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Čestitamo 
ob 19. prazniku 
Občine Hajdina  

Foto: Langerholc

GLASILO OBČINE HAJDINA

V Skorbi prijetno srečanje starejših občanov

Nove brajde na občinskem trgu

»Do konca leta bomo realizirali 
vse bistvene projekte«

120 let šolske stavbe na Hajdini 

Turnirja v malem nogometu za člane in veterane
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VABILO
na prireditev ob 19. prazniku 

Občine Hajdina

HAJDINČAN je glasilo Občine Hajdina.
Člani uredništva: Tatjana Mohorko (odgovorna urednica), dr. Maja Gojkovič, Tanja Furek, 
Silvestra Brodnjak, Silva Hajšek, Magdalena Intihar, Estera Korošec, Hilda Bedrač, Sandi 
Mertelj in Jože Mohorič
Lektoriranje: Petra Krajnc 
Tisk: Tiskarna Ekart, d. o. o. 
Oblikovanje in priprava na tisk: Etekta ing, d. o. o.
Naslov uredništva: Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina, telefon: 02 788 30 
30, telefaks 02 788 30 31, elektronski naslov: uprava@hajdina.si
Glasilo Občine Hajdina je vpisano v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS, pod 
zaporedno številko 1639. V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list 
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) je glasilo 
Hajdinčan uvrščeno v proizvode, od katerih se obračunava in plačuje 9,5-odstotni davek.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUŠTVO GOJITELJEV MALIH ŽIVALI PTUJ  
PRIREJA MEDDRŽAVNO RAZSTAVO 

MALIH ŽIVALI IN SOBNIH PTIC 
V 

VEČNAMENSKI DVORANI 
SPUHLJA 

OD 10. DO 12. NOVEMBRA 2017. 
RAZSTAVA BO ODPRTA: 

 

 

 

VABLJENI! 

 

v petek in soboto od 9. do 19. ure, 
v nedeljo od 9. do 16. ure. 

Povabilo 
na adventni koncert

V občini Hajdina smo na letošnji adventni koncert, ki bo 
20. decembra 2017 ob 18. uri v cerkvi sv. Martina na Hajdi-
ni, povabili komorni mešani pevski zbor Glasis iz Markov-
cev.

Komorni zbor Glasis ustvarja peto sezono. Deluje pod 
okriljem Kulturno-umetniškega društva Markovski zvon 
Markovci, v njem pa prepeva 18 pevcev iz bližnje in dalj-
ne okolice. Zbor, ki ga vodi Ernest Kokot, profesor glasbe 
na OŠ Destrnik - Trnovska vas, posega po vseh glasbenih 
zvrsteh in stilih. V preteklih sezonah je izvedel projekt Go-
spel in duhovna glasba (2014) in se udeležil mednarodnih 
zborovskih tekmovanj (Olomouc – Češka, 2015, Bratislava 
– Slovaška, 2016, Lindenholzhausen – Nemčija, 2017), na 
katerih je prejel zlati in srebrno plaketo. Uspešen je bil tudi 
na 5. regijskem tekmovanju odraslih zasedb na Ptuju, kjer 
je zbor prejel zlato priznanje z odliko, konec novembra 
2017 pa se zbor odpravlja na regijsko tekmovanje odraslih 
pevskih zasedb, ki bo letos v Gornji Radgoni.
Na adventni koncert vabita občina Hajdina in Zveza kul-
turnih društev občine Hajdina.

Hilda Bedrač

Foto: arhiv zbora

VABILO
Vljudno vas vabim

na 19. praznik Občine Hajdina,
ki bo v soboto, 11. novembra 2017:

ob 15. uri
22. tradicionalna prireditev

»Iz mošta vino – pridi na Hajdino« 
v farni cerkvi sv. Martina

ob 16.30
osrednja prireditev

v šotoru na trgu pred občino

Vesel bom,
če se boste tudi vi pridružili 

našemu praznovanju!

Mag. Stanislav Glažar
župan Občine Hajdina
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UVODNIK 

Skrb za preventivo in varnost 
v cestnem prometu

Slavko Burjan
Foto: TM

V uvodu želim poudariti, da smo v četrtem 
trimesečnem načrtu Sveta za preventivo in 
vzgojo (SPV) in z zadovoljstvom ugotavljam, 
da smo ga že skoraj v celoti izpolnili, v nekate-
rih primerih celo presegli. 

Občinski SPV deluje kot strokovno posvetoval-
no telo občinskega sveta na področju prome-
tne preventive in prometne varnosti. Primarni 
nalogi SPV sta načrtovanje in usklajevanje 
nalog na področju preventive in vzgoje v ce-
stnem prometu na območju lokalne skupno-
sti ali širše, če je ustanovljen skupni SPV.

V SPV predlagamo ukrepe za izvajanje ob-
dobnih načrtov, ki jih sprejme občinski svet. 
Vsaj enkrat letno občinskemu svetu pisno po-
ročamo o izvajanju obdobnega načrta. SPV 
je koordinator izvajanja nalog, načrtovanih 
v obdobnih načrtih, med vrtcem, osnovno 
šolo, policijo, medobčinskim redarstvom, 
občinskimi organi in drugimi institucijami, ki 
so vključene v delo na področju preventive in 
vzgoje v cestnem prometu. Skrbi za obvešče-
nost udeležencev v cestnem prometu o pro-
metnotehničnih ukrepih na področju cestne 
infrastrukture za doseganje določene stopnje 
varnosti na lokalni ravni. V ta namen imamo 
ustanovljeno občasno komisijo za tehnično 
urejanje prometa, ki jo sestavljamo člani SPV, 
strokovni delavci občinske uprave in zunanji 
strokovni sodelavci. Komisija daje predloge in 
strokovna menja na pobude in predloge pre-
bivalcev pristojnim službam lokalne skupno-
sti ali državnim organom.

V SPV organiziramo varovanje šolarjev na za-
četku šolskega leta in skozi šolsko leto v prvih 
dneh po vseh počitnicah. Organiziramo izo-
braževanje predšolskih otrok in njihovih star-
šev, učencev prve, druge in tretje triade. Skrbi-
mo za nabavo odsevnih teles (brezrokavniki 
za otroke in vzgojitelje vrtca ter učence 1. in 2. 
razreda). Sodelujemo pri organizaciji kolesar-
skih izpitov. Organiziramo ali sodelujemo pri 
izvedbi medobčinskega tekmovanja Kaj veš o 
prometu. 

Skladno s Smernicami za šolske poti, izda-
nimi leta 2016, je SPV presojevalec Načrta 
šolskih poti Osnovne šole Hajdina. Dajemo 
tudi mnenja k upravičenosti brezplačnega 
šolskega prevoza, izdelujemo poročila o delu 
SPV in izvajanju obdobnega načrta varnosti 
cestnega prometa ter letne ocene prometne 
varnostni, ki jih obravnava in sprejema občin-
ski svet. SPV sodeluje s SPV sosednjih lokalnih 
skupnosti, Javno agencijo RS za varnost pro-
meta – SPV in Ministrstvom za infrastrukturo. 
Izvajanje administrativno-tehničnih nalog 
zagotavlja SPV občinska uprava. Vse o našem 
delu si je mogoče ogledati tudi na spletnem 
informacijskem portalu občinskih SPV.

Da smo zares uspešni pri našem delu, priča 
tudi podatek, da nam je letos uspelo na jav-
nem razpisu AVP pridobiti kolesarske čelade, 
odsevne brezrokavnike za kolesarje in izvedbo 
digitalizacije šolske poti. Vse to smo podarili 
Osnovni šoli Hajdina.

Naše delo je dobro znano tudi Javni 
agenciji RS za varnost prometa, saj smo 
bili letos nagrajeni tudi kot posamezniki. 
Svečano listino RS za varnost je prejel Boris 
Kozenburger, zlati znak je prejel Igor Levstik, 
srebrni znak podžupan Karl Svenšek in 
bronasti znak Planinsko društvo Hajdina.

Menim, da so pred SPV zahtevne naloge, ki 
zahtevajo strokovne sodelavce, ki imajo tudi 
afiniteto do dela na tem področju in so pri-
pravljeni delati kot prostovoljci. Delo SPV je 
odvisno tudi od podpore vodstva lokalne sku-
pnosti, strokovnih delavcev občinske uprave 
in vseh tistih, ki na območju lokalne ravni 
sodelujejo na področju preventive in vzgoje 
v cestnem prometu (starši otrok, vzgojitelji, 
učitelji, policisti, medobčinski redarji, društvo 
upokojencev, planinsko društvo idr.). Vsem se 
ob tej priložnosti zahvaljujem za njihovo pod-
poro, strokovno pomoč, trud in delo. Vsem pa 
želim varno udeležbo v cestnem prometu.

Slavko Burjan,
predsednik SPV Občine Hajdina 
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Hajdinčan: Gospod župan, občinski 
praznik je priložnost za kratek oris do-
mala vsega, kar se dogaja in načrtuje 
v lokalni skupnosti od občinskega pra-
znika do praznika. Kakšno je bilo to ob-
dobje za občino Hajdina in kaj je bilo v 
ospredju? Ste zadovoljni z opravljenim 
delom?
Mag. Stanislav Glažar: »Leto se počasi 
zaključuje in z veseljem ugotavljamo, 
da je bilo realiziranih veliko število 
infrastrukturnih in drugih projektov, 
ki predstavljajo izboljšanje pogojev 
za življenje in delo naših občanov. Za 
prepoznavnost v širšem slovenskem 
prostoru in tudi izven naših meja so 
poskrbela številna društva s svojimi 
projekti in prireditvami. Številne eki-
pe in posamezniki na področjih kultu-
re, športa, gasilstva in drugih podro-
čjih so bili izjemno uspešni ter so tako 
promovirali našo lokalno skupnost. 
Vsekakor smo lahko najbolj ponosni 
na tri gasilske ekipe iz PGD Hajdoše, 
ki so se z gasilske olimpijade v Avstriji 
ponovno vrnile z zlato in srebrno me-
daljo. Pomembno priznanje pa pome-
ni tudi pridobitev certifikata 'mladim 
prijazna občina', ki smo ga prejeli za-
radi številnih aktivnosti na področju 
dela z mladimi (sofinanciranje prevo-
zov za dijake in študente, nagrade za 
diplomante, magistre in doktorje zna-
nosti, pomoč pri plačilu komunalnega 
prispevka za mlade družine).«

Hajdinčan: Katere investicije so bile v 
ospredju v zadnjem obdobju in na kate-
rih območjih občine ste v zadnjem ob-
dobju največ delali glede razvoja?
Mag. Stanislav Glažar: »Do konca le-
tošnjega leta bomo realizirali vse bi-
stvene projekte, ki smo si jih zastavili 
v okviru sprejetega proračuna občine 
Hajdina. Osnovno načelo, ki se ga dr-
žimo, je, da poskušamo pridobiti čim 
več sredstev iz državnih in evropskih 
virov. Vse dele naše občine in tudi 
različne dejavnosti želimo razvija-
ti sorazmerno. Še vedno ostaja prva 
prioriteta med investicijami zaklju-
ček sekundarne kanalizacije, ob tem 
pa smo poskušali v okviru finančnih 
zmožnosti urediti še spremljajoče ak-
tivnosti v zvezi s hodniki za pešce in 
razsvetljavo, zamenjavo vodovodnih 
cevi idr. Izjemno aktiven je bil Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, tako da smo veliko storili za 
povečano prometno varnost. V sode-
lovanju z DARS smo končali krožišče 
v Dražencih, ki povezuje našo občino 
z novozgrajeno avtocesto. V nadalje-
vanju se gradi še kolesarska steza v 
smeri Lancove vasi. Veliko je bilo sku-
pnih projektov in posodobitev cest v 
sodelovanju z Direkcijo za ceste RS. 
Vzporedno je bilo poskrbljeno za re-
konstrukcijo in posodobitev javne 
razsvetljave. Električni kabli po vaseh 
naše občine so se polagali v zemljo. 
Na razpisu ministrstva smo pridobi-
li sredstva in ob občinskem središču 
uredili priključek za električna vozila. 
Pomagalo se je pri občinskih, vaških 

in društvenih prostorih in dvoranah v 
posameznih vaseh. Za potrebe špor-
tnikov je bila zgrajena tribuna v Skor-
bi in urejeno parkirišče v športnem 
parku v Gerečji vasi. Veliko je bilo tudi 
manjših projektov, ki prinašajo boljšo 
kakovost življenja naših občanov.«
Hajdinčan: Kako uspešna je bila občina 
pri pridobivanju dodatnih investicijskih 
sredstev ob dejstvu, da nekih posebnih 
razpisov žal v zadnjem obdobju nismo 
zasledili?
Mag. Stanislav Glažar: »Letos smo 
načrtovali kar nekaj postavk (kanali-
zacija, vaška središča, turistični pro-
jekti idr.), ki bi jih nadgradili s sredstvi 
državnih javnih razpisov. Žal je bilo 
razpisov malo oz. so napovedani za 
naslednje leto. Smo pa bili uspešni pri 
pridobivanju sredstev za agromelio-
racije, polnilnico za električna vozila, 
športne projekte, javna dela idr.«
Hajdinčan: V javnosti je znana zgodba, 
povezana z Dravskimi elektrarnami ... 
O tem smo pisali že lani. Kaj lahko tre-
nutno poveste o tej zadevi in kako to 
vpliva na lokalno skupnost, ki je v ne-
kem pomembnem trenutku ostala brez 
dodatnega vira sredstev? 
Mag. Stanislav Glažar: »Vsaka lokalna 
skupnost se bori za dodatna sredstva, 
ki oplemenitijo občinski proračun in 
omogočajo nove pridobitve. Pomem-
ben vir pri tem je tudi nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča, kjer 
minimalno bremenimo naše občane. 
Situacija glede plačila s strani Dra-
vskih elektrarn Maribor pa še vedno 
ni končana. 

»Do konca leta bomo realizirali vse 
bistvene projekte«

»Nujna bo sprememba zakonodaje na področju lo-
kalne samouprave in financiranja občin,« poudarja 
župan mag. Stanislav Glažar.
Foto: Tatjana Mohorko

Pred nami je osrednja slovesnost ob 19. prazniku občine Hajdina, priložnost 
za pregled dogajanja v lokalni skupnosti, še posebej tistih pridobitev, ki so za 
lokalno skupnost še kako pomembne in pomenijo korak v razvoju. Praznik po-
nudi tudi priložnost za oris dogodkov in dosežkov občank in občanov po vsej 
lokalni skupnosti, vodstvu občine pa se ponudi tudi priložnost za predstavitev 
načrtov. Pred osrednjo občinsko slovesnostjo smo se pogovarjali z županom 
občine Hajdina mag. Stanislavom Glažarjem.
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Finančna uprava Republike Slovenije nam je odvzela sred-
stva za leto 2015, s čimer se mi nismo strinjali in dokazu-
jemo nasprotno v skladu s sprejetim odlokom. Ministrstvo 
za finance je naložilo ponovno obravnavo za leti 2015 in 
2016, tako da še čakamo na končne odločitve. Vsekakor 
upamo, da bomo dobili del sredstev, ki nam bodo poma-
gala pri investicijskih projektih.«

»NA PODROČJU KANALIZACIJE TRENUTNO 
UREJAMO SLUŽNOSTNE POGODBE IN PROJEKTNO 
DOKUMENTACIJO ZA PRIDOBITEV NOVIH GRADBENIH 
DOVOLJENJ«
Hajdinčan: Izgradnje kanalizacijskega sistema občina Haj-
dina še ni končala, ostajajo še nekateri deli naselij, kjer go-
spodinjstva še nimajo možnosti, da bi se priključila na sistem. 
Še vedno so težave tudi tam, kjer je sistem izgrajen in se ob-
čani ne priključijo. Kaj lahko v takem primeru stori lokalna 
skupnost?
Mag. Stanislav Glažar: »Veliko pričakujemo od nove fi-
nančne perspektive, kjer želimo pridobljena sredstva na-
meniti za zaključek sekundarne kanalizacije. Trenutno ure-
jamo služnostne pogodbe in projektno dokumentacijo za 
pridobitev novih gradbenih dovoljenj. Težav glede tega je 
kar veliko, saj nekateri posamezniki (predvsem v Slovenji 
vasi, Hajdošah, Skorbi) še vedno niso podpisali služno-
stnih pogodb. Gospodinjstva, ki imajo možnost priklju-
čitve, a še se niso priključila, najprej vljudno opozorimo. 
Na občinskem svetu je bila sprejeta odločitev, da se lahko 
plačevanje omogoči tudi na več obrokov. Nato občane ob-
vesti inšpekcijska služba, v primeru nadaljnje neodzivno-
sti pa jih kaznuje v skladu s predpisi. Nekaj je tudi takšnih 
primerov, ki nimajo možnosti oz. je neracionalna gradnja 
kanalizacijskih vodov do njih. V takšnih primerih bo že v 
naslednjem letu možnost prijave za sofinanciranje malih 
čistilnih naprav.«
»ODNOS DRŽAVE DO LOKALNIH SKUPNOSTI JE V 
ZADNJEM OBDOBJU IZJEMNO MAČEHOVSKI«
Hajdinčan: Pred dnevi je zasedalo predsedstvo Skupnosti ob-
čin Slovenije, ki je obravnavalo aktualno temo – povprečni-
no. Za leto 2018 povprečnina na prebivalca znaša 551 evrov, 
za proračunsko leto 2019 pa vlada predlaga povprečnino v 
višini 558 evrov. Po vseh izračunih bi ta morala znašati vsaj 
609 evrov na prebivalca, zato so se v Skupnosti občin Slove-
nije že odločili, da ne bodo podpisali dogovora o povprečnini. 
Kako to komentirate? 
Mag. Stanislav Glažar: »Odnos države do lokalnih skupno-
sti je v zadnjem obdobju izjemno mačehovski. Zmanjšanje 
realne vrednosti povprečnine in nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na eni strani ter dodatne naloge in za-
konske obveznosti brez dodatnih finančnih sredstev s stra-
ni države predstavljajo resen problem. Država se obnaša, 
kot da naši občani niso prebivalci te države. Neresno je, da 
država na različnih področjih postavlja merila za financi-

ranje, sredstva pa morajo zagotavljati lokalni proračuni. V 
večini občin se že pojavlja problem zagotavljanja lastnih 
sredstev pri projektih, kjer si uspešen na javnem razpisu. 
Nujna bo sprememba zakonodaje na področju lokalne 
samouprave in financiranja občin, ker bo v nasprotnem 
primeru podobno kot v drugih občinah tudi pri nas ta in-
vesticijski ciklus bistveno osiromašen. Tudi sam sem kot 
član predsedstva Skupnosti občin Slovenije glasoval proti 
temu, da podpišemo takšen dogovor o višini povprečnine, 
ker je v škodo lokalnih skupnosti.«
Hajdinčan: OŠ Hajdina letos praznuje 120 let šolske zgrad-
be – visok jubilej, ki ima neko težo tudi ob dejstvu, da obči-
na lepo in vzorno skrbi za zgradbo častitljive starosti. Kako 
razmišljate ob tem jubileju? Zanima me tudi, kako sta šola in 
vrtec dejansko pomembna za lokalno skupnost, ki v to po-
dročje tudi veliko vlaga in vzgaja mlado generacijo.
Mag. Stanislav Glažar: »Občina Hajdina ima izjemno 
bogato tradicijo na področju osnovnošolskega izobra-
ževanja in prav letos se praznuje 120 let šolske zgradbe. 
Veseli me, da so se tudi naši predhodniki zavedali po-
mena izobraževanja za razvoj nekega okolja in družbe 
nasploh. Ob šoli je bil zgrajen tudi vrtec, za katerega z 
veseljem in ponosom ugotavljamo, da je izpolnil priča-
kovanja naših občanov. Zavedati pa se moramo, da mora 
lokalna skupnost zagotavljati relativno velik finančni vlo-
žek za to področje. Leta 2017 je bilo za področje izobra-
ževanja v proračun občine Hajdina namenjenih 733.913 
evrov, kar predstavlja 20,6 % celotnega proračuna. Na 
drugi strani pa smo lahko ponosni na podatke, ki so ve-
likokrat objavljeni v medijih in iz katerih je razvidno, da 
je naša občina na vrhu občin, ki financirajo dodatne in 
nadstandardne programe. Vsekakor je to naša obveza, 
ker gre za vlaganje v bodoče rodove in našo prihodnost.«

Občina Hajdina je z občino Varaždinske Toplice podpisala pogodbo o sodelova-
nju na različnih področjih, skupaj pa so se septembra prijavili na razpis Interreg 
Slovenija-Hrvaška s turističnim projektom na Sp. Hajdini.
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Hajdinčan: Občina veliko vlaga v društva, v kulturno in 
športno infrastrukturo, v vaške skupnosti, kar je zelo po-
hvalno. Se vam zdi, da občani to dovolj uporabljajo, se tega 
zavedajo in se vključujejo v akcije ter družabne dogodke v 
svojih okoljih?
Mag. Stanislav Glažar: »Naloga občine je tudi zagotavlja-
nje pogojev za delo svojih občanov, ki so organizirani v 
različnih organizacijah. Naše asociacije (zveza kulturnih 
društev, športna zveza, gasilsko občinsko poveljstvo) in 
številna društva res izjemno poskrbijo za našo prepo-
znavnost. Smo verjetno ena tistih občin, kjer je najbolje 
poskrbljeno za društveno in družabno življenje. Škoda, 
da smo finančno omejeni, ker bi sam želel za to področje 
nameniti še več sredstev. 
Za vaške odbore lahko rečem, da so povezovalni člen 
med občinsko upravo, občinskim svetom in vaščani. Tre-
ba je pohvaliti njihovo delovanje, brez katerega bi bila 
občina težko tako uspešna na različnih področjih.«

ZAHVALA OBČANOM ZA DOSEDANJE TVORNO 
SODELOVANJE IN ZADOVOLJSTVO 
NAD OPRAVLJENIM NA RAZLIČNIH PODROČJIH
Hajdinčan: Kako je začrtana prihodnost občine Hajdina in 
kakšni so načrti, želje do prihodnje jeseni, ko se tudi izteče 
štiriletni mandat?
Mag. Stanislav Glažar: »V preteklih letih smo izvedli vse 
aktivnosti in na občinskem svetu potrdili Strategijo in vi-
zijo razvoja naše lokalne skupnosti po različnih področjih. 
Ob sprejemu proračuna vsako leto samo opredelimo tiste 
projekte, ki so prioritetni in so jih predlagali vaški odbori 

in občinski svetniki kot izvoljeni predstavniki občanov. S 
strani države smo letos že prejeli sklep o financiranju pro-
jekta agromelioracije v višini 864.000 evrov. Realizacija 
tega projekta bo potekala na treh območjih, kjer bomo 
ob komasaciji uredili nove poljske poti. Skupaj z občino 
Starše pripravljamo tudi investicijsko dokumentacijo za 
prijavo na razpis za namakalne sisteme na tem območju. 
Z občino Varaždinske Toplice smo podpisali pogodbo o 
sodelovanju na različnih področjih. Skupaj smo se prija-
vili na razpis Interreg Slovenija-Hrvaška s turističnim pro-
jektom na Sp. Hajdini, kjer bi na Mariničevi domačiji radi 
vzpostavili dodatno turistično ponudbo in uredili sedež 
za Turistično društvo Mitra in Društvo žena in deklet ob-
čine Hajdina. V skladu s programi gasilskega občinskega 
poveljstva se predvideva nabava novega gasilskega vo-
zila PGD Hajdina. S pomočjo državnih in evropskih sred-
stev želimo končati projekt kanalizacije. Bo pa prihodnja 
realizacija projektov močno odvisna od finančnih zmo-
žnosti občinskega proračuna in sredstev, pridobljenih iz 
drugih virov.«
Hajdinčan: Gospod župan, kakšno bo vaše sporočilo ob-
čankam in občanom ob letošnjem občinskem prazniku in 
praznovanju martinovega?
Mag. Stanislav Glažar: »Podobno kot prejšnja leta se vr-
stijo številne vaške, kulturne in športne prireditve v orga-
nizaciji naših društev že vse od začetka oktobra. Izjemno 
pester je tudi program ob samem občinskem prazniku in 
tradicionalni prireditvi Iz mošta vino – pridi na Hajdino 
v farni cerkvi s kulturnim programom in krstom mošta. 
Zahvaliti se je treba obema aktualnima kletarjema iz Slo-
venje vasi, g. Čelanu in g. Peklarju, ki predajata svoje ob-
veznosti kletarjema iz Hajdoš (Stanku Glažarju st. in Janku 
Žumru). Vas Hajdoše je letos tudi soorganizator dogod-
kov ob občinskem prazniku. Na osrednji prireditvi ob 19. 
občinskem prazniku bomo podelili priznanja za najlepše 
urejeno vaško skupnost in posamezne objekte ter občin-
ske grbe zaslužnim občanom in društvom.
Na tem mestu se želim zahvaliti predvsem občanom za 
dosedanje tvorno sodelovanje in izreči zadovoljstvo nad 
opravljenim na različnih področjih. Številne aktivnosti, 
naložbe in realizirani projekti so nam lahko v spodbudo 
za nadaljnje delo. Do realizacije vseh zastavljenih ciljev je 
pripeljalo usklajeno sodelovanje občinskega sveta, upra-
ve in vaških odborov, za kar se vsem iskreno zahvalju-
jem. Na opravljeno smo lahko upravičeno ponosni. Pred 
nami je občinski praznik, na katerem se bomo poveselili 
in nazdravili. Pridružite se nam na prireditvah in osrednji 
občinski proslavi ter s svojim prihodom počastite naše 
praznovanje.«

Pripravila: 
Tatjana Mohorko

Vas Skorba je ob lanskem praznovanju prejela pokal za najbolj športno vas v 
času občinskega praznika. Tudi v letošnjem letu bo župan podelil priznanja za 
najlepše urejeno vaško skupnost in posamezne objekte ter občinske grbe zaslu-
žnim občanom in društvom.
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V septembru se je Občinski svet Občine Hajdina sestal na 
17. redni seji, ki je bila 27. septembra 2017 z začetkom ob 
17. uri. 
Sprejeto je bilo:
1. Zapisnik in sklepi 16. redne seje.
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hajdina za leto 2017.
3. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju le-
tnih programov športa v Občini Hajdina.
4. Sklep o sofinanciranju mesečnih in letnih vozovnic. Ob-
činski svet Občine Hajdina soglaša, da se sofinancirajo cene 
mesečnih in letnih vozovnic za dijake in študente iz Občine 
Hajdina v višini 10,00 EUR z DDV mesečno oz. 100,00 EUR z 
DDV letno na dijaka oz. študenta. 
5. Sklep o priznanjih Občine Hajdina za leto 2017. Občina 
Hajdina v letu 2017 podeljuje naslednja priznanja:
BRONASTI GRB prejmejo:

 – KD Draženci za 20-letno uspešno delovanje društva
 – Dragica Vegelj, Slovenja vas 61d, za večletna dejanja in 

zasluge na več področjih vaškega in družabnega življenja
 – Janez Turnšek, Gerečja vas 40c, za večletna dejanja in za-

sluge na vseh področjih vaške skupnosti
SREBRNI GRB prejme:

 – Lidija Terbulec, Skorba 12, za večletna dejanja, prizadev-
nost in zasluge v gasilstvu

ZLATI GRB prejmejo:
 – ŠD Gerečja vas za 50-letno uspešno delovanje društva
 – Ekipe članic A, članic B in članov B PGD Hajdoše za sode-

lovanje in dosežen rezultat na gasilski olimpijadi
6. Sklep o priznanjih za najlepše urejeno vaško skupnost 
in za najlepše urejene objekte v Občini Hajdina za leto 2017. 
Priznanja prejmejo:

1. Vaška skupnost Skorba – priznanje za najlepše urejeno 
vaško skupnost

2. Gostilna Čelan, Maja Plazar, s. p., Slovenja vas 30 – prizna-
nje za vzorno urejen poslovni objekt

3. Kmetija Kirbiš, Zg. Hajdina 71 – priznanje za vzorno ure-
jeno kmetijo

4. Družina Glažar, Hajdoše 54a – zlata vrtnica za vzorno ure-
jeno stanovanjsko hišo

5. Branka in Gorazd Zagoranski, Skorba 16 – srebrna vrtnica 
za vzorno urejeno stanovanjsko hišo

6. Družina Rakuš-Planinc, Gerečja vas 1 – bronasta vrtnica 
za vzorno urejeno stanovanjsko hišo

7. Izvolitev elektorja Občine Hajdina v volilno telo za vo-
litve člana državnega sveta in določitev člana državnega 
sveta:

 – za elektorja Občine Hajdina v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta se izvoli Franc Krajnc, stanujoč Sp. Haj-
dina 16a, 2288 Hajdina;

 – za člana državnega sveta se določi Rajko Fajt, Ul. Stanka 
Brenčiča 9, 2250 Ptuj.

Občinski svet Občine Hajdina se je seznanil še s Poročilom o 
izvrševanju proračuna Občine Hajdina za januar–junij 2017.

Občinska uprava

S septembrske seje 
občinskega sveta

V ptujski knjižnici 
parafirana pogodbo o 

nakupu novega bibliobusa
V leposlovni dvorani knjižnice Ivana Potrča Ptuj je bila 26. 
oktobra krajša slovesnost, na kateri so župani in predstav-
niki občin Spodnjega Podravja parafirali pogodbo za na-
kup novega bibliobusa. Ministrstvo za kulturo je namreč 
9. oktobra objavilo neposredni poziv za predložitev pre-
dlogov projektov za sofinanciranje nakupa bibliobusa v 
splošnih knjižnicah.

Bibliobus, ki zdaj vozi po terenu, je na dvorišče ptujske knjižni-
ce prvič pripeljal leta 2003, v vseh teh letih pa obiskuje bral-
ce v 16 občinah (tudi v občini Hajdina) in se ustavlja na 51 
postajališčih. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je ena od osrednjih 
kulturnih ustanov v Spodnjem Podravju in sodi med večje slo-
venske splošne knjižnice. Pohvali se lahko z več kot 350.000 
enotami gradiva, z okrog 12.000 člani, ki si letno izposodijo 
več kot 500.000 enot gradiva. Potujoča knjižnica ima v svoji 
knjižni zbirki približno 52.000 enot gradiva, bibliobus sprej-
me okoli 6000 enot gradiva, izposodijo pa okrog 70.000 enot 
gradiva letno. V občinah, za katere ptujska knjižnica opravlja 
knjižnično dejavnost, ni krajevnih knjižnic, skladno z zakono-
dajo dejavnost zagotavlja z bibliobusom.
Župani Sp. Podravja so v začetku leta podpisali pismo o 
nameri, zato direktor ptujske knjižnice mag. Matjaž Neu-
dauer verjame, da bodo občine ustanoviteljice svoj delež 
prispevale, naložba pa naj bi po prvih informacijah znašala 
med 300.000 in 330.000 evri. Ministrstvo za kulturo bo iz 
proračuna zagotovilo 180.000 evrov, preostali del pa bodo 
morale zbrati spodnjepodravske občine.

TM

Slovesnega dogodka v ptujski knjižnici se je udeležil tudi župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar.
Foto: arhiv KIPP
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Še vedno so glavne zaloge vode v plitvi 
podtalnici Dravskega polja. S spremem-
bo oz. znižanjem dovoljenih vrednosti 
za pesticide leta 2004 smo s pomočjo 
vode iz globinskih vodnjakov reševali 
tudi problem pesticidov atrazina in de-
setil atrazina v pitni vodi.
Po daljšem času črpanja vode iz globin-
skih vodnjakov se je izdatnost nekaterih 
vodnjakov precej zmanjšala. Posledično 
se zaradi enake oziroma nekoliko nara-
ščajoče porabe vode dviguje koncen-
tracija pesticida atrazina v distribuirani 

vodi in na območju prve tlačne cone 
občasno presega dovoljeno vrednost 
0,1 µg/l. Prav tako se koncentracije ni-
tratov v prvi tlačni coni gibljejo med 
35 in 45 mg/l in so višje kot drugod na 
omrežju. 
Iz navedenih razlogov smo investitor-
jem predlagali izvedbo dveh dodatnih 
globinskih vodnjakov. Tako so se obči-
ne, ki so lastnice vodovodnega sistema 
Ptuj, na osnovi sporazuma o enotni 
omrežnini in kasneje še aneksa k spo-
razumu zavezale, da pristopijo k ome-
njeni investiciji, ki se financira iz naslova 
omrežnin. 
IZVEDLI PRVO VRTINO GLOBINE 
150 M, TUDI ZAČETEK IZVEDBE 
DRUGE 
Na osnovi sprejetih sklepov smo v Ko-
munalnem podjetju Ptuj začeli aktiv-
nosti za izvedbo vodnjakov, ki so se 
zaradi dodatnih zahtev pri pridobivanju 
gradbenega dovoljena (objekt se je na-
knadno uvrstil med zahtevne objekte) 
nekoliko zamaknile, tako da smo v teh 
dneh izvedli prvo vrtino globine 150 m. 

Po koncu izvedbe se je začela izvedba 
tudi druge vrtine. Zaradi večje vsebno-
sti mangana in železa v globinski vodi, 
ki se ob distribuciji odlagata v cevovo-
dih, se bodo zraven vodnjakov izvedli 
še filtri železa in mangana. S pomočjo 
filtrov bomo ta dva elementa odstranili 
iz pitne vode, še pred njeno distribucijo. 
V sklopu investicije se izvajata tudi dva 
filtra železa in mangana na obstoječih 
globinskih vodnjakih – na globinskem 
vodnjaku v Podvincih in vodnjaku VG-5 
v naselju Skorba.
Ocenjena vrednost celotne investicije 
znaša več kot 500.000 evrov in bo kon-
čana v prvi polovici naslednjega leta. 
Dodatne količine globinske vode iz 
novih vodnjakov bodo trend koncen-
tracije atrazina obrnile v smeri padanja 
in zagotovile, da bomo vsem uporab-
nikom vode iz našega vodooskrbnega 
sistema ves čas dobavljali pitno vodo, 
ki ni le zdravstveno ustrezna, temveč bo 
tudi skladna s pravilnikom o pitni vodi 
po vseh parametrih. 

Komunalno podjetje Ptuj

V Skorbi poteka gradnja dveh globinskih vodnjakov
Globinske vodnjake smo na ptujskem vodooskrbnem sistemu začeli graditi in uporabljati pred 21 leti, takrat zaradi 
preseženih vrednosti nitratov v pitni vodi. Z vodo iz globinskih vodnjakov, ki je imela zelo malo oz. nič nitratov, smo raz-
redčevali vodo iz plitvih vodnjakov. Distribuirana voda je tako ustrezala veljavnim normativom. Od takrat smo zgradili 
in vključili v vodovodni sistem enajst globinskih vodnjakov, zadnjega leta 2010.

Konec oktobra so gradbeniki izvedli prvo vrtino glo-
bine 150 m. Foto: Črtomir Goznik

Županov sprejem za nagrajence 
Javne agencije RS za varnost prometa

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je v družbi Slavka Burjana, predsednika SPV občine Hajdina, in Valerije 
Šamprl, direktorice občinske uprave, v prostorih občine v sredo, 25. oktobra, pripravil sprejem za člane SPVCP občine 
Hajdina, letošnje dobitnike svečane listine in priznanj – znakov Javne agencije RS za varnost prometa.

V okviru tradicionalnega srečanja 
predstavnikov vseh lokalnih svetov 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu je Javna agencija RS za var-
nost prometa sredi oktobra podelila 
najvišja priznanja 18 posameznikom 

in organizacijam za življenjsko delo 
na področju prometne preventive za 
minulo leto. Med letošnjimi nagrajen-
ci je tudi Boris Kozenburger, član SPV 
Hajdina in pomočnik komandirja na 
PP Ptuj.
Ob tej priložnosti je župan Glažar 
razdelil še preostala odličja: bronasti 
znak Planinskemu društvu Hajdina, 
srebrni znak Karlu Svenšku in zlati 
znak Igorju Levstiku.

Boris Kozenburger je med letošnjimi 18 posa-
mezniki in organizacijami, ki so prejeli svečane 
listine za življenjsko delo na področju prometne 
preventive. Čestital mu je tudi hajdinski župan 
mag. Stanislav Glažar.
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Na slovesnem dogodku je župan med 
drugim povedal, da SPV dela zelo do-
bro in strokovno, da so skupaj v prete-
klosti veliko postorili za večjo varnost 
vseh udeležencev v prometu, in izrazil 
željo, da tako ostane tudi v prihodnje.

Besedilo in foto: 
TM

Nagrajenci Javne agencije RS za varnost prometa 
in člani SPV Hajdina na sprejemu

 pri županu občine Hajdina

Sprejem za ekipi starejših 
gasilcev PGD Gerečja vas 

in PGD Hajdoše
Župan mag. Stanislav Glažar je v sredo, 25. oktobra, pri-
pravil še sprejem za uspešni tekmovalni enoti starejših 
gasilcev PGD Gerečja vas in PGD Hajdoše. Ob tej priložnosti 
je ekipama čestital tudi Ivan Brodnjak, poveljnik GPO Haj-
dina, in poudaril, da so v poveljstvu zelo ponosni na zares 
vrhunske rezultate starejših gasilcev, ki jim leta niso prav 
nobena ovira za dosego želenega cilja in odličnih tekmo-
valnih dosežkov.

Starejšim gasilcem iz Gerečje vasi je župan Glažar čestital 
za odlično 3. mesto v letni ligi – pokalnem tekmovanju sta-
rejših gasilk in gasilcev GZS – in za zmago na regijskem 
tekmovanju za memorial Matevža Haceta v Ormožu, sta-
rejšim gasilcem PGD Hajdoše pa za osvojeno 5. mesto v 
pokalnem tekmovanju.

Besedilo in foto: TM

Gasilci so uspehu v letošnji tekmovalni sezoni nazdravili na slovesnem sprejemu 
v prostorih občine.Spominska fotografija gasilcev z županom Glažarjem na občinskem trgu

Starejši gasilci Gerečje vasi po zmagi na regijskem tekmovanju v Ormožu 
v družbi podpoveljnika GZS Zvonka Glažarja 

Foto: arhiv Paveo
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Po pričakovanju je tudi letos »postregel« s številkami in 
dejal, da po zadnjih podatkih v občini Hajdina živi kar 522 
občanov, starih nad 70 let, od tega je le 43 odstotkov mo-
ških, drugo predstavljajo občanke. Posebno pozornost je 
na odru namenil najstarejšima udeležencema srečanja in 
tudi letos sta to bila občana častitljive starosti: Marija Ce-
star iz Dražencev, rojena leta 1923, in Maks Kampl z Zg. 
Hajdine, rojen leta 1920. 
Za prijeten kulturni program so poskrbeli učenci OŠ Hajdi-

na in OŠ Breg, otroška gledališka skupina KD Skorba, ki je 
predstavila praznik domače koline, zapele so ljudske pev-
ke KPD Hajdina, še več dobre volje v obliki glasbe in šal 
pa je na koncu dodal Uroš Sagadin. Povezovalka programa 
Manja Gabrovec je besede lepo vpletla v povezovalno be-
sedilo in starejšim na jesen življenja povedala marsikatero 
lepo misel in dobro željo. 

Besedilo in foto: 
TM

V Skorbi prijetno srečanje starejših občanov
Trenutkov radosti, iskrivih nasmehov, dobre volje in dobre družbe tudi letos ni manjkalo na tradicionalnem srečanju 
starejših občanov, starih nad 70 let. V sredo, 11. oktobra, so se v velikem številu srečali v Domu krajanov v Skorbi, kjer 
jih je v imenu gostiteljice – občine Hajdina – prijazno nagovoril župan mag. Stanislav Glažar. Zahvalil se jim je za ves 
trud, delo in prizadevnost, ki so jih vlagali skozi življenje in velik pečat pustili tudi v domači občini.

Učenci OŠ Hajdina in OŠ Breg ter mladi kulturniki iz Skorbe so poskrbeli za prijeten kulturni program.

Posebno pozornost je na srečanju starejših župan 
Glažar tudi letos namenil najstarejšima udeležen-
cema: Mariji Cestar iz Dražencev in Maksu Kamplu 
z Zg. Hajdine.

Prijetni utrinki s srečanja v Skorbi ...
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Pred začetkom maše, ki jo je daroval 
farni župnik naddekan Marijan Fe-
sel, smo vsi navzoči doživeli zanimi-
vo vabilo k maši s trijančenjem, ki je 
odmevalo po naši vasi in spodbudilo 
domačine, da so se pridružili maši in 

blagoslovu kapele. Med mašo je far-
ni župnik blagoslovil kapelo in nove 
slike. Po maši je sledil krajši kulturni 
program v izvedbi Kulturnega društva 
Draženci, v goste pa so prišli tudi člani 
družine Gojkošek s prijatelji in odpeli 

pesmi, ki so marsikomu obudile prije-
tne občutke na preteklost in spomine 
iz mladosti.
Kapela je že od nekdaj vaško središče 
in je bila v preteklosti zbirališče tako 
mladih kot starejših. Predstavlja vez 
med preteklostjo in sedanjostjo. Ta 
povezanost še danes druži sovaščane 
in vsakemu izmed nas nalaga moralno 
skrb za ohranitev dediščine in skupno 
veselje vseh ob lepšem videzu kapele.
Po maši je prisotne pozdravil župan 
občine Hajdina mag. Stanislav Gla-
žar, predsednik VO Draženci Damijan 
Cebek pa je podelil zahvalne listine 
posameznikom in vsem domačim 
društvom, ki so tako ali drugače do-
dali svoj prispevek ali sodelovali ob 
tem svečanem dogodku. Druženje 
vaščanov je nato potekalo v dvorani 
Doma vaščanov Draženci, kjer je bilo 
poskrbljeno za dobro hrano, domače 
gospodinje pa so poskrbele za sladke 
dobrote.

Aleksandra Serec Šijanec

Kapela v Dražencih v novi preobleki
Kljub deževnemu septembru je VO Draženci z domačimi društvi in posamezniki uspelo izpeljati uradno odprtje vaške 
kapele, ki je čez poletje dobila novo preobleko. V nedeljo, 24. septembra, je s soncem obsijano vaško središče napolnila 
množica gostov, vaščanov in prijateljev, ki so tako ali drugače pomagali k novemu videzu kapele.

Utrinki s praznovanja v središču Dražencev, pri znameniti vaški kapeli
Foto: arhiv VO
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Jesensko druženje tudi 
na Sp. Hajdini

Vaški odbor Sp. Hajdina s predsednikom Vladom Šampr-
lom je v petek, 13. oktobra, ob lepem jesenskem vremenu 
pripravil tradicionalni kostanjev piknik in druženje za va-
ščane Sp. Hajdine.

Priprave na druženje pri kapeli na Sp. Hajdini
Foto: Sip TV

Že po tradiciji so se Spodnjehajdinčani zbrali pri vaški lipi, 
kjer je bilo vsega v izobilju, za kar je poskrbel vaški odbor. 
Na srečanje je prišlo lepo število vaščanov, ki jih tovrstna 
druženja zadnja leta še bolj povezujejo, in vaški odbor si 
želi, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. V središču kraja ob 
kapeli in vaški lipi imajo namreč lep prostor, ki bi ga veljalo 
še bolj izkoristiti.

TM

Jesensko druženje 
Zgornjehajdinčanov 

Po letu dni je na Zg. Hajdini pri Sitarjevi kapeli znova diša-
lo po pečenih kostanjih, moštu in drugih dobrotah, ki so 
jih na jesenskem pikniku pripravili člani vaškega odbora. 
Druženje je bilo v petek, 20. oktobra, ko se je pri vaški lipi 
zbralo kar lepo število vaščanov, k dobremu vzdušju pa je 
veliko pripomoglo tudi lepo vreme.

Pri Sitarjevi lipi na Zg. Hajdini so domačini pripravili prijetno jesensko druženje.

Vesel nad obiskom in dobrim vzdušjem je bil tudi pred-
sednik VO Zg. Hajdina Zlatko Kondrič, ki je s svojo ekipo 
poskrbel, da so bile mize dobro obložene, v košari pa do-
volj dobro pečenih kostanjev. Tradicija druženja na vasi se 
bo nadaljevala, je obljubil Kondrič in že napovedal, da se 
bodo na Zg. Hajdini dobili tudi v prazničnem decembru. 

Besedilo in foto: TM
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Skorbovska trgatev je bila na domačiji Zelenko, kjer so be-
rači potrgali grozdje z brajd, vaški kletarji pa so ga potem 
skrbno sprešali pri domu krajanov in sladko tekočino spra-
vili v sode, kjer je zdaj že vino. Trgatev je odlično uspela, 
Zelenkovi pa so poskrbeli tudi za okrepčilo beračev. Tudi 
vreme je bilo naklonjeno dogodku in druženju, ki se je po-
tem v vsej domačnosti nadaljevalo pri domu krajanov, kjer 
je Manja Gabrovec skozi kratek kulturni program in izbra-
ne misli predstavila tudi nastopajoče. 
PUŠELŠANK V SKORBI OD 13. DO 17. NOVEMBRA
Predsednica vaškega odbora Skorba Renata Gabrovec se 
je ob koncu zahvalila vsem, ki so z dobro voljo pomaga-
li pri trgatvi in ohranjanju tega lepega vaškega običaja, 
vsem, ki so darovali grozdje in spekli sladke dobrote. Pose-
bej se je zahvalila vaškim kletarjem, ki so naprešali okrog 
700 litrov sladkega mošta in bodo tudi čez leto skrbeli, da 
bo vino v kleti v najboljši oskrbi. Z novim letnikom bodo 
v Skorbi nazdravili že na tradicionalnem Pušelšanku, ki bo 
odprt od 13. do 17. novembra.

Besedilo in foto: TM 

Vaški sod v Skorbi je 
napolnjen

Vaški odbor Skorba, vaški kletarji in društva v vasi so pri-
pravili tradicionalno jesensko vaško prireditev »Skorba 
trga in preša«. Družabno srečanje je bilo v soboto, 30. sep-
tembra, pred domom krajanov Skorba, pobiranje grozdja 
po vasi pa so skorbovski pubeci in kletarji začeli že dopol-
dne.
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Kletarji so priprave na postavitev no-
vih brajd začeli že nekaj prej, saj so 
morali pripravi ves material, ga ob-
delati in primerno zaščititi, v sredi-
nem dopoldnevu, 18. oktobra, pa so 
že bili zbrani na osrednjem trgu, pri 
starih brajdah. Po okrepčilu iz bližnje 

restavracije so začeli delo. Kot smo 
se lahko prepričali ob našem obisku, 
je imela nadzor nad delom tudi ob-
činska uprava, saj so mere brajd mo-
rale ostati enake. Zelo so bili veseli, 
ko so jih prišli pozdravit tudi župan, 
direktorica občinske uprave in farni 

župnik. Po kratkem odmoru za malico 
in okrepčilu so hajdinske brajde pro-
ti večeru že dobivale pravo obliko, in 
še preden se je stemnilo, je bilo delo 
opravljeno. Kletar Ivan Peklar je po-
nosno dejal, da se je ponovno potrdi-
lo tisto, da če ljudje stopijo skupaj in 
imajo voljo, znajo, zmorejo, se da mar-
sikaj narediti. 
»Tokrat smo stopili skupaj občina Hajdi-
na in hajdinski kletarji. Odločili smo se, 
da obnovimo brajde na prireditvenem 
prostoru pred občinsko zgradbo. Odlo-
čitev je bila sprejeta na letošnji strokov-
ni ekskurziji. Župan nas je pri tej nameri 
podprl in nam dal vedeti, da mora biti 
vse, kar bomo naredili, lepo narejeno. 
To, kar je bilo sprejeto in dogovorjeno, 
je bilo treba izpeljati. Odgovornost za 
postavitev brajd sva morala sprejeti 
aktualna kletarja, treba pa je povedati, 
da brez pomoči občine in kolegov kle-
tarjev sama tega ne bi zmogla. Treba 
je bilo izbrati primeren les, ga odpeljati 
na prostor za obdelavo in pripravo, ga 
ponovno dostaviti na lokacijo, kjer so 
postavljene brajde. Še dobro, da so med 
nami kletarji, ki so pripravljeni opra-
viti prevoz, nuditi prostor za pripravo, 
opraviti strojni izkop za nosilne stebre, 
in kletarji, ki so pripravljeni poprijeti 
za delo. Vsem gre zahvala za opravlje-
no delo, vsi pa smo pomagali, kolikor 
smo zmogli in znali. Želimo si, da bodo 
nove brajde v času našega hajdinske-
ga martinovanja in skozi leto ponosno 
predstavljale našo skupno tradicijo,« je 
zaključil Peklar.

TM

Nove brajde na občinskem trgu
Hajdinski kletarji so se letos jeseni odločili, da obnovijo brajde na prireditve-
nem prostoru pred občinsko zgradbo. Obnova je bila nujna, saj so brajde, ki 
nudijo oporo starim, avtohtonim sortam kvintonu, gemaju, jurki in šmarnici 
in so bile postavljene leta 2007, že odslužile svojemu namenu. Odgovornost 
za postavitev brajd sta sprejela aktualna kletarja Ivan Peklar in Rudi Čelan iz 
Slovenje vasi, skupaj s kletarji in ob pomoči občine pa so delo uspešno opravili. 
Nove brajde so bile 18. oktobra že postavljene.

Stare hajdinske brajde so po desetletju odslužile svojemu namenu ...

Nove brajde na občinskem trgu že dajejo oporo avtohtonim sortam vinske trte.

Ekipa hajdinskih kletarjev v družbi župana mag. Stanislava Glažarja in nekda-
njega župana Radoslava Simoniča, ko je bilo delo skoraj že opravljeno.
Foto: arhiv Peklar
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Hajdinčanke sodelovale v 
mednarodnem projektu

V sklopu projekta Evropa za občane, ki so ga izvajale LU 
Ptuj, LU Ormož in Pučko sveučilište Varaždin, so članice 
Društva žena in deklet občine Hajdina obiskale Varaždin 
in spoznavale njegovo preteklost. Na zanimivem in pouč-
nem druženju so sodelovale: Marija Pulko, Marija Žunko-
vič, Danica Serdinšek, Kristina Kirbiš in Tilika Štumberger. 

TM

V sklopu projekta Evropa za občane so Hajdinčanke obiskale Varaždin in spozna-
vale njegovo preteklost.
Foto: arhiv Žunkovič

Hajdinčanke ustvarjajo 
v tehniki quilling

V Društvu žena in deklet občine Hajdina so članice 9. okto-
bra začele novo ustvarjalno delavnico tehnike quilling, ki 
omogoča oblikovanje čudovitih unikatnih vzorcev.

Marija Pulko, predsednica DŽDOH, je na prvi delavnici po-
vedala, da je zanimanja tudi za to obliko ustvarjanja veliko, 
pa tudi, da ta tehnika zvijanja barvnega papirja omogoča 
izdelavo čudovitih voščilnic, vabil, slik, nakita in še mnogo 
več. Sicer pa bo najbolj zanimivo, ko bo nastalo veliko le-
pih izdelkov, predvsem voščilnic, ki jih bodo Hajdinčanke 
naokoli poslale v prazničnem decembru.

Besedilo in foto: TM

Na prvi uri ustvarjanja v tehniki quilling ...
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Najprej so se ustavile na kmetiji Bu-
čar, kjer so si ogledale postopek su-
šenja sadja, nato pa jih je pot vodila 
do zeliščarske kmetije Plavica, kjer jih 
je s čajem pričakal zeliščar Jože Ma-

jes. Povedal jim je veliko skrivnosti 
zeliščnih učinkov. Draženčankam pa 
bosta zagotovo najbolj v spominu 
ostali destilarna in čokoladnica Ber-
ryshka v kraju Obrh pri Dolenjskih 

Toplicah. Tam so imele možnost vi-
deti, kako ročno vlivajo čokolado, 
izdelujejo različne vrste likerjev in 
dišečih olj. Po kosilu in ogledu term 
Dolenjske Toplice so si pogledale še 
Praznik topliškega jabolka, razstavo 
jabolk, jedi iz jabolk in več kot 120 m 
dolg jabolčni štrudelj. Srečanje so za-
ključile z ogledom gradu Otočec. 
Draženčanke so tudi tokrat ugotovi-
le, da je vedno več zanimanja za ta-
kšna srečanja, je dejala predsednica 
društva Zdenka Godec in dodala, da 
na takih poteh tudi skozi predavanja 
slišijo veliko koristnih nasvetov za 
zdravje in dobro počutje. 
Nekaj novih koristnih nasvetov so 11. 
oktobra slišale tudi na predavanju z 
naslovom Kaj je imunski sistem, kako 
deluje, kaj ga okvari in kako to obču-
timo, kaj so avtoimunske bolezni in 
kako jih zdravimo. O teh temah jim je 
veliko koristnega povedala Darja Po-
točnik Benčič, mag. farm., direktorica 
Lekarn Ptuj.

TM

Draženske žene na Prazniku 
topliškega jabolka

Vsak teden bi lahko pisali o dogodkih in doživetjih članic Društva gospodinj 
Draženci. V teh dneh se že pripravljajo na tradicionalni Gospodinjski večer, na-
birajo zelišča za zimo, poslušajo nasvete za več zdravja, 14. oktobra pa so si 
članice vzele čas samo zase in se odpravile na ekskurzijo v Dolenjske Toplice.

Draženčanke so se v oktobru odpravila na Dolenjsko.

Na kmetiji Plavica jih je s čajem pričakal znani zeli-
ščar Jože Majes.

Zanimivo je bilo pogledati tudi postopek sušenja 
sadja, s čimer se v društvu tudi same ukvarjajo.
Foto: arhiv društva
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Druženja hajdoških žensk 
so vedno zanimiva

Druženje je eno izmed vodil našega društva. Trudimo se, 
da združimo prijetno s koristnim, zato pogosto organizira-
mo popoldanska srečanja. 12. oktobra smo se zbrale pred 
gasilskim domom Hajdoše in z avtobusom odpotovale v 
osrednje Slovenske gorice.

V Lenartu nas je pričakala 
lokalna turistična vodnica 
Milena. Predstavila nam 
je območje, ki smo si ga 
nameravale ogledati. Vo-
dila nas je do cerkve sv. 
Lenarta, nam predstavila 
cerkev in njeno zgodovino. 
Zatem smo si v preddverju 
občinske stavbe pogledale 
razstavo železnih ekspona-
tov, ki so izdelani iz raznih 
starih železnih odpadkov. 
Po sprehodu skozi Lenart 
smo se vrnile na avtobus in 
se odpeljale proti Sp. Par-
tinju na turistično kmetijo 
Kramberger. Po prijetnem 
sprejemu gospodarjev in 
predstavitvi kmetije smo 
se odzvale vabilu na degu-
stacijo vin in sveže pripra-
vljenih pekovskih izdelkov. 

Sledila sta še ogleda mo-
dernega hleva in vinotoča 
z vinsko kletjo. Čas je pre-
hitro minil, sledila je pot 
skozi Lenart in Voličino do 
Zavrha. Pogumne in okre-
pljene so se nekatere člani-
ce povzpele na 17 m visok 
razgledni stolp, skupaj pa 
smo potem prisluhnile go-
spodu Stanku, ki nam je z 
velikim žarom v očeh pred-
stavil Rudolfa Maistra in 
njegove zasluge za Slove-
nijo. Popoldan se je preve-
sil v večer in prišel je čas za 
vrnitev domov. Zopet smo 
si obljubile čimprejšnje 
ponovno druženje z našim 
geslom: Spoznavajmo našo 
ožjo domovino.

Majda Turnšek

Hajdošanke na obisku v Lenartu
Foto: arhiv društva

PREGLEDNIK
KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Oktobra je začelo delovati folklorna sekcija, ki jo vodi Urša Štumberger.
Delo je začela tudi lutkovna sekcija. 
Člani likovno-fotografske sekcije so začeli redne delavnice. Udeležili so se tudi likovne 
razstave na Vurberku, kjer so razstavili dela, nastala na likovni koloniji. Pripravljajo se na 
razstavo slik, ki so nastale na likovni koloniji Hajdina 2017. 
Ljudski pevci in pevke vadijo ter nastopajo na vabila.

KD DRAŽENCI
Po poletnih počitnicah se je sestala dramska skupina in izbrala naslov nove predstave.
Začeli so priprave na prireditev ob 20. obletnici ustanovitve KD.

KD SKORBA
Pevke so v septembru in oktobru opravile nekaj nastopov v Juršincih, na Ptuju, v Slovenji 
vasi in na domačih prireditvah. Redno se srečujejo na tedenskih vajah.
Konec septembra so pripravili kulturni program in ga izvedli na vaški trgatvi. Predstavili so 
se tudi orači. 
Otroška skupina je na srečanju starejših občanov občine pripravila skeč Koline. Pripravili so 
tudi povezovalni program, pri katerem je sodelovala tudi recitacijska sekcija.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Kulturniki se pripravljajo na veselico, ki bo 10. 11. 2017.
Končujejo snemanje CD-ja, ki bo izšel predvidoma v novembru in bo prvič posnet s tremi 
skupinami Štajerskih frajtonarjev. 
Že v oktobru so stekle priprave na Štajersko frajtonarico. Spet jih čaka ogromno dela s fraj-
tonarji za prireditev ob martinovem. 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
Sodelovale so na delavnici LU Ptuj »Prihodnost temelji na preteklosti – ptujske zgodbe«.
V sklopu projekta »Evropa za občane«, ki so ga izvajale LU Ptuj, LU Ormož in Pučko otvoreno 
sveučilište Varaždin, so obiskale Varaždin in spoznavale njegovo preteklost.
18. 10. 2017 so pulile repo na njivi Kristine Kirbiš. 
V oktobru so začele tudi organizirano telovadbo in delavnico tehnike quilling – zvijanje 
papirja.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Srečevale so se na mesečnih srečanjih. 
V oktobru so se odpravile na popoldansko ekskurzijo v Lenart. 
Veliko so kolesarile in se odpravile na pohode po bližnji in daljni okolici.
Skupaj z VO Hajdoše in društvi v vasi se pripravljajo na prireditev Iz mošta v vino – pridi na 
Hajdino, ker sta letos kletarja iz Hajdoš.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
V oktobru so pripravile kar nekaj delavnic na temo sušenje sadja.
23. 10. 2017 so bile na posestvu Biotehniške šole Ptuj na Turniščah, kjer so si ogledale su-
šilnice sadja in zelenjave. 
Izvedle so delavnico sušenja jabolk in hrušk.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Članice DŽD Gerečja vas so v septembru nadaljevale projekt Zdravje iz narave. Drugič so 
izdelovale tinkture.
V začetku novembra so ponovno gostile kuharja Jaka na kuharski delavnici na temo ribjih 
jedi. 
Člani MePZ so se poleg rednih vaj udeležili še koncerta ob prazniku občine Majšperk.

Pripravila: Hilda Bedrač
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NAPOVEDNIK
ZKD Občine Hajdina bo skupaj z Občino Hajdina tudi letos priredila adventni koncert, ki bo 
v sredo, 20. 12. 2017, v cerkvi na Hajdini. Gostje koncerta bodo pevci komornega zbora Glasis.

MoPZ PGD HAJDOŠE
16. 12. 2017 bodo organizirali tradicionalni pevski večer v spomin na prvega zborovodja Va-
lentina Žumra.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
10. 11. 2017 bodo odprli razstavo likovnih del, nastalih na likovni koloniji Hajdina 2017. 
Folklorna skupina bo pridno vadila. 
Člani likovno-fotografske sekcije se bodo srečevali na delavnicah v OŠ Hajdina. 
Ljudski pevci in pevke bodo nastopali na prireditvah, na katere bodo vabljeni.

KD DRAŽENCI
V Kulturnem društvu Draženci pripravljajo prireditev ob 20-letnici KD Draženci, ki bo 2. 12. 
2017, ko bodo sodelovale vse sekcije in druga domača društva.

V novembru in decembru bo dramska sekcija začela priprave na novo predstavo.

KD SKORBA
Starejša otroška skupina se pripravlja na novo gledališko predstavo, ki bo na oder postavljena 
ob Miklavževem večeru, 5. 12. 2017. Pripravili bodo tudi Miklavževe delavnice.
Ljudske pevke se pripravljajo na prireditev Večer vinskih pesmi, ki bo 18. 11. 2017. 
Od 11. do 17. 11. bo v kletnih prostorih potekal »Pušelšank«, ki ga organizirajo vaški kletarji. 
Gledališčniki so začeli vaje in pripravljajo novo gledališko predstavo. 
Konec decembra bodo organizirali že tradicionalni božično-novoletni koncert.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
V naslednjih mesecih bodo članice nadaljevale telovadbo. 
Organizirale in izvedle bodo delavnice izdelave voščilnic. 
Pridno prebirajo knjige za bralno značko za odrasle, ki jo organizira Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. 
V decembru se bodo srečale na že tradicionalni Miklavževi večerji.

Potrebno bo še eno puljenje repe
Pri Kirbiševih na Zg. Hajdini so se 18. oktobra odpravili na bližnjo njivo, da bi, 
že tradicionalno, tudi letos populili repo za ozimnico in kisanje.

Kot vsa leta doslej so Hajdinčanke tudi letos del pri-
delka olupile in ga je gostiteljica Kristina prelila z 
mešanico vode, kisa in soli, da bo pozimi kaj vzeti 
v roke, ko bodo na jedilniku kisla repa, »zmečkan« 
krompir in kakšen meseni dodatek.Na Kirbiševi njivi na Zg. Hajdini so pridne roke populile repo.

Gospodinja Kristina je delovno ekipo Društva žena in de-
klet občine Hajdina, ki ji je načeloval predsednik vaškega 
odbora Zg. Hajdina Zlatko Kondrič, pred odhodom pogo-
stila z odlično kislo juho in primernim dodatkom. Poskrbe-
la je tudi za »južno« med napornim delom. 
Trem nosačem je komaj uspevalo odnašati polne košare 
repe, tako hitre so bile Kristinine »taberharce«. Prikolica je 
bila kar naenkrat na vrh polna in pripeljali so drugo, pra-
zno. Na njivi pa je ostalo še veliko drobne repe, ki jo bo 
treba populiti čez nekaj časa.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Postrežba na njivi  
Foto: Zlatko Kondrič
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KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji bodo nastopali na prireditvah po Slove-
niji. Skupaj z VO in društvi v vasi Hajdoše bodo sodelovali 
na vaških kolinah.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI 
18. 11. 2017 bodo organizirale 16. Gospodinjski večer, na 
katerem bodo izdelovale domače rezance in pripravile raz-
stavo na temo »Sušenje sadja in zelenjave«.
V zimskih mesecih bodo organizirale zimsko rekreacijo sku-
paj s predavanjem o zdravem življenjskem slogu, zdravem 
načinu prehranjevanja. 
Decembra bodo organizirale kuharski tečaj – medeno pe-
civo in peka miklavžev. 
Pripravile bodo tudi kreativne delavnice, na katerih bodo 
izdelovale praznične voščilnice in darilca.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Članice DŽD čaka konec novembra izvedba tradicionalnega 
turnirja v paveršnopsu. 
Redno se vključujejo v klekljarske delavnice. 
Nova rekreacijska sezona bo letos na stezi za bovling. Obe 
dejavnosti bosta potekali vse do pomladi.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Skupaj z VO in društvi v vasi bodo sodelovale na tradicio-
nalnih vaških kolinah, ki bodo v soboto, 2. 12. 2017.
Vsak ponedeljek se bodo članice odpravile na pohod, ob 
četrtkih pa bodo telovadile v gasilskem domu. 
Decembra načrtujejo popoldansko druženje. 
Vključile se bodo tudi v decembrske prireditve v Hajdošah.

Pripravila: Hilda Bedrač

NAPOVEDNIKVesela jesen na Kozjanskem
Kot je postala že tradicija, je jesenski čas tisti, ko se članice DŽD Gerečja vas 
rade podajo na potep po naši domovini. Letošnja jesen jih je privabila na Koz-
jansko, kjer so doživele in preživele čudovit jesenski sončen dan v družbi gosto-
ljubnih domačinov Podsrede, Pilštanja in Zagorja.

Jutranje sonce je posijalo na kozjan-
ske griče in gozdove, ki so se začeli 
barvati v svoja prečudovita jesenska 
oblačila, ko so se članice DŽD Gere-
čja vas z avtobusom podale na prvo 
postajo tistega dne, v Podsredo. Vsak 
drugi vikend v oktobru namreč v 
Podsredi poteka Praznik kozjanskega 
jabolka, letos že 15. po vrsti. Izletni-
ce so se z zanimanjem sprehodile od 
stojnice do stojnice, ki so bile res šte-
vilne in bogate z domačo kulinarično 
ponudbo ter različnimi zanimivimi 
in uporabnimi izdelki domače obrti. 
V času njihovega obiska je potekalo 
tudi slovesno uradno odprtje prazni-
ka, srečati pa je bilo tudi številne po-
znane slovenske gospodarstvenike in 
politike. 
Po ogledu živahnega trga Podsrede 
so se podale proti kraju Zagorje, kjer 
so si pod vodstvom lokalnega vodiča 
ogledale čudovito romarsko cerkev, 
posvečeno Mariji, in dober streljaj od 
cerkve v prečudovitem naravnem am-
bientu pod »živimi skalami« in v ču-

doviti naravi Lurško jamo z oltarjem, 
kipoma Marije in Bernardke, tako ime-
novano pomanjšano različico jame iz 
Lurda, na katero so domačini še pose-
bej ponosni. 
Pot jih je nato zapeljala na Pilštanj, 
kjer so prisluhnile predstavitvi značil-
nosti in predelave slovenskega medu 
ter življenjskega cikla čebel. Predsta-
vitev jim je s svojim obširnim znanjem 
podal priznani slovenski čebelar dr. 
Peter Kozmus, sicer zaposlen na Mi-
nistrstvu za kmetijstvo, ki je dva dni 
pred njihovim obiskom postal tudi 
podpredsednik svetovne čebelarske 
zveze. Članice so lahko nato pokusile 
različne vrste domačega medu z do-
mačim pirinim kruhom. 
Po končanem ogledu pri dr. Kozmusu 
se je njihova pot spustila nazaj na trg 
Pilštanj, ki je znan po bogati zgodovi-
ni šolstva na Slovenskem, po sv. Emi, 
edini slovenski svetnici, po ohranitvi 
kraja o tako imenovani »sveti rastlini« 
drenu in njegovemu plodu drnulji, ki 
sta bila v zgodovini zaslužna za golo 

preživetje kraja in prebivalcev. 
Prav posebno pa je bilo doživetje v 
eni od najstarejših šol v Sloveniji, kjer 
jih je prav prijazno sprejel lokalni vo-
dič Andrej Kolar, tudi upokojeni nadu-
čitelj pilštanjske osnovne šole, kjer so 
članice sedle v šolske klopi učilnice, 
opremljene iz časa slabega stoletja 
nazaj, ter na hudomušen način izve-
dele nekatere pomembne značilnosti 
kraja in domovine. 
Pozno popoldne so se oglasile na še 
eni od lokalnih turističnih kmetij, kjer 
jih je prijazen gospodar postregel še 
s poznim kosilom, nato pa jih je pot 
v večernih urah pripeljala nazaj v do-
mači kraj. Vse so bile zadovoljne, da so 
preživele še en čudovit jesenski dan 
ter spoznale veliko novih stvari in tudi 
ljudi. 

Besedilo in foto: MI

Skupna fotografija izletnic DŽD Gerečja vas v Lurški jami, čudovitem naravnem ambientu, na katerega so 
krajani Zagorja še posebej ponosni.
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Zdravje iz narave II v Gerečji vasi
Članice DŽD Gerečja vas so že spomladi nadaljevale projekt, ki so ga poimeno-
vale kar Zdravje iz narave II. Gre za nadaljevanje projekta iz leta 2016, ko so 
pod vodstvom mentorice Vesne Forstnerič Lesjak spoznavale zdravilne rastline 
in zelišča ter izdelovale naravna mila in mazila.

Članice DŽD Gerečja vas so pod vodstvom Vesne For-
stnerič Lesjak izdelovale podlago za tinkturo, tokrat 
iz sveže ajde.

Tinkturo lahko pridobivamo na različne načine, na 
bazi kisa in tudi na bazi alkohola.

Osnovna mešanica koncentrirane tinkture je po šti-
rih tednih pripravljena za stekleničenje.
Foto: LV, MI

Letošnji projekt je bila izdelava tink-
tur, za izdelavo katerih so imele izo-
braževalne delavnice že v marcu. Ko-
nec septembra so pripravile surovine 
za izdelavo tinkture na osnovi sveže 
ajde, iz katere so za surovino uporabi-
le tako zelene dele rastline kot cvetje, 
ki so ga na ustrezen način obdelale. 
Tako obdelano rastlino so v dolo-
čenem razmerju zmešale z vinskim 
kisom in alkoholom ter mešanice 
pustile zoreti štiri tedne. Nato so bile 
mešanice pripravljene za stekleniče-
nje v pripravljeno embalažo, stekle-

ničke za tinkture. 
Tinkture iz različnih surovin oz. rastlin, 
ustrezno obdelane in pripravljene, so 
odlična sredstva za lajšanje in preven-
tivo pri različnih zdravstvenih teža-
vah, krepijo imunski sistem in še bi 
lahko naštevali.
Čez pomlad in poletje pa so obnavlja-
le in utrjevale znanje iz nabiranja ter 
sušenja zdravilnih rastlin iz narave in 
z domačih vrtov, za kar so prav tako 
tudi letos pripravile mešanico doma-
čega čaja za lastno uporabo. 

MI

Pet let Šole zdravja na Hajdini
19. septembra 2017 je minilo pet let delovanja Šole zdravja na Hajdini. Od leta 
2012 poteka pod vodstvom Majde Mesarič vsak delovni dan jutranja telovadba 
Hajdinčank in okoličank pa tudi nekaj moških predstavnikov, ki se ob osmih 
zbirajo na asfaltnem igrišču v Športnem parku na Sp. Hajdini.

Za obletnico je močno ponagajalo 
vreme, zato je običajna telovadba od-
padla, srečanje pa je potekalo v dveh 
polčasih. Prvi del je potekal v Kava-
lu, kjer običajno nekateri popijejo še 
kako kavico, preden se po polurnem 
razgibavanju razidejo po domovih. 
Topla malica se jim je prilegla v Ho-

telu Roškar, kjer so ob klepetu obujali 
spomine na svoje začetke, dogodke in 
ljudi, ki so zaznamovali njihovo petle-
tno skrb za zdrav življenjski slog. Ve-
seli so, da so v teh letih po njihovem 
vzoru začeli telovadbo tudi v Slovenji 
vasi in na Zg. Hajdini preko proge, kjer 
so sledili Majdi Mesarič in njeni ekipi 
ter so pod mentorstvom Ptujčanke 
Marije Gabron naredili začetne gibe 
in korake.
Poleg skrbi za svoje zdravje si nekate-
re članice prizadevajo tudi za širjenje 
te zavesti med mladi rod in ob različ-
nih prireditvah sodelujejo z Osnovno 
šolo Hajdina. Mogoče pa se bo nabra-
lo kaj podobno mislečih tudi v Skorbi 
in bomo tudi pri domu krajanov neke-
ga dne zagledali jutranjike.

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Ekipa hajdinske Šole zdravja na praznovanju petle-
tnice delovanja
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V Cirkulanah se je zbralo več kot 
180 gasilskih veteranov

Občina Cirkulane in tamkajšnje gasilsko društvo sta bila v soboto, 21. oktobra, 
letošnja gostitelja že 21. srečanja gasilskih veteranov Območne gasilske zveze 
(OGZ) Ptuj, ki je posvečeno tudi mesecu varstva pred požari. V OGZ Ptuj imajo 
trenutno okrog 400 gasilskih veteranov in veterank, skoraj polovica pa jih je 
bila na tradicionalnem srečanju v Halozah, med njimi tudi starejši gasilci in 
gasilke iz gasilskih društev občine Hajdina.

Utrinek z letošnjega druženja gasilskih veteranov 
OGZ Ptuj, ki je bilo v haloški občini Cirkulane.

Udeležence srečanja iz gasilskih dru-
štev občin Hajdina, Markovci, Cirkula-
ne, Zavrč in Mestne občine Ptuj so s 
kulturnimi utrinki prijetno presenetili 
učenci OŠ Cirkulane - Zavrč, mnogo 
izbranih besed zahvale pa so jim v 
nagovorih posvetili govorci, ki so se 
strinjali, da je v naši družbi še kako 
pomemben pozitiven pomen delo-
vanja gasilskih veteranov, saj so dali 
pomemben prispevek h gasilstvu na 
Slovenskem. 
Srečanje so starejši gasilci izkoristili 
kot enkratno priložnost za obujanje 
spominov na najlepša leta življenja, ki 
so jih z velikim veseljem in srčnostjo 
preživeli v gasilskih vrstah. Še danes 
imajo s svojimi izkušnjami in znanjem 
posebno mesto v gasilski organiza-

ciji, kjer s ponosom znanje podajajo 
novi generaciji gasilcev. Za izjemne 
izkušnje, ki so jih prenesli na mlajšo 
gasilsko generacijo, pa tudi za njihovo 
veliko pripadnost gasilstvu so se jim 
na srečanju zahvalili predsednik OGZ 
Ptuj Marjan Meglič, Dušan Ber, odgo-
vorni za veterane v OGZ Ptuj, ter član 
UO GZS in predsednik Sveta podra-
vske regije mag. Janez Merc. Slednji 
je poudaril, da ima sedanja generaci-
ja gasilcev veliko obvezo, da ohranja 
spoštovanje do gasilskih veteranov, 
ki so veliko dali gasilstvu in »jemali« 
svojim družinam, hkrati pa je Merc 
spomnil, da je še kako pomembno, da 
starejši gasilci svoje bogate izkušnje 
prenašajo v gasilske vrste.
Srečanja gasilskih veteranov na Ptuj-

skem se je udeležil tudi Jože Smole, 
predsednik sveta veteranov Gasilske 
zveze Slovenije, in dejal, da je ta ge-
neracija gasilskih veteranov živela v 
času, ko je bilo težko za gasilska dru-
štva, zato so toliko bolj vredni spo-
štovanja svojih stanovskih kolegov in 
okolja, v katerem sobivajo.
Prostovoljno gasilsko društvo Cirku-
lane je na srečanju predstavil pred-
sednik Anton Kokot in poudaril, da 
so bili sedanji veterani gonilna sila 
operative v preteklosti, kar je po nje-
govem danes treba povezati z mlado 
generacijo, ki jim prav gasilstvo daje 
neprecenljive vrednote. 

Besedilo in foto: 
TM

Na srečanju so bili tudi starejši gasilci in gasilke iz občine Hajdina.
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Dan odprtih vrat 
v PGD Hajdina

Pri gasilskem domu na Hajdini je bil sobotni popoldan, 28. 
oktobra, gasilsko obarvan. Članice in člani PGD Hajdina so 
v mesecu varstva pred požari pripravili dan odprtih vrat, 
na druženje in spoznavanje gasilske tehnike in pomena 
gasilstva nasploh pa so povabili tudi vaščane.

Odziv je bil dober, je povedal predsednik PGD Hajdina 
Emil Ogrizek, obiskovalcem pa so v gasilskem društvu 
predstavili veliko zanimivega, pokazali so jim razpoložlji-
vo tehniko, predstavili so tudi sistem delovanja UKV-zvez, 
še posebej pa so tokrat uživali mladi gasilci. Jesensko dru-
ženje so hajdinski gasilci zaključili s pogostitvijo vseh, na 
mizah pa je dišalo tudi po pečenih kostanjih. 

Besedilo in foto: 
TM

Pred peto skupinsko razstavo 
likovno-fotografske sekcije 

na Hajdini
Bliža se občinski praznik in z njim zdaj že tradicionalna 
skupinska razstava Likovno-fotografske sekcije občine 
Hajdina. V petek, 10. novembra 2017, se bodo ob 17. uri 
na njenem odprtju v dvorani Društva upokojencev Hajdi-
na zbrali ljubitelji likovnega ustvarjanja v naši občini in si 
ogledali, kaj je nastalo na I. skupni likovni koloniji maja 
letos, ki je bila posvečena sv. Martinu.

Poleg članov hajdinske 
sekcije so sodelovali tudi 
gostje z Vurberka in prav 
zanimivo bo videti, kaj so 
s čopiči in barvami prene-
sli na platna. Razstava bo 
na ogled do nedelje, 12. 
novembra 2017, po nasle-
dnjem urniku: v soboto, 11. 
novembra, od 9.00 do 15.00 
in v nedeljo, 12. novembra, 
od 8.00 do 15.00. Za učen-
ce Osnovne šole Hajdina pa 
bo kot prejšnja leta organi-
ziran ogled po dogovoru z 
vodstvom šole.

Silvestra Brodnjak

Nekateri ustvarjalci s Hajdine so se 
14. oktobra udeležili odprtja likovne 
razstave na Vurberku, kjer so skupaj 
s člani njihove sekcije in gosti od 
drugod 24. junija ustvarjali motive o 
življenju ob Dravi. Tako je brzice na 
Dravi videla Jana Kraševec, članica 
Likovno-fotografske sekcije občine 
Hajdina. Foto: arhiv sekcije

Štajerski frajtonarji 
presenetili Dejana Zavca

Na Ptuju je ena od novosti in pridobitev letošnje jeseni 
tudi športni center AHA hiperbarične komore Dejana Za-
vca. Boksar Zavec je tako uradno postal tudi ponosen am-
basador znamke AHA Hyperbarics v Sloveniji in svetu.

Ker si na Ptuju in v okolici skorajda ne znamo predstavljati 
dogodka brez harmonike in Štajerskih frajtonarjev KD Haj-
doše, smo poskrbeli, da so bili frajtonarji tudi na tem do-
godku. Zavca in njegove goste so presenetili na otvoritve-
ni slovesnosti in mu z glasbo čestitali ob novi pridobitvi.

TM

Mlajša skupina Štajerskih frajtonarjev v družbi Dejana Zavca in drugih na slo-
vesnosti
Foto: Črtomir Goznik



23

November 2017

120 let šolske stavbe 
na Hajdini

Na OŠ Hajdina so v četrtek, 26. oktobra, nadvse slovesno 
obeležili dan šole, osrednjo prireditev pa posvetili leto-
šnjemu jubileju – 120-letnici šolske stavbe, praznovali pa 
so tudi dve desetletji, odkar je šola dobila prizidek. V kul-
turnem programu so učenci razkrivali zgodbe iz hajdinske 
šole. Z mislimi so se zazrli tudi v preteklost, pri čemer so 
jim pomagali tudi v Slovenskem šolskem muzeju. Prazno-
vanje so obogatili še s priložnostno razstavo, na praznični 
dan pa so jih obiskali prijatelji iz OŠ Side Košutić iz Rado-
boja na Hrvaškem.

Osrednja govornica na proslavi je bila ravnateljica Vesna 
Mesarič Lorber, ki je dejala, da ponosno praznujejo leto-
šnji jubilej in se že veselijo prihodnjega leta, ko bodo na 
hajdinski šoli praznovali 210-letnico začetka šolstva. Ob 

dnevu šole se je Mesarič Lorbejeva za dobro sodelovanje 
zahvalila lokalni skupnosti in županu, župniji, donator-
jem in vsem, ki jim pomagajo na poti uresničevanja idej. 
Učencem in delavcem šole je na praznični dan čestital tudi 
župan mag. Stanislav Glažar, slovesnosti pa so se udeležili 
nekdanji zaposleni in vsi tisti, ki so pred dobrima dvema 
desetletjema sodelovali pri izgradnji šolskega prizidka.

Besedilo in foto: TM
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Sprejem prvošolcev v šolsko 
skupnost učencev

V ponedeljek, 9. oktobra, je bil na naši šoli prav poseben dan. V šolsko sku-
pnost učencev je bilo sprejetih vseh 31 prvošolcev.

Na OŠ Hajdina so v šolsko skupnost sprejeli vseh 31 
letošnjih prvošolcev.
Foto: arhiv OŠ

Ob tej posebni priložnosti so se deve-
tošolci in prvošolci zbrali v mali telo-
vadnici. Prireditev so najprej popestri-
li učenci 3. razreda, ki so zapeli šolsko 
himno in pripravili kulturni program. 
Pozdravila in nagovorila jih je Nika Si-
tar, predsednica ŠSU. Pred sprejemom 
smo našim prvošolčkom opisali delo 
šolske skupnosti. Po uradni predsta-
vitvi šolske skupnosti se je začel za 
prvošolčke najpomembnejši del dne-
va. Pred podelitvijo posebnih listin o 
članstvu v šolsko skupnost učencev je 
prvošolčke čakala še odgovorna nalo-
ga. Vsi skupaj so slovesno zaprisegli, 
da bodo pridni in delavni učenci vseh 
devet let ter da bodo upoštevali pra-
vila in vrednote, ki smo si jih zastavili. 
Nato je sledila podelitev priznanj. Po-
delili sta jih ravnateljica Vesna M. Lor-
ber in predsednica ŠSU Nika Sitar.
Prvošolčke je čakalo še posebno pre-
senečenje. Vsak je namreč dobil veli-
kega prijatelja iz devetega razreda. 
Ta naj bi ga občasno obiskoval in se z 
njim družil. Prvošolčki so bili nad ide-
jo navdušeni in so z veseljem sprejeli 
vsak svojega velikega prijatelja. Tudi 
devetošolci so bili zelo veseli in srečni, 
hkrati pa so se zavedali odgovornosti 
in pomembnosti te naloge. 
Sledilo je fotografiranje z novimi pri-
jatelji iz devetega razreda, nato pa so 
se skupaj odpravili v jedilnico, kjer so 
pojedli slastno torto, ki jo je pripravi-
la kuharica. Prvošolci so tako postali 
pravi učenci Osnovne šole Hajdina, v 
kateri bodo preživeli veliko časa in se 
naučili ogromno stvari. 

Dragica Kosi, mentorica ŠSU

Naravoslovni dan

Učenci od 6. do 9. razreda smo se 12. oktobra z avtobusom odpravili v Rogatec v Center 
za ponovno uporabo odpadkov. Ko smo prispeli, smo se po razredih razdelili v štiri 
skupine. Prva skupina si je ogledala, kako se ločujejo odpadki, druga skupina je imela 
predavanje o ponovni uporabi odpadkov, tretja skupina je sestavljala obešalnike iz teh 
odpadkov, četrta skupina pa si je lahko kaj kupila v trgovini s ponovno uporabljenimi 
odpadki. Pri ločevanju odpadkov smo si pogledali, kakšne zbiralnike vse imamo. Na 
predavanju smo se naučili, kaj so odpadki in kaj vse se da iz njih narediti. Obešalnike 
smo delali iz kosa lesa, žlic, vilic idr. V trgovini so bile plišaste igrače, čajniki, kozarci, 
spominki, obleke idr. Ob 13. uri smo se odpravili proti šoli.

Urban Dobrajc 
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Oko Besede 
Društvo Bralna značka in časopisna 
družba Večer vsako leto vabita na po-
delitev večernice. S sedmimi učenci 
6., 8. in 9. razreda smo se 21. septem-
bra udeležili tega srečanja pisateljev v 
Gledališču Park v Murski Soboti, kjer 
smo najprej uživali ob priredbi lutkov-
ne predstave Shakespearjeve drame, 
nato pa spremljali podelitev nagrade 
večernica, ki jo je letos že tretjič prejel 
Peter Svetina za pesniško zbirko Pe-
smi iz pralnega stroja.

SH

Akcija Podarim ali 
menjam knjigo 

V mesecu šolskih knjižnic, v okto-
bru, želimo tudi v knjižnici poudariti 
pomen knjige in bralne pismenosti. 
Ovrednotenje pismenosti želimo 
razširiti pod geslom Knjiga in jaz sva 
žlahtni par. Z akcijo Podarim ali me-
njam knjigo se podajmo na potovanja 
v svet nepozabnih doživetij. Učenci 
torej prinašajo v šolo knjige, ki bi jih 
radi poklonili ali menjali s svojimi vr-
stniki. Lahko pa preprosto vzamejo 
tiste, ki smo jih v šolski knjižnici odpi-
sali. Razstava knjig je bila pripravljena 
v torek, 24. oktobra, na mizicah pred 
knjižnico. Izbirajo lahko tudi med uč-
beniki, ki smo jih ponudili v uporabo.
Oktober je torej mesec šolskih knji-
žnic. Letošnje geslo je Povezovanje 
skupnosti in kultur. Pridite in se ob 
knjižnih novostih podajte v svet zani-
mivih zgodb.

Silva Hajšek

Ponudba podarjenih in odpisanih razstavljenih 
knjig pred šolsko knjižnico
Foto: Tadej Murko

Na Pikinem festivalu
Z učenci razredne stopnje smo tudi 
letos v septembru obiskali Pikin festi-
val v Velenju. Tema letošnjega festiva-
la je bila Pika odkriva podeželje. Vre-
me nam ni bilo naklonjeno, zato smo 
sodelovali le v delavnicah v pokritih 
delih prizorišča ob Velenjskem jezeru. 
Vzeli smo si še čas za nakup in večina 
otrok se je domov vrnila s svojim Fick-
om.

Besedilo in foto: 
Tatjana Habjanič
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Športni dan
Sredi septembra smo z učenci razre-
dne stopnje izvedli športni dan na 
atletski stezi v Hajdošah. Pot do igri-
šča v Hajdošah smo uspešno prehodi-
li in se ob tem razgibali.
Po razredih so učenci najprej pretekli 
progo za kros v razdalji 600 metrov 
ter si prislužili malico in počitek. Pred 
odhodom nazaj proti šoli smo tudi le-
tos vsi skupaj pretekli množični tek na 
100 metrov in se s tem priključili vse-
slovenski akciji. Kljub številnim aktiv-
nostim ta dan smo vsi skupaj zmogli 
tudi pot peš nazaj do šole.

Besedilo in foto: 
Tatjana Habjanič

Ves teden smo se učili o kmetiji. Nekega dne nas je presenetil naš Ali 
Krasniq in nam povedal, da se je dogovoril z gospo Dragico Meglič, 
da si lahko ogledamo njihovo kmetijo. Že čez nekaj dni so nam 
prijazno odprli svoja vrata in nam pokazali gospodarska poslopja, 
živali, krmo, stroje ... Hvala.

V petek smo si ogledali kmetijo Meglič. Videli smo krave in muce. 
Ogledali smo si ajdo in pšenico. Potem nas je gospa povabila na čaj 
in rogljičke. Fantje so se igrali z žogo. Bilo je lepo.
Žana Ogrizek, 3. a

Na kmetiji Meglič so imeli veliko krav in bikov. Imajo tudi kokoši. 
Videli smo tri traktorje in veliko strojev. Na kmetiji imajo veliko 
koruze. Gospa je pripravila razstavo buč. Okoli hiše so rože in pred 
rožami smo se slikali.
Taša Marčič, 3. a

Učili smo se o kmetiji in tako smo si ogledali kmetijo Meglič. Videli 
smo veliko zanimivih stvari: recimo krave v hlevu, mačke, traktorje, 
prikolice … Mačke so nam pobegnile, zato jih nismo božali. Gospod 
in gospa Meglič sta bila zelo prijazna. Gospa nam je ponudila čaj, 
sok in pecivo. Preden smo šli v šolo, smo se jima zahvalili in zapeli 
pesem Stoji učilna zidana..
Valentina Žumer, 3. a

Kmetija Vintar
Kmetija Vintar je kmetija moje babice in dedka. Ta kmetija je na 
Dolenjskem v kraju Dolenje Mokro Polje. Z babico in dedkom živi 
tudi teta Mateja. Imajo zajčke in kokoši, občasno tudi prašiče. Imajo 
polja. Dedek polja obdeluje s traktorjem. Blizu polja imata babica in 
dedek svoj gozd, v katerega radi hodimo in nabiramo gobe. Skozi 
gozd teče potok, kjer se naša psička rada kopa. 
Nik Vintar, 3. a

Besedilo in foto: Karmen Jerenko

Ogledali smo si kmetijo Meglič
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Odpadki – trend 
prihodnosti

Učenci od 6. do 9. razreda so si 12. ok-
tobra ogledali Center ponovne upo-
rabe (CPU) v Rogaški Slatini. Spoznali 
so vse dejavnosti, ki so povezane s 
ponovno uporabo in ločevanjem od-
padkov.

Ogledali so si zbirni center ter prepoznavali 
posamezne skupine odpadnih izdelkov in 
odpadkov. Prikazali so jim priprave za reci-
kliranje po posameznih vrstah materialov. 
Spoznali so potek priprave komposta iz 
bioloških odpadkov. Učenci so sodelovali 
v praktični delavnici Popravila in ecodesign 
kot trend prihodnosti. Iz odpadnih materia-
lov so izdelovali svečnike in obešalnike.
Kako lahko svojim prijateljem, družini, 
znancem predstavimo delovanje centra 
ponovne uporabe?
Tam lahko oddate izdelke, ki jih ne potre-
bujete več in so še dobro ohranjeni, na pri-
mer pohištvo, računalniško opremo, knjige, 
opremo za dom in prosti čas, kolesa, špor-
tno opremo, oblačila, igrače – skratka vse, 
kar je dobro ohranjeno, funkcionalno in še 
uporabno. V CPU Rogaška Slatina te izdelke 
pripravijo za vnovično uporabo in jih pro-
dajo po simbolični ceni v zeleni trgovini na 
isti lokaciji. Izdelke iz lesa izdelajo tudi po 
meri, prav tako pa popravijo ali obnovijo 
pohištvo. 
Zaposleni v tem centru zagovarjajo misel: 
Z nakupom v CPU Rogaška Slatina privar-
čujete denar, varčujete z naravnimi viri in 
podpirate lokalna delovna mesta.

Mateja Draškovič

V mesecu požarne varnosti izvedli 
evakuacijsko vajo na OŠ Hajdina

Na Osnovni šoli Hajdina je 18. oktobra 
potekala vaja evakuacije v skladu s 
pravilnikom o požarnem redu. Na vaji 
so sodelovale odgovorne osebe za 
gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije ter zaposlene osebe sku-
paj z učenci šole in zaposlene osebe 
skupaj z otroki vrtca.
Po šolskem radiu je bilo za šolske 
otroke dano obvestilo za začetek vaje, 
v vrtcu pa so bili obveščeni telefon-
sko, kdaj se vaja začne. Po označenih 
evakuacijskih poteh so vsi (učenci, 
zaposleni …) zapustili prostore in se 
zbrali pred šolo in vrtcem na zbornem 
mestu, ki je označeno z znakom. Med 
evakuacijsko vajo so se nam pridružili 

gasilci PGD Draženci.
Pri vaji evakuacije smo ocenjevali čas 
izvedbe, dostopnost za intervencijska 
vozila ter proste evakuacijske poti in 
izhode. Ugotovili smo, da je vaja po-
tekala uspešno, vsi udeleženci so za-
pustili prostore v 5 minutah. 
Po končani vaji so člani PGD Draženci 
učencem nižjih razredov pokazali ga-
silsko opremo, gasilski vozili, smeli pa 
so sesti tudi za volan vozila, kar jim je 
bilo še posebej zanimivo.
Članom PGD Draženci se najlepše za-
hvaljujemo za obisk. 

Vesna M. Lorber,
ravnateljica OŠ Hajdina s PE Vrtec
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Peš v šolo
Na OŠ Hajdina so v sredo, 25. oktobra, poskrbeli za prav poseben začetek nove-
ga šolskega dne. Odpovedali so namreč šolski avtobus, učenci pa so se v sprem-
stvu učiteljev iz vseh naselij občine Hajdina v šolo odpravili peš in uporabili 
čim več varnih šolskih poti. Malo hladnejše jutranje vreme za to ni bilo nobena 
ovira, na poti v šolo je bilo mogoče srečati veliko nasmejanih obrazov.

Kot je pojasnila ravnateljica OŠ Hajdi-
na Vesna Mesarič Lorber, so se v lan-
skem šolskem letu za tako potezo od-
ločili v okviru projekta Prometna kača, 
letos pa so to izkoristili v tednu, ko so 
praznovali dan šole in 120-letnico šol-
ske zgradbe. Da je to še kako koristno 
za zdravje in dobro počutje otrok, je 

pritrdila tudi ravnateljica, ki verjame, 
da bo ta dogodek na šoli postal stal-
nica in bo vedno več tistih, ki bodo 
spoznali pomen in koristnost hoje ter 
nasploh gibanja v naravi.

Besedilo in foto: 
TM

Učenki OŠ Hajdina Lina Vaupotič in 
Zala Majhen sta pod mentorstvom 
učitelja Iztoka Milošiča sodelovali 
na natečaju Mali simpozij 2017, ki 
ga je organiziral Pokrajinski muzej 
Maribor z naslovom Debata o kuhi-
nji. Za temo sta izbrali naslov Babi-
čina kuhinja. Raziskovalno nalogo 
sta pripravili v obliki referata, ki sta 
ga javno predstavili 17. oktobra na 
prireditvi Mali simpozij 2017 v Ma-
riboru. Referat bo objavljen v zbor-
niku Male objave št. 8, ki bo izšel v 
letu 2018.

 Besedilo in foto: 
Iztok Milošič

Mali simpozij 
2017

Učenki 9. razreda Lina Vaupotič in Zala Majhen 
na predstavitvi referata Babičina kuhinja
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Jesen v oranžni igralnici

Prvi september je bil za naše malčke prav poseben dan, 
saj so prvič zakorakali v igralnico vrtca. Slovo od staršev je 
bilo za marsikaterega otroka precej stresno, zato smo jim 
vzgojiteljice namenile veliko nežnosti in pozornosti. Vsi 
otroci so po dveh tednih sprejeli nov prostor, vzgojiteljice 
in dnevno rutino. 
V teh jesenskih dneh že pridno ustvarjamo in skupaj raz-
iskujemo jesenske pridelke. Malčki so se preizkusili tudi v 
trebljenju buč in ličkanju koruze. Seznanili so se s pesmi-
cami o ježu, kostanju in jabolku. Otroci poskušajo slediti 
gibalnim in plesnim gibom, ki jih izvajajo vzgojiteljice. Naj-
raje pa igrajo na male ritmične inštrumente in se prepusti-
jo dotikom ob izvajanju bibarij.

Vzgojiteljica Darinka Amon

Izvabljati zvoke iz inštrumentov je zabavno.

Tudi najmlajši uživajo ob luščenju koruze.

Jesensko srečanje s starši 
modre in zelene igralnice

Vsako leto isti čas pride v našo malo vas. Je slikarka znana 
vsem – ime ji je gospa Jesen. Na lepo jesensko popoldne 
smo se skupaj s starši zbrali na igrišču vrtca. Ob nesebični 
pomoči staršev nam je uspelo pripraviti kostanjev piknik. 
Uživali smo v druženju staršev, otrok in vzgojiteljic. Vsi 
skupaj smo se naužili toplih sončnih žarkov in pečenih ko-
stanjev. Otroci so se še dodatno razgibali ob igri s svojimi 
prijatelji na otroških igralih.

Vzgojiteljica Martina Klemen

Priprava papirnatih vrečk za sladke kostanje

Na dvorišču vrtca je omamno dišalo po kostanjih.
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Teden otroka v vrtcu Najdihojca

Prvi teden v oktobru so povsod po 
Sloveniji potekale različne delavnice, 
prireditve, predavanja in drugi do-
godki, namenjeni otrokom. Takrat na-
mreč poteka Teden otroka – projekt 
Zveze prijateljev mladine Slovenije 
(ZPMS), ki se začne vsak prvi ponede-
ljek v oktobru in traja sedem dni. 
Letošnji teden otroka je potekal od 
2. do 8. oktobra, slogan pa je bil Po-
vabimo sonce v šolo. Poslanico ob le-
tošnjem tednu otroka je napisal mla-
dinski pisatelj in ambasador ZPMS za 
humanitarno akcijo Pomežik soncu 
Primož Suhadolčan. 
V tednu otroka se organizirajo različ-
ni prostočasni in razvedrilni programi 
za otroke v vseh večjih krajih po Slo-
veniji. Kot vsako leto smo tudi letos 
otrokom v vrtcu Najdihojca pripravili 
različne dejavnosti. V ponedeljek je 
potekalo glasbeno dopoldne – prija-
zna in glasbeno nadarjena Doroteja 
Trčko nam je pričarala pravo glasbeno 
vzdušje. Otrokom je predstavila različ-
na glasbila in jih skozi glasbo popelja-
la do prepevanja in rajanja. Otroci so 
se podrobneje seznanili s harmoniko, 
sintesajzerjem, kitaro in malimi rit-

mičnimi inštrumenti. Ob spremljavi 
teh glasbil so otroci prepevali različne 
pesmi. V torek je učiteljica iz šole Anja 
Medved otroke navdušila z zajčico 
Molly, otroci pa so spoznali tudi nekaj 
angleških besed. V sredo so se otroci 
lahko preizkusili v hitrostnem teku, 
saj smo izvedli jesenski kros. Otroci 
so prejeli tudi medalje. V četrtek se 
nam je ponovno pridružila Doroteja 
in otroke naučila poseben ples. Otro-
ci so lahko zaplesali z »robotkom« in 
»Piko Nogavičko«. Petek je bil name-

njen izvajanju bibarij in prstnih iger 
pri najmlajših otrocih, medtem ko so 
se starejši otroci igrali različne social-
ne, sprostitvene in družabne igre. 
Upamo, da je bil za otroke ta teden 
nekaj posebnega in da so pri izvajanju 
dejavnosti uživali. Doroteji in Anji se 
ob tej priložnosti najlepše zahvaljuje-
mo, da sta bili pripravljeni sodelovati 
z nami in svoj dragoceni čas nameniti 
našim otrokom.

Vzgojiteljica Barbara Radek

Zabava z glasbo je popestrila dan v vrtcu. Spodbujanje vrstnikov nas je opogumilo za tek.

Bibarije in prstne igre ob pomoči lutk



31

November 2017

Otroci bele in rdeče 
igralnice na obisku pri 
gasilcih PGD Hajdoše

V oktobru, ki je tudi mesec požarne varnosti, smo se z otroki 
bele in rdeče igralnice odpravili v Hajdoše, kjer smo obiskali 
gasilce PGD Hajdoše. V lepem sončnem dopoldnevu nas je 
pred gasilskim domom prijazno sprejela skupina hajdoških 
gasilcev, ki je na ogled že postavila gasilska vozila. Gasilci 
so nam jih podrobno predstavili, ob tem pa še vso gasilsko 
opremo in pripomočke ter nam povedali, kako in kdaj jo 
uporabljajo. Mladi gasilci so nam prikazali, kako se pripra-
vijo na požar, kaj vse si oblečejo in kako hitro so pripravljeni 
na odhod. Otroci so jih z zanimanjem opazovali in raziskova-
li, postavljali vprašanja in si tudi sami nadeli čelado, jopič, ro-
kavice … Ogled smo nadaljevali v gasilski dvorani, kjer smo 
imeli možnost videti veliko pokalov, ki so jih gasilske ekipe 
prejele na raznih tekmovanjih. Ob koncu so otroci lahko za 
trenutek postali pravi mladi gasilci in se preskusili v ciljanju 
tarče z vodnim curkom. Vsi so bili uspešni in ponosni. Do-
poldan prijetnih dogodivščin in novih spoznanj smo zaklju-
čili ob druženju z gasilci in teto Marinko, ki nas je presenetila 
s sladkim presenečenjem. Gasilcem PGD Hajdoše smo se ob 
koncu zahvalili za njihovo gostoljubje, da so nam odprli vra-
ta in prikazali svoje delo. Hvaležni smo jim za to. Posebno 
doživetje so otroci doživeli ob koncu, saj so nas gasilci nazaj 
v vrtec odpeljali z gasilskimi vozili. Skupaj z gasilci smo tako 
preživeli prijetno in zelo poučno dopoldne, ki smo ga zaklju-
čili z gasilsko sireno. Hvala, gasilci, za vaš trud in čas!

Vzgojiteljica bele igralnice Renata Gabrovec

Malčki iz vrtca na obisku pri gasilcih

Otroci iz modre igralnice v 
jesenskem gozdu 

Otroci radi gredo v gozd. Najlepše se imamo, kadar smo 
zunaj, radovedno raziskujemo in ogledujemo vse, kar nam 
pride pod roke. Še posebno lepa priložnost za gozdno raz-
iskovanje je ravno čudovit jesenski čas. Najbolj od vsega je 
bilo otrokom zanimivo listje. Spremljalo nas je šelestenje 
listja pod nogami in bilo je izredno zabavno. Listje smo 
metali v zrak, ga lovili, opazovali njegovo obliko in barve 
ter ga nabirali in odnesli v vrtec. Iz jesenskih listov smo ka-
sneje ustvarili likovne izdelke – sovice.

Vzgojiteljica Martina Klemen

Slišite, kako šelesti listje pod nogami?

Pohod s starši do lovskega 
doma na Hajdini 

Ker nas je v oktobru še vedno razvajal sonček, smo se v naši 
igralnici odločili, da se skupaj s starši odpravimo na krajši 
pohod od vrtca do lovskega doma Hajdina.
Popoldan smo se starši, otroci in vzgojiteljici zbrali ter s stru-
mnim korakom krenili proti lovskemu domu. Po poti je bil 
čas za klepet in opazovanje otrok, kako so uživali v skupnem 
druženju. Ob prihodu v lovski dom so nas toplo sprejeli lov-
ci, ki so že hiteli s peko kostanjev. Ogledali smo si njihove 
živali, za katere skrbijo na prostem. Otroke sta zanimala no-
tranjost doma in zgodba o medvedu, ki ga je povozil vlak in 
zdaj nagačen krasi steno doma. Okrepčali smo se z malico. 
Otroci so veselo raziskovali okolico doma in se igrali s kupi 
jesenskega listja, ki je že odpadlo z dreves. Tik pred temo 
smo zapustili lovski dom in se polni prijetnih vtisov vrnili do 
vrtca.
Hvala lovcem za topel sprejem in predvsem družini Turnšek 
za pogostitev in organizacijo srečanja.

Vzgojiteljici Barbara Gerečnik in Simona Slameršek

Pohod s starši od vrtca do lovskega doma 
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Kristina Žuran in Viktorija Vrabl 
Žgečevi nagrajenki

Viktorija Vrabl (desno) ob svoji nekdanji učiteljici in 
sedanji sodelavki Kristini Žuran       
Foto: Silvestra Brodnjak

Ob nedavnem svetovnem dnevu učiteljev sta bili med nagrajenimi pedagoški-
mi delavci tudi letos predstavnici Osnovne šole Hajdina. Kolektiv šole in Vrtca 
Najdihojca je v izbor predlagal svoji sodelavki, Kristino Žuran, predmetno uči-
teljico matematike, in Viktorijo Vrabl, pomočnico ravnateljice za vrtec.

Ob dnevu šole smo ujele nekaj trenut-
kov za pogovor, v katerem sem malo 
pobrskala po njunem življenju izven 
tega, kar so v utemeljitvi zanju napi-
sali tisti, ki najbolj poznajo njuno stro-
kovno delo. 
Prejemnica letošnje plakete dr. Franja 
Žgeč Kristina Žuran, ki je že 38 let s 
poučevanjem matematike predana 
osnovnošolcem, je leta 2003 prido-
bila naziv svetnica, leto kasneje pa 
prejela tudi Žgečevo priznanje. Po 
njeni zaslugi so hajdinski učenci na 
tekmovanju iz matematike dosegali 
zlata, srebrna in bronasta Vegova pri-
znanja. S svojimi bogatimi izkušnjami 
je kot mentorica odstirala matematič-
no obzorje mnogim praktikantom in 
pripravnikom. Na OŠ Hajdina je bila 
ob uvajanju devetletke članica pro-
jektne skupine. Opravlja delo vodje 
strokovnega aktiva za matematiko in 
se je v vseh letih udeleževala mno-
gih strokovnih izobraževanj. S svojim 
strokovnim delom je veliko prispevala 
k razvoju in ugledu vzgoje in izobra-
ževanja v širši strokovni javnosti. 
»Če bi se še enkrat odločala za poklic, 
bi spet izbrala učiteljskega. Matema-
tika in fizika pa bi bila ponovno pred-
meta, ki bi ju študirala,« pravi mama 
sina Matjaža in babica osemletnega 
Vida ter šestletnega Jana. Kristina, ki 
po rodu izhaja iz Muretincev, se na 

delo vozi iz Stojncev, kjer sta si z zdaj 
že pokojnim možem zgradila dom. Ži-
vljenje jo je vedno utrjevalo in pogo-
sto ni izbiralo metod. Po moževi smrti 
se je na ženin dom v Celje preselil tudi 
sin in življenje v nenadni samoti si je 
morala osmišljati na več načinov. Delo 
na vrtu in v hiši jo je po vrnitvi iz služ-
be zaposlovalo v dnevnem času, noči 
pa so bile velikokrat svetle. Prebirala 
je različno strokovno psihološko lite-
raturo in v knjigah iskala odgovore na 
številna vprašanja, ki so se ji porajala. 
Vključila se je tudi med ptujske pla-
nince in z njimi prekrižarila že veliko 
sveta. Rada tudi kolesari in uživa v na-
ravi. 
»Zakaj sem postala učiteljica? Ker 
imam rada otroke,« je bil kratek in je-
drnat njen odgovor. Kot mama dveh 
njenih učencev ji to tudi iskreno ver-

jamem in ji zasluženo plaketo iz srca 
hvaležno privoščim.  
Prejemnica Žgečevega priznanja Vik-
torija Vrabl je začela svojo poklicno 
pot v vzgoji in izobraževanju septem-
bra 1998 v OŠ Dornava, enoti Vrtec. 
V šolskem letu 2001/02 je bila osem 
mesecev zaposlena na OŠ Majšperk 
kot vzgojiteljica v takratni mali šoli, 
nato pa osem let kot vzgojiteljica v 
VIZ OŠ Rogatec, enota Vrtec. Od leta 
2010 je zaposlena na OŠ Hajdina v 
enoti Vrtec, prvo leto kot vzgojiteljica, 
od leta 2011 pa kot pomočnica ravna-
teljice za vrtec.
V svoji poklicni karieri je objavila 
več strokovnih člankov. Leta 2008 
je predavala na študijskih skupi-
nah za predšolsko vzgojo. Bila je 
koordinatorica pri mednarodnem 
projektu Pomladni dan v Evropi. 

Kristina Žuran med prejemniki plaket dr. Franja Žgeča za leto 2017 (stoji osma od leve proti desni).  
Foto: arhiv organizatorja
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Sodelovala je v različnih projektih: Pasavček, Eko šola, Spo-
znavajmo otroke sveta – punčka iz cunj (Unicef ), Varno s 
soncem, Zdravje v vrtcu, Porajajoča se pismenost v vrtcu, 
Karitas – živi preprosto in solidarno v smeri podnebne pra-
vičnosti. 
Bila je somentorica vrtčevskega pevskega zbora. Z otroki 
je sodelovala na reviji Ciciban poje, prav tako je bila tudi 
mentorica Lutkovno-gledališke skupine Vrtca Rogatec, s 

katerimi je sodelovala na regijskem srečanju Lutkarije in 
vragolije 2008. Ob svojem pedagoškem delu je bila men-
torica več dijakinjam, študentkam in pripravnicam. V vrtcu 
je nekaj let vodila strokovni aktiv. Uspešna je pri vodenju 
vrtca, kjer v sedmih skupinah najde varstvo 132 otrok. 
Redno se izobražuje in na sedem sodelavk vzgojiteljic ter 
prav toliko pomočnic prenaša pedagoško znanje, ki zaje-
ma sodobne metode in oblike dela.
Viktorija je letos med nagrajenci praznovala skupaj s svojo 
nekdanjo učiteljico matematike in sedanjo sodelavko Kri-
stino Žuran ter s svojo poklicno vzornico Albinco Sok, ki jo 
je v nekdanji mali šoli na Hajdini navdušila za delo s pred-
šolsko mladino. Vika, kot jo kličejo prijatelji, pa je poleg 
vsega zapisanega tudi razumevajoča žena možu Bojanu 
in ljubeča mama srednješolke – bodoče fotografinje Mi-
nee – ter enajstletne Zoje. Kolikor ji službene obveznosti 
in predsednikovanje ter petje v Učiteljsko-vzgojiteljskem 
pevskem zboru dopuščajo, s svojo družino rada »menja ta-
pete« in se z avtodomom poda na raziskovanje domovine 
in tudi tujine. Sicer pa kot ljubiteljica narave uživa v kraj-
ših sprehodih in kolesarjenju. Rada poseže tudi po dobri 
knjigi, vendar za razliko od Kristine vzame v roke kaj bolj 
lahkotnega.
Obema prejemnicama čestitamo tudi v uredništvu Hajdinča-
na in želimo še veliko ustvarjalnih let.

Silvestra Brodnjak

Prejemniki priznanj dr. Franja Žgeča za leto 2017. Viktorija Vrabl stoji šesta od 
desne proti levi. Foto: arhiv organizatorja

Dan ONŠ Golgeter Hajdina
V nedeljo, 15. oktobra, smo v Otroški nogometni šoli Golgeter Hajdina spet organizirali dan naše šole s tradicionalnim 
kostanjevim piknikom. Idealno vreme za oktober je tudi letos privabilo številne člane, od trenerjev, otrok do njihovih 
staršev. Bilo je nepozabno, predvsem pa zabavno.

Animacija za otroke Skupinska vadba za ženske

Starši so v celoti poskrbeli za hrano in pijačo, pekli so 
se kostanji, peciva je bilo več kot dovolj. Za otroke, 
željne animacije, je poskrbelo RUD Eleja – Brata Ma-

lek. Na razpolago so bili napihljivi grad, obrazne po-
slikave, sladkorna pena, cirkuške animacije idr. Po-
skrbljeno je bilo tudi za pripadnice nežnejšega spola.
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Tamara Gajski iz društva BeeFit je na-
mreč poskrbela za skupinsko vadbo 
in ženske so uživale. Poskrbljeno pa 
je bilo tudi za organizirane nogome-
tne tekme. Starši so igrali proti svojim 
otrokom, razmerje vključenih pa je 
bilo vse prej kot nogometno. Na eni 
strani igrišča so igrali malo starejši 
otroci proti svojim staršem, razmerje 
vključenih je bilo 14:10 v korist otrok, 
na drugi strani igrišča pa vsi preostali 
– proti 24 staršem je igralo 44 otrok. 
Bila je torej gneča, a vseeno zelo za-
nimiva tekma. Rezultat ni bil pomem-
ben.
Na koncu se še enkrat zahvaljujemo 
vsem staršem za vse dobrote, ki ste jih 
prinesli. Mi pa se bomo z vašimi otroki 
trudili še naprej.

SM
Nogometna tekma med otroki in starši

Na jesenskem pikniku, 
na športno-zabavnem dogodku, 

se je ekipi pridružil 
tudi župan mag. Stanislav Glažar.

Vzdušje na nogometni zelenici 
je bilo tudi tokrat odlično ...
Foto: TM
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Turnirja v malem nogometu za člane in veterane

V počastitev 19. praznika občine Hajdina sta bila v oktobru tradicionalno odigrana tudi turnirja v malem nogometu za 
člane in veterane. Članski turnir smo izpeljali na zunanjem igrišču z umetno travo pri OŠ Hajdina, veteranskega pa v 
telovadnici OŠ Hajdina. Turnirja sta spet postregla z zelo zanimivimi tekmami, na koncu pa vedno zmagajo najboljši.

ČLANSKI TURNIR – IZVEDBA ŠT. 19
Žreb je tokrat v skupino A postavil 
ekipe Gerečje vasi, Slovenje vasi in 
Hajdine, v skupino B pa ekipe Hajdoš, 
Skorbe in Dražencev. Ekipa Skorbe se 
turnirja ni udeležila, vse druge ekipe 
pa so zelo korektno odigrale svoje 
tekme. Vzdušje je bilo precej prija-
teljsko, čeprav tekmovalnega naboja 
ni manjkalo. V skupini A je največ po-
kazala ekipa Hajdine, ki je premagala 
oba tekmeca, v skupini B pa je o finali-
stu odločala le tekma med Hajdošami 
in Draženci, ki pa so jo dobili slednji. 
Tekma za tretje mesto med ekipama 
Slovenje vasi in Hajdoš se je konča-
la šele po »maratonskem » izvajanju 
6-metrovk, kjer so bili na koncu uspe-
šnejši Hajdošani. V velikem finalu je 
ekipa Hajdine upravičila vlogo favori-
ta in premagala ekipo Dražencev. Naj-
boljši strelec turnirja je bil Blaž Jazbec 
z devetimi zadetki.

Nekaj zanimivosti s članskega tur-
nirja

 – Ekipa Hajdine je bila najboljša že 
tretje leto zapored. Napovedi iz 
preteklih let se torej uresničuje-
jo, Hajdinčani so v malem nogo-
metu očitno razred zase.

 – Zelo dobri so bili letos Draženča-
ni, ki so zaostali le za ekipo Haj-
dine. Še enkrat več se je izkazalo 
pravilo, da si ob dobri organiza-
ciji lahko takoj blizu najboljšim.

 – Gerečani so po lanskem izgublje-
nem finalu letos popolnoma po-
mladili ekipo, vendar te kadro-
vske spremembe niso obrodile 
sadov. Zagotovo bodo morali ti 
mladeniči še malo trenirati, da 
bodo dosegli nivo svojih pred-
hodnikov.

5. mesto: Gerečja vas – člani 4. mesto: Slovenja vas – člani

3. mesto: Hajdoše – člani 2. mesto: Draženci – člani
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1. mesto: Hajdina – člani Skupinska fotografija najboljših ekip na članskem turnirju 2017

VETERANSKI TURNIR – IZVEDBA ŠT. 19
Zanimiv je bil tudi razplet letošnjega veteranskega tur-
nirja v malem nogometu. Spet so ga osvojili Gerečani in 
tako ponovili lansko uspešno zgodbo. Zelo dobri, drugi, 
so bili tokrat ambiciozni in odlično organizirani Dražen-
ci, tretje mesto pa je osvojila ekipa Hajdine. Na turnirju 
je (spet) manjkala ekipa Slovenje vasi.
Ekipa iz Dražencev je v skupini A v zanimivi in napeti tek-
mi premagala ekipo Hajdine z rezultatom 2:1 ter si tako 
zagotovila veliki finale. V skupini B so se med seboj pome-
rile ekipe Gerečje vasi, Skorbe in Hajdoš. Gerečani so do-
kaj prepričljivo opravili z obema tekmecema, tekma med 
ekipama Skorbe in Hajdoš pa se je končala z minimalno 
zmago Skorbe (3:2). V velikem finalu med Draženčani in 
Gerečani ti niso dopustili presenečenja in so zasluženo 
zmagali 4:1, tekma pa je bila zaznamovana z malce preveč 
agresivno igro določenih posameznikov.

Nekaj zanimivosti z veteranskega turnirja
 – Gerečani so bili spet najboljši, tokrat je svoje delo na 

trenerski klopi odlično opravil »organizator Laški«, 
trener »Vujo« je namreč manjkal. Beseda trener ima 
namreč pomen.

 – Ekipa Dražencev je bila letos vzorno organizirana, 
ambiciozno postavljena in tudi rezultatsko zelo uspe-
šna. Statistika veteranskih turnirjev govori namreč o 
tem, da so se Draženčani sploh prvič prebili v veliki 
finale, ta turnir pa je nosil že zaporedno številko 19. 
Za naslov prvaka pa bo potrebno še nekaj več.

 – Zanimivo zgodbo so letos spisali Skorbljani, saj so 
morali zaradi žreba in odsotnosti ekipe iz Slovenje 
vasi zaporedno odigrati kar tri tekme. Utrujenost je 
naredila svoje pa tudi maloštevilni gledalci so se jih 
naveličali gledati na igrišču.

 – Najboljši strelec turnirja je postal golgeter Boštjan 

Pacher, ki »živi od golov«. To je sicer njegov prvi pokal naj-
boljšega strelca pri veteranih, a kar nekaj jih je osvojil že 
pri članih. Očitno mu hajdinska telovadnica kar leži.

Sandi Mertelj
Foto: ŠZ Občine Hajdina

5. mesto: Hajdoše – veterani

4. mesto: Skorba – veterani
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3. mesto: Hajdina – veterani

2. mesto: Draženci – veterani 

1. mesto: Gerečja vas – veterani

Skupinska fotografija najboljših ekip 
na veteranskem turnirju 2017

Veterani Hajdine jesenski prvaki, blizu temu tudi člani Skorbe
Jesenski del tekmovanja pod okriljem MNZ Ptuj je pri članih v zaključni fazi, veterani so ga že končali. Pri slednjih so bili 
predstavniki iz občine Hajdine zelo uspešni.

Veteranska ekipa NK Hajdina je postala jesenski pr-
vak lige veteranov 35 zahod pod okriljem MNZ Ptuj.

Veterani tudi letos tekmujejo v treh li-
gah: enotni ligi +40 in dveh ligah +35 
(vzhod in zahod). Trije predstavniki iz 
občine Hajdina so umeščeni v ligo +35 
zahod, najuspešnejša med njimi pa je 
bila ekipa s Hajdine, ki se je okitila z 
naslovom jesenskega prvaka. Do tega 
dosežka so prišli s sedmimi zmagami 
na osmih tekmah, klonili so le na prvi 
tekmi s Skorbo v gosteh. Na drugem 
mestu bo s štirimi točkami zaostanka 
prezimila Gerečja vas, še štiri točke 
manj ima Skorba, a tudi tekmo manj.
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Najboljša strelca lige sta Marko Bezjak (Hajdina) z 11 za-
detki, Marko Kmetec (Skorba) jih je dosegel osem. 
Ekipa Veteranov Hajdoš je tekmovala v ligi +40. Liga je le-
tos izjemno izenačena, saj po polovici sezone štiri moštva 
ločijo pičle tri točke. Prav toliko zaostanka imajo Hajdošani 
za vodilno ekipo Vidma. 

VETERANI 35 ZAHOD
REZULTATI MEDSEBOJNIH TEKEM PREDSTAVNIKOV 
IZ OBČINE HAJDINA: 
Skorba – Hajdina 8:5, Skorba – Gerečja vas 3:3, Gerečja vas 
– Hajdina 1:3, Hajdina – Skorba 6:2, Gerečja vas – Skorba 
4:2.

VETERANI 40

SKORBA VODILNA EKIPA 1. LIGE MNZ PTUJ
Članske lige so še v teku, predstavniki iz občine Hajdine pa 
za zdaj tekmujejo zelo solidno. V Superligi nastopata ekipi 
Hajdine in Gerečje vasi, za zdaj pa bolje kaže Gerečanom, 
ki so v prvi tretjini sezone na devetih tekmah osvojili 14 
točk (Hajdina 10). S tema dosežkoma sta na 4. in 8. mestu 
lige, vodijo Stojnci (22) pred Cirkulanami (20). 
Skorba po izpadu iz Superlige tekmuje v 1. ligi MNZ Ptuj, 
po tretjini prvenstva pa suvereno vodi. Na devetih tekmah 
se lahko ponašajo z dosežkom osmih zmag in enega remi-
ja (25 točk), kar jim je pred najbližjim zasledovalcem (Gra-
jeno) prineslo šest točk naskoka. 
V 2. ligi MNZ Ptuj med devetimi klubi nastopata ekipi Slo-
venje vasi in Hajdoš. Hajdošani so za zdaj uspešnejši, na 
sedmih tekmah so zbrali devet točk (5. mesto), Slovenje-
vaščani imajo tri manj (7. mesto). 

JM, 
Štajerski tednik

1. HAJDINA 8 7 0 1 37:14 21
2. GEREČJA VAS 8 5 2 1 14:9 17
3. SKORBA 7 4 1 2 22:22 13
4. LOVRENC 8 2 1 5 6:12 7
5. LESKOVEC 7 1 1 5 7:13 4
6. SP. POLSKAVA 6 0 1 5 3:19 1

1. VIDEM 8 4 3 1 21:15 15
2. ORMOŽ 8 4 2 2 21:13 14
3. ZG. POLSKAVA 8 3 3 2 19:18 12
4. HAJDOŠE VETERANI 8 4 0 4 15:19 12
5. MAJŠPERK 8 2 1 5 19:20 7
6. POHORJE OPLOTNICA 8 2 1 5 5:15 6

1. državno prvenstvo in finale 
Slovenske footgolf lige na Ptuju

Matija Brodnjak – skupni zmagovalec Slovenske 
footgolf lige 2017

Najboljši trije na 1. državnem prvenstvu v footgol-
fu: 3. mesto Nejc Ogrinc, 2. mesto Ian Emeršič in 1. 
mesto Denis Mlekuž v družbi Aleksandra Kravanje 
(vodja tekmovanja) in Matije Brodnjaka (predse-
dnika Footgolf kluba Ptuj)

V soboto, 21. oktobra, se je na igrišču za golf na Ptuju končala prva tekmovalna 
sezona Footgolf zveze Slovenije. Organizirano je bilo 1. državno prvenstvo in 
hkrati tudi finale Slovenske footgolf lige za sezono 2017. Prvi državni prvaki 
so postali: Denis Mlekuž (Bovec) pri moških, Irena Krajnc (Ptuj) pri ženskah in 
Darin Repič (Ptuj) pri moških nad 45 let.

Končni rezultati 1. državnega 
prvenstva v footgolfu 2017
Moški – absolutno:
Denis Mlekuž, Posočje Bovec, 70 
udarcev (dodatno razigravanje)
Ian Emeršič, Ptuj, 70 udarcev (doda-
tno razigravanje)
Nejc Ogrinc, Ptuj, 71 udarcev (doda-
tno razigravanje)
Sandi Mertelj, Ptuj, 71 udarcev (do-
datno razigravanje)

Moški – nad 45 let:
Darin Repič, Ptuj, 73 udarcev
Aleksander Kravanja, Posočje Bovec, 
75 udarcev
Dare Voglar, Ptuj, 76 udarcev

Ženske – absolutno:
Irena Krajnc, Ptuj, 95 udarcev
Sanda Lah Kravanja, Posočje Bovec, 
103 udarci (dodatno razigravanje)
Tea Obrč, Posočje Bovec, 103 udarci 
(dodatno razigravanje)

Naslov prvega zmagovalca sloven-
ske klubske lige si je že pred finalom 
zagotovil Footgolf klub Ptuj. Zma-
govalec med moškimi je postal Ma-
tija Brodnjak (Ptuj), ki je suvereno 
zmagal že po treh krogih Slovenske 
footgolf lige, nagrado pa je zaradi 
poškodbe sprejel kar v mavcu. Zma-
govalka med ženskami je postala 
Sanda Lah Kravanja (Posočje Bovec).
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Končni rezultati Slovenske footgolf 
lige 2017, kjer je bilo odigranih pet 
turnirjev, za uvrstitev pa so šteli rezul-
tati z najmanj treh turnirjev:
Moški:
Matija Brodnjak, Ptuj, 300 točk
Denis Mlekuž, Posočje Bovec, 285 točk
Damijan Turk, Ptuj, 269 točk
Ženske:
Sanda Lah Kravanja, Posočje Bovec, 
300 točk
Irena Krajnc, Ptuj, 284 točk
Natalija Starčič, Ptuj, 163 točk

SM Skupinska fotografija udeležencev 1. državnega prvenstva v footgolfu

Občinski turnir v footgolfu
V okviru praznika občine Hajdina je bil uspešno izpeljan še en občinski turnir v footgolfu, v sicer že precej uveljavljeni 
novi športni panogi na tem območju. Tokrat je nastopilo le 13 igralcev z vseh območij občine Hajdina, kljub temu pa 
dobre volje ni manjkalo.

Vlogo favorita so zopet upravičili igralci iz Skorbe, ki so v sku-
pnem seštevku za tri udarce premagali ekipo Hajdine. Med 
posamezniki se je vrstni red na vrhu v primerjavi z lanskim 
letom vendarle malo premešal. Lanski zmagovalec Nejc 
Ogrinc tokrat ni bil niti na zmagovalnih stopničkah, je pa bil 
tokrat najboljši njegov brat Matjaž Ogrinc, ki je s konstantno 
igro dosegel rezultat »2 pod parom« (70 udarcev). Nekoliko 
presenetljivo, a zasluženo se je na drugo mesto prebil Vik-
tor Hotko (72 udarcev), tretji je bil aktualni rekorder igrišča 
Uroš Krajnc (73 udarcev). Morda je vrstni red na vrhu krojilo 
tudi nekoliko slabše vreme, a pogoji za igro so bili za vse 
enaki. Zaradi poškodbe je manjkal »footgolf guru« Matija 
Brodnjak, brez katerega takega trenutnega razcveta te za-
nimive igre sploh ne bi bilo. Možnosti za nadaljnji razvoj te 
igre je še precej. Po nekaterih podatkih naj bi ravno footgolf 
že bil na programu olimpijskih iger leta 2024 v Parizu. 

Besedilo in foto: 
SM

Najboljši na letošnjem občinskem turnirju v footgolfu

Letošnja ekipa na turnirju v footgolfu ob prazniku občine Hajdina
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Mlada tekmovalka iz Slovenje vasi je nastopila v kategoriji 
do 78 kg, kjer se je merilo 23 judoistk. Začela je odlično 
in z iponom odpravila predstavnico Romunije, Alexandro 
Mazilu. V drugem krogu je naletela na izvrstno Portugalko 
Patricio Sampaio, ki je Niko presenetila s hitrimi napadi in 
ji preprečila uvrstitev v četrtfinale. Na SP se v repesažne 
borbe uvrstijo le četrtfinalistke, zato se Nika ni imela pri-
ložnosti boriti za medalje. V uteho ji je na prvem SP ostala 
delitev 9. mesta.
Nika Šlamberger: »Proti Romunki mi je borba dobro uspe-
la, od samega začetka sem imela pobudo in dokaj gladko 
prišla do zmage. Pomagalo mi je tudi to, da sem se z njo 

letos enkrat že pomerila in sem poznala njen način bor-
be. Sledila je borba s Portugalko, pri kateri sem že ob pr-
vem stiku začutila zares veliko moč v rokah. Takoj je začela 
močne napade, ki se mi jih ni uspelo obraniti. Svojo moč 
je Portugalka dokazala tudi v naslednjih borbah, saj je na 
koncu z le enim porazom – tega je doživela proti kasnejši 
svetovni prvakinji iz Japonske – osvojila bronasto medaljo. 
Žreb je bil zame zares težak.«
Za Slovenijo sta bronasti medalji osvojila Maruša Štangar v 
kategoriji do 48 kg in Enej Marinič v kategoriji nad 100 kg. 

JM, Štajerski tednik

Mladinsko svetovno prvenstvo 
v Zagrebu, kategorija do 78 kg 
(23 tekmovalk):
1. Shiyu Umezu (Japonska)
2. Teresa Zenker (Nemčija)
3. Marina Bukreeva (Rusija)
3. Patricia Sampaio (Portugalska)
9.–16. Nika Šlamberger (Slove-
nija)

Nika tekmovala 
na svetovnem 

mladinskem prvenstvu
V sredini oktobra je v Zagrebu potekalo mladinsko svetov-
no prvenstvo v judu. Na Hrvaškem je nastopilo več kot 500 
mladih iz 83 držav sveta. Slovenijo je zastopalo 10 tekmo-
valcev in tekmovalk, med njimi je bila tudi Nika Šlamber-
ger iz JK Drava, ki jo je spremljal njen trener Vlado Čuš.

Nika Šlamberger 
in njen trener Vlado Čuš

Kolesarski dogodek ob prazniku občine
Vaški odbor Slovenja vas je v sodelovanju s PGD Slovenja vas v počastitev občinskega praznika pripravil tradicionalni 
kolesarski dogodek. V sobotnem dopoldnevu, 21. oktobra, so se kolesarji zbrali pri gasilskem domu, od tam pa jih je pot 
vodila po naseljih občine Hajdina in bližnji okolici.

Lepo jesensko vreme je na kolo znova pritegnilo okrog 30 
ljubiteljev tega športa, na startu v Slovenji vasi pa jih je 
pozdravila Darja Tomčič, koordinatorica VO Slovenja vas, 
in jim predstavila traso kolesarske poti. Na poti so se ko-

lesarji ustavili tudi na občinskem trgu, vsi pa so uspešno 
pripeljali tudi na cilj.

TM

Postanek na osrednjem občinskem trgu so udeleženci kolesarskega dogodka izkoristili za fotografiranje. Foto: arhiv Tomčič
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Kolesarski trim 
vaščanov Hajdoš

Lepo sončno nedeljo, 1. oktobra, so za kolesarski trim iz-
koristili vaščani Hajdoš. Popoldan so se v velikem številu 
zbrali v športnem parku Hajdoše in od tam krenili na kraj-
šo kolesarsko turo po občini Hajdina.

Vaški odbor Hajdoše je poskrbel za prijeten kolesarski dogodek.

Več kot 50 kolesarjev se je odpravilo na zdaj že tradicio-
nalni rekreativni kolesarski trim, ki ga z veseljem organizi-
ra VO Hajdoše s predsednico Hildo Bedrač, pomagajo pa 
tudi društva na vasi. Še pred startom se je Bedračeva za-
hvalila vsem, ki so se odzvali na povabilo in prišli na vaško 
druženje, predstavila je traso kolesarjenja in poudarila, da 
je dogodek povsem rekreativne narave, s poudarkom na 
druženju in spoznavanju vaščanov. Za spremstvo in var-
nost na poti je skrbela tudi ekipa PGD Hajdoše. Vsi kolesar-
ji so srečno prispeli na cilj, pred gasilski dom, kjer je bilo na 
koncu še prijetno druženje s pogostitvijo. Kot so obljubili 
Hajdošani, bodo za prihodnji kolesarski dogodek pridno 
nabirali kondicijo in se konec poletja prihodnje leto spet 
srečali na kolesu. 

Besedilo in foto: TM

Ribiški tekmi Žejnih ribic 
ob prazniku občine

Ribiško društvo Žejne ribice je v počastitev občinskega 
praznika ob ribniku v Dražencih pripravilo tekmo dvojic in 
tekmo za memorial Danija Rajha. Tekma dvojic je bila 14. 
oktobra, ko sta zmago proslavila izkušena ribiča, oče in sin 
Drago in Urban Lenart iz Hajdoš.

Na 2. mesto se je uvrstila dvojica Zgornja Hajdina 2 v sesta-
vi Dejan Šešerko in Jože Kosar, na 3. mesto pa dvojica Dra-
ženci, ki sta jo sestavljala Dušan Černenšek in Jože Gajser.
DRAGU LENARTU TUDI PREHODNI POKAL
V soboto, 21. oktobra, je bila ob ribniku v Dražencih še me-
morialna tekma v spomin Daniju Rajhu. Znova je zmagal 
izkušeni ribič Drago Lenart, ki je domov odnesel tudi pre-
hodni pokal, na 2. mesto se je uvrstil Srečko Arnuš in na 3. 
mesto Urban Lenart.

TM

Letošnji naj ribiči – nagrajenci na tekmah, posvečenih občinskemu prazniku
Foto: Denis Krajnc



42

November 2017

Občinska ribiška tekma 
v Slovenji vasi

Ribiško društvo Obkanalski krivolovci je v soboto, 30. septembra, uspešno iz-
peljalo občinsko ribiško tekmo.

Vreme je bilo ribičem letos zelo naklo-
njeno, kar je bil verjetno tudi vzrok za 
izjemno dobro udeležbo tekmovalnih 
ekip iz občine Hajdina. Nastopilo je 
veliko ekip, zato je bila ob ribniku v 
Slovenji vasi kar gneča. Največ ribiške 
sreče je imela ekipa PGD Slovenja vas, 
druga je bila ekipa Krivolovcev, tretje 
pa so bile Žejne ribice.

Besedilo in foto: 
TMOb ribniku Obkanalskih krivolovcev je bila tokrat 

gneča, a vsi so imeli zagotovljen ulov.

Odličja za najboljše na občinski ribiški tekmi

Lepo obarvana jesen in posebno doživetje za planince
Lepa, topla jesen v vsej svoji barvni lepoti daje še posebno lepo doživetje na sprehodih, pohodih in raznih druženjih 
v naravi. Tudi članice in člani Planinskega društva Hajdina doživljamo vso lepoto jeseni, ki nam jo daje narava v tem 
letnem času. Sprostijo te hoja po suhem listju, šumenje vetra v krošnjah dreves, nabiranje gozdnih sadežev, ki nam jih 
narava ponuja na vsakem koraku.

Nekaj takšnih in podobnih utrinkov smo doživeli planinci 
na različnih pohodih, ki smo jih opravili v sredogorje na 
Debelo peč, Ermanovec, Bevkov vrh, Sivko skupaj s planin-
ci iz ptujskega društva, nočni pohod na Donačko goro v 
okviru 19. praznika občine Hajdina in na tradicionalnem 
kostanjevem pikniku na prostoru ob igrišču v Hajdošah, 
s prehojenim zadnjim delom Slovenjegoriške planinske 
poti od Palaske do ptujskih term. Vmes smo bili še na obi-
sku na Goričkem, kjer so nas gostili prijazni pohodniki iz 
občine Cankova. Ta skupna druženja trajajo že kar nekaj 

časa. Eno leto so po-
hodniki gostje v naši 
občini. Peljali smo jih 
že na Donačko goro 
pa tudi v Haloze. Letos 
smo bili mi njihovi go-
stje in pričakali so nas 
v kraju Grlinci, od ko-
der smo odšli na sku-
pni pohod po občini 
Cankova. Po pohodu 
je sledilo druženje in 
ob zvokih harmonike, 
ki jo je raztegnil Rok, je 
bilo vzdušje enkratno. 

Sprejel nas je tudi župan občine Cankova Drago Vogrinčič 
in nam lepo opisal življenje na Goričkem.
TONE OB 70-LETNICI SEDEMDESETIČ NA DONAČKO GORO
Pri planincih gre zabeležiti še en dogodek. Konec septem-
bra je svoj 70. rojstni dan praznoval član nadzornega od-
bora planinskega društva Tone Gabrovec. Ob tej priložno-
sti je skupaj s svojimi prijatelji planinci šel sedemdesetič v 
tem letu na Donačko goro. 
Čestitamo našemu slavljencu!

Slavko Burjan 

Tonetov 70. pohod na Donačko goro ob nje-
govem 70. rojstnem dnevu

Naši planinci na obisku pri prijateljih planincih v vasi Grlinci v občini Cankova
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Hajdinski planinci so se v počastitev občinskemu prazniku tradicionalno podali na Donačko goro.

Hajdinski planinci na Donački gori na nočnem po-
hodu, tik preden je sonce zašlo.
Foto: arhiv PD, TM

Frizerski studio Tia že tri leta
Še kako živ je spomin izpred treh let, ko je Skorba dobila frizerski salon. Za 
samostojno podjetniško pot se je odločila Jasmina Horvat iz Skorbe, salon pa 
je odprla zraven gostilne Koštomaj. V tem kratkem obdobju je s trudom, prija-
znostjo in profesionalnim odnosom do strank pridobila zaupanje mnogih, ki se 
v frizerski studio Tia radi vračajo.

Jasmina je ob tretjem rojstnem dne-
vu dejala, da ni bilo lahko, vmes je 
še drugič postala mama, po poro-
dniškem dopustu pa se je spet vrnila 
v salon, kjer uživa ob delu in iskanju 

vedno novih izzivov. Ob obletnici sta 
ji v imenu vaškega odbora Skorba če-
stitala tudi Renata Gabrovec in Franc 
Šlamberger. 

TM

Frizerki Jasmini sta ob obletnici v imenu vaškega odbora čestitala Renata in Franc. Foto: TM

V salonu uporabljamo 
lasno kozmetiko  

Schwarzkopf.
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Padec imunske odpornosti se velikokrat poja-
vi ob menjavi letnih časov, predvsem iz pole-
tja v jesen in zimo. Pomembni so tudi pravilna 
prehrana, dovolj spanca, fizična aktivnost in 
uspešno premagovanje stresa. Najpogostejši 
simptomi oslabljenega imunskega sistema so 
utrujenost, okužbe, vnetja, alergijske reakcije, 
počasno celjenje ran, kronična driska in druge 
infekcije, kot so herpesi na ustnicah. Strokov-
njaki trdijo, da se povprečna odrasla oseba 
dvakrat na leto prehladi ali dobi kakšno infek-
cijo. Osebe, ki zbolijo štirikrat ali večkrat, mo-
rajo nekaj ukreniti glede krepitve imunskega 
sistema.

NASVETI ZA VZDRŽEVANJE IMUNSKEGA 
SISTEMA
1. Redna telesna aktivnost
Aktivni bi morali biti vsak dan, najbolje v na-
ravi. S tem boste izgubili tudi odvečne kilo-
grame, poleg tega pa boste tudi laže prema-
govali vsakodnevni stres. Redna vadba lahko 
okrepi imunski sistem tudi za 50 odstotkov.
2. Zagotovite svojemu telesu dovolj spa-
nja
Pojdite spat pred polnočjo in spite vsaj osem 
ur na noč. Poskrbite tudi, da v spalnem pro-
storu ni prevroče. Najbolje je, da je v prostoru 
temperatura približno 18 stopinj.
3. Izogibajte se stresu
Negativna čustva, napetost in stres so krivci, 
zaradi katerih nam slabi imunski sistem. Stre-
su se v življenju ne moremo izogniti. Lahko pa 
ga bolj ali manj uspešno premagujemo. Zato 

je priporočeno, da si poiščemo v življenju stva-
ri, ki nas sproščajo. To so lahko sprehod, tek v 
naravi, druženje s prijatelji ali dobra knjiga.
4. Uživajte raznoliko in zdravo hrano
Osnovna hranila, ki jih potrebujemo, so: esen-
cialne aminokisline, esencialne maščobne 
kisline, vitamini, minerali, glukoza, antioksi-
danti in voda. Vse to dobimo s pestrim iz-
borom živil, pri čemer jih izbiramo glede na 
sezono. Čim manj naj bo predelane hrane. 
Najbolje je, če imamo pet obrokov na dan. V 
vsak obrok je dobro vključiti svežo zelenjavo 
in sadje. Ker je tempo življenja hiter, se veliko-
krat ne moremo držati teh napotkov. V takem 
primeru si lahko pomagamo s pripravki, ki se 
kupijo v lekarni. Med temi pripravki bi izbrala 
naslednje:

1. Vitaminsko-mineralni pripravki
Pri teh pripravkih gre za uravnoteženo 
kombinacijo različnih vitaminov in mi-
neralov, ki krepijo odpornost, varujejo 
organizem pred okužbami in delujejo 
koristno pri prehladnih obolenjih. Pri-
merni so za vzdrževanje zdravja, ko je 
vnos vitaminov in mineralov s prehrano 
zmanjšan. Izdelke z vitamini in minerali 
je najbolje zaužiti ob obroku, saj je takrat 
izkoristek največji. To še posebno velja za 
vitamine, ki so topni v maščobah (A, D, 
E, K).
2. Aminokisline
Sodelujejo pri različnih mehanizmih 
imunskega sistema. Pogosto so dodane 
v vitaminsko-mineralne pripravke. Naj-
pogosteje jih uporabljamo ob akutnih 
težavah, kot sta nahod, prehlad, in okuž-
bah dihal, saj je poraba teh povečana.
3. β-glukani
Delujejo kot imunomodulatorji, spod-
bujajo in krepijo naravno imunsko 
odpornost. Imajo pa tudi protivnetne, 
protibakterijske in protiglivične lastnosti. 
Priporočajo se pri vseh vrstah okužb in 
so primerni tudi za dolgotrajno jemanje. 
Paziti moramo, da jih zaužijemo zjutraj 

pol ure pred obrokom ali zvečer pred spa-
njem.
4. Kolostrum
Primeren je za otroke in odrasle. Je vir 
imunskih faktorjev, ki pomagajo pri ra-
zvoju odpornosti, in rastnih dejavnikov, 
ki omogočajo hitrejšo obnovo celic.
5. Zdravila naravnega izvora
Izdelki iz ameriškega slamnika so name-
njeni povečanju odpornosti. Lahko jih 
jemljemo preventivno ali pa jih začne-
mo jemati ob prvih znakih prehladnega 
obolenja. Tako spodbudimo pravočasen 
odziv imunskega sistema in skrajšamo 
čas bolezni. Študije so dokazale protivi-
rusno delovanje na virus gripe in herpe-
sa. Izdelki iz ameriškega slamnika so v 
obliki tablet, kapsul, tinktur in tekočin za 
pripravo toplega napitka. Pri dolgotrajni 
uporabi so potrebne vmesne prekinitve.

Najbolje je, da se za nakup ustreznega izdelka 
za krepitev odpornosti odpravite v lekarno, 
kjer vam lahko pomagamo izbrati izdelek, ki 
ima ustrezno vsebnost hranil in nadzorovano 
kakovost. Ob tem boste dobili še strokovni na-
svet, kdaj, koliko časa in kako uporabljate do-
ločen izdelek. Ključno je tudi, da nam zaupate 
informacije o svojem zdravstvenem stanju 
in zdravilih, ki jih jemljete, saj vam bomo le v 
tem primeru lahko pravilno svetovali pri izbi-
ri primernega izdelka oziroma vas napotili k 
zdravniku, če bo to potrebno. Posebej pozorni 
moramo biti pri otrocih, nosečnicah, doječih 
materah, ljudeh s presajenimi organi, onko-
loških bolnikih in ljudeh z resnimi avtoimun-
skimi obolenji. Previdnost pa je potrebna tudi 
zaradi medsebojnega delovanja z nekaterimi 
zdravili.

Metoda Meško Žitnik, mag. farm.
Lekarna pri Sv. Martinu

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

tel. št.: 02 620 7887
info@lekarna-martin.si

NASVET ZA VEČ ZDRAVJA: 
Krepitev imunskega sistema

Imunski sistem je naš obrambni mehanizem. Potreben je za učinkovito obram-
bo telesa pred virusi, bakterijami in glivicami. Skrbi tudi za odstranjevanje 
strupov, ki nastajajo med presnovnimi procesi v telesu. Če je imunski sistem 
oslabljen, to vodi v utrujenost in pogostejše okužbe. 

Izdelki iz ameriškega slamnika so namenjeni pove-
čanju odpornosti, svetujejo v Lekarni Sv. Martina.
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Kri je nenadomestljivo zdravilo in 
nekaj najdragocenejšega, 

kar lahko podarimo
Strpnost in medsebojno spoštovanje sta temeljni človeški vrednoti in osnova 
za solidarnost med ljudmi, ta pa je osnova za krvodajalstvo. V želji, da bi se 
Hajdinčani v še večji meri odločali za darovanje krvi, sem se odločila, da vam 
predstavim potek in pogoje za darovanje krvi ter na kratko opišem, kaj se po 
vašem darovanju dogaja z odvzeto krvjo.

Kdo lahko daruje kri? Vsaka zdrava 
oseba, ki je stara med 18 in 65 let, 
tehta vsaj 50 kg, ki ima vrednost he-
moglobina 135 g/l (moški) in 125 g/l 
(ženske). Moški lahko darujejo na tri 
mesece, ženske pa na štiri.
Krvi ne smejo darovati osebe, ki so 
okužene z virusom HIV, osebe, ki so 
si kdajkoli vbrizgavale droge, osebe s 
sladkorno boleznijo in so na inzulinu, 
osebe, ki so kdajkoli obolele za rakom, 
in osebe, ki jemljejo zdravila proti str-
jevanju krvi.
Začasno vas lahko zavrnejo kot krvo-
dajalca, če imate nov pirsing ali tatu 
(za 6 mesecev), če ste dobili transfu-
zijo krvi (za 1 leto), če ste prestali ope-
racijo (za 1–6 mesecev), če ste opravili 
kolonoskopijo, gastroskopijo (za 6 
mesecev), če ste potovali po tropskih 
krajih (do enega leta), če ste noseči 
oz. ste rodili in dojite (za 1 leto), če ste 
preboleli virozo, vnetje dihal, prebavil 
(za 2–3 tedne) in v času, ko jemljete 
zdravila proti alergijam.
Če se odločite za darovanje krvi, na 
odvzem nikoli ne prihajajte tešči. Po-
jejte lahek, nemasten zajtrk. Dan pred 
odvzemom in na dan odvzema pa pij-
te veliko tekočine.
Sprejem krvodajalca se opravi v spre-
jemni pisarni, pri čemer je obvezna 
identifikacija z osebnim dokumen-
tom s sliko. Po sprejemu prejmete list 
krvodajalca in medicinski vprašalnik, 
ki ga izpolnite in s podpisom jamči-
te za resničnost podatkov o svojem 
zdravstvenem stanju. Tako boste 
zagotovili, da z odvzemom krvi ne 
bodo škodovali vašemu zdravju oz. 

da s transfuzijo vaše krvi ne bodo ško-
dovali pacientom. Pred zdravniškim 
pregledom vam izmerijo količino he-
moglobina v krvi ter krvni tlak in pulz. 
Ko kri darujete prvič, se vam izmeri še 
orientacijska krvna skupina ABO. Če 
so ob zdravniškem pregledu zagoto-
vljeni vsi pogoji, sledi odvzem krvi.
Krvodajalcu se lahko odvzame polna 
kri ali posamezne krvne komponente 
krvi, kot so trombociti, plazma. Od-
vzem polne krvi traja 5–10 minut pod 
nadzorom medicinske sestre. Odvza-
me se praviloma 450 mililitrov krvi v 
večdelni zaprti sistem vrečk za enkra-
tno uporabo, ki omogoča, da po kon-
čanem odvzemu vašo kri predelajo v 
krvne komponente.
Po končanem odvzemu vam medi-
cinska sestra povije mesto vboda, da 
prepreči podkožno krvavitev. Pripo-
roča se, da je povoj na roki nameščen 
še vsaj 2 uri po odvzemu krvi. Po kon-
čanem odvzemu vas postrežejo v kr-
vodajalski jedilnici s kranjsko klobaso, 
raznimi namazi, sadjem in osvežilnimi 
pijačami.
Zelo redko se po odvzemu krvi poja-
vijo tudi neželeni učinki, kot so omoti-
ca, vrtoglavica, slabo počutje. Ti učinki 
so prehodni in ponavadi po ustrezni 
oskrbi (namestitev v ležeči položaj z 
dvignjenimi nogami idr.) povsem iz-
zvenijo.
Za vsako odvzeto enoto krvi se opravi 
testiranje na označevalce okužb, ki se 
prenašajo s krvjo (HIV, hepatitisa B in 
C ter sifilis) ter določi krvna skupina 
(ABO, RhD in Kell).
V Sloveniji se potrebuje dnevno pri-

bližno od 300 do 350 krvodajalcev, 
da lahko zagotovimo zdravljenje bol-
nikov s krvjo. Največji porabniki krvi 
so bolniki z boleznimi krvi in krvo-
tvornih organov (kostnega mozga), 
bolniki z rakom, bolniki, zdravljeni s 
transplantacijo organov in kostnega 
mozga, ponesrečenci in bolniki, ki kri 
potrebujejo zaradi operativnih pose-
gov (operacije srca, komplikacije pri 
porodu).
V želji, da bi Hajdinčani znali stopiti 
skupaj tudi na humanitarnem podro-
čju, kot smo že velikokrat pokazali, in 
da bi krog krvodajalcev še povečali, 
vas vabim, da postanete krvodajalec/-
-ka in pomagate reševati življenja. 

Simona Strmšek Šlamberger,
predsednica OO RK Hajdina

Občani Hajdine na eni od krvodajalskih akcij
Foto: TM 

VABILO NA KRVODAJALSKO AKCIJO
Organizirana krvodajalska akcija za 

občane občine Hajdine bo 
v četrtek, 14. decembra 2017, 

med 7.00 in 11.00 
v Enoti za transfuzijsko dejavnost 

Ptuj. 
Že vnaprej vsakemu posebej hvala 

za darovano kri.

Vljudno vabljeni.
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1. Franc Kaisersberger, Gerečja vas 108a, roj. 11. 11. 1957, umrl 22. 9. 2017.
2. Alojz Ules, Hajdoše 15, roj. 22. 6. 1945, umrl 4. 10. 2017.
3. Majda Turnšek, Skorba 29, roj. 14. 4. 1951, umrla 19. 10. 2017.

V hvaležen spomin

Slovesnost v spomin padlim borcem

V sredo, 27. septembra, so se v domu krajanov v Doleni znova spomnili zgodovinskih dogodkov, ki so se v teh koncih 
dogajali pred 73 leti, v času druge svetovne vojne, ko so v boju z okupatorji ugasnila štiri mlada življenja. Partizanski 
kurirji, 20 jih je bilo združenih v enoti TV-8 S (terenski vod), so delovali na območju osrednjih Haloz. Štirje mladi borci so 
padli v neposredni bližini, v Zgornji Pristavi, 27. septembra 1944.

Uvodni pozdrav je imela Terezija 
Mirković, predsednica ZB za vre-
dnote NOB Hajdina, zbrane pa je 
nagovoril tudi župan občine Videm 
Friderik Bračič in spomnil na usoden 
dogodek, ki ne sme nikdar utoniti v 
pozabo. Branka Bezeljak, predsedni-
ca Območnega združenja borcev za 
vrednote NOB Ptuj, je poudarila zgo-
dovinski pomen partizanskega boja 
za svobodo in dejala, da se je tega 
treba spominjati.
Proslavo so pripravili Območno 
združenje borcev za vrednote naro-
dnoosvobodilnega boja Ptuj, ZB za 
vrednote NOB Hajdina, občini Haj-
dina in Videm ter OŠ Hajdina. Slo-
vesnost so s kulturnim programom 
popestrili pevci Folklornega društva 
Rožmarin Dolena, ljudski pevci KPD 
Stane Petrovič Hajdina in učenci OŠ 
Hajdina pod mentorstvom Silve Haj-
šek in Marije Meklav. Po nagovorih in 
kulturnem programu je delegacija k 
spomeniku padlih v Zgornji Pristavi 
položila venec in prižgala sveče. V 
delegaciji so bili videmski župan Fri-
derik Bračič, hajdinski podžupan Karl 
Svenšek in podpredsednik Območ-
nega združenja borcev za vrednote 
NOB Ptuj Franc Toplak. Sledilo je pri-
jetno tovariško srečanje.

TM

Utrinki s slovesnosti v Doleni
Foto: Jože Šmigoc, Štajerski tednik
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Dan spomina pri obeležju 
hajdinske šole

Ob spominski plošči pri OŠ Hajdina je bila v petek, 27. ok-
tobra, komemoracija pred dnevom spomina na mrtve v 
organizaciji ZB za vrednote NOB Hajdina, občine Hajdina 
in OŠ Hajdina. Na proslavi so se poklonili padlim borcem, 
talcem in žrtvam okupatorjevega nasilja v 2. svetovni voj-
ni ter se spomnili žrtev osamosvojitvene vojne. 
Po slovenski himni, ki so jo zapeli ljudski pevci KPD Hajdina, je zbra-
ne nagovorila Terezija Mirković, predsednica ZB za vrednote NOB 
Hajdina. Spomnila je na vojna grozodejstva, se spomnila tistih, ki so 
dali življenja za svobodo, in poudarila, kako velik je danes pomen 
življenja v svobodi in miru. »Spomin bo večen. Spomin ne more 
umreti. Spomin na žrtve, ki so v zgodovini slovenskega naroda bra-
nile dom in dale življenja za domovino, bo živel večno. Če bomo 
sami tako hoteli in nam bo mar,« je zaključila Mirkovićeva. 
Delegacija, ki so jo sestavljali župan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar, podpredsednik Združenja borcev za vrednote NOB Ptuj 
Franc Toplak in učenki OŠ Hajdina, je k spominski plošči položila 
venec in prižgala sveče. V kulturnem programu so se pevcem pri-
družile še hajdinske ljudske pevke in učenke OŠ Hajdina.

Besedilo in foto: TM

Na komemoraciji ob spominski plošči pri OŠ Hajdina

 

 

 

 

 

V A B I L O 
VABLJENI NA »PUŠELŠANK« V SKORBO. 

POTEKAL BO od 13. do 17. 11. 2017 

V KLETNIH PROSTORIH  

                              DOMA KRAJANOV SKORBA 

                            VSAK DAN od 18. do 22. URE. 
 
 
Dobrodošli na Pušelšanku v Skorbi!  

 
 
Vabijo vaški kletarji z VO Skorba  

 

 

 

 

 

 

PRISRČNO VABLJENI NA  

VEČER  
VINSKIH PESMI  

Z LJUDSKIMI PEVCI IN GODCI,  

ki bo v soboto, 18. 11. 2017,  

v Domu krajanov Skorba ob 18. uri.  
 
 
Kdor poje z iskrenim srcem,  
 se smeji in veseli,  
v družbi radost doživi.  

 
 

Lepo vabljeni! KD Skorba 
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PROGRAM PRIREDITEV OB 19. PRAZNIKU OBČINE HAJDINA
Ob 10.00 Sobota, 30. september 2017

Občinsko prvenstvo v ribolovu
Organizator: Ribiško društvo Obkanalski krivolovci
Kraj: ribnik Slovenja vas

Ob 17.00 Ponedeljek, 2. oktober 2017
Občinsko prvenstvo v malem nogometu (člani)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: igrišče z umetno travo pri OŠ Hajdina

Ob 17.00 Torek, 3. oktober 2017
Občinsko prvenstvo v malem nogometu (veterani)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: telovadnica OŠ Hajdina

Ob 13.00 Četrtek, 5. oktober 2017 
Občinsko prvenstvo v golfu za moške in ženske 
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče za golf Ptuj

Ob 16.30 Četrtek, 12. oktober 2017
Občinsko prvenstvo v footgolfu (posamezno in 
ekipe)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče za golf Ptuj

Ob 10.00 Sobota, 14. oktober 2017
Občinska ribiška tekma (pari)
Organizator: Ribiško društvo Žejne ribice Draženci
Kraj: ribnik v Dražencih

Ob 15.00 Nedelja, 15. oktober 2017
Dan Otroške nogometne šole Golgeter Hajdina
Organizator: Otroška nogometna šola Golgeter Hajdina
Kraj: igrišče ŠD Hajdina

Ob 15.30 Petek, 20. oktober 2017
Nočni pohod na Donačko goro
Organizator: Planinsko društvo Hajdina
Kraj: Donačka gora (odhod z avtobusom izpred Občine 
Hajdina)

Ob 9.00 Sobota, 21. oktober 2017
Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu (posamezno)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: telovadnica OŠ Hajdina

Ob 10.00 Sobota, 21. oktober 2017
Rekreativno kolesarjenje po Občini Hajdina
Organizatorja: Vaški odbor Slovenja vas in PGD Slovenja 
vas
Kraj: kolesarske poti po Občini Hajdina in izven nje

Ob 10.00 Sobota, 21. oktober 2017
Memorial Danija Rajha v ribolovu
Organizator: Ribiško društvo Žejne ribice Draženci
Kraj: ribnik v Dražencih

Ob 9.00 Sobota, 28. oktober 2017
Mednarodni turnir v karateju EURO EAST Hajdina 
2017
Organizator: Karate klub WKSA Hajdina
Kraj: telovadnica OŠ Hajdina

Ob 9.00 Torek, 31. oktober 2017
Občinsko prvenstvo v tenisu za člane (pari)
Organizator: Tenis klub Skorba
Kraj: Goya center Hajdoše 

Ob 18.00 Petek, 3. november 2017
Občinsko prvenstvo v kegljanju
Organizator: Športno društvo Gerečja vas
Kraj: kegljišče Deta center Ptuj 

Ob 9.00 Sobota, 4. november 2017
Občinsko prvenstvo v streljanju na glinaste golobe
Organizator: LD Boris Kidrič Hajdina
Kraj: strelski poligon na Zg. Hajdini

Ob 18.00 Nedelja, 5. november 2017
Glasbeno-scenski projekt »Gostilna da za rundo«
Organizator: Učiteljsko-vzgojiteljski zbor OŠ Hajdina z 
zborovodjem Urošem Sagadinom
Kraj: Dom krajanov Skorba

Ob 18.00 Ponedeljek, 6. november 2017
Občinsko prvenstvo v šahu
Organizator: Športno društvo Gerečja vas
Kraj: Gasilski dom Gerečja vas

Ob 17.00 Sreda, 8. november 2017
Odprtje razstave »Olimpijade hajdoških gasilcev«
Organizator: Občina Hajdina in PGD Hajdoše
Kraj: razstavni prostor v PSC Hajdina

Ob 18.00 Sreda, 8. november 2017
Troboj v vrtnem kegljanju
Organizator: Športno društvo Nova Hajdina
Kraj: paviljon v Športnem parku Nova Hajdina

Ob 17.00 Petek, 10. november 2017
Odprtje V. skupinske razstave Likovno-fotografske 
sekcije Občine Hajdina
Organizator: Likovno-fotografska sekcija Občine Hajdina
Kraj: dvorana DU Hajdina

Ob 18.00 Petek, 10. november 2017
18. »Štajerska frajtonarica«
Organizator: Kulturno društvo Valentin Žumer Hajdoše
Kraj: šotor na trgu pred Občino Hajdina

Sobota, 11. november 2017

OSREDNJA PRIREDITEV
Ob 13.00 Začetek prinašanja belega in rdečega mošta ter vpis 

prinašalcev mošta v krstno knjigo za leto 2017 v 
šotoru

Ob 15.00 Prihod dveh aktualnih kletarjev letnika 2017 iz naselja 
Hajdoše s konjsko vprego v spremstvu kletarjev 
prejšnjih letnikov in začetek 22. tradicionalne 
prireditve »Iz mošta vino – pridi na Hajdino« v farni 
cerkvi sv. Martina s kulturnim programom in krstom 
mošta

Ob 16.30 Osrednja prireditev ob 19. prazniku Občine Hajdina
s slavnostnim govorom župana in podelitvijo
              1. priznanj za najlepše urejeno vaško skupnost 
               in posamezne objekte
               2. občinskih priznanj
Pogostitev občanov in gostov (v šotoru na trgu pred 
Občino Hajdina)

Ob 17.30 Družabno srečanje občanov Občine Hajdina z 
ansamblom Slovenski zvoki

Nedelja, 12. november
Ob 10.00 Slavnostna maša ob prazniku sv. Martina

Po maši krajše srečanje v šotoru na trgu pred Občino 
Hajdina

Ob 18.00 Nedelja, 12. november 2017
Gledališka predstava »En dan življenja – mama 
Huanita«
Organizator: KGD Ptičica
Kraj: telovadnica OŠ Hajdina


