
TOREK, 17.09.2019
1700

DOMOZNANSKI POMENKI 
KAREL GLASER - JANKO GLAZER
Kulturni dom Hoče
(Mariborska knjižnica Maribor)

PRIREDITVE
V OKVIRU OBČINSKEGA PRAZNIKA 2019

Za dodatne informacije se prosimo obrnite na koordinatorko prireditev:
Metka Oberlajt – 041 235 522 / metka.oberlajt@hoce-slivnica.si

www.hoce-slivnica.si

SREDA, 25.09.2019
1030

Brezplačno predavanje 
“Staranje in demenca”
VeGeC Rogoza,  
Rogoška cesta 60 
(VeGeC, zavod ALOJA)

SREDA, 18.09.2019
1800

Refleksoterapija z Majdo Žnidarič
(certificirana refleksoterapevtka)
VeGeC Rogoza, Rogoška cesta 60
(VeGeC)

PONEDELJEK, 23.09.2019
1800 
Otvoritev razstave akademskih 
slikarjev “Svetovi čebel” 
Mala dvorana OŠ FLV Slivnica
(Čebelarsko društvo Slivnica)

TOREK, 24.09.2019
830 -  1430

Turnir v kegljanju s kroglo na vrvici 
“Hoška jesen 2019” in pokrajinski 
turnir ob mesecu starejših občanov
Kegljišče v športnem parku Hoče
(Društvo upokojencev Hoče)

1800 -  2100

Strelsko tekmovanje za 
prvaka Občine Hoče-Slivnica
Strelišče v VŠD Hoče
(Strelsko društvo 
Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)

SOBOTA, 21.09.2019
700 - 1000

MERITVE KRVNIH VREDNOSTI
Kulturni dom Hoče
(KO RK Hoče)

700 - 1000

MERITVE KRVNIH VREDNOSTI
Dom krajanov Rogoza
(KO RK Rogoza)

800 - 1300

IZLET NA PAŠKI KOZJAK
Zbirno mesto:
800 - pred pošto v Hočah
815 - pred OŠ v Slivnici
(Planinsko društvo Skalca)

800 - 1400

BALINARSKI TURNIR ZA ŽENSKE EKIPE
Balinišče v Športnem parku Hoče
(Balinarski klub Hoče)

900 - 2000

FRELIHOV MEMORIAL
TENIŠKI TURNIR DVOJIC
Športni park Hoče
(Športni park Hoče)

900 - 1200

PRIKAZ IZDELAVE MARMORINA 
NA VEZANI PLOŠČI Z AKRILNIMI BARVAMI
VeGeC Rogoza
(VeGeC, Združenje rezbarjev in mod-
elarjev lesa Slovenije)

2000 - 0100

DRUŽABNO SREČANJE IN PLES
Kulturni dom Hoče
(Družabno društvo Simpatija)

Vabimo vas, da se dogodkov 
udeležite v čim večjem številu. 
bomo skupaj proslavili našo 
skupno prehojeno pot, 21 letnico 
obstoja občine hoče-slivnica.

vaša

Športna obutev in udobna oblačila

razstava bo odprta tudi v nedeljo od 9.00 - 17.00

PETEK, 20.09.2019
900 - 1300

Preizkus telesne vzdržljivosti 
na 2 km “ALI SEM FIT”
Pred Občino Hoče-Slivnica
(Občina Hoče-Slivnica)

NEDELJA, 22.09.2019
800 - 1800

Mednarodni balinarski turnir 
za moške ekipe
Balinišče v Športnem parku Hoče
(Balinarski klub Hoče)

430 - 1600

Po poteh pohorske 
kulinarične transverzale
Cilj na Pohorski tržnici 
pred Botaničnim vrtom 
na dogodku "Moj popoldan 
v Občini Hoče-Slivnica"
(Društvo TOP - tek, 
organizacija, pohodništvo, 
Društvo gostincev Pohorja, 
Društvo Aktivni smo (Pohorje 
Ultra Trail))

1500 - 1900

Moj popoldan v Občini Hoče-Slivnica
Pohorska tržnica pred Botaničnim 
vrtom v Pivoli

900 - 1400

Pohod na Jugovo domačijo
1100 - PROSLAVA
Zbirno mesto za pohod: 
9.00 - igrišče pri OŠ v Slivnici
(Krajevna skupnost Slivnica,
Društvo upokojencev Slivnica, 
ZB za vrednote NOB Občine 
Hoče-Slivnica )

Vozni red avtobusa: 
9.00 obračališče Polana/ 
9.05 Zg. Hoče; gostilna Kobalej/ 
9.10 Sp. Hoče; Glaserjev trg/ 
9.15 AP Rogoza; pri KS/ 
9.25 AP Slivnica; pri OŠ/ 
9.30 Orehova vas; pri AMD/ 
9.35 Hotinja vas; pri bivši 
samopostrežni trgovini/ 
9.40 Radizel; Mariborska cesta 
(pri ulici Talcev)/ 
9.55 Fram; AP pri OŠ

1800 - 1930

Revija občinskih pevskih zborov 
Kulturni dom Hoče
(Kulturno umetniško društvo Hoče) 

1000 - 1200

Otroška mini olimpijada
pri VŠD Hoče
(Športna zveza Občine Hoče-Slivnica,
Olimpijski komite Slovenije)

1945 
Predavanje “Znanje in tradicija” - 
vpetost fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede v okolje skozi čas
Predavateljica anastazija Gselman

Župnišče Hoče
(Katoliško društvo dr. Antona Murka Hoče)

ČETRTEK, 26.09.2019
1800

Občinska proslava 
s podelitvijo priznanj in nagrad
Kulturni dom Hoče
(Občina Hoče-Slivnica )

SOBOTA, 28.09.2019
700 - 1000

Meritve krvnih vrednosti
v prostorih DU Slivnica
(KO RK Slivnica)

SREDA, 02.10.2019
700 - 900

Podjetniški forum “KAKO BITI OPAŽEN 
IN PRODAJNO USPEŠEN”
Kulturni dom Hoče
(Občina Hoče-Slivnica)

900 - 1700

Razstava ročnih del
v prostorih DU Slivnica
(Društvo upokojencev Slivnica)

900 - 1500

Odprto prvenstvo občine 
v igranju taroka
Pizzerija Anja - Zg. Hoče
(Društvo za družabne igre PAGAT)

1800 - 2000

Proslava ob razvitju praporja 
TD Hotinja vas
Kulturni center Hotinja vas
(Turistično društvo Hotinja vas)

PETEK, 27.09.2019
700 - 1000

Meritve krvnih vrednosti
v prostorih DU Slivnica
(KO RK Slivnica)

1600

Razstava slik DU Rogoza 
“V objemu minutke za branje”
Kulturni center Hotinja vas
(VeGeC v sodelovanju z bralno značko 
Slovenije)



17. 9. 2019 - 03. 10. 2019

Spoštovane občanke in občani,
september vsako leto zaznamuje praznično dogajanje v Občini Hoče-
Slivnica. Občinski praznik je rojstni dan občine in razlog za veselje vseh 
občank in občanov. To je čas, ko se zberemo na slovesnostih in dogodkih, 
ki jih pričakujemo skozi vso leto. To je tudi čas, ko se za presežno delo 
zahvalimo vsem, ki so s svojim delom in delovanjem še posebej izstopali v 
dobrobit krajev, ki jih povezuje naša občina.
Vsako leto je mesec september presečni datum za opravljeno delo v 
koledarskem letu. Večina leta je za nami in to je časovni mejnik, da vidimo, 
kje je potrebno še dodatno poprijeti in opraviti zastavljeno delo in kje smo 
že prišli do zastavljenega cilja. Letošnje leto je posvečeno večjim investicijam 
in življenjsko pomembnim projektom v občini. Z veseljem lahko rečem, da 
smo dober korak bližje novemu vrtcu, saj se je gradnja pričela. Aktivnosti 
delovanja občine so usmerjene tudi v to, da zagotovimo pitno vodo vsem 
nam in posodobimo vodovodni sistem. S prostorskimi akti za izgradnjo doma 
za starostnike se bližamo h koncu. Planiramo sprejetje OPPNja v oktobru. 
Poleg večjih projektov nizamo še sanacije, vzdrževanja, sodelovanja... 
Usmerjeni smo v razvoj in vidi se, da smo uspešni.
Občinski praznik Občine Hoče-Slivnica je upravičeno zapisan z veliko 
začetnico. Ponosni smo.
Verjamem, da se bomo v teh dneh na prireditvah pogosteje srečevali, 
spregovorili in se pogovorili. Imamo čas, praznujemo in se veselimo, ker 
živimo v izjemni občini. Občini Hoče-Slivnica.
Ob tej priložnosti se vam zahvaljujem, da se trudite in delate skupaj z mano 
v dobrobit naše občine. Praznujmo skupaj.

Vabljeni.

Vse dobro.
dr. Marko Soršak, župan

21.
Gibanje in narava na enem mestu

OBČINA, VSE NAJBOLJŠE 
ZA 21. ROJSTNI DAN!

MOJ POPOLDAN V OBČINI HOČE-SLIVNICA

V NEDELJO, 22. SEPTEMBRA 2019, 
OD 15. URE DALJE 

NA POHORSKI TRŽNICI PRED BOTANIČNIM VRTOM 

Prijetno 
popoldne v družbi 
Pohorske tržnice, 

Društva gostincev Pohorja in 
glasbene skupine Proti toči - proti poledici. 

Na praznovanju v sklopu Občinskega praznika Občine Hoče-Slivnica se nam 
bodo, po opravljenem teku po poteh Pohorske kulinarične transverzale, 
v dolžini približno 40 km, pridružili tudi predstavniki Društva TOP, ki je 
organizator dogodka Po sončni vzhod na Pohorje in skupine Mariborski tekači, 
ter predstavniki Društva Aktivni smo, ki je nosilec projekta Pohorje Ultra Trail. 

Na prireditvi, ki bo tokrat potekala v nedeljo, 22. septembra 2019, od 15.00 ure 
do sončnega zahoda, ta je tokrat ob 18.54, bo mogoče kupiti lokalne dobrote, 
športno opremo za tek in pohodništvo, se zapeljati z eklektičnimi vozili in kolesi 
ter se zavrteti ob zvokih glasbe znane skupine Proti toči - proti poledici. 

Ker se na ta dan zaključuje tudi Evropski teden mobilnosti, obiskovalke 
in obiskovalce vabimo, da se na kraj prireditve odpravijo peš, 
s kolesom ali z javnim prevozom.  

Več na: www.facebook.com/TekPodPohorjem/


