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Vesel božič 
in srečno v letu 2017
vam želi Občina Hajdina
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HAJDINČAN je glasilo Občine Hajdina.
Člani uredništva: Tatjana Mohorko (odgovorna urednica), 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.
Fotografija na naslovnici: Tatjana Mohorko
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.

Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo.
A že na obzorju žarijo zvezdice nove dobe.
Naj prinesejo nam zdravja, sreče, ljubezni in 
svetlobe!

Vesel božič in
srečno novo leto 2017.

Uredniški odbor 
Hajdinčan

V Slovenji vasi adventna delavnica
Dan pred prvo adventno nedeljo je VO Slovenja vas pripravil praznično obar-
vano delavnico izdelovanja adventnih venčkov in aranžmajev. Na delavnico so 
povabili vaščane Slovenje vasi in odziv je bil zelo dober.

V dvorani gasilskega doma v Slovenji vasi so 
tamkajšnji domačini ustvarjali v adventni delavnici.

Člani vaškega odbora so priskrbeli veliko 
naravnega materiala, pomagali so tudi z 
nasveti, vsak pa je dodal le svojo barvo 
svečk in nastali so čudoviti venčki in bo-
žično-novoletni aranžmaji. Že takoj na-
slednji dan, na prvo adventno nedeljo, je 
venčke pri sveti maši v cerkvi v Slovenji 
vasi blagoslovil župnik Marijan Fesel.

Besedilo in foto: TM



3

December 2016

Star pregovor pravi, da na mladih svet stoji. 
Tako je bilo v preteklosti in tako bo tudi v pri-
hodnosti. Da so mladi prihodnost vsake druž-
be, se verjetno vsi strinjamo. Problematiko 
mladih sem si izbral kot temo uvodnika zara-
di preprostega dejstva, da je Občina Hajdina 
v decembru od Inštituta za mladinsko politi-
ko v sodelovanju s pristojnim ministrstvom in 
Skupnostjo občin Slovenije slavnostno prejela 
posebno priznanje za izkazan pomemben 
napredek na področju urejanja problematike 
mladine na lokalni ravni.

Mladi v Občini Hajdina pomembno prispeva-
jo h kakovosti življenja v naši lokalni skupno-
sti z bogatenjem njene kulturne, izobraževal-
ne, socialne in športne podobe. To je razvidno 
skozi njihovo aktivno participacijo v družbi, z 
aktivnim članstvom v različnih prostovoljnih 
organizacijah in društvih. Prav zaradi tega je 
lokalna skupnost strateško pristopila k načr-
tnemu zagotavljanju ustreznih življenjskih 
pogojev za ohranjanje in razvoj mladinskega 
potenciala znotraj občinskih meja. Ker gre za 
relativno mlado in manjšo občino, je to še 
poseben izziv. Približno 14 odstotkov naših 
prebivalcev je starih med 15 in 29 let. Obči-
na seveda ne razpolaga z zadostno lastno 
infrastrukturo, ki bi jo namenila izključno za 
mlade, prav tako nima vzpostavljenih lastnih 
profesionalnih organizacij za mlade. Zato še 
toliko večjo pozornost posveča vsem organi-
zacijam, ki zagotavljajo aktivnosti za mlade. 
Do trga dela mladih in stanovanjske politike 
se je občina konkretno opredelila v Strategiji 
trajnostnega razvoja Občine Hajdina 2014–
2026, največji napredek pa je občina dosegla 
z imenovanjem Komisije za mlade, ki aktivno 
sodeluje pri sprejemanju političnih in uprav-
nih odločitev v lokalni skupnosti, zagotavlja 
svetovanje mladim na različnih področjih in 
nudi konkretno pomoč. Komisija za mlade 
organizira tudi dogodke za večjo participaci-
jo mladih v lokalni skupnosti in vključevanje 
mladih pri sprejemanju odločitev (tematske 
okrogle mize), do mladinske problematike pa 
se je opredelila tudi v posebnem dokumentu 

– Strategiji razvoja mladih v Občini Hajdina 
za obdobje 2013–2020, ki ga je potrdil občin-
ski svet. 

Eden izmed ključnih ciljev strategije je tudi 
preprečevanje odseljevanja (izobraženih) 
mladih iz lokalnega okolja, kar je v prvi vrsti 
povezano z možnostjo zaposlitve in zagota-
vljanjem samostojnosti. Zraven države je v 
tem oziru vsekakor pomembna tudi vloga lo-
kalnih skupnosti. Tako tudi Občina Hajdina s 
sofinanciranjem promovira in spodbuja izva-
jalce k prijavi javnih del, ki so za mlade zraven 
drugih ukrepov velikokrat edina priložnost za 
stik z delodajalci in pridobivanje formalnih 
delovnih izkušenj. Posredno pa občina podpi-
ra tudi razvoj podjetniških idej mladih z zago-
tavljanjem sredstev v okviru javnih razpisov 
za dodeljevanje pomoči za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva. Pomemben 
del odgovornosti pri iskanju zaposlitve nosijo 
tudi mladi sami. Namreč že pred končanim 
študijem bi se morali informirati o možnostih 
zaposlitve in se po potrebi temu tudi prila-
goditi, ko gre za izbiro smeri študija ali teme 
zaključnega dela. Seveda pa je najbolj po-
membno, da mladi dobijo varne in zanesljive 
oblike dela, ki jim služijo kot orodje za osamo-
svajanje in preživetje. 

Še en razlog za optimizem je dejstvo, da je 
Občinski svet Občine Hajdina na predlog Ko-
misije za mlade sprejel pobudo, da se v prora-
čunu Občine Hajdina zagotovijo sredstva za 
subvencioniranje prevoza za njihovo mobil-
nost pri izobraževanju, ter priznanja in nagra-
de diplomantom, magistrom in doktorjem 
znanosti. Izobraženost mladih je v interesu 
občine, saj so znanje, ustvarjalnost in talent 
ključni dejavniki za uspešen razvoj občine v 
prihodnosti. Po drugi strani pa dajejo mladim 
signal, da jih lokalna skupnost potrebuje pri 
soočanju z izzivi sodobne družbe.

Omenjeno vsekakor dokazuje, da je naša 
občina primer dobre prakse ne samo na po-
dročju Sp. Podravja, ampak celotne Slovenije, 

kako pristopiti k mladinski problematiki ne 
glede na omejitve lokalnih skupnosti. Tukaj 
mislim predvsem na vse več zakonsko določe-
nih obveznosti, ki jih država prenaša na lokal-
ne skupnosti in vse manj finančnih sredstev, 
s katerimi bi financirali strateško pomembne 
naložbe v ljudi. Na koncu želim poudariti, da 
odločitev Inštituta za mladinsko politiko, da 
Občini Hajdina prvič podeli posebno prizna-
nje za izkazan pomemben napredek na po-
dročju urejanja področja mladine na lokalni 
ravni, razumem kot veliko potrditev za opra-
vljeno delo do sedaj in spodbudo za naprej. 
Iskrena zahvala in čestitka celotni komisiji in 
njenemu predsedniku Urošu Gojkoviču.

Glede na to, da smo močno zakorakali v de-
cember in se leto počasi izteka, lahko z vese-
ljem ugotavljam, da smo bili uspešni. Veliko 
smo storili in tako poskrbeli za razvoj občine 
na različnih področjih ter promocijo in pre-
poznavnost v širšem slovenskem prostoru. 
Pred nami so novo leto in novi izzivi, na katere 
zrem z optimizmom, in prepričan sem, da jih 
bomo s skupnimi močmi tudi uresničili. 

Želim vam prijetne božične in novole-
tne praznike, novo leto 2017 pa naj vam 
in vašim bližnjim prinese obilo veselja, 
uspehov, miru, razumevanja, osebnega 
zadovoljstva, predvsem pa zdravja. 

Mag. Stanislav Glažar, 
župan Občine Hajdina

UVODNIK
Na mladih svet stoji

Mag. Stanislav Glažar, župan Občine Hajdina
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Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj T: 02 798 01 00 
 F: 02 798 01 30  
 E: ue.ptuj@gov.si 
 www.upravneenote.gov.si/ptuj/ 
 

 

 
 
VSEM OBČINAM NA OBMOČJU 
UPRAVNE ENOTE PTUJ 
 
 
Številka: 020-19/2016-020212  
Datum: 14. 11. 2016   
 
 
Zadeva: Obvestilo za občane – dvig projektov 
 
Spoštovani župani, obveščamo vas, da je bila 21. 10. 2016 v Štajerskem tedniku 
objavljena v prilogi citirana objava, v kateri obveščamo občane vseh občin, ki so gradili 
stanovanjske hiše v letih 1995–2003, da lahko projekte dobijo nazaj, ker jih bomo 
predali v uničenje. 
 
Zaradi premajhnega odziva občanov se na vas obračamo s prošnjo, da v svojih 
občinskih glasilih obvestite občane, da lahko izkoristijo to možnost in si pridobijo svoje 
projekte.  
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in pomoč. 
 
 
S spoštovanjem 
 
 
 
 
 
Pripravila:           Načelnica: 
Nadica Ivančič   mag. Darka Valant 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
1. Javna objava 
 
 
 
 
 
 

JAVNA OBJAVA
Uprava enota Ptuj je na podlagi 13. a člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. list RS, št. 51/2014) 
izločila projekte individualne gradnje fizičnih oseb, ki jim 
je potekel rok hrambe 10 let, in sicer od leta 1995 do leta 
2003. Projekti bodo predani v uničenje.
Vse stranke, ki jim je bilo izdano gradbeno dovoljenje v 
tem obdobju, lahko pred uničenjem dvignejo svoj projekt 
na sedežu Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, soba št. 
26, 1. nadstropje, vsak dan v času uradnih ur.
Rok za dvig projektov je 3 mesece od objave.

Upravna enota Ptuj

Čestitka Poloni Glažar – prejemnici 
univerzitetne Prešernove nagrade 

študentom

Polona Glažar, študentka magistrskega študija Mikrobiologije na Biotehniški 
fakulteti Univerze v Ljubljani, je prejela univerzitetno Prešernovo nagrado štu-
dentom. Njena naloga je bila izbrana med 12 najboljših izmed vseh nalog, ki 
jih je za nagrado predlagalo 26 fakultet, članic Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno delo z naslovom Oglji-
kovi hidrati urotelijskih celic in in-
tegriteta bazalne lamine pri urote-
lijskih neoplazijah, ki je nastalo pod 
mentorstvom doc. dr. Daše Zupančič, 
je rezultat obštudijske raziskovalne 
dejavnosti na Inštitutu za biologijo ce-

lice Medicinske fakultete v Ljubljani. S 
podeljevanjem teh nagrad univerza 
spodbuja znanstveno-raziskovalno 
in umetniško dejavnost študentov do 
zaključene druge bolonjske stopnje 
izobrazbe.  

TM

Polona na svečani podelitvi v družbi mame Vere in 
očeta Ivana Glažarja
Foto: arhiv Glažar
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KOLEDAR ODVOZOV za leto 2017
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Naziv Mladim prijazna občina za ob-
dobje 2016–2020 so prejele Občina 
Jesenice, Občina Radovljica, Mestna 
občina Koper in Mestna občina Novo 
mesto ter tako dvignile število mla-
dim prijaznih občin na 28. Letošnjo 
podelitev je zaznamovala tudi no-
vost: podaljšanje veljavnosti certifi-
kata tistim občinam, katerim veljav-
nost certifikata se letos izteka in jim 
je uspelo dokazati, da se področju 
mladine še naprej učinkovito posve-
čajo. Komisija za certificiranje mla-
dim prijaznih občin je odločila, da se 
veljavnost certifikata podaljša Me-
stni občini Ljubljana, Mestni občini 
Maribor, Mestni občini Ptuj, Mestni 
občini Velenje, Občini Krško in Obči-
ni Radlje ob Dravi.
Posebna pozornost je bila letos po-
svečena Občini Hajdina, ki sicer cer-
tifikata (še) ne prejme, a ji je uspelo
dokazati, da je v zadnjih letih storila 
pomemben napredek na področju 
urejanja položaja mladih v občini. V 
imenu mag. Stanislava Glažarja, žu-
pana Občine Hajdina, je priznanje 
prevzel Uroš Gojkovič, predsednik 
Komisije za mlade, in povedal, »da je 
priznanje dokaz, da v Občini Hajdina 
delamo dobro, obenem pa spodbu-
da za nadaljnje delo. Hkrati pa je to 
spodbuda za manjše občine, katerim 
svetujem, da se reševanja mladinske 
problematike lotevajo celovito, pri tem 
pa se morajo povezovati z drugimi 
organizacijami v lokalnem okolju in 
širše, predvsem zaradi prenosa dobrih 
praks.«

Vir: SOS

Občina Hajdina prejemnica posebnega priznanja 
na področju mladih

V torek, 6. decembra, je v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana potekala slavnostna podelitev certifikatov Mladim 
prijazna občina. Tako je Slovenija dobila 4 nove mladim prijazne občine. Slavnostna podelitev certifikatov je poteka v 
organizaciji Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Med predstavniki občin, ki so prejele certifikat Mladim prijazna občina, je tudi Uroš Gojkovič, ki je s pono-
som sprejel posebno priznanje v imenu hajdinske občine.

Pred slavnostno podelitvijo je potekal tudi strokovni del, pri katerem je kot eden osrednjih govornikov na 
okrogli mizi dobre prakse na področju uspešne implementacije lokalne politike za mlade sodeloval tudi 
Uroš Gojkovič, predsednik Komisije za mlade občine Hajdina (prvi z leve).
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Praznično vzdušje v občini Hajdina

Tudi letošnje praznovanje praznika občine Hajdina je bilo nadvse prijetno in 
ponosno, osrednji praznični dan pa je bila Martinova sobota, 12. novembra. 
Občinski praznik je vselej prežet z raznolikimi vsebinami, številnimi spremlje-
valnimi dogodki, dejavnostmi in prireditvami, ki so plod ustvarjalnosti in pri-
zadevnosti občank in občanov. S ponosnimi spomini, nepozabnimi zgodbami 
in uspešnimi projekti so se počastitvi praznika na martinovo pridružili številni 
občani, kar je samo potrditev, da lokalna skupnost dela dobro.

Prireditveni šotor je bil na praznični dan osrednji prostor za druženje in praznovanje.

Župan mag. Stanislav Glažar je bil slavnostni go-
vornik na osrednji prireditvi ob prazniku občine 
Hajdina.

Osrednji praznični dan lokalne sku-
pnosti se je že po tradiciji začel z 21. 
kulturno prireditvijo Iz mošta vino – 
pridi na Hajdino v domači župnijski 
cerkvi, kjer sta prisegla aktualna kle-
tarja Rudi Čelan in Ivan Peklar iz Slo-
venje vasi, praznovanje pa se je nada-
ljevalo v prireditvenem šotoru, kjer je 
bila osrednja občinska prireditev, na 
kateri so se občankam in občanom 
pridružili letošnji občinski nagrajenci 
ter številni vabljeni gostje. Podeljena 
so bila tudi najvišja občinska prizna-
nja – grbi občine Hajdina, župan mag. 
Stanislav Glažar je naddekanu in far-
nemu župniku Marijanu Feslu podelil 
posebno županovo priznanje, župan 
Glažar in podpredsednik ŠZ občine 
Hajdina Viktor Hotko pa sta podelila 
prehodni pokal najbolj športni vasi v 
času občinskega praznika. Pokal je le-
tos osvojila Skorba. Za dobro vzdušje 
in še boljšo postrežbo pa so na osre-

dnji slovesnosti poskrbeli vaščani Slo-
venje vasi, od koder sta tudi letošnja 
aktualna kletarja.

»V TEM OBDOBJU SMO REALIZIRALI 
VSE BISTVENE PROJEKTE, KI SMO 
SI JIH LANI IN LETOS ZASTAVILI V 
OKVIRU SPREJETEGA PRORAČUNA«
Župan Glažar je v slavnostnem na-
govoru ob 18. prazniku občine med 
drugim povedal: 
»Praznik občine velikokrat pomeni tudi 
zaključek enoletnega obdobja, na kate-
rem se spomnimo vseh pomembnejših 
pridobitev. Dejstvo je, da so uspešne ti-
ste lokalne skupnosti, ki so ob sredstvih 
lastnega proračuna znale zagotoviti 
dodatna sredstva še iz drugih virov. Pri 
potrjevanju zaključnega računa za pre-
teklo leto smo bili izjemno veseli podat-
ka, da smo iz državnih in evropskih virov 
pridobili sredstva v višini 1,3 mio. evrov, 
kar je res veliko glede na naš proračun. Z 

veseljem ugotavljam, da smo v tem ob-
dobju realizirali vse bistvene projekte, ki 
smo si jih lani in letos zastavili v okviru 
sprejetega proračuna občine Hajdina. 
Največ je bilo storjenega na področju 
kanalizacije, ki še vedno ostaja prioriteta 
med investicijami. Zgrajeni so bili števil-
ni odseki po vseh vaseh naše občine, ob 
tem pa smo poskušali v okviru finančnih 
zmožnosti urediti še spremljajoče aktiv-
nosti v zvezi z urejanjem cestišč, hodniki 
za pešce in javno razsvetljavo, zame-
njavo vodovodnih cevi … V primerjavi z 
nam primerljivimi občinami smo lahko 
s potekom izgradnje sekundarne kana-
lizacije zelo zadovoljni, saj ima možnost 
priključitve na kanalizacijski sistem že 
skoraj 80 % naših gospodinjstev. 
Vsekakor pa pričakujemo še sredstva na 
javnih razpisih, ki jih država obljublja do 
konca tega leta za izgradnjo namakal-
nih sistemov, agromelioracije, turistič-
nih projektov, športno infrastrukturo ...
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Vlaganja v občinske in druge domove ter igrišča so omogo-
čila osnovne pogoje za delovanje naših društev. Prav s števil-
nimi projekti, prireditvami in rezultati dela naših kulturnih, 
športnih, gasilskih in drugih društev smo lahko izjemno za-
dovoljni, saj so poskrbeli za prepoznavnost naše občine v šir-
šem slovenskem prostoru in tudi izven naših meja. 
Odnos države do lokalnih skupnosti pa je v zadnjem obdo-
bju mačehovski. Zmanjšanje povprečnine in nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na eni strani ter dodatne nalo-
ge in zakonske obveznosti brez dodatnih finančnih sredstev s 
strani države predstavljajo resen problem. Država se obnaša, 
kot da naši občani niso prebivalci te države. Neresno je, da 
država na različnih področjih postavlja merila in kriterije za 
financiranje, sredstva pa morajo zagotavljati lokalni prora-
čuni. 
Kljub vsem tem negativnim pokazateljem s strani države pa 
so nam homogenost, aktivnost in ustvarjalnost naših ljudi 
garancija za svetlo prihodnost naše lokalne skupnosti.«

Nastopili so tudi Martineki – FS OŠ Hajdina – in se predstavili s prav posebno 
zgodbo ob martinovem.

SVEČANA PODELITEV GRBOV OBČINE HAJDINA 
V današnjem času bolj kot besede štejejo konkretna deja-
nja. Če so zraven še dobra dela, potem so tukaj tudi posa-
mezniki in društva, ki so veliko naredili za splošno dobro in 
našo lokalno skupnost. Prispevek vsakega je danes toliko 
bolj dragocen in nagrada za to je tudi najvišje občinsko 
priznanje. Grbe so nagrajencem izročili župan mag. Stani-
slav Glažar, podžupan Karl Svenšek in direktorica občin-
ske uprave Valerija Šamprl.

Slovesnost so s pesmijo obogatili 
mladi pevci OŠ Hajdina.

Občinski nagrajenci v letu 2016 v družbi župana mag. Stanislava Glažarja, podžupana Karla Svenška in direktorice občinske uprave Valerije Šamprl
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Bronasti grb KD Skorba 
za 20-letno uspešno delovanje društva
Vse sekcije Kulturnega društva Skorba skrbijo za bogato 
izbiro gledaliških predstav, srečanj ljudskih pevcev in god-
cev, koncertov in proslav, za predstavitve različnih starih 
običajev in šeg. Vodi jih želja, da občinstvu približajo ra-
znolike kulturne dogodke, namenjene vsem generacijam. 
Tako prispevajo k razvoju in bogatitvi kulturnega dogaja-
nja v Občini Hajdina in izven nje. Dobro delovanje društva 
je pečat vseh ustvarjalnih ljudi v KD Skorba.
Bronasti grb ŠD Draženci 
za 20-letno uspešno delovanje društva
Od začetkov naprej je društvo aktivno predvsem na po-
dročju malega nogometa in ohranja nogometno tradicijo 
v Dražencih. V zimski ligi malega nogometa MNZ Ptuj je 
društvo doseglo kar nekaj tekmovalnih uspehov. Društvo 
je aktivno tudi na področju rekreacije s sekcijama veteran-
skega nogometa, ženske rekreacije in kolesarsko sekcijo, v 
katerih združuje in skrbi za rekreacijo vaščanov Dražencev.
Bronasti grb PGD Draženci 
za 30-letno uspešno delovanje društva
V svoji bogati zgodovini gasilci niso opravljali le nalog, ki 
jim jih je predpisala zakonodaja, ampak so bili tudi pove-
zovalec vaškega življenja. Humanost, stalna pripravljenost 
pomagati drugim, strokovno usposabljanje in izobra-
ževanje so privedli do dejstva, da so bili v tem obdobju 
nosilec društvenega in družabnega življenja v vasi. Ope-
rativno sposoben in strokovno izobražen kader je poskr-
bel za uspešno preventivno in operativno dejavnost ter 
organizacijo gasilskih tekmovanj. V zadnjem obdobju je 
PGD Draženci z lokalno skupnostjo poskrbelo za ureje-
nost svojih prostorov z razširjeno gasilsko garažo in no-
vim gasilskim vozilom. Gasilci in gasilke PGD Draženci so 
v letošnjem jubilejnem letu pripravili kar nekaj dogodkov, 
s katerim so obeležili pomemben društveni jubilej. Ta bo 
v ponos naslednjim generacijam gasilcev v Dražencih, ki 
bodo ohranjali pripadnost in solidarnost, plemenitost in 
humanost, kot jih pozna le slovensko gasilstvo.
Bronasti grb Magdaleni Intihar 
za večletna dejanja in zasluge 
na področju vaške skupnosti 
Magdalena Intihar je znana kot odlična predsednica Dru-
štva žena in deklet Gerečja vas, polna novih idej in tkal-
ka prijateljskih vezi med vsemi sorodnimi društvi v Obči-
ni Hajdina in izven občinskih meja. Delavnost, pogum in 
vztrajnost so njene vrednote, in prav te so omogočile, da 
je Društvo žena in deklet Gerečja vas s svojimi tradicional-
nimi prireditvami, različnimi projekti in družabnimi sreča-
nji prepoznavno daleč naokoli.

Županovo priznanje je letos prejel župnik naddekan v fari sv. Martina Marijan 
Fesel.

Na osrednji slovesnosti so bila podeljena tudi priznanja za urejenost, 
za najlepše hiše, kmetiji, poslovni objekt in vaško skupnost.
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V vasi je Magdalena povezovalni člen med vsemi društvi, 
četrti mandat je članica VO Gerečja vas, šest let je bila 
tudi blagajničarka ŠD Gerečja vas, vsaki vaški prireditvi pa 
doda tudi svojo osebno noto v obliki tematskih dekoracij 
in okrasitev. S svojimi izvirnimi idejami in delavnostjo pa 
kot članica, trenutno tudi kot podpredsednica TD Mitra 
Hajdina, veliko pripomore k prepoznavnosti Občine Haj-
dina. Srečna je, če lahko komu pomaga, njen prijazni na-
smeh in šaljiva beseda pa sta balzam za dušo in srce vseh, 
ki jo poznamo. 
Bronasti grb Dušanu Černenšku 
za večletno aktivno delo v RD Žejne ribice 
Dušan Černenšek je predsednik Ribiškega društva Žejne 
ribice vse od ustanovitve in je tudi ustanovni član dru-
štva, ki letos praznuje 10-letnico delovanja. V vseh teh 
letih je bil gonilna sila razvoja društva, prav tako je v tem 
obdobju sodeloval kot član VO Draženci in s svojim zgle-
dom pokazal, kako je treba delovati za dobrobit vasi in 
društva. Njegovo zavzeto delo se odraža v lepo urejenih 
ribiških prostorih ob ribniku v Dražencih, ki so v ponos 
tako ribičem kot tudi vaški skupnosti in občini.
Bronasti grb Francu Klemnu 
za večletna dejanja in zasluge 
na področju vaške skupnosti 
Franc Klemen je bil že pred nastankom Občine Hajdina 
član primestne četrti Občine Hajdina in hkrati tudi član 
KS Hajdina. Po ustanovitvi lokalne skupnosti je bil kar 
16 let v vaškem odboru, med drugi tudi predsednik. So-
deloval in vodil je kar nekaj pomembnih projektov v lo-
kalnem okolju, zelo prepoznaven pa je na področju ga-
silstva, tako v Gasilskem poveljstvu občine Hajdina kot 
v domačem PGD Slovenja vas. V gasilske vrste je vstopil 
leta 1971, ob nastanku društva. Dolga leta je bil poveljnik 
društva, danes pa je aktiven veteran in svoje izkušnje v 
gasilstvu deli z drugimi člani kot predavatelj na vajah. Vse 
delo v lokalni skupnosti je vedno opravljal prostovoljno, 
sam pa je večkrat poudaril, da brez pomoči vaščanov nje-
govo delo ne bi bilo tako uspešno. Poznamo ga kot pri-
jetnega in požrtvovalnega vaščana, soseda in prijatelja. 
Pomoč sočloveku mu ni tuja.
Srebrni grb Idi Markež 
za večletno aktivno delo 
v KPD Stane Petrovič Hajdina 
Ida Markež je dolgoletna članica KPD Stane Petrovič Haj-
dina. Veliko energije, znanja in prostega časa je vložila v 
prireditve ob praznovanju 100-letnice društva, uspešno 
se je predstavila v vlogi režiserke in vse do leta 2013 je 
izpod njenih rok nastalo 13 uspešnih predstav. Dve izmed 
predstav – Tajnica Lolita in Vroča ljubezen, ki ju je režirala, 
je tudi sama napisala. Vestna in odgovorna predsednica 
društva je bila od leta 2007 in vse do letos. V času njenega 
predsedovanja je bilo društvo zelo aktivno. Posamezne 

sekcije so dosegale vidne uspehe v občini in izven nje. S 
svojo zagnanostjo in pozitivnim odnosom je bila in je še 
vedno vzgled vsem članom društva.
Srebrni grb Ivanu Glažarju iz Hajdoš 
za večletno uspešno delo 
na področju gasilstva v občini 
Ivan Glažar je leta 2011 na Hajdini prevzel funkcijo povelj-
nika takratnega občinskega gasilskega poveljstva. Svojo 
funkcijo je strokovno in zavzeto opravljal vse do letos in 
s tem vplival na organizacijo in razvoj gasilstva v Občini 
Hajdina. Kot občinski poveljnik je sodeloval tudi v orga-
nih Območne gasilske zveze Ptuj. Za velik prispevek k 
razvoju gasilstva je Ivan Glažar prejel srebrni grb Občine 
Hajdina.
Zlati grb ŠD Hajdina 
za 70-letno uspešno delovanje društva
Nogometna zgodovina na Hajdini sega v čase pred ura-
dnim društvenim začetkom leta 1946, saj so se fantje že 
med drugo svetovno vojno na paši bosi podili za žogo, 
narejeno iz svinjskega mehurja. Najprimernejši prostor 
za brcanje je bil pri cerkvi, kjer so si nadobudneži obča-
sno izposodili pravo žogo pri vzgojiteljicah v župnišču. 
Leta 1946 se je zbrala prva večja skupina fantov s Sp. in 
Zg. Hajdine ter iz okolice in začeli so prijateljske tekme. 
Od takrat naprej je kronika ŠD Hajdina polna zanimivih 
dogodkov, športnih in razvojnih, na priljubljeni nekdanji 
hajdinski gmajni – danes v sodobno urejenem športnem 
parku na Sp. Hajdini. Omeniti velja člansko ekipo NK Haj-
dina, ki je bila v ligi MNZ Ptuj večkrat občinski in medob-
činski prvak, trenutno pa dostojno nastopa v Superligi. 
Pohvaliti velja tudi veteransko moštvo ter vse druge pri-
zadevne športnike in športne delavce.

Vas Skorba je letos prejela pokal za najbolj športno vas v času občinskega pra-
znika.
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Zlati grb najstarejšemu občanu Maksimiljanu Kamplu 
za večletno delo na kulturnih 
in drugih področjih v občini
Maksimiljan Kampl je dolgoletni član KPD Stane Petrovič 
Hajdina. V društvu deluje že več kot 65 let in je tudi nje-
gov častni član. V društvu je do sedaj deloval kot amater-
ski igralec, režiser, ljudski pevec in organizator prireditev. 
Leta 1993 je ustanovil skupino ljudskih pevcev in je njen 
vodja še danes, bil je tudi pobudnik za nastanek skupine 
ljudskih pevk, za svoje delo pa je prejel številna priznanja 
in zahvale. Glede na dolgoletno delo je dal velik pečat kul-
turnemu razvoju in prispeval k ugledu Občine Hajdina v 
širši skupnosti. Odkar se je upokojil, je dejaven tudi v Dru-
štvu upokojencev Hajdina, kjer je bil desetletje tudi pred-

sednik, ob 60-letnici društva pa je postal prvi častni član. S 
svojim vsestranskim znanjem in sposobnostmi se je v zgo-
dovino občine zapisal tudi kot gospodarstvenik, saj je bil 
dolga leta uspešen direktor Kmetijske zadruge na Hajdini 
in je veliko prispeval k napredku in razvoju zadružništva. 
Čeprav je z dopolnjenimi 96 leti najstarejši občan naše ob-
čine, je še vedno aktiven in prisoten na večini kulturnih in 
drugih prireditev.

Čestitka vsem občinskim nagrajencem!

Pripravila: Tatjana Mohorko
Fotografije: Foto Langerholc

Prinašanje belega in rdečega vina, vpis v knjigo in ekipa, ki je letos sprejemala vino v prireditvenem šotoru.

Na glavnem odru je nastopil tudi Alen Gojkošek, 
odlični harmonikar, ki ima letos že v »žepu« naziv 
absolutnega prvaka v diatonični harmoniki. Posebni glasbeni gostje letošnjega občinskega praznika so bili godbeniki Pihalnega orkestra Jesenice - 

Kranjska Gora, ki se lahko pohvalijo s 140-letno tradicijo. Orkester kot mestna godba od leta 1997 uresniču-
je naloge in pričakovanja jeseniške in kranjskogorske občine na vseh področjih politike, kulture in športa ne 
glede na strankarsko pripadnost. Njihov umetniški vodja je Dejan Rihtarič, nekdanji Videmčan.

NASTOPAJOČI NA OSREDNJI PRAZNIČNI SLOVESNOSTI

Osrednjo občinsko slovesnost v prireditvenem šotoru je spremljal tudi izbran kulturni 
program, v katerem so se predstavili: otroški pevski zbor OŠ Hajdina z zborovodkinjo 
Majo Majcen, FS Martineki OŠ Hajdina z mentorico Jožico Novak, odlični mladi harmo-
nikar Alen Gojkošek in posebni gostje slovesnosti – Pihalni orkester Jesenice - Kranjska 
Gora z dirigentom Dejanom Rihtaričem, rojakom, doma iz občine Videm.
V zabavnem delu je za dobro vzdušje skrbel ansambel Unikat.
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Praznični utrinki leta 2016 na Hajdini ...

Podeljena priznanja in vrtnice za urejenost

Na osrednji slovesnosti ob 18. prazniku občine Hajdina so bila že po tradiciji podeljena tudi priznanja za najbolj urejeno 
vaško skupnost, poslovni objekt, letos za dve kmetiji in priznanja za najbolj urejene domove v občini Hajdina. Priznanja 
so podelili župan mag. Stanislav Glažar, predsednica TD Mitra Hajdina Sonja Brlek Krajnc, podpredsednik TD in član 
ocenjevalne komisije Franc Krajnc in direktorica občinske uprave Valerija Šamprl.

Komisija v sestavi: Frančka Cartl, 
Magda Intihar, Silvestra Brodnjak, 
Majda Turnšek, Dragica Vegelj, Franc 
Krajnc in predsednica Sonja Brlek 
Krajnc je od 9. do 11. septembra oce-
nila vse objekte, ki so jih predlagali 
različni predlagatelji, razen ponovno 
predlaganih objektov, ki so priznanja 
prejeli v zadnjih treh letih.
Kot je povedala predsednica komisi-
je Sonja Brlek Krajnc, je komisija tudi 
letos ocenjevala po posebnem obraz-
cu, ki omogoča natančno in dosledno 
ocenjevanje objektov v vseh pogledih 
in celoti. To je vedno bolj pomembno, 
saj je komisija z veseljem ugotovila, 
da je v vaseh v občini Hajdina vsako 
leto bistveno več urejenih objektov 
in zato med ocenjenimi razliko v po-
deljenih točkah predstavljajo res že 
majhne razlike. Ocenjevanje tako po-
staja z vsakim letom zahtevnejše in od 
članov komisije zahteva res natančno 
in dosledno individualno delo.

Vaška skupnost Gerečja vas je letos osvojila največ 
točk komisije.

Posebno priznanje za urejenost je prejela lesena 
hiša lepote in zdravja Prelest iz Gerečje vasi.

Priznanje za vzorno urejeno kmetijo sta letos prejeli 
kmetija Emilije in Stanislava Tomaniča iz Dražencev 
…

... in kmetija Marte Jerenko iz Slovenje vasi.
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Ocena posameznega člana komisije nima odločilnega 
vpliva na skupno oceno. Končna ocena je seštevek ocen 
vseh članov komisije in je tako najbolj pravičen kazalnik. 
Komisija se zaveda, da občani v urejenost svojih okolij 
vlagajo veliko truda, časa, znanja in tudi sredstev, zato je 
edino pošteno, da se vsakemu predlaganemu objektu po-
sveti z enako pozornostjo.
Ob seštevku ocen je komisija na zaključnem srečanju v ne-
deljo, 9. oktobra, ugotovila naslednje:
priznanje za najlepše urejeno vaško središče za leto 2016 se 
podeli Vaški skupnosti Gerečja vas, priznanje za vzorno ure-
jen poslovni objekt Hiši lepote in zdravja Prelest, podjetnici 
Mateji Stojko Pungračič iz Gerečje vasi 37g, priznanji za vzor-
no urejeno kmetijo Emiliji in Stanislavu Tomaniču iz Dražen-
cev 75 in kmetiji Marte Jerenko iz Slovenje vasi 26, bronasto 
vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko hišo Albini in Francu 
Topolovcu iz Slovenje vasi 55a, srebrno vrtnico družini Drob-
nič - Vidovič iz Gerečje vasi 41b in zlato vrtnico Saši in Dejanu 
Koresu iz Slovenje vasi 37a. 

Čestitka vsem nagrajencem!
TM

Fotografije: Silvestra Brodnjak

Bronasto vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko hišo je prejela hiša Albine in 
Franca Topolovca iz Slovenje vasi.

Srebrno vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko hišo so podelili družini Drobnič 
- Vidovič iz Gerečje vasi.

Najvišje priznanje – zlato vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko hišo – je letos 
prejela družina Saše in Dejana Koresa iz Slovenje vasi.

Nagrajenci leta 2016 za urejenost na podelitvi na osrednjem odru 18. občinskega praznika                            Foto: Foto Langerholc
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Prireditev Iz mošta vino – pridi na 
Hajdino povezuje občane

Vsako leto znova sveti Martin poveže prebivalce občine Hajdina v veselem 
praznovanju. Na Martinovo soboto je potekala že 21. tradicionalna kulturna 
prireditev »Iz mošta vino – pridi na Hajdino«. Pred cerkvijo sta župan mag. 
Stanislav Glažar in naddekan Marijan Fesel pričakala aktualna kletarja Rudol-
fa Čelana in Ivana Peklarja iz Slovenje vasi.

V spremstvu kletarjev preteklih le-
tnikov, Pihalnega orkestra Jesenice 
- Kranjska Gora in fantov iz domače 
vasi sta v sodu prinesla mošt. Za kle-
tarja letnika sta sicer že bila imenova-
na, zato sta tokrat le svečano prisegla, 
da bosta predano skrbela za letnik 
2016. Kletarsko funkcijo namreč od 
lani dobijo kletarji, imenovani že v 
preteklih letih. 
S PESMIJO OBOGATILI 
MARTINOVO SLOVESNOST
Uvodoma je Mešani pevski zbor žu-
pnije Hajdina zapel Najlepša je haj-
dinska fara in nato še pesem svetega 
Martina, pevce je na violini spremljal 
Matevž Vaupotič iz Slovenje vasi. Obi-
skovalce je v uvodni besedi nagovoril 
župan mag. Stanislav Glažar in pouda-
ril predvsem pomen svetega Martina 
in njegovo dobrosrčnost. Sledili so 
glasbeni nastopi: staro ljudsko pesem 
so zapele ljudske pevke s Hajdine, na 

harmoniko je zaigral zmagovalec 17. 
nagradne revije Štajerska frajtonarice 
Leon Tašner, za veselo vzdušje je po-
skrbela najmlajša skupina Štajerskih 

frajtonarjev pod vodstvom Primoža 
Kelenca, o vinu in Martinu pa je pre-
pevala tudi vokalna skupina Toti štirje. 
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Predstavili so se tudi učenci Osnovne 
šole Hajdina, ki so raziskovali pomen 
svetega Martina v sklopu turističnega 
projekta na temo »Hajdinske stopinje 
učenosti«, nastopila sta Martin Špurej 
in Filip Sitar, na citrah pa ju je spre-
mljala Lina Vaupotič. Po blagoslovu, ki 
ga je opravil naddekan Marijan Fesel, 
je sledila zaobljuba kletarjev. Župan 
Glažar je nato z dvignjenim kozarcem 
nazdravil svetemu Martinu, ki je spre-

menil mošt v vino, naddekanu, ki ga je 
blagoslovil, aktualnima kletarjema in 
vsem prisotnim. Ob koncu je pesem 
En starček odpel Drago Zupanič, nek-
danji vaščan Spodnje Hajdine in član 
vokalne skupine Toti štirje iz Dornave. 

Estera Korošec
Foto: Foto Langerholc
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Martinova stopinja
(Delno povzeto po turistični žepni knjigi Haj-
dinske stopinje učenosti, izdane ob razisko-
valni nalogi OŠ Hajdina l. 2010.)

Ko stopamo po prostoru, kjer so nekoč naši 
predniki zaznamovali kraj in čas z zgodo-
vinskimi mejniki, s ponosom pokažemo na 
Martinovo cerkev, kjer že nekaj let obele-
žujemo v sklopu občinskega praznika tudi 
martinovanje. Na tem prostoru so na vsa-
kem koraku naši predniki puščali značilno-
sti svojega vsakdanjega življenja, običajev 
in verovanja, kar je več kot dober razlog, da 
zgodbo o Hajdini ohranjamo in imena, kot 
so I. mitrej, Cerkev sv. Martina in Osnovna 
šola Hajdina, ponesemo kolikor daleč je 
mogoče. Tako smo pred leti zapisali v knjiži-
ci Hajdinske stopinje učenosti, izdani ob tu-
ristični projektni nalogi. Kulturna dediščina 
ni samo oddaljena zgodovina, ampak ima 
pomen predvsem v današnjem odnosu do 
sobivanja z njo. Zato poseben pomen pripi-
sujemo martinovemu, ki nekako zaključuje 
jesensko delo in je pri nas zelo priljubljen 
praznik.
Ob martinovanju najpogosteje omenjamo 
martinovo gos in vino. Velja ljudsko izročilo, 
da se v tem Martinovem času mošt spre-
meni v vino. To pa je dober izgovor za vese-
lje in praznovanje v krajih, kjer so vinogradi. 
Radi rečemo, da je to tudi jesenski pust, saj 
je v tem času veliko veselja, dobre hrane in 
pijače, še posebej novega vina, hkrati pa je 
ta praznik tudi zahvala za vse, kar je človek 
pridelal čez leto.
Naša cerkev na Hajdini nosi ime tega do-
brega moža, sv. Martina. Njegov pomen 
smo opisali prav v turistični projektni nalogi 
na temo »Hajdinske stopinje učenosti«, ide-
jo pa dobili v skulpturi stopinje, ki je vzidana 
v steno naše cerkve. Predstavlja ohranjanje 
kulturne dediščine kot živega procesa, ki 
ni samo kulturni projekt neke preteklosti, 
ampak temeljno vpliva na naše vsakdanje 
življenje in nosi sporočilo tudi za prihodnje 
rodove. 
Sv. Martin je bil človek z izjemno zgodovi-
no. Pri ljudeh je bil zelo priljubljen zaradi 
skromnosti. Po rodu je bil z Ogrskega, ne-
kaj časa vojak v Italiji, nato se je dal krstiti in 

postal je misijonar v Franciji. Ko se je vrnil 
domov, se je umaknil v puščavniško življe-
nje, a škof Hilarij ga je dal poiskati in poklical 
nazaj v Francijo. Postal je priljubljen svetnik. 
Samo v ljubljanski škofiji mu je posvečenih 
41 cerkva. Kot sin rimskega častnika, rojen 
okoli leta 316 v Panoniji, se je tudi sam spr-
va preizkusil v vojaški službi, toda želja, da 
postane misijonar, je bila močnejša. Okoli 
leta 371 postane škof v Toursu. Znan je bil 
zlasti po svojem zavzemanju za reveže. Le-
genda pravi, da je ob neki priložnosti svoj 
plašč z mečem preklal na dvoje in ga dal 
prezeblemu revežu – beraču.
Naša cerkev nosi torej njegovo ime, na kar 
smo zelo ponosni. Je ena izmed redkih cer-
kva v Sloveniji, ki nosi Martinovo stopinjo, 
vzidano v steno pri vhodu. 
Cerkev sv. Martina je peti kulturni spomenik 
v Sloveniji, označen z Martinovo stopinjo. 
Martinova stopinja je poleg smernega ka-
mna enoten simbol evropske kulturne poti. 
S stopinjo so označeni spomeniki, pove-
zani z Martinovo dediščino. Martinova pot 
spada med poti, katerih osrednja tema so 
zgodovinske in legendarne evropske oseb-
nosti.
Korenine civilizacije njihove kulture in vero-
vanja segajo že v 4. stoletje pred Kristusom. 
Prvotna cerkev je bila zgrajena ob nekda-
nji rimski cesti ok. l. 1000. Ok. l. 1390 pa je 
bila pozidana gotska cerkev z znamenitim 
gotskim prezbiterijem, ki velja za najlepše-
ga in najstarejšega v Sloveniji in je danes 
spremenjen v stransko kapelo. Leta 1874 je 
cerkev dobila današnjo podobo.
V zakladnici slovenskih ljudskih pregovorov, 
ki iz generacije v generacijo po novem po-
tujejo tudi po internetu, boste lahko našli 
nekaj vremensko zelo zanimivih pregovo-
rov, ki veljajo za svetega Martina. Martin 
poskrbi, da iz mošta vino naredi. 

 – Sonce na Martina (11. 11.), pred vrati 
huda zima.

 – Kadar Martin (11. 11.) oblake prega-
nja, nestanovitna se zima oznanja.

 – Ako je na Martinje lepo, bo za tri dni 
grdo. 

 – Če za Martina sonce sije, huda zima 
bo. 

 – Če se Martinova gos po ledu plazi, o 
božiču navadno po blatu gazi. 

 – Če pred Martinom zmrzuje, je pred 
božičem povodenj. 

 – Če pred Martinom zmrzuje, prihodnje 
leto češenj ni. 

 – Če Martin oblake preganja, nestano-
vitno zimo napravlja. 

 – Če je za Martina dež, je potem zmrzli-
na, pozebe ozimina in je tu draginja. 

 – Če je Martin oblačen ali meglen, pride 
zima voljna kot jesen. 

 – Ko pride svet’ Martin, je paše kon’c. 
 – Martin naj bo suh, da pozimi raste 

kruh. 
 – Mraz na vse svete pomeni lep Marti-

nov dan. 
 – Vseh svetnikov mraz, o Martinju topel 

čas. 
 – Za Martina, če je jasno, bo v treh dneh 

sneg, če oblačno, sneži še na ta dan. 
 – Za soncem Martina pride takoj sneg, 

zmrzlina, in če te tudi dobro greje, le 
tri dni babje leto šteje.

M. Meklav, S. Hajšek

Skulptura 
stopinje 
sv. Martina

Cerkev sv. Martina 
na Hajdini
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Mašna slovesnost ob prazniku 
župnijskega zavetnika sv. Martina

Na Martinovo nedeljo, 13. novembra, je bilo že po tradiciji slovesno v župnijski 
cerkvi sv. Martina na Hajdini, kjer so se pri praznični maši zbrali številni župlja-
ni, hajdinski kletarji, župan mag. Stanislav Glažar in drugi vabljeni gostje.

Mašo ob prazniku župnijskega zavetnika je ob so-
maševanju domačega župnika naddekana Marijana 
Fesla in p. dr. Andreja Šegula vodil msgr. dr. Stani-
slav Slatinek.

Župnijska cerkev na praznični dan, ko so se pri slo-
vesni maši ob občinskem vodstvu zbrali tudi hajdin-
ski kletarji.

Letošnjo mašno slovesnost ob pra-
zniku župnijskega zavetnika je vodil 
msgr. dr. Stanislav Slatinek ob soma-
ševanju domačega župnika nadde-
kana Marijana Fesla in p. dr. Andreja 
Šegula. Ob zaključku praznične maše 
se je župnik Fesel zahvalil prav vsem, 
ki so skozi leto in še posebej ob žu-
pnijskem prazniku pomagali in so-
delovali na dogodkih, zahvalil se je 
Slovenjevaščanom, ki so bili letos še 
posebej v ospredju, pa tudi cerkvene-
mu pevskemu zboru župnije sv. Mar-
tina, ki je spremljal praznično mašo. 

Predsednica likovno-fotografske sek-
cije KPD Hajdina Cecilija Bernjak je 
v imenu sekcije ter v družbi Silvestre 
Brodnjak in Antona Gojkoviča, avtor-
ja slike z motivom sv. Martina, izro-
čila spominsko darilo članu sekcije, 
župniku Marijanu Feslu. Po maši je 
bilo praznično vzdušje še v priredi-
tvenem šotoru, kjer so za pogostitev 
poskrbele slovenjevaške gospodinje 
in gospodarji. Hajdinski kletarji so se 
po tradiciji zbrali pri lepo okrašenem 
Martinovem sodčku.

Besedilo in foto: TM

Hajdinska likovno-fotografska sekcija je župniku 
Marijanu Feslu podelila sliko sv. Martina avtorja 
Antona Gojkoviča.

V šotoru je bila po slovesni maši že po tradiciji po-
gostitev in letos so zanjo poskrbeli vaščani Slovenje 
vasi. Hajdinski kletarji so se zbrali pri Martinovem 
sodčku.

Blagoslov na zahvalno nedeljo, ko so se Bogu 
zahvalili za vse letošnje pridelke, 
za dobro letino in sadove v naših vinogradih …
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Na Hajdini že 
17. Štajerska frajtonarica 
in šestnajst nastopajočih

Po nekajletnih prizadevanjih smo letos nagradno revijo Štajerska frajtonarica 
nadgradili z veselim nadaljevanjem. Letos je naše tekmovanje dobilo prav po-
sebno priznanje in dodatno težo na zemljevidu tekmovanj na diatonično har-
moniko v Sloveniji, saj je naša prireditev veljala kot prvo predtekmovanje za 
najimenitnejše tekmovanje v naši državi – Zlata harmonike Ljubečne. S pod-
poro te »institucije« naraste tudi kakovost izvajanja.

Zmagovalci 17. Štajerske frajtonarice na Hajdini 
Foto: arhiv Kelenc

Letos se je prijavilo 23 nastopajočih, 
a jih je zaradi odpovedi nastopilo le 
16. Nekateri fantje in dekleta so po-
kazali pravo malo mojstrstvo na tem 
priljubljenem instrumentu. V katego-
riji do 15 let so prva tri mesta zasedli 
Uroš Ber, Alen Živko in zmagovalka 
Tjaša Lesjak. V kategoriji nad 15 let so 
si prva tri mesta razdelili Žiga Hriber-
šek, Rok Gojkošek in Leon Tašner, ki je 
postal tudi absolutni zmagovalec 17. 
Štajerske frajtonarice.
Zelo nas veseli, da je našo prireditev 
letos obiskalo največje število obisko-
valcev do sedaj, saj je bil prireditveni 
šotor poln. Na žalost nismo imeli sreč-
ne roke pri vremenu, saj nas je dež do-
dobra namočil in nas hladil. Pa vendar 
se nismo predali in smo tudi veselico z 
ansamblom Saša Avsenika po tekmo-

vanju izpeljali po načrtih. Uživali smo 
ob poslušanju kakovostne glasbe in 
le redko koga so muzikanti pustili rav-
nodušnega pri nameri zaplesati. 
Z velikim veseljem zremo v priho-
dnost, saj smo prepričani, da priho-
dnje leto vso stvar še nadgradimo, 
organizacijsko izpopolnimo in omo-
gočimo KD Valentin Žumer mirnejše 
delovanje, vam, dragi obiskovalci, pa 
želimo izvrstno počutje na naših pri-
reditvah tudi v prihodnje.
Hvala tudi vsem simpatizerjem, do-
natorjem in seveda občini Hajdina za 
vsestransko pomoč pri organizaciji te 
zahtevne prireditve.

Primož Kelenc,
predsednik KD Valentin Žumer

PREGLEDNIK
KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Ljudski pevci in ljudske pevke so nastopali na prireditvah, 
kamor so jih povabili.
Likovno-fotografska sekcija je 11. 11. 2016 v počastitev ob-
činskega praznika pripravila odprtje 4. skupinske razstave.

KD SKORBA
Vse prireditve v okviru KD Skorba v novembru in decembru 
so bile posvečene praznovanju ob 20-letnici društva.
19. 11. 2016 so pripravili »Večer vinskih pesmi«, ko so ljud-
ske pevke obeležile 20-letnico delovanja.
2. 12. 2016 so pripravili Miklavževe delavnice s peko piško-
tov in izdelavo voščilnic.
5. 12. 2016 je bil organiziran Miklavžev večer s prihodom 
sv. Miklavža za vse otroke iz občine Hajdina. Otroška gle-
dališka skupina se je predstavila z novo predstavo »Angina 
je fina«.
V decembru je otroška gledališka skupina z gledališko 
predstavo gostovala v vrtcu in šoli, na Ptuju, v Slovenji vasi.
V decembru se je v okviru praznovanj ob 20-letnici KD 
Skorba predstavila odrasla gledališka skupina. Ponovno je 
zaigrala predstavo »Cvetje hvaležno odklanjamo«, s katero 
je gostovala še v drugih krajih. 
Ljudske pevke se redno srečujejo na vajah, nastopajo doma 
in v okolici.

KD DRAŽENCI, ŠUS TEATER
V novembru in decembru se je začela študija teksta za novo 
predstavo v novi gledališki sezoni.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji pridno vadijo vsak petek v gasilskem 
domu v Hajdošah. 
11. 11. 2016 so organizirali že tradicionalno Štajersko fraj-
tonarico in zabavo z ansamblom Saše Avsenika.

MoPZ PGD HAJDOŠE
Člani MoPZ PGD Hajdoše so pripravili že tradicionalni kon-
cert v spomin na prvega zborovodja. Na letošnjem koncer-
tu so obeležili 30-letno skupno pot z zborovodjem Jožetom 
Dernikovičem, ki se je na tem koncertu poslovil od zbora. 
Člani zbora so mu podelili priložnostno darilo. Na koncertu 
so nastopili pevski prijatelji iz občine Hajdina in Cirkulan.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
V DŽD občine Hajdina so v novembru zabeležile paleto do-
godkov, na katerih so sodelovale članice.
17. 11. 2016 so se v Juršincih udeležile srečanja predsednic 
društev z območja UE Ptuj.
18. 11. 2016 so sodelovale na tekmovanju v peki jabolčne-
ga štrudlja v Zavrču.
18. 11. 2016 so pekle piškote z učenci OŠ Hajdina.
19. 11. 2016 so se odpravile v Strunjan na praznik kakijev.
24. 11. 2016 so pulile repo na kmetiji Kristine Kirbiš.
26. 11. 2016 so sodelovale na koncertu »Jesenski večer«, ki 
ga organizira Zveza kmetic Slovenije. Nastopile so ljudske 
pevke s Hajdine in iz Skorbe.
26. 11. 2016 so bile na turnirju v paveršnopsu v Gerečji vasi.
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Slikarji na martinovo že četrtič 
razstavili svoje motive

Na martinovo, v petek, 11. novembra, je dvorana Društva upokojencev Haj-
dina spet za nekaj dni postala razstavišče, v katerem so se s svojimi likovnimi 
stvaritvami že četrtič predstavili člani Likovno-fotografske sekcije občine Haj-
dina, najmlajše in najštevilnejše sekcije KPD Stane Petrovič Hajdina. Sodelova-
li so odrasli člani LiFoS: Cecilija Bernjak, Mira Bezjak, Silvestra Brodnjak, Anton 
Gojkovič, Majda Jakolič, Vesna Jančič, Romana Kiseljak, Jana Krašovec, Vesna 
Mohorko Fajfar, Slava Šarc in Majda Vrabl. Pridružili so se jim tudi osnovno-
šolci: Ajda Fajfar, Žiga Furek, Neli Kaučevič, Zala Majhen, Karin Muršec, Lana 
Vajda, Lana Varžič in Valentin Vogrinec.

»Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh 
…« so zapeli morebitni bodoči likovniki. V ozadju 
je slika sv. Martina, ki jo je naslikal Anton Gojkovič 
in so jo člani sekcije izročili svojemu članu, hajdin-
skemu župniku naddekanu Marijanu Feslu ob dvaj-
setletnici njegovega duhovnega pastirstva na Haj-
dini in v zahvalo za dosedanje uspešno sodelovanje. 
Foto: Foto Tement

Hajdinski likovniki so tudi letos sodelo-
vali na likovni koloniji Vurberk 2016 in 
na razstavi, ki je bila v oktobru v tam-
kajšnji kulturni dvorani. Zato so, kot 

lansko leto, razstavili poleg svojih tudi 
slike letošnjih udeležencev z Vurberka, 
iz Maribora in Radelj ob Dravi. Predsta-
vili so se: Jožef Bezjak, Alojz Erjavec, Ta-
nja Goričan, Tanja Hari Vidmar, Polona 
Harum, Karel Kacjan, Zdenka Kopše, 
Milena Pečar, Klavdija Perko, Otto Lu-
ciano Perko, Dragica Petek, Slavica Pe-
trena, Vera Protner Šaler, Ivan Skledar, 
Tadeja Smogavec, Darja Škrilec, Marjan 
Špingler in Anton Vodušek.
Odprtja razstave sta se poleg župana 
Občine Hajdina mag. Stanislava Gla-
žarja s soprogo udeležili tudi ravnate-
ljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber 
in predsednica KPD Stane Petrovič Haj-
dina Barbara Zajc. Likovnike z Vurber-
ka pa je zastopala slikarka Milena Pe-
čar (na fotografiji sedi v sredini v prvi 
vrsti). Vse prisotne je pozdravila z željo, 
da bi dosedanje dvoletno sodelovanje 
TD Vurberk – v okviru katerega zadnje 
leto deluje ponovno ustanovljena li-

kovna sekcija – s Hajdinčani postalo 
tradicionalno. 
V kratkem, a prisrčnem kulturnem 
programu so nastopili učenci OŠ Haj-
dina, ki so pod vodstvom Mojce Purg 
prinesli dobro voljo med prisotne. 
Nekaj pa sta k temu dodala tudi žu-
pan Stanislav Glažar in predsednica 
KPD Barbara Zajc. Oba sta pohvalila 
delo likovnikov in jim obljubila podpo-
ro tudi v prihodnje.
Za zaključek povzemamo misli predse-
dnice sekcije Cecilije Bernjak: »Volje je 
veliko in rezultati dela so tu. Gremo sme-
lo naprej z željo, da bi se vedno tako lepo 
imeli kot do zdaj. Za sodelovanje in pod-
poro se vsem zahvaljujemo in vabimo 
vse tiste, ki se počutijo povezane s slikar-
stvom in fotografiranjem, da vztrajajo, 
pridejo in se nam brez zadržkov pridru-
žijo v Likovno-fotografski sekciji občine 
Hajdina.«

Silvestra Brodnjak

Dvorana Društva upokojencev Hajdina je ob osemnajstem občinskem prazniku že četrtič postala likovno 
razstavišče, ki ga je od 11. do 16. novembra 2016 obiskalo lepo število domačinov in tudi obiskovalcev od 
drugje. Foto: Foto Tement

PREGLEDNIK
DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Vsako sredo se članice srečajo in odpravijo na pohod – no-
rdijska hoja ob kanalu.
V petek, 18. 11. 2016, so se odpravile v Strunjan na praznik 
kakijev.
Skupaj z VO Hajdoše in društvi v vasi so organizirale Vaške 
koline in pripravile sladke dobrote za koncert MoPZ PGD 
Hajdoše.
Sodelovale so na delavnicah peke piškotov z mladimi ga-
silci v Hajdošah.
Vključile so se v dogodke in aktivnosti, ki so potekale v de-
cembru – Božič v Hajdošah

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
V novembru so članice DŽD Gerečja vas predstavile celole-
tni projekt »Zdravje iz narave«. 
26. 11. 2016 so organizirale že tradicionalni turnir v paver-
šnosu in se pomerile s številnimi tekmovalkami. 
V decembru so izdelale še dokončno opremo izdelkov iz 
projekta »Zdravje iz narave«. 

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
8. 11. 2016 so v domu vaščanov Draženci pripravile tečaj O 
zdravi prehrani, ki ga je vodila Darinka Gostenčnik, upoko-
jena predavateljica na Gostinski šoli Maribor.
15. 11. 2016 je bila v Dražencih delavnica s predstavitvi-
jo semen. Z draženskimi ženami se je družil Darko Vernik, 
vodja selekcijsko-poskusnega centra Semenarne Ljubljana 
na Ptuju. 
V soboto, 3. 12. 2016, so članice pripravile Gospodinjski 
večer s tekmovanjem v izdelovanju domačih rezancev in 
priložnostno razstavo semen in vseh zanimivosti, ki spa-
dajo zraven.
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Že 20 let člani KD Skorba 
skrbijo za družabno 

življenje na vasi
Leta 1996 je v Skorbi znova močno oživela kulturna dejav-
nost s ponovnim delovanjem gledališke skupine in mo-
škega pevskega okteta. V letu 2016 torej Kulturno društvo 
Skorba obeležuje 20-letnico delovanja in ob jubileju je 
občina Hajdina na letošnjem občinskem prazniku kultur-
nemu društvu podelila bronasti grb.

Ljudske pevke iz Skorbe na domačiji Limavšek leta 2003, kjer je nastala fotogra-
fija za kaseto. Foto: Silvestra Brodnjak

Prvi nastop ljudskih pevk v Zavrču leta 1997

Ivan Ogrinc st. je podal pobudo za ustanovitev društva. 
Ustanovni zbor je potekal novembra leta 1996 v domu 
krajanov Skorba. Ustanovni člani so bili: Ivan Ogrinc st., 
Branko Purg, Anton Ambrož, Janko Turnšek, Stanko Gašlje-
vič, Anton Filipaja, Franc Purg, Jakob Kokol, Sabina Leljak, 
Aleksandra Zupanič. Istega leta je začel delovati Moški ok-
tet Kulturnega društva Skorba in je bil aktiven vse do leta 
2005. Konec leta 1996 so se na prvem srečanju sestale tudi 
ljudske pevke.
Z ustanovitvijo Kulturnega društva Skorba je po nekajle-
tnem premoru začela ponovno delovati gledališka skupi-
na; gledališko ustvarjanje v Skorbi namreč sega s svojimi 
začetki v leto 1983. Danes v okviru Kulturnega društva 
Skorba delujejo: Ljudske pevke iz Skorbe, Gledališka sku-
pina Skorba, Otroška gledališka skupina Skorba, ki je bila 
ustanovljena z namenom, da za gledališko ustvarjanje 
spodbudijo in navdušijo tudi mlajše, in etnološka skupina 
»Mautarji«. 
V vseh teh letih je KD Skorbo organiziralo številne prire-
ditve, in sicer ob kulturnem prazniku, materinskem dne-
vu, srečanja ljudskih pevcev in godcev, proslave, literarne 
večere, različne kulturne programe. Že v prvem letu delo-
vanja je društvo prvič organiziralo Božično-novoletni kon-
cert, na katerem je bil vse do leta 2009 osrednji gost Pihal-
ni orkester Talum, vmes pa so ga popestrili številni drugi 
gostje, ki so se zvrstili skozi vsa ta leta. Od leta 2010 za pra-
znično vzdušje poskrbi Tamburaški orkester KUD Majšperk 
pod vodstvom Draga Kleina s pevci. Vsem tem prireditvam 
pa so od leta 2008 dodali še organizacijo Gledaliških uric 
za otroke, ki jih vsako leto pripravijo v aprilu, Večer vinskih 
pesmi in od leta 2010 še Miklavžev večer. Vse te prireditve 
so skupaj z Božično-novoletnim koncertom postale tradi-
cionalne prireditve. 
V letu 2010 pride do sprememb v vodstvu društva; dol-
goletni in zavzeti predsednik Ivan Ogrinc odstopi z me-
sta predsednika, nadomesti ga Renata Gabrovec: »Dobro 
delovanje društva je pečat vseh ustvarjalnih ljudi znotraj 
društva, pri tem pa dajemo velik poudarek dobremu sode-
lovanju z domačim vaškim odborom, občino Hajdina in z 

drugimi društvi, tako na vasi kot v okviru občine. Ob tem 
pa skrbimo za zapisano kroniko delovanja našega društva 
in za foto kroniko, s čimer bo delovanje našega društva 
ostalo ohranjeno tudi za kasnejše rodove.«
LJUDSKE PEVKE IZ SKORBE LETOS PRAZNUJEJO
Pred 20 leti se je v Skorbi znova obudilo ljudsko petje. Ivan 
Ogrinc, takratni predsednik Kulturnega društva Skorba, je 
zbral pevke iz vasi in nastala je skupina Ljudskih pevk Kul-
turnega društva Skorba. Na vajah so se prvič srečale 5. de-
cembra 1996. Kot je povedala sedanja predsednica Marija 
Kolarič, se takrat še niso dobro poznale, saj je bila večina 
članic priseljenk od drugod, zato so prva srečanja potekala 
tako, da so se malo pogovarjale in veliko prepevale. Zelo 
dobro se spominjajo prvega nastopa v Zavrču in drugega 
v Hajdošah, kjer so se obiskovalcem predstavile s pesmijo 
Po cesti gre en stari mož. 
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Za vodjo so izbrale Julijano Gvozda-
revič, ki je skrbela za velik repertoar 
starih ljudskih pesmi. »Julijani gre res 
velika zahvala za vse njene pesmi, ki jih 
je prinesla v svojem cekarju, veliko je 
bilo takih, ki jih prej niti nismo slišale ali 
poznale, imele so tudi nekoliko več kitic, 
tiste najprimernejše za naše kraje smo 
nato tudi skupaj izbrale in se jih naučile 
prepevati,« povejo pevke. 
Vaje imajo še vedno enkrat na teden 
v Domu krajanov Skorba, kjer Ivan 
Ogrinc že vsa leta vestno skrbi, da 
jih na mizi čaka okrepčilo, v zimskih 
mesecih pa je prostor vedno vnaprej 
ogret. Po 20 letih so stkale tesne pri-
jateljske vezi in danes vaje potekajo 
nekoliko drugače, kot so v prvih letih: 
»Postale smo zelo dobre prijateljice, za-
upamo si in pomagamo, predvsem pa 

se zelo dobro razumemo, brez slednje-
ga prav gotovo ne bi mogle tako dolgo 
skupaj sodelovati in prepevati. V za-
dnjih letih zato na vajah nekoliko manj 
prepevamo in si veliko več lepega pove-
mo.« Rade se spominjajo številnih na-
stopov tako v domačih krajih kot izven 
njih, nastopale so namreč po vsej Slo-
veniji in v teh letih spoznale veliko no-
vih prijateljev. Še posebej izpostavijo 
nastop v Mariboru, ko so pele pred 
10.000-glavo množico, ali pa takrat, 
ko so se srečale s Šavrinkami, veselo 
pa je bilo tudi v številnih drugih krajih 
po Sloveniji. Vse štiri pevke, ki skupaj 
sodelujejo že 20 let in še vedno nasto-
pajo, so v vseh teh letih vedno našle 
čas za petje in druženje. Kot je pove-
dala Dragica Meglič, je v vseh letih 
doživela veliko lepega, predvsem je 

spoznala veliko novih prijateljev ljud-
skega petja, hkrati pa ji je prepevanje 
in druženje s pevkami dalo tudi veliko 
pozitivne energije. Marija Kolarič ob 
tem doda, da se je pevkam pridružila, 
ko je bila že upokojena, in zelo je bila 
vesela vsakega srečanja, saj je takrat 
šla iz hiše in naredila nekaj zase in za 
svojo dušo. 
Med mlajšimi članicami je Andreja 
Purg: »Ni bilo vedno enostavno, ven-
dar mi je uspelo uskladiti pevske vaje, 
nastope, službo in družinsko življenje. 
Ko je bil sin še manjši, sem ga velikokrat 
vzela s seboj. Ker sem se v Skorbo prise-
lila, sem s pomočjo pevk spoznala vas 
in vaščane, predvsem v tistih časih, ko 
smo hodile od hiše do hiše in prepevale 
ob svečnici.« Terezija Filipaja izpostavi 
predvsem to, da so se imele zelo prije-
tno, veliko lepih trenutkov so doživele 
skupaj, tako smeha kot žalosti. Ker se 
je pred leti preselila na Zgornjo Hajdi-
no, so se druge tri članice organizirale 
tako, da jo vsak mesec druga pripelje 
in odpelje na vaje v Skorbo in za to jim 
je iz srca hvaležna. 
Ob vseh nastopih so v jeseni 1999 po-
snele svojo prvo kaseto To je veselje 
Štajerca, na kateri so zbrale 19 ljud-
skih pesmi. Ob petletnici delovanja 
skupine so v letu 2003 izdale novo 
kaseto in zgoščenko z naslovom Tam 
doli na polju, ki so jo posnele na RTV 
Maribor. Vsako leto so se udeleževale 
tudi območnih revij srečanja ljudskih 
pevcev in godcev. V tem letu so bile 
na tem srečanju zelo dobro ocenje-
ne in izbrane za medobmočno revi-
jo ljudskih pevcev in godcev. Pevka 
Terezija Filipaja je v letu 2004 izdala 
svojo prvo zbirko pesmi z naslovom 
Življenje – pesem moja. V letu 2006 
so pevke obeležile desetletnico de-
lovanja, ob kateri so posnele že svojo 
tretjo kaseto in zgoščenko z ljudskimi 
pesmimi z naslovom Hišica ob po-
toku. Tej je čez pet let, ko so beležile 
petnajst let delovanja, sledila četrta 
zgoščenka Slovenka sem, ki so jo po-
snele ob koncu leta 2011 in jo v začet-
ku naslednjega leta tudi predstavile 
širšemu občinstvu.

Ob 30-letnici gledališke skupine KD Skorba leta 2014 so se v Skorbi zbrali vsi, ki sta jih v treh desetletjih 
povezala skorbski oder in ljubezen do ljubiteljskega ustvarjanja v kulturi.

Letošnja fotografija otroške gledališke skupine na vajah
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V vseh teh letih so za ljudskimi pev-
kami številni nastopi doma in širše 
po Sloveniji, med drugim na številnih 
srečanjih ljudskih pevcev in godcev, 
na različnih proslavah in prireditvah, 
gostovale so v različnih krajih po Slo-
veniji, radijskih in televizijskih odda-
jah in tako so do danes opravile več 
kot 400 nastopov. Po besedah Renate 
Gabrovec, predsednice Kulturnega 
društva Skorba, so ljudske pevke tiste, 
ki ohranjajo ljudsko izročilo in ga pre-
našajo na mlajše generacije, hkrati pa 
so to vaščanke, ki sodelujejo na vseh 
prireditvah in so pomemben pove-
zovalni člen med različnimi sekcija-
mi. Od leta 2009 skupaj s kulturnim 
društvom organizirajo tudi prireditev 
Večer vinskih pesmi, srečanje ljudskih 
pevcev in godcev, na katero povabijo 
tudi druge skupine ljudskega petja. 
Ob koncu našega srečanja pa z vese-
ljem povedo, da so se letos po 20 letih 
prvič skupaj odpravile na izlet. 
PRAZNOVANJE 20-LETNICE NA 
VEČERU VINSKIH  PESMI
Ljudske pevke Kulturnega društva 
Skorba so 20-letnico obeležile s tradi-
cionalno prireditvijo Večer vinskih pe-
smi, ki je letos potekala 19. novembra 
v Domu krajanov Skorba. Pevke so za 
svoje dolgoletno prepevanje in priza-
devanje za ohranjanje ljudskih pesmi 
prejele zlate Maroltove značke Jav-
nega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti. Ob praznovanju 
so jim veselje, dobro voljo in voščila v 
dar prinesli ljudski pevci in pevke od 
blizu in daleč. V bogatem kulturnem 
programu so nastopili: Ljudski pev-
ci Kulturnega društva Stane Petro-

vič Hajdina, mladi harmonikarji Luka 
Šlamberger i z Skorbe, Lara Tekmec 
in Jure Glažar iz Hajdoš, Pevke ljud-
skih pesmi upokojencev Lenart, sku-
pina Vinska kapljica s Tišine, Ljudski 
godci in pevci Kulturnega društva Si-
mon Gregorčič Velika Nedelja, ljudske 
pevke Kulturnega društva Jezero, Fol-
klorno društvo Lancova vas. S svojim 
nastopom pa so program popestrili 
tudi člani Otroške gledališke skupine 
Skorba. 
VEČER ŠTEVILNIH ZAHVAL IN 
DOBRIH ŽELJA
Skorbskim pevkam je vse dobro za-

želel mag. Stanislav Glažar, župan 
občine Hajdina. Ob koncu prireditve 
se je pevkam za njihov trud zahvalila 
tudi Renata Gabrovec, da bi še dolgo 
prepevale, pa so bile tudi želje Ivana 
Ogrinca. Druženje se je nato nadalje-
valo ob dobrotah vaških gospodinj in 
domači kapljici, za katero so poskrbeli 
vaški kletarji.

Estera Korošec in Renata Gabrovec

Zdajšnji sestav: Marija Kolarič (predsednica), 
Terezija Filipaja, Dragica Meglič, Andreja Purg.
Z Ljudskimi pevkami Skorba so v preteklih 
letih sodelovale tudi: Irena Čuš, Marica Gre-
gorec, Jožica Škrila, Jožica Butolen, Slavica Čre-
šnik, Katica Zajšek, Renata Gabrovec, Julijana 
Gvozdarevič (dolgoletna predsednica).
Ob 20-obletnici se posebej zahvaljujejo: Iva-
nu Ogrincu, Renati Gabrovec, Julijani Gvozda-
revič, Simoni Hazimali, Silvestri Brodnjak, kle-
tarjem, kuharicama Marinki in Nežiki, vozniku 
Jožetu Megliču.

Ponos KD Skorba so tudi orači.

Hitro leta nam teko, 
20 let smo pele, kak' nekdaj je bilo. 
Spomine za sabo smo pustile, 
da pesmi bi se ohranile. 
In tudi sivi las in gube smo dobile. 
Pa kaj – saj to nič ne boli, 
če človek poje in se veseli. 
Terezija Filipaja

Praznični utrinki z osrednje slovesnosti ob 20-letnici KD Skorba novembra letos
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Pušelšank v Skorbi 
spet ob letu

Potem ko so v Skorbi obrali domače brajde, grozdje stisnili 
in je mošt v vaškem sodu že zavrel, so vaški kletarji strni-
li moči in v sodelovanju z vaškim odborom in društvi na 
vasi pripravili že tradicionalni skorbovski pušelšank. Obi-
skovalci so že imeli priložnost pokušati novi vinski letnik, 
skorbovske gospodinje pa so zraven ponudile še domače 
dobrote iz kuhinje.Letošnji »vinski« utrinki iz Skorbe

Od 14. novembra so bila vrata pušelšanka v domu kraja-
nov na stežaj odprta, zaključek veselega druženja pa je bil 
19. novembra na večeru vinskih pesmi in na praznovanju 
20-letnice KD Skorba. Kot je povedala predsednica VO 
Skorba Renata Gabrovec, je bil tudi letos odziv obiskoval-
cev na pušelšanku zelo dober, prišli so občani iz okoliških 

vasi, člani prijateljskih društev, župan Stanislav Glažar in 
njegova ekipa, kar jim daje volje tudi za v prihodnje, saj 
želijo ohraniti to lepo tradicijo druženja. 

Besedilo in foto: 
TM

NAPOVEDNIK
ZKD OBČINE HAJDINA
ZKD Občine Hajdina bo skupaj z Občino Hajdina tudi letos 
organizirala adventni koncert v cerkvi sv. Martina na Hajdini. 
Letos so v goste povabili pevski kvartet M.J.A.V.
7. 2. 2017 bo proslava ob slovenskem kulturnem prazni-
ku, na kateri bodo podelili priznanja in zahvale kulturnim 
ustvarjalcem.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
V januarju bodo imeli pevci tradicionalno prireditev »S pe-
smijo v novo leto«. 
Načrtujejo tudi koledovanje pri predsedniku države.
Člani likovno-fotografske sekcije se bodo srečevali na delav-
nicah v OŠ Hajdina.

KULTURNO DRUŠTVO SKORBA
26. 12. 2016 bodo že po tradiciji pripravili Božično-novoletni 
koncert s Tamburaškim orkestrom KUD Majšperk in gosti.
V januarju in februarju bosta odrasla in otroška gledališka 
skupina še odigrali pripravljene predstave. Dogovorjenih 
imata že nekaj gostovanj. Obe pa bosta začeli tudi pripra-
vljati novi igri. 
Ljudske pevke čakajo nastopi. 

V KD bodo pripravili kulturni program ob srečanju vaščanov 
v januarju. 

ŠUS TEATER KD DRAŽENCI
Dramska skupina se bo predstavila z novo premiero.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji bodo nastopali na prireditvah, kamor jih 
bodo povabili.
Sodelovali bodo na prazničnih prireditvah »Božič v Hajdo-
šah«.
Člani etnografske sekcije se bodo začeli pripravljati na pust.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
V januarju bodo članice po tradiciji organizirale »Košicn bal« 
v Slovenji vasi.
Sodelovale bodo na prireditvah, telovadile v telovadnice in 
ustvarjale ob ponedeljkovih večerih v dvorani gasilskega 
doma.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
V januarju in februarju se bodo rekreirale s hojo.
Organizirale bodo zdravstveno predavanje. 

Organizirale bodo kreativne delavnice, na katerih bodo izde-
lovale izdelke iz odpadnega papirja. 
Pripravljale se bodo tudi na zbor članic, ki ga načrtujejo v 
februarju.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Sodelovale bodo na »Božičkovih stojnicah« ob prihodu Bo-
žička za najmlajše občane. 
MePZ DŽD Gerečja vas bo vadil in nastopal na prireditvah.
Članice bodo začele delavnice kot nadgradnjo projekta 
»Zdravje iz narave«. Izdelovale bodo tinkture in naravna 
čistila.
Udeleževale se bodo občnih zborov članic in sorodnih dru-
štev iz domače občine in sosednjih občin. 
Pripravljati se bodo začele na svoj redni letni zbor članic. 

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
Članice se bodo srečevale na delavnicah.
Pripravljati se bodo začele na občni zbor.

Pripravila: 
Hilda Bedrač
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Zlati poročni dan 
zakoncev Ljubec iz Hajdoš

V soboto, 3. decembra, sta v krogu družine in prijateljev proslavljala zakonca 
Ljubec, Avgust in Marta, z dekliškim priimkom Kropf, iz Hajdoš 76a. V cerkvi sv. 
Martina na Hajdini je bil tega dne njun zlati poročni dan, ko sta obnovila za-
konske obljube izpred 50 let. Za zlatoporočenca je zakonca proglasil hajdinski 
župan mag. Stanislav Glažar, ki je skupaj z občinskim svetnikom Ivanom Ogrin-
cem vodil civilni obred zlate poroke. Slovesno mašo je daroval župnik naddekan 
Marijan Fesel, s pesmijo pa je jubilanta razveselil še Uroš Sagadin.

Zakonca Ljubec sta se poročila 26. no-
vembra leta 1966 na Ptuju in sprejela 
skupni priimek Ljubec. Dom in družino 
sta si ustvarila v Hajdošah, kjer živita 
tudi na jesen življenja. Njunih skupnih 
50 let življenja je bilo povezanih s tr-
dno voljo in vero, z ljubeznijo in spo-
štovanjem drug do drugega. Kaj vse se 
jima je uresničilo v teh 50 letih, vesta 
sama najboljše in se ob visoki skupni 
obletnici z veseljem spominjata svojih 
lepih, bogatih izkušenj in skupnih tre-
nutkov sreče.
V zakonu sta se jima rodila sin Robert 
in hčerka Tatjana. Danes pa so njuna 
velika ljubezen vnuki Aleksander, Sašo, 
Tamara in Lea, ki jima skrb in toplino z 
veseljem vračajo. 
Zlatoporočencema iskrena čestitka iz 
uredništva Hajdinčana!

TM

Zlatoporočenca v družbi svojih prič, vnukov Ale-
ksandra Koželja in Saše Ljubca, župana Glažarja, za-
pisnikarja, občinskega svetnika Ogrinca in farnega 
župnika Marijana Fesla
Foto: arhiv Ljubec

Zlata poroka 
zakoncev Žumer iz Hajdoš

V soboto, 26. novembra, je bila v cerkvi sv. Martina na Hajdini slovesnost zlate 
poroke zakoncev Martina in Mire – Marije Žumer iz Hajdoš 5. Civilni obred zlate 
poroke sta vodila Franc Krajnc in Slavko Burjan, člana sveta občine Hajdina, 
in slavljencema izročila tudi darilo občine Hajdina. Slovesno mašo je daroval 
farni župnik naddekan Marijan Fesel, zlatemu paru pa je na slovesnosti zapel 
Uroš Sagadin.

Minilo je 50 let, ko sta vsa mlada in pol-
na življenja ter velikih pričakovanj izre-
kla svoj življenjski »da«. Takratna mla-
doporočenca, Martin Žumer in Mira 
Marija Obran, doma iz Moškanjcev, sta 
sprejela skupni priimek Žumer. Ustva-
rila sta si dom in družino, vseskozi pa 
ohranjala življenjsko moč in trdnost, 
zaupala drug drugemu in premagova-
la vedno nove in nove preizkušnje ži-
vljenja. V zakonu so se jima rodili štirje 
otroci: Slavko, Sonja, Martin in Marko, 
danes pa ju že razveseljujejo vnuki Ta-
bita, Noemi, Vita, Valentina, Mark-An-
tonij in Kristjan-Martin. 
Slavljenca sta tako kot pred petimi 
desetletji izmenjala poročna prstana, 
poročni poljub in dodala še vsak svoj 
svečani podpis v listino zlate poroke. 
Skupnega jubileja sta se Žumrova ve-
selila v družbi svojih najdražjih, obeh 
prič, sinov Martina in Marka, ter števil-
nih prijateljev in sosedov, ki so jima pri-
šli izreč najboljše želje in čestitke.
Vsem dobrim željam svoje voščilo doda-
ja tudi uredništvo Hajdinčana!

TMZlatoporočenca Žumer na zlati poroki v cerkvi sv. Martina na Hajdini                           Foto: arhiv Žumer
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V Osnovni šoli Hajdina so predlaga-
li dve svoji sodelavki – Mojco Purg za 
priznanje in Majdo Korošec za plaketo 
dr. Franja Žgeča. Prejemnica plakete pa 
je tudi Hilda Bedrač iz Hajdoš, ki je za-
poslena v OŠ Destrnik - Trnovska vas in 
poučuje na podružnični šoli v Trnovski 
vasi. 

Majda Korošec je glavnino svoje 39-le-
tne delovne dobe poučevala v OŠ Haj-
dina, potem ko je prve učiteljske izku-
šnje nabirala med učenci v Podlehniku, 
na Destrniku in v Majšperku. Kot pred-
metna učiteljica slovenščine in srbohr-

vaščine je bila ob uvajanju devetletke 
članica projektne skupine in kasneje 
dve leti vodja mreže šol za slovenšči-
no v projektu Zavoda RS za šolstvo 
OE Maribor. Kot vodja mreže šol je za 
učitelje tega območja izvedla hospita-
cijske nastope in izobraževanje za rav-
natelje osnovnih šol. Bila je mentorica 
več pripravnikom. Njeni učenci so na 
tekmovanjih iz slovenščine za Cankar-
jevo priznanje dosegli zlata, srebrna in 
bronasta priznanja pa tudi prvo mesto 
na državnem tekmovanju. Z državne-
ga tekmovanja mladih raziskovalcev so 
prinesli zlato priznanje in srebrni pri-
znanji za projektno nalogo na tekmo-
vanju Turizmu pomaga lastna glava. 
Priznanja in nagrade so prejeli tudi na 
literarnih natečajih. Na kulturnem po-
dročju je povezovala šolo in kraj. Opra-
vljala je delo vodje strokovnega aktiva 
za slovenščino in knjižnično vzgojo. 
Dve leti je bila na šoli članica projektne 
skupine razvojnega projekta Opolno-
močenje učencev z izboljšanjem bral-
ne pismenosti in dostopa do znanja.
Glede na njeno strokovno izobraže-
vanje in uspešno pedagoško delo ji je 
bil leta 2006 podeljen naziv svetnica. 
S svojim strokovnim delom je tako pri-
spevala tudi k razvoju in ugledu vzgoje 
in izobraževanja v širši strokovni javno-
sti.
Majda je že kot Skokova Majdi, kot smo 
jo klicali prijatelji, imela smisel za knji-
ge, literaturo in lepo slovensko besedo. 
Nekaj tega si je prinesla na svet, saj sta 
bila oče Jože in mama Jožica znana 
kulturna ustvarjalca, ki smo ju dolga 
leta srečevali tudi na odrskih deskah 
takratne Krajevne skupnosti Hajdina. 
Kot šolarji smo se zbirali pri Skokovih, 
kjer smo imeli pravo knjižnico, v katero 
smo prinesli vsak svoje knjige, si nare-
dili kartoteko in vodili evidenco izpo-

soje. 
Ob upokojitvi Majda ohranja najlepše 
spomine na učence, starše in kolektiv 
OŠ Hajdina. Ker o sebi ne govori rada, 
objavljamo nekaj misli, ki jih je svoji pe-
dagoški vzornici posvetila njena nekda-
nja učenka Irma Brodnjak. »Majda Ko-
rošec ni učiteljica le po poklicu, temveč 
svoje delo sprejema kot poslanstvo, ki 
presega predpisane pedagoške okvi-
re. V spominu jo imam kot zahtevno, 
strogo, a dosledno in karizmatično uči-
teljico, s poudarjenim čutom za "manj 
poslušne" oziroma "težavne" učence, v 
katerih je znala prepoznati kakovostne, 
dragocene v življenju nasploh, ne zgolj 
v času šolanja. Prek tovrstne potrditve 
je učence znala motivirati pri premago-
vanju raznovrstnih ovir. Kljub temu da 
je v učne priprave vnašala veliko tru-
da, je pri pouku delovala, kot da uči z 
"levo roko", tako suveren in lahkoten je 
bil njen učni nastop. In ni naključje, da 
ravno zaradi učiteljice Majde še danes 
številne generacije učencev hajdinske 
osnovne šole nimajo težav s postavlja-
njem vejic.«

»Mojca Purg, profesorica razrednega 
pouka, je na OŠ Hajdina zaposlena 19 
let. Svoje pedagoško delo opravlja v 1. 
triadi. Na OŠ Hajdina je bila ob uvaja-
nju devetletke članica projektne skupi-
ne. Sodelovala je v evropskem projektu 
Connect in v razvojno-raziskovalnem 
projektu Opolnomočenje učencev z iz-
boljšanjem bralne pismenosti in dosto-
pa do znanja. Za učitelje in ravnatelje 
drugih šol je pripravila tudi hospitacijo 
in za učitelje drugih šol predstavitev 
učne ure, ki sta jo izvedli skupaj s knji-
žničarko, s katero sta objavili članek v 
reviji Šolska knjižnica z naslovom Upo-
raba bralno-učnih strategij pri pouku 
slovenščine v 4. razredu.

Žgečeva priznanja in plakete
Na slovesnosti v kulturno-kongresnem centru dominikanskega samostana na 
Ptuju so ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktobru, za njihovo vzgoj-
no-izobraževalno poslanstvo prejele nagrado tudi tri učiteljice, ki so tesno po-
vezane z našo občino, čeprav ena od njih ni zaposlena v hajdinskem šolskem 
okolišu. Zaslužijo si, da jih predstavimo tudi našim bralcem.

Mojca Purg, prejemnica priznanja dr. Franja Žgeča 
za leto 2016

Majda Korošec si na srečanju s svojim nekdanjim 
kolektivom po prireditvi Kako smo se ženili ogledu-
je prejeto darilo.
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Učenci pod njenim mentorstvom so-
delujejo tudi na prireditvah, različnih 
tekmovanjih, likovnih in literarnih na-
tečajih, na katerih so osvojili več na-
grad. Uspešna je pri svojem pedago-
škem delu. Redno se tudi izobražuje. V 
svoj pouk vključuje sodobne metode 
in oblike dela in sodobno tehnologijo.« 
Tako so zapisali v predlogu. V pogovo-
ru pa smo Mojco tudi pobliže spoznali.
Po rodu je Ptujčanka, ki je najprej kon-
čala srednjo vzgojiteljsko šolo, nato 
pa nadaljevala na Pedagoški fakulteti. 
Družino si je ustvarila v Razvanju, kjer 
sta njen srednješolec Matic in sedmo-
šolka Špela odrasla v bližini Botanične-
ga vrta. Veliko časa preživijo v naravi, 
saj z zdravim življenjskim slogom da-
jejo zgled učencem, ki jih na različne 
načine motivira, da bi bila njihova mla-
dost čim manj zasvojena z računalniki 
in mobilnimi telefoni. V službi se zelo 
dobro počuti in rada sodeluje s so-
delavci v različnih projektih, v katerih 
učence vključuje v dejavnosti, ki po-
tekajo v okviru občine, vodi jih na raz-
stave društev, likovnikov, pripravljajo 
nastope na različnih prireditvah po va-
seh. Nazadnje so nastopili na Srečanju 
starejših občanov v Skorbi. 
Priznanje dr. Franja Žgeča ji pomeni 
potrditev, da dobro dela in da je na 
pravi poti za doseganje vedno novih 
ciljev. Nagrajenki Mojci čestitamo in 
želimo, da bi lahko svoj vsakdanjik tudi 
v prihodnje organizirala tako, da ji bo 
po službi ostalo še kaj časa za kolesar-
jenje, planinstvo, drsanje, smučanje, 
obiske kulturnih prireditev pa tudi za 
prostovoljstvo, ki mu je predana že 
iz študentskih let, ko je prek Rdečega 
križa letovala s številnimi generacijami 
otrok v Punatu. 

Hilda Bedrač, predsednica Zveze kul-
turnih društev Občine Hajdina in pred-
sednica Vaškega odbora Hajdoše, ni le 
vsestransko aktivna občanka, ki se je v 
našo občino primožila iz Trnovske vasi, 
ampak tudi izjemno cenjena pedago-
ška delavka s 33-letnim stažem. Splet 
okoliščin je botroval temu, da se je po 
dobrih treh letih poučevanja prvo- in 
drugošolčkov v Cirkulanah leta 1986 
kot učiteljica na razredni stopnji vrnila 

v svoj rojstni okoliš, najprej v Vitomar-
ce in nato v Trnovsko vas, ki sta bili po-
družnični šoli OŠ Mladika Ptuj. Iz njene 
bogate predstavitve objavljamo pred-
vsem to, kar je dano le najbolj vsestran-
sko aktivnim učiteljem, ki pri svojem 
delu stremijo za novostmi ter sodob-
ne oblike in metode dela vključujejo 
v pouk. Hilda Bedrač se je požrtvoval-
no posvečala učencem s posebnimi 
potrebami. V razredu je imela dečka s 
cerebralno paralizo, deklico s polževim 
vsadkom in diabetesom tipa 1. Za vse 
je opravila ustrezna izobraževanja in 
sodelovala z ustreznimi institucijami. 
V učencih je vedno iskala in spodbu-
jala tisto, kar je dobro, in jih poskuša-
la usmerjati na pravo pot. Največ časa 
je poučevala v prvih razredih OŠ, nato 
tudi z uvedbo devetletke v prvi triadi. 
Več let je delala tudi v kombiniranem 
oddelku. 
Veliko se je ukvarjala z izvajanjem inte-
resnih dejavnosti, bila je mentorica štu-
dentom na obvezni praksi in je vodila 
različne krožke – od folklore, ročnih del, 
pravljičnega krožka in vse do osnovno-
šolskih gasilcev, ki jih je pripravljala za 
državna srečanja društev Mladi gasilec.
Skupaj z učenci je pripravila več raz-
iskovalnih nalog in se z njimi uvrstila 
tudi na državno tekmovanje. Razisko-
vali so naravno in kulturno dediščino 
Trnovske vasi ter povojne politične te-
žave tamkajšnjih ljudi v času agrarne 
reforme. Za raziskovalne naloge je pre-
jela tri zlata regijska priznanja, dve sre-
brni državni priznanji in eno bronasto 
državno priznanje. Je avtorica izvirne-
ga znanstvenega članka Po sledeh nek-
danjih mlinov v občini Trnovska vas, 
objavljenega v Časopisu za zgodovino 
in narodopisje, ter urednica in avtorica 
v zborniku, izdanem ob 60-letnici PGD 
Hajdoše.
Na širšem ptujskem območju je uvedla 
in vodila novo obliko dela z mladimi – 
kviz gasilske mladine, ki se danes izvaja 
na nivojih od občine, regije do države. 
Od 2006 do 2011 je bila predsednica 
komisije za delo z mladino pri OGZ Ptuj 
in članica Mladinskega sveta Gasilske 
zveze Slovenije. Bila je organizatorka 
večdnevnih taborov mladine OGZ Ptuj 
tudi s po 200 udeleženci.

V letu 2010 je napredovala v čin višjega 
gasilskega častnika in specialnost pre-
davatelj. Svoje znanje posreduje naj-
mlajšim generacijam in tudi odraslim 
gasilcem. Svoja predavanja večkrat na 
leto izvaja v okviru GZS (tema preda-
vanj: Vzgoja osebnosti gasilca).
Kot strokovna delavka je s svojim de-
lom v šoli in izven nje pomembno pri-
spevala k razvoju in ugledu vzgoje in 
izobraževanja v širši strokovni javnosti 
Republike Slovenije tako, da je pripra-
vila veliko prireditev v okviru šole in 
tudi kraja ter da je učence pripravljala 
za nastope na šolskih, občinskih in tudi 
regijskih prireditvah (ob dnevu Civilne 
zaščite). Ob službovanju veliko svojega 
časa in znanja posreduje mladim gasil-
cem v PGD Biš in sedaj v PGD Hajdo-
še. Veliko generacij mladih gasilcev je 
spremljala kot vodja na letovanja na 
Debeli rtič, kjer je izvajala izobraževa-
nja in druge aktivnosti s področja gasil-
stva. Od leta 1980 je mentorica mladih 
gasilcev, ki jih pripravlja na tekmovanja 
na vseh nivojih. 
Hilda pa je poleg tega, da je skrbna 
mama trem Bedračevim naslednikom 
Katji, Nini in Mihu, ki jim od lani nado-
mešča mnogo prezgodaj preminulega 
očeta, tudi članica hajdoške ekipe ga-
silk, ki je na zadnji gasilski olimpijadi 
v Franciji osvojila 1. mesto in naslov 
olimpijskih prvakinj.  

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Nagrajenka Hilda Bedrač, doma iz Hajdoš.
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3. dobrodelni 
prednovoletni bazar

Tudi v letošnjem šolskem letu smo na OŠ Hajdina organi-
zirali dobrodelni prednovoletni bazar z naslovom Delo pri-
dnih rok hajdinskih otrok. Kot že samo ime pove, so izdelke, 
ki smo jih obiskovalcem ponudili na okrašenih stojnicah, 
ustvarili v večini učenci naše šole na tehniškem dnevu in 
pri različnih krožkih ob pomoči učiteljev, članic društev in 
drugih posameznikov.

Prireditev je potekala v četrtek, 24. novembra, v telovadni-
ci OŠ Hajdina. Pridne roke so ustvarile drobne pozornosti, 
s katerimi smo želeli obiskovalcem, predvsem staršem na-
ših učencev, obogatiti in polepšati bližajoče se praznike. 
Letos smo z učenci ustvarjali izdelke, ki so bili narejeni iz 
naravnih materialov in materiala, ki smo ga ponovno upo-
rabili. Ogromno stvari so nam podarili tudi naši donatorji. 
Pomembno vodilo pri izdelavi nam je bilo, da izdelamo 
tisto, kar bo uporabno, užitno in koristno v vsakdanjem 
življenju. Tako so nastali okraski za smrečice, različne vrste 
peciva in suhega sadja, voščilnice, adventni venčki, božič-

ne nogavice … Učenci so na bazarju sodelovali kot proda-
jalci na stojnicah. Letos smo, v nasprotju s prejšnjimi leti, 
vse stojnice preselili v manjšo telovadnico, ker je v večji te-
lovadnici po končanem bazarju potekala prireditev Otroci 
pojejo slovenske pesmi in se veselijo, ki jo je organizirala 
družba Radio-Tednik Ptuj.
Za prispevek prireditvi se zahvaljujemo Občini Hajdina, Dru-
štvu žena in deklet Občine Hajdina, Društvu žensk Hajdoše, 
Društvu žena in deklet Gerečja vas, Društvu gospodinj Dra-
ženci, članicam Likovno-fotografske sekcije KPD Stane Pe-
trovič Hajdina, čebelarju gospodu Slavku Čehu in čebelarki 
gospe Suzani Žumer, gospodu Marjanu Vogincu, Cvetličarni 
Mojca, podjetju Revital Kidričevo, Pekarnam Ptuj, Tiskarni 
Ptuj, gospodu Ivanu Krajncu in gospe Lidiji Trčko. Zahvala je 
namenjena tudi staršem za prispevke v šolski sklad.
V bazar je bilo vloženega ogromno truda in časa, zato smo 
bili posebej veseli, ko smo izvedeli, da smo za šolski sklad 
zbrali nekaj več kot 1400 evrov. Denar bo namenjen učen-
cem za različne nadstandardne dejavnosti.

Besedilo in foto: RM
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V šolskem skladu aktivno 
tudi v tem šolskem letu

V osnovni šoli in vrtcu Hajdina tudi v tem šolskem letu aktivno deluje šolski 
sklad. Za naše otroke smo tako sofinancirali šole v naravi, plavalne tečaje, ta-
bore, gledališke predstave, nakup posebne robotske roke za fizikalni krožek in 
še mnogo več. Finančno smo pomagali staršem, ki stroškov obšolskih dejavno-
sti niso zmogli plačati sami, in tako zagotovili, da so tudi njihovi otroci lahko 
odšli na izlet ali tabor s svojimi vrstniki.

V šolskem skladu si prizadevamo za kako-
vostno izobraževanje naših šolskih otrok in 
prijetno bivanje naših najmlajših v vrtcu. 
Sredstva za delovanje zbiramo predvsem 
s pomočjo donacij, z zbiranjem starega 
papirja in z organizacijo novoletnih bazar-
jev. Šolski sklad upravlja poseben upravni 
odbor, v katerem svoje delo opravljamo 
prostovoljno, zato lahko prav vsa zbrana 
sredstva porabimo za naše otroke. 
Upravni odbor šolskega sklada se zahvalju-
je naslednjim podjetjem, ki so nam v 2015 
ali 2016 dobrosrčno prispevala sredstva (po 
abecednem vrstnem redu):
Ambulanta za male živali, Damijan Pe-
klar, s. p.
Bar Gajec, reja perutnine, gostinstvo, tr-
govina in druge storitve, d. o. o.
Ekološka kmetija, Damjan Meglič, s. p.
Ensitra prevajanje, Brigita Vogrinec, s. p.
Epson, trgovina, gostinstvo in storitve,
d. o. o.
Gandin MBS, perutninarstvo, d. o. o.
Gasenburger Zdenko, s. p., strojno insta-
laterstvo
Goja tenis in finance, tenis center, gostin-
stvo ter finančne in poslovne storitve, 
d. o. o.
Jantim, prodaja po pošti, Janez Lajh, s. p.
Lekarna pri Sv. Martinu, Metoda Meško 
Žitnik
Mehanske storitve, Peter Kosar, s. p.
Mizarske storitve, Goran Širovnik, s. p.
Poslovni sistem Mercator, d. d.
Prihodnost danes, posredništvo, marke-
ting, storitve in svetovanje, d. o. o.
Proizvodnja električne energije in peru-
tnine, Boštjan Intihar, s. p.
Ptujska tiskarna tiskarstvo, d. o. o.
»Sonja« prevozništvo, prevozi in storitve, 
d. o. o.

Top avtomobili plus, prodaja rabljenih 
avtomobilov, Bernarda Sedlašek, s. p.
Vauda prevozniško, trgovsko in storitve-
no podjetje, d. o. o.
Vrtnarstvo, Danijel Zupanič, s. p.
Zavarovalnica Triglav, d. d.
V preteklem šolskem letu je tako sklad na-
menil nekaj več kot 5500 evrov za različne 
dejavnosti in opremo za naše otroke. Tako 
smo podobno kot v preteklih letih staršem 
sofinancirali stroške, povezane s šolami v 
naravi, tabori in zaključnimi izleti, kjer obi-
čajno najvišji strošek predstavljajo avtobu-
sni prevozi. Glede na želje učencev smo po-
magali pri nakupu posebne robotske roke 
za fizikalni krožek in tehnični pouk ter jim 
tako omogočili prve korake tudi v robotiki 
kot eni izmed perspektivnejših ved dana-
šnjega časa. Nadalje smo prispevali tudi k 
izvedbi obšolskega plavalnega tečaja, saj 
želimo, da se vsak otrok nauči pravilnih 
tehnik plavanja. Glede na pretekla leta smo 
zaznali povečano potrebo po denarni po-
moči otrokom iz socialno šibkejših družin in 
jim omogočili, da so lahko odšli na izlet ali 
na tabor s svojimi vrstniki ter za isti namen 
rezervirali sredstva tudi v tem šolskem letu. 
Več informacij o šolskem skladu najdete na 
spletni strani www.os-hajdina.si (zavihek 
Šola/Šolski sklad).
V tem šolskem letu načrtujemo sofinanci-
ranje dveh večjih investicij. Prva je nakup 
posebnega plezala in droga za plezanje 
na prostem, saj rezultati pri športu kažejo 
na vse slabšo razvitost ramenskih mišic pri 
naših otrocih. Druga je nakup zunanjega 
igrala za naše najmlajše vrtčevske otroke, 
saj ti trenutno pred vrtcem nimajo igral, pri-
merih svojim motoričnim sposobnostim. 
Obe konstrukciji bi postavili pred šolo ozi-
roma vrtcem, tako da bi se lahko uporabljali 

za potrebe pouka, podaljšanega bivanja 
in gibanja vrtčevskih otrok v času bivanja 
v vrtcu. Gre za opremo, ki ni del obveznih 
standardov v šolah ali vrtcih, a ocenjujemo, 
da lahko z njo otroke ne samo razveselimo, 
ampak predvsem koristno prispevamo k 
razvoju naših otrok, kar pa je navsezadnje 
tudi naš skupni interes.
V šolski sklad lahko prispevate tudi vi, in 
sicer z nakaziloma na TRR OŠ Hajdina z Vrt-
cem št. SI56 0135 9603 0651 748, sklic »00 
100 – 01092016« in namen: »ZA ŠOLSKI 
SKLAD«. Veseli bomo prav vsakega prispev-
ka!

Matej Verbajs, 
predsednik upravnega odbora 

Šolskega sklada

Zimska šola v naravi na Peci

Želena plezalna oprema za šolske otroke 

Želena zunanja igrala za najmlajše



30

December 2016

Plavanje je gibanje v vodi, kar pomeni, da lahko otroci 
začnejo plavati že zelo zgodaj. Kaj vse se otroci naučijo na 
plavalnem tečaju in kako plavalni tečaj za otroke sploh po-
teka?
Zgodnji začetki plavanja imajo veliko pozitivnih učinkov 
na psihofizičen razvoj otroka. Voda je drugačno okolje. Na 
različnih tečajih se otrok skupaj z vaditelji plavanja in prek 

igre enostavno privadi na vodo. 
Na tečaju se otroci učijo vseh potrebnih korakov do prila-
goditve na vodo. Ker poteka učenje v glavnem v skupini, 
je vse veliko bolj zabavno, saj je učenje enostavnejše, ker 
je ves čas prisotna igra z vrstniki. Poleg tega pa lahko uči-
telji tudi individualno pristopijo k posamezniku, ko opa-
zijo kako težavo. Plavanje poučujejo licencirani učitelji, ki 
z vsakoletnim izobraževanjem dopolnjujejo svoje znanje. 
Pri plavanju je zagotovo ena večjih težav strah pred vodo. 
Samo predstavljajte si, kako čudovito se počutijo otroci, ki 
na plavalnem tečaju izgubijo strah pred vodo. 
Otroci rdeče in rumene igralnice so se v novembru na pla-
valnem tečaju v Termah Ptuj učili prilagajanja na vodo in 
veščin plavanja. Plavalnega tečaja so se zelo veselili, ga 
vsak dan z veseljem obiskovali in se veliko novega naučili. 

Maja Bezjak in Darinka Amon,
vzgojiteljici rdeče in rumene igralnice

Otroci rdeče in rumene 
igralnice vrtca Najdihojca 

na plavalnem tečaju

Še tako velik strah pred vodo je v skupini vrstnikov premagan.

Priprave na božično-novoletne delavnice 
v vijolični igralnici

Na božično-novoletne delavnice s starši smo se v naši 
igralnici pripravljali kar nekaj časa. Skozi pisano jesen smo 
spoznavali, katere sadove nam jesen prinaša, in se učili, 
kako vse jih lahko uporabimo. Ob tem pa smo tudi spo-
znavali, kaj vse lahko sami storimo za svoje zdravje in kako 
okrepimo svoj imunski sistem pred prehladi. Obiskali smo 
tudi naš zeliščni vrt in nabrali meliso, ki se je lepo razrasla. 
Hitro smo prišli do ideje, da jo lahko uporabimo. Skupaj 
smo brskali po babičinih receptih in se odločili, da iz nje 
pripravimo sirup, nekaj melise pa smo tudi posušili za čaj. 
Pri pripravi melise so otroci zavzeto sodelovali. Lotili smo 

se tudi domače marmelade, ki smo jo pripravili iz jabolk, 
dodali smo še kanček medu in zvrhano mero dobre volje, 
sreče in veselja. Vse nam je dobro uspelo, ob tem pa smo se 
veliko novega tudi naučili. Otroci so bili prav ponosni, da 
so tudi sami in s pomočjo vzgojiteljic lahko pripravili nekaj 
za svoje starše. Pripravljene izdelke smo še lepo okrasili in 
vse to ponudili našim staršem, babicam in dedkom na sre-
čanju ob božičnih-novoletnih delavnicah, na katerih smo 
ustvarjali, se veselili in skupaj preživeli lep popoldan, ki so 
ga otroci popestrili še s svojim nastopom.

Vzgojiteljica Renata Gabrovec
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V vrtcu se zavedamo, da je sodelovanje s starši otrok izre-
dnega pomena za vse, ki smo vključeni v proces vzgoje na-
ših malčkov. Prav zato zraven formalnih srečanj organizira-
mo še neformalna oz. takšna, ki so bolj sproščene narave. 
Konec novembra in v začetku decembra so vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic pripravile praznične delavnice, na 
katere so povabile starše in otroke, dobrodošli pa so bili 
tudi stari starši in sorojenci. Na delavnicah so bili aktivni 
vsi, saj so izdelovali najrazličnejše praznične izdelke: ad-
ventne venčke, namizne aranžmaje, voščilnice, okraske 
za smrečico … Ob praznični glasbi in prazničnih izdelkih 
se je pri udeležencih srečanj začelo prebujati veselo de-
cembrsko vzdušje ter se prepletalo s smehom in prijetnimi 
pogovori. 
Otroci in vzgojiteljice so bili ustvarjalni že pred delavnica-
mi, saj je pod njihovimi prsti nastalo veliko uporabnih in 
okrasnih predmetov. Na dan delavnic so jih razstavili, star-
ši in drugi povabljeni pa so jih v zameno za prostovoljne 
prispevke odnesli na svoje domove. Prostovoljni prispevki, 
ki so se nabrali v košaricah, so namenjeni dotični igralni-
ci bodisi za nakup igrač in didaktičnih sredstev bodisi za-
ključnim srečanjem. Za vse prostovoljne prispevke se otro-
ci in zaposlene v vrtcu iskreno zahvaljujemo.
S kratkimi, a odločnimi koraki smo zakorakali v zadnji, pra-
znični mesec leta. Vsi, mali in veliki, smo v veselem priča-
kovanju dobrih mož in predvsem prijetnih dogodkov, ki se 
bodo še zvrstili. 
V svojem imenu in imenu kolektiva vrtca Najdihojca Hajdina 
vam želim prijetne praznike, v novem letu pa obilo zdravja in 
družinske sreče.

Viktorija Vrabl, 
pomočnica ravnateljice za Vrtec

Praznične delavnice 
s starši

Tako je potekal bazar s starši in z otroki iz oranžne igralnice (od 1 do 2 leti), na 
katerem so med drugim izdelovali tudi adventne venčke.

Božično-novoletne delavnice vijolične igralnice v znamenju izdelovanja adven-
tnih venčkov, angelčkov in namiznih aranžmajev, domače potice in veselega 
razpoloženja

Tako malo je pravzaprav treba, da smo srečni, če le znamo uživati v preprostih 
radostih. V modri igralnici so starši skupaj s svojimi otroki ustvarjali čudovite 
adventne venčke.

Otroci iz bele igralnice so se pripravljali na 
bližajoč se božični čas in izdelovali božič-
ne izdelke za božični bazar.
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Otroci zelene igralnice so skupaj s starši in babicami ustvarjali adventne venčke.

Na bazarju rumene igralnice so starši in otroci izdelovali adventne venčke, bar-
vali svečnike in izdelovali voščilnice.

Otroci rdeče igralnice so skupaj s starši v prijetnem druženju ustvarjali okraske 
in izdelovali voščilnice. 

Mavrica raja

Mavrica raja je obogatitvena dejavnost, namenjena otro-
kom rumene in rdeče igralnice. Pri tej dejavnosti pojemo, 
rajamo in si včasih izdelamo tudi kakšne ritmične instru-
mente. Namen dejavnosti je razvijati in spodbujati vese-
lje do petja. Vsako leto se predstavimo na različnih prire-
ditvah in ob različnih priložnostih, kot so božičkovanje 
pred občino, prireditev ob materinskem dnevu, zaključna 
prireditev vrtca. Letos smo se predstavili tudi na prireditvi 
Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.

Mentorici Duška in Simona
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Ta dan smo pekli piškote, ki smo jih prodajali na bazarju. Na pomoč so 
prišle tri gospodinje, pomagali sta tudi učiteljici Nataša in Majda. Jaz 
in moja najboljša prijateljica sva naredili piškote z jogurtom in kislo 
smetano. Učiteljica Nataša nama je stehtala sestavine in jih stresla 
v posodo, midve pa sva testo zamesili. Potem nama je učiteljica 
pokazala, kako je treba testo valjati. Izrezovali sva kroge, v katere 
sva dali marmelado, jih zapognili in stisnili z vilicami, da marmelada 
ob peki ni stekla ven. V pečici smo jih spekli. Ko so bili pečeni, smo 
jih povaljali v sladkorju. Na koncu smo jih tudi pokusili. Bili so zelo 
okusni. Ko smo delo končali, sem z Mašo in Evo pomagala učiteljici 
Majdi pospraviti učilnico. Učiteljica se nam je zahvalila.

                                                            Neja Šerdoner, 4. a

Naravoslovni dan smo imeli 17. novembra. Pogovarjali smo se o 
tem, kako dobimo moko in kaj lahko iz nje vse naredimo. Jaz sem 
delal orehove rogljičke. Pomagala sta mi Patrik in Lan Tian. Najprej 
smo zamesili moko, maslo, orehe, vaniljev sladkor in pecilni prašek. 
Ko smo dobili testo, nam je učiteljica pokazala, kako oblikujemo ro-
gljičke, nato smo delo nadaljevali sami. Zložili smo jih na pekač in jih 
spekli. Pečene smo povaljali v sladkor. Delo mi je bilo všeč, ob njem 
sem se prav zabaval. Učiteljica nas je pohvalila. Ta dan smo pekli še 
mandljeve piškote, domačega prijatelja, kokosove hlebčke, kekse na 
strojček in slane krekerje. Vse piškote smo na bazarju prodali staršem 
in drugim obiskovalcem.

 Urban Skledar, 4. a

V četrtek smo imeli naravoslovni dan, v petek pa tehniškega. 
Najboljši dan je bil naravoslovni, ker smo pekli piškote, ki smo jih 
prodajali na božičnem bazarju. Pekli smo kokosove hlebčke, piškote 
z mandlji, orehove rogljičke in sezamove krekerje. Z mojo najboljšo 
prijateljico Nejo sva izdelovali piškote z jogurtom in marmelado. Pri 
delu so nam pomagale naša učiteljica in tri gospodinje iz Gerečje 
vasi in Hajdoš. Pri delu smo bili zelo uspešni in pridni, saj smo spekli 
več vrst peciva. Vse pečene piškote smo zložili v škatle. Lahko pa smo 
jih tudi pokusili, da smo ocenili svoje delo. Pospravili smo učilnico in 
odšli domov.

                                                            Lina Wolf, 4. a

Naravoslovni dan smo imeli v četrtek, 17. novembra. Zjutraj smo se 
razdelili v skupine in poslušali navodila učiteljice. Nadeli smo si pred-
pasnike in gumijaste rokavice. Na pomoč so nam prišle gospodinje 
iz Gerečje vasi in Hajdoš. Pekli smo več vrst peciva. Moja skupina je 
delala piškote z mandlji. Za testo smo potrebovali mandlje, maslo, 
jajca in moko. Zamesili smo testo, ga razvaljali in z modelčki izrezo-
vali piškote. Zlagali smo jih na pekač in spekli. Ko so bili pečeni, smo 
jih pokusili. Bili so zelo okusni. Učiteljica nas je pohvalila.

 Lan Drevenšek, 4. a

Namesto kruha smo na naravoslovnem dnevu pekli piškote različnih 
vrst. Pomagale so nam učiteljica Nataša in gospodinje iz Hajdoš in 
Gerečje vasi. Moja skupina je pekla piškote z mandlji. Najprej smo 
stehtali sestavine in iz njih zamesili testo. Potrebovali smo moko, jajca, 
maslo in mandlje. Po desetih minutah mešenja testa smo ugotovili, 
da smo v testo dali premalo jajc. Učiteljica je v testo dodala še 4 jajca 
in testo je postajalo vedno bolj čvrsto. Nato smo ga razvaljali in z 
modelčki izrezovali piškote različnih oblik. Ko smo jih spekli, smo jih 
pokusili. Ugotovili smo, da smo spekli odlične piškote. Druge smo 
zavili in jih prodali na bazarju. Ta naravoslovni dan je bil super.

                                                            Lovro Mirković Zver, 4. a

Kako smo preživeli 
naravoslovni dan

Naša prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo 
Učiteljica nam je povedala, da bo na šoli potekala prireditev Otroci 
pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Odločila sem se, da se prija-
vim, ker je predlani na tem tekmovanju sodelovala moja sestra in mi 
je bilo zanimivo. Pela sem pesem z naslovom Moja pesem. Doma 
sem vadila ob spremljavi in se pripravljala na nastop. Prireditev se 
je začela ob 18. uri. Na vrsti sem bila peta. Malo sem imela tremo, 
vendar sem pesem dobro odpela. Na koncu smo morali na oder, ker 
so razglasili zmagovalca. Bila sem zelo presenečena, ko sem zaslišala 
svoje ime in izvedela, da sem skupaj z Lano osvojila prvo mesto. 
Novinarka me je intervjuvala. Potem smo s starši odšli v slaščičarno. 
Z nami je bila moja sestrična, ki smo jo potem odpeljali domov. Ko 
smo prišli domov, sta mi prišla čestitat še babi in dedi in mi prinesla 
torto. Ta dan mi bo ostal za vedno v spominu.

 Maša Belić, 4. a

Šola v naravi – Rakov Škocjan 

Komaj smo čakali na ponedeljek, da bi se odpravili v šolo v naravi 
v Rakov Škocjan. Ko smo prispeli, nas je pozdravil prijazen gospod 
in nam razložil načrtu tega tedna. Že prvi dan smo kolesarili. Peljali 
smo se do Cerkniškega jezera in nazaj – 15 km. Naslednji dan smo 
imeli 4-urni pohod, na katerem smo si ogledali Zelške jame. Čeprav 
je deževalo, je bilo čudovito in lepo. Po kosilu smo odšli pogledat še 
Tkalca jamo, ki je dobila ime po kapniku v obliki tkalca. Veliko smo 
se naučili o delu znanstvenikov jam in o tem, kaj so odkrili. Zvečer 
smo odšli v gozd in nastavili hrano ter kamero, da bi posneli živali, ki 
hodijo ponoči po gozdu. Tretji dan smo imeli ponovno 4-urni pohod 
in nato smo odšli obiskat jamo Unška koliševka. Tam smo si ogleda-
li bunkerje, ki so jih zgradili italijanski vojaki v času obeh svetovnih 
vojn. Bilo je zabavno. Po pohodu smo imeli še veslanje. Naučili smo 
se pravilno veslati in šlo nam je odlično. Večer smo si popestrili z 
družabnimi igrami. Četrti dan smo plezali po naravni steni, kljub sla-
bemu vremenu. Ko smo preplezali steno, smo se spustili še po zip 
line. Bilo je super in čisto nič nas ni bilo strah. Potem smo imeli zani-
mivo predavanje o gozdnih živalih, kjer smo se veliko novega naučili. 
Pokazali so nam tudi različne odtise in kosti gozdnih živali, človeško 
ribico in nagačene živali (medveda, divjo mačko, ptice …). Nato smo 
imeli lokostrelstvo. Zelo smo se veselili streljanja. Hitro smo se nau-
čili pravilno streljati in dosegli odlične rezultate pri zadevanju tarče. 
Zadnji dan smo imeli orientacijski tek. Dobili smo zemljevid, kompas 
in delovne liste. Iskali smo mesta, ki so bila označena na zemljevidu. 
Na vsaki postaji smo poiskali list z vprašanjem, na katero smo morali 
odgovoriti. Vsi smo bili zelo uspešni. Na koncu so nam učitelji poka-
zali še posnetke, ki jih je posnela kamera v gozdu. Posneli smo živali, 
ki so hodile tam takrat, ko smo mi spali, ter živali, ki so prišle pojest 
hrano: kune, jazbeci, podlasice in medved.
Bilo je zelo zanimivo in hitro je minilo.

Lucija B. Mlakar, Mia Molnar, 9. a 



34

December 2016

V grafikonu je prikazan njihov do-
sežek. Ker sta bila oba razreda tako 
uspešna, so si oboji prislužili nagrado 
– pico. Zahvaljujemo se tudi delav-
cem šole in učencem, ki so pomaga-
li pri izvedbi akcije. Skupaj z oddelki 

vrtca smo zbrali 8801 kg papirja, kar 
znese 609,00 EUR. Denar je namenjen 
za Šolski sklad.
Hkrati vas prosimo, da odpadni papir 
še naprej odlagate v keson pri šoli. 

Dragica Kosi

Naravoslovni dan 
»Od zrna do kruha«

Učenci od 1. do 3. razreda so imeli v petek, 18. novembra, 
naravoslovni dan. Tema naravoslovnega dne je bila Od 
zrna do kruha. Zato smo v ta namen povabili v goste peka 
iz Ptujskih pekarn, s katerim si je vsak učenec oblikoval 
svoj kruhek. Kruhke so nam spekle naše prijazne kuharice 
iz šole in vrtca. 
Ta dan pa so učenci prek različnih delavnic in videoposnet-
kov spoznali še pomen žit in kruha za zdravo prehrano, vr-
ste žit (pšenico, piro, ječmen, oves, rž, proso, koruzo, ajdo), 
vrste moke, surovine za pripravo kruha, kako so pekli kruh 
nekoč in kako ga pečemo danes. Spoznali so, kako poteka 
delo, v kakšnih pečeh se peče kruh v Ptujskih pekarnah in 
njihove izdelke. Učenci so tudi pokušali različne vrste kru-
ha pekarne Hlebček in prav vsi so jim odlično teknili. 
Namen kulturnega dne je bil otrokom na karseda poseben 
način predstaviti, kako kruh pride na naše mize. Otrokom 
so bila dogajanja zelo všeč. Opazila sem, da je bilo za ve-
čino otrok to nekaj novega in sedaj drugače gledajo na 
kruh. Ugotavljajo, katere vrste in kakšnega okusa je kruh, 
s katerim se srečajo. To je bil tudi eden izmed naših ciljev, 
spoštljiv odnos do hrane. Dan je minil, kot bi mignil, otro-
kom pa je zagotovo pustil lep pečat. 

Mojca Ornik 

Na OŠ Hajdina akcija zbiranja papirja
Od 24. do 28. oktobra je na OŠ Hajdina potekala akcija zbiranja odpadnega pa-
pirja. Vsa pohvala učencem, staršem, dedkom in babicam, predvsem pa učen-
cem 5. a in 8. b razreda, ki so se zelo potrudili in tudi zmagali.

Na OŠ Hajdina akcija zbiranja papirja 
 
Od 24. do 28. oktobra je na OŠ Hajdina potekala akcija zbiranja odpadnega papirja. 
Vsa pohvala učencem, staršem, dedkom in babicam, predvsem pa učencem 5. a in 8. b 
razreda, ki so se zelo potrudili in tudi zmagali.  
V grafikonu je prikazan njihov dosežek. Ker sta bila oba razreda tako uspešna, so si oboji 
prislužili nagrado – pico. Zahvaljujemo se tudi delavcem šole in učencem, ki so pomagali pri 
izvedbi akcije. Skupaj z oddelki vrtca smo zbrali 8801 kg papirja, kar znese 609,00 EUR. 
Denar je namenjen za Šolski sklad. 
Hkrati vas prosimo, da odpadni papir še naprej odlagate v keson pri šoli.  
Dragica Kosi 
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Zgodba o prijateljstvu

Prijateljstvo je nekaj najlepšega. Kaj pome-
ni biti prijatelj? Prijatelj je tisti, ki mu lahko 
zaupamo, se z njim družimo, se pogovar-
jamo. Najlepše se je z njimi smejati in pre-
življati skupni prosti čas. Ko si v težavah, ti 
stoji ob strani in te nesebično podpira. Pri 
konjičkih se še bolj zbližata in pogosto ima-
ta skupne želje.
Prijatelj je kot SONCE, ki te spremlja VSAK 
DAN. 

Lovro Pišek Svenšek, 8. b 

Ljubezen

Lepa je zelo,
Je za vsakega od nas.
Ubežati ji ne moremo,
Borimo se zanjo ves čas.
Ej, to ni tako lahko!
Zaljubiš se le enkrat v življenju,
Enkrat in takrat za vedno …
Nežno, tako nežno …

 Jan Kopše, 8. a
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Na hajdinski razstavi

Likovno-fotografska sekcija Hajdina je pripravila razstavo. Učiteljica nam je povedala, da si jo 
bomo ogledali. Iz šole smo se odpravili proti dvorani DU Hajdina. Tam nas je pričakala gospa 
Silvestra Brodnjak in popeljala med slikami. Za vsako nam je povedala, kje je nastala in kdo jo 
je naslikal. Razstava nam je bila zelo všeč. Preden smo se odpravili nazaj proti šoli, nas je gospa 
Silvestra še fotografirala. 

Špela Žuman, 4. a

Pekli smo piškote

Učiteljica nam je povedala, da bomo imeli 
naravoslovni dan, na katerem bomo pekli 
piškote. Spekli smo jih več različnih vrst. 
Maša, Sara, Sonita in jaz smo pekle seza-
move krekerje. Testo smo zamesile in ga 
pustile nekaj časa počivati. Potem smo jih 
oblikovale s strojčkom za rezance. Položile 
smo jih na pekač in odnesle v pečico, kjer 
so se spekli. Na koncu smo jih tudi pokusili. 
Enim so bili dobri, drugim pa ne.

Naja Potočnik, 4. a

4. a razred z učiteljico Natašo Štumberger in specialno pedagoginjo Majdo Ber na razstavi likovno-fotograf-
ske sekcije Hajdina
Foto: Silvestra Brodnjak

Prijatelju

Prijatelj moj, samevaš kakor pesek v puščavi?
Razgrajaš kakor veter v praznini?
In kot luna prideš na nebo – vse zasije. 
Jutro se dviga na plano,
A nisi me zapustil.
Tako ljubezniv in prijeten,
Ej, pa tako iskreno prijazen,
Ljubeč …
Jasnina te spremlja na poti,
Upanje pa živi in umre zadnje.

 Tian Kaisersberger, 7. a

Cirkuški detektiv

Učenci 7. razreda OŠ Hajdina z enoto 
Vrtec so se 23. novembra v Cankar-
jevem domu v Ljubljani udeležili od-
prtja razstave lutk z natečaja Knjigo-
vanje 2016 – Moj najljubši slovenski 
književni lik na 32. Slovenskem knji-
žnem sejmu. 
Dogodek je trajal kakšni dve uri, mla-
di lutkarji pa so prinesli s seboj svoje 
lutke in jih predstavili občinstvu. V 
predstavi so sodelovali učenci: Tadej 
Murko, Blaž Obreht in Alen Lončarič. 
Lani je ta projekt začela mentorica Ta-

tjana Lukovnjak, kasneje sta se ji pri-
družila tudi mentor Damjan Kobale, ki 
je pomagal pri izdelavi lutk, in šolska 
knjižničarka Silva Hajšek, ki se je po-
svetila besedilu.
Natečaj Knjigovanje 2016 je povabil k 
sodelovanju otroke vrtcev in učence 
osnovnih šol v Sloveniji in zamejstvu. 
Učenci naše šole so izdelali ročne lut-
ke ali marionete najljubših slovenskih 
knjižnih junakov, poslali nekaj foto-
grafij in na kratko opisali, zakaj so se 
odločili ravno za njih. V priprave so 

vložili veliko truda in pripravili lep na-
stop. Lutke so na ogledu v Cankarje-
vem domu. V prijetnem spominu pa 
nam bosta ostala tudi vožnja z vla-
kom in obisk naše prestolnice – lepe 
Ljubljane.

Aleš Sakelšek, mentor

Hajdinski učenci lutkarji v Ljubljani na Slovenskem 
knjižnem sejmu 
Foto: arhiv OŠ
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Medgeneracijsko branje v novembru
Medgeneracijsko branje je branje, pri katerem sodelujemo učenci 
in učitelji OŠ Hajdina. Pri medgeneracijskem branju smo ta mesec 
obravnavali pesniško zbirko Saše Vegri z naslovom Naročje kamenč-
kov. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju v prostorih šolske knji-
žnice. Nekatere pesmi so bile vesele, razigrane, hudomušne, druge 
spet umirjene, razmišljujoče, žalostne. Učenke 9. razreda so pripra-
vile povzetek in lep plakat. Nato smo učenci in učitelji prebrali naše 
najljubše pesmi in jih opisali s svojimi besedami – kako jih dojema-
mo, čutimo. Bilo je prav zanimivo poslušati mnenja drugih. Druženje 
je trajalo približno eno uro in pol, minilo pa je res hitro. Imela sem se 
lepo in bilo mi je zelo zanimivo. 
Za naslednjo knjigo smo izbrali delo Janje Vidmar z naslovom Otroci 
sveta, da se ne bomo potepali samo po naših krajih …

Zala Majhen, 8. a

Na OŠ Hajdina tradicionalni 
slovenski zajtrk

Še vedno drži kot pribito, da je dan dobro začeti z zdravim 
zajtrkom. Ob dnevu slovenske hrane, 18. novembra, so 
čisto pravi tradicionalni slovenski zajtrk pripravili tudi na 
OŠ Hajdina in v tamkajšnjem vrtcu. Namen vseslovenske-
ga projekta je že nekaj zadnjih let, da se čim bolj poudari 
pomen zajtrka kot najpomembnejšega dnevnega obroka 
in hkrati oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokal-
nega okolja.

Najprej so zajtrk postregli v šolski jedilnici ...

Kot je poudarila ravnateljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič 
Lorber, se na šoli zavedajo, da je zdrav zajtrk izjemnega 
pomena za otroke. Skozi vse šolsko leto otroke spodbuja-
jo, da si ga pripravijo tudi doma. V šolsko prehrano vklju-
čujejo vedno več hrane iz lokalnega okolja, od okoliških 
kmetovalcev, in uspelo jim je tudi, da jim bo lahko v priho-
dnje domače mleko dostavljala sosednja kmetija Vogrinec 
iz Skorbe. Sicer pa so mleko kmetije Vogrinec pili tudi na 
slovenskem zajtrku, kruh so jim podarile Ptujske pekarne, 
med Čebelarsko društvo Turnišče in jabolka Sadjarstvo 
Ber.
Pri zdravem in okusnem zajtrku sta se učencem pridružila 
tudi župan mag. Stanislav Glažar in direktorica občinske 
uprave Valerija Šamprl, zajtrkovali so še nekateri drugi go-
stje, med njimi predsednica ČD Turnišče Suzana Žumer in 
predsednik sveta staršev Peter Vauda.

Besedilo in foto: TM

... nato pa je sledil obisk otrok v vrtcu, ki so poleg zajtrka pridno ustvarjali, spo-
znavali čebele in njihov pomen.
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Pik čebele je lahko zelo nevaren
Za zaposlene v Osnovni šoli in Vrtcu Najdihojca na Hajdini je 9. novembra 2016 
v okviru Sekcije za otroke Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije po-
tekalo predavanje asist. dr. Maje Skerbinjek Kavalar, dr. med., spec. pediatrije, 
o anafilaksiji in uporabi samoinjektorja adrenalina.

Utrinek s predavanja o anafilaksiji in uporabi samo-
injektorja adrenalina na OŠ Hajdina

Predavanju je poleg nekaj staršev 
prisostvovala tudi učenka Valentina 
Žumer. Zelo nazorno je opisala svojo 
izkušnjo ob piku čebele, ki je izzvala 
alergijsko reakcijo. Hitro in pravilno 
ukrepanje njene mamice je imelo za 
posledico, da je bila pomoč pravo-
časna in učinkovita. Vsi prisotni so se 
strinjali, da so tovrstna predavanja še 
kako dobrodošla, saj lahko zaintere-
sirani iz prve roke izvedo, kaj je treba 
narediti, da se izognemo včasih tudi 
usodnim posledicam. 
Po predavanju je sledil pogovor z 
udeleženci in izvedeli smo kar nekaj 
primerov iz njihovega življenja. Pre-
izkusili smo delovanje vadbenega sa-
moinjektorja adrenalina in se prepri-
čali o njegovi uporabi. 
Pogovarjali smo se tudi s Karmen Je-
renko, učiteljico, ki Valentino Žumer 
izmed učiteljev najbolje pozna. Pove-
dala je: »V 2. a razredu imamo učenko 
Valentino, ki je alergična na pik čebele. 
Že v prvem razredu je njena mamica 

prinesla za hčerko adrenalin v samoi-
njektorju in me je naučila, kako z njim 
ravnati. Prav tako mi je priporočila iz-
obraževanje o anafilaktični reakciji, na 
katerem je predavala dr. Kavalarjeva. 
Seveda sem se ga udeležila in z vod-
stvom šole, ki se zaveda, kako resne so 
lahko posledice pika čebele za našo 
učenko pa tudi marsikoga drugega, 
smo se odločili, da bomo organizirali 
predavanje tudi za vse delavce šole in 
vrtca. Valentina, ki čas preživlja v raz-
ličnih interesnih dejavnostih, se sre-
čuje z veliko učitelji, zato je prav, da se 
seznanijo z načinom, kako ji najhitreje 
pomagati v kritični situaciji.
Na predavanje sta prišli tudi dve ma-
mici iz Maribora, povabili smo enega 
naših prizadevnih čebelarjev in star-
še. Naše znanje bomo prenesli tudi 
na učence in jih naučili pomagati v 
primeru anafilaktične reakcije. Na šoli 
smo se vključili tudi v Društvo pljuč-
nih in alergijskih bolnikov Slovenije. 
Zahvaljujemo se predavateljici dr. 

Maji Skerbinjek Kavalar, dr. med., 
spec. pediatrije, in predsednici Sekci-
je za otroke Maribor Društva pljučnih 
in alergijskih bolnikov Slovenije, Špeli 
Žnidaršič Reljič, dr. med., spec. pedia-
trije, za organizacijo predavanja.«
Za konec pa le še priporočilo, da tudi 
drugim toplo priporočamo tovrstno 
usposabljanje. 

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Zapisek s predavanja asis. dr. Maje Skerbinjek Kavalar, dr. med., spec. pediatrije

Za tiste, ki niso mogli biti na predavanju, objavljamo nekaj bistvenih informacij, ki jih je vedno dobro vedeti.

Anafilaksija je resna generalizirana ali sis-
temska preobčutljivostna reakcija, ki ogroža 
življenje. Prizadetih je več organskih siste-
mov. Razvije se v nekaj minutah do dve uri 
po stiku z alergenom. 
Incidenca (število na novo odkritih bolni-
kov) anafilaksije pri otrocih je: 0,19–50/100 
000 otrok (vsak 500 000 ali vsak 2000 otrok 
v razvitem svetu – v Evropi in Sloveniji). Na-
rašča na račun alergije na hrano. 
Simptomi: spremembe na koži, prizade-
tost prebavil, prizadetost dihal, prizadetost 
srčno-žilnega sistema.
Vzroki anafilaksije: hrana: arašidi, kravje 

mleko, jajca, drevesni oreščki, soja, pšenica, 
ribe in morski sadeži; piki kožekrilcev: strup 
čebele, ose, sršena; zdravila: antibiotiki, mi-
šični relaksanti, NSAR – nesteroidni antirev-
matiki, biološka zdravila; lateks.
Tveganje za nastanek anafilaksije po-
večajo: napor, okužba, uživanje NSAR, 
stres, sprememba navad, uživanje alkohola. 
Nagnjenost k bolezni je povezana z genet-
sko predispozicijo. Bolniki z astmo imajo 
večje tveganje. 
Mehanizem reakcije: vezava IgE protite-
les na mastocite, tarčni organi vsebujejo 
številne mastocite, aktivacija mastocitov in 

sproščanje mediatorjev iz zrnc (histamina, 
triptaze, heparina …), krč gladkih mišic v 
dihalih, prebavilih, širitev in povečana pre-
pustnost žil, povečano izločanje sluzi v di-
halih, aktivacija živčnih končičev. 
Potek reakcije: nastopi nekaj minut po sti-
ku z alergenom, hitro napreduje, simptomi 
so odvisni od količine in načina vstopa aler-
gena v telo (po prehranskih alergenih se 
razvijejo v 30 minutah, po piku kožekrilca 
in injiciranih zdravilih v minuti ali dveh). Po 
8–24 urah je možen ponovni zagon reak-
cije pri 10 % otrok. Najnevarnejši alergeni: 
arašidi, drevesni oreščki. 
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Klinična slika: srbenje dlani, podplatov, 
obraza, spremembe na koži in sluznicah 
(koprivnica, otekline obraza, srbež, rdečica, 
otekline ustnic, jezika, otekline oči in vezni-
ce). 
Dihala: kašelj, hripavost, stridor, piskanje 
(zapora in otekline dihalne poti), oteženo 
dihanje. 
Prebavila: slabost, bruhanje, krči v trebuhu, 
driska. 
Srčno-žilni simptomi: hiter pulz, padec krv-
nega tlaka, slabost mišic.
Omotica, kolaps. 
Zdravljenje 
Primerna lega: na hrbtu z dvignjenimi no-
gami, pri težkem dihanju polsedeči položaj, 
pri bruhanju leže na boku. 

Prekinemo stik z alergenom (oplaknemo 
usta, odstranimo želo, ustavimo infuzijo 
zdravila).
Ob srčno dihalni odpovedi izvajamo po-
stopke oživljanja – ABCD.
ADRENALIN: je zdravilo prve izbire vedno, 
kadar so prisotni znaki prizadetosti dihal, 
srčno-žilnega sistema (kašelj, hripavost, pi-
skanje, nizek krvni tlak, izguba zavesti, po-
modrevanje), VEDNO OB SUMU NA ANAFI-
LAKSIJO! 
ADRENALIN – EPIPEN: EPIPEN 0,15 mg 
in 0,30 mg v obliki samoinjektorja. Otroka 
ne slačimo. Vbrizgamo čim hitreje v mišico 
(zgornja tretjina stegna). Odmerek lahko 
ponovimo po 5–10 minutah, če reakcija 
napreduje. 
Pokličemo reševalno vozilo 112 in starše. 
Vsak otrok z anafilaksijo sodi na opazovanje 
v bolnišnico. 
Zdravila: kisik, nadomeščanje telesnih teko-
čin, antihistaminik, glukokortikoid.
Bolezni s podobnimi znaki
Koprivnica: koprivke, srbenje, normalno di-
hanje. 
Sinkopa: povišan utrip srca, koža rdeča, to-
pla, nizek krvni tlak. 
Hiperventilacijski sindrom: bleda, hladna, 
potna koža, povišan utrip srca, hitro diha-

nje. 
Poslabšanje astme: piskanje, hitro plitvo 
dihanje, povišan utrip srca, koža brez spre-
memb. 
Oralni alergijski sindrom: otekanje ustnic, 
draženje v ustih, na jeziku, normalen utrip 
in dihanje.
Smrtnost: 0,65–2 % pri otrocih je poveza-
na z zaporo dihal. Pridružene bolezni: ast-
ma, mastocitoza. 
Pokončni položaj prizadetega, ZAKASNELO 
DAJANJE ADRENALINA. 
Epipen 0,15 mg za otroke (zeleni ovitek), 
0,30 mg za najstnike (težje od 35 kg) in 
odrasle. Preverimo datum uporabe zdravi-
la. Preverimo barvo in prozornost zdravila. 
Otrok ima s seboj vedno dva odmerka zdra-
vila in ju nosi v torbici skupaj s knjižico o 
alergiji (alergen, telefonske številke staršev, 
zdravilo). Zdravila ne puščamo v avtomobi-
lu (visoka temperatura). 
Zdravilo vzamemo iz ovitka, primemo ga v 
roko z oranžnim delom navzdol, ostranimo 
modro »kapico«. Nastavimo 10 cm od me-
sta vboda (mišica stegna na zgornji tretjini). 
Vbodemo in zadržimo 3–10 sekund. Zdra-
vilo zavržemo. 

Predavanje povzela: 
S. Brodnjak

Vadbeni samoinjektor adrenalina 
Foto: S. Brodnjak

Ustvarjanje draženskih žensk se nadaljuje
V Dražencih, pri tamkajšnjih gospodinjah, se zmeraj kaj dogaja. Po pestrem in razgibanem poletju so se dogodki v je-
seni vrstili drug za drugim. Letos sta pri Draženčankah v ospredju vrtnarjenje in zbiranje avtohtonih semen, kar so tudi 
lepo predstavile v okviru gospodinjskega večera.

Ekipa draženskih žensk na vrhu Donačke gore ...

Tokrat poročamo o utrinkih in doži-
vetjih s terena, od koder so članice 
Društva gospodinj Draženci prinesle 
mnogo lepih vtisov in krasnih fotogra-
fij. Lep septembrski dan so si Dražen-
čanke izbrale za pohod na Donačko 
goro, popoldan pa se pridružile drugi 
polovici članic, ki so jih že čakale pri 
članici Elviri v Lešju pri Majšperku. 
Skupaj z Vladom sta jih pričakala na 
lepo urejenem dvorišču, kjer si ureja-
ta prvi haloški avtokamp Tisa in pro-
stor, namenjen različnim druženjem. 
Dan je bil pravšnji za piknik v naravi 
ob izbranih domačih dobrotah, ki sta 
jih pripravila gostitelja, in kot je pove-
dala predsednica Zdenka Godec, tudi 
tokrat ni manjkala Golobova gibanica.
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»Počitek na vrtu, na slamnatih balah, 
je bil pravi užitek. Sprehodile smo se 
še po bližnji okolici, naužile lepih po-
gledov na Boč in po haloških gričih. 
Elviri in Vladu smo ob odhodu zaže-
lele še veliko obiskov raznih popotni-
kov in turistov od drugod, z željo, da 
jim pokažeta lepote Haloz. Bilo je lepo 
in nepozabno sobotno srečanje,« je še 
dodala Godečeva. 
V tem letu pa so se draženske gospo-
dinje z velikim veseljem ukvarjale z 
vrtnarjenjem, tako na domačih vrto-
vih kot na različnih ogledih drugih 
nasadov, kot sta Selekcijsko-posku-
sni center Ptuj Semenarne Ljubljana 
in vrt Biotehnične šole na Turniščah. 
Članice so sledile letošnjemu projek-
tu, zbiranju avtohtonih semen, in bile 
nadvse uspešne, saj so zbrale lepo 
število najrazličnejših semen. 
»Iz zbranih semen lahko na vrtovih 
naših članic že vidimo, kako uspevajo 
različne sorte solat: od radiča, endivije 
do motovilca, rukole, blitve … V začet-
ku septembra smo organizirale še pre-
davanje z dr. Ano Vovk Korže, ki se kot 
znanstvenica ukvarja z raziskavami 
prsti, vode in vegetacije. Posebej pou-
darja pomen samooskrbe in spodbuja 
ljudi, da izkoristijo tisto, kar jim ponuja 
narava. V Dravski dolini je tako razvila 
koncept učilnice v naravi oziroma učni 
poligon za samooskrbo Dole, v občini 

Poljčane. 
Veliko nam je povedala o permakultur-
nem vrtu, naravnem vrtu, organskih 
gredah, visokih gredah, ki imajo rodo-
vitno plast nad onesnaženimi tlemi. 
Veliko je bilo prikazanega o izdelavah 
mobilnih gred. Zanimivo je bilo slišati 
tudi njeno trditev, da imamo lahko tako 
imenovani navadni vrt, ki so ga poznali 
naši predniki. Ta zahteva več fizičnega 
dela: zalivanja, pletja plevela in obde-
lave tal. Danes namreč bolj stremimo k 
temu, da zemlje na vrtu ne obračamo, 
da je ne zalivamo, temveč da uporabi-
mo vpojne materiale za zadrževanje 
vlage v tleh, kot sta na primer volna in 
stari tekstil. Danes je trend imeti zdrav 
vrt, to je vrt, v katerem ne uporabljamo 
škropiv in gnojil, saj ta škodljivo vpliva-
jo na rastline in tudi na prst. Danes lah-
ko imamo zelo lep vrtiček, ki nima samo 
ene vloge, to je gojenje hrane, ampak je 
poleg proizvodnje pridelkov namenjen 
tudi predelavi. Uporabimo prav vse, kar 
nam zraste, tudi stebla janeža za dišav-
nice, liste kolerabe za zeleno moko … 
Nad njenim predavanjem smo bile tako 
navdušene, da smo sklenile, da spomla-
di obiščemo njen učni poligon. Mislim, 
da bo v prihodnje na naših vrtovih kar 
nekaj sprememb, nastajale bodo različ-
ne grede, o katerih smo slišale marsikaj 
zanimivega,« je razložila predsednica 
Zdenka. 

Na obisku pri članici Elviri v Lešju pri Majšperku, kjer 
nastaja prvi haloški avtokamp.

V tem letu so se draženske gospodinje z velikim ve-
seljem ukvarjale z vrtnarjenjem in sledile letošnje-
mu projektu, zbiranju avtohtonih semen.

V kuhinji so draženske gospodinje z Darinko Gostenčnik pripravljale zdrave jedi, med drugim tudi presno 
sladico.

Prva visoka greda je nastala pri članici Heleni. 
Na svojem vrtu jo je sama postavila po shemi in upoštevala vse, kar mora vsebovati visoka greda. 
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NOVEMBRSKA DRUŽENJA V 
DRAŽENCIH ŠE O SEMENIH 
IN ZDRAVI PREHRANI
Članice Društva gospodinj Dražen-
ci so 8. novembra pripravile tečaj o 
zdravi prehrani, v praktičnem delu pa 
so ob pomoči Darinke Gostenčnik, 
pred leti znane predavateljice na Go-
stinski šoli Maribor, danes že upoko-
jenke, pripravile tudi presno sladico 
ter narastke in cmoke. V ospredju so 

bile teme: Vplivi na človekovo zdravje, 
Prehrana ljudi doma in po svetu in pre-
hranska politika, Kakovost hrane in raz-
poreditev obrokov hrane, Sistematika 
živil in hranilne snovi v njih, Kako izbrati 
zdrava živila in napitke ter pripravljati 
zdravo hrano ter Razvade pri prehra-
njevanju in njihov vpliv na zdravje člo-
veka. 
V Dražencih pa je 15. novembra po-
tekala še ena delavnica, takrat so bila 
v ospredju semena. Draženčanke so 
s seboj prinesle doma posušena se-
mena cvetlic, zelenjave, vse so skrbno 
pregledale z vodjem Selekcijsko-po-
skusnega centra Ptuj Semenarne Lju-
bljana, Darkom Vernikom, in se tako 
tudi dobro pripravile na gospodinjski 
praznik, ki je bil v Dražencih 3. decem-
bra.

TM

Z vodjem Selekcijsko-poskusnega centra na Ptuju 
Semenarne Ljubljana, Darkom Vernikom, so skrbno 
pregledale vsa semena. 
Foto: arhiv društva

Na Rezancijadi 2016 najboljše 
Društvo žensk Hajdoše

Gospodinje so skozi vse leto pridno zbirale semena 
svojih vrtnin, na koncu so jih zbrale, opremile v lič-
nih embalažah za izmenjavo in ugotovile, da jih je 
natanko 85 vrst.

Veliko pozornosti je pritegnila tudi razstavljena 
visoka greda, o katere uporabi so se Draženčanke 
podrobno seznanile ob srečanju z Ano Vovk Korže 
iz Makol. 

Na 15. Gospodinjskem večeru Društva gospodinj Draženci, imenovanem tudi 
Rezancijada, ki je potekal v soboto, 3. decembra, v Domu krajanov Draženci, so 
se zbrale članice petnajstih ženskih društev in ekipa Valek mojstrov s Hajdine.

Medtem ko je komisija spremljala 
potek tekmovanja, smo si na odru lahko ogledali 

letošnjo tematsko razstavo.

Na kartončkih na tekmovalnih mi-
zah, ki so čakale na začetek uro in 
pol trajajočega izdelovanja jajčnih 
rezancev, so bili naslednji napisi: Ak-
tiv žena Sela, Društvo kmetic ob-
čine Videm, Društvo kmečkih žena 
občine Dornava, Aktiv žena Dole-

na, Valek mojstri s Hajdine, Dru-
štvo žena in deklet občine Hajdi-
na, Društvo žena občine Rogatec, 
Društvo žena in deklet Gerečja vas, 
Društvo gospodinj Juršinci, Društvo 
podeželskih žena občine Markov-
ci, Društvo gospodinj Draženci, 
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Društvo kmetic Mestne občine Ptuj, 
Društvo žensk Hajdoše, Društvo po-
deželskih žena in deklet Lancova 
vas, Društvo gospodinj občine Zavrč 
in Društvo podeželskih žena občine 
Žalec. Slednje so se tokrat prvič ude-
ležile srečanja in obljubile, da bodo še 
prišle.
Za uvod je zapela vokalna skupina 
Cantilena iz Podlehnika, predsednica 
Zdenka Godec pa je pozdravila z ra-
znobarvnimi majicami, predpasniki 
in pokrivali opremljene tekmovalce 
šestnajstih skupin ter druge goste 
prireditve. Strokovna komisija, ki ji je 
predsedovala Slavica Strelec, poma-
gala pa sta ji župan Občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar in Barbara Re-
mec, novinarka Kmečkega glasu, je 
po posredovanih navodilih o poteku 
tekmovanja budno spremljala doga-
janje v dvorani. 
V IZBORU ZA ZMAGO NE SAMO 
GOSPODINJE, AMPAK TUDI VALEK 
MOJSTRI
Napočil je trenutek, ko je bilo treba 
razglasiti zmagovalca. Delo ni bilo 
lahko, saj so v toliko letih sodelovanja 
udeleženke postale že prave mojstri-
ce, da o Valekih ne govorimo (pred 
desetimi leti so zmagali tudi oni). Stro-
ga komisija je ugotovila, da si je darilo 
za prvo mesto tokrat zaslužila trojica 
gospodinj iz Društva žensk Hajdoše. 
Vse druge skupine so bile drugouvr-
ščene in so za nagrado prejele darila 
v obliki vrečic semen pa tudi bogato 
knjižico fotografij zmagovalnih ekip s 
predstavitvijo društvenih projektov v 
vseh petnajstih letih. 
NASTALA JE ZANIMIVA ZBIRKA 
85 SEMEN
Kot vsa leta doslej je bila tudi letos na 
odru na ogled bogata, slikovita, zani-
miva in nadvse poučna razstava se-
men, ki so jih v letu 2016 privrtnarile 
draženske gospodinje. Njihov cilj je, 
da bi kar najbolj množično pridelova-
li svežo, okusno in zdravo zelenjavo z 
domačih vrtov in njiv. Zato pa je treba 
skrbeti tudi za domača semena, da jih 
bomo ohranili tudi za naše potomce. 
V ta namen se društvo že dalj časa 

uspešno povezuje z Biotehniško šolo 
na Ptuju, kjer se udeležujejo različnih 
predavanj na šolskem posestvu na 
Turniščah. Vida Babšek in Jerica Kor-
par, predavateljici na tej šoli, sta jim iz 
šolske zbirke izročili nekaj njihovih se-
men, ki so jih članice društva posejale 
in pridelale svoje seme.  
Septembra so se srečale z Ano Vovk 
Korže iz Makol, ki jim je predstavi-
la pridelavo vrtnin v visokih gredah. 
Pričakovati je, da se bo v Dražencih 
prvi poskusni gredi kmalu pridružila 
še kaka nova, predvsem pri mlajših 
gospodinjah, ki sledijo novim vrtnar-

skim trendom. Uspešno sodelujejo 
tudi s Semenarno Ljubljana, Selekcij-
sko-poskusnim centrom na Ptuju, in 
Darkom Vernikom. 
Odziv na tokratno razstavo jih je pre-
pričal, da so ponovno izbrale pravo 
temo, saj se vsi strinjajo, da je zbirka 
85 semen zelo zanimiva in jo je tre-
ba ohraniti. Z njo so se seznanili tudi 
učenci okoliških šol. Na OŠ Hajdina 
bodo področje semen obdelali v raz-
iskovalni nalogi, draženske gospodi-
nje pa jim bodo rade posredovale vse 
potrebne informacije in zbrani mate-
rial, ki jim bo v pomoč pri njihovem 
projektu. 

Besedilo in foto: 
S. Brodnjak

Strokovna komisija, ki ji je predsedovala Slavica Strelec, pomagala pa sta ji župan občine Hajdina mag. 
Stanislav Glažar in novinarka Kmečkega glasu Barbara Remec (druga z desne), je delo uspešno opravila. 
Ob zaključku je nastala fotografija zmagovalk, gostiteljic večera s predsednico Zdenko Godec, tekmovalk iz 
hajdinske občine in članov komisije. Foto: Monja Selinšek

Po novem to ne bo več gasilski, ampak gospodinjski 
posnetek vseh sodelujočih. 
Foto: Barbara RemecZmagovalna ekipa Društva žensk Hajdoše v postavi 

(z leve) Anica Glažar, Ana Zupanič in Vanja Gojko-
vič z županom Glažarjem, ki je na svoje sovaščanke 
upravičeno ponosen.
Foto: Barbara Remec
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Čez poletne mesece so ob sredah 
kolesarile, ob nekoliko bolj hladnem 
jesenskem vremenu pa so druženja 
nadaljevale s hitro hojo ob Dravskem 
kanalu. Predsednica Majda Turnšek 
poskrbi, da jim ni nikoli dolgčas. Tre-
tjega oktobra so se Hajdošanke od-
pravile na brod na Muri, nato pa na 
ogled občine Šentilj, kjer jih je prija-
zno sprejel in jim občino predstavil 
župan Štefan Žvab. Ogledale so si tudi 

župnijsko cerkev in se srečale z župni-
kom Igorjem Novakom. Nato pa jih je 
po avtocesti pot vodila čez Slovenske 
gorice do Sladkega Vrha in Zgornje 
Velke, do tamkajšnje picerije, kjer so 
se dobro okrepčale.
TUDI NA PRAZNIKU KAKIJA
Članice Društva žensk Hajdoše so si 
18. november izbrale za obisk popu-
larnega praznika kakija na Primor-
skem. Za mnoge je bilo to posebno 
doživetje, saj kaki ni tako zelo poznan 

sadež v naših koncih. Kot je poveda-
la Turnškova, so uživale ob prijetnem 
druženju na prireditvi, na okusnem 
kosilu, še zlasti pa na kopanju v hotel-
skem bazenu. Ob vrnitvi iz Primorske 
so se ustavile še v Portorožu, pot do-
mov pa je bila nadvse zanimiva in pri-
jetna, ponudba na avtobusu pa precej 
sladka, saj so se ponujale sladke do-
brote izpod rok pridnih članic.

TM

Doživetja in aktivnosti Hajdošank
Vsak teden jih srečamo kje na poti okrog Hajdoš, vedno so v pogonu in idej jim 
tudi za v prihodnje ne manjka. Takšne so namreč članice Društva žensk Hajdo-
še, ki skrbijo za rekreacijo, uresničujejo skupne projekte, vzamejo pa si tudi čas 
za obisk krajev in dogodkov po Sloveniji.

Hajdošanke na potepanju ob Muri ...

Obisk Primorske in praznika kakijev, vmes pa še raz-
vajanje v hotelskem bazenu

Hitra hoja tudi ob Dravskem kanalu
Foto: arhiv društva

V decembru tudi hajdoške koline
Vaški odbor Hajdoše bo skupaj z društvi v vasi tudi letos 
organiziral vaške koline, ki bodo tudi letos potekale na 
kmetiji Turnšek v Hajdošah. Koline bodo v soboto, 17. de-
cembra, od 9. ure dalje. Prikazali bodo koline na stari na-
čin, nato pa dobrote skupaj z vaščani pojedli na večerji v 
gasilskem domu. Jedi na večerji so tradicionalne, takšne, 
kot so se vedno pripravljale na kolinah. Danes predstavlja 
ta dogodek nostalgijo po nekih starih časih, ko je čas tekel 
počasneje in smo kljub obilici dela imeli več časa za dru-
ženje.
Vsi, ki vas koline zanimajo, vabljeni v Hajdoše.

HB
Ekipa z mesarjem, ki je lani v Hajdošah izpeljala vaške koline.
Foto: TM



43

December 2016

V Hajdošah so se odločili, da bo letošnje praznovanje 
božičnih praznikov nepozabno. Najprej se bodo zbrali 
najmlajši in pod mentorstvom mladih gasilk izdelovali 
okraske za božično drevo. Letos pa bodo postavili kar 
dve božični drevesi: eno bodo postavili in okrasili pri ga-
silskem domu, drugo pa ob vaškem središču ob kanalu. 
V dnevih pred božičen bo zabaven program za otroke 
in kar nekaj presenečenj. Na božični večer pa se bodo 
vaščani kot vsako leto skupaj odpravili k polnočnici v 
farno cerkev na Hajdino. Med potjo se bodo okrepčali 
pri županu mag. Stanislavu Glažarju in malo pred cer-
kvijo pri nekdanjem županu Radoslavu Simoniču. Sledil 
bo obisk polnočnice.

HB

Božič v Hajdošah

Kulturni uvod so pripravili, 
kot je že v navadi, člani MePZ 
DŽD Gerečja vas, predstavi-
tve pa so se poleg medijev 
udeležili tudi občinski sve-
tnik Ivo Lešnik, predsednik 
VO Marjan Rozman, predse-
dnik PGD Gerečja vas Aleš 
Purgaj, ravnateljica OŠ Haj-
dina Vesna Mesarič Lorber in 
članice sorodnih društev iz 
občine.
Po pozdravnih besedah je 
predsednica društva Magda 
Intihar na kratko opisala pot 
projekta od ideje do pred-
stavitve, od predavanj do 

izdelave, od spoznavanja zdravilnih rastlin na terenu do 
njihove uporabe. Po kratki predstavitvi se ji je pridružila še 
mentorica in predavateljica Vesna Forštnerič Lesjak, magi-
stra farmacije in antropozofinja. ter obiskovalcem priredi-
tve še na svoj način predstavila projekt ter sam potek in 
postopke izdelave posameznih izdelkov, od pomaranč-
nega mila, sivkinega mila, sivkinega mazila, ognjičevega 
mazila … 
NARAVNO IN UPORABNO
Na delavnicah so članice pod vodstvom mentorice izde-
lale veliko število teh izdelkov, mentorici pa so v zahvalo 
podarile tudi končni produkt, darilni paket »Zdravje iz 
narave«, ki je bil idejna zasnova za letošnje izobraževalne 
delavnice. 
Po predstavitvi poteka celoletnih delavnic so si obiskoval-
ci z velikim zanimanjem ogledali in preizkusili izdelke, do-
mače članice pa so pripravile degustacijo lastne mešanice 
čaja z vsem, kar sodi zraven, ter obiskovalce pogostile, ka-
kor se za tako priložnost spodobi. 

Ob koncu letošnjega projekta so bile članice zelo zadovolj-
ne z rezultati, čeprav jih je s pripravljenimi izdelki čakalo še 
kar nekaj dela.

MI 

Gerečanke s projektom 
Zdravje iz narave

18. novembra je bilo živahno tudi v dvorani gasilskega 
doma v Gerečji vasi, kjer so članice DŽD Gerečja vas pred-
stavile izdelke celoletnega projekta »Zdravje iz narave«, 
povabile pa so tudi mentorico, ki jih je vodila in spremljala 
čez leto, strokovnjakinjo na tem področju Vesno Forštnerič 
Lesjak, magistro farmacije in antropozofinjo.

Članice DŽD Gerečja vas so pripravile majhno, vendar zelo lepo razstavo s čaji, 
mili in mazili, ki so jih izdelovale čez leto.

Novi produkt – darilni paket Zdrav-
je iz narave – gerečjevaških žena je 
Magda Intihar podarila mentorici 
Vesni Forštnerič Lesjak.
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V Zavrču je letos tekmovalo 11 ekip iz 
sorodnih društev na Ptujskem, med 
tekmovalkami pa sta bili tudi članici 
Društva žena in deklet občine Hajdi-
na, Marija Žunkovič in Kristina Kirbiš, 
in se v pripravi »štrudlja« odlično zna-
šli. Prvo mesto je osvojila ekipa Dru-
štva gospodinj MO Ptuj, na drugem 
mestu pa sta bili spretni Hajdinčanki. 
Vse čestitke!

TM

Hajdinčanki Marija in Kristina 
odlični v pripravi »štrudlja«

Društvo gospodinj Občine Zavrč je 18. novembra pripravilo že 10. društveni 
večer in tudi letošnji je bil posvečen jabolku. Dogodek so popestrile s tekmova-
njem v pripravi in peki jabolčnega zavitka.

Marija in Kristina v pripravi jabolčnega štrudlja na 
tekmovanju v Zavrču
Foto: arhiv društva

Završke gospodinje so društveni večer obogatile z 
razstavo, posvečeno jabolku.

Tudi repa je pospravljena
Kmetovalka Kristina Kirbiš in njene članice Društva žena 
in deklet občine Hajdina so imele letos jeseni še eno sku-
pno delovno akcijo. Pospraviti je bilo treba letošnji pride-
lek repe, ki je lepo zrastla na Kirbiševi njivi.

Pridne roke so delo hitro opravile, na njivi pa je bilo nekaj 
trenutkov namenjenih tudi za smeh in dobro voljo. Foto-
grafiji avtorja Zlatka Kondriča, sicer predsednika VO Zg. 
Hajdina, pa povesta marsikaj zanimivega. 

TM

Veseli trenutki ob puljenju repe na Hajdini                                Foto: Zlatko Kondrič

Hajdinčanke ponovno 
osvojile 1. mesto

V Gerečji vasi je 26. novembra potekal že 14. tradicionalni 
turnir v »paveršnopsu«, ki se ga je udeležilo lepo število 
članic in tekmovalk iz domače in sosednjih občin. Pokal za 
1. mesto pa je tudi tokrat šel v roke članicam DŽD občine 
Hajdina.

Tudi letos so številne tekmovalke napolnile dvorano gasilskega doma v Gerečji 
vasi.
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Pozdrav vsem udeležen-
kam, strokovni komisiji 
in gostom, letos sta se 
odprtja udeležila pred-
sednik PGD Gerečja vas 
Aleš Purgaj in občinski 
svetnik Ivo Lešnik, je 
tudi tokrat namenila ge-
rečjevaška predsednica. 
Na njeno povabilo se je 
uvodnim besedam pri-
družil še Ivo Lešnik in ob 
pozdravu pohvalil tudi 

delo domačih članic, tako na področju družabnih projektov 
kot na področju izobraževanja in ustvarjanja. 
NAJPREJ TEKMOVANJE …
Letošnjega turnirja se je udeležilo kar 40 tekmovalk, člani-
ce društev iz občin Hajdina, Videm in Kidričevo ter seveda 
šest tekmovalnih parov iz domačega društva. Tudi letos je 
tekmovanje usmerjala in spremljala strokovna komisija v 
sestavi Branko Lešnik, Janko Gojkošek in Franci Drevenšek 
ter svoje delo zbrano in odlično opravila, kljub polni dvorani 
tekmovalnih žensk.
… NATO DRUŽENJE 
Turnir ni samo tekmovalne narave, udeleženke ga izkoristi-
jo tudi za drugačno vrsto družabnosti, kramljanje in za iz-
menjavo različnih življenjskih izkušenj, seveda ob kavici in 
različnih prigrizkih, ki jih za to priložnost pripravijo domače 
članice. 
Turnir pa tudi ni zgolj kramljanje, to dokazujejo tekmovalni 
pari, ki proti koncu turnirja igrajo za prva tri mesta in nape-
tost okrog tekmovalnih miz narašča. Letošnji finalni pari so 
bili: Angela Mlakar in Marija Tement iz DŽD občine Hajdina, 
Tatjana Gojkošek in Zdenka Lesjak iz DG Draženci ter Jožica 
Lešnik in Marjana Hertiš iz DŽD Gerečja vas, v enakem vr-
stnem redu pa so tudi osvojile prva tri mesta in pokale. 
Po razglasitvi rezultatov in podelitvi pokalov so domače čla-
nice postregle še z zasluženo večerjo za vse udeležence tur-
nirja in še zadnjo letošnjo prireditev uspešno spravile pod 
streho.

Besedilo in foto: MI

Ne samo znanje in sreča, tudi zbranost in 
tekmovalnost spremljata tekmovalke skozi 
sam turnir.

Ob koncu turnirja še zmagovalne ekipe s člani letošnje komisije

Gasilska vaja ob mesecu 
požarne varnosti

V Gasilskem poveljstvu občine Hajdina smo 4. novembra 
pripravili vajo z naslovom Požar v naravnem okolju. Vaja 
je potekala na območju vodovoda v Skorbi, glavni namen 
vaje je bil aktiviranje vseh petih gasilskih društev povelj-
stva, preveriti in aktivirati čim večje število operativcev, 
preveriti stanje opreme in uporabo radijskih zvez ter po-
veljevanje.

Vaja je potekala v specifičnih pogojih, kot sta tema in raz-
pršenost enot. Poleg gasilskih avtomobilov s hitrimi cevmi 
je bila uporabljena tudi druga oprema, kot so požarne me-
tle, gasilniki, motorne žage in drugo. Vodja intervencije je 
bil Zlatko Horvat, poveljnik PGD Hajdina, vodji sektorjev 
pa Ignac Skaza in Iztok Ogrizek.
Predvidene so bile največje nevarnosti na požarišču: 
razširitev požara na objekt stavbe, od koder se oskrbuje 
110.000 prebivalcev, električni vodi nad požariščem, mo-
žnost razširitve požara, ni dovolj vode v bližini za kontinu-
irano gašenje iz cistern.
Na razpolago smo imeli tudi rešitve, med drugim: razdeli-
tev enot na dva sektorja, poveljevanje in dosledna raba ra-
dijskih zvez, potreben umik enot, uporaba drugih načinov 
gašenja v naravi (požarne metle, gasilniki, motorne žage), 
preverba položitve cevovoda do najbližjega hidranta.
KAJ JE POKAZALA ANALIZA
Gasilsko vajo sta si ogledala tudi župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar in član poveljstva Območne gasilske 
zveze Ptuj Marjan Satler. Oba sta pohvalila izvedbo vaje in 
usposobljenost enot. Sicer pa se je vaje udeležilo 67 ope-
rativcev iz celotnega gasilskega poveljstva Hajdina. Na seji 
poveljstva smo analizirali celotno vajo, dobre stvari in tudi 
pomanjkljivosti, ki jih bo v prihodnje treba odpraviti. 
UGOTOVITVE OB ZAKLJUČKU VAJE
Ugotovili smo, kako pomembno je, da operativci deluje-
mo kot celota. Vsak operativec je zelo pomemben, vendar 
sam ne pomeni nič, šele ko sodelujemo, smo lahko uspe-
šni. Pri tem pa je izredno pomembna komunikacija med 
poveljniki, predvsem pa sta izredno pomembni strogo 
upoštevanje pravil in poveljevanje. 
Gasilci smo kot vojska in od nas se v primeru naravnih ali 
drugih nesreč pričakuje, da bomo ukrepali, in takrat mora-
mo biti dobro usposobljeni. Operativci v gasilskem povelj-
stvu na vajah in tudi na intervencijah dokazujemo, da smo 
izurjeni in da občani občine Hajdina lahko računajo na nas.

Ivan Brodnjak,
poveljnik GPO Hajdina 
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Jesenski pregled 
gasilskih društev

Gasilsko poveljstvo občine Hajdina je v nedeljo, 30. okto-
bra, pripravilo jesenski pregled gasilskih društev. Začetek 
je bil v PGD Hajdina, nato pa se je pregled nadaljeval v ga-
silskih društvih Hajdoše, Slovenja vas, Gerečja vas in Dra-
ženci. Med pregledom so enote gasilskih društev izvajale 
vaje razvrščanja.

Med pregledom gasilske tehnike in opreme v gasilskem domu je enota PGD Hajdina izvajala vaje razvrščanja.

Ocenjevalno komisijo je vodil poveljniki GPO Hajdina Ivan 
Brodnjak, člani komisije pa so še bili Ignac Skaza, name-
stnik poveljnika, podpoveljnik Iztok Ogrizek ter predstav-

niki OGZ Ptuj Janez Liponik, Branko Lah, Aleš Lenart in 
Franc Prelog.

Besedilo in foto: TM

Tudi v PGD Slovenja vas so se gasilci na pregledu zbrali v velikem številu.  Foto: Liponik
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Prva sobota v decembru rezervirana za mlade gasilce
V PGD Hajdina smo tudi letos na začetku decembra ustvarjali in naredili nekaj božično-novoletnih voščilnic. Delavnice 
in prijetno druženje smo popestrili z ročnimi spretnostmi in se naučili izdelovati vrtnice iz krep papirja.

Na pomoč so nam priskočile članice 
Društva žena in deklet občine Hajdi-
na. Otroci so izrazili željo po peki pi-
škotov, mentorji pa smo jim omogo-
čili pripravo in peko v kuhinji našega 
gasilskega doma. Ker pa smo bili čez 
vse leto pridni in delavni, nas je obi-
skal tudi sveti Miklavž, na našo srečo 
pa so nas letos parklji opazovali le od 
daleč.
Delavnice so v našem gasilskem dru-
štvu postale že tradicionalne in se že 
veselimo naslednjih, ki bodo v spo-
mladanskem času.

Mateja 

V gasilskem domu Hajdina se je oglasil tudi sveti 
Miklavž.
Foto: arhiv PGD Hajdina

Delovna mladina 
PGD Gerečja vas

Mladinci PGD Gerečja vas smo se ponovno odločili za akcijo 
zbiranja starega papirja po naši vasi. Zbrali smo se pred 
gasilskim domom in pripravili načrt dela. Delovne akcije 
smo se zelo veselili, saj so bile vse dosedanje podobne ak-
cije zelo uspešne.

V soboto, 5. novembra, smo v dopoldanskem času pobi-
rali papir, ki so nam ga vaščani in vaščanke velikodušno 
odstopili. Po vasi smo z gasilskim kombijem in prikolico 
pobirali star papir. Dobrosrčni sorodniki, sosedje in prija-
telji so namreč na našo pobudo zbirali stare časopise, re-
klame, kartone in različno papirnato embalažo. Razveselili 
smo se polnih kartonskih škatel papirja in jih odvažali pred 
gasilski dom. Izredno velike količine papirja so nas prije-
tno presenetile, saj smo že po nekaj pripeljanih prikolicah 
ugotovili, da bomo morali naročiti še en zabojnik. V akciji 
smo skupaj zbrali kar 3280 kg papirja.
Ponosni smo, da smo s to akcijo poskrbeli za naše okolje 
in s tem ohranili tudi gozdove. Lepo je bilo videti tudi va-
ški odziv na našo akcijo, saj se je nanjo odzvalo veliko več 
ljudi kot prvič. Vsi vaščani so navdušeni nad našo skrbjo 
za naravo in se že veselijo ponovnega zbiranja papirja za 
nas. Mladinci smo po tej akciji opravili še sobotno čiščenje 

gasilskega doma. Preživeli smo deloven in hkrati zabaven 
sobotni dan. 

Urška Kiselak
Foto: Uroš Paveo
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Mladi gasilci že v 
novoletni evforiji

Zimsko obarvan petkov popoldan, 25. novembra, so mladi 
gasilci iz gasilskih društev OGZ Ptuj izkoristili za predpra-
znično ustvarjanje. Letos so se zbrali v gasilskem domu v 
Novi vasi pri Markovcih, kjer so ob pomoči mentorjev in 
Janka Fišingerja, člana UO OGZ Ptuj, gnetli testo, obliko-
vali praznične piškote in izdelovali pisane rože iz papirja.

Okrog 130 se jih je letos zbralo na novoletni sladki delavni-
ci, barve hajdinskega poveljstva pa so zastopali mladi ga-
silci in njihovi mentorji iz PGD Gerečja vas, PGD Slovenja 
vas in PGD Hajdina. Z velikim veseljem so se lotili peke pra-
zničnih keksov, izdelovali pa so tudi pisane rože iz papirja. 
Pri delu so jim pomagale članice Društva podeželskih žena 
občine Markovci, sladke dobrote pa so z veseljem odnesli 
domov in v svoja gasilska društva.

Besedilo in foto: TM

Tudi mladi gasilci iz gasilskega poveljstva občine Hajdina so ustvarjali v novo-
letni sladki delavnici ...

Članice na posvetu o 
gasilstvu in nasvetih 

iz prve roke
Nekaj več kot 200 članic iz gasilskih zvez Dornava, Videm, 
Gorišnica, Kidričevo, Destrnik, Trnovska vas - Vitomarci, 
Majšperk, Ormož, Lenart, Slovenska Bistrica, Juršinci, Sve-
ti Tomaž, Središče ob Dravi in OGZ Ptuj se je 15. novembra 
družilo v veliki dvorani gasilskega doma na Ptuju, kjer je 
podravska regija pripravila zanimiv posvet za članice. 

Dvorana ptujskega gasilskega doma je bila skoraj premajhna za jesenski posvet 
članic podravske regije. Foto: Janez Liponik

Dobro obiskanemu septembrskemu družabnemu sre-
čanju v Leskovcu so članice zdaj dodale še delček izo-
braževanja, na posvetu pa prisluhnile zanimivim go-
vorcem z različnimi temami in uvodnemu pozdravu 
Marice Mlakar, predsednice komisije za delo s članica-
mi v podravski regiji, pozdravu predavateljev in mag. 
Janezu Mercu, predsedniku Sveta podravske regije.
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Prva ura predavanja je bila namenjena skrbi za več zdravja 
in v tem delu se je udeleženkam posvetila mnogim že do-
bro poznana prostovoljka Darja Rojec, prizadevna članica 
Europe Donne, avtorica zanimivih knjig, ki so plod njenih 
življenjskih izkušenj in bolečine, ki jo je doživela kot bolni-
ca raka dojke. Njena zgodba življenja je polna vzponov in 
padcev, čustev in neverjetne jeklene volje ter borbe za ži-
vljenje. Majhne zmage so ji vlivale upanje na vrnitev zdrav-
ja in dajale moč njeni ranjeni duši. Vse to in še veliko več je 
Darja z veseljem pripovedovala podravskim gasilkam. Po-
dala jim je številne nasvete in predstavila izkušnje iz prve 
roke ter dokazala, da je nepremagljiv vrelec optimizma in 
volje do življenja.
Vladka Bučevec, predsednica Sveta članic GZS, je pred-
stavila vedno aktualno temo Osebnost gasilca in članicam 
svetovala, kako biti urejena gasilka, kako se predstavljati v 
javnosti, pa tudi, kaj vse morajo narediti gasilska društva, 
da so še bolj uspešna in prepoznavna navzven. Dušan 
Vižintin, poveljnik podravske regije, pa je tokrat bolj po-
drobno predstavil aktualno temo, vezano na izgradnjo re-
gijskih vadbenih poligonov, in v ospredje postavil gradnjo 

poligona v Ormožu, ki bo tudi prvi in hkrati vzorčni model.

TM

Predavateljska ekipa z Marico Mlakar, predsednico komisije za delo s članicami 
v podravski regiji     
Foto: TM

Na Keblju 2. srečanje veteranov podravske regije
V okviru podravske regije je v soboto, 29. oktobra, potekalo 2. srečanje gasilskih veteranov, ki ga je organizirala komi-
sija za veterane v regiji v sodelovanju s PGD Kebelj. Kljub številnim dogodkom v bližnji okolici je bila udeležba dobra, 
saj se je srečanja udeležilo 110 veteranov, med njimi tudi veterani iz občine Hajdina, pridružili pa so se jim tudi gostje 
in domačini.

Vesela družba veteranov se je zbrala 
že v sončnem sobotnem dopoldnevu 
pred gasilskim domom v Slovenski Bi-
strici, od koder so se skupaj zapeljali 
proti Oplotnici. Ustavili so se v Podgra-
du na Pohorju, od tam pa so nekateri 
pot proti Keblju nadaljevali kar peš. 
Pred gasilskim domom na Keblju je bil 
osrednji prostor dogajanja, kjer so do-

mači gasilci najprej poskrbeli za dobro-
došlico in kratek kulturni program, nato 
pa so se zvrstili še pozdravni nagovori 
predsednika PGD Kebelj Borisa Ram-
šaka, predstavnika krajevne skupnosti 
in podpoveljnika podravske regije Ro-
mana Cafute, saj se je regijski poveljnik 
Dušan Vižintin namreč opravičil, vete-
ranom pa je poslal manjšo pozornost. 

Osrednji nagovor je imel Borut Predan, 
predsednik komisije za delo z veterani 
v regiji, in se udeležencem zahvalil za 
dober odziv ter že napovedal, da se bo 
tradicija teh srečanj nadaljevala tudi v 
prihodnjem letu. Da si veterani želijo 
druženj skozi vse leto, so po besedah 
Predana že dokazali na junijskem sre-
čanju v Miklavžu pri Ormožu, kjer se jih 
je zbralo okrog 500.
Sicer pa je bilo druženje na Keblju za-
nimivo tudi v tekmovalnem delu, ko so 
se najbolj spretni veterani in veteranke 
pomerili v spajanju cevi B in C na tro-
jak, vezanju vrvi in metanju cevi. Tek-
movalo je deset ekip, najbolje pa se je 
odrezala ekipa PGD Impol, drugi so bili 
veterani PGD Hajdoše in tretji veterani 
PGD Starošince. Prijeten jesenski dan 
so nekateri izkoristili tudi za obisk bli-
žnjih znamenitosti in lepot Pohorja, 
srečanje pa so zaključili pozno popol-
dne, ko so se s prijetnimi spomini vrnili 
v svoja gasilska društva in na domove.

TM

Na Keblju je bilo konec oktobra dobro obiskano srečanje gasilskih veteranov Podravja.
Foto: Janez Liponik
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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 organizaciji, 
kjer s ponosom podajajo znanje novi 

generaciji gasilcev, in prav za njihovo 
poslanstvo, izjemne izkušnje in veli-
ko pripadnost gasilstvu so se jim na 
srečanju zahvalili mnogi pomembni 
govorci, med njimi tudi predsednik 
in poveljnik OGZ Ptuj, Marjan Meglič 
in Zvonko Glažar. Nagovorila sta jih 
Dušan Ber, odgovoren za veterane v 

OGZ Ptuj, predsednik komisije za delo 
z veterani v podravski regiji Borut 
Predan, završko gasilsko društvo pa je 
predstavil predsednik Anton Bratuša. 
Predsednik Sveta podravske regije 
mag. Janez Merc pa je poudaril, da 
so bili sedanji veterani gonilna sila 
operative v preteklosti, kar je po nje-
govem mnenju danes treba povezati 
z mlado generacijo, ki jim prav gasil-
stvo daje neprecenljive vrednote. 

Besedilo in foto: 
TM

Gasilski veterani v oktobru na srečanju v Zavrču

Občina Zavrč in tamkajšnje gasilsko društvo sta bila v soboto, 22. oktobra, letošnja gostitelja že 20. srečanja gasilskih 
veteranov OGZ Ptuj. Udeležence srečanja, zbralo se jih je okrog 200, so s kulturnim programom prijetno presenetili 
učenci OŠ Cirkulane - Zavrč, humorist Sebastjan Slameršek in pevci Trta KUD Zavrč.

Utrinek z letošnjega jubilejnega druženja gasilskih veteranov OGZ Ptuj, ki je bilo v haloški občini Zavrč.
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Srečanje generacije višjih gasilskih 
častnikov z letnico 1996

Kar težko je verjeti, da je minilo že 20 let, odkar je izobraževanje za višjega ga-
silskega častnika uspešno zaključila generacija z letnico 1996. Petdeset diplo-
mantov je bilo takrat razdeljenih v dva razreda in enemu od njih, Adolfu Jancu 
iz Vojnika, se je porodila ideja, da po dveh desetletjih organizira srečanje. De-
vetnajst nekdanjih sošolcev, nekateri med njimi so tudi iz občine Hajdina, se je 
29. oktobra srečalo na Frankolovem pri Vojniku, kjer so jim pripravili enkraten 
sprejem.

Zelo zabaven program lokalnih pev-
cev in humorista je že v prvih minutah 
srečanja naznanil, da bo srečanje spro-
ščeno, zabavno in tudi gasilsko obar-
vano. Besedo dobrodošlice sta jim na 
srečanju izrekla predsednik sveta KS 
Frankolovo Dušan Horvat in name-
stnica predsednika GZ Vojnik - Dobrna 
Stanka Repas. Izkušene gasilske oficir-
je je obiskal in prisrčno pozdravil tudi 
župan občine Vojnik Branko Petre. 
Na srečanju so bili navzoči: Stanislav 
Božnik, Drago Brecl, Adolf Janc, Mar-
tin Kidrič, Zvonko Glažar, Jožef Kovač, 
Silvester Kuder, Branko Lah, Marjan 
Meglič, Branko Oset, Ivan Škorc, Bran-
ko Skok, Peter Ternovšek, Martin Vr-
bančič, Janez Žumer, Manfred Jakop, 
Branko Kostanjevec, Alojz Fekonja in 
Vlado Kelenc. 
Čeprav je 20 let dolgo obdobje, so se 
nekdanji sošolci zelo dobro poznali 
med seboj, saj so vsi gasilsko in lokal-

no zelo aktivni. Domala vsi so na od-
govornih mestih pri vodenju teritorial-
nih gasilskih zvez ali regij, nekateri so 
aktivni tudi pri strokovnih komisijah 
ali celo v organih Gasilske zveze Slo-
venije. Nekateri izstopajo tudi v svojih 
lokalnih skupnostih; trije so namreč 
podžupani in kar nekaj je občinskih 
svetnikov. Vse našteto je dokaz, da je 
bila generacija višjih gasilskih častni-
kov iz leta 1996 zelo uspešna, ob tem 
pa velja še poudariti, da so v vseh teh 
letih s pridobljenim znanjem na tečaju 
in s svojo avtoriteto prav vsi pripomo-
gli k razvoju gasilstva in lokalne samo-
uprave. 
Adolfa Janca, ki se je zelo potrudil z 
organizacijo srečanja, pa so njegovi 
nekdanji sošolci v znak hvaležnosti za 
njegov trud in odlično izpeljan projekt 
izvolili za trajnega predsednika razre-
da. 

TM

Generacija višjih gasilskih častnikov z letnico 1996 se je konec oktobra srečala na Frankolovem pri Vojniku, 
kjer je srečanje organiziral Adolf Janc. Foto: Hari Ibrahimovič, Frankolovo

Hajdoški gasilci 
na obisku 

pri hrvaških 
gasilskih 

prijateljih
Sobota, 19. novembra, je bila rezer-
virana za strokovno ekskurzijo članov 
PGD Hajdoše, ki so se tokrat podali v 
sosednjo Hrvaško, kjer imajo številne 
dolgoletne gasilske prijatelje. Zbor 
udeležencev je bil zjutraj pri gasil-
skem domu in po uvodnem pozdra-
vu predsednika Davorina Vidoviča je 
vesela družba pot nadaljevala proti 
Hrvaški in Varaždinu, ki je bil prva po-
staja na poti.

V Varaždinu je hajdoške gasilce spre-
jela tamkajšnja poklicna enota in na 
kratko predstavila svoje delo in opre-
mo, posebej zanimivo pa si je bilo 
ogledati osrednji muzej hrvaškega 
gasilstva, ki je prenovo doživel ob 
150-letnici prostovoljnega gasilstva 
na Hrvaškem. Druga postaja na poti je 
bila znamenita Koprivnica, ki se prvič 
omenja v 13. stoletju in je znana tudi 
po renesančnem festivalu.
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Tudi v Koprivnici so gasilci prišli na 
svoj račun, saj so se med drugim sre-
čali tudi s tamkajšnjo poklicno enoto 
in se seznanili z njihovim delom ter 
opremo, posebej zanimiv pa je bil tudi 
ogled Podravkinega muzeja in muzeja 
znamenitosti mesta Koprivnica. Zadnja 
postaja je bila občina Rasinja, od koder 
so tudi člani DVD Rasinja, pobratenega 

društva s PGD Hajdoše. Hajdošani so v 
Rasinji doživeli nepozaben sprejem, v 
sončnem popoldnevu pa je bilo časa 
za ogled lokalnih znamenitosti več kot 
dovolj. Posebej lepo je bilo ob koncu 
srečanja s prijatelji gasilci, ki že vrsto let 
bogatijo prijateljske stike. V tej zgodbi 
si velik del zahvale zasluži predsednik 
DVD Rasinja Davor Tetec, ki se lahko 

tudi pohvali, da je po zadnjih podatkih 
prav njegovo društvo s 464 člani naj-
številnejše gasilsko društvo na Hrva-
škem. Tetec in njegova ekipa gasilcev 
sta se ob obisku Hajdošanov zelo izka-
zala in ob slovesu je bilo slišati, da jih 
prvo srečanje čaka že kmalu, na občnih 
zborih, prihodnjo pomlad pa tudi v Ra-
sinji, kjer bodo praznovali 130-letnico 
društva. 

Besedilo in foto: TM

Občinski praznik 2016 – turnirja v malem nogometu 
za člane in veterane

V okviru letošnjega praznika Občine Hajdina sta bila oktobra tradicionalno odigrana tudi turnirja v malem nogometu 
za člane in veterane. Zaradi slabega vremena sta bila ponovno izpeljana v telovadnici OŠ Hajdina. Spet sta postregla z 
zelo zanimivimi tekmami, na koncu pa vedno zmagajo najboljši.
ČLANSKI TURNIR – IZVEDBA ŠT. 18
Žreb je tokrat v skupino A postavil ekipe Dražencev, Slove-
nje vasi in Gerečje vasi, v skupino B pa ekipe Skorbe, Hajdoš 
in Hajdine. V skupini A so vlogo favorita upravičili Gerečani, 
čeprav so imeli kar precej težav z ekipo iz Slovenje vasi. V 
zadnjih minutah srečanja je namreč Marko Drevenšek po-
stavil končni rezultat 5:4 za Gerečane. Slovenjevaščani so 
nato z enakim rezultatom izgubili še proti Dražencem. V 
skupini B je bila najbolj zanimiva tekma med Skorbljani in 
Hajdinčani, slednji so zmagali z rezultatom 2:0 ter si tako 
zagotovili tekmo za prvo mesto. Tekma za tretje mesto med 
Draženci in Skorbo je bila zelo zanimiva, saj so oboji imeli 
priložnost predčasno končati tekmo z zmago, a so na kon-
cu odločale šestmetrovke. Spretnejši so bili igralci Skorbe 
in so tako osvojili 3. mesto. V velikem finalu med tradicio-
nalnima tekmecema (Hajdina in Gerečja vas) tokrat dvoma 
o zmagovalcu ni bilo, Hajdina je prepričljivo zmagala. Naj-
boljši strelec turnirja je bil s sedmimi zadetki Timotej Petek 
(Hajdina).
Nekaj zanimivosti s članskega turnirja:

 – Ekipa Hajdine je prepričljivo osvojila 1. mesto že drugo 
leto zapored, saj je tudi letos zmagala v vseh treh tek-
mah, letos je bila slabša le gol razlika (lani 28:5, letos 

19:4). Podatek priča o tem, da bo drugim ekipam tudi v 
prihodnje zelo težko premagati mlade Hajdinčane, kot 
so Timi Petek, Blaž Jazbec, Žiga Zupanič, Ino Prelog, Tomi 
Štumberger, Jan Zupanič, Aljoša Ornik in zimzeleni Be-
njamin Kurež.

 – Drugi so bili Gerečani, tretji pa Skorbljani, oboji so izbolj-
šali lanski uvrstitvi, kar pomeni, da so bili zelo zadovoljni 
z izkupičkom letošnjega turnirja. Od pretiranega veselja 
sta »trpeli gostilni pri Vujotu in Boškotu«. 

 – »Najboljši ptujski dobavitelj pokalov« tokrat ni zamujal 
z dobavo pokalov, tudi zato, ker je bil turnir prestavljen 
za en teden.

 – Gerečani obljubljajo za naslednje leto konkurenčnejši boj 
za prvo mesto, saj bodo baje v ekipo povabili vse prvo- in 
drugoligaške igralce iz Gerečje vasi, ki pa jih ni malo. A 
kje je še drugo leto?

 – Ekipi Hajdoš in Slovenje vasi sta bili letos med najbolj raz-
očaranimi, saj se jima ni uspelo prebiti »iz skupine«. Oba 
trenerja sta takoj po turnirju že odstopila, a vprašanje je, 
ali bo uprava odstope sprejela. Prioriteta obeh ekip sta 
namreč le veliki nogomet in obstanek v »B-ligi« ptujske-
ga nogometa.
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6. mesto: Hajdoše – člani 5. mesto: Slovenja vas – člani

4. mesto: Draženci – člani 3. mesto: Skorba – člani

2. mesto: Gerečja vas – člani

Prepričljivo 1. mesto: Hajdina – člani 
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VETERANSKI TURNIR 
– IZVEDBA ŠT. 18
Zanimiv je bil tudi razplet letošnjega 
veteranskega turnirja v malem nogo-
metu. Tokrat so ga osvojili Gerečani, ki 
so se očitno pobrali po lanskem šoku, 
ko so osvojili le 3. mesto. Razočarali pa 
so tokrat veterani Hajdine, lanski zma-
govalci, saj so bili letos le četrti, kar pa 
je rezultat, ki ni nikomur v ponos.
V skupini A so vlogo favorita tokrat 
upravičili Skorbljani, ki so bili boljši od 
Hajdošanov in ekipe iz Slovenje vasi. 
Očitno so se Skorbljani nekaj le nau-
čili iz lanskoletne lekcije, ko so igrali 
z zvezdniško ekipo. Tokrat so bili »ka-
kovostno precej skromnejši«, a je bil 
rezultat precej boljši.

V skupini B je potekala prava mala 
drama. Najprej je ekipa Dražencev 
presenetila ekipo Gerečje vasi, po re-
miju v rednem delu so bili boljši še po 
izvajanju šestmetrovk. Nato so Haj-
dinčani po razburljivem drugem pol-
času premagali Draženčane (3:2), ki 
so v tej tekmi celo dvakrat vodili. Pred 
zadnjo tekmo Gerečja vas – Hajdina 
so tako še vse tri ekipe imele možnost 
napredovanja v nadaljevanje turnirja; 
Hajdini je zadoščal le remi, a tokrat so 
Gerečani dobesedno »povozili« Haj-
dinčane. Tem se po »debaklu« ni več 
uspelo pobrati, izgubili so tudi tekmo 
za tretje mesto proti ekipi iz Hajdoš. V 
velikem finalu je bila zelo razburljiva 
tekma med Gerečani in Skorbljani. 

Gerečja vas je vodila že s 3:0, Skorblja-
ni so se nato le zbrali, a več od častne-
ga poraza 2:3 jim ni uspelo. Najboljši 
strelec turnirja je bil z devetimi zadet-
ki Mitja Petek (Hajdoše).

REZULTATI TEKEM – MALI NOGOMET 
(ČLANI)

SKUPINA A

A1 SLOVENJA VAS

A2 GEREČJA VAS

A3 DRAŽENCI

SKUPINA B

B1 SKORBA

B2 HAJDOŠE

B3 HAJDINA

REZULTATI – PREDTEKMOVANJE SKUPINA A

EKIPA EKIPA REZULTAT

A1 SLOVENJA VAS A2 GEREČJA VAS 4:5 (2:3)

A1 SLOVENJA VAS A3 DRAŽENCI 4:5 (2:2)

A2 GEREČJA VAS A3 DRAŽENCI 7:2 (2:2)

REZULTATI – PREDTEKMOVANJE SKUPINA B

EKIPA EKIPA REZULTAT

B1 SKORBA B2 HAJDOŠE 6:2 (3:1)

B1 SKORBA B3 HAJDINA 0:2 (0:1)

B2 HAJDOŠE B3 HAJDINA 4:8 (3:6)

LESTVICA – PREDTEKMOVANJE SKUPINA A

MESTO EKIPA Z R P TOČKE GOL RAZLIKA

1. GEREČJA VAS 2 0 0 6 12:6

2. DRAŽENCI 1 0 1 3 7:11

3. SLOVENJA VAS 0 0 2 0 8:10

LESTVICA – PREDTEKMOVANJE SKUPINA B

MESTO EKIPA Z R P TOČKE GOL RAZLIKA

1. HAJDINA 2 0 0 6 10:4

2. SKORBA 1 0 1 3 6:4

3. HAJDOŠE 0 0 2 0 6:14

Najboljši na članskem turnirju 2016 (z leve proti 
desni): 3. mesto Skorba, 2. mesto Gerečja vas, 1. 
mesto Hajdina in Timotej Petek – najboljši strelec 
turnirja – 7 zadetkov

REZULTATI – FINALNI TEKMI
EKIPA EKIPA REZULTAT

2A DRAŽENCI 2B SKORBA 5:7 (po 6-metrovkah) 
5:5 (2:3)

1A GEREČJA VAS 1B HAJDINA 0:9 (0:4)

KONČNA LESTVICA

MESTO EKIPA

1. HAJDINA

2. GEREČJA VAS

3. SKORBA

4. DRAŽENCI

5. SLOVENJA VAS

6. HAJDOŠE

Najboljši strelec: Timotej Petek (Hajdina) – 7 za-
detkov
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Nekaj zanimivosti z veteranskega turnirja:
 – Gerečani so letos zasluženi prvaki, očitno je torej tre-

nerska naveza »Vujo – Laški« stvari znala postaviti na 
pravo mesto. 

 – Zadovoljni so bili tudi Skorbljani, ki so tako po dveh su-
šnih letih vendarle prišli do tako želenega pokala.

 – Tradicionalnega zaključka pri »mični lokalni ponudnici 
gostinskih storitev« letos ni bilo. Razlog je morda v tem, 
da si tega zaključka ne znamo predstavljati brez vetera-
nov Hajdine, po drugi strani pa lastnica lokala letos res 
ni imela časa še za to.

 – Najboljši strelec je letos postal Mitja Petek (Hajdoše), 
morda tudi po zaslugi Hajdinčanov. Ti so mu v tekmi za 
tretje mesto »dovolili«, da jim je zabil kar pet zadetkov.

 – Eden izmed dveh najboljših lanskoletnih strelcev turnir-
ja je pokal za lansko leto prejel šele letos. Razlog je znan, 
»najboljši ptujski dobavitelj pokalov« je spet malce za-
mudil z dobavo.

6. mesto: veterani Slovenje vasi. Tokrat so prišli, a s precejšnjo zamudo.

5. mesto: veterani Dražencev. Blizu, a vendarle precej daleč …

4. mesto: veterani Hajdine. Razočaranje turnirja …

3. mesto: veterani Hajdoš. Pozitivno presenečenje turnirja …

2. mesto: veterani Skorbe. Odlično razpoloženi, da so končno osvojili pokal.

1. mesto: veterani Gerečje vasi (zmagovalna ekipa, oba trenerja in glavni spon-
zor ekipe)
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Podelitev pokalov najboljšim veteranom za letos in tudi za lani. Najdi vsiljivca …

REZULTATI TEKEM – MALI NOGOMET 
(VETERANI)

SKUPINA A

A1 HAJDOŠE

A2 SLOVENJA VAS

A3 SKORBA

SKUPINA B

B1 DRAŽENCI

B2 GEREČJA VAS

B3 HAJDINA

REZULTATI – PREDTEKMOVANJE SKUPINA A

EKIPA EKIPA REZULTAT

A1 HAJDOŠE A2 SLOVENJA VAS 4:3 (1:2)

A1 HAJDOŠE A3 SKORBA 3:5 (2:2)

A2 SLOVENJA VAS A3 SKORBA 1:5 (1:3)

REZULTATI – PREDTEKMOVANJE SKUPINA B

EKIPA EKIPA REZULTAT

B1 DRAŽENCI B2 GEREČJA VAS 9:8 (po 6-metrovkah)
4:4 (3:1)

B1 DRAŽENCI B3 HAJDINA 2:3 (0:0)

B2 GEREČJA 
VAS

B3 HAJDINA 8:1 (4:1)

LESTVICA – PREDTEKMOVANJE SKUPINA A

MESTO EKIPA Z R P TOČKE GOL RAZLIKA

1. SKORBA 2 0 0 6 10:4

2. HAJDOŠE 1 0 1 3 7:8

3. SLOVENJA VAS 0 0 2 0 4:9

LESTVICA – PREDTEKMOVANJE SKUPINA B

MESTO EKIPA Z R P TOČKE GOL RAZLIKA

1. GEREČJA VAS 1 1 0 4 12:5

2. HAJDINA 1 0 1 3 4:10

3. DRAŽENCI 0 1 1 1 6:7

REZULTATI – FINALNI TEKMI
EKIPA EKIPA REZULTAT

2A HAJDOŠE 2B HAJDINA 6:4 (3:3)

1A SKORBA 1B GEREČJA VAS 2:3 (0:1)

KONČNA LESTVICA

MESTO EKIPA

1. GEREČJA VAS

2. SKORBA

3. HAJDOŠE

4. HAJDINA

5. DRAŽENCI

6. SLOVENJA VAS

Najboljši strelec: Mitja Petek (Hajdoše) 
– 9 zadetkov

Pripravil: 
Sandi Mertelj

Foto: arhiv ŠZ Hajdina
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Občinski praznik 2016 – 
footgolf

V okviru letošnjega praznika Občine Hajdina je bil uspe-
šno izpeljan tudi turnir v footgolfu, zanimivi športni pa-
nogi, ki vedno bolj dobiva prepoznavnost tudi v Občini 
Hajdina. Kako tudi ne bi, ko pa vemo, da je Občina Hajdi-
na nogometna občina, igrišče za golf pa je tudi deloma v 
hajdinski občini.

REZULTATI – FOOTGOLF EKIPNO

SKORBA 65 72 137

HAJDINA 74 74 148

SLOVENJA VAS 79 80 159

DRAŽENCI 79 84 163

HAJDOŠE 81 82 163

GEREČJA VAS 0 0 0

Letošnjega turnirja se je udeležilo kar 18 igralcev iz vseh 
delov Občine Hajdina, vloga favorita pa je pripadala Skor-
bljanom, o katerih pravijo, da so tako dobri zato, ker ima-
jo najbližje do tega igrišča. Vlogo favorita so popolnoma 

upravičili, saj so prepričljivo zmagali, drugouvrščene Haj-
dinčane so premagali za kar 11 udarcev. Tudi med posa-
mezniki sta bila na vrhu dva Skorbljana, Nejc Ogrinc in 
Uroš Krajnc. Še posebej Nejc je res odigral vrhunsko, pri 
tem dosegel rezultat »7 pod parom« (par je predvideno 
število udarcev), kar pomeni tudi nov rekord tega igrišča. 
Novi rekorder je na koncu skromno povedal, da nekaj pro-
stora za izboljšanje rezultata vseeno ostaja.

Sandi Mertelj

IGRALEC/LUKNJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SKUPAJ
PAR EKIPA 4 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 72

1 NEJC OGRINC SKORBA 3 3 4 4 4 4 2 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 2 65
2 UROŠ KRAJNC SKORBA 5 4 5 4 4 3 2 5 5 3 3 4 5 4 5 4 4 3 72
3 VIKTOR HOTKO HAJDINA 3 4 6 5 4 4 3 5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 3 74
3 ŽIGA ZUPANIČ HAJDINA 4 4 6 5 4 3 3 5 5 4 4 4 6 4 3 4 2 4 74
5 MATJAŽ OGRINC SKORBA 4 3 6 5 4 4 3 5 5 4 3 6 7 4 4 4 3 3 77
6 MILAN EKART SLOVENJA VAS 4 4 5 7 5 4 3 5 4 4 4 6 6 4 4 4 3 3 79
6 DAVID KOZEL DRAŽENCI 5 4 6 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 6 4 4 2 79
6 ALJOŠA ORNIK HAJDINA 4 5 7 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 79
9 JANI LENART SLOVENJA VAS 4 5 4 6 4 4 3 4 5 3 4 6 6 6 5 5 3 3 80
9 JOŽE MOHORIČ SLOVENJA VAS 3 4 6 6 5 5 3 5 4 2 4 6 5 5 6 5 3 3 80

11 TILEN ABRAHAM HAJDOŠE 4 5 6 4 5 6 3 5 5 4 4 5 6 4 4 5 3 3 81
12 PETER VOGRINEC HAJDOŠE 4 5 6 5 5 3 4 5 4 5 4 4 7 5 6 5 3 2 82
13 JANKO GOLOB DRAŽENCI 5 5 5 6 5 4 3 5 5 4 4 4 5 6 5 5 4 4 84
14 SANDI MERTELJ HAJDINA 4 4 7 7 5 5 3 5 5 4 3 5 6 5 5 4 4 4 85
15 TADEJ HORVAT HAJDOŠE 6 6 6 4 5 5 3 7 5 4 5 5 7 4 5 5 3 2 87
16 IVO OGRINC SKORBA 4 4 7 5 5 4 3 5 6 4 4 6 7 5 6 4 5 4 88
17 ANDREJ HORVAT SKORBA 5 5 5 4 5 6 3 6 5 5 6 5 6 6 7 6 3 3 91
18 BLAŽ PEKLIČ DRAŽENCI 4 7 8 6 4 6 3 6 6 5 5 5 6 6 8 4 3 7 99
19 MATIJA BRODNJAK HAJDINA

REZULTATI – FOOTGOLF POSAMEZNO   

(ni igral, ker je fotografiral in vozil pijačo)

Skupinska slika udeležencev letošnjega tekmovanja v footgolfu in novi rekorder igrišča – Nejc Ogrinc (četrti z desne zgoraj)
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Športni dogodki 
ob občinskem prazniku

OBČINSKO PRVENSTVO 
V STRELJANJU NA GLINASTE GOLOBE 
Letošnji turnir v streljanju na glinaste golobe je bil precej 
slabše obiskan v primerjavi s preteklimi leti, saj so se ga 
udeležili le štirje tekmovalci. V odsotnosti obeh glavnih 
favoritov turnirja, »Joštovega Staneta« in »Vogrinčovega 
Franja«, je tokrat zmagal Primož Turnšek, drugi je bil Franc 
Turnšek, tretji pa Marjan Vrabl.
Rezultati:
1. Primož Turnšek – 8/10
2. Franc Turnšek – 7/10
3. Marjan Vrabl – 6/10
Govori se:

 – Lanski zmagovalec turnirja »Vogrinčov Franjo« se leto-
šnjega turnirja ni udeležil le zaradi tega, ker bi ob more-
bitni zmagi prejel v trajno last prestižni prehodni pokal 
za tri zaporedne zmage. Strošek za nov pokal namreč 
ni majhen.

 – Prav tako se turnirja tudi letos ni udeležil »Joštov Sta-
na«. Ali so bila spet kriva številna kmečka opravila ali 
morda kaj drugega, ve le Stana sam. Mi pa vemo le to, 
da so ga v času turnirja opazili na Trojanah, kako se je 
oblizoval ob trojanski obari.

TROBOJ V VRTNEM KEGLJANJU 
V paviljonu ŠD Nova Hajdina je tudi letos potekal tradicio-
nalni troboj v vrtnem kegljanju med naslednjimi ekipami: 
Občinski svet Občine Hajdina, Športna zveza Občine Haj-
dina in Športno društvo Nova Hajdina. Tako kot vsako leto 
je bil zmagovalec znan že vnaprej, saj je bila ekipa gosti-
teljev premočna tako za svetnike kakor tudi za športnike, 
in to kljub odsotnosti idejnega vodje paviljona in tudi te 
igre na Hajdini, Viktorja Markoviča. V dvoboju svetnikov in 
športnikov so slednji zmagali z lahkoto, trener ekipe sve-
tnikov je spet pozabil odstopiti, proračun za šport pa se 
bojda ne bo bistveno zmanjšal zaradi tega poraza. Najbolj-
ši posameznik večera je bil Zdravko Veldin, ki je podrl kar 
111 kegljev.
Rezultati:
1. ŠD Nova Hajdina – 582 podrtih kegljev
2. Športna zveza Občine Hajdina – 454 podrtih kegljev
3. Občinski svet Občine Hajdina – 390 podrtih kegljev
Govori se:

 – Eden izmed svetnikov je med igro zaradi uporabe pre-
velike moči skoraj poškodoval drugega, kljub temu da 
ta ni bil proti.

 – Medtem je – glede na rezultat – predsednik ŠZ Občine 
Hajdina še enkrat več dokazal, da pa vseeno ni za vse 
športe.

OBČINSKO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU 
Turnir v namiznem tenisu, ki je tudi letos potekal v telova-
dnici OŠ Hajdina, je tokrat privabil 11 igralcev in ti so spet 
prikazali solidne igre. V odsotnosti lanskega zmagovalca, 
Srečka Glodeža, je tokrat nekoliko presenetljivo, a povsem 
zasluženo zmagal mladi Aljaž Nahberger iz Gerečje vasi. 
Spet sta zelo dobro nastopala oče in sin Mohorič iz Slo-
venje vasi, saj sta dosegla drugo in tretje mesto. Rezultati 
drugih udeležencev so bili bolj ali manj pričakovani.
Rezultati:
1. Aljaž Nahberger 
2. Aljaž Mohorič 
3. Jože Mohorič 
Govori se:

 – Za razliko od pretekih let se letos Gerečani turnirja niso 
udeležili v tako velikem številu kot ponavadi, a so kljub 
temu zmagali. Očitno so stavili na pravega jokerja.

 – Predsednik ŠZ Občine Hajdina je tudi tokrat igral zelo 
všečni namizni tenis, a klasično, brez zmage.

 – Davorin Zupanič je bil tokrat le četrti, očitno ga je zme-
dlo dejstvo, da na turnirju spet ni bilo njegovega najve-
čjega konkurenta, »Gerečkega Laškija«.

Zmagovalci turnirja v streljanju na glinaste golobe 2016

Skupinska fotografija udeležencev troboja v vrtnem kegljanju 2016
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OBČINSKO PRVENSTVO V TENISU (PARI) 
Turnirja v teniških parih se je tokrat udeležilo kar 28 ljubi-
teljev teniške igre, tj. 14 parov iz celotne občine in članov 
Teniškega kluba Skorba. Pari so bili po žrebu razdeljeni v 
skupine, v katerih se je igralo po sistemu vsak z vsakim. Naj-
boljši so se nato uvrstili v polfinale in odigrale tekme za po-
kale. Najboljši par sta tokrat bila Boris Grabar – Tomaž Štra-
fela, ki sta v finalu z lahkoto odpravila »preveč ambiciozen« 
par Saša Gojčič – Aleš Jagarinec. V tekmi za tretje mesto sta 
Blaž Bezjak – Janko Golob premagala par Martin Šlamber-
ger – Gregor Tkalec.
Rezultati:
finale: Boris Grabar – Tomaž Štrafela : Saša Gojčič – Aleš 
Jagarinec 6:1
za tretje mesto: Blaž Bezjak – Janko Golob : Martin Šlam-
berger – Gregor Tkalec 7:0

OBČINSKO PRVENSTVO V ŠAHU 
ŠD Gerečja vas je tudi letos pripravilo turnir v šahu, ki je po-
tekal v gasilskem domu v Gerečji vasi. Letos se je turnirja 
udeležilo šest šahistov in ti so igrali po sistemu vsak z vsa-
kim v pospešenem ritmu 10 minut. Zmagovalec zadnjih pe-
tih turnirjev David Murko se letos turnirja ni udeležil, s tem 
pa je praktično prepustil vlogo favorita mlajšemu bratu Ta-
deju, ki je prav tako član Šahovskega društva Ptuj. Tadej je 
to vlogo povsem upravičil, saj je turnir tudi zanesljivo osvo-
jil. Drugi je bil Stanko Požgan, o tretjem mestu pa je odlo-
čil žreb, saj so kar trije tekmovalci na koncu osvojili enako 
število točk. Žreb je določil, da je tretje mesto tokrat osvojil 
Jože Petrovič.
Rezultati (absolutno):
1. Tadej Murko – 5 od 5
2. Stanko Požgan – 4 od 5
3. Jože Petrovič – 2 od 5
4. Miran Murko – 2 od 5

5. Sandi Mertelj – 2 od 5
6. Branko Intihar – 0 od 5
Govori se:

 – Šahovska prevlada družine Murko se tako nadaljuje že 
šesto leto zapored. Nič čudnega, če pa na teh turnirjih 
redno nastopajo kar trije člani te družine.

 – Redni zbiralec pokalov na teh tekmovanjih je tudi Gere-
čan Stanko Požgan. V vseh teh letih jih je nabral toliko, da 
si je moral omisliti dodatne police.

 – Po dolgem času je zmagal tudi predsednik Športne zveze 
Občine Hajdina, in to celo dvakrat, med drugim je prvič 
premagal tudi Jožeta Petroviča.

OBČINSKO PRVENSTVO V KEGLJANJU
Turnir v kegljanju je tudi letos potekal na kegljišču Deta 
center na Ptuju. Letos se je turnirja udeležilo 11 ljubiteljev 
kegljanja, pretežno pa so to bili člani kegljaške sekcije Gere-
čja vas, ki se s tem športom ljubiteljsko ukvarjajo skozi vse 
leto. O zmagovalcu so letos odločali dodatni meti, saj sta 
po rednem delu Stanko Požgan in Stanko Rozman podrla 
enako število kegljev. Mirnejšo roko je imel v nadaljevanju 
Stanko Rozman, ki je tako ponovil uspeh iz leta 2014. 

Najboljši trije v namiznem tenisu 2016 (z leve): 2. 
mesto Aljaž Mohorič, 1. mesto Aljaž Nahberger in 3. 
mesto Jože Mohorič

Skupinska fotografija udeležencev tekmovanja v namiznem tenisu 2016

Skupinska fotografija udeležencev v tenisu (pari) 2016



60

December 2016

TOČKOVANJE ZA NAJBOLJ 
ŠPORTNO VAS 2016 
Športna zveza Občine Hajdina je 
tudi ob letošnjih športnih priredi-
tvah izvedla vzporedno tekmovanje 
za naslov najbolj športna vas prazni-
ka Občine Hajdina 2016. Spet je bilo 
izbranih pet športnih tekmovanj, pri 
katerih je bilo možno zagotoviti čim 
večjo udeležbo predstavnikov vseh 
šestih vasi iz Občine Hajdina, in sicer 
mali nogomet (člani), mali nogomet 
(veterani), namizni tenis, tenis (pari) 
in footgolf. 
Tekmovanje po posameznih špor-
tnih panogah je potekalo po pravi-
lih, ki jih je določil organizator po-
samezne športne panoge. Ocenitev 
najboljših vasi po športnih panogah 
je potekala po sistemu: zmagovalec 
5 točk, drugouvrščeni 3 točke, tre-
tjeuvrščeni 1 točka. Pred začetkom 
prvega tekmovanja so se morali 
posamezniki odločiti, za katero vas 
bodo nabirali točke, saj so lahko v 
celotnem tekmovanju nastopali le za 
eno vas. Izbira vasi je bila prostovolj-
na odločitev vsakega posameznika.
Naziv najbolj športna vas občinske-
ga praznika 2016 si je letos prislužila 
ekipa Skorbe, ki je bila najboljša pri 
footgolfu in tenisu (pari), druga pri 
malem nogometu (veterani), eno 
točko pa so dodali še člani v malem 

nogometu za tretje mesto. Še naj-
bližje so jim bili športniki iz Gerečje 
vasi, saj so zaostali le za točko, ki bi 
jo morda lahko dobili v footgolfu. 
Lanski zmagovalci Hajdinčani so bili 
tokrat le tretji, manjkale so točke ve-
teranov … 
Govori se:

 – Letošnji zmagovalci Skorbljani so 
bili že od samega začetka tekmo-
vanj prepričani o skupni zmagi, 
tako da so na koncu celo skoraj 
pozabili dvigniti zmagovalni po-
kal. Zagato je rešil občinski sve-
tnik iz Skorbe.

 – Gerečani so se že pritožili na ča-
stno razsodišče, češ da bi se mo-
rali pri točkovanju upoštevati 
tudi rezultati šaha in kegljanja, 
kjer so bili najboljši. A so pri tem 

pozabili vplačati pritožbeno ta-
kso, tako da je bila njihova pritož-
ba zavrnjena.

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ONŠ Golgeter Hajdina

Najboljši trije v šahu 2016 (z leve): 2. mesto Stanko Požgan, 1. mesto Tadej Mur-
ko in 3. mesto Jože Petrovič

Skupinska fotografija udeležencev v kegljanju 2016

Najboljši trije v kegljanju 2016 (z leve): 2. mesto 
Stanko Požgan, 1. mesto Stanko Rozman in 3. me-
sto Jože Beranič

REZULTATI 
EKIPA – 

VAS
FOOTGOLF MALI 

NOGOMET 
(ČLANI)

MALI 
NOGOMET 

(VETERANI)

NAMIZNI 
TENIS

TENIS 
(PARI)

SKUPAJ 
TOČK

SKORBA 5 1 3 0 5 14

GEREČJA 
VAS

0 3 5 5 0 13

HAJDINA 3 5 0 1 3 12

SLOVENJA 
VAS

1 0 0 3 0 4

HAJDOŠE 0 0 1 0 1 2

DRAŽENCI 0 0 0 0 0 0
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ONŠ Golgeter Hajdina in še ena uspešna polsezona
Končal se je jesenski del sezone 2016/2017 in tudi v ONŠ Golgeter Hajdina smo v fazi analiziranja sezone. Spet je za 
nami zelo zanimiva sezona, polna dogajanja, dobrih in slabih iger, ogromno treningov in tekem, predvsem pa je bila v 
skladu z našimi osnovnimi cilji, to je, da se otroci pri nas dobro počutijo, da uživajo v igranju nogometa ter da se znova 
in znova vračajo na nogometna igrišča.

V letošnji sezoni nastopamo s kar enajstimi selekcijami, 
kar je največ doslej. V naši šoli tako vadi že več kot 150 
otrok. Številka je več kot odlična, kar pa je zagotovo po-
sledica tudi našega korektnega dela. 
Pri mlajših selekcijah od U-7 do U-13 rezultati niso bili v 
ospredju, pomembnejši so bili navajanje otrok na delo v 
skupini, druženje, zabava, igranje z žogo … Tudi rezultati 
in lestvice se pri teh selekcijah niso vodili. 
Pravo tekmovanje se praktično začne pri selekciji mlajših 
dečkov U-13, ko se otroci že počasi navajajo na igranje 
velikega nogometa. Naša ekipa sicer rezultatsko ni bila 
preveč uspešna v jesenskem delu sezone, a časa za na-
predek je še dovolj.
Osnovni cilj selekcije starejših dečkov U-14, ki nastopa 
v ligi MNZ Ptuj, je privajanje na tekmovanje v ligi NZS, 
kjer bodo v naslednji sezoni nastopali ti fantje. Fantje na-
stopajo v ligi z leto starejšimi, zato so večkrat naleteli na 
težjega nasprotnika.
Velik uspeh pa so v jesenskem delu sezone dosegli igralci 
ekipe U-15 NZS, ki so po jesenskem delu sezone kar na 
odličnem sedmem mestu v ligi s 14 ekipami in z osvoje-
nimi 19 točkami. Obstanek v ligi je praktično že zagoto-
vljen, kar pomeni, da se bo zgodba ONŠ v 1. ligi U-15 NZS 
nadaljevala tudi v naslednji tekmovalni sezoni.

Najmlajši cicibani U-7

Mlajši cicibani U-9

Starejši cicibani U-11

Mlajši dečki U-13
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Odličen uspeh sta skupno dosegli tudi kadetska in mla-
dinska ekipa, saj so kadeti po jesenskem delu na prvem 
mestu, mladinci pa so dosegli drugo mesto. Oba odlična 
rezultata sta temelj za pomladni del sezone, ko bomo vsi 
skupaj lovili uvrstitev v 2. SML/2. SKL. Do tja je še sicer kar 
nekaj časa, predvsem pa bo potrebnega še veliko kakovo-
stnega dela. 
Naslednje leto bomo proslavili še en jubilej ONŠ Golgeter 
Hajdina – 10 let delovanja šole. Le kdo bi si pred desetimi 
leti mislil, da bo naša zgodba tako uspešna.

Sandi Mertelj

Starejši dečki U-14 MNZ

Starejši dečki U-15 NZS

Kadeti U-17

Mladinci U-19

Gerečja vas odlično, 
Hajdina prav dobro, 

Skorba dobro
V novembru je bil končan jesenski del tekmovanja v ligah 
Medobčinske nogometne zveze (MNZ) Ptuj. V teh nastopa 
tudi pet moštev iz občine Hajdina: Gerečja vas, Hajdina in 
Skorba v Superligi, Slovenja vas in Hajdoše pa v 2. ligi.

V lokalnem derbiju med Gerečjo vasjo in Skorbo so slavili Gerečjevaščani.
Foto: Črtomir Goznik

SUPERLIGA
Superliga je najelitnejše tekmovanje pod okriljem 
MNZ Ptuj, v jesenskem delu sezone 2016/17 pa so jo 
močno zaznamovale ekipe iz naše občine. Iz Gere-
čje vasi so že pred začetkom prvenstva obljubljali boj 
za najvišja mesta in napredovanje v 3. ligo, kar bi bilo 
tudi pravo darilo navijačem ob 50-letnici kluba (v letu 
2017). Za zdaj so varovanci Damijana Bezjaka na dobri 
poti, saj so prepričljivo osvojili jesenski naslov prvaka.
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8. krog: Gerečja vas – Skorba 4:2 (Strel, Leben, Letonja, Ma-
rinič; Šimenko, Krajnc) Najboljši strelci iz klubov iz občine 
Hajdina: 9 zadetkov: Damjan Antolič (Bukovci); 7 zadetkov: 
Aleš Čeh (Gerečja vas), Tomi Štumberger (Hajdina); 6 zadet-
kov: Jure Arsič (Gerečja vas); 5 zadetkov: Matej Murat (Ge-
rečja vas), Miha Leben (Gerečja vas), Uroš Krajnc (Skorba); 
4 zadetki: Uroš Simonič (Hajdina), Samo Šimenko (Skorba), 
Kajetan Brodnjak (Skorba).

2. LIGA MNZ PTUJ
V 2. ligi MNZ Ptuj tekmujeta ekipi Slovenje vasi in Hajdoš. Po 
prvem delu sezone se jima ni uspelo vključiti v boj za vrh, 
ampak sta pristali v spodnjem delu lestvice. Nogometaši iz 
Slovenje vasi so osvojili točko več od sosedov, zaradi neka-
terih visokih porazov pa so si pridelali negativno gol razliko 
(–6). Zanimivo je, da imajo Hajdošani – čeprav so mesto niž-
je na lestvici – pozitivno gol razliko (+2). Praktično vse po-
raze so doživeli z minimalno razliko (0:1, 1:2, 2:3). Hajdošani 
so odlično odprli sezono s tremi zaporednimi zmagami, do 
konca sezone pa niso več osvojili niti točke!
2. liga MNZ Ptuj
7. krog: Slovenja vas – Hajdoše 1:0 (Vrečar)

Jože Mohorič, Štajerski tednik

Za ekipo, v kateri nastopajo Aleš Čeh, Jure Arsič, Marko 
Kmetec, Rok Letonja, Tomaž Murko, Matej Murat, Gregor 
Sluga (vsi že imajo izkušnje iz 1. lige), Matjaž Rozman, Rok 
Marinič in številni drugi, je to realen dosežek, zato je v 
spomladanskem delu sezone moč pričakovati potrditev 
prvega mesta. V napadu so na 11 tekmah dosegli kar 37 
zadetkov, prejeli pa so povprečno le enega na tekmo (11). 
Odlično polovico sezone so odigrali tudi Hajdinčani, ki 
zasedajo visoko 4. mesto, za drugouvrščenimi Bukovci pa 
zaostajajo le dve točki. Odlično jim je uspel predvsem za-
ključek sezone, ko so nanizali tri zaporedne zmage: proti 
Apačam in Stojncem v gosteh, proti Podvincem pa doma. 
Hajdina je drugo najbolj učinkovito moštvo lige (22 go-
lov), najboljši strelec ekipe je Tomi Štumberger s 7 zadetki. 
Skorba je novinka v druščini superligašev. Uvod je bil za-
nje slab, saj so sezono začeli s štirimi zaporednimi porazi, 
šele v 5. krogu so vpisali prvo zmago (Skorba – Stojnci 3:1). 
Varovanci Branka Krajnca so izrazito »domačinska ekipa«, 
saj so vseh deset točk osvojili na domačem igrišču, v go-
steh so na petih tekmah vknjižili prav toliko porazov. Kljub 
temu so v izenačeni ligi povsem enakovredni tekmecem v 
boju za obstanek. 

SUPERLIGA
4. krog: Hajdina – Gerečja vas 0:4 (Arsič 2-krat, A. Čeh, Kme-
tec)
7. krog: Skorba – Hajdina 3:0 (Horvat 2-krat, Krajnc)

SUPERLIGA
1. GEREČJA VAS 11 9 0 2 37:11 27
2. BUKOVCI 11 6 3 2 21:13 21
3. KETY EMMI BISTRICA 11 6 2 3 20:15 20
4. HAJDINA 11 6 1 4 22:22 19
5. STOJNCI 11 6 0 5 20:15 18
6. APAČE 11 4 1 6 21:30 13
7. CIRKULANE 11 3 3 5 14:16 12
8. SKORBA 11 3 1 7 21:25 10
9. PODVINCI BETONARNA KUHAR 11 3 1 7 14:31 10
10. SREDIŠČE OB DRAVI 11 2 2 7 12:24 8

2. liga MNZ Ptuj
1. GRAJENA 8 7 0 1 33:8 21
2. POLSKAVA 8 7 0 1 16:7 21
3. MAJŠPERK 8 5 1 2 18:12 16
4. ZGORNJA POLSKAVA 8 5 0 3 26:15 15
5. LOVRENC 8 4 0 4 11:13 12
6. SLOVENJA VAS 8 3 1 4 15:21 10
7. HAJDOŠE 8 3 0 5 14:12 9
8. MAKOLE BAR MIHA 8 1 0 7 7:22 3
9. OPLOTNICA 8 0 0 8 3:33 0

Članska ekipa NK Hajdina je jesenski del sezone 2016/17 
zaključila na 4. mestu Superlige. Foto: Matija Brodnjak
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Med posamezniki je najboljši rezultat 
letos uspelo narediti Maksu Škulju, 
ki je slavil v razredu Rotax max juni-
or. Zanimivo je, da so v vseh drugih 
kategorijah državne naslove osvojili 
vozniki AMD Šlander. To društvo je 
bilo letos praktično brez konkurence 
v ekipni razvrstitvi in je slavilo pred 
društvoma s Hajdine in Ptuja. Med 

najboljše tri med posamezniki se je 
sicer uspelo prebiti še dvema člano-
ma AMD Hajdina: Maksu Mlakarju in 
Vidu Pšajdu v razredu KZ2. Blizu temu 
dosežku sta bila s 4. mestom še Luka 
Železnik in Primož Matelič.
»Za nas sezona ni minila po pričako-
vanjih. Slabši je bil že uvod in tudi za-
ključek se nam ni posrečil. Svetli točki 

sta zmagi Maksa Škulja na državnem 
in Primoža Mateliča na pokalnem tek-
movanju. Za Škulja lahko rečem, da 
se kot voznik razvija iz leta v leto in 
je zasluženo osvojil naslov državne-
ga prvaka. Vid Pšajd je letos več časa 
posvetil maturi, ob tem sta imela z 
Maksom Mlakarjem nesrečo, zato je 
bil rezultat pod pričakovanji,« je o tek-
movalni plati povedal Branko Pšajd iz 
AMD Hajdina. O organizaciji in priho-
dnosti je dodal: »V organizaciji karting 
dirk v Sloveniji ne vidim nobenega 
napredka, zato se bomo naslednje 
leto več udeleževali dirk avstrijskega 
državnega prvenstva. Iz naših vrst je 
Maks Mlakar letos končal dirkanje, si-
cer pa gremo naprej z isto zasedbo.«

JM, Štajerski tednik

Drugo mesto za AMD Hajdina 
na državnem prvenstvu

Letošnja sezona v kartingu je vsebovala šest dirk (po dve na Vranskem, v No-
vem Marofu in Čedadu), po dolgih letih prvič ni bilo dirke na kartodromu v Haj-
došah. Sezona se je končala sredi septembra, znova pa so bili med najboljšimi 
vozniki AMD Hajdina.

Državno prvenstvo, končni vrstni red

Rotax micro max (20 tekmovalcev):
1. Mai Sadar (AMD Šlander) 369
2. Nejc Preša (AK NSR) 324
3. Mark Kastelic (AMD Šlander) 270
4. Luka Miletič (AMD Ptuj) 267
5. Dimitrij Mlakar (AMD Hajdina) 250
6. Mitja Miklaužič (AMD Hajdina) 228
Rotax max junior (7):
1. Maks Škulj (AMD Hajdina) 354
2. Anže Dovjak (AMD Šlander) 332
3. Nik Prunk (ŠK MEGA) 311
4. Luka Železnik (AMD Hajdina) 296
6. Nik Štefančič (AMD Hajdina) 240
Rotax DD2 (12):
1. David Rotar (AMD Šlander) 403
2. Klemen Prešeren (AMD Šlander) 352
3. Urban Marolt (AMD Šlander) 285
4. Primož Matelič (AMD Hajdina) 282
11. Saša Praunseis (AMD Hajdina) 38
KZ2 (8):
1. Martin Mihič (AMD Šlander) 402
2. Maks Mlakar (AMD Hajdina) 260
3. Vid Pšajd (AMD Hajdina) 258
7. Jan Skledar (AMD Hajdina) 101
Ekipno (11):
1. AMD Šlander 1950
2. AMD Hajdina 1255
3. AMD Ptuj 1021
4. AMD Moste 630
5. AK Lamko 366

Na zmagovalnem odru je zmagovalec Jan Skledar (Hajdina), drugi je Mihič (Šlander), tretji Weinhandl 
(Ptuj), ob njem Vid Pšajd (Hajdina) – najhitrejši iz kvalifikacij.

Zmagovalec Maks Škulj (Hajdina), drugi Luka Žele-
znik (Hajdina), tretji pa Anže Dovjak (Šlander)

Maks Škulj (Hajdina, št. 377) in Luka Železnik (Haj-
dina, št. 370) med nastopom 
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V hribih je lepo, tu se odpočijemo, odvržemo skrbi za ne-
kaj ur, se nadihamo svežega in čistega zraka. Ali pa mor-
da hodimo v hribe zato, da dokažemo sebi in drugim, da 
zmoremo, ali da tekmujemo z drugimi. Če je uspelo njim, 
zakaj ne bi uspelo tudi nam; še raje na kaj višjega, zahtev-
nejšega.
S tem vzdržujemo telesno kondicijo, ki jo še stopnjujemo. 
Hodimo, ker radi fotografiramo cvetje, drevesa, sončne 
vzhode in zahode – v vseh letnih časih. V hribe nas vleče 
želja stati na vrhu in opazovati svet pod seboj. Počutimo 
se vzvišeno, nekaj več. Ugotovimo tudi, koliko vrhov je 
okrog, ki jih ne poznamo in jih je treba še osvojiti. In ko 
osvojimo en vrh po eni poti, ga moramo raziskati tudi na 
drugi strani, v kopnih in zimskih razmerah. Tedaj pa smo 
morda že zasvojeni, zgrabili so nas in ne izpustijo več, ti 
hribi in vrhovi …
Razlogov, ki so globoko v vsakem od nas in nas vlečejo 
znova v višave, je toliko, kot nas je ljubiteljev narave. Neka-

ko tako razmišljamo vsi v Planinskem društvu Hajdina, ki 
smo v letošnjem letu uresničili in prehodili načrt pohodov, 
ki smo si ga zadali v začetku leta in ga tudi skoraj v celoti 
tudi izpolnili. Prehodili in končali smo Marijino romarsko 
pot, prav tako pa začeli in končali Martinovo romarsko pot 
po Sloveniji od Primorske (Opatjega sela) do Hajdine v de-
vetih prehojenih etapah. Vmes pa nekaj sredogorja in tudi 
visokogorja. O vsem smo vas seznanili v posameznih šte-
vilkah našega glasila Hajdinčan. Za konec pa tole:
Pogosto hodimo drug mimo drugega. 
Prihajajoči praznični dnevi so kot naročeni, 
da se spomnimo tistih, 
s katerimi nas povezujejo skupne poti.
V novem letu 2017 naj vas spremljajo 
dobre želje, obilo sreče in varen korak v naslednjem letu.

Slavko Burjan

Za nami je leto pohodov
Spoštovani planinke in planinci, ljubitelji pohodništva in narave. Ko občasno razmišljamo, kaj je tisto, zaradi česar le-
zemo gor, nas prevevajo različne misli. So to morda prijatelji, s katerimi smo neločljivi in želimo biti čim več skupaj? 
Nas vleče v hribe tišina gozda, pomirjujoča barva zelenih pašnikov ali skalnati svet, med katerim se skriva prelepo 
planinsko cvetje?
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LEKARNA PRI SV. MARTINU SVETUJE

Zdrava koža
Koža je naš največji organ in predstavlja 
20 odstotkov človekove teže. Za naše telo 
opravlja življenjsko pomembne naloge, saj 
je meja med zunanjim in notranjim svetom 
organizma. Tako lahko oddaja vodo, da se 
hladimo, ali pa je s pomočjo svojih maščob-
nih celic zaščita pred mrazom. Koža mora 
biti na otip prijetna, gladka in napeta, ža-
metna, dovolj mastna in primerno vlažna. 
Celice kože so zgrajene iz aminokislin, ki so 
v beljakovinah. Kakovost beljakovin, ki jih 
zaužijemo, se meri po tem, koliko našemu 
telesu lastnih beljakovin bo telo izdelalo iz 
zaužitih beljakovin. Dovolj beljakovin bomo 
imeli na razpolago, če bomo uživali mleko 
in mlečne izdelke, meso, ribe, jajca, stročni-
ce in sojo ali dopolnjevali z beljakovinskimi 
napitki. 
Pa vendar koža ljudi ni enaka. Nekateri ima-
jo suho, tanko kožo, drugi mastno in grobo. 
Obstaja več tipov kože, in če poznamo svo-
jega, lahko z nekaterimi ukrepi negujemo 
svojo kožo, da ostaja lepa in zdrava. 
Suha in občutljiva koža
Kar 70 odstotkov vseh žensk v Evropi meni, 
da je njihova koža zelo občutljiva, vendar 
ima samo 12 odstotkov teh žensk prirojeno 
občutljivo kožo. Občutljiva koža je vedno 
suha. Če toliko žensk misli, da imajo ob-
čutljivo kožo, to verjetno v večini primerov 
drži. Zaradi onesnaženega okolja, nepravil-
ne nege, duševnih in telesnih stresov suha 
koža resnično lahko postane občutljiva. 
Suha koža je tudi sicer najbolj občutljiva.
Tipični prepoznavni znaki občutljive kože 
so: razdraženost, rdečica, občutek, da kožo 
vleče, luščenje in srbenje. Ti znaki so od-
ziv na kozmetične posege, mraz, sonce in 
onesnažen zrak. Občutljiva koža potrebuje 

posebno nego.
Nega občutljive kože
Pri negi občutljive kože ni pomembno, ali 
je naravno občutljiva ali pa je postala ob-
čutljiva zaradi vplivov okolja. Takšno kožo 
je treba skrbno negovati, prav tako pa ne 
smemo prepogosto menjavati izdelkov za 
nego. Za čiščenje in hranjenje občutljive 
kože je najbolj varno uporabljati izdelke, ki 
so sestavljeni iz nežnih čistilnih sredstev.
Zvečer obraz očistite, najbolje da z nežno 
micelarno vodo. Nato nanesite tanek sloj 
nočne kreme za občutljivo kožo.
Kolikor je le mogoče, se izogibajte soncu. 
Če to ni mogoče, zaščitite svojo kožo z iz-
delki, ki vas bodo varovali pred ultravijolič-
nimi žarki.
Nega suhe kože
Suha koža je zelo nežna. Zanjo moramo skr-
beti po načelu bolje manj, vendar najboljše. 
Suhe kože ne smemo zanemarjati in tudi ne 
preveč obremenjevati s sredstvi za nego in 
z vedno novimi preparati. 
Zvečer kožo očistimo z micelarno vodo, ki 
mora kožo nahraniti in pomiriti. Potem na-
nesite nočno kremo, ki vsebuje maščobe, 
poleg tega pa deluje tudi vlažilno. 
Zjutraj je dovolj, da kožo osvežite s toplo 
vodo ali micelarno vodo. Nato nanesite 
dnevno kremo, ki naj vsebuje olja in vlažilna 
sredstva. Zaželeno je tudi, da vsebuje ultra-
vijolične filtre, ki kožo ščitijo pred vse bolj 
škodljivimi sončnimi žarki.
Mešana in normalna koža
Na delih obraza, ki so najbolj izpostavljeni 
soncu, vetru in slabemu vremenu, torej na 
čelu, nosu in bradi, je več žlez lojnic. Te žleze 
proizvajajo več maščobe, ki omogoča bolj-
šo zaščito.
Mešana koža je sestavljena iz mastne in 
suhe kože. Predeli mastne kože so v obliki 
črke T na čelu, nosu in bradi. Na preostalih 

delih obraza in na vratu je koža suha, lahko 
se celo lušči. Če sta mastno in suho v ravno-
vesju, je koža normalna in tudi nega takšne 
kože je preprosta. Težave nastopijo samo, 
kadar je razlika med mastnimi in suhimi 
predeli tako velika, da človek več ne ve, ka-
tere izdelke uporabljati. 
Izrazito mešan tip kože srečamo samo pri 
mladih. Srednji del obraza je resnično zelo 
masten, na njem so vidni mozoljčki in akne, 
medtem ko je lice nežno in suho. V zrelih 
letih mešana koža skoraj vedno postane 
normalna.
Nega mešane in normalne kože
Zvečer in zjutraj obraz očistite s čistilnim 
gelom. Nato se namažite z vlažilno kremo. 
Pomembno: na predele obraza, kjer je koža 
suha, nanašajte večje količine hranilne kre-
me za normalno in mešano kožo, na sre-
dnji, mastni del obraza pa manj. Vaša krema 
mora vsebovati veliko vlage in manj ma-
ščob. Če so nos, čelo in brada mastni, kre-
me na te dele ne nanašajte, še posebno ne 
čez noč. V primeru, da suhe predele preveč 
veže, jih dodatno namažite s kremo.
Mladostno, izrazito mešano kožo zjutraj in 
zvečer očistite z izdelki za mastno kožo. To 
je najbolj pomemben del pri boju z nečisto 
kožo. Če so akne izrazite, uporabite poseb-
ne kreme, ki se nanašajo samo na akne. Te 
kreme akne posušijo in omogočijo, da se 
koža prej obnovi in zaceli.

Kolektiv Lekarne pri Sv. Martinu vam želi 
prijetne praznike in veliko zdravja v letu 
2017. 

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

Zg. Hajdina 44a
lekarna@lekarna-martin.si

tel. št.: 02 620 78 87

Mineva že dobro leto, odkar se je v Sloveniji začelo predpisovanje in izdajanje 
zdravil prek elektronskih receptov (e-recept). V tem času smo tako farmacevti 
kot tudi pacienti že dodobra spoznali prednosti, pa tudi slabosti elektronskega 
predpisovanja zdravil. Pacienti so se že kar navadili, da jim pri zdravniku več ne 
dajo v roke papirnatih receptnih obrazcev, temveč jih napotijo v lekarno, kjer 
jih recepti po navadi že čakajo v sistemu.

Pogled v lekarno pri Sv. Martinu na Hajdini
Foto: TM
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Pri delu z mladimi in njihovimi svojci, ki se obračajo na nas 
zaradi težav, povezanih z uživanjem nedovoljenih drog, opa-
žamo, da oboji pomoč poiščejo precej pozno. Najpogosteje šele 
takrat, ko se težave razvijejo do te mere, da posežejo že na vsa 
področja mladostnikovega življenja: težave v šoli, konflikti s 
starši, težave s policijo, finančne težave, zdravstvene težave, 
izguba stikov z vrstniki, ki ne uživajo drog.
Mladostniki v začetnih fazah uživanja drog so za poskuse od-
vračanja od drog praktično nedostopni. Začetno navdušenje 
nad novimi doživetji, odlično razpoloženje pod vplivom droge 
in dejstvo, da nekaj časa še vse teče brez zapletov, niso razlogi, 
zaradi katerih bi mladostnik iskal pomoč. Negativne posledice 
jemanja drog se v vseh svojih razsežnostih žal pokažejo šele 
takrat, ko svoje uporabe drog že zdavnaj nimajo več pod nad-
zorom.
Običajno tudi starši precej pozno ugotovijo, da njihov otrok 
uživa droge. V času adolescence se mladostnikovo vedenje in 
odnos do staršev spremenita, zato je težje ugotoviti, ali je neko 
vedenje posledica uživanja drog ali zgolj težavnega razvojne-
ga obdobja. Drugi razlog, zakaj starši običajno pozno odkrijejo 
težavo in poiščejo pomoč, je v tem, da si ne želijo priznati, da 
je njihov otrok zabredel v težave, saj je to spoznanje povezano 
z občutki nemoči, sramu, krivde in lastne starševske nespo-
sobnosti.
Kadar pri otroku opazite izrazite spremembe v vedenju, raz-
mišljanju in videzu, obstaja možnost, da so posledica jemanja 
drog. Znaki, ki jih ne smemo spregledati, so: zanemarjanje šol-
skih obveznosti, izostajanje od pouka, sovražno razpoloženje 

do staršev in uporništvo, nenadne spremembe razpoloženja, 
novi prijatelji, nepojasnjeno izginjanje denarja ali vrednejših 
predmetov, izposojanje denarja, zanemarjanje hobijev in 
drugih, sicer priljubljenih dejavnosti, slaba skrb za osebno 
higieno in videz, spremenjene prehranjevalne in spalne nava-
de. Če svojega otroka dobro poznate in veste, kaj se dogaja v 
njegovem življenju, potem boste lažje prepoznali, kdaj neka 
sprememba pri otroku nakazuje na težavo in kdaj ne. Če posu-
mite, da se nekaj dogaja, je pomembno, da ne vlečete prehi-
trih, nepremišljenih potez. Ne utapljajte se v občutkih nemoči 
in krivde, pač pa se lotite reševanja težav in predvsem najprej 
poiščite strokovno pomoč zase. Na ugotovitev, da tvoj otrok 
posega po drogah, je nemogoče biti pripravljen, zato je to, da 
se poučite o zadevi, se pogovorite s starši, ki so sami prehodili 
podobno pot, in poiščete strokovno pomoč, prvi korak v reše-
vanju težave. Reševanje težav, povezanih z jemanjem drog, 
je proces, ki zahteva veliko potrpežljivosti, doslednosti in tudi 
sprememb lastnega vedenja. Prav tako se je dobro zavedati, 
da je uživanje drog zgolj simptom, pod katerim se skriva neka 
druga težava, ki ga je treba razrešiti, če želimo, da bo mla-
dostnikova odločitev za življenje brez drog stabilna in trajna.
IZPOVED MAME ODVISNIKA
»Moj otrok je že več kot 15 let odvisnik od nedovoljenih drog. 
Začelo se je s travo in tako kot večina staršev sem tudi jaz 
spregledala prve znake zasvojenosti, saj sem prve spremem-
be vedenja pripisala najstniškemu uporništvu. Njegova pot 
v odvisnost se je stopnjevala … alkohol, ekstazi, kokain in 
nazadnje heroin. Po več kot desetih letih uživanja drog, ko 

je ponovno izgubil službo, izpit za avto, ko je prodal vse, kar 
je imel, smo končno prišli do tega, da je vstopil v komuno – 
Skupnost Srečanje. A žal je ostal v komuni le dva meseca in 
je program zapustil. Takrat se je želel ponovno vrniti domov, 
vendar ga nismo sprejeli. Ob vsem tem sem se počutila stra-
šno nemočno, razočarano, bila sem v veliki stiski. Nisem vedela 
in še danes ne vem, kje sem naredila napako. Ves čas sem se 
obsojala in se bala, da ne naredim take napake še enkrat, pri 
drugem otroku. Vem, da sem otroku želela vse najboljše in 
sem v danem trenutku naredila najboljše, kar sem znala. Kljub 
vsemu pa sem se soočala s strahovi … srečevati ljudi, prija-
telje, bala sem se obsojanja … Zato sem se začela zapirati 
vase in tako so se začeli rušiti tudi partnerski odnosi oziroma 
odnosi v družini. Spoznala sem, da potrebujem pomoč zase in 
posredno tudi za svojo družino. Vključila sem se v skupino sa-
mopomoči za starše društva Ars Vitae, kjer se srečujemo starši 
s podobnimi težavami. Nekako sem z leti sprejela dejstvo, da 
ne morem več vplivati na odločitve svojega otroka in da se sam 
odloča, kakšno pot v življenju bo izbral. Vsekakor pa mu bom 
stala ob strani, če se bo kdaj odločil za ponovno zdravljenje. V 
društvo Ars Vitae sem vključena šest let in aktivno sodelujem 
tudi kot prostovoljka pri nudenju pomoči staršem odvisnikov. 
To počnem zato, ker želim pomagati staršem, da bi morda vsaj 
njim uspelo in da bi se njihov otrok rešil odvisnosti. Upanje za 
rešitev mojega otroka iz pekla odvisnosti namreč z leti zami-
ra.« (K. L., 52 let)

Polona Toplak, univ. dipl. ped. in fil.
Društvo Ars Vitae

Ob mesecu preprečevanja zasvojenosti

Sprejeta je bila novela o preprečevanju nasilja v družini, zno-
traj katere najbolj bode v oči določilo o prepovedi telesnega 
kaznovanja otrok. Sprašujem se – zakaj? Če pravimo, da je 
udariti odraslega napad, udariti žival kruto, zakaj bi se sploh 
še spraševali, ali je udariti otroka sprejemljivo. Na začetku in 
na koncu vedno govorimo o človeku, ne glede na starostno 
obdobje.
Gustav Strniša je 79 let nazaj v mladinskem častniku Vrtec 
objavil pesem »Šiba«:
»Šiba novo mašo poje! 
Očka včasih reče mi, 
meni pa tako tesno je, 
saj udarec me skeli! 
Očka trudno se zasmeje: 
Dan na dan nagajaš mi, če te tepem, 
bolj kot tebe vsak udarec me boli! 
bolečine globlje, 
segajo v srce, 
tvoja bol pač hitro mine 
– jaz pa nosim jo molče!«
Pesem lepo, a boleče prikazuje stisko, ki jo ob izkušnji nasilja 
čuti žrtev. Ob tem ne moremo razločiti, ali gre v pesmi za de-
klico ali dečka. A to niti ni pomembno. Pomembno je prebrati 
in začutiti, kaj žrtev doživlja. Kaj pa pomeni, da otrok nosi 
bolečino molče in kaj sploh pomeni ta bolečina? Nasilje je bo-

lečina in povzroči v žrtvi mavrico temačnih barv, strah, nemoč, 
žalost in obup. Ta mavrica se pojavi ob vsaki izkušnji nasilja 
ne glede na starost žrtve. A bolj zgodaj ko posameznik doživi 
vse to, prej ko se mu občutek varnosti zamaje pod nogami, 
prej doživlja svet kot nevaren, nepredvidljiv, poln napetosti in 
želje po razbremenitvi te napetosti. Odvzeta mu je svoboda do 
prostora, v katerem bi se lahko razvijal brez bremena napeto-
sti. Njegovo vedenje se oblikuje znotraj nasilnega primarnega 
okolja, posameznik začne živeti v pazljivosti, prilagodljivosti, 
obremenjenosti s potrebami ali z vsebinami staršev, bližnjih.
Poglejmo primer, ko je starš nasilen do otroka zaradi svoje 
stiske, ki jo doživlja na delovnem mestu. Počuti se neuspešne-
ga, pritiskom in delu ni kos ter ne najde odrasle osebe, ki bi 
mu lahko prisluhnila (otrok mu ne more), da bi se s pomočjo 
pogovora malenkost razbremenil. Namesto tega pride domov, 
otrok ob njem po nesreči razbije kozarec, ki se razleti po pro-
storu. Starš želi ob tem otroku sporočiti, da takšno vedenje ni v 
redu, a to sporočilo preda s kričanjem, mahanjem in kaznova-
njem. V teh trenutkih napetosti mu njegovo vedenje pomaga, 
da se razbremeni. Toda s tem, ko se starš v času svoje stiske ne 
odzove drugače kot z nasiljem, prekine možnost, da bi se lah-
ko z otrokom povezal, oblikoval, napredoval. Nasilje ne vzame 
svobode le otroku, žrtvi, jemlje svobodo tudi tistemu, ki nasilje 
povzroča. Dejanje otroka ga tako razburi, da ob vsej zmešnjavi 
v njegovi glavi in telesu ne zmore razumeti, kako to, da se je 

otroku to zgodilo, ne zmore si vzeti časa, da bi pogledal otroka, 
kako mu je, ampak bo zakričal in sebe sprostil, in takrat ne bo 
pomembna vsebina, ki se zaradi razbitega kozarca nabira v 
otroku. S takšnimi dejanji se v otroku nabirajo slabi občutki, 
ki so pomembno povezani z oblikovanjem otrokove podobe o 
samem sebi.
Večkrat ko bo starš sproščal svojo napetost s pomočjo otroka, 
močneje se bo v otroku oblikovalo vedenje, da bo vstopal v od-
nose z občutkom ogroženosti, ranljivosti, nevrednosti, poniža-
nosti, tako kot je vstopal v odnose z nasilnim staršem. Zaradi 
tega bo lahko zelo pazljiv na svoja dejanja, v stresnih trenutkih 
previden, prilagodljiv, prestrašen, sebi nezaupljiv. Ob tem po-
stane manj odporen proti stresu, tolerantnejši za neustrezne 
odnose, ima slabšo podobo o sebi, razvije slabšo samozavest, 
občutek nesposobnosti. Hitreje lahko zavzame tudi položaj 
žrtve, saj bo zahteval manj od drugih, jim hitreje pripadal in si 
morda na tak način odvzel še večji kos lastne svobode.
Ob vsem tem se nam ni treba več spraševati, ali je udariti 
otroka sprejemljivo. Odrasli smo odgovorni za svoja dejanja. 
Velikokrat se soočamo z nemočjo, obupom in občutkom, da 
ne zmoremo nič spremeniti. A sprejeti vse to je že začetek spre-
membe. Z delom na sebi smo lahko zelo uspešni. Vsak dan 
imamo možnost, da si vrnemo svobodo v svojem življenju.

Nina Koštomaj, mag. zakon. in druž. terapije
Društvo Ars Vitae

V nasilju ni prostora za svobodo
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»Pri Petrolu v vsaki slovenski regiji izbe-
rejo po tri najlepše urejene bencinske 
servise in seznam posredujejo ocenje-
valcem na Turistični zvezi Slovenije, 
kjer po obisku vseh predlaganih na-
pravijo izbor,« je povedal poslovodja 
Branko Šmigoc, ki skupaj z Alenom 

Zupaničem in Simonom Stoleskim 
vzorno skrbi za 44 let staro hajdoško 
črpalko, ki so jo prvič obnovili leta 
1995.
Ko smo leta 1972 v Hajdošah doča-
kali novo bencinsko črpalko, je bil to 
pravi praznik za vse okoliške lastnike 

motornih vozil, čeprav je bila takra-
tna ponudba artiklov zelo omejena 
v primerjavi s tem, kar lahko na Pe-
trolovem bencinskem servisu kupi-
mo danes. Menjale so se generacije 
prodajalcev, povečala se je velikost 
objekta in spremenjena je tudi oko-
lica. Kjer je takrat še rasla koruza, je 
danes urejeno naselje družinskih hiš 
in pred njimi, ob cesti Maribor–Ptuj, 
zgledno urejeno postajališče za žejna 
vozila in njihove voznike ter sopotni-
ke.
Poslovodja Branko Šmigoc je s svo-
jima sodelavcema pravi vir znanja za 
vse, ki se ustavijo na črpalki. Poleg 
premnogih voznikov prihajajo doma-
čini – redni kupci cigaret, časopisov, 
vstopnic za najrazličnejše dogodke, 
plačniki položnic ... Če smo nekoč re-
kli »Pri Mercatorju dobite vse«, lahko 
danes te besede z dodatkom »skoraj« 
veljajo tudi za hajdoški Petrol, ki ve-
dno bolj postaja informacijska točka 
za potujoče turiste, ki morajo poskr-
beti za svoje konjičke, hkrati pa do-
biti tudi odgovor na vprašanje, kaj si 
lahko ogledajo v bližnji in daljni oko-
lici servisa. 
Tričlanski kolektiv se zaveda, da je 
urejeno in gostoljubno okolje eden 
od bistvenih pogojev za uspešno 
turistično ponudbo. Upravičeno so 
lahko ponosni na priznanje, ki visi v 
prodajalni ob diplomi Petrola, ki je 
Bencinski servis Hajdoše uvrstil med 
najboljših 25 bencinskih servisov v 
Sloveniji v letu 2015. 
Za obe uvrstitvi iskreno čestitamo tudi 
v uredništvu Hajdinčana.

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Bencinskemu servisu Hajdoše druga nagrada v akciji 
Moja dežela – lepa in gostoljubna 2016

V odmevni 25. vseslovenski akciji Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna so bila na Dnevih sloven-
skega turizma v Radencih podeljena priznanja najboljšim v široko zastavljeni akciji. V kategoriji bencinski servisi Petrol 
se je med petimi kandidati na drugo mesto, za BS Škofljica, uvrstil Bencinski servis Hajdoše, tretji pa je bil BS Krško.

Tik pred odprtjem nove bencinske črpalke v Hajdošah leta 1972 je bilo v ozadju še vse zeleno.

Tako je danes videti BS Hajdoše ob uvrstitvi na drugo mesto med Petrolovimi servisi v Sloveniji v letu 2016. 
Cvetje, grmičevje in miza s klopmi dajejo vtis domačnosti in gostoljubnosti. Če povemo še to, da so vrtnarji 
in cvetličarji kar vsi trije prodajalci sami, da nimajo čistilke, prostor in okolica pa sta vedno vzorno urejena, 
potem je imela komisija še kako prav s svojo odločitvijo. Branku Šmigocu in Alenu Zupaniču je ob sobotni 
opoldanski »primopredaji« uspelo za hip zapustiti delovno mesto. 
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Zima je letni čas, ki ima poseben čar. Večina ima rada belo, hladno 
zimo, ker se kepamo, sankamo, smučamo, pijemo čaj na toplem, 
ob peči … Kaj pa naše živali? Menim, da večina naših hišnih lju-
bljencev pravzaprav obožuje zimo. Tisti, ki imamo pse, opazimo, da 
ko je sneg (če je), psi tekajo po snegu kot majhni otroci. Pravzaprav 
se čudimo, kakšne vragolije vse počnejo. Tudi muce rade opazujejo 

sneg skozi okno ... Kaj vse se lahko zgodi? Ko psi prenehajo delati 
norčije, radi jedo sneg, pijejo mrzlo vodo, zato se pogosto pojavi 
vnetje žrela. Žival pokašljuje, se davi, kot da bi imela kost v grlu, 
največkrat opišejo lastniki, ko obiščejo ambulanto. Ker drsi, se ne-
malokrat pojavijo poškodbe okončin: nategi, zvini, poškodbe ko-
lenskih vezi. Paziti moramo tudi na blazinice, če žival hodi po soli, 
pesku, lahko se namreč vnamejo. Velikokrat se v tem letnem času 
oglasijo v ambulanti lastniki s težavo praskanja in se temu čudijo, 
saj ni čas alergij na trave, cvetni prah. Drži, da teh alergij ni, vendar 
pa ne smemo pozabiti, da imamo zadnje čase zelo mile zime s po-
gostimi otoplitvami. To seveda prinese konstantne težave z bolha-
mi. Tudi pozimi se jih moramo paziti. Velikokrat opazimo pri živalih 
suh kožuh, ki je posledica suhega zraka v stanovanju zaradi kurja-
ve, in tudi to vpliva na težave. Sicer pa se pozimi srečujemo tudi s 
klasičnimi težavami, npr. pri mucah so zelo pogosta respiratorna 
obolenja, posledica virusov. Muce kihajo, imajo vnete, gnojne oči, 
smrkajo, ne jejo, imajo temperaturo. To je zlasti nevarno za mlade 
muce. Tem težam se izognemo s cepljenjem, vendar ko je muca 
bolna, je že prepozno, zato je priporočljivo cepljenje opraviti že prej 
(avgust, september). Ne smemo tudi pozabiti na odpravljanje glist 
in trakulj. 
Živali se imajo pozimi dobro. Seveda pa potrebujejo nas, odgovor-
ne lastnike, da jim nudimo toplino, hrano, toplo zavetje. Tudi pod 
odejo se rade zavlečejo in seveda veliko počivajo – spijo. 

Damijan Peklar, dr. vet. med.

V Veterinarstvu Peklar v Slovenji vasi so za vaše štirinožne prijatelje spremenili 
zunanji videz ambulante, vse z dobrim namenom, da se bodo lastniki in njihovi 
ljubljenci pri njih počutili bolje. Kolektiv Veterinarstva Peklar želi vsem miren 
božič in srečno 2017!
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1. Justina Krušič, Skorba 53a, roj. 1. 9. 1933, umrla 3. 11. 2016.
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4. Ivanka Pacher, Gerečja vas 72, roj. 5. 4. 1952, umrla 7. 12. 2016.

V hvaležen spomin

 

 
Drage Hajdinčanke, 

dragi Hajdinčani! 

 

V letu, ki prihaja,  

Vam želimo 

veliko osebnih 

uspehov, odprto srce 

in drobnih trenutkov 

sreče. 

 

Samo dobro! 

 

Socialni demokrati 

Hajdina 

Drage Hajdinčanke, dragi Hajdinčani,
naj bodo v prazničnih dneh bele snežinke
prinašalke miru in prijateljstva,
sončni žarki pa dokaz srčnosti in poguma!
Naj bo leto 2017 polno upanja, sreče in zdravja,
Božič pa naj toplini in dobroti vsa vrata odpre!

Z najlepšimi željami, 
Občinski odbor SDS Hajdina

Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike in vse dobro 
v prihajajočem letu. 

V upanju na boljše čase 
ponosno praznujmo dan 
samostojnosti in enotnosti.

Občinski odbor Nove Slovenije Hajdina

Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje in si sproti riše svoj zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,
ki hodimo po poteh življenja.
Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja.
Vesel božič in srečno v novem letu 2017!

OO SLS Hajdina

Novo leto je čas, ko v odsevu 
misli
drsijo slike preteklega časa.
Pa se je treba samo obrniti
in pred nami se odpre
mavričen sijaj prihodnosti.

Spoštovani občanke 
in občani! 

Vesel božič vam želimo, 
v novem letu pa zdravja, 
sreče, miru 
in zadovoljstva.

SMC OO Hajdina

Prijeten čas dogodkov in družinske harmonije prihaja. 
Želim vam, da bi ga
preživeli in doživeli v osrečujočem okolju. 
Vaš korak v novo leto 2017 naj ne bo
negotov, ampak trden in zanesljiv 
z upanjem na lepo prihodnost

Srečno, zdravo, uspešno novo leto 2017!

Nestrankarska lista – Za razvoj Občine Hajdina

So dnevi in trenutki polni sreče in miline, 
ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo: 

da ne mine. 
Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi.

Vse, kar je dobro, naj za vekomaj ostane. 
Naj v miru sreča nežno vas objame.

Vesel božič in SREČNO 2017!

DeSUS OO Hajdina
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Sveti Miklavž tudi v Skorbi obdaril pridne otroke
Letošnji december bo v Skorbi še posebej praznično obarvan, saj se bo tja do konca leta zvrstilo kar nekaj zanimivih 
dogodkov. Na čarobni december so se v Skorbi začeli pripravljati že 2. decembra, ko je bila tam Miklavževa delavnica s 
peko piškotov in izdelovanjem voščilnic ter zlatih Miklavževih šib.

V posebnem kotičku je ekipa krajanov Skorbe za sv. Miklavža pripravljala zlate 
šibe, na katerih so svoje mesto našli tudi bomboni.

V Skorbi so začetek čarobnega decembra posvetili ustvarjanju in druženju.

Otroška gledališka skupina je na odru najprej navdušila z igrico Angina je fina, potem pa so igralci delali 
družbo še sv. Miklavžu in njegovemu spremstvu.

Najmlajši so zelo uživali v sladkem ustvarjalnem kotičku, kjer so na-
stali slastni piškoti in medenjaki, te pa so z veseljem ponudili malim 
in velikim obiskovalcem tradicionalnega Miklavževega večera.
V ponedeljek, 5. decembra, ko je bilo že vse v znamenju prihoda 
sv. Miklavža, je bil Dom krajanov Skorba poln do zadnjega kotička. 
Otroke, starše, dedke in babice je naprej pozdravila predsednica 
VO in KD Skorba Renata Gabrovec, potem pa je oder za nekaj tre-
nutkov prevzela otroška gledališka skupina KD Skorba. Zaigrali so 
priredbo predstave Angina je fina. Vrhunec Miklavževega večera pa 
je bil zagotovo prihod sv. Miklavža s spremstvom, z angeloma in 
parkljema. Skupaj so se predstavili na odru, od tam je sv. Miklavž 
prijazno nagovoril otroke, z nekaterimi tudi poklepetal, prisluhnil 
njihovemu petju in recitiranju, vse pa je zelo pohvalil, jim zaželel 
lepe praznike in obljubil, da se čez leto dni spet vrne. A najmlajši 
domov niso odšli praznih rok. Dobri mož jih je obdaril s sladkim 
presenečenjem, vsak pa je s seboj domov vzel še zlato šibo.

Besedilo in foto: TM



Glej, na nebu nekaj žari,
jelenček Rudolf na zemljo hiti, 

v saneh, ki jih vleče, Božiček sedi,
v košu nosi mnogo lepih stvari.

Dragi otroci!

Leto se izteka 
in spet je napočil čas, 

ko prihaja Božiček med nas. 

Vse, ki ste bili med letom pridni, 
bo razveselil in obdaril. 

Skupaj ga bomo pričakali
v sredo, 21. decembra 2016, ob 16. uri

 na trgu pred PSC Hajdina.

Če bo slabo vreme, 
bo prireditev v telovadnici 

Osnovne šole Hajdina.

Lepo pozdravljeni! 

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar

Občina Hajdina in 
ZKD Občine Hajdina

VABILO
Vabimo vas na tradicionalni adventni 

koncert. 

V praznični čas nas bo popeljala
 glasbena skupina M.J.A.V.

Koncert bo
v sredo, 21. decembra 2016, 

ob 18. uri
v cerkvi sv. Martina na Hajdini.

Vstopnine ni.
Vljudno vabljeni.

VABILO

Naj zažari čar prazničnih noči,                                                               
naj dlan stisne dlan,  
želje naj dobijo krila,   
usliši naj jih dobra vila.                

             

     Kulturno društvo Skorba 

                vabi na 
 

Božično-novoletni             
           koncert 

s Tamburaškim orkestrom KUD 
Majšperk in gosti 

 
v ponedeljek, 26. 12. 2016, ob 18. uri  

  v Dom krajanov Skorba 
 

 
Pokrovitelj koncerta je Občina Hajdina. 

 
 

Želimo vam vesele božične praznike ter obilo zdravja, sreče in 
uspehov v prihajajočem letu 2017. 

 
                                                                                      
                        Kulturno društvo Skorba 
 
 

Naj zažari čar prazničnih noči,                                                               
naj dlan stisne dlan,  
želje naj dobijo krila,   
usliši naj jih dobra vila.                

             

     Kulturno društvo Skorba 

                vabi na 
 

Božično-novoletni             
           koncert 

s Tamburaškim orkestrom KUD 
Majšperk in gosti 

 
v ponedeljek, 26. 12. 2016, ob 18. uri  

  v Dom krajanov Skorba 
 

 
Pokrovitelj koncerta je Občina Hajdina. 

 
 

Želimo vam vesele božične praznike ter obilo zdravja, sreče in 
uspehov v prihajajočem letu 2017. 

 
                                                                                      
                        Kulturno društvo Skorba 
 
 


