8'', Montaža Avalon M-Uno, Kamera ASI2600MC Pro, 
Integracija:8,3 ur, 07/2021

Meglica Konjska glava v Orionu - IC434, Teleskop Lacerta 8'', Montaža Avalon M-Uno, 
Kamera ASI2600MC Pro, Integracija: 6ur, 12/2021
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Vadba osrečuje in je pozitivni stres
Ljudje, ki so redno telesno dejavni, so manj občutljivi za negativne posledice stresa

O stresu lahko govorimo kot o sestavnem delu življenja, saj se 
vsak dan srečujemo z različnimi fizičnimi, psihičnimi, socialnimi 
in drugimi stresorji. Stres je mogoče prepoznati po naslednjih 
znakih: slab videz posameznika, nervozno ravnanje, prebavne 
težave, izogibanje oziroma nezainteresiranost za kakršnokoli 
družbo, pojavljanje anksioznosti, raztresenost in usmeritev 
vase. Obvladujemo ga različno in z različnimi sredstvi. Odpor-
nost proti stresu si lahko posameznik različno okrepi glede na 
možnosti in razmere, v katerih živi.
Vzrokov stresa največkrat ne moremo odstraniti, lahko pa z 
različnimi metodami premagamo njegove posledice. Ena od zelo 
učinkovitih metod, s katerimi lahko vplivamo na svoje počutje, 
je gibanje. V številnih raziskavah je ugotovljeno, da je mentalno 
zdravje v tesni pozitivni povezavi s telesno dejavnostjo. Ljudje, 
ki so redno telesno dejavni, so manj občutljivi za negativne 
posledice stresa. Pri redni telesni vadbi se pomembno izboljša 
posameznikovo razpoloženje, s tem pa odpravlja nastanek 
tesnobe in občutek depresivnosti.
Redna gibalna dejavnost ne izboljša samo telesnega zdravja, 
ampak je izjemno pomembna tudi za duševno zdravje. Gibanje 
je uspešna metoda za premagovanje stresa, saj je prijetno 
razvedrilo in sprostitev že to, da svoj čas posvečamo zdravi 
telesni dejavnosti.
Gibalna dejavnost, še posebej vzdržljivostna vadba, odpravi 
tudi slabo voljo, celo depresijo, saj sprošča večje količine hor-
monov sreče, kot so betaendorfini, serotonin idr. To pa povzroči 
sproščanje napetosti. Vaje vzdržljivosti ne znižajo samo ravni 
stresnih hormonov, ampak tudi umirjajo osrednje živčevje, kar 
vodi k izboljšanju duševnega ravnovesja.

Zdrava gibalna dejavnost
Pomembno je poudariti, da je športna dejavnost zdrava samo 
takrat, kadar je primerno izbrana, prilagojena za posameznike 
in se ves čas redno izvaja (Cox, Edvards, 2000). Šport lahko 
označimo kot dejavnost, ki vključuje tekmovanje s samim seboj, 
s sočlovekom ali soočenje z naravnimi silami z namenom preiz-
kušati meje lastnih zmožnosti za zabavo, užitek in razvedrilo. 
Omogoča nam bolje spoznati sebe in svoje telo. Zato pa lahko 
izboljšamo svoje psihofizične sposobnosti, posledično pa je 
tudi naša delovna storilnost večja.

Izberimo rekreacijo v naravi
Kaj vse lahko počnemo na prostem? Najbrž poznate rek, da 
so najboljše stvari brezplačne. Vsaj nekaj resnice je v njem 
tudi, ko gre za rekreacijo. Ljudje se zmeraj bolj obračajo tja, 
od koder šport izvira – na prosto, v naravo.
Naši predniki so bili stoletja športno dejavni na prostem. Šele v 
moderni dobi, predvsem po industrijski revoluciji, so se telesne 
aktivnosti začele seliti tudi med štiri stene. Zdaj je priložnost, 
da se znova vrnemo h koreninam, na sveži zrak, v objem narave. 
Ta nudi večino tega, kar posameznik potrebuje za rekreativno 
dejavnost.  

Hoja in hitra hoja
Hoja je osnovni način človekovega gibanja in razen primerne 
obutve ne zahteva nobenega drugega pripomočka. Poleg tega je 

Kolesarjenje
Kolesarjenje je ena najlepših in tudi najbolj zdravih oblik rekre-
acije, če se izognemo prometnim cestam in nevarnim spustom. 
Še zlasti je primerno za osebe, ki imajo težave s sklepi ali 
prekomerno telesno težo, saj gibanje na pravilno nastavljenem 
kolesu minimalno obremenjuje sklepe, hkrati pa izvrstno krepi 
mišice nog in je odlična kardio vadba.
Nobene potrebe ni, da se ujamete v past zapravljanja in raz-
mišljanja, da je treba imeti najboljše in najlažje kolo. Za re-
kreativno kolesarjenje zadostujejo povprečno treking kolo, 
cenovno dostopna kolesarska oblačila in čelada z ustreznim 
certifikatom. Treking kolo omogoča še vedno udobno vožnjo 
tako po asfaltu kot po makadamu in manj zahtevnih neutrjenih 
površinah. In ne pozabiti, da je kolo potrebno pravilno nastaviti 
(najbolje, da vam ga nastavi nekdo, ki je tega vešč – servis ali 
pač nekdo, ki to obvlada). 

Uporaba naravnih danosti
Narava nudi veliko orodij za krepitev mišic. Vzporedno podrti 
drevesi sta odlični za izvajanje dviga trupa – na eno deblo se 
usedemo, pod drugo zataknemo stopala in že imamo klop za 
dvigovanje trupa. Poleg tega lahko ležeče deblo uporabimo 
tudi za sklece in še kaj.
Narezana polena lahko uporabimo namesto uteži. Močne veje 
dreves lahko uporabimo namesto droga za dviganje in izvajanje 

tudi najbolj zdrav način gibanja, saj je primerna za vse starosti, 
tudi za osebe z zdravstvenimi težavami. Hoja za razliko od teka 
minimalno obremenjuje sklepe. Strokovnjaki priporočamo hojo 
vsak dan najmanj 30–50 min. Če hojo nadgradimo v hitro hojo, 
poleg razgibavanja in dihanja svežega zraka poskrbimo tudi 
za kardio vadbo, ob tem pa še vadba manj obremenjuje sklepe 
kot pri teku. Raziskave pa so pokazale, da ljudje s hitrejšim 
korakom dlje živijo.
Ena od možnosti je tudi nordijska hoja, ki vključuje uporabo 
palic za nordijsko hojo, s čimer razgibavamo in krepimo tudi 
zgornji del telesa ter poskrbimo za koordinacijo rok in nog.

Tek
Če se niste doslej ukvarjali s tekom, je priporočljivo začeti 
počasi in postopno. Prvi korak je nakup ustreznih tekaških 
copat in počasen, lahkoten tek, ki ga menjavamo s hojo in 
ki v prvih dneh traja največ 20 ali 30 minut. Telesu, ki ni na-
vajeno teka, moramo namreč dati čas, da se privadi na novo 
obliko gibanja. Na začetku tudi ni priporočljivo teči vsak dan, 
kajti telo potrebuje tudi počitek, da se v tem času regenerira. 
Na začetku izbiramo predvsem neasfaltirane poti, saj manj 
obremenjujejo sklepe.
Pred začetkom ukvarjanja s tekom je koristno prebrati literaturo 
na to temo, v kateri so opisane pogoste napake začetnikov 
in kjer dajejo nasvete, kako se izogniti pogostim poškodbam.

vaj med visenjem, lesen ploh, pod katerega na sredini posta-
vimo poleno, pa je odličen pripomoček za trening ravnotežja.
Poznamo še druge aktivnosti (plavanje, pohodništvo idr.), vsem 
pa je skupno to, da prispevajo k izboljšanju tako telesnega kot 
tudi psihičnega stanja, s tem pa tudi odpravljajo posledice 
negativnega stresa.

Vadba osrečuje in je močan pozitivni stres. Izboljša vaše raz-
položenje in dokazano zmanjša občutke depresije, tesnobe, 
žalosti, jeze ter zmanjša in odstrani negativni stres. Vadba 
namreč povzroči spremembe v delih možganov, ki uravnavajo 
stres in tesnobo. Poveča občutljivost možganov za hormona 
serotonin in adrenalin, ki lajšata občutke depresije. Vadba 
poveča proizvodnjo hormonov endorfinov, za katere je znano, 
da pomagajo ustvarjati pozitivne občutke in zmanjšujejo za-
znavanje bolečine.  
  Zatorej: bodite vztrajni, potrpežljivi, samodisciplinirani in 
vadite najprej zato, da se boste bolje počutili in izboljšali 
kakovost svojega življenja.
  Torej, kaj še čakate? Topli, dolgi dnevi in narava vabijo na 
rekreacijo.

 Marjan Rozman
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»Zaljubila sem se v ples in to je, kar iščem«
Hočanka Maja Vočanec je s soplesalcem Jako Mihaličem Raderjem postala državna prvakinja v standar-
dnih in latino-ameriških plesih

Rada pišem lepe zgodbe. Rada pišem o uspehih. Tokrat pišem 
intervju o dveh mladih uspešnih plesalcih, o Maji Vočanec in 
Jaku Mihaliču Raderju. Dobili smo se v znani hoški slaščičarni. 
Pri mizi sta me pozdravila sijočih, radovednih oči, Majin ata 
in Jakijeva mama sta me samo na kratko pozdravila, rekoč: 
»Vas bova kar pustila z njima, saj sta popolnoma samostojna 
in zelo sva/smo ponosni na njiju.« Če je njima prav, je tudi 
meni; nekaj vprašanj sem si pripravila vnaprej, ostalo pa sta 
kar sama govorila in govorila – in še bi govorila, če ne bi mama 
že čakala, saj je bilo treba v Maribor na trening.

Najprej vaju prosim, da se čisto na kratko predstavita!
Maja: »Sem učenka 7. razreda v osnovni šoli v Hočah, kjer 
sem tudi doma. Rada hodim v šolo, še raje pa plešem.«
Jaka: »Jaz sem malo starejši (smeh) hodim v osmi razred v 
Kamnici, kjer sem tudi doma in zelo, zelo rad plešem.«

Kdaj sta začela plesati oz. kako to, da sta se odločila za 
tako lep, pa vendarle po svoje zelo zahteven šport?
Maja: »Najprej sem igrala odbojko, saj veste, v Hočah je prvi 
šport odbojka (smeh). Treningi so bili dvakrat tedensko, zame 
premalo. Zato sem mamo pregovorila, da me je peljala v Mari-
bor »samo pogledat« v plesno šolo Samba. Ko sem zagledala 
plesne čeveljčke, lepe oblekice, zaslišala čudovito glasbo, 
sem se v trenutku zaljubila v ples, in to je to, kar iščem.«
Jaka: »Sem po duši športnik, velik ljubitelj glasbe in plesa. 
Najprej sem začel z hip-hopom, to je bolj individualen, pa 
tudi skupinski ples. Nekako se nisem najbolj našel, nakar me 
je opazila trenerka ter povedala, da jim manjkajo plesalci na 
standardnih latinsko-ameriških plesih. Po prvem treningu 
sem kar ostal in še vedno sem tu na standardnih plesih.«
 
Če prav razumem, sta najprej plesala vsak po svoje, kje pa 
sta se spoznala oziroma kdaj sta postala plesni par?
Maja: »Plesala sem oziroma še plešem v plesni šoli Samba v 
Melju. Pred Jako sem imela že dva plesalca, vendar se z njima 
nisem najbolje ujela. Z Jako sem našla pravega soplesalca in 
postala sva odlična prijatelja, kot tudi najini starši.«
Jaka: »Tudi jaz sem imel že eno plesalko in hvaležen sem 
trenerki Nataliji Banovič, da mi je našla plesalko Majo. Z njo 
se res razumem in zelo dobro pleševa ter se dopolnjujeva.«
 
Na teden imata skoraj vsak dan treninge, pred tekmovanji 
tudi čez vikende (če nista na tekmovanjih). Glede na zelo 
zahtevne treninge – kako uspevata uskladiti šolo, ples, 
trening, tekmovanja?
Maja: »Imam urejen status športnika, tako da se dogovarjam 
za spraševanje, pisne naloge. Nimam težav z učenjem, tako 
da se dan pred uro usedem k šolskim knjigam in zaenkrat mi 
vse odlično uspeva in res nimam težav. Zahvalila bi se svoji 
razredničarki in ostalim učiteljem, ki mi nudijo podporo.«
Jaka: »Na moji šoli v Kamnici me vsi zelo podpirajo, učitelji 
imajo razumevanje, sošolci me spodbujajo, navijajo za naju, 
za kar sem vsem zelo, zelo hvaležen. Rad hodim v šolo, rajši 
seveda še plešem, vendar mi zaenkrat vse uspe, uskladiti 
šolo, treninge, tako da imam še čas za druženje s prijatelji 
(sicer bolj malo).«

s prijateljicami, seveda tudi pogledam kakšen film, preberem 
tudi kako knjigo, velikokrat pa moram na trening, na ples, 
tekmovanja, tako da preveč prostega časa ravno nimam. Prija-
teljice me včasih ne razumejo, toda se že nekako pogovorimo. 
Velikokrat grem z družino v Kobarid, kjer se imamo luštno.«
Jaka: »Tudi jaz imam kužka, s katerim grem na sprehod, imam 
prijatelje, s katerimi se družim, največ pa se družim z Majo, 
saj sva postala prava dobra prijatelja, ne samo plesalca, 
postali smo družinski prijatelji.«
 
Čestitke, res sta pravi plesni zvezdi! Če sem že pri zvezdah: 
'Se vidita na odru Slovenija ima talent'?
Maja: »Jaz prav gotovo ne, saj imam veliko tremo že na teh 
tekmovanjih, kaj šele na tako velikem odru.«
Jaka: »O, jaz bi si pa upal, vendar še moram, morava trenirati, 
pa si morda Maja tudi premisli (smeh).«
Zdaj pa moramo končati, vidva na trening, jaz pa, da vse to 
»zlijem« na papir saj tudi mene čas preganja (se ve, penzi-
onisti nimamo časa). 
Vesela sem, da sem spoznala tako mlada, prijazna, zgovorna 
plesalca Majo in Jaka. Na tekmovanjih jima želim veliko, veliko 

 Vse je povezano z denarjem, s časom; kdo vaju finančno 
podpira, kdo vaju vozi na treninge, tekmovanja, saj sta še 
oba zelo mlada in sta odvisna od staršev?
Maja: »Ja, mene tja običajno pelje ata, pome pride mama, ali 
pa kar oba. Velikokrat pa se dogovorimo, da naju pelje tudi 
kdo od Jakijevih. Finančno me podpirata starša, sicer imava 
nekaj manjših sponzorjev in zelo si želiva, da bi dobila »kako 
večjo firmo«, ki bi naju finančno podprla, da ne bi bilo vse na 
ramenih staršev. Na pomoč so nama že priskočila podjetja 
Mibra iz Hoč, Elefeld, Eko Center, Zlatarstvo Grabušnik in 
Luxbaby.«
Jaka: »Kar se prevozov tiče imam malo več sreče, saj je poleg 
staršev zdaj starejši brat naredil vozniški izpit in me (ali pa 
naju) tudi on zapelje. Kar se pa financ tiče, pa sem na istem 
kot Maja – starši in najini skupni sponzorji. Upam, da bova 
zdaj, ko sva ponovno postala državna prvaka, pridobila nove 
sponzorje oziroma donatorje.«
 
Govorila sta o oblačilih, čevljih – kje dobita vse to?
Maja: »Oblačila imava narejena po meri, trenutno nama šiva 
Nataša Ambrož iz Ljubljane.«
Jaka: »Maja, pozabila si povedati, da imava pred tekmova-
njem tudi »svojega« frizerja, kateri nama uredi frizuro prav 
posebno za tekmovanja in primerno obleki.«
 
Omenila sta tekmovanja; letos sta postala ponovno državna 
prvaka v svoji kategoriji, kar vama je odprlo vrata na sve-
tovno prvenstvo. Kje in kdaj bo to?
Jaka: »Svetovno prvenstvo je 4. junija v Bremnu v Nemčiji, 
tja greva dva para (prvo in drugo uvrščeni na državnem pr-
venstvu). Zastopala bova Slovenijo.«
Maja: »Morava se pohvaliti, da sva dobila (Plesna zveza 
Slovenije) naše prave slovenske trenirke, tiste modro zelene, 
katere nosijo vsi športniki na mednarodnih oz. svetovnih 
prvenstvih.«
 
Kje sta že tekmovala oziroma katera tekma vama je naj-
ljubša?
Maja: »Bila sva na več mednarodnih tekmovanjih po Evropi, 
nazadnje v Čačku v Srbiji. V Sloveniji pa je največ plesnih 
tekmovanj v Ljubljani.«
Jaka: »Mislim, da nama je najlepše v Mariboru na Maribor 
open. Upam, da bo letos ponovno to plesno tekmovanje, saj 
zaradi Covida že dve leti ni bilo te največje plesne prireditve 
v Mariboru.«
 
Ali mislita ostati v plesu oz. ali se vidita, da bi lahko živela 
od plesa?
Maja: »Imam rada ples, prav gotovo bom ostala zvesta temu 
športu, vendar mislim, da od tega ne bi mogla živeti in da 
bom počela še kaj drugega v življenju.«
Jaka: »Tudi jaz mislim tako, čeprav je trenutno ples večji 
del mojega življenja. Sem še mlad in bom videl, kako bo v 
prihodnosti. Prav gotovo pa bom plesal, dokler bom lahko 
(smeh) …«
Imata zelo malo prostega časa, kaj počneta, ko ne plešeta?
Maja: »Imam svojega kužka, grem na sprehod, grem na klepet 

sreče in uspehov. Želim jima, da nadaljujeta svojo lepo ple-
sno zgodbo. Želim, da najdeta simpatizerje tega čudovitega 
športa, da najdeta tudi finančne donatorje, saj vemo, da je 
vse povezano tudi z denarjem. V uredniškem odboru lahko 
dobite njihov kontakt oz. nam posredujete vaš kontakt, ve-
seli bomo, če bomo s tem prispevkom lahko tudi dobrodelno 
pomagali našima izvrstnima plesalcema.

 Zdenka Trinko
  Osebni arhiv Maje in Jaka
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Sprostitev v objemu gozdov
Brezskrben in sproščen pobeg od vsakdanjega vrveža v neokrnjeno naravo le nekaj minut od središča kraja 

IN MEMORIAM
Karol Drago Ferlič

Moderni časi narekujejo hiter tempo življenja, usklajevanje 
službe, šole in ostalih aktivnosti, ki nas čakajo po zaključenem 
delu v mestu in doma – in večina nas vedno bolj hrepeni po 
bolj mirnem  načinu življenja vsaj za konec tedna, ko lahko 
nekatere obveznosti odložimo in se posvetimo sebi, svoji dru-
žini in sprostitvi. Za vas smo obiskali Pohorje Village Resort, 
ki le nekaj korakov od središča Hoč ponuja prijeten odmik od 
vsakdanjega vrveža, in zbrali nekaj predlogov za popolno re-
generacijo telesa, duše in misli.

Wellness dan v WellNest centru 
Naše telo je naš prvi dom in prav je, da mu posvetimo čas in 
nego. WellNest je edini wellness center v okolici, ki s svojimi 
vrhunskimi storitvami in visoko usposobljenim osebjem nudi 
popolno sprostitev vseh čutov  v magičnem okolju mariborske-
ga zimzelenega gozda. Zaplavajte v bazenu s čisto  pohorsko 
vodo, razstrupite telo v savna parku ali se prepustite nežnim 
dotikom z vilinsko ali gozdno masažo. 
Preizkusite edinstveno dnevno razvajanje, ki vključuje povra-
tno vožnjo s Pohorsko vzpenjačo, 3-urno kopanje v bazenu ter 
okrepčilo s kosilom ali večerjo. Tako boste lahko dan, namesto v 
kuhinji, preživeli v zeleni wellness oazi le nekaj korakov od doma. 

Regeneracija na Energetskih poteh Bolfenka
Če ste se že naveličali sprehoda po vedno istih poteh, je čas, da 
se sprehodite po Energetskih poteh Bolfenka. Priznani terapevt 
Tomislav Brumec je leta 2009 opravil meritve in ugotovil, da 
na vrhu Pohorja vlada zdravilna sila in pozitivna energija, ki se 
čuti skozi celotno naselje Pohorje Village Resorta. Usmerjevalne 
table vas vodijo na sprehod skozi posamezne točke, kjer v svo-
jem tempu doživite čiščenje vseh sedmih čaker. Odlična vikend 
aktivnost, kjer si s pomočjo narave naberemo zdravilnih moči 
za nov delovni teden.

Lokalna kulinarika s chefom Gregorjem Jagrom
Naj za vikend kuhajo drugi za vas, vi pa raje izkoristite ta čas za 
druženje z dragimi osebami. Restavracija Bolfenk ponuja slastna 
vikend kosila, v a'la carte ponudbi pa chef Gregor Jager vrhun-
ske sestavine lokalnega izvora z recepti naših babic priredi na 
moderen način in spremeni v estetsko in nepozabno doživetje. V 
restavraciji Videc se skozi celo leto, z dih jemajočim razgledom 
na čaroben pohorski gozd, odvijajo nepozabna praznovanja 
rojstnih dni, obletnic in posebnih dogodkov, pravljičnih porok 
in poslovnih srečanj; za poletni koktajl v dvoje ali sladko pre-
senečenje z najmlajšimi pa obiščite Lobby bar ter se udobno 
namestite in uživajte v razgledu.

Zeleni dogodki
Zakaj ne bi spremenili lokacijo vašega poslovnega srečanja in 
poslovno srečanje za vaše poslovne partnerje ali teambuilding 
za zaposlene organizirali sredi zelenega Pohorskega gozda? 
Štiri prostorne dvorane z najsodobnejšo avdio-video opremo in 
velikimi okni s pogledom na zeleni gozd bodo povečali produk-
tivnost in koncentracijo, dnevna svetloba, prijetna gozdna klima 
in lokalna prehrana med delovnimi odmori pa bodo dogodku 
dodali zeleni pečat.

V devetdesetem letu življenja je svojo pot je sklenil naš 
pevec Drago Ferlič. V zelenem Radizelu je od leta 1957 
ustvarjal svojo pot življenja in jo bogato prepojil s petjem 
– v pevskem zboru in v druženjih s prijatelji in znanci. Kjer 
je bil Drago, tam je skoraj vedno zvenelo petje. Zelo rad je 
pel o zelenem Pohorju, lepo zveneče ljudske in ponarodele 
melodije, nekatere tudi s šaljivim in z zbadljivim besedilom. 
Toda Drago je bil zelo prijazen, prijeten in spoštljiv do vseh, 
s katerimi se je družil, sodeloval, srečeval.

V spominu pa nam je predvsem ostal kot odličen pevec 
v pevskem zboru. Svoj žlahtni bas je prelival v zborovsko 
petje od leta 1966 v takrat ustanovljenem oktetu v Slivnici, 
ki se je po dveh letih razširil v moški pevski zbor. Pel je tudi 
v cerkvenem pevskem zboru v slivniški župniji. 

V sedanjem mešanem pevskem zboru Društva upokojencev 
Slivnica je pel od ustanovitve zbora (2010) vse do dvaj-
setletnice zbora. Ob tem je pel tudi v moškem pevskem 
zboru DU Orehova - Hotinja vas.

Drago je redno prihajal na vaje zbora, ne spomnim se, da 
bi manjkal na kateri od vaj, ki so bile redno vsak teden od 
septembra do konca junija. Drago je s svojim mešanim pev-
skim zborom DU Slivnica nastopil na (skoraj) vseh kulturnih 
prireditvah v domačem kraju, v občini in v širšem okolju 
– na revijah pevskih zborov Zgornjepodravske pokrajinske 
zveze DU Maribor, dvakrat v Cankarjevem domu v Ljubljani 
in na Taboru pevskih zborov v Stični. 

Drago je polnih 51 let s svojim petjem v pevskih zborih 
sodeloval, soustvarjal kulturno življenje v svojem domačem 
kraju in nekajkrat tudi drugje. To je zelo dragocen prispevek 
k ustvarjanju kulturnega dogajanja in tudi k ohranjanju in 
širjenju zborovskega petja. Koliko ubranih melodij je na 
teh nastopih kanil v srca ljudem! V tem bogatem pevskem 
napoju je Dragov zveneči bas bil zelo dragocen. Leta 2017 
je dobil priznanje oziroma zahvalo Občine Hoče - Slivnica. 
Pred nekaj leti je Drago začutil, da je njegov zveneči bas 
začel usihati. Zato je svoje petje v pevskem zboru zaključil, 
stik z zborom pa je ohranil. Srečevali smo se na prireditvah, 
na katerih je zbor nastopal. Prepričan sem, da je Drago v 
sebi ostal član svojega pevskega zbora, čeprav v njem 
ni več pel. Tudi v zboru smo v mislih pogosto bili z njim, 
saj je z rednim sodelovanjem, s prijazno besedo, vedrim 
nasmehom, s svojim petjem in prijetnim druženjem veliko 
prispeval k ubranemu petju in krepitvi zbora. Za vse smo 
mu iskreno hvaležni in ga ohranjamo v prijaznem spominu!

Mnoge melodije
iz tvojih ust so zvenele,
kot šumeči slapovi iz globine
tolmunov srca so privrele.

Tvoji zveneči toni
kot kapljice blešče,
kot v ubrani tok valovi
zlivale so se v melodije.

Ti zaspal si v večni sen,
nam pa v globini spomina
kot tleča toplina zven
tvojega petja odmeva.

Martin Kramar

Čarobno Mariborsko Pohorje 365 dni v letu 
Ko se pohorski gozd prebuja iz dolge zime, se na Pohorju prič-
nejo adrenalinska doživetja v naravi. Širni gozdovi, pragozdo-
vi, slapovi in potoki kar vabijo v svojo družbo. Pohodništvo, 
planinarjenje, gozdno kolesarjenje, odkrivanje znanih in manj 
znanih točk naravne dediščine, gozdne učne poti in kulinarične 
transverzale so pravo doživetje za vsa čutila. Podajte se na 
adrenalinsko kolesarsko dogodivščino v Bike Parku Pohorje in 
se preizkusite v poletnih sankah na edinstvenem adrenalinskem 
spustu Pohorjet. Za pravo romantiko pa se v mesto spustite 
z gondolo in občudujte na tisoče lučk pravljičnega Maribora. 
Sprostitev, kulinarična razvajanja, avanture pod toplim soncem 
in čarobni sprehodi v zimzelenem pohorskem gozdu še nikoli 
niso bili tako mamljivi. V Pohorje Village Resort si lahko pričarate 
občutek dopusta vsak dan v tednu in na dosegu roke.

 Maša Hrastnik

In memoriam 
Karol Drago Ferlič

V SLOVO

BREZPLAČNO KOPANJE V WellNest  
HIŠI POHORJE VILLAGE RESORTA
Za otroka do 12. leta – mini občana Občine Hoče-Slivnica

Drage krajanke in krajani Krajevne skupnosti Hoč  
in občani Občine Hoče - Slivnica. Izkoristite ugodnost 
Pohorje Village Resorta. Vse do 30.09.2022 lahko otroci  
do 12.leta, mini občani Občine Hoče-Slivnica, izkoristijo  
en brezplačen celodnevni vstop na bazen, ki se nahaja  
v 1. nadstropju WellNest hiše Pohorje Village.
 
Ob predložitvi osebne izkaznice otroka, ki izkazuje 
otrokovo stalno prebivališče v Občini Hoče-Slivnica  
mu bo celodnevni vstop na bazen omogočen brezplačno. 
Bazen je odprt vsak dan, predhodna rezervacija obiska  
je zaželena. Več informacij prejmete na 02 603 55 00  
ali  www.pohorjevillageresort.si. 
 
Vabljeni k obisku.



Več o posameznih dogodkih na www.hoce-slivnica.si

Še vedno se lahko prijavite na 6. tek pod Pohorjem, ki bo v nedeljo, 5. junija 2022, s štartom in ciljem pred VŠD Hoče.
Poleg že tradicionalne razdalje na 10 km tudi letos čaka tekače krajša razdalja na 6,5 km. 

Več informacij o 6. teku pod Pohorjem je dostopnih na spletni povezavi: https://www.hoce-slivnica.si/sestitekpodpohorjem
Vljudno vabljeni, da se pridružite tekačicam in tekačem ter naredite nekaj dobrega zase.

90 let1932
2022PGD BOHOVA – 90 let

Četrtek, 16. 6. 2022, ob 18.00 uri
Gasilska vaja na objektu Cordia v obrtni coni Bohova

Sobota, 18. 6. 2022, ob 18.00 uri
Slavnostna seja PGD Bohova v gasilskem domu

Sobota, 25. 6. 2022, ob 18.00 uri
Proslava ob dnevu državnosti in  
90-letnici PGD Bohova  
v Športnem parku Bohova 

Sobota, 25. 6. 2022, ob 19.00 uri
Gasilska veselica z ansamblom Modrijani 

mini 
FESTIVAL  
V NARAVI  
Botanični vrt  
Univerze v Mariboru

SREDA, 15. 6. 2022 

19.30 
Koncert baletne šole  
Konservatorija Maribor

ČETRTEK, 16. 6. 2022 

19.30  
Koncert pihalnega orkestra 
umetniške gimnazije  
Konservatorija Maribor
 

PETEK, 17. 6. 2022 
18.00 - Večer pesmi in arij

19.30 - 21.30 - Vrtnice in vino*,  

Rozarij v Botaničnem vrtu, 

*vstopnina12 evrov

SOBOTA, 18. 6. 2022 
19.00 - Nastop Klape Lent  
in folklorne skupine KUD  
Milke Zorec Hotinja vas,  
z gosti 
20.45 - Kino na prostem  
(TOP GUN 2: Maverick) 
23.00 - Opazovanje  
               zvezdnega neba,  
               Botanični vrt UM

DOGODKI SO 

BREZPLAČNI  

razen Vrtnice in vino


