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Ponovoletni sprejem v občini Hajdina 

Pod Prešernovo podobo letos v Hajdošah 

TD Mitra na turističnem sejmu 

Kuhar Jaka v Gerečji vasi kuhal in svetoval

Hajdoške koline kot nekoč

Otroška nogometna šola Golgeter Hajdina 
v jubilejnem letu

Foto: Tatjana M
ohorko
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Harmonikar Alen Gojkošek 
izdal prvo zgoščenko

Na zgoščenko je v samozaložbi posnel ne-
kaj svojih najbolj uspešnih melodij, poleg 
tistih, s katerimi se je maja lani predstavil na 
drugem državnem tekmovanju diatoničnih 
harmonik v Termah Olimia v Podčetrtku in 

močno zmagal v hudi konkurenci 62 mla-
dih harmonikarjev. 
Škoda, ker CD ni v prodaji, saj bi marsikdo 
z veseljem prisluhnil obetavnemu virtuozu 
na harmoniki, dijaku drugega letnika Ele-
ktro-računalniške šole na Ptuju, ki se pod 
vodstvom glasbenega pedagoga Manuela 
Šavrona pripravlja za nastop na evropskem 
tekmovanju v igranju na diatonični harmo-
niki, ki bo letos v Italiji.

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak 

Mladi Hajdošan Alen Gojkošek, abso-
lutni državni prvak v igranju na dia-
tonično harmoniko za leto 2016, je ob 
lanskih decembrskih praznikih svoje 
prijatelje obdaril z glasbeno voščilni-
co. 

ŠPORTNA ZVEZA
HAJDINA

Sreda, 15. marec 2017, 
ob 18. uri
v Domu krajanov Skorba.

Vabljeni na tradicionalno prireditev 
in podelitev nagrad: 

OBČINA HAJDINA
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Kurenti od tu in tam 
na kulturni praznik

Na slovenski kulturni praznik so nas s svojim obi-
skom zvečer presenetili in razveselili kurenti od tu 
in tam ter precej pomlajeni »pricingljali« bojno na-
poved starki Zimi. Fotozapis: S. Brodnjak
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UVODNIK

Podžupan Karl Svenšek

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.
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.

Spoštovani občanke in občani

Šele dobro smo začeli leto 2017 in uresničevati 
prve načrte v občini Hajdina, pa je za nami že 
kar lepo število dogodkov in delovnih srečanj 
naših društev. Ponosni smo na prizadevne, 
delavne in ustvarjalne občane in občanke, ki 
veliko svojega prostega posvečajo kulturi, ga-
silstvu, športu, turizmu in drugim interesnim 
dejavnostim. Lokalna skupnost ob vseh svojih 
obveznostih in razvojnih načrtih podpira tudi 
ta del, ki je izjemnega pomena za prebivalce 
in za ohranjanje tradicije v širšem pomenu 
besede.

A brez vlaganj v razvoj občine si napredka ne 
znamo predstavljati. Že od vsega začetka, ko 
smo postali samostojna lokalna skupnost, 
smo se zavedali, da je to naša velika prilo-
žnost in pravzaprav šele dober začetek. Po-
slanstvo občin z dograditvijo osnovne infra-
strukture se je ponekod po državi že končalo, 
za našo občino pa to ne velja. Kot podžupan, 
ki sem v občini posebej zadolžen za področje 
infrastrukture, sem trdno prepričan, da v nek-
danji veliki občini ne bi doživeli takega razvo-
ja vsakega kraja naše občine posebej in da pri 

nas ne bi tako uspešno delovalo 36 društev na 
različnih področjih. 

Izgradnja infrastrukture je zgolj ena izmed 
pomembnih aktivnosti občine. Drugo, morda 
še bolj pomembno poslanstvo občine pa je 
gotovo ustvarjanje pozitivne klime in pogojev 
za življenje in delo vseh občank in občanov, 
ob tem pa tudi dobro sodelovanje s sosednji-
mi lokalnimi skupnostmi in tistimi, s katerimi 
sodelujemo v čezmejnih projektih.

Gradimo ceste, kolesarske poti in pločnike, 
urejamo obcestno razsvetljavo, obnavljamo 
vodovodni sistem in gradimo kanalizacijo, 
ki je naša prioritetna naloga, trudimo se na 
področju kmetijstva, urejamo komasacije in 
podpiramo izgradnjo namakalnega sistema 
na površini 140 ha, odpiramo nove objekte 
in se po najboljših močeh trudimo za ena-
komeren razvoj. Tako je že do vsega začetka 
in upam si trditi, da smo bili ves ta čas zelo 
uspešni in da smo v razvoj občine vložili ve-
liko dela, truda, prizadevanj in velik del pro-
računskih sredstev. Težko pa je napovedati, 
kako bo v prihodnje, saj država vedno bolj krči 
sredstva občinam in temu primerni so lahko 

razvojni načrti ter vlaganja v infrastrukturo. 
Občinam pa država nalaga večje obresti, 
kar je za nas nerazumljivo, a kljub temu po-
skušamo v vodstvu občine Hajdina poiskati 
najboljše rešitve, še letos izpeljati načrtovane 
projekte in poiskati dodatne vire financiranja. 
Prav na tem mestu gre zahvala naši občinski 
upravi, ki se zelo trudi delati dobro in uspešno, 
kar marsikdo velikokrat spregleda.

Naš cilj je torej, da bo tudi v prihodnje v naši 
občini prijetno in domače tako za tiste, ki tu-
kaj živimo in delamo, kot za tiste, ki nas bodo 
obiskali. Hvala vsem, ki nas podpirate, opa-
zite naša prizadevanja in trud, kdaj tudi po-
hvalite. Lahko vam obljubim, da se bomo še 
naprej trudili za enakomeren razvoj po vseh 
sedmih vaseh in našim občanom omogočali 
čim bolj dostojno življenje, kar je v teh časih 
izjemno pomembno.

Prijazno vas povabim k sodelovanju, kajti v 
občini nas čaka še eno zanimivo leto. 

Karl Svenšek, podžupan
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OSNOVNA ŠOLA HAJDINA 
PE VRTEC NAJDIHOJCA
Sp. Hajdina 24, 2288 Hajdina
https://sites.google.com/site/
vrtechajdina/

tel.: 02 788 1272
tel.: 02 788 1260

faks: 02 788 1261
vrtecnajdihojca.hajdina@

gmail.com
o-hajdina.mb@guest.arnes.si

Na seji je bilo sprejeto:
1. Sklepi in zapisnik 14. redne seje.
2. Odlok o Medobčinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdi-
na – ob avtocestnem priključku – in P16-P9 Njiverce – ob 
avtocestnem priključku. 
3. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen stori-
tev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
ravnanje s komunalnimi odpadki, s katerim se potrdi Ela-
borat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja – ravnanje s 
komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunal-
nih odpadkov razen bioloških odpadkov, obdelava dolo-
čenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in zbi-
ranje bioloških odpadkov – biološko razgradljivi kuhinjski 
odpadki in zeleni vrtni odpad) na območju Občine Hajdi-
na za leto 2017. 

1 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
Zbiranje komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih 
frakcij določenih komunalnih odpadkov, kosovnih odpad-
kov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komu-
nalnih odpadkov), ki vključuje:
1.1 Cena javne infrastrukture: 0,0155 EUR/kg zbranih odpadkov
1.2 Cena storitve: 0,1256 EUR/kg zbranih odpadkov

2 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
2.1 Cena javne infrastrukture: 0,0259 EUR/kg obdelanih odpadkov
2.2 Cena storitve: 0,0611 EUR/kg obdelanih odpadkov
 
3 Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov
3.1 Cena javne infrastrukture: 0,0302 EUR/kg odloženih odpadkov
3.2 Cena storitve: 0,0395 EUR/kg odloženih odpadkov

4 Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi ku-
hinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
4.1 Cena javne infrastrukture: 0,0000 EUR/kg zbranih odpadkov 
4.2 Cena storitve: 0,0573 EUR/kg zbranih odpadkov 

Cene so brez DDV.
Cene, določene s tem sklepom, se začnejo uporabljati od 
1. 1. 2017 dalje in se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih 
občin.

4. Sklep o potrditvi Letnega programa športa v Obči-
ni Hajdina za leto 2017, s katerim Občinski svet Občine 
Hajdina potrjuje Letni program športa v Občini Hajdina za 
leto 2017.
5. Sklep o potrditvi Letnega programa kulture v Obči-
ni Hajdina za leto 2017, s katerim Občinski svet Občine 
Hajdina potrjuje Letni program kulture v Občini Hajdina 
za leto 2017.

Občinska uprava 
Občine Hajdina

Na 14. seji občinskega sveta

OBJAVA
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC 

ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo 
od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 potekalo zbiranje prijav za vpis 
otrok v Vrtec Najdihojca Hajdina za šolsko leto 2017/2018.

Vloga za vpis otroka v vrtec je objavljena na spletni strani vrtca 
Hajdina, lahko pa jo dobite v tajništvu šole oz. v vrtcu.

VLOGO ZA VPIS JE MOGOČE ODDATI:
 – PO POŠTI,

 – V PISARNI VRTCA vsak dan med 8. in 13. uro,
 – V TAJNIŠTVU ŠOLE vsak dan med 8. in 14. uro.

Poslovalni čas vrtca je vsak delovni dan od 5.30 do 16.30.
Vloge, ki so bile oddane do 1. 3. 2017, se pri razpisu upoštevajo in 

jih ni treba ponovno vlagati. Javiti je treba le spremembe, ki vplivajo 
na točkovanje (zaposlitveni status, sprememba bivališča, socialni 

status).

Lepo vabljeni k vpisu!

V decembru se je Občinski svet Občine Hajdina sestal na svoji 14. redni seji. Ta je potekala 
21. decembra 2016 z začetkom ob 15. uri v prostorih Občine Hajdina.
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
ter podeželja v Občini Hajdina za obdobje 2014–2020 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 19/15; v nadaljevanju Pravilnik) in Odloka o pro-
računu Občine Hajdina za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 20/16) objavlja Občina Hajdina

JAVNI RAZPIS
 O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ 

KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju 
Občine Hajdina za naslednje ukrepe:
1. ukrep A: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo,
2. ukrep D: Podpora delovanju neprofitnih organizacij na področju 
kmetijstva v Občini Hajdina.

II. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina za leto 2017 na 
proračunski postavki 1102404 Kmetijstvo po razpisu v skupni višini 
19.000,00 EUR in na proračunski postavki 1102202 Izobraževanje – 
delovanje društev gospodinj v višini 11.524,00 EUR.

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina 
sredstev, ki jih bo pridobil posamezen upravičenec, odvisna od sku-
pne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega 
razpisa. O razdelitvi in višini finančnih sredstev odloča strokovna ko-
misija.
Najmanjši skupni znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo je 100 
EUR, najvišji skupni znesek pa do 3.000 EUR na kmetijsko gospodar-
stvo.

DODELITEV POMOČI
1. UKREP A: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo
1. Splošne določbe
(1) Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičena le 
podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, 
razen za:

 – pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine 
proizvodov, danih na trg;

 – pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali dr-
žave članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi 
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

 – pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom 
pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

(2) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvo-
dov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki 
spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena 
uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali 
dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti 
ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proi-
zvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z nave-
deno uredbo.

(3) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvo-
dov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe (ES) št. 
875/2007 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektor-
jem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stro-
škov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov 
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno ured-
bo.
(4) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri 
in izplača istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju iz drugega 
odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, ne sme prese-
gati 15.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(5) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri 
in izplača prejemniku oz. enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. 
člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, ne sme presegati 15.000 
EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko 
in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka pa kumulativni znesek 
vseh pomoči de minimis v kmetijskem sektorju v katerem koli obdo-
bju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve tre-
tjega odstavka 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013. 
(7) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo po-
ravnanih zapadlih obveznosti do Občine Hajdina ali do države.
(8) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje 
velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. list RS, št. 
13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji in so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba teko-
čega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe.

2. Kumulacija pomoči
(1) Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi upra-
vičenimi stroški istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne 
sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo in-
tenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne 
okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
(2) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več 
sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Ured-
be Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
mnimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), se pomoč de minimis, do-
deljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to 
uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem 
ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 
1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da 
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de 
minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(3) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju ribi-
štva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v 
sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira 
s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do 
zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. 
junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture 
(Uradni list EU L 190/14 z dne 28. 6. 2014), če je z ločitvijo dejavnosti 
ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proi-
zvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 717/2014.
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3. Upravičenci
Kmetijska gospodarstva s sedežem na območju Občine Hajdina – 
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetij-
skih proizvodov s seznama v Prilogi 1 k Pogodbi, imajo v lasti oziroma 
zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Hajdina in so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

4. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo
(1) Pomoči bodo dodeljene naložbam v opredmetena ali neopredme-
tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kme-
tijsko proizvodnjo. Naložbe morajo biti izvedene na območju Občine 
Hajdina in se ohraniti vsaj dve (2) leti.
(2) Cilji ukrepa:

 – izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega go-
spodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izbolj-
šanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

 – izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov 
za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne stan-
darde Unije;

 – vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvo-
jem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z 
dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

(3) Upravičeni stroški:
 – gradnja, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremič-

nin, pri čemer je kupljeno zemljišče upravičeno le do 10 % sku-
pnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;

 – stroški za nakup materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in go-
spodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov;

 – stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
 – nakup ali zakup mehanizacije in opreme (rabljene ali nove) do 

tržne vrednosti sredstev;
 – pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pri-

dobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(4) Pomoč se ne dodeli za:

 – nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
 – zasaditev letnih rastlin,
 – dela v zvezi z odvodnjavanjem,
 – nakup živali,
 – naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,
 – stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot so marža zaku-

podajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški 
zavarovanja,

 – obratna sredstva.
(5) Finančne določbe
Bruto intenzivnost pomoči:

 – do 50 % zneska upravičenih stroškov,
 – znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 

presegli skupni znesek pomoči de minimis iz četrtega odstavka 
6. člena Pravilnika.

2. UKREP D: Podpora delovanju neprofitnih organizacij na področju 
kmetijstva v Občini Hajdina.
1. Občina sofinancira tudi programe na področju kmetijstva, ki ne 
predstavljajo državnih pomoči. 
2. Cilj podpore je spodbujanje delovanja in povezovanja zainteresi-
ranih ljudi na podeželju, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik 
sodelovanja kmetov v društvih, povezanih s kmetijstvom (in gozdar-

stvom), ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju 
kmetijstva ter poseljenosti podeželja.
3. Upravičeni stroški:

 – sofinancirajo se programi dela društev s področja kmetijstva, ki 
so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo;

 – materialni stroški delovanja;
 – vlaganja v opremo, potrebno za delovanje društva;
 – prireditve (org. razstave, materinskega dne), ki jih izvaja dru-

štvo;
 – izdajanje društvenega glasila in druge dejavnosti društva.

4. Upravičenci do pomoči:
 – pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno de-

javnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le 
za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Hajdina. Proračun-
ska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.

5. Pogoji za pridobitev sredstev:
 – vloga,
 – dejavnost društva mora potekati na območju Občine Hajdina,
 – seznam članov društev.

III. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Do sredstev so upravičeni vlagatelji, ki za ta namen še niso prejeli 
podpore javnih sredstev. Če je upravičenih vlog več, kot je razpolo-
žljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upra-
vičencem.
Pogoji za pridobitev po predhodno odobreni vlogi:

 – ustrezno dovoljenje/dokumentacija za izvedbo investicije,
 – račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere uveljavljajo po-

moč,
 – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2017 Agencije RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja,
 – drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejav-

nosti.

IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog:

 – do 16. 10. 2017 za ukrep A – delitev pomoči,
 – do 22. 5. 2017 in 27. 11. 2017 za ukrep D – delitev pomoči.

Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. 

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od 18. 10. 2016 do 
16. 10. 2017. Dokazila o plačilu in plačani računi za izvedene aktivno-
sti morajo biti z datumom iz tega obdobja. Upravičena sredstva bodo 
izplačana v 15 dneh po podpisu pogodbe.
Dodeljena sredstva mora upravičenec porabiti v obdobju od 18. 10. 
2016 do 16. 10. 2017 za namen, za katerega so mu bila dodeljena.

Vloge – prijavne obrazce za ta razpis – in vso zahtevano dokumentaci-
jo je treba dostaviti v zaprti ovojnici s pripisom »RAZVOJ PODEŽELJA« 
na naslov Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina. Vloge bo 
obravnavala strokovna komisija v roku 30 dni od datuma, določenega 
za sprejem vlog. Vlagatelji bodo v roku 30 dni od odpiranja vlog obve-
ščeni o odobritvi sredstev oz. zavrnitvi s sklepom.

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih 
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. 



7

Februar 2017

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. 
Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini 
Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, v tajništvu občine. Objavljeni 
so tudi na spletnih straneh Občine Hajdina www.hajdina.si. Kontak-
tna oseba občine je direktorica občinske uprave Valerija Šamprl, tele-
fon 02 788 30 30.

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav GLAŽAR, l.r.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2017 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 20/16) in Pravilnika o dodeljevanju po-
moči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdi-
na (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/14) župan Občine Hajdina 
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA 

GOSPODARSTVA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodar-
stva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis 
za naslednje ukrepe:

 – sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
 – sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih 

mest,

II. VIR
Razpoložljiva proračunska sredstva na postavki 1402101 Razvoj go-
spodarstva.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina za leto 2017 v 
višini 17.566,00 EUR na proračunski postavki 1402101 Razvoj gospo-
darstva:

 – za 1. ukrep (sofinanciranje materialnih in nematerialnih investi-
cij) 14.566,00 EUR in 

 – za 2. ukrep (sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja no-
vih delovnih mest) 3.000,00 EUR.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičenci do pomoči so:

 – podjetja, ki imajo sedež na območju občine in kraj investicije v 
Občini Hajdina;

 – fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinan-
ciranje samozaposlitve;

 – mikro in majhna podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven Ob-
čine Hajdina, če ima poslovno enoto v Občini Hajdina, v kateri 
zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Hajdina 

(stalno bivališče) in investira na območju Občine Hajdina.

Za podjetje se šteje:
 – samostojni podjetnik posameznik;
 – majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet 

in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio. EUR);
 – srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni 

promet ne presega 50 mio. EUR in/ali bilančna vsota ne presega 
43 mio. EUR).

Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko praviloma pokriva do 
50 % upravičenih stroškov (brez DDV). 

O višini zneska bo odločala komisija, ki jo imenuje župan. Če je upra-
vičenih vlog več, kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva 
linearno zmanjšajo vsem upravičencem.
Do pomoči niso upravičena podjetja, ki:

 – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
 – so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in pre-

strukturiranje;
 – sodijo v sektor ribištva in ribogojstva;
 – sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
 – delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvo-

dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske sku-
pnosti v naslednjih primerih:
•	 če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 

zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

•	 če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prene-
se na primarne proizvajalce;

•	 nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine;
•	 nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do 

delavcev.

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH
Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravane-
ga projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno 
dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se že izvajajo.
Obrestna mera se lahko sofinancira tudi za investicijo, ki je nastala po 
najetju kredita za posamezno investicijo do konca trajanja kredita.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme ku-
mulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo prese-
žena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z uredbo o 
skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES).

1. UKREP: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje po-
gojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nema-
terialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem 
razpisu so:

 – stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju 
občine;

 – stroški izdelave investicijskih programov in pridobivanja projek-
tne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;

 – stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov;
 – stroški osnovnih sredstev, namenjenih posodobitvi dejavnosti;
 – stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne 
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investicije.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
 – stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega 

tehničnega znanja in programske opreme;
 – stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo nematerial-

ne investicije.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki investi-
rajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v 
občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje 
stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali nematerialna inve-
sticija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.

Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 4.000,00 EUR na upravičenca 
(upoštevajo se računi brez DDV).

2. UKREP: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih 
delovnih mest
Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih 
delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:

 – stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziroma 10 mi-
nimalnih mesečnih plač;

 – stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 mi-
nimalnih mesečnih plač.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki 
imajo stalno prebivališče na območju občine ali registrirano dejavnost 
na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost po-
meni edini in glavni poklic ter je tudi poslovni sedež na območju obči-
ne, in sicer do 10 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve 
brezposelne osebe, ki je bila najmanj 6 mesecev prijavljena na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve, in 
do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve predhodno 
zaposlene osebe.

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so 
podjetja iz 4. točke tega razpisa in podjetja, ki imajo poslovni sedež 
izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zapo-
slujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na 
območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zapo-
slitve osebe, ki ima stalno bivališče na območju občine in če nova za-
poslitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim 
stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja upokojitev.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 leta.

Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 1.000,00 EUR na upravičenca.

VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 16. oktober 2017.

Vlogo – prijavne obrazce – in vso zahtevano dokumentacijo je 
treba dostaviti v zaprti ovojnici s pripisom »RAZPIS – RAZVOJ 
GOSPODARSTVA« na naslov Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 
Hajdina.

1. Osnovni podatki na vlogi
Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja 
sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega projekta ter številka 
transakcijskega računa.

2. Dokumentacija – priloge:
K vlogi je treba priložiti še:

 – dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (od-
ločba o vpisu v register);

 – izkaz poslovnega izida, iz katerega je razvidno, da podjetje ni v 
težavah;

 – dokazilo davčne uprave o plačanih prispevkih;
 – izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral na območju 

Občine Hajdina;
 – izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen;
 – izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči oziroma, 

če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov, vključno z naved-
bo dajalca in o že odobreni in še neizplačani pomoči de minimis;

 – izjavo prosilca o kandidaturi za pomoč de minimis;
 – izjavo prosilca o povezanih družbah in o združitvi ali razdelitvi 

podjetij.
K posameznim projektom znotraj ukrepa je treba priložiti še:

 – sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij:
•	 račune z dokazili o plačilu za izvedene aktivnosti z datu-

mom iz obdobja od 18. 10. 2016 do 16. 10. 2017;
•	 stroške obrestne mere za najete kredite za izvedbo materi-

alne/nematerialne investicije:
•	 pogodbo o najetem kreditu,
•	 dokazilo o višini obresti za tekoče leto s strani izbrane 

poslovne banke za materialne/nematerialne investicije;
 – sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih delovnih 

mest:
•	 v primeru samozaposlitve:

 – dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 6 mesecev prija-
vljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalec 
zaposlitve (dokazilo ZRSZ), oziroma

 – dokazilo o predhodni zaposlitvi (izpis obdobij zaposli-
tev izda ZPIZ);

•	 v primeru odpiranja novih delovnih mest:
 – dokazila o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni oziro-

ma so ostali brez zaposlitve;
 – dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podje-

tju v letu pred odprtjem delovnega mesta, tj. obrazec 
prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje za vsakega izmed zaposlenih v letu 
pred odprtjem delovnega mesta.

Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak ukrep. V 
primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več projekti, mora biti vsak 
projekt na svojem obrazcu. Vloga mora vsebovati vsa zahtevana 
dokazila. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Če vloga 
ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji 
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne 
izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini 
Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina. Objavljeni so tudi na spletnih 
straneh Občine Hajdina www.hajdina.si. 
Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem – upravičencem v 
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odvisnosti od finančnih zmožnosti občinskega proračuna.

Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, namenjenih za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva, bo sprejet najkasneje v roku 30 dni od 
poteka razpisnega roka oziroma popolne vloge upravičenca. 

Pomoč de minimis se ne glede na datum izplačila šteje za dodeljeno z 
dnem pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev.

Informacije: Občinska uprava Občine Hajdina, tel. 02 788 30 30

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav GLAŽAR, l.r.

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/12), Odloka o proraču-
nu Občine Hajdina za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
20/16) in Pravilnika o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za 
izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov 
ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev Občine Hajdina (Ur. 
list RS, št. 47/07) Občina Hajdina objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV ALI PROJEKTOV, 
KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI HAJDINA ZA LETO 

2017

1. PREDMET RAZPISA je sofinanciranje dejavnosti, programov ali 
projektov za sklope, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine 
Hajdina. Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov 
društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki 
niso del njihove redne dejavnosti) in druge.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogo-
je:

 – da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine 
Hajdina;

 – da so fizične osebe s stalnim prebivališčem v drugi občini, če 
prireditev organizirajo na območju Občine Hajdina;

 – da so pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani 
občani Občine Hajdina ali pa prireditev organizirajo na območju 
Občine Hajdina;

 – da je k vlogi priložen program dejavnosti;
 – da so k vlogi priložena vsa potrebna dokazila, na podlagi kate-

rih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril in kriterijev, ki so 
določeni v razpisni dokumentaciji.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku ni upravičena 
tista fizična ali pravna oseba, ki so ji bila za isti namen že odobrena 
sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Hajdina v tekočem 
proračunskem letu.

3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje dejavnosti, 
programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini 
Hajdina, znaša 36.618,00 EUR. Višina dodeljenih sredstev bo odvisna 
od pomembnosti prireditve za kraj in za družbeno življenje občanov 
Občine Hajdina, pričakovane udeležbe in sorazmernosti sofinanciranja 
podobnih prireditev oziroma drugih dejavnosti. O dodelitvi sredstev 
bo odločil župan s sklepom na podlagi predloga komisije.

4. ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

5. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti napisana izključno na obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več programov, 
mora za vsak posamezni program izpolniti ločeni obrazec. Prijava 
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so 
navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana 
kot popolna.

6. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Roki za oddajo prijav: 6. 3. 2017, 5. 6. 2017, 4. 9. 2017 in 14. 11. 2017. 
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v 
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 
p. Hajdina. Dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Občine 
Hajdina: www hajdina.si.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi 
zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno 
pošiljko na naslov: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina z 
oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – DRUGO«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

7. DATUM ODPIRANJA
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
strokovna komisija opravila v roku 8 dni po posameznem roku za 
oddajo prijav.

8. IZID RAZPISA
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 15 dneh po 
odpiranju vlog. Z izbranimi izvajalci programov, projektov oziroma 
prireditev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti.

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka 
oziroma do porabe sredstev dosegljiva v času uradnih ur v sprejemni 
pisarni Občinske uprave Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, Hajdina, in 
na spletni strani Občine Hajdina.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje direktorica Občinske 
uprave Valerija Šamprl na naslovu Občine Hajdina, telefon 02 788 30 
30.

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav GLAŽAR, l.r.
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Da so obrtniki in podjetniki do visokih 
jubilejev prišli z vztrajnostjo, preda-
nostjo delu in vizijo razvoja svojega 
podjetja, je na slovesnosti poudaril 
Milan Majer, ob tem pa je omenil tudi 
dobro strokovno sodelovanje ptujske 
obrtno-podjetniške zbornice, ki je po-
nosna na vse jubilante.
»Osnovno poslanstvo zbornice je vedno 

bilo in bo ostalo enako, obrtniku in ma-
lemu podjetniku nuditi pomoč in pod-
poro na vseh področjih njegovega dela. 
Kako pomembno je, da smo obrtniki 
organizirani in združeni v enotni stano-
vski organizaciji, so potrdili že številni 
dogodki. Danes je obrtno-podjetniška 
zbornica sodobna strokovna organiza-
cija, organizirana lokalno in na državni 

ravni. 
V lanskem letu je Slovenija tako gospo-
darsko kot socialno okrevala, vsi kazal-
niki to govorijo, vendar gre za relativno 
krhko okrevanje, ki ga lahko nepredvi-
dene okoliščine hitro obrnejo v negativ-
no smer. V Sloveniji se počasi veča šte-
vilo investicij, več je zaposlovanja, plače 
so znova v porastu in gospodarska rast 
se giblje okoli treh odstotkov. 
V obrtno-podjetniški zbornici nam je v 
minulem letu uspelo spremeniti kar ne-
kaj predlogov zakonov, ki bodo krojili 
usodo obrtnikov in malih podjetnikov 
v tem in naslednjih letih. Med ključnimi 
dosežki na zakonodajnem področju so 
zagotovo sprememba predloga zakona 
o vajeništvu, na našo pobudo sta bili 
vloženi ustavni presoji glede regresnih 
zahtevkov in glede nadaljevanja de-
javnosti upokojenih obrtnikov in pod-
jetnikov, uspelo nam je ohraniti davčne 
olajšave, upoštevane so bile naše pri-
pombe na mini davčno reformo, sprejet 
je bil zakon o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti, umaknjen je bil predlog 
glede uvedbe cestninskega centa in še 
bi lahko našteval,« je med drugim še 
povedal predsednik ptujske zbornice 
Majer in dejal, da je pred obrtniki in 
zbornico zagotovo bolj optimistično 
leto.
JUBILEJNE PLAKETE TUDI NAŠIM 
OBRTNIKOM
Med letošnjimi nagrajenci obrtno-
-podjetniške zbornice so tudi nekateri 
podjetniki in obrtniki iz občine Haj-
dina, jubilejne plakete pa sta jubilan-
tom podelila predsednik zbornice Mi-
lan Majer in sekretar mag. Boris Repič. 
Plaketo za 20 let dela v obrti sta preje-
la Roman Glažar, s. p., Prehrana živali 
iz Hajdoš in Petar Gvozdenović, s. p., 
Ključavničarstvo Gvozden s Spodnje 
Hajdine. 
Plaketo za 25 let dela v obrti pa 
sta prejela Sebastien Majhen, s. p., 
Montaža, servis toplotne tehnike z 
Zgornje Hajdine 12b in podjetje So-
nja prevozništvo, prevozi in storitve, 
d. o. o., z Zg. Hajdine.
Vsem nagrajencem iskrena čestitka!

TM

Zahvala in jubilejne plakete 
tudi našim obrtnikom

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj, ki je lani obeležila 45-letnico de-
lovanja, je 28. januarja v Kidričevem pripravila že 42. Obrtniški ples in slove-
snost s podelitvijo jubilejnih plaket za leto 2016 obrtnikom in podjetnikom s 
ptujskega območja. Slavnostni govornik na podelitvi je bil predsednik ptujske 
zbornice Milan Majer, nagrajence in prisotne goste pa je ob tej priložnosti na-
govoril tudi direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Danijel Lamper-
ger.

Dobitniki jubilejne plakete za 20 let dela v obrti, med njimi tudi podjetnika Roman Glažar in Petar 
Gvozdenović

Dobitniki jubilejne plakete za 25 let dela v obrti, med njimi pa dolgoletna podjetnika Sebastien Majhen in 
Franci Vogrinec iz družinskega podjetja »Sonja«. Fotografiji: Foto Langerholc
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Na druženje je povabil predsednike 
vaških odborov in predsednike dru-
štev ter zvez v hajdinski občini, spre-

jema pa sta se udeležila tudi ravnate-
ljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber 
in naddekan Marijan Fesel. Druženje 

so s pesmijo obogatili mladi koledni-
ki: Lovro, Luka in Simon.
Osrednji govornik na druženju je bil 
župan Glažar. V družbi podžupana 
Karla Svenška in direktorice občine 
uprave Valerije Šamprl se je vsem 
zbranim zahvalil za dobro sodelova-
nje v preteklem letu. V nagovoru je 
predstavil dogodke in dosežke leta 
2016 v občini Hajdina, posebej ome-
nil željo občine po napredku na raz-
ličnih področjih, hkrati pa pohvalil 
delo društev in organizacij, ki veliko 
delajo in se trudijo v svojih okoljih 
ter skrbijo za promocijo občine. Pred 
občino pa so že novi razvojni načrti 
in pričakovanja. Župan je izrazil upa-
nje, da bo tako odlično vzdušje osta-
lo tudi v letu 2017, ob tem pa nanizal 
še nekaj razvojih načrtov in projektov 
občine, ki bodo v ospredju v aktual-
nem letu.

Besedilo in foto: 
TM

Ponovoletni sprejem 
v občini Hajdina

Potem ko je bilo leto spet naokoli, se je v občini Hajdina ponudila priložnost za 
tradicionalno druženje, za analizo dosežkov, dogodkov in opravljenega dela v 
minulem letu. S posebnim namenom je v petek, 6. januarja, župan mag. Stani-
slav Glažar v prostorih občine Hajdina pripravil ponovoletni sprejem.

Utrinki z letošnjega ponovoletnega sprejema v prostorih občine Hajdina
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Vas Skorba ima po zadnjih podatkih 401 
prebivalca. Njena posebnost so ljudje, ki 
dajejo vasi podobo vzorne urejenosti, se 
trudijo in ustvarjajo v društvih ter organizi-
rajo odlične kulturno-družabne dogodke. 
V Skorbi jih ne manjka skozi vse leto in to 
velja pohvaliti. Leto se v Skorbi začenja s 
Soseško in srečanjem krajanov, vabljeni 
pa so tudi tisti, ki so nekoč živeli v kraju, 
nadaljuje se z druženjem na prostem, na 
vaškem sankališču, potem pa se Skorba 
za nekaj časa odene v pustno vzdušje, za 
kar poskrbijo skorbovski orači. Vmes tja 
do poletja in še naprej do jeseni ne manj-
ka prijetnih družabnih dogodkov, proslav, 
posebej so v ospredju proslava ob mate-
rinskem dnevu, druženje ob prazniku dela, 
druženje ob vaškem ribniku, lepo pa je v 

Skorbi tudi jeseni, ko grozdje na brajdah 
dozori, vas pa priredi svojo vaško trgatev. 
Vaščani darujejo grozdje, takrat se tudi 
napolni vaški sod, da je potem vina dovolj 
do prihodnje trgatve. Nekaj posebnega je 
tudi druženje v decembru, najprej na tra-
dicionalnem miklavževanju, potem pa na 
božično-novoletnem koncertu, ki v Skorbo 
privabi veliko ljudi.
Vaški odbor Skorba je torej na polovici 
mandata upravičil svojo vlogo, saj je bilo 
marsikaj postorjenega, v vasi pa so se zvr-
stili številni dogodki, pri katerih so se trudili 
vsi vaščani, ki si želijo le najboljše za svo-
jo vas. Renata Gabrovec se ob pohvalah 
samo nasmeje in pravi, da je to delo vseh 
in predvsem dokaz zares dobrega sodelo-
vanja, tako v vaškem odboru, med društvi 

v vasi kot tudi med sosednjimi vasmi in 
vodstvom občine. Ob tem pove, da sedanji 
vaški odbor nadaljuje in nadgrajuje delo 
prejšnjega odbora, ki se je prav tako trudil 
za dobro vasi. 
»Delamo z manjšimi koraki, trudimo se skozi 
delovne akcije, na katerih smo se doslej v ve-
liki meri posvečali urejanju okolja, predvsem 
pa smo si že na začetku zadali cilj, da naše 
krajane še bolj povežemo, da jih povabimo v 
društva in sekcije, v katerih je trenutno zelo 
dobro vzdušje. Želimo si še bolj tesnega so-
delovanja med vaščani, želimo, da ljudje 
povedo svoje želje in da v akcijah stopimo 
skupaj, da bo naša Skorba še bolj urejena in 
zanimiva tudi za naključne turiste. 
Potem ko v Skorbi peljemo svoje akcije in o 
teh seveda obveščamo občinsko vodstvo, pa 
naša občina pelje tiste večje projekte, v katere 
je vključena tudi Skorba. Imamo še veliko že-
lja in tudi potreb, a najprej želimo, da se uredi 
ovinek pri Kolaričevih, nato obcestna razsve-
tljava v nekaterih delih vasi pa tudi v domu 
krajanov si želimo še kakšne posodobitve. Za 
sedanjo vzorno podobo se moramo posebej 
zahvaliti Ivanu Ogrincu, našemu gospodar-
ju, ki se zelo trudi.
V Skorbi smo si zadali še en večji projekt, in 
sicer imamo predlog, da bi pri objektu ŠD 
zgradili manjši prizidek, ki bi služil kot več na-
menski prostor, v njem pa bi bila tudi vaška 
klet. Naši vaški kletarji so namreč zelo aktivni 
in zavzeti za opravljanje svojega poslanstva, 
zato upam, da nam bo uspelo. Pohvaliti pa 
moram še naše vaške gospodinje, brez kate-
rih bi težko izpeljali marsikateri dogodek na 
vasi.
Marsikoga tudi zanima, kako daleč je do-
končanje kapele v Skorbi. Vaški odbor Skorba 
tega nima v svoji pristojnosti, ampak trenu-
tno nad tem projektom bdi posebej imeno-
vani gradbeni odbor, ki nas bo prav gotovo 
kmalu že lahko obvestil glede nadaljevanja 
izgradnje kapele.
Skupno delo, dobro sodelovanje med vsemi 
na vasi in čim boljše obveščanje pa so tudi 
moje vodilo že od vsega začetka. Prepriča-
na sem, da bomo uspešni le, če bomo znali 
stopiti skupaj in delati za dobro naše vasi,« je 
povedala Renata Gabrovec.

Besedilo in foto: 
TM

Vaški odbor Skorba
PREDSTAVLJAMO VAŠKE ODBORE V OBČINI HAJDINA

V tokratni izdaji Hajdinčana predstavljamo Vaški odbor (VO) Skorba, ki ga do-
bri dve leti uspešno vodi predsednica Renata Gabrovec, njeni najožji sodelavci 
pa so člani Franc Šlamberger, Silvo Horvat, Aleksander Stojanović in Ivan Vo-
grinec, v uspešnem timu pa sta tudi občinska svetnika Ivan Ogrinc ml. in Uroš 
Krajnc. Središče vsega dogajanja je ponos kraja – dom krajanov, ob njem pa 
tudi vzorno urejeno nogometno igrišče.

Člani Vaškega odbora Skorba s predsednico Renato Gabrovec in občinskima svetnikoma iz Skorbe Ivanom 
Ogrincem ml. (od zadaj na levi) in Urošem Krajncem (od zadaj na desni)
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Pod Prešernovo podobo 
letos v Hajdošah

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika, 7. februarja, smo v občini Haj-
dina pripravili osrednjo slovesnost. V dvorani gasilskega doma v Hajdošah so se 
zbrali vsi, ki so vpeti v kulturo ter imajo radi lepo slovensko besedo in pesem. 
Na odru so se ponosno predstavili izvajalci in poustvarjalci kulturnih dobrin v 
občini Hajdina, večer pa je bil namenjen vsem dobrim mislim o kulturi, ki nas 
spremlja skozi naša življenja, in razmišljanju o njej.

Veseli večer kulture se je v Hajdošah začel s himno, ki jo je 
tudi letos zapel učiteljsko-vzgojiteljski pevski zbor pod vod-
stvom Uroša Sagadina, lepe slovenske pesmi in recitale pa so 
k slovesnosti dodali učenci OŠ Hajdina, pesnici Terezija Fili-
paja in Olga Vidovič, ljudske pevke KD Skorba, ljudski pevci 
in pevke KPD Hajdina, mešani pevski zbor DŽD Gerečja vas, 
moški pevski zbor PGD Hajdoše, Štajerski frajtonarji in recita-
torki KD Draženci. Oder je krasila podoba Prešerna, ki jo je 
upodobila slikarka Nežka Kurnik.

Slavnostni govornik župan mag. Stanislav Glažar je v svo-
jem nagovoru spregovoril o pomenu kulturnega praznika, 
poudaril, da se v pesnitvah dr. Franceta Prešerna prepleta-
jo osebne, narodne in splošne človeške želje ter pričako-
vanja, posebej pa še klic po svobodi in bratstvu vseh ljudi, 
ki je izražen predvsem v slovenski himni. To nam prebuja 
občutja in razmišljanja, kaj za nas kulturni praznik sploh 
pomeni. 
»Kultura je danes spoštovanje duhovnega stavbarstva 
naših dedov, je spoštovanje in ohranjanje tradicije in vre-
dnot. Kultura je tudi kultiviranje narave in skrb zanjo spri-
čo naraščajočega uničevanja okolja. 
Kultura pa nista samo umetnost in znanost, ki bi se ju spo-
mnili ob državnem prazniku kulture. Kultura je skupek vre-
dnot in dosežkov, ki jih je ustvaril človek v dobro človeštva, 
je spoštovanje teh vrednot in ravnanje po teh vrednotah. 
Skozi kulturo se kažeta naše duhovno bogastvo in tudi ti-
sti del našega življenja, ki je manj kulturen ali celo nekul-
turen in zavrača, spodriva in uničuje pridobljene kulturne 
vrednote. Praznujmo naš praznik kulture razmišljujoče in 
naj postane kultura praznik našega vsakdanjega življenja. 
Tudi naša občina je kulturno izjemno bogata. Pomemben 
segment predstavljajo naša kulturna društva, ki se združu-
jejo v Zvezo kulturnih društev občine Hajdina.«
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DRUŠTVOM IN POSAMEZNIKOM 
PODELJENE ZAHVALE ZKD HAJDINA
Tudi ob letošnjem kulturnem prazni-
ku so bile v občini Hajdina podeljene 
»nagrade« za dosežke na področju lju-
biteljske kulture posameznikom, dol-
goletnim zavzetim kulturnim ustvar-
jalcem in društvom. Zahvale Zveze 
kulturnih društev občine Hajdina sta 
podelila župan Glažar in predsednica 
ZKD Hajdina Hilda Bedrač, med leto-
šnjimi prejemniki zahval pa so: KD Dra-
ženci, Ljudske pevke KD Skorba, Ljud-
ske pevke KPD Stane Petrovič Hajdina, 
MePZ DŽD Gerečja vas, Jože Derniko-
vič, Franc Panikvar, Olga Nahberger, 
Dragica Meglič, Andreja Purg, Olga Vi-
dovič, Aljaž Godec, Katja Svenšek, Da-
mjan Zagoršek in Drago Lesjak. 

TM Foto: Stane Žumer, TM

Adventni koncert 
v cerkvi sv. Martina

V prazničnih decembrskih dneh so najlepše melodije od-
mevale tudi v naši občini. Občina Hajdina in Zveza kul-
turnih društev občine Hajdina sta že po tradiciji pripravili 
adventni koncert in lanski je bil 21. decembra v cerkvi sve-
tega Martina na Hajdini, kjer je nastopila ženska glasbena 
pop skupina M.J.A.V.

Glasba je imela glavno besedo in z glasbo so z velikim ve-
seljem polepšali decembrski večer, ki ga bodo mnogi še 
dolgo pomnili. Adventni koncert je bilo najlepše darilo 
občine Hajdina vsem občanom in občankam, ki jim pra-
znični čas, z glasbo obdan, veliko pomeni. Skupina M.J.A.V. 

je navdušila občinstvo v cerkvi, z izbranimi melodijami pa 
je obiskovalce popeljala v čudovit čas najlepših in najbolj 
čarobnih praznikov v letu. Za prijeten nastop se je mladim 
glasbenicam na koncu zahvalil župan mag. Stanislav Gla-
žar, vsem obiskovalcem pa zaželel lepe praznične dni in 
vse dobro na pragu novega leta.

Besedilo in foto: 
TM

Skupina M.J.A.V. je nastopila na adventnem koncertu v Martinovi cerkvi in ob 
zaključku prijetnega glasbenega večera je nastala tale fotografija v družbi žu-
pana, naddekana in drugih gostov.
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Na sejmu Natour Alpe-Adria se je 
predstavilo več kot 330 turističnih po-
nudnikov iz Slovenije, Bosne in Herce-
govine, Hrvaške, Srbije, Makedonije, 
Italije, Albanije, Avstrije, Madžarske, 
Češke, Slovaške, Nepala, Indije, Jor-
danije in Tunizije. Mednarodni sejem 
za aktivno preživljanje prostega časa 

je tudi občini Hajdina ponudil odlič-
no priložnost za promocijo, kar je TD 
Mitra Hajdina – kot članica Turistične 
zveze Slovenije – tudi z veseljem izko-
ristilo. TD Mitra je k sodelovanju pova-
bilo društva v hajdinski občini, a je bil 
odziv bolj slab, in osnovno šolo, kjer 
deluje turistični podmladek in prav 
slednji so povabilo vzeli zelo resno in 
se tudi predstavili na stojnici. Vse po-
hvale ekipi mladih turističnih zanese-
njakov in mentorici Tatjani Lukovnjak, 
da je s člani TD Mitra prvi sejemski 
dan podoživela v živo.
Dva dneva na sejmu sta bila dovolj, 
da so nas številni obiskovalci opazi-
li in marsikaj zanimivega izvedeli o 
zgodovini, lepotah in ponudbi obči-

ne Hajdina. Hajdinska stojnica je bila 
bogato založena s pletarskimi izdelki, 
kar je pritegnilo marsikaterega obi-
skovalca, da si je ponudbo pogledal 
od blizu, a še najbolj zanimiva je bila 
pletarka Hilda Žumer pri svojem delu. 
Poleg pletarskih izdelkov je bilo na 
hajdinski stojnici mogoče pokusiti še 
nekatere naše domače jedi, ki so jih 
pripravili lokalni gostinci, med obi-
skovalce so Hajdinčani razdelili kar 
nekaj turističnega materiala, brez Šta-
jerskih frajtonarjev pa si predstavitve 
na turističnem sejmu sploh ne znamo 
predstavljati. 

Besedilo in foto: 
TM

TD Mitra na turističnem sejmu

Od 1. do 4. februarja je bila na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani osrednja 
turistična sejemska prireditev v Sloveniji, na kateri pa ni manjkalo TD Mitra 
Hajdina s predstavitvijo pestre turistične ponudbe občine, društev in OŠ.
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Uspešno tudi skozi 
četrti pletarski tečaj

Na zaključku letošnjega pletarskega tečaja v prostorih OŠ Hajdina

V januarju in februarju je TD Mitra Hajdina v prostorih OŠ Hajdina izpeljalo že 
četrti pletarski tečaj. Vse letošnje pletarske delavnice so bile zelo dobro obiska-
ne, 14 udeležencev pa si je na zaključnem srečanju pridobilo še posebno potrdi-
lo, ki jim ga je izročila predsednica TD Mitra Hajdina Sonja Brlek Krajnc.

Anton Žumer Franc Tekmec Miro Petrič

Kristina Lenc

Na zaključnem srečanju se je bodo-
čim pletarjem pridružil tudi hajdinski 
župan mag. Stanislav Glažar ter jim 
čestital za pogum in vztrajnost, TD pa 
za dobro idejo in uspešno izvedbo te-
čaja. 
Ravnateljica OŠ Hajdina Vesna Mesa-
rič Lorber je v TD Mitra Hajdina tudi 
letos prevzela skrb za pletarske delav-
nice, k sodelovanju pa povabila do-
mače pletarske mentorje: Franca in 
Ano Tekmec ter Antona in Hildo Žu-

mer. Na zaključku delavnic je poveda-
la: »Pletarske delavnice z leti postajajo 
že del prakse TD. Razveseljivo je, da 
tečajniki radi prihajajo, vsako leto se 
prijavi še kak nov tečajnik, z veseljem 
pa sodelujejo tudi mentorji. V priho-
dnje si na OŠ Hajdina želimo v ple-
tarstvo bolj vključiti naše učence, saj 
bi s tem ohranjali staro domačo obrt. 
Verjamem, da bomo tečaje nadalje-
vali, šola pa bo z veseljem gostiteljica 
pletarjem.«
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Anton Žumer: »Vsi letošnji tečajniki so pokazali veliko ve-
selja in na Hajdino so prišli, da bi se naučili čim več. Zelo so 
se trudili in tudi marsikaj naučili, nekaj znanja so nekateri 
imeli že s preteklih tečajev. Ampak pletarstvo je širok po-
jem in šele potem, ko pridobiš osnove, se lotiš fines. Dušo 
in srce moraš dati v pletarstvo, potem nastanejo pravi iz-
delki. Zelo pa sem ponosen, da prav v naši občini in turi-
stičnem društvu tudi s tečajem ohranjamo našo kulturo, 
dediščino in pletarstvo, ki je imelo nekoč velik pomen na 
Ptuju in v okolici.«
Franc Tekmec: »Zelo bi pohvalil vse, ki so letos pridno pri-
hajali na pletarski tečaj. Zadovoljen in ponosen sem, da 
ohranjamo to tradicijo, naše ljubiteljsko delo, s katerim 
si že bolj izkušeni pletarji velikokrat tudi krajšamo dolge 
zimske dni. Če me bodo povabili tudi prihodnje leto, bom 
z veseljem prišel.«
Miro Petrič: »Drugič sem na pletarskem tečaju in tisto, kar 
sem se lani naučil, zdaj nadaljujem. Lani sem se zelo nav-
dušil nad pletarstvom, naredil sem kar nekaj izdelkov, tudi 
majhno "korpico" za svojo vnukinjo. Videti je zelo zaple-
teno, a ob pomoči mentorjev in izkušenih pletarskih moj-
strov je vse veliko lažje.«

Besedilo in foto: TM

Zahvala ene od tečajnic, Kristine Lenc

PREGLEDNIK
ZKD OBČINE HAJDINA
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku je bila 7. 2. 
2017 v Hajdošah. Nastopili so domači kulturni ustvarjalci in 
učenci OŠ Hajdina. Podeljene so bile zahvale najaktivnejšim 
kulturnim delavcem.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Ljudski pevci so 6. 1. 2017 koledovali v Državnem zboru.
15. 1. 2017 je potekala že tradicionalna prireditev S pesmijo 
v novo leto, ki so jo organizirali ljudski pevci. 
Likovno-fotografska sekcija je 3. 2. 2017 v PSC Hajdina pri-
pravila odprtje prve samostojne razstave Majde Vrabl.
17. 2. 2017 je potekal zbor članov, na katerem so bile pode-
ljene Linhartove značke.

KD SKORBA
Otroška gledališka skupina je z otroško predstavo Praznova-
nje v zajčkovi shrambi nastopila na Ptuju.
Redna srečanja je začela mlajša otroška gledališka skupina, 
ki pripravlja novo igrico, s katero se bo predstavila ob mate-
rinskem dnevu.
Pevke so sodelovale na reviji ljudskih pevcev in godcev Poz-
drav sosedu, ki ga je organiziral JSKD Ptuj v Zavrču. Udeležile 
so se nastopov na domačem odru v Skorbi, v Domu upoko-
jencev Ptuj in Kidričevo, v Dražencih in na Ptuju. Nastopile so 
na proslavi ob kulturnem prazniku.
10. 2. 2017 je društvo v sodelovanju z VO Skorba pripravilo 
ustvarjalne delavnice izdelovanja rož iz krep papirja in večer 
družabnih namiznih iger.
Orači so na pustno soboto predstavili stare šege in navade 
po vasi.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji so nastopali na prireditvah v domači ob-
čini in tudi drugod, kamor so jih povabili.
11. 2. 2017 so izvedli zbor članov.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
13. 1. 2017 so članice izvedle že tradicionalni Košicnbal v 
Slovenji vasi.
11. 2. 2017 je potekalo tekmovanje v pikadu za posame-
znice.
25. 2. 2017 so organizirale zbor članic, na katerem so pre-
gledale delo in si zastavile nove načrte. 
Udeleževale so se zborov članov društev, s katerimi sode-
lujejo.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Članice DŽD Gerečja vas so v začetku februarja organizirale 
kuharsko delavnico pod vodstvom kuharja Jake.
MePZ, ki deluje pod okriljem društva, je nastopil na proslavi 
ob slovenskem kulturnem prazniku.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
V začetku februarja so izvedle zbor članic, na katerem so 
opravile pregled dela in si zadale nove načrte za leto 2017.
Udeleževale so se zborov članov društev v vasi in tudi zborov 
članic v sosednjih vaseh.

Pripravila: Hilda Bedrač

NAPOVEDNIK
ZKD OBČINE HAJDINA
Izvedli bodo zbor članov in se začeli pripravljati na orga-
nizacijo likovne kolonije Hajdina v očeh umetnikov, ki bo 
predvidoma v maju v okviru TLK.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Ljudski pevci in pevke bodo vadili in nastopali na priredi-
tvah, kamor jih bodo povabili.
Člani likovno-fotografske sekcije se bodo srečevali na 
delavnicah pod vodstvom likovne pedagoginje Romane 
Kiseljak.

KD SKORBA
V marcu bodo izvedli zbor članov društva, na katerem bodo 
pregledali delo v preteklem letu in si zadali nove cilje.
24. 3. 2017 pripravljajo proslavo ob materinskem dnevu, 
skupaj z VO Skorba.
V aprilu načrtujejo dva vikenda gledaliških uric za otroke (1. 
4. in 8. 4. 2017). Predstavile se bodo lutkovne in gledališke 
otroške skupine.

KD DRAŽENCI
Skupaj z VO Draženci in društvi v vasi bodo pripravili prosla-
vo ob materinskem dnevu.
V aprilu bodo izvedli občni zbor društva.
Sodelovali bodo na prireditvah ob 1. maju.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji bodo veliko nastopali po Sloveniji.
Skupaj z VO Hajdoše in drugimi društvi v vasi bodo sodelo-
vali na prireditvi ob materinskem dnevu.
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NAPOVEDNIK
DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
V začetku marca se bodo članice zbrale na 17. letnem zboru 
članic.
Ob 8. marcu, dnevu žena, se bodo podale na kratek popol-
danski izlet v Lepoglavo na Hrvaško. 
Nadaljevale bodo projekt Zdravje iz narave, in sicer s preda-
vanjem o izdelavi tinktur. 
Konec marca načrtujejo člani MePZ DŽD Gerečja vas ponov-
no gostovanje s koncertom v Izoli. 

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
8. 3. 2017 bo že tradicionalno srečanje članic.
14. 3. 2017 bo predavanje iz prve pomoči na temo oživlja-
nje otrok in odraslih.
V začetku aprila organizirajo predavanje z Matejo Reš o 
sušenju sadja in zelenjave.
Članice bodo sodelovale na velikonočni razstavi skupaj s TD 
Mitra Hajdina, izvedle bodo delavnico na tematiko izdelave 
domačih ekoloških čistil.
Poskrbele bodo tudi za spomladansko rekreacijo.
 
DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Ob 8. marcu bo družabno srečanje članic.
Udeleževale se bodo zborov članov drugih društev.
Podale se bodo na popoldanski izlet in se redno rekreirale.

Pripravila: Hilda Bedrač

30 let glasbenega ustvarjanja 
zborovodja Dernikoviča 

s hajdoškimi pevci
V minulem prazničnem decembru je moški pevski zbor PGD Hajdoše pripravil 
tradicionalni kulturni večer, posvečen spominu na prvega zborovodja Valen-
tina Žumra. Ob tej priložnosti so pevci pripravili še presenečenje za dolgole-
tnega prijatelja, zborovodja Jožeta Dernikoviča, ter se po 30 letih glasbenega 
ustvarjanja in sodelovanja s hajdoškim zborom poslovili od njega.

V PGD Hajdoše so se konec lanskega leta zahvalili dolgoletnemu zborovodju moškega gasilskega pevskega 
zbora.

Pevce sta v prijetnem prazničnem ve-
čeru povezali pesem in lepa slovenska 
beseda, na odru so se gostiteljem pri-
družili številni domači pevci in glasbe-
niki ter pevci iz KD Cirkulane, od koder 
prihaja Jože Dernikovič. Pozdravni na-
govor je imel Davorin Vidovič, pred-
sednik PGD Hajdoše. Poudaril je, da 
so v društvu ponosni na dolgoletnega 
zborovodja in na njegovo delo v lju-
biteljski kulturi ter hkrati hvaležni, da 
je tri desetletja vztrajal in bil v oporo 
hajdoškemu zboru. 
Jožetu Dernikoviču je čestital tudi žu-
pan občine Hajdina mag. Stanislav 

Glažar in mu izročil plaketo občine, 
posebno zahvalo v imenu pevcev pa 
je zborovodju namenil predsednik 
zbora Jelko Žumer. Dejal je, da je s 
pevci delil dobro in slabo, jih s svojo 
požrtvovalno angažiranostjo in pre-
dano ustvarjalnostjo spodbujal pri 
njihovem delu. Na vse to ostajajo lepi 
spomini, je dodal Žumer in slavljencu 
zaželel, da je glasba še naprej sopotni-
ca v njegovem življenju.
Na prazničnem koncertu v Hajdošah 

so še nastopili: pesnica Olga Vidovič, 
mešani pevski zbor KD Cirkulane, Mla-
di veseljaki iz Cirkulan, ljudske pevke 
iz Skorbe, mešani pevski zbor DŽD 
Gerečja vas, nonet PGD Zlatoličje, an-
sambel Strun in Štajerski frajtonarji. 
Hajdoški zbor pa se je s čestitko ob 
novem letu od občinstva poslovil s 
pesmijo Majolčica, katere avtor je Jože 
Dernikovič.

TM
Foto: Stanko Kozel

Jožetu Dernikoviču je čestital tudi župan mag. Sta-
nislav Glažar in mu izročil plaketo občine.

Posebno zahvalo je v imenu pevcev zborovodju na-
menil predsednik zbora Jelko Žumer.
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Dodal je, da v letu 2017 pričakuje 
predvsem dobro zakonodajno letino, 
ki pa ima, seveda, za vsakogar druga-

čen pomen. Koledniško sporočilo pa 
je tisto pravo, saj hkrati govori o no-
vem začetku, obenem pa tudi oživlja 

ljudske običaje.
Zbrane je nago-
vorila tudi pred-
sednika KPD 

Stane Petrovič Hajdina Barbara Zajc 
in v svojem kratkem nagovoru pred-
stavila društvo s častitljivo 104-letno 
zgodovino in hkrati tudi ljudske pev-
ce.
Na sprejemu v DZ je zbrane pozdravi-
la tudi poslanka Suzana Lep Šimen-
ko s Ptujskega, ki hajdinske pevce že 
dobro pozna. Zahvalila se jim je za 
negovanje ljudske tradicije in prena-
šanje izročila na mlajše generacije. 
Dejala je, da njihova pesem še nikdar 
ni zvenela lepše, kot je zvenela tokrat 
v Državnem zboru, za kar je po nje-
nem mnenju zaslužna predvsem nji-
hova dobra energija.

Besedilo in foto: 
TM

Hajdinski koledniki 
v Državnem zboru

Koledniško pesem so letos v Državni zbor prinesli hajdinski koledniki – ljudski 
pevci KPD Stane Petrovič Hajdina. Predsednik DZ dr. Milan Brglez je kolednike 
sprejel prav na dan svetih treh kraljev, 6. januarja, v svojem nagovoru je vsem 
zbranim zaželel vse dobro v novem letu, kolednikom pa se je zahvalil za srečo, 
zdravje in dobro letino, ki so jih s svojo pesmijo prinesli v Državni zbor.

Praznični utrinki iz Državnega zbora, kjer so letos 
januarja koledovali naši hajdinski koledniki, na 
sprejemu pri predsedniku DZ Milanu Brglezu pa so 
se jim pridružili tudi poslanka Suzana Lep Šimenko 
in nekateri člani KPD Stane Petrovič Hajdina.

Barbara Zajc, predsednica KPD Hajdina, in Cecilija Bernjak, predsednica likov-
no-fotografske sekcije Hajdina, sta predsedniku DZ Milanu Brglezu predali pro-
tokolarna darila.
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Majda Vrabl uresničila 
štiri leta staro obljubo

V razstavišču Poslovno-stanovanjskega centra na Hajdini je bila v petek, 3. 
februarja 2017, odprta prva samostojna razstava članice Likovno-fotografske 
sekcije občine Hajdina Majde Vrabl iz Hajdoš.

Župan mag. Stanislav Glažar, ki je uradno odprl raz-
stavo, je avtorici Majdi Vrabl čestital kot hajdinski 
občanki in tudi njegovi hajdoški sovaščanki.
Foto: TM

Majda s svojo družino pred portreti svoje družine 
Foto: SB

Štiri leta je trajalo, da se je avtorica, 
ena ključnih oseb ob ustanavljanju Li-
kovno-fotografske sekcije občine Haj-
dina, sicer pa že šest let udeleženka 
Likovne šole pri Artdidakti v Mariboru, 
odločila, da se prvič tudi sama pred-
stavi širši, za začetek domači javnosti. 
Jasmina Granduč, Majdina mentorica 
v Artdidakti, je v zloženki ob razstavi 
med drugim zapisala: »Izjemni so nje-
ni portreti, najsi bodo to njeni starši, 
mož ali vnukinje, njej draga učiteljica 
… vsem vdahne svojo blagohotno 
naklonjenost. Presunljiv je bil čas veli-
ke bolečine, ki jo je vešče prenesla na 
platno in se na najlepši možen način 
poslovila. Žalost in skrb jo, tako se za-
zdi za trenutek, potisneta v osamo, a 
le zato, da nato izbruhneta v novem, 
velikem delu. To je naša Majda.«
Romana Kiseljak, strokovna men-
torica, je ob odprtju razstave dejala: 
»Majda Vrabl je ena izmed članic Li-
kovno-fotografske sekcije z bogatim 
znanjem, talentom in izkušnjami ter 
ima veliko znanja že od prej in zato 
zlahka sledi našemu delu, zlahka kaj 
nariše ali z barvo izrazi svoje navduše-

nje nad čim. Kljub svojemu bogatemu 
znanju še vedno odkriva nova in jih 
nesebično deli z drugimi člani naše 
sekcije. Navdušuje nas s svojimi deli, 
ki jih prinaša na srečanja.
S hitrimi potezami čopiča in dobro iz-
branimi barvami slika svet okoli sebe. 
Prav tako uspešna in spretna je v risbi. 
Loteva se različnih motivov. Ustvarja 

veliko in delovno zavzeto in rezultat 
tega je tudi razstava. Zelo uspešno se 
je lotila tudi slikanja portretov, vedno 
znova pa nas preseneča tudi v slikar-
ski domišljiji.
Zelo ponosni smo nanjo in srečni, ker 
je naša članica. Ne samo z znanjem, 
pač pa tudi s svojo prijetno osebno-
stjo bogati naša srečanja.«

Nekaj Majdinih del bo našlo svoje mesto tudi na stenah tistih, ki so ji pomagali pri organizaciji prve samo-
stojne razstave.
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Predsednica sekcije Cecilija Bernjak: »Februar je mesec 
kulture in lepo se mi zdi, da se je naša Majda odločila, da 
prav zdaj postavi na ogled svoja slikarska dela. S tem torej 
tudi likovniki z zadovoljstvom in primerno proslavljamo 
kulturni praznik. 
Ker se Majda že dalj časa likovno izobražuje tudi izven 
naše sekcije, so njena dela lepa in vedno bolj dovršena in 
prepoznavna. To potrjuje tudi dejstvo, da so njeno sliko iz-
brali za darilo predsedniku države Borutu Pahorju, ko smo 
kot sekcija v letu 2016 gostovali pri likovnikih na Vurberku. 
Na to smo upravičeno ponosni. Za vse slikarske dosežke ji 
iskreno čestitam in ji želim še veliko slikarskega navdiha 
in moči, predvsem pa, da bi ob vsej obilici dela, ki se ga 
v zasebnem življenju loti, imela tudi v prihodnje še veliko 
slikarskih uspehov pa tudi zdravja in veselja, kar je seveda 
prvi pogoj za vsako dobro opravljeno delo.«
V imenu KPD Stane Petrovič Hajdina, katerega del je Likov-
no-fotografska sekcija, in v imenu Zveze kulturnih društev 
občine Hajdina je avtorici čestitala predsednica Hilda Be-
drač.
Razstavo, ki bo na ogled najmanj do 3. marca, je uradno 
odprl župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar, ki je na 
svojo hajdinsko občanko in hajdoško sovaščanko Majdo 
Vrabl upravičeno ponosen, saj si ni predstavljal, česa vse-
ga se je doslej že lotila. Avtorici in sekciji je za dosedanje 
delo čestital in obljubil podporo lokalne skupnosti tudi v 
prihodnje. 
Povezovalka programa Silvestra Brodnjak je ob zaključku 
o svoji kolegici v sekciji takole povedala: »Čeprav si po li-
kovnem znanju daleč pred večino izmed nas, tega nikoli nisi 
kazala navzven, ampak smo se le iz tvojih del lahko prepri-
čali, kaj vse si pri Artdidakti pridobila in nevsiljivo prenašala 
med tiste, ki smo ti radi gledali pod prste, kot rečemo. Z nami 
enakovredno delaš stvari, ki nam jih na delavnicah predsta-
vita naša strokovna mentorica Romana Kiseljak in predse-
dnica, ljubiteljska slikarka Cecilija Bernjak, pa tudi domače 
naloge vedno prineseš in s tem dokazuješ, da stopaš tudi po 
naši poti. Naj bo vedno tako. Hkrati pa te prosimo, da nam 
boš na nadaljnjih srečanjih tudi ti nazorno pokazala način 
svojega dela v tehniki, ki jo imaš najraje.« 

SB

V kratkem kulturnem programu je nastopila flavtistka Lana Mohorič.

Hajdoški kulturniki na 
delovnem srečanju

V petek, 10. februarja, so se na rednem občnem zboru se-
stali člani KD Valentin Žumer Hajdoše. Številna udeležba 
na delovnem srečanju je bila dokaz več, da društvo dobro 
in uspešno dela, predvsem pa, da ima v svojih vrstah veli-
ko mladih. Eno do svojih pesmi je za uvod prebrala članica 
društva Olga Vidovič, nadaljeval pa je predsednik Primož 
Kelenc s pozdravom gostov in kasneje s predstavitvijo le-
tnega poročila.

Kelenc je med drugim povedal, da so bili v minulem letu 
zelo uspešni, da so člani posameznih sekcij tudi veliko 
nastopali, skupaj pa so stopili tudi na lanski prireditvi Šta-
jerska frajtonarica, ki je doživela nekaj dobrih sprememb. 
Ustvarjalni so bili v likovni sekciji, ki jo vodi Valerija Tekmec, 
v literarni sekciji je najbolj izstopala domača pesnica Olga 
Vidovič, ki je prepoznavna daleč naokoli. Zelo domiselni so 
bili tudi v etnografski sekciji, predstavili so se v času pusta, 
mautarji so namesto maute izvedli pravo vaško podokni-
co, izkazali pa so se na prvomajskem kresu, ko so organi-
zirali pravo vaško druženje. Ustvarjalni so bili tudi v plesni 
sekciji z mentorico Amadejo Trčko, ki ji je lani uspelo izpe-
ljati prvi plesni večer. 
Najbolj odmevni in delavni skozi vse leto so bili Štajerski 
frajtonarji, je dejal njihov strokovni vodja Kelenc, saj so 
samo v letu 2016 nanizali 94 nastopov, štiri pa so imeli tudi 
v sosednji Avstriji. Ponosni so, da so lani igrali predsedniku 
države Borutu Pahorju, ki se je mudil na Ptuju, z njim pa so 
naredili tudi nepozabno skupinsko fotografijo. Prav Štajer-
ski frajtonarji so letošnje leto začeli odmevno, s kar nekaj 
nastopi v domači občini in tak tempo bodo najverjetneje 
tudi nadaljevali, saj mladim harmonikarjem energije in vo-
lje do igranja ne zmanjka. Kelenc je prepričan, da bo tudi v 
prihodnje vsak posameznik KD Hajdoše dodal svoj prispe-
vek k obstoju in delovanju društva, da bo društvo uspešno 
delalo in predstavljalo občino Hajdina široma po Sloveniji.

Besedilo in foto: TM

Letno poročilo o delovanju KD Valentin Žumer Hajdoše je predstavil predsednik 
Primož Kelenc.
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Dnevni red je potekal po ustaljenem 
redu, soglasno sta bila sprejeta tudi 
program dela in načrt financiranja 
za naprej. Eno najstarejših društev, ki 
ima v svojih vrstah tudi najstarejše-
ga hajdinskega občana z najdaljšim 
kulturniškim stažem, Maksa Kampla, 
se lahko pohvali z minimalno člana-
rino 5 evrov in z zelo gospodarnim 
obračanjem denarja. Najmanj ga je 
porabila dramska sekcija, ki se je od-
ločila za mirovanje, saj njeni trenutni 
interesi niso posvečeni igralstvu na 
odru. Njen denar bo počakal na nove 
ideje mladih članov, ki si ustvarja-
jo svoje družinske »teatre« in bodo 
morda bolj zainteresirani za oglede 
predstav lutkovne sekcije, ki se pod 
taktirko nove mentorice pripravlja na 
premiero lutkovne igrice Grigorija Vi-
teza – Zrcalce. Ivan in Danica Serdin-

šek že pridno razmišljata o izdelavi 
lutk in pomoči mladim ustvarjalcem 
»iz parterja«.
Svoje nastope in tradicionalne pev-
ske prireditve na domačem odru 
bodo nadaljevali tudi ljudski pevci 
in pevke. Njihove prireditve bo tudi 
letos povezovala Nataša Štumber-
ger. Lepo število nastopov je za njimi, 
nič manj jih ne čaka v tem letu. Pevci 
bodo na jesen spet gostovali v Izoli 
in njeni okolici, pripravljajo pa se na 
izdajo nove zgoščenke ob 25-letnici 
delovanja, ki jo bodo praznovali na-
slednje leto. Šestega januarja so kot 
Sv. trije kralji in koledniki zapeli pred-
sedniku Državnega zbora dr. Milanu 
Brglezu, poslanki Suzani Lep Šimen-
ko in njunim sodelavcem, podarili pa 
so mu tudi sliko Treh kraljev avtorice 
Cecilije Bernjak. To je po Vurberku 

Majde Vrabl za darilo Občine Duplek 
predsedniku države Borutu Pahorju v 
zadnjem času že drugo likovno delo 
članic Likovno-fotografske sekcije, ki 
je »odpotovalo« v prestolnico.
Likovno-fotografska sekcija je trenu-
tno najštevilnejša, saj šteje 31 članov. 
Fotografska skupina ima od 17. febru-
arja novega vodjo Tadeja Tementa in 
bo lahko članom v veliko pomoč, saj 
se s fotografijo ukvarja poklicno in 
ima na voljo tudi potrebno opremo 
ter prostor za sestajanje.
Z lanskim oktobrom je začela delo-
vati Literarna sekcija občine Hajdina, 
ki jo je zbor članov uradno potrdil, 
hkrati pa v upravni odbor imenoval 
njeno mentorico Majdo Korošec. Li-
kovniki in literati bodo v prihodnje 
razmišljali o pripravi materiala za 
izdajo skupnega dela, ki bi preple-
talo literarno in likovno-fotografsko 
znanje. V ta namen bodo organizirali 
likovne delavnice na prostem oz. ko-
lonije, s katerimi se bodo vključevali 
tudi v programe Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti. Vodja Območne 
izpostave Ptuj Iva Ferlinc je podelila 
srebrni Linhartovi znački Katji Markež 
in Mateji Tomašič za več kot 10 let ak-
tivnega delovanja, zlate, za več kot 
15 let, pa so prejeli Ida Markež, Nata-
ša Štumberger in Sebastjan Dobnik. 
Iskrene čestitke vsem prejemnikom.

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Smeli koraki sto štiri leta starega 
KPD Stane Petrovič Hajdina

V Gostilni Olga je 17. februarja 2017 potekal zbor članov sto štiri leta starega 
kulturno-prosvetnega očaka na Hajdini. To je bil prvi »obračun« minulega dela 
pod vodstvom Barbare Zajc, ki je za uvod prepustila »pojočo besedo« zelo ak-
tivnima hajdinskima ženski in moški skupini ljudskih pevk in pevcev, govorno 
pa jo je zaokrožila še likovnica Cecilija Bernjak v njej rojstni prekmurščini.

Predsednica delovnega predsedstva Ida Markež je zadovoljna s svojo mlado naslednico Barbaro Zajc, ki je 
prvo leto svojega predsednikovanja zaključila v vsesplošno zadovoljstvo vseh prisotnih na zboru članov KPD 
Stane Petrovič Hajdina in tudi po mnenju župana mag. Stanislava Glažarja ter predsednice Zveze kulturnih 
društev občine Hajdina Hilde Bedrač.

Ida Markež, od lani podpredsednica KPD, je ena od 
treh prejemnikov zlatih Linhartovih značk, ki jih je 
izročila vodja JSKD OI Ptuj Iva Ferlinc.
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Sedemnajst zgodb 
priljubljenega Košicnbala

Luščenje bučnic, po domače »košič«, v občini Hajdina spa-
da med že tradicionalne januarske dogodke in letošnja 
prireditev je dobila že sedemnajsto nadaljevanje. Člani-
ce Društva žena in deklet občine Hajdina s košicnbalom 
ohranjajo nekdaj priljubljeno zimsko opravilo na vasi, ki je 
hkrati pomenilo tudi srečanje in druženje vaščanov.

Letošnji Košicnbal je bil v pe-
tek, 13. januarja, zaradi obil-
nega sneženja nekoliko slabše 
obiskan, a najbolj vztrajni in 
veseli občani, med njimi tudi 
župan mag. Stanislav Glažar, 
farni župnik naddekan Marijan 
Fesel in predsednica TD Mitra 
Hajdina Sonja Brlek Krajnc, so 
se imeli nadvse lepo v dvora-
ni gasilskega doma v Slovenji 
vasi. Tam so jim ob luščenju 
bučnic družbo delale tudi haj-
dinske ljudske pevke, za dobro 

voljo pa je ves čas skrbel glasbenik in humorist, gasilec 
Sašo Dobnik. 
Pozdravni nagovor je imela Angela Mlakar, podpredsedni-
ca DŽDO Hajdina. Ob tej priložnosti se je zahvalila vsem, 
ki jih podpirajo pri pripravi dogodka, in  povedala, da je 
bila lanska letina bučnic dokaj dobra, pa tudi, da bodo haj-
dinske žene to tradicijo nadaljevale tudi v prihodnje. Delo 
pridnih ženskih rok je pohvalil tudi župan Glažar in dejal, 
da je zelo ponosen, da znamo v občini Hajdina spoštovati 
vse tisto, kar so nekoč z ljubeznijo delali in ustvarjali naši 
predniki.

Besedilo in foto: TM
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Sedmo druženje Skorbčanov se je 
začelo s krajšim kulturnim progra-
mom, v katerem so zapele domače 
ljudske pevke, drugi nastopajoči pa 
so se zaradi slabega vremena opravi-
čili. A vzdušje je bilo kljub temu zelo 
sproščeno in veselo, z uvodnim poz-
dravom in kratko predstavitvijo dela 
in dosežkov minulega leta je srečanje 
začela Renata Gabrovec, predsednica 
VO Skorba. Poudarila je, da je srečanje 
z leti postalo del vaške tradicije, name-
njeno pa je prav vsem, ki se radi dru-
žijo, obujajo spomine in snujejo načr-
te za prihodnost svojega kraja. Vaški 
odbor ima pri tem pomembno vlogo 
in tudi lani mu je uspelo uresničiti vse 
zadane naloge, je dejala Gabrovčeva, 
pohvalila je dobro sodelovanje z va-
ščani, občinskimi svetniki, vodstvom 
občine in domačimi društvi, kar tudi 
daje upanje, da bo uspešno tudi v letu 
2017, ko so si v VO Skorba zadali nove 
naloge in cilje. Vaški odbor kot aktiv-
nega sogovornika pa tudi vse tiste, ki 
se čez leto trudijo za lepšo podobo 
kraja in predvsem za dobro počutje v 
Skorbi, pa je v nagovoru posebej po-
hvalil občinski svetnik Ivan Ogrinc, ob 
tem pa naznanil, da tudi v prihodnje v 
Skorbi ne bo zmanjkalo dela, aktivno-
sti in odličnih dogodkov.
Za dobro postrežbo na Soseški so tudi 
letos skrbeli vaški kletarji, za izbrane 
jedi prizadevne vaške gospodinje, za 
odlično vzdušje pa vesela družba v 
domu krajanov.

Besedilo in foto: TM

Družabno srečanje 
vaščanov Skorbe

Družabno vaško srečanje v Skorbi so začele domače 
ljudske pevke.

Vaški odbor Skorba je v sodelovanju z društvi in sekcijami 
na vasi pripravil tradicionalno vaško srečanje sosedov v 
vasi – Soseško. Sobota, 14. januarja, je bila rezervirana za 
prijetno druženje, na katerem ni manjkalo tudi tistih, ki so 
v Skorbi živeli nekoč, tistih, ki se radi vračajo v ta kraj, in 
tudi tistih, ki so si Skorbo izbrali za svoj novi dom.

Na prijetnem druženju ni manjkalo domačinov, tudi tistih, ki so v Skorbi živeli nekoč in se radi vračajo v ta 
kraj, in tistih, ki so si Skorbo izbrali za svoj novi dom.
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Portret Žgečeve nagrajenke 
Aleksandre Serec Šijanec

Ko Saška postane Aleksandra in ko k dekliškemu priimku Serec dodaš še mo-
ževega – Šijanec, se sedemnajst let po celovečernem klepetu za Hajdinčana 
pri družini Serec v Dražencih zaveš, da je pred teboj Robijeva žena v najbolj 
ustvarjalnih letih, mama dvanajstletne likovnice Tajde in osemletnega bodo-
čega košarkarja Jureta, Leina sestra ter Irenina in Marjanova starejša hči, ki jo 
imam v nadvse lepem spominu kot bodočo profesorico defektologije tik pred 
koncem študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

V vmesnem času sva se nekajkrat 
srečali na občinskih proslavah, kjer je 
kot predsednica pogosto sprejemala 
priznanja za uspešno kulturno delo 
Draženčanov, ki jih s srcem in dušo še 
vedno vodi. Nič kaj se ni spremenila. 
Prijazna, nasmejana, nič komplici-
rana, predvsem pa vsega poklicne-
ga spoštovanja vredna prejemnica 
Žgečevega priznanja v letu 2016 se 
je oglasila na kratko kavo tik pred 
odhodom na srečanje enajsterice de-
klet, s katerimi je pod imenom For-
tuna kar enajst let prepevala. »Vsako 
leto se dobimo, četudi ne nastopamo 
več,« je povedala in v očeh ji je žarelo 
neko nalezljivo veselje pred pričako-
vano obletnico. S svojo mladostno 
energijo me je kar potegnila v njen 
poklicni svet, ki se že od septembra 
2000 naprej vrti v šolskih krogih. 
Ji je bilo kdaj žal, da je leta 2000 di-
plomirala iz defektologije? »Nikoli!« V 
svojem delu vidno uživa in rada ima 
otroke, s katerimi se vsakodnevno 
srečuje kot mobilna specialna de-
fektologinja, zaposlena v OŠ dr. Lju-
devita Pivka na Ptuju in s pisarnama 
v Osnovni šoli Zavrč in v Cirkulanah. 
Ni učiteljica z redovalnico, zato pa je 
odlična poznavalka težav, potrpežlji-
va poslušalka otrok, njihovih staršev 
in učiteljev v obeh zbornicah, sve-
tovalka in vztrajna iskalka rešitev iz 
težav, ki jih imajo otroci s posebnimi 
potrebami, ki so vključeni v vrtec in 
osnovno šolo. Kar veliko dodatnih 
znanj je bilo za to treba usvojiti po 
zaključenem študiju. »Aktivno je so-

delovala v veliko izobraževanjih in 
strokovnih projektih, da je pridobi-
la vso poklicno širino: timsko delo, 
delo s starši, komunikacija, akcijsko 
sodelovanje; didaktično-metodični 
pristopi pri matematiki; otroci z mo-
tnjo avtističnega spektra v vrtcu in 
šoli; medvrstniško nasilje; pisanje – 
grafomotorika in ergonomija pisanja; 
edukacijska kineziologija; šolska in 
vrstniška mediacija; medosebna in 
transparentna komunikacija in ču-
stveno opismenjevanje v vzgojno-iz-
obraževalnih procesih so eni najpo-
membnejših. 
Udeležila se je tudi vrste izobraževanj 
in usposabljanj na zunanjih strokov-
nih ustanovah in institucijah, kot so: 
Center za sluh in govor Maribor, Za-
vod za slepo in slabovidno mladino 
Ljubljana, Zavod za gluhe in naglu-
šne Ljubljana, Svetovalni center Ma-
ribor, Center za socialno delo Ptuj idr. 
Decembra 2010 je pridobila naziv 
mentorica. 
Aleksandra je bila tudi mentorica šte-
vilnim študentom pedagoške prakse, 
sodelovala je pri razvojno-razisko-
valni nalogi Ugotavljanje stanja na 
področju dela z učenci z učnimi te-
žavami v OŠ, izvedla je številna pre-
davanja za strokovne sodelavce v OŠ 
Cirkulane - Zavrč in vzgojitelje vrtca 
Cirkulane in Zavrč, aktivno se je ude-
leževala študijskih skupin svojega 
področja, sodelovala je pri različnih 
tekmovanjih osnovnošolcev, sodelo-
vala je kot sokoordinatorica projekta 
Zdrava šola: Spoznavanje, izražanje 

in obvladovanje čustev v OŠ Cirkula-
ne - Zavrč, sodelovala je pri mnogo 
drugih projektih.
Vse našteto pripomore h kakovo-
stnejšemu delu in k sodobni narav-
nanosti njenega dela. Vedno znova 
išče nove pristope, oblike in metode 
dela, s katerimi pomaga pri vzgoji in 
izobraževanju otrok s posebnimi po-
trebami. Je korektna sodelavka, ki s 
svojim znanjem in širokimi izkušnja-
mi sooblikuje podobe učencev tako, 
da se lahko razvijejo v vsestranske 
osebnosti. Je optimist, ki svojo moč 
in pogum prenaša na celosten utrip 
šole.« Tako so med drugim v OŠ dr. 
Ljudevita Pivka zapisali v predlogu za 
podelitve priznanja Franja Žgeča. Ob 
svetovnem dnevu učiteljev je zaslu-
ženo stala na odru med prejemniki iz 
vseh občin Sp. Podravja, za kar ji is-
kreno čestitamo.

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Aleksandri Serec Šijanec je bilo poslanstvo za delo z 
ljudmi položeno v zibko. Po zaslugi ljubeče babice je 
poznala vse vaščane, rada se je družila z njimi in to 
ji je dalo čut spoštovanja do preprostega človeka, za 
njegove stiske, pa tudi za veselje, ki ga množi med 
ljudmi, da jim prežene negativne misli. Zato je pri 
svojem poklicnem delu uspešna in v njem še vedno 
uživa. Naj ostane vedno tako!
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V Skorbi kmalu nova 
komedija Hotel Babilon

Tilna Abrahama in Nejca Lazarja smo že večkrat lahko vi-
deli na odru v Skorbi. Začela sta pri mladinski gledališki 
skupini, se kasneje pridružila odrasli, letos pa sta se od-
ločila, da bosta izpeljala samostojen projekt, komedijo z 
naslovom Hotel Babilon avtorja Mira Gavrana.

Tilen in Nejc pravita: »Že pred leti sva odigrala igro, v kateri 
sva bila na odru sama. Predstava je doživela velik uspeh in 
sva si rekla, zakaj spet ne bi poiskala takšne igre. In sva jo na-
šla. Predvsem sva jo izbrala zaradi humornih vložkov, ki jih 
ponuja.« Tilen in Nejc bosta vse vloge oziroma like, ki na-
stopajo v predstavi, odigrala sama, tudi ženske. Vživeti se 
v več vlog in skakati iz enega lika v drugi lik, je vsekakor 
precej zahtevno delo, vendar ne dvomimo, da mladima 
igralcema ne bi uspelo. 
Komedija Hotel Babilon govori o umoru, ki se je zgodil v 
enem izmed lokalov v Portorožu. Sami liki so postavljeni 
pred dilemo, kaj je pomembno povedati zasliševalcu in kaj 
ne. Po večini govorijo svoje osebne zgodbe, ki so seveda 
humorne in se gledalec lahko v njih tudi najde. 
PREMIERA BO 14. APRILA
Tilen Abraham in Nejc Lazar vas vabita na premiero, ki bo 
v soboto, 15. aprila 2017, ob 18. uri v domu krajanov Skor-
ba. Obljubljata, da smeha ne bo manjkalo. Smeh, ljubezen, 
smrt, spletke – vse to in še več je Hotel Babilon. 

Besedilo in foto: 
TF

Tilen Abraham in Nejc Lazar v eni izmed prejšnjih predstav

Novo igralo na igrišču 
vrtca Hajdina

Otroci se pogosto radi in veliko gibljejo. To je njihova na-
ravna potreba, ki jo zadovoljujejo na različne načine. Na 
igrišču vrtca Najdihojca Hajdina imamo različne možnosti 
za gibanje otrok: lahko se gugajo na gugalnicah, se spu-
ščajo po toboganih, hodijo po različnih podlagah čutne 
poti ali se prosto igrajo na travnati površini. Pri tem si izmi-
šljajo najrazličnejše vsebine, ki njihovo gibanje popestrijo: 
bodisi so junaki iz risank, vile, gusarji bodisi pa »le« tekajo 
za metulji. 
Pri strokovnih delavkah vrtca je že nekaj časa zorela ideja 
o popestritvi igrišča z novim igralom. V vrtcu imamo na-
mreč vsako leto več otrok in že nekaj časa je naše igrišče 
premalo »bogato« za vse. Z veseljem izkoriščamo naravo v 
neposredni bližini vrtca, a to je že druga zgodba. 
Lani smo bili povabljeni k sodelovanju v Mercatorjevi ak-
ciji Radi delamo dobro. Za največ zbranih žetonov smo 
dobili nagrado tisoč evrov in jih namenili za nakup nove-
ga igrala. Odločili smo se, da bo igralo še posebej name-
njeno mlajšim otrokom našega vrtca – otrokom 1. staro-
stnega obdobja. K ponudnikom zunanjih igral smo poslali 
povpraševanja in takoj ugotovili, da so cene previsoke za 
naše zmožnosti. Za pomoč smo se obrnili na šolski sklad 
OŠ Hajdina, kjer so se pozitivno odzvali in nam namenili 
finančno pomoč v višini tisoč evrov. Članica UO šolskega 
sklada Mojca Dobnik se je še posebej zavzeto odzvala in 
osebno obiskala morebitne donatorje. Na ta način se je na 
računu šolskega sklada nabralo 550 evrov dodatnih sred-
stev. Manjkajočih 1500 evrov smo dodali iz sredstev, ki jih 
za investicije namenja Občina Hajdina, in tako je igralo po-
stalo dosegljivo. Novo igralo bogati naše vrtčevsko igrišče 
in prispeva k popestritvi dogajanja na prostem. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste kakor koli pomagali 
na poti do naše nove pridobitve: podjetju Mercator, vsem, 
ki ste pridno metali žetone v skrinjo z našim imenom, UO 
šolskega sklada, svetu staršev, Mojci Dobnik in donator-
jem, ki so namenili finančne prispevke za nakup igral. To 
so: Meglič Damjan, s. p., Lekarna pri Sv. Martinu, Sonja 
prevozništvo, Goran Širovnik, s. p., Epson, d. o. o., Damjan 
Peklar, s. p.

Viktorija Vrabl, pomočnica ravnateljice za vrtec
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V vrtcu na obisku mobilna 
policijska postaja

V petek, 27. januarja, nas je v vrtcu na Hajdini obiskala 
mobilna policijska postaja. Naš vodja policijskega okoliša, 
policist Igor Levstik, je otrokom pokazal in razložil namen 
takšnega avtomobila. Otroci so mu z veseljem prisluhni-
li in aktivno sodelovali v razgovoru. Zastavljali so različna 
vprašanja in dobili odgovore nanje. Ogled in razgovor sta 
bila zelo zanimiva, saj so se otroci seznanili z novo obliko 
policijske postaje. Ker smo si pravo policijsko postajo na 
Ptuju ogledali v oktobru, so otroci znali prepoznati razlike. 
Zahvaljujemo se Igorju Levstiku, da si je vzel čas in nas obi-
skal.

Maja Bezjak, vzgojiteljica v rdeči igralnici 

Obiskali smo otroke 
drugega razreda

Otrokom v vrtcu nudimo spodbudno in pestro delovno 
okolje. Ob tem pa jim nudimo tudi različne možnosti dru-
ženja. V decembru so otroci rumene igralnice vrtca Najdi-
hojca obiskali otroke drugega razreda Osnovne šole Haj-
dina. 
Druženje se je začelo s skupno gibalno igro dan – noč, v 
kateri so vsi otroci zelo uživali in aktivno sodelovali. Otroci 
drugega razreda so se predstavili s pesmijo in prisluhnili 
deklamaciji otrok iz vrtca. Skupno druženje se je nadalje-
valo z igro, ob kateri so bili starejši otroci pravi mentorji, 
saj so mlajšim otrokom predstavili več družabnih iger. Naj-
večje navdušenje je bilo ob matematični igri Geometrix. 
Skupno druženje smo končali s simbolno izmenjavo darilc 
in obljubo, da druženje ponovimo. 

Darinka Amon, vzgojiteljica rumene igralnice

Utrinki iz vrtca 
Najdihojca Hajdina

Otroci oranžne igralnice pri prebiranju slikanice Dogodivščine pingvina in med-
veda

Prvi sneg je razveselil otroke modre igralnice in jih spodbudil za delanje kep in 
spuščanje po vrtčevskem hribčku.
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V rumeni igralnici smo obeležili slovenski kulturni praznik, izdelali smo si zasta-
ve in se preizkusili v pisanju pesmi.

S hajdinskimi planinci smo se sprehodili po Hajdini in si ogledali njihove pro-
store.

Otroci rdeče igralnice in zimsko veselje na snegu
Foto: arhiv vrtca

Zimske radosti iz vijolične igralnice, 
kjer smo si sneg pričarali prek likov-
ne umetnosti, nato pa uživali še na 
pravem snegu.

Tudi v zeleni igralnici smo obeležili valentinovo, se zabavali in si izkazali našo 
naklonjenost z najlepšimi besedami – rad/-a te imam.

Moj najboljši dan
Moj najboljši dan je bil, ko sem dobila muciko.
Moj najboljši dan je bil, ko sem dobila rolerje. 
Moj najboljši dan je bil, ko sem bila prva na krosu.
Moj najboljši dan je, ko imam angleščino.
Moj najboljši dan je ... vsak dan. 

Valentina Žumer, 2. a

Ko sem dobila muco
Ko sem dobila muco, sem ji dala ime Lola. Stara je tri mesece. Ima 
sivo dlako. Lola zelo rada je konzerve in priboljške. Ni rada sama in 
ne spi sama. Boji se nevihte, in ko »mrdnem«, se ustraši. Ko pridem 
iz šole, me vedno čaka. 

                                                           Zoja Vegelj, 2. a

V živalskem vrtu
Ko sem šel v živalski vrt, sem videl krokodile, leve in jastrebe. Videl 
sem tudi pava, ki sta se napadala. Ko smo prišli do želv, sem tri prijel. 
Bilo je zanimivo.

Anej Dobnik, 2. a
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Opis osebe

Ime ji je Neja. Stara je 9 let. Ima jajčast obraz, svetlo modre oči, obrvi 
ima košate. Njen nos je kratek, trepalnice so košate, lasje pa so dolgi 
ter svetlo rjave barve. In nosi uhane. Je srednje močne postave, tehta 
37 kg, visoka pa je 140 cm.
Najraje se oblači v kratko majico in »španarce«, obuta pa je v adidaske 
oziroma »olstarke«.
Prosti čas rada preživi v druženju s starejšo sestro Niko ali pa z igranjem 
nogometa.

                                                            Lina Wolf, 4. r.

Maša je moja sošolka in moja najboljša prijateljica. Skupaj obiskujeva 
4. a razred osnovne šole Hajdina. Stara je 9 let, letos 9. marca pa bo 
dopolnila 10 let. Obiskuje tudi Glasbeno šolo Karola Pahorja na Ptuju, 
kjer se uči igrati klavir. V prostem času obiskuje gasilske vaje v njenem 
domačem kraju in dramske igre, ki so v Skorbi. Visoka je 142 cm, tehta 
pa nekaj čez 30 kg. Na desni rami ima štiri majhne metuljčke, kar je 
njeno materino znamenje. 
V šoli je večkrat obuta v škrlatne copate. Ko gremo ven, pa ima obute 
svetlo rjave škornje. Najraje je oblečena v temno modre hlače, posute 
z rožicami, in pol siv, pol zelen pulover. Njen obraz je jajčaste oblike, 
na njem je majhen nos. Njene oči so temno zelene barve, nad njimi 
so rjave obrvi. Lase ima dolge do ramen, so rjave, skoraj črne barve. Je 
zelo gibčna, zna izvesti kolo in stojo, s tem da ni gimnastičarka.

                                                            Nensi Jerot, 4. r.

Mojca je moja prijateljica. Stara je 9 let, 11. 4. bo dopolnila 10 let. Živi 
na podeželju v Črni na Koroškem, tam imajo kmetijo. Hodi v šolo, na 
kateri je samo 17 otrok. Rada igra flavto in ima sestrico in brata. Je suhe 
postave, visoka je 140 cm, tehta pa 33 kg. Ima podolgovat obraz, ima 
modre oči, kratek nos, rjave lase in obrvi, včasih ima na ušesih uhane, 
ima lepo oblikovana usta. Rada nosi pajkice ali ozke kavbojke in majico 
s tri četrt rokavi.
Najraje ima obute čevlje Mustang. Je zelo prijazna punca.

                                                           Maša Belič, 4. r.

Aljaž bo letos star 22 let. Rodil se je 14. 4. 1995 na Ptuju. Visok je 176 
cm in tehta 69 kg. Ima športno postavo in močne mišice. Njegov obraz 
je podolgovat z modrimi očmi in močnimi obrvmi. Ima dolg, ozek nos 
in lepo oblikovane ustnice. Lasje so svetlo rjavi in oblikovani v športno 
frizuro. Aljaž študira v Mariboru, v prostem času trenira atletiko. Njego-
va najljubša disciplina je tek čez ovire na 100 metrov. Zelo rad igra FIFO 
17. Lakoto si rad poteši s toplim sendvičem. Najraje si obleče trenirko 
in obuje športne copate.

Urban Skledar, 4. r.

Moja sestrična Kaja
Moji sestrični je ime Kaja, piše se Molnar. Stara je 9 let in hodi v 4. 
razred. Težka je 31 kg in visoka 140 cm. Je majhne in vitke postave. Ima 
podolgovat obraz, rjave oči ter rjave obrvi in majhen nos. Njeni lasje so 
dolgi, ravni in svetlo rjavi.
Pozimi najraje obleče majico z dolgimi rokavi in dolge, tople hlače, 
poleti pa obleko.
Pozimi najraje obuje škornje, spomladi in jeseni teniske, poleti pa 
japonke ali sandale.
V glasbeni šoli se uči igrati violino. Uči se tudi jahati konja. Rada ima 
živali in veliko časa preživi s svojo starejšo sestro Lino. 

Sara Molnar 4. r.

Puhek
Moj Puhek je hrček. Ima čisto črne oči. Ima rad korenje, solato in 
jabolka. Rad se crklja. Brani se z ugrizom. Kupili smo kroglo. A najraje 
ima tunel. Ko zaprem, ga grize. Vedno ko pridem, se skrije. Obožuje 
hrano za hrčke. Ponoči je zelo aktiven. Podnevi najraje spi. Zelo rad 
spi pri kolesu. 

Anja Brodnjak, 2. a

Moja sestrica
Moji sestri je ime Arijana. Stara je en mesec. Je zelo lepa. Ima črne oči 
in včasih malo joče. Pije še samo mleko. Spi v otroški posteljici. Vsi jo 
imamo zelo radi. 

                                                           Ali Krasniq, 2. a

Brina Brihta
Jaz zelo rada berem. Ko berem, mami misli, da jaz ne berem. 
Glavna oseba je Brina in je zelo bistra!!! Brino moraš spoznati!!!

Rosa Cafuta Gajšt, 2. a

Moja prijateljica Sara
Ko sva se s Saro spoznali, sva postali najboljši prijateljici. V rumeni 
igralnici smo jo morali buditi. Na avtobusu sva sedeli skupaj. Sara je 
prišla k meni in je pri meni prespala. Imeli sva se lepo. 

                                                           Ajda Mirkovič Zver, 2. a

Med odmorom
Med odmorom rišem in se igram v kotičku. Ko se igra konča, kotiček 
ni vedno pospravljen. Po odmoru je razred velikokrat neurejen. 
Risbice padajo dol, ker eni tekajo. Papirčki so po tleh. Bilo bi boljše, 
če se ne bi lovili in kričali.

Valentina Žumer, 2. a

Med odmorom se igram s kartami. Z mano se igrata Valentina in 
Ajda. Včasih kart ne pospravimo, ker mislimo, da se bomo še igrale. 
Bilo bi v redu, če bi bil razred pospravljen. 

 Taša Marčič, 2. a

Med odmorom sem se igral »iskanje zaklada«. Naredil sem si 
zemljevid. Ko sem končal, je zvonilo in je prišla učiteljica. Sedli smo 
na stolčke in si morali ogledati razred. Bil je zelo razmetan. Pospravili 
smo ga in na koncu smo šli pisat. 

Marsel Petek, 
2. a

Marsel, Anej, Taša in 
Rosa med igro
Foto: K. J.
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Na OŠ ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti

Dan samostojnosti in enotnosti je dr-
žavni praznik v Sloveniji, praznujemo 
ga 26. decembra in je dela prost dan. 
Ta dan obeležujemo razglasitev izidov 
plebiscita, ki je bil 26. decembra leta 
1990 in na katerem se je večina volil-
nih udeležencev odločila za samostoj-
no Republiko Slovenijo.
Proslavo v čast našemu državnemu 
prazniku smo izvedli tudi na naši šoli, 
in sicer 23. decembra. Na njej so sode-

lovali in pomagali tako učenci kot uči-
telji. Prireditev smo začeli s himno, ki 
jo je zapel otroški pevski zbor. Sledile 
so deklamacije domovinskih pesmi in 
glasbene točke. Na koncu je sprego-
vorila še ravnateljica in nas še enkrat 
spomnila na pomen državnega pra-
znika ter nam zaželela vesele praznike 
in vse lepo v novem letu.

OŠ Hajdina

Lubi Slouenci

Vom inu nom je vedejoč … da se ti štimovci izreko po šegi našiga jezika … je v 
uvodu poudaril devetošolec Jure Glodež, ko je prebiral nagovor našega prvaka 
slovenske besede – Trubarja. Zato smo si kulturni obet letos zastavili malo dru-
gače. V nekakšnem kulturnem albumu so se zvrstili obrazi naših pomembnih 
slovenskih umetnikov – pisateljev, slikarke pa tudi arhitekta Jožeta Plečnika 
60 let po njegovi smrti. Stebre kulture so predstavljali (od leve) Vanja Vrabl, 

Blaž Obreht, Tadej Murko, Timi Šmigoc in Jure Glo-
dež.

Martin Luter je bil 31. oktobra leta 
1517 s svojimi tezami proti odpust-
kom pobudnik reformacije, 500. 
obletnica je pravi naslov, da smo prvi 
steber kulture posvetili Trubarju in 
njegovi – naši prvi tiskani knjigi, saj je 
leto 2017 leto reformacije. 
Drugi, a nič manj pomemben steber 
Slovenstva postavljamo Prešernu, 
Vrbi, srednjeveški cerkvici sv. Marka in 
prastari lipi, ki je najzanimivejši spo-
menik ljudskega prava in običajev. 
Slovo od doma je v Vrbi razkril Timi 
Šmigoc, medtem ko so deveto- in 
osmošolci predstavili Zdravljico in Po-

vodnega moža. Razmišljanje o Prešer-
nu je bilo blizu tudi Lini Vaupotič, ki 
se predstavlja s svojim tekstom. 
Tretji steber postavljamo Cankarju. O 
njegovem spomeniku slovenski ma-
teri (Na klancu) je spregovoril Tadej 
Murko.
Ivana Kobilica je ženska. Morda je prav 
zato njen četrti steber, saj je verjela v 
svoje umetniške stvaritve, ki so jih 
odlično ocenili tudi v Parizu. Podobo 
ustvarjalke je predstavila Vanja Vrabl. 
7. januar 2017 je zaznamoval 60 let 
smrti velikega arhitekta, znanstveni-
ka v pravem pomenu besede, Jože-
ta Plečnika. Peti steber tako razkriva 
stvaritve, ki jih je sam ustvaril. Blaž 
Obreht ga je takole povzel: »Benetke 
so najlepše sožitje morja in neba, rim-
ska cerkev sv. Petra je najbolj čudovi-
to darilo bogu ...«
Neja Šerdoner se je spomnila še 
Majhnice, naše male razvade Nika 
Grafenauerja. 
V programu so kot stebri kulture na-

stopale tudi učiteljice Tanja Habjanič, 
Nataša Štumberger, Silva Hajšek, Ire-
na Vesenjak in Dragica Rozman ob 
glasbeni spremljavi Jožice Novak, ki 
je oblikovala tudi kostume nastopa-
jočih. Vse skupaj je v celoto povezal 
petošolec Luka Šlamberger.
Seveda ni manjkalo glasbenih vlož-
kov. Ob klavirju je bila Neli Furman, 
na flavti Eva Rihtarič, pozavni Niko 
Ogrizek in harmonikah Blaž Drobnič, 
Lovro Mirkovič Zver, Filip Sitar in Lo-
vro Pišek Svenšek ter tretješolka pev-
ka Manca Sitar.
Ob Zdravljici nas je MPZ popeljal v 
program še s Prešernovo Luno, OPZ 
pa se je pod vodstvom Marije Meklav 
predstavil z dramatizacijsko priredbo 
pesmice Ježek in nam že znanim, a ve-
dno aktualnim Kekcem.
Hvala ravnateljici Vesni Mesarič Lor-
ber za nagovor.

S. Hajšek

Urško in Prešerna sta ob svojih sošolcih izjemno odi-
grala Nina Klaneček in La Tian Kaisersberger.
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Tečaj je izvedel Smučarski klub Ptuj, ki 
je imel na smučišču sedem licencira-
nih in strokovno usposobljenih učite-
ljev smučanja. Pred začetkom tečaja 
so jim predstavili pravila obnašanja na 
smučiščih, izvedli so testiranje in jih 
razdelili v šest vadbenih skupin. Otro-
ci so bili v osnovi razdeljeni v začetni 
in nadaljevalni tečaj Šole smučanja. 
Po treh dneh je bil pri vseh viden opa-
zen napredek in začetniki so prešli v 
nadaljevalni tečaj, medtem ko so ude-
leženci nadaljevalnega tečaja nadgra-
dili svoje smučarsko znanje. 
Pri izvedbi projekta sta sodelovala Da-
mijan Cebek, član UO Športne zveze 
občine Hajdina, in Bojan Kocjan, pred-
sednik Smučarskega kluba Ptuj, pod-
prla pa sta ga tudi župan občine Haj-
dina Stanislav Glažar in predsednik 
Športne zveze občine Hajdina Sandi 
Mertelj. Občina Hajdina je namreč 
kar dvanajstim udeležencem – četr-
tošolcem, sofinancirala Šolo smuča-

nja. V idiličnem zimskem vremenu je 
za odlično izvedbo projekta poskrbel 
Smučarski klub Ptuj in poskrbel tudi 
za prevoz, izposojo smučarske opre-
me, malico in topel čaj. Učenci so tri 
dni uživali na smučišču Areh in utrje-
vali ter nadgrajevali svoje smučarsko 
znanje, ki so jim ga na strokoven na-
čin prenesli učitelji iz ptujskega smu-
čarskega kluba. 
Temeljni namen že četrte izvedbe 
projekta Šole smučanja je bil, da se 

otrokom v četrtem razredu omogoči 
spoznavanje osnov smučanja po spre-
jemljivi ceni. Osnovni namen projekta 
je bil realiziran v sodelovanju Smučar-
skega kluba Ptuj, Občine Hajdina in 
Športne zveze občine Hajdina. Želja 
organizatorjev pa je, da projekt Šola 
smučanja ostane vsakoletni dogodek 
v občinskem koledarju dogodkov.

DC

Ko smo se sankali, sem se zelo zabavala. 
Sankala sem se s prijateljicami Lynn, Aljo 
in Zaro.

Neža Angel

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se z Aljo in 
Ivano spuščale na plastiki.

 Valentina Vogrinec

Bilo je noro. Padel sem trikrat. Res je bilo 
smešno.

Jan Gojkovič

Na sankanju je bilo zelo zabavno. 
                                             Alja Kancler

Bilo je super, ker sem se družil s prijatelji 
in smo počeli različne stvari.

                                           Gal Hostnik

Meni je bilo lepo, ker sem se zabavala.
                                           Nuša Vaupotič

Bilo je zelo lepo. Imel sem se super.
                                  Urban Emeršič

Vtisi tretješolcev 
s sankanja

Hajdinski otroci 
že četrtič v Šoli smučanja

Smučišče na Arehu je bilo tudi letos, četrto leto zapored, prizorišče Šole smu-
čanja za učence četrtih razredov občine Hajdina. Tokrat je od petka, 20., do ne-
delje, 22. januarja, svoje smučarsko znanje nadgrajevalo šestindvajset otrok, 
ki so se udeležili 18-urnega tečaja.
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Vzgoja otrok, ki so 
prisrčni, deklet in fantov, 

ki bodo nasmejani, 
in zadovoljnih najstnikov

Tako se je glasil naslov predavanja specialnega pedago-
ga Marka Juhanta, ki ga je 6. februarja gostila OŠ Haj-
dina. Predavanje je bilo namenjeno širšemu krogu po-
slušalcev, staršem, strokovnim delavcem, babicam in 
dedkom, vzgojiteljem, učiteljem in drugim, ki se ukvar-
jamo z vzgojo. Predavatelj se je dotaknil vzgojnih tem 
od predšolskega obdobja do obdobja najstništva. Podal 
nam je ogromno praktičnih napotkov in primerov, kako 
postopati pri vzgoji otrok, in jasno opredelil, kaj vse so 
odgovornosti in dolžnosti otrok od malčka dalje, kako 
privzgajati vrednote, čigava odgovornost sta otrokovo 
šolanje in delo za šolo ter še marsikaj. Predavatelj nas je 
tako pritegnil, da sta iz ure in pol predavanja nastali dve 
uri in še bi ga lahko poslušali. Zagotovo je bilo preda-
vanje tako uspešno tudi zaradi predavateljevega načina 
podajanja vsebine, saj je vzpostavil sproščeno vzdušje 
in vključil tudi humor. Saj navsezadnje, kot hudomušno 
pravi tudi predavatelj sam, tudi vzgoji ni treba biti vedno 
le dolgočasna.  
Odzivi več kot 100 obiskovalcev so bili zelo pozitivni in 
predavanje je zagotovo izpolnilo naša pričakovanja. Še 
si želimo takšnih vsebin in izvrstnih predavateljev, kot je 
Marko Juhant. Odlični napotki in primeri, ki smo jih sli-
šali, pa bodo zagotovo v pomoč tako staršem kakor tudi 
vzgojiteljem in učiteljem.

Špela Novak, šolska svetovalna delavka 

Utrinek s predavanja

Ko smo prišli v dom Štrk, smo šli noter in smo postlali postelje. 
Potem smo imeli sestanek. Nato smo imeli malico. Po malici 
smo imeli prosti čas. 
Blaž

Ko smo prišli, smo imeli sestanek. Pripravili smo si postelje. Šli 
smo na malico. Nato smo imeli kurentovo delavnico. Zvečer 
smo šli na nočni pohod. Nato pa v postelje. 
Zoja

Prvi dan smo se pogovarjali o pravilih. Potem smo si začeli 
pripravljati posteljo. Ko smo si jih uredili, smo šli na kosilo. Po 
kosilu smo imeli delavnice, na katerih smo izdelovali kurente. 
Po kurentovi delavnici je bila noč in smo šli na sprehod. Potem 
je bila večerja. Po večerji smo šli spat. Učiteljica je prebrala 
zgodbico. 
Taša

Na taboru sem bila samo en dan, potem sem zbolela. Prvi dan 
smo si pripravili postelje. V sobi sem bila Pred nosom. Imeli smo 
tudi kurentovo delavnico. Zvečer je bil nočni pohod. Imeli smo 
baterije. Na Štrku je bilo zelo lepo. 
Valentina

Bila sem v sobi Pred nosom. Imeli smo malico in kosilo. Kuhala 
sta kuharica in kuhar. Učila nas je učiteljica Nataša. Pri njej smo 
delali kurente. Imeli smo tudi odmor. Imeli smo tudi bolnico 
Valentino. Imeli smo se lepo. 
Rosa

Šli smo v tabor. Pripravili smo si postelje. Šli smo na kosilo. Potem 
smo imeli sestanek. Po sestanku smo se igrali. Imeli smo kosilo. 
Po kosilu smo se zopet igrali. Zvečer smo se tuširali. Naučili smo 
se tudi plezati po plezalni steni. 
Marsel

Takoj ko smo prišli, smo si postlali posteljo. Plezali smo po 
plezalni steni. Prvi dan smo imeli pohod, streljali smo z lokom. S 
sošolci smo igrali nogomet. Domov smo se vrnili z avtobusom. 
Jaša

Sem Nik Vintar. Bil sem v šoli v naravi. Povedal vam bom, kako 
sem jo preživel. Prvi dan smo imeli kurentovo delavnico. Drugi 
dan mi je bila všeč astronomija. Tretji dan sem šel domov. Bilo 
mi je zelo »fajn«. 
Nik

Bila sem v Štrkovi trgovini. Kupila sem si nekaj zanimivega. Na 
taboru smo se zelo zabavali. Plezali smo po plezalni steni in šli 
na nočni pohod. Obiskal nas je Miklavž. Prinesel nam je polno 
vrečo dobrot. Zelo smo uživali. 
Anja

V Štrku smo spuščali rakete. 
Klemen

Bili smo v domu Štrk
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V prazničnem decembru 
na muzejskem vlaku

Bližal se je praznični december, ko nam je Albin Dobnik 
predlagal, da bi se učenci od prvega do petega razreda 
v družbi Božička peljali z muzejskim vlakom iz Maribora 
do Ptuja. Tako smo rezervirali vozovnice in komaj dočaka-
li dan, ko smo se odpravili na pot. Zgodaj zjutraj smo se 
zbrali na železniški postaji Kidričevo in se z rednim vlakom 
odpeljali v Maribor. Na železniški postaji Maribor nas je 
pričakala gospa, ki nam je razkazala postajo. Izvedeli smo 
veliko zanimivega. 
Stali smo na peronu in opazovali vlake, ko so pripeljali 
parno lokomotivo. Videli smo, kako so odprli parni kotel 
in začeli kuriti premog. Začelo se je kaditi, tako da se nekaj 
trenutkov skorajda nismo videli. Umaknili smo se na varno 
razdaljo in z zanimanjem opazovali početje delavcev. Va-
goni so bili stari, sedeži leseni, v vagone se je občasno ka-
dilo. Čeprav ni bilo udobno, so učenci uživali. Težko so pri-
čakovali prihod Božička in njegovih pomočnikov. Veselili 
so se balonov, iz katerih so nastajale rožice, sablje, kužki …
Vožnja, ki je potekala kot nekoč, je hitro minila. Peljati se s 
starim vlakom je bilo prav posebno doživetje.
S Ptuja smo se peš vrnili v šolo. Preživeli smo nepozaben 
dan. Še enkrat se zahvaljujemo Albinu Dobniku, da nam je 
pomagal pri nakupu vozovnic in organizaciji. 

Karmen Jerenko

Sankanje

Učenci obeh prvih razre-
dov smo se odzvali po-
vabilu in se v četrtek, 19. 
januarja, zadnji dve uri 
pouka odpravili na san-
kanje k Vaudovim. Na za-
sneženem terenu je vsak 
našel pravo progo zase in 
za svoje sanke in že je šlo 
po hribu navzdol. Pri vle-
čenju sank nazaj na breg 
so nekaterim morale po-
magati učiteljice, saj je 
šlo bolj nazaj kot naprej.
Pustili pa smo dovolj sne-
ga, da so se drugi dan 
nasankali še učenci iz 2. b 
razreda.
Hvala staršem Ane in 
Luka Vauda za povabilo 
in okrepčilo. Z vašo po-
močjo smo si popestrili 
ure športa in uživali na 
snegu.

Učenci 1. a, 1. b in 2. b razreda z učiteljicami
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1. dan
Zbudila sem se hitro, ker nisem mogla spati, saj sem bila preveč 
navdušena. V šolo me je ob 7.30 peljala moja sestrična Anja. Kovček 
je bil tako težak, da sem ga komaj nesla. Ko smo bili vsi na avtobusu, 
je ta odpeljal, starši pa so nam mahali. Pot se mi je zdela zelo dolga, 
čeprav je trajala le uro in pol. Ko smo prispeli, smo se razporedili v 
sobe. Jaz sem bila v sobi z Niko in Elizabet. V sosednji sobi, s katero 
smo imele isti predprostor in kopalnico, sta bili še Laura in Ria Ana. 
V sobi so bili dve nadstropni postelji, dve omari, ogledalo, dva stola 
in balkon. Učitelj je čez nekaj časa prišel v sobo in nam povedal, 
da imamo kosilo. Za kosilo so bili špageti. Po kosilu smo imeli eno 
uro počitka. Zunaj je preveč pihalo in snežilo za smučanje, zato 
smo odšli na bovling. Na progi so bile poleg mene še Nika, Eli, Ria 
Ana in učiteljica Tatjana. Bilo je zelo zabavno. Za malico smo jedli 

čokoladni namaz. Po malici sem pisala povzetek tega lepega dneva 
in reševala naloge. Sledil je družaben večer. Moja sošolka Manca 
je prinesla igro Moja Slovenija. Razdelili smo se v ekipe po štiri. 
Bila sem v ekipi z Lauro, Borutom in Nalom. Izbrali smo si modro 
figurico. Zmagali smo. Bila sem utrujena, zato sem se umila in odšla 
spat. 
2. dan
Zbudila sem se, preoblekla in s prijateljicami odšla na zajtrk. Zajtrk je 
bil zelo okusen. Odšli smo na smučišče in se razdelili v skupine. Bila 
sem v skupini pri učitelju Roku. Učili smo se drsenja, zaustavljanja. 
S smučmi smo hodili tudi na hrib. Po smučanju smo imeli kosilo in 
počitek. Po počitku smo znova odšli smučat. Dve uri smučanja sta 
hitro minili in odšli smo v hotel. V kleti hotela sem pustila smučarske 
čevlje, smuči in palice. Mokra oblačila smo sušili v sobi. Za malico 
smo imeli štručko in jabolko. Nato smo pisali dnevnik in reševali 
učne liste. Sledil je nočni pohod z baklami. Ko smo se vrnili v hotel, 
sem se umila in šla spat.
3. dan
Za zajtrk so bili različni namazi. Jaz sem jedla čokoladni namaz. Po 
zajtrku smo odšli smučat. Ta dan smo se prvič peljali z vlečnico. 
Bilo me je malo strah, saj še nisem bila na vlečnici. Prvič sem šla z 
učiteljico Tatjano, drugič pa že z Manco. Manca se je preveč naslonila 
na sidro in sva padli, meni pa se je smučka zataknila za sidro in 
me vlekla po bregu navzgor, a se mi je uspelo rešiti. Za kosilo je 
bil okusen dunajski zrezek s pečenim krompirjem. Po počitku smo 
znova smučali. Zdaj smo se učili zavojev in voziti slalom. Velikokrat 
sem šla na vlečnico in nisem padla. Proti koncu smučanja sem bila 
utrujena. Po malici smo se zbrali in pisali dnevnik. Danes smo bili 
vsi zelo utrujeni, zato smo hitro zaspali.
4. dan
Zbudila nas je učiteljica Tatjana, ker smo morali na zajtrk, kjer nas 
je čakal čokolino. Na smučišču smo vadili za tekmovanje, ki smo 
ga imeli po kosilu. Te tri ure so hitro minile. Za kosilo so bili čufti v 
paradižnikovi omaki in krompir. Ko sem si obula pancerje in dala 
smuči na ramo, sem odšla proti smučišču, kjer sem videla starše 
mojih sošolk in sošolcev. Moja starša sta bila še v službi, zato nista 
mogla priti gledat, kako bom vozila veleslalom. Bila sem zelo 
prestrašena, ampak ko sem se spustila, me ni več bilo strah. Lepo 
sem se pripeljala do konca. Kasneje smo šli po bolj strmi progi. Bilo 
je zabavno in hitro. Kakšno uro smo se še smučali, potem pa smo 
šli v hotel. Sledili sta pisanje dnevnika in reševanje nalog. Po večerji 
smo imeli zaključni večer, na katerem se je vsaka soba predstavila s 
točko. Me smo pripravile skeč. Za konec smo se še enkrat pomerili 
v bovlingu. Preden sem šla spat, sem si še spakirala nekaj stvari.
5. dan
Pri zajtrku nam je učitelj naročil, da si moramo spakirati kovčke. Še 
zadnjič smo šli na smučišče. Bilo je zelo zabavno. Po kosilu smo 
se odpeljali proti domu. Ko smo prispeli, sem stekla v objem moji 
mamici. Bila sem žalostna, da nismo dlje smučali, hkrati pa vesela, 
da sem videla starše in brata. Bilo mi je zelo všeč.

Monja Lončarič, 
6. a razred

Moj dnevnik zimske šole v 
naravi – Trije kralji 2017

Hajdinski šestošolci na smučeh ...

Po zaključku zimske šole v naravi so prejeli še priznanje za uspešno opravljen 
smučarski tečaj.
Foto: Rok Marinič
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Ste tudi vi kdaj bili med tistimi, ki 
so si rekli: V novem letu bom prene-
hal kaditi, več se bom gibal, shujšal 
bom, jedel bom bolj zdravo, več časa 
bom posvetil družini, manj bom za-
pravljal, bolj se bom trudil v šoli in 
podobno?
STATISTIČNI PODATKI
Po raziskavi v Ameriki so ugotovili, 
da se kar 38 % Američanov z novim 
letom loti raznih diet in izgubljanja 

odvečne teže, 31 % jih želi izbolj-
šati medsebojne odnose, 34 % želi 
popraviti svoje finančno stanje, kar 
47 % pa se želi naučiti oz. narediti 
nekaj novega.
Podatki v Sloveniji so malce drugač-
ni. Po raziskavi, ki jo je opravil portal 
24.ur.com in v kateri je sodelovalo 
več kot 25.000 ljudi, je največ anke-
tirancev (23 %) želelo shujšati, 18 % 
nadaljevati šolanje, 11 % dobiti novo 

službo, enak odstotek je želel izbolj-
šati medsebojne odnose v družini, 
5 % pa jih je želelo opustiti kajenje. 
Statistični podatki izpolnitvi novole-
tnih obljub niso preveč naklonjeni. 
Kar 88 % ljudi se novoletnih zaob-
ljub ne drži.

Sankaški dan v Skorbi
V Skorbi je bil letošnji januar poln zanimivih dogodkov, eden od teh pa je bil 
tudi sankaški dan na vasi. Za prav poseben zimsko obarvan dan doživetij je po-
skrbel VO Skorba ob pomoči članov društev in sekcij na vasi, uživali pa so prav 
vsi, ki so povabilo vzeli resno.
Kako je bilo tistega lepega januarske-
ga dne na snegu in kaj vse so počeli 
najbolj pogumni na Blaževem in Go-
lobovem hribčku v Skorbi, najlepše 
opišejo foto spomini. Veselje je bilo 
naravnost odlično, prav tako vzdušje, 
zelo navdušena pa je bila tudi pred-
sednica VO Skorba Renata Gabrovec, 
saj je dan druženja vseh generacij 
vaščanov Skorbe uspel, sani in vre-
če so bile zelo zasedene, proga, ki so 

jo pripravili prizadevni vaščani, pa je 
vzdržala do konca. Vse pohvale pa 
tudi spretnim v mini zimski kuhinji na 
prostem, kjer je dišalo in kjer je bilo 
okrepčila za prav vse.

Besedilo in foto: TM

Sankaški utrinki iz Skorbe ...

Poskrbljeno je bilo tudi 
za odlično domače okrepčilo.

Novoletne zaobljube
Novo leto je čas za spremembe. Je prelomnica, ko lahko začnemo na novo, 
čas, ko se zaobljubimo, da bomo odslej drugače živeli ali v svojem življenju kaj 
spremenili. Po prazničnem decembru, polnem pregreh, se marsikdo odloči za 
kakšno spremembo v življenju.

Novoletne zaobljube
Vir: splet
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NAJPOMEMBNEJŠA JE VOLJA 
Pomembno je, da si postavimo zaob-
ljube, ki se jih bomo lahko držali, ki 
ji bomo lahko izpolnili. Ne smemo si 
postavljati nerealnih ciljev, saj potem 
neizpolnitev zastavljenega cilja prine-
se razočaranje in slabo samopodobo. 
Cilju oz. zaobljubi bomo lažje sledili, 
če bomo najprej resnično razmislili, 
kaj si želimo in zakaj, nato pa pripravi-
li načrt, kako bomo svoj cilj uresničili. 
Najpomembnejše pa je, da verjame-
mo vase. Psihologi poudarjajo, da je 
za izpolnitev novoletnih zaobljub naj-
pomembnejša volja, ki pa jo pogosto 
izgubimo že nekaj dni po novem letu. 
Čas za nov začetek je lahko seveda 
tudi kadar koli med letom, če je le vo-
lja dovolj močna. 
HUJŠANJE
Predvsem pri ženski populaciji je po-
gosta želja po izgubi odvečnih kilo-
gramov. Velikokrat slišimo: Od danes 
naprej pa sem na dieti. Vendar pri di-
etah, pri katerih smo kar naprej lačni, 
težko dolgo vztrajamo. Zato bi si mor-
da morali cilj zastaviti malce drugače. 
Obljubimo si raje, da se bomo bolj 
zdravo prehranjevali in se več giba-
li. Kilogramov sicer ne bomo izgubili 
tako hitro, kot če bi stradali, obstaja 
pa možnost, da se bomo tega cilja laž-
je držali in se boljše počutili.
METODA LCHF PREHRANJEVANJA
V medijih zadnje čase velikokrat za-
sledimo LCHF-prehranjevanje, ki je 
postalo kar popularno. Ta način pre-
hranjevanja se močno razlikuje od so-
dobnega načina prehranjevanja. Die-
ta LCHF (low-carb, high-fat) pomeni, 
da v telo vnesemo čim manj ogljikovih 

hidratov in čim več zdravih maščob, 
ki jih pri taki prehrani dobimo prete-
žno iz masla, jajc, kokosovega olja, rib 
in sirov. To dieto poimenujemo tudi 
keto/ketonska dieta. Gre za prehrano, 
pri kateri se izogibamo sladkorjem 
in beli moki. Prednost te diete je, da 
se lahko najemo do sitega, če le izlo-
čimo ogljikove hidrate in povečamo 
vnos maščob. Dieta LCHF temelji na 
tem, da je bil človek sprva le lovec in 
nabiralec ter da ogljikovih hidratov 
skorajda ni poznal. V zadnjih 150 letih 
se je prehrana močno spremenila in 
tako imamo v običajni prehrani veliko 
več sladkorja in bele moke. Ko se na-
vadimo na ta način prehranjevanja, so 
dovoljene tudi sladice, seveda »keto« 
sladice. Presenečeni boste, koliko sla-
dic lahko pripravimo brez moke in do-
danega sladkorja.
Dietetik Gašper Grom se že dlje časa 
ukvarja s prehranskim svetovanjem 
po metodi LCHF. »Ko se na to metodo 
prehranjevanja prilagodimo, se zgo-
di nekaj, kar lahko pri drugih dietah 
samo sanjamo – nimamo občutka la-
kote, jemo le toliko, kolikor potrebuje-
mo, in prenehamo biti obsedeni s tem, 
kaj, kdaj in koliko bomo pojedli,« pravi 
Gašper Grom. Tudi kuhar Jaka nam 
po televiziji večkrat pripravlja okusne 
obroke po tej metodi prehranjevanja. 
Pravi, da gre za to, da spremenimo od-
nos do maščob in začnemo za ener-
gijo porabljati svoje maščobno tkivo. 
Tisti, ki bi želeli izvedeti kaj več o tej 
metodi prehranjevanja, malo pobr-
skajte po spletu, kjer je ogromno po-
datkov in receptov, pa tudi knjig na 
omenjeno tematiko je kar nekaj.
Vsi, ki ste si postavili novoletne zaob-
ljube in pri njih še vztrajate, čestitamo, 
saj ste po statističnih podatkih med 
tistimi nekaj odstotki, ki niste prene-
hali že po nekaj dneh. Tisti, ki pa želite 
spremeniti kakšno malenkost v svo-
jem življenju, pa kar pogumno, nikoli 
ni prepozno, da se odločimo, da bo 
naše življenje boljše, bolj zdravo in ka-
kovostno. Ni treba čakati na naslednje 
leto, lahko začnemo kadar koli, če je 
le volja. 

TF

Piramida prehrane po metodi LCHF prehranjevanja

Kuhar Jaka 
v Gerečji 

vasi kuhal in 
svetoval

V kuhinji gasilskega doma v Gerečji 
vasi so 10. februarja potekale kuhar-
ske delavnice pod vodstvom pozna-
nega kuharja – magistra kuharstva 
Jakoba Polajžerja. Tema delavnic je 
bila kuhanje nekaterih jedi, pred-
vsem iz ajdove, ječmenove in prosene 
kaše, s poudarkom na nasvetih, kako 
različno vrsto kaše ali zelenjave pred-
pripraviti ali ohraniti čvrstost različ-
nih vrst zelenjave.

Postavni magister kuharstva Jakob Polajžer je ude-
leženkam tečaja v Gerečji vasi razdelil kuharske 
naloge.

OD PREDJEDI DO SLADICE
Članice DŽD Gerečja vas so se 10. fe-
bruarja zbrale v kuhinji gasilskega 
doma v Gerečji vasi, kjer so potekale 
kuharske delavnice pod vodstvom 
kuharja Jake, magistra kuharstva, do-
bro poznanega tudi s TV-zaslonov . 
Pripravil je recepte za odlične namaze 
iz skute in fižola, za fižolovo kremno 
juho s slanino, za odlični prilogi ali 
pa glavni jedi iz ajdove in ječmenove 
kaše ter osvežujočo sladico iz prosene 
kaše, ki jo lahko pripravimo tudi kot 
narastek.
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Zadovoljne in nasmejane udeleženke ob koncu kuharske delavnice še na skupni fotografiji

Sicer pa je bilo delovno srečanje le uvod v dogodke jubi-
lejnega leta, tako je v nagovoru med drugim povedala Su-
zana Žumer, predsednica ČD Turnišče, ob tem pa dodala: 
»Na jubilejnem občnem zboru smo se spomnili tudi vseh 
ustanovnih članov in ob tej priložnosti smo jim podelili ča-

stno članstvo. Dotaknili smo se dogodkov skozi zgodovino 
čebelarskega društva, posebej smo predstavili dogodke in 
delo preteklega leta, vsem članom pa smo se zahvalili za 
dobro sodelovanje. Leto 2016 je bilo za nas zares delov-
no leto, veliko smo postorili in uresničili društveni načrt, 
leto pa smo začeli z načrtovanjem šolskega čebelnjaka, kar 
je naš veliki projekt, v katerega smo vključeni tudi v leto-
šnjem letu. Letos načrtujemo dokončanje šolskega čebel-
njaka, hkrati pa nas čaka praznovanje 50-letnice društva, 
kar bomo združili s slovesnostjo pri OŠ Hajdina. Prav iz 
občine Hajdina prihaja veliko naših čebelarjev in zanimiv 
je podatek, da je čebelarsko društvo na Hajdini obstajalo 
okrog leta 1900, potem pa so se hajdinski čebelarji pri-
družili čebelarskemu društvu Turnišče. Ponosna sem na 
vse svoje člane in naše občane, s katerimi v društvu dobro 
sodelujemo, posebej ponosna pa sem na čebelarski pod-
mladek, ki deluje v okviru čebelarskega krožka na OŠ Haj-
dina. Lani so bili mladi čebelarji prvič na čebelarskem tek-
movanju in že osvojili bronasto priznanje. Čaka nas torej 
zanimivo jubilejno leto, ko želimo naš društveni jubilej do-
stojno obeležiti, skupaj s člani pa načrtujemo še strokovno 
ekskurzijo in še kar nekaj drugih čebelarskih dogodkov.«

TM

Jubilejno leto za naše čebelarje
Na jubilejnem, 50. občnem zboru so se v soboto, 14. januarja, v prostorih gostilne Čelan srečali člani ČD Turnišče, pridru-
žili pa so se jim tudi čebelarji iz sosednjih in prijateljskih društev. V ČD Turnišče je vključenih 68 čebelarjev, od teh kar 
nekaj zelo uspešnih in prizadevnih čebelarjev iz občine Hajdina, o katerih smo v Hajdinčanu že poročali.

Člani ČD Turnišče in gostje na jubilejnem, 50. občnem zboru januarja 2017
Foto: Foto Tement 

Članice so z veseljem zavihale rokave 
in pod budnim očesom in uporabni-
mi nasveti, s katerimi je med pripravo 
jedi postregel kuhar Jaka, pripravile 
odlične jedi, vse od predjedi do sladi-
ce, in jih z veseljem tudi pokusile. 
Po končanem učnem delu je kuhar 

Jaka udeleženkam tečaja postregel 
še z dobro mero hudomušnosti in hu-
morja, za prihodnje učne delavnice 

pa so se skupaj dogovorili še letos na 
temo priprave ribjih jedi. 

Besedilo in foto: MI
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Zanimivo je bilo slišati, da je bilo rav-
no 4. februarja leta 1999 ustanovljeno 
društvo, pa tudi, da so draženske go-
spodinje, žene in dekleta z letošnjim 
letom že postale polnoletne. Z ljudsko 
pesmijo so delovno srečanje začele 
ljudske pevke KD Skorba, na harmoni-
ki pa se je predstavila tudi domačinka 
Janja Tominc, ki sicer nastopa v Har-
monikarskem orkestru Primoža Zvira.
V orisu dogodkov in nasploh aktiv-
nosti minulega leta je predsednica 
Zdenka Godec posebej omenila tudi 
nekatere predavatelje, s katerimi so 
odlično sodelovale, med njimi preda-
vateljice iz Biotehnične šole Turnišče, 
Vesno Forstnerič Lesjak, mag. farm., 
dr. Ano Vovk Korže, vodjo Selekcijsko-
-poskusnega centra Semenarne LJ s 
Ptuja Darka Vernika, Darinko Gosteč-
nik, spomnila je na številne zanimive 
dogodke in prireditve, kjer Dražen-
čanke niso manjkale. Velja omeniti 
sodelovanje na velikonočni razstavi 
TD Ptuj, Ptujske grajske igre Društva 
cesarsko-kraljevi Ptuj in mnoge zani-
mive dogodke v občini Hajdina, za ka-
tere so Draženčanke pripravile števil-
ne domače dobrote. Lani so se sestale 
na 13 sejah, izdale dve zloženki, orga-
nizirale sedem tečajev, predavanj in 
delavnic, štiri ekskurzije, bile so gostje 
na prireditvah sorodnih društev, veli-
ko dobre volje in truda pa so vložile v 
15. Gospodinjski večer in v pripravo 
razstave domačih avtohtonih semen. 
Za dobro sodelovanje so se zahvalile 
vodstvu domače občine in županu 
mag. Stanislavu Glažarju, svetniku Ivu 

Rajhu, vaškemu predsedniku in vsem, 
ki jih podpirajo na njihovi dolgoletni 
poti.
NAČRTI IN NOV PROJEKT – SUŠENJE 
SADJA IN ZELENJAVE
V letu 2017 bodo članice Društva go-
spodinj Draženci veliko časa posvetile 
zdravemu načinu življenja, saj bodo 
v ospredju zdrava prehrana, poučna 

predavanja in delavnice, zdrav slog 
življenja, hoja in planinarjenje, nabira-
nje zelišč. Za projekt so si letos izbra-
le Sušenje sadja in zelenjave. Tudi v 
času pusta so si Draženčanke že dale 
duška, vse priprave pa so v teh dneh 
posvečene tradicionalnemu druženju 
članic ob 8. marcu.

TM

Delovno srečanje Draženčank
»Za nami je ponovno zelo zanimivo, uspešno leto, polno obletnic, leto, ki si ga 
bomo zapomnile predvsem po sušenju domačih semen, po obisku Boromejskih 
otokov, Budimpešte, po gospodinjskem večeru, po številnih prijetnih druženjih in 
srečanjih. Zapiski in fotografije, ki jih ni malo, pa so dokaz, da znamo in zmoremo 
izpeljati vse zastavljene cilje, večje projekte z veliko odgovornostjo in dobro voljo, 
da si prizadevamo za ohranjanje starih gospodinjskih opravil in vsekakor želimo 
naše delo prenašati na mlajši rod,« je v uvodnem pozdravu na 18. občnem zboru 
Društva gospodinj Draženci v soboto, 4. februarja, članice in vabljene goste 
nagovorila predsednica Zdenka Godec.

Zdenka Godec, predsednica Društva gospodinj Dra-
ženci, je naredila uvod v že 18. zbor članic.
Foto: Monja Selinšek, arhiv društva

Draženčanke so z obiskom počastili tudi domači koranti.

Ekipa draženskih gospodinj je 15. januarja pripravila predstavitev društva in kuhala nedeljsko kosilo v go-
stišču Villa Monde v Spuhlji, vse v sklopu projekta Bogastvo okusov podeželja.
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Majda Turnšek, predsednica društva, 
je v svojem nagovoru orisala dogodke 
in aktivnosti društva v minulem letu, 
ob tem pa posebej poudarila, da jih 
na vse dogodke, strokovne ekskurzije 
in družabna srečanja ter praznovanja 
vežejo lepi spomini in enkratna doži-

vetja. Potepanjem po Sloveniji so lani 
dodale še telovadbo in kolesarjenje, 
Hajdošanke pa so bile zraven tudi pri 
vseh vaških dogodkih, srečale so se 
ob dnevu žena, pripravile so Anin pi-
knik, posebno doživetje za vse pa so 
lani predstavljale vaške koline. Tudi v 
koline so se z veseljem vključile, je po-
vedala Turnškova, sicer pa so vzorno 
skrbele za urejenost cvetočih kotičk-
ov na vasi, skozi vse leto pa krepile so-
delovanje z vaškim odborom in prav 

vsemi društvi na vasi. 
ZA PREDSEDNICO PONOVNO 
IZVOLILE MAJDO TURNŠEK
Turnškova je še dodala, da so povsod 
z veseljem zraven, zmeraj dobre volje 
in vesele, da jih pri tem podpirajo tudi 
njihovi življenjski sopotniki. Samo 
želijo si, da bi tako ostalo tudi v letu 
2017, ko imajo hajdoške ženske veliko 
načrtov, je ob koncu občnega zbora 
povedala Majda Turnšek, ki so ji člani-
ce ob koncu mandata in po opravlje-
nih volitvah zaupale še en predsedni-
ški mandat v Društvu žensk Hajdoše.

Besedilo in foto: TM

Članici Jožica Peršoh in Brigita Peršoh Bezjak sta 4. februarja sodelovali na 
ocenjevanju krofov v Markovcih, kjer so bili Brigitini krofi proglašeni za najkrof 
2017. Čestitamo!

Utrinki z letošnjega 18. zbora članic Društva žensk Hajdoše

Hajdoške žene na 
delovnem srečanju

S harmoniko Štajerskih frajtonarjev in pesnico Olgo Vido-
vič so članice Društva ženske Hajdoše začele letošnji 18. 
redni zbor članic. V domači vasi so se članice srečale v pe-
tek, 3. februarja, na občnem zboru pa so se jim pridružili 
tudi nekateri gostje, med njimi župan mag. Stanislav Gla-
žar, občinski svetnik Slavko Burjan, predsednica VO Hajdo-
še Hilda Bedrač, naddekan Marijan Fesel, vaška kletarja 
Stanko Glažar in Janko Žumer ter predstavniki društev.

Da se v društvu tkejo prijateljske vezi, je med verzi 
povedala tudi domača pesnica in članica društva 
Olga Vidovič.

Hajdoške ženske so za predsednico znova izvolile 
Majdo Turnšek.

Draženski članici Jožica in Ula sta se 11. februarja udeležili tekmovanja v pika-
du, ki ga je organiziralo Društvo žena in deklet občine Hajdina.
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Hajdoške koline kot 
nekoč

Vaški odbor Hajdoše je z Društvom žensk Hajdoše in dru-
gimi društvi na vasi konec lanskega leta pripravil nekoč 
priljubljeni zimski praznik na vasi – domače koline. Vaški 
mesar Stanko, njegova najožja pomočnika in drugi del 
ekipe so se tudi letos bolj zjutraj zbrali na Turnškovi kme-
tiji v Hajdošah, kjer jih je čakal domači pujs.

Hajdoškega mesarja Stanka in njegova pomočnika Stanka 1 in Stanka 2 smo 
zmotili ravno takrat, ko so že nastajale domače klobase.

Vaška predsednica je znova dokazala, da se v kuhinji in na kolinah dobro znajde.

Mesarjevo darilo – vežica iz klobas – za slavljenca Ivana Brodnjaka.

Po jutranjem okrepčilu so se posvetili 
vsak svojemu opravilu in tako je bilo 
do večera, ko so hajdoške gospodinje 
v dvorani gasilskega doma pripravi-
le obilno domačo večerjo. Mesarji so 
naredili tudi domače klobase, krvavi-
ce in preostalo meso varno spravili za 
pojedino, gospodinje pa so postorile 
vsa druga dela, tako kot se je to de-
lalo nekoč na domačem prazniku. Na 
kolinah so ves dan tudi dobro jedli, za 
kar so poskrbele gospodinje pri Turn-
škovih, mesarja in druge na kolinah 
pa so prišli pozdravit tudi nekateri do-
mačini. 
Ponosni na dobro opravljeno delo pa 
sta bili na koncu tudi Hilda Bedrač, 
predsednica VO Hajdoše, in Majda 
Turnšek, predsednica Društva žensk 
Hajdoše, in koline že napovedali za 
letošnji december.

Besedilo in foto: TM Ob lepem vremenu si je vesela družba na domačih kolinah pri Turnškovih kosilo privoščila kar na prostem.
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V predstavitvi, ki jo je nazorno podal 
vodja šole Sandi Mertelj, je bilo za-
znati, da si delovanja šole ne moremo 
zamisliti brez velike pomoči občine 
Hajdina, staršev otrok, deloma pa tudi 
sponzorjev in donatorjev šole. Glede 
rezultatov je bilo leto 2016 zagotovo 
spet zelo uspešno leto. Ekipi starejših 
dečkov U-15 se je namreč uspelo ob-
držati v 1. Slovenski nogometni ligi – 
vzhodna skupina, kar je lep dosežek. 
Vemo namreč, da je prvo leto vedno 
tisto, ki je najtežje, saj se je treba pri-
lagoditi na popolnoma nove razmere 
v tej ligi. 
Tudi kadetska in mladinska ekipa sta 
dosegli zavidljive rezultate, kadeti so 
bili prvaki lige MNZ Ptuj, skupaj z mla-
dinci pa so se uvrstili v kvalifikacije za 
2. SML in 2. SKL, kjer pa so žal bili ne-

uspešni v tekmah proti ekipi iz Brežic.
Ne smemo pa pozabiti tudi vseh dru-
gih selekcij ONŠ, ki pridno trenirajo 
in se udeležujejo številnih dogodkov 
šole, kot so treningi, tekme, turnirji. 
Ni nujno, da bodo vsi postali dobri 
nogometaši, nekateri bodo morda 
postali sodniki ali trenerji, spet drugi 
organizatorji, nekateri morda vod-
stveni delavci v klubih. Trenutno je 
pomembno le to, da se otroci ukvar-
jajo s športom, se učijo timskega dela, 
delovnih navad, spoštovanja drugače 
mislečih. Vse te izkušnje bodo mladim 
zagotovo zelo koristile v nadaljevanju 
njihovih življenjskih poti.
Ob koncu predstavitve je delo in re-
zultate nogometne šole pohvalil tudi 
župan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar, hkrati pa ponudil pomoč ob-

čine tudi v prihodnosti, tako na po-
dročju razvoja športne infrastrukture 
kakor tudi na finančnem področju, 
seveda v skladu s finančnimi zmo-
žnostmi občine. Vodstvo nogometne 
šole pa se je s skromno pozornostjo za 
sodelovanje zahvalilo najprej občini 
Hajdina, nato pa še določenim spon-
zorjem šole.
Druženje je potekalo v zelo pozitiv-
nem vzdušju, vsi pa so si bili enotni, 
da je treba delovanje šole nadaljevati 
tudi v prihodnjem obdobju.

Sandi Mertelj

Ponovoletno druženje z ONŠ 
Golgeter Hajdina

V prostorih Bara Kavalo na Sp. Hajdini je 19. januarja potekalo tradicional-
no ponovoletno srečanje vodstva ONŠ Golgeter Hajdina z županom, svetniki, 
sponzorji, trenerji in predstavniki klubov iz občine Hajdina. Osnovni namen 
dogodka je bil predvsem pregled delovanja šole v letu 2016 in pogledi na de-
lovanje šole za naprej.

Župan mag. Stanislav Glažar (na desni) in vodja ONŠ 
Sandi Mertelj na prvem letošnjem srečanju v Špor-
tnem parku na Sp. Hajdini

Udeleženci letošnjega ponovoletnega druženja z ONŠ Golgeter Hajdina
Foto: Matija Brodnjak
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Ekipa U-15 ONŠ Golgeter Hajdina nastopa v 1. SNL U-15.
Foto: Matija Brodnjak

Otroška nogometna šola Golgeter 
Hajdina v jubilejnem letu

Otroška nogometna šola Golgeter Hajdina, ki je svoje delovanje uradno začela 
avgusta leta 2007, bo letos praznovala že deset let svojega delovanja. Osnovni 
namen šole pred desetimi leti je bil združitev vseh petih nogometnih klubov 
iz Občine Hajdina (NK Hajdina, NK Gerečja vas, NK Skorba, NK Hajdoše in NK 
Slovenja vas) na področju mlajših nogometnih selekcij ter posledično dvig ka-
kovosti dela z mladimi nogometaši. Nosilec projekta je še vedno Športna zveza 
Občine Hajdina, veliko vlogo pri projektu pa nosi tudi Občina Hajdina.

V letu 2017 je v tekmovalne procese 
vključenih kar 11 selekcij ONŠ Golge-
ter Hajdina, od U-7 do U-19, posle-
dično to pomeni, da imamo trenu-
tno vključenih že več kot 150 otrok. 
Z njimi se ukvarja deset licenciranih 
trenerjev, med njimi tudi trener vra-
tarjev. Lokacije delovanja potekajo po 
celotni občini Hajdina, na vseh petih 
igriščih nogometnih klubov, v dvorani 
OŠ Hajdina in tudi na igrišču z umetno 
travo pri OŠ Hajdina.
V starejših kategorijah U-19, U-17 in 
U-15 imajo naše selekcije v letošnji se-
zoni tudi visoke tekmovalne cilje. Eki-
pa starejših dečkov tekmuje v 1. SNL 
U-15-vzhod in trenutno zaseda 7. me-

sto po jesenskem delu tekmovanja. 
V pomladnem delu sezone bo ekipa 
poskušala zadržati obstoječo pozicijo, 
ob tem pa nabirati prepotrebne izku-
šnje za nadaljnja leta.
Tudi kadetska ekipa U-17 in mladin-
ska ekipa U-19 imata v letu 2017 vi-
soke cilje, želimo biti namreč prvaki 
MNZ Ptuj v obeh starostnih kategori-
jah, hkrati pa tudi uspešno nastopati 
v kvalifikacijah za 2. SML in 2. SKL-
-vzhod. Zelo velik uspeh za našo šolo 
bi bilo napredovanje v višjo ligo, a če 
nam morda spodleti, bomo pač po-
skušali v naslednjih letih.
Za druge, bolj ali manj netekmovalne 
selekcije od U-13 navzdol so priorite-

tni cilji še vedno prilagajanje na no-
gometno igro, spoznavanje timskega 
dela, nabiranje delovnih navad, spo-
štovanje drugače mislečih. Rezultati 
morajo biti prav tako prisotni, saj mo-
ramo vedno razmišljati pozitivno, a ne 
pod vsako ceno. Učiti se je treba tudi 
iz porazov, ki so sestavni del življenja.
Tudi letos bo ONŠ Golgeter Hajdina 
organizirala številne tradicionalne 
dogodke: 10. Turnir Golgeter Hajdina 
(17. in 18. 6. 2017), Poletno šolo no-
gometa (26.–30. 6. 2017) in Dan ONŠ 
Golgeter Hajdina (15. 10. 2017). Ključ-
ni dogodek leta za ONŠ pa bo zagoto-
vo prireditev ob 10-letnici delovanja 
šole, ki jo načrtujemo 2. septembra 
2017. V ta namen bomo pripravili do-
ločene športne aktivnosti naših mla-
dih članov, slavnostno akademijo, iz-
dali bomo zbornik, organizirali tekme 
staršev, pripravili načrte za naprej idr.
Ob tej priložnosti se spet zahvaljujem 
županu občine Hajdina mag. Stanisla-
vu Glažarju, vsem svetnikom in celo-
tni občinski upravi za vso dosedanjo 
podporo pri delovanju šole, v upanju 
seveda, da takšno sodelovanje ostaja 
tudi za naprej.

Sandi Mertelj
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Izjemen veteranski 
nogometni turnir v 

Markovcih
Na praznični 8. februar so se vse štiri nogometne vete-
ranske ekipe iz občine Hajdina udeležile tradicionalnega 
nogometnega turnirja v Markovcih, ki ga vsako leto or-
ganizira ŠD Stojnci. Kljub prazniku so se vse ekipe dobro 
organizirale (fantje so pridobili soglasja v družinah) in so 
dostojno zastopale najprej svojo vas, nato pa tudi občino 
Hajdina. Veterani NK Hajdina so bili na praznični 8. februar zmagovalno razpoloženi. 

Čestitamo!

Zavedamo se, da rezultati v teh starostnih kategorijah naj 
ne bi bili prvotnega pomena, a vsi vemo, kakšni smo no-
gometaši v teh letih. Še vedno radi zmagujemo, da imamo 
potem lahko razloge za veselje.
Veterani Hajdoš so se pomerili na turnirju nad 45 let in na 
koncu med desetimi ekipami osvojili 2. mesto. Njihov vra-
tar Leopold Valh je bil proglašen za najboljšega vratarja 
turnirja. Poldi torej kljub rosnim letom nadaljuje aktivnosti 
v nogometu in prav je tako.
Še posebej zanimivo je bilo na turnirju nad 35 let, na kate-
rem so nastopale druge tri veteranske ekipe iz občine Haj-
dina: NK Gerečja vas, NK Skorba in NK Hajdina. Prav slednja 
je poskrbela za morda eno največjih presenečenj v zadnjih 
letih na tem turnirju, v finalu, po maratonskem izvajanju 
6-metrovk, je namreč ekipa NK Hajdina premagala ekipo 
KMN Poetovio, večkratne serijske prvake v številnih ligah 
na tem območju. Družbena omrežja so po tem uspehu 
tako rekoč pregorela od navdušenja (like, comment, sha-

re), sledili so klici in čestitke številnih športnih prijateljev, 
priznane novinarske hiše Spodnjega Podravja (Hajdinčan, 
Štajerski tednik in PeTV) so se takoj aktivirale, ženske pa 
so ponorele, ko so zmagovalni fantje objavili fotografijo 
iz slačilnice (slačifantje s Hajdine). Tudi hajdinski župan je 
bojda že obljubil častni sprejem na občini Hajdina, ena iz-
med mičnih lokalnih ponudnic gostinskih storitev pa boj-
da nabavo novih dresov za veterane. 
V senci uspeha NK Hajdina pa so nekako ostale še tretje 
mesto veteranov NK Skorba in solidne igre veteranov NK 
Gerečja vas. Žal je tako, zgodovina piše le o prvakih, vse 
drugo se hitro pozabi.

Sandi Mertelj

Veteranska slačilnica
Foto: arhiv Mertelj

Še nekaj zanimivih izjav igralcev zmagovalne ekipe NK Hajdi-
na, ki so jih zabeležili novinarji:

Matija Brodnjak (nemška vztrajnost pri penalih): En penal 
bom pa Nastji Čehu vendarle ubranil.
Borut Erhatič (skrb za urejenost): Na zgodovinskih fotografi-
jah je treba biti z verižico.
Aleksander Verlak (filigranska natančnost): Penali so moja 
specialiteta.
Matej Žuran (pozitivno razmišljanje): Finali se ne izgubljajo.
Boštjan Pacher (realizacija): Še posebej rad zabijam v fina-
lih.
Sandi Mertelj (odločnost v zadnjih minutah): Ne, Erha, ti ne 
boš streljal penalov.
Bojan Gaiser (predrznost v finalu): Stisnimo Poetovio zgoraj.
Matjaž Črnko (žrtvovanje): Za zmago se je bilo treba tudi 
poškodovati.
Viktor Hotko (taktična prepirljivost): Še posebej sem rad v 
konfliktu z Jožem.
Sebastjan Zupanič (neuporabljena agresivnost): V finalu mi 
ni bilo treba niti »klizit«.
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Športna infrastruktura 
v občini Hajdina

V občini Hajdina imamo precej razvejano športno infrastrukturo, na kateri je 
možen razvoj številnih športnih panog. Po večletni tradiciji je najbolj množi-
čen šport v občini Hajdina še vedno nogomet. Aktivnih je namreč kar pet no-
gometnih klubov, za mlade skrbi ONŠ Golgeter Hajdina, dejavni pa sta tudi dve 
ekipi za mali nogomet.

Tako imamo v občini Hajdina kar pet 
velikih, s strani Medobčinske nogo-
metne zveze Ptuj tudi licenciranih 
nogometnih igrišč in še eno nelicen-
cirano, pomožno nogometno igrišče 
v Športnem parku na Spodnji Hajdini. 
Za razvoj tenisa so na razpolago pe-
ščena zunanja in notranja igrišča v 
Goya centru v Hajdošah, prav tako pa 
tudi teniško igrišče z umetno maso na 
Zgornji Hajdini. 
V zadnjem obdobju je nastal nov 
športni park pri OŠ Hajdina, kjer so na 
razpolago malo nogometno igrišče z 
umetno travo, malo nogometno igri-
šče z umetno maso, igrišče za odboj-
ko na mivki in štiristezna 60-metrska 
atletska steza z jamo za skoke v dalji-
no. Poskrbljeno je tudi za razsvetljavo, 
tako da so te dejavnosti možne tudi v 
večernih urah. Uporabniki teh igrišč 
so v prvi meri osnovnošolci, v popol-
danskih in večernih terminih pa tudi 
klubi in društva ter številni rekreativci. 
V Športnem parku Hajdoše je bila lani 
dokončana tudi tekaška tartanska 
steza (dve progi) okrog nogometnega 
igrišča. Tekaška proga je namenjena 
predvsem rekreativcem, še posebej 
radi pa jo uporabljajo tudi predstavni-
ki gasilskih društev iz občine Hajdina. 
Aktivno dogajanje poteka tudi v te-

lovadnicah OŠ Hajdina; v veliki, osre-
dnji telovadnici se rekreirajo domača 
športna društva in otroci ONŠ Golge-
ter Hajdina (nogomet, košarka, od-
bojka), v mali telovadnici pa potekajo 
številni drugi rekreativni programi za 
vso populacijo (Biba se giba, aerobika 
za mlajše in starejše …). V telovadnici 
v vrtcu Hajdina pa zraven aktivnosti 
vrtca potekajo še treningi karate klu-
ba WKSA Hajdina.
V bližini lokacije centralnega vodnega 
črpališča Skorba se razprostira še en 
športnorekreacijski center – improvi-
ziran fitnes na prostem, lepo pa je ure-
jena tudi tekaška steza znotraj gozda.
Glede prihodnosti razvoja dodatne 
športne infrastrukture v občini Hajdi-
na so načrti zastavljeni zelo ambici-
ozno, želimo si namreč velikega no-
gometnega igrišča z umetno travo za 
potrebe ONŠ in drugih klubov, velik 
potencial predstavlja tudi nedoreče-
na površina v Jami Draženci, prav tako 
pa se z nakupom in obnovo kartodro-
ma v Slovenji vasi odpirajo dodatne 
možnosti razvoja avto-moto športa. 
Še vedno pa je aktualna tudi Dravska 
kolesarska pot, ki deloma že povezuje 
več občin med seboj.

Sandi Mertelj

V zadnjem obdobju je nastal nov športni park pri OŠ 
Hajdina, kjer je na razpolago tudi malo nogometno 
igrišče z umetno travo.

V minulem letu je bila v Športnem parku Hajdoše 
okrog nogometnega igrišča dokončana tekaška tar-
tanska steza. Foto: TM

Maja Bedrač 
najperspektivnejša 
športnica MO Ptuj

Na Gimnaziji Ptuj je 26. januarja po-
tekala prireditev Športnik leta 2016 
Mestne občine Ptuj, na kateri je bila 
lepega priznanja deležna tudi Maja 
Bedrač, članica Atletskega kluba Ptuj. 
Bila je namreč izbrana za najperspek-
tivnejšo športnico MO Ptuj.

»Priznanje mi vsekakor veliko pome-
ni in je obenem lepa spodbuda za 
nadaljnje delo. Prislužila sem si ga z 
osvojeno srebrno medaljo v skoku 
v daljino na evropskem prvenstvu 
za mlajše mladinke v Gruziji, čeprav 
tam nisem dosegla posebno dobre 
znamke (619 cm, op. a.). Cilji za leto-
šnje leto so povezani z izboljšanjem 
rezultata preko znamke 650 cm in s 
čim boljšim rezultatom na evropskem 
mladinskem prvenstvu v Italiji,« je po-
vedala 17-letna atletinja, ki ima doslej 
najboljši uradni rezultat v njeni naj-
ljubši disciplini 636 cm (nastopa tudi 
v sprintu).
Maji je konec lanskega leta podobno 
priznanje podelila tudi Atletska zveza 
Slovenije, saj jo je izbrala za najobe-
tavnejšo mlado atletinjo v Sloveniji. 
Obenem je bila razglašena za najbolj-
šo slovensko atletinjo v konkurenci 
mlajših mladink.

Jože Mohorič, Štajerski tednik

Maja Bedrač je prejela priznanje za najperspektiv-
nejšo športnico MO Ptuj. 
Foto: Črtomir Goznik, Štajerski tednik
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Najboljše tri ekipe rednega dela so se uvrstile v konč-
nico, kamor so prvouvrščeni iz rednega dela prenesli 3 
točke (KMN Draženci), drugouvrščeni 1 točko (ŠD Rim), 
tretjeuvrščeni pa so začeli brez točk (Poetovio Plindom). 
Draženčani so to prednost znali ubraniti, to jim je uspelo 
z zmago v zadnji tekmi turnirja proti ekipi ŠD Rim. Za-
ključek v dvorani Ljudski vrt si je ogledalo več kot 300 
gledalcev in ti so spremljali zares kakovosten mali no-
gomet. 
Rezultati končnice: Poetovio Plindom 0807300 – KMN 
Draženci 3:1, ŠD Rim – Poetovio Plidnom 0807300 3:2, 
KMN Draženci – ŠD Rim 2:0.

Končni vrstni red:
1. KMN Draženci (6 točk)
2. ŠD Rim (4 točke)
3. Poetovio Plindom 0807300 (3 točke)
Postava KMN Draženci: Fras, Jazbec, Rumež, Kozel, Vin-
diš, Petek, Zagoršek, Simonič, I. Emeršič, B. Kurež.
Ian Emeršič, igralec KMN Draženci: »Menim, da smo 
povsem zasluženo slavili. Na prvem srečanju v končnici 
smo sicer igrali slabo, se po vodilnem zadetku potegnili 
preveč nazaj, kar je izkušena ekipa Poetovia kaznovala. 
Nato smo se kot ekipa izkazali v zadnji tekmi proti Rimu, 
kjer smo zasluženo slavili. Zahvaljujem se vsem igral-
cem, ki so letos nastopili za KMN Draženci. Smo zelo do-
bri prijatelji in to se je pokazalo tudi na igrišču.«
Mag. Stanislav Glažar, predsednik MNZ Ptuj: »Ponovno 
smo s samo ligo malega nogometa lahko zadovoljni, saj 
smo gledali kakovosten nogomet, ki ga je prikazalo vseh 
12 ekip. Vidi se, da je sama liga priložnost igranja za tiste, 
ki igrajo v 1. in 2. ligi velikega nogometa, in tudi za tiste, 
ki nastopajo v futsalu 1. in 2. lige. Tudi sama končnica 
je bila razburljiva, v njej pa so nastopile ekipe, ki so bile 
resnično najboljše. KMN Draženci je na koncu zasluže-
no prvak, čeprav so bile vse tri ekipe v končnici resnično 
odlične, in če bi zmagala katera koli izmed njih, bi bilo to 
zasluženo.«
Med tekmami končnice so svoje znanje prikazali mladi 
nogometaši (U-11) iz ONŠ Golgeter Hajdina in Nogome-
tne šole Videm.

JM, 
Štajerski tednik

KMN Draženci prvak 
lige Generali

Veliki zmagovalci letošnje zimske lige MNZ Ptuj pod spon-
zorstvom zavarovalnice Generali so igralci KMN Draženci. 
Ti so bili najboljši že v rednem delu tekmovanja, ki je vse-
bovalo 11. krogov. V teh so Draženčani dosegli kar devet 
zmag in le en poraz.

1. KMN DRAŽENCI 11 9 1 1 51:20 28
2. ŠD RIM 11 8 2 1 38:13 26
3. POETOVIO PLINDOM 11 7 3 1 51:24 24
4. BAGERKOM 11 6 1 4 28:24 19
5. ANDIAMO PIZZA SAŠ 11 5 3 3 43:30 18
6. TRCKO 11 6 0 5 41:32 18
7. DESTRNIK VIRTUOZI 11 5 0 6 31:32 15
8. EHM TEAM 11 3 1 7 17:28 10
9. ŠD PTUJSKA GORA 11 3 1 7 21:45 10
10. HAJDINA 11 3 0 7 30:44 9
11. ŠD DRAŽENCI 11 2 1 8 23:48 7
12. MŠD PTUJ 11 2 1 8 20:57 7

Zmagovalna ekipa zimske lige MNZ Ptuj – KMN Draženci
Foto: Črtomir Goznik, Štajerski tednik

Prejemniki priznanj za najboljše tri ekipe
Foto: JM
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Nika druga v Mariboru 
in peta v Italiji

Judo zveza Slovenije in JK Branik Broker sta v športni dvorani Lukna v začetku 
februarja izvedla državni prvenstvi v judu za starejše dečke in deklice (U-14), 
na katerem je nastopilo 230 tekmovalcev iz 42 klubov, in za kadete in kadeti-
nje, na katerem se je borilo 150 tekmovalcev iz 28 slovenskih klubov.

Izmed predstavnikov JK Drava je bila 
znova najboljša 17-letna kadetinja 
Nika Šlamberger iz Slovenje vasi, ki 
je odšla na blazine neposredno iz bol-
niške postelje (gripa). V kategoriji nad 
70 kg je dosegla tri zmage in en poraz. 
S tem dosežkom je zasedla končno 2. 
mesto in je na državnem prvenstvu 
osvojila srebrno medaljo. 
DP za kadetinje, nad 70 kg: 
1. Dora Bohinc, ŠD GIB Šiška
2. Nika Šlamberger, JK Drava Ptuj
3. Metka Lobnik, Judo šola Maribor
4. Živa Mehle Kostrevc, JK Golovec
5. Nika Horvat, JK Z'dežele Sankaku
TEKMA EVROPSKEGA POKALA ZA 
KADETINJE V ITALIJI
Follonica je v sredini februarja gostila 
tradicionalno tekmo za evropski po-
kal. Na izjemno močnem tekmovanju 
je skupno nastopilo 509 tekmovalcev 
iz 28 držav, med njimi je tekmovala 
tudi Nika Šlamberger. V njeni katego-
riji nad 70 kg je nastopilo 19 tekmo-
valk iz celotne Evrope. 

Članica JK Drava se je z dvema tež-
ko prisluženima zmagama uvrstila v 
polfinale. Najprej je v prvi borbi proti 
odlični Španki Sari Fernandez zmaga-
la v podaljšku, ko ji je uspel končni pri-
jem (Fernandezova je na koncu preko 
repasaža prišla celo do 3. mesta). V če-
trtfinalu je premagala Madžarko Petro 
Farago, s katero je sicer lani na istem 
tekmovanju izgubila. V polfinalu jo je 
čakala Hrvatica Helena Vukovič, prvo-
uvrščena na svetovni lestvici v tej ka-
tegoriji. Nika je začela zelo odločno in 
si priborila taktično prednost. Na nje-
no nesrečo je pri eni od napadalnih 
akcij naredila napako in tekmica je to 
izkoristila za zmago. 
V nadaljevanju je Niko v borbi za 3. 
mesto čakala njena glavna tekmica v 
Sloveniji, Ljubljančanka Dora Bohinc. 
Nika je nanizala vrsto odličnih napa-
dov, iz katerih se je tekmica le s teža-
vami reševala. Odlično je začela tudi 
napad v zadnji minuti borbe, in ko je 
že kazalo na uspeh, se je Bohinčeva 

zadnji hip izvila iz prijema, po preho-
du v parter pa ji je uspelo Šlamberger-
jevo zadržati v končnem prijemu. 
Z osvojenim 5. mestom je Nika izpol-
nila normo za nastop na letošnjem 
evropskem kadetskem prvenstvu, kar 
je bil glavni cilj pred odhodom v Ita-
lijo. 
Nika je po prihodu iz Italije povedala: 
»S končno uvrstitvijo nisem najbolj za-
dovoljna, same borbe pa so bile na kar 
visokem nivoju. V nekaterih trenutkih 
mi je zmanjkalo nekaj kondicije, ki sem 
jo izgubila z boleznijo v zadnjih tednih 
pred odhodom v Italijo.«
Evropski pokal, kadetinje nad 70 kg:
1. Helena Vuković (Hrvaška)
2. Daria Vladimirova (Rusija)
3. Dora Bohinc (Slovenija)
5. Nika Šlamberger (Slovenija, JK 
Drava)

Jože Mohorič, Štajerski tednik

Trener Vlado Čuš in uspešna judoistka Nika Šlam-
berger
Foto: arhiv NŠ

Ptujski božično-novoletni tek 
s postojanko v Hajdošah

Tradicija na praznični 26. december se je lani nadaljevala. Že tradicionalen 
dogodek – Ptujski božično-novoletni tek in pohod – je na Ptuj ponovno priva-
bil množico rekreativcev z rdečimi božičkovimi kapicami. Prvič sta bila novost 
mini Božičkov tek po Krempljevi ulici in Božičkov pohod do Hajdoš in nazaj, 
prvič pa so tekači in pohodniki startali z Mestnega trga na Ptuju.

Poleg podpore MO Ptuj in občine Haj-
dina se je v dogodek kot soorganiza-
tor vključil tudi Javni zavod za turizem 
Ptuj, v veliko pomoč pa je bil tudi VO 
Hajdoše z društvi, ki je pri hajdoškem 

krožišču poskrbel za okrepčilo, pose-
bej pa sta dobrodošlico tekačem in 
pohodnikom izrekla hajdinski župan 
mag. Stanislav Glažar in predsednica 
VO Hajdoše Hilda Bedrač.
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Od ideje v letu 2012, ki se je 
ptujskim tekačem porodila 
v baru Maraton, je po petih 
letih na Ptuju nastala že zelo 
resna in dobro obiskana re-
kreativna prireditev. Razširil 
se je organizacijski odbor, 
vedno več je partnerjev in 
prijateljev projekta, novo 
nadaljevanje pa bo zgodba 
dobila že letos decembra. 

Matija Brodnjak, eden od pobudnikov za Božičkov tek, 
je po lanskem dogodku strnil vtise in povedal: »Sedaj že 
tradicionalni 5. Ptujski božično-novoletni tek in pohod 2016 
je v minulem letu doživel kar nekaj nadgradnje. Osrednje do-
gajanje s startom in ciljem smo preselili na ptujski Mestni trg, 
ki je bil čudovita praznična kulisa. Dodali smo tudi Božičkov 
pohod, kar se je izkazalo za zelo dobro odločitev. Rekreativce 
smo tokrat pogostili v Hajdošah, kjer so se, prav tako kot prej-
šnja leta v Skorbi, vaščani in društva iz Hajdoš zelo potrudili 
in pripravili odlično božičkovo okrepčilo. Tokrat nas je bilo 
aktivnih nekaj več kot 400 udeležencev, ki so ponovno prišli 
tudi iz drugih slovenskih krajev. 
Potencial za tovrstne rekreativne dogodke je zelo velik, zelo 
pomembno pa je, da še dodatno privabimo v svojo sredino 
širšo množico iz naših krajev in vseh generacij, saj je nujno, da 
naredimo nekaj dobrega za počutje in zdravje po kulinarično 
bogatih božičnih praznikih. 
Kot član organizacijskega odbora se zahvaljujem vsem, ki so 
pomagali obogatiti naše rekreativno dogajanje v občinah 
Ptuj in Hajdina. Sponzorji našega dogodka so pripravili tudi 
božičkovo sponzorsko vrečko z zanimivo in uporabno vsebi-
no. 
Če vas zanima, kako je vse skupaj potekalo in kdo vse je bil z 
nami, na družbenem omrežju Facebook dodajte osebo Boži-
ček Ptujski in si boste lahko ogledali slikovni in video mate-
rial z dogodka. 
Nasvidenje spet v torek, 26. 12. 2017, na ptujskem Mestnem 
trgu, od koder sledi pot skozi Skorbo do Hajdoš in nazaj. Vmes 
pa bo seveda organiziran počitek.«

TM

Hajdinski planinci 
pred novimi 

pohodniškimi izzivi
Začetek leta 2017 je bil za člane Planinskega društva Haj-
dina zanimiv in pohodniško razgiban. Za nami je že pet 
načrtovanih pohodov in razveseljivo je, da se je vseh po-
hodov udeležilo veliko število pohodnikov. Načrt pohodov 
skozi vse leto je zelo raznolik in je primeren za vse genera-
cije. Ena od osrednjih nalog društva v letošnjem letu pa je, 
da v svoje vrste privabi tudi mlajše pohodnike.

Prvi letošnji pohod je bil na Silvestra na Boč, sledil je 18. 
pohod po poti Ivana Potrča in Matije Murka s Ptuja na Dr-
steljo, nato smo se podali na zimski pohod na Pohorje. V 
pravi zimski idili – dan pred tem je namreč zapadlo veliko 
novega snega – smo prehodili pot s Peska do Osankarice.
TRADICIONALEN VINCEKOV POHOD 
Konec januarja je bil zelo dobro obiskan tudi že tradicio-
nalen pohod po občini Hajdina, v okviru začetka rezi vin-
ske trte. Pot je tokrat potekala iz vasi Skorba v smeri Zg. 
Hajdine, Dražencev, Sp. Hajdine in nazaj v Skorbo. Pot smo 
prehodili v slabih petih urah. Pri tem so nam prijazno po-
magali predsedniki vaških odborov posameznih vasi, nji-
hovi člani, kletarji in društvo gospodinj. Posebna zahvala 
pri organizaciji pohoda gre Vaškemu odboru Skorba, kjer 
sta vsako leto start pohodnikov in tudi zaključek pohoda. 
Za to imajo veliko zaslug predsednica Renata Gabrovec in 
člani vaškega odbora, kletarji Skorbe, še posebej pa Dra-
gica in Jože Meglič za pripravljeno pogostitev ob tej pri-
ložnosti. 

Pohodniki na letošnjem Vincekovem pohodu po občini Hajdina
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Ob poti sta nas prijazno sprejela še 
predsednik Vaškega odbora Zg. Haj-
dina Zlatko Kondrič in farni župnik 
Marijan Fesel ter nas počastila s čajem 
in šilčkom domačega. Na Zg. Hajdini 
preko proge nas je pogostil predse-
dnik Vaškega odbora Andrej Tumpej 
z ekipo sodelavcev. V Dražencih so 
nas prijazno sprejeli člani vaškega 
odbora s predsednikom Damijanom 
Cebekom ter članici društva gospo-
dinj Draženci Helena Ferš in Zdenka 
Lesjak. Sledil je daljši postanek, prav 
tako pa smo se okrepčali s kuhanim 
krompirjem, kruhom, zaseko in čebu-
lo. Hvala tudi vsem kletarjem posa-
meznih vasi za pijačo.
V sredo, 8. februarja, smo se udele-
žili tradicionalnega pohoda ob kul-
turnem prazniku – iz Ljutomera na 
Jeruzalem in nazaj v organizaciji PD 
Ljutomer. Za februar sta predvidena 
še pohod v neznano z Jakcem in obč-
ni zbor društva, ki je vsako leto zadnji 
petek v februarju v hotelu Roškar v 
Hajdošah. Če še odlašate, ali bi se pri-
ključili našim pohodom, potem kar 
brez odlašanja zavrtite eno od naših 
kontaktnih številk na naši spletni stra-
ni: www.pdhajdina.com in se nam 

pridružite.
POHODI V MARCU IN APRILU

 – sobota, 4. marec: Kal – Mrzlica
 – sobota, 18. marca: Jožefov po-

hod v Prekmurje

 – ponedeljek, 17. aprila: veliko-
nočni pohod

 – sobota, 22. aprila: 25. pohod na 
Sljeme nad Zagrebom

Slavko Burjan

Hajdinski planinci aktivni že na začetku leta ...
Foto: arhiv PD

Zaključek gasilske 
mladine PGD Gerečja vas

Še pred koncem minulega leta smo imeli mladinci skupaj 
z mentorico zaključek tekmovalne sezone. Kot vsako leto 
smo si tudi lani v prostorih domačega gasilskega doma 
pripravili decembrsko srečanje.

Zbrali smo se v skromni zasedbi in najprej okrasili božič-
no drevo. Za popestritev vzdušja smo si predvajali božič-
ne pesmi, ob njih prepevali in se imeli lepo. Po končanem 
okraševanju smo si privoščili »mladinsko« večerjo (pico). 
Pridružili so se nam tudi nekdanji člani mladinske ekipe ter 
z njimi preživeli lep in zanimiv večer. Ob koncu srečanja 
je naša mentorica spregovorila nekaj motivacijskih besed 
za prihodnjo sezono. Navdušeni in srečni smo se nato v 
večernih urah razšli. 
Vsi skupaj si želimo uspešno leto 2017, čim manj poškodb, 

redno prihajanje na vaje, veliko sreče in znanja na tekmo-
valnem polju ter seveda veliko osvojenih pokalov. 

Urška Kiselak

Foto: Mateja Paveo
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Občni zbor se je začel z otvoritvijo in izvolitvijo organov 
občnega zbora. Delovni predsednik Ivo Lešnik je prevzel 
vodenje zbora. Letna poročila o delu so padali funkcionarji 
društva. Vsak mesec v letu je prinesel nove in nove naloge 
tako z organizacijskega kot operativnega delovanja. Gasil-
ci v Gerečji vasi so se pridno izobraževali, uspešno tekmo-
vali na različnih nivojih, se udeleževali različnih slovesnosti 
v občini in širše, skrbeli za urejenost gasilskega doma in 
drugo. 
Med navzočimi na zboru so bili tudi številni gostje, med 
njimi predstavnik OGZ Ptuj Janez Liponik, ki je pohvalil 
delo društva in orisal glavne načrte OGZ Ptuj v tem letu. 
V nadaljevanju sta bila predstavljena načrt dela in finančni 
načrt za leto 2017. Sledil je sprejem novih članov, podelje-
na so bila gasilska priznanja in odlikovanja ter značke za 
dolgoletno delo in članstvo v gasilski organizaciji. Gasilski 
mladini, ki je v letu 2016 pridno nabirala svoja znanja, so 
bile podeljene značke za različne veščine. Prav tako so bila 
podeljena gasilska mladinska priznanja. 
Priznanje za dolgoletno aktivno delo v gasilski organizaciji 
so prejeli: Ana Jerenko, David Peer, Aljaž Nahberger – vsi za 
10 let, Mojca Požgan, Uroš Nahberger, Uroš Paveo, Rok Kai-

sersberger in Miha Lešnik – vsi za 20 let, Bojan Racić za 30 let. 
Priznanje za dolgoletno aktivno delo v operativi sta prejela: 
Mojca Požgan za 10 let in Miran Kaisersberger za 30 let. 

Obnova garderob v gasilskem 
domu Gerečja vas

Glede na to, da je bila v PGD Gerečja vas že dolgoletna želja in tudi potreba, 
smo se odločili za obnovo garderob in poveljniške sobe. Garderobe so bile že v 
dotrajanem stanju, nefunkcionalne, vlažne in energetsko potratne.

Garderobe v gasilskem domu v Gerečji vasi so že 
bile v dotrajanem stanju, nefunkcionalne, vlažne in 
energetsko potratne.

V zadnjih mesecih leta 2016 smo se 
lotili del. V garderobah smo položili 
hidroizolacijo, položili nove ploščice, 
prepleskali stene, na strop namesti-
li plošče knauf in izdelali nove gar-
derobne omare za gasilske zaščitne 
obleke, čelade in gasilske čevlje. Za 
poveljniško sobo sta bili po meri izde-
lani miza in omara. V obeh prostorih 
so bila zamenjana okna. 
Pri obnovitvenih delih je bilo opravlje-
nih okrog 400 prostovoljnih delovnih 
ur naših članov. Z dokončanjem zada-

nih del smo tako v društvu pridobili 
sodobne in funkcionalne garderobe 
ter poveljniško sobo. Operativno delo 
bo s tem lažje in prijetnejše. 
Vsem, ki so pri tem projektu pomaga-
li, se lepo zahvaljujemo. 

PGD Gerečja vas 

Gasilci so poskrbeli za temeljito obnovo 
in gasilska oblačila so že na svojem mestu.

 Foto: Rado Kaisersberger 

86. redni občni zbor PGD Gerečja vas

V soboto, 4. februarja, so se člani in članice PGD Gerečja vas zbrali na 86. rednem letnem občnem zboru. Opravili so 
pregled preteklega dela in podali načrte za nadaljnje delo.

Na občnem zboru so mladim gasilcem podelili posebna mladinska odlikovanja.
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V čin gasilca I. st. so napredovali: Jasna Klep, Aljaž Nahber-
ger, David Peer, Benjamin Mlinarič, Marcel Kaisersberger in 
Simon Kaisersberger. 
V čin GČ I. st. je napredoval: Rado Kaisersberger. 
Značko gasilskega veterana je prejel: Miroslav Zupanič. 
Priznanje GZ II. stopnje sta prejeli: Mojca Požgan in Mateja 
Paveo. 
Mladinsko odlikovanje so prejeli: Urška Kiselak, Monika Kise-
lak, Kaja Intihar, Jure Drevenšek in Luka Novak. 
Tečaj za vodjo čolna sta opravila: Benjamin Mlinarič in Mar-
cel Kaisersberger. 
Tečaj za motorno žago so opravili: Simon Kaisersberger, Be-
njamin Mlinarič in Marsel Kaisersberger.
Podeljena so bila tudi priznanja in značke mladincem – 
pridobili so veščine za plavalca, kolesarja in glasbenika. 
Priznanja sta podelila predstavnika OGZ Ptuj Janez Lipo-
nik in Boštjan Prosenjak.
Društveno priznanje za dolgoletno članstvo (za 30 let) je pre-
jel Franc Karo. 
Društveno priznanje za požrtvovalno delo v gasilstvu pa so 
prejeli: Boris Kaisersberger, Uroš Nahberger in Simon Černe-
zel.
MARTIN KAISERSBERGER POSTAL 
ČASTNI ČLAN DRUŠTVA 
Prav posebno priznanje, listina o častnem članstvu, je bilo 
podeljena Martinu Kaisersbergerju za življenjsko delo v 
gasilstvu. Na svoji več kot 50-letni uspešni gasilski poti je 
Martin v društvu opravljal različne vodilne funkcije in pri-
speval neizbrisen pečat. Še danes vestno opravlja naloge 
gospodarja – hišnika. PGD Gerečja vas se mu tudi na tem 
mestu iskreno zahvaljuje za njegov prispevek h gasilstvu 
in čestita k prejemu priznanja. 
V neuradnem delu, ki se je nadaljeval z glasbo, so zbrane 
na občnem zboru obiskali tudi člani ED Koranti Hajdina. 

PGD Gerečja vas

Predsednik in poveljnik PGD Gerečja vas, Aleš Purgaj in Uroš Paveo, sta podelila 
listino o častnem članstvu dolgoletnemu prizadevnemu gasilcu Martinu Kai-
sersbergerju.
Foto: Mateja Paveo, Benjamin Mlinarič

46. občni zbor 
PGD Slovenja vas

V gasilskem domu v Slovenji vasi je bil v soboto, 11. fe-
bruarja, občni zbor PGD Slovenja vas, na katerem so se 
zbrali številni domači gasilci, predstavniki sosednjih in 
prijateljskih gasilskih društev, med gosti pa so bili župan 
mag. Stanislav Glažar, podpoveljnik GZS Zvonko Glažar, 
Milan Majer in Ivan Šimenko iz OGZ Ptuj, gasilski občinski 
poveljnik Ivan Brodnjak, naddekan Marijan Fesel, bogo-
slovec Primož Lorbek ter predstavniki vaške skupnosti in 
domačih društev.

Gasilcem v Slovenji vasi se je za njihovo delo in prizadevnost pa tudi za tekmo-
valne uspehe zahvalil župan mag. Stanislav Glažar.

Predsednik PGD Slovenja vas Uroš Matjašič je v uvodnem 
delu poročila povedal, da se je od lanskega do letošnje-
ga občnega zbora v PGD Slovenja vas zvrstilo veliko po-
membnih, omembe vrednih dogodkov. Dosegli so za-
stavljene cilje, izpeljali skoraj vse načrtovane dogodke, 
izkazali so se v operativi, je dejal Matjašič, ob tem pa tudi, 
da je ponosen na tekmovalne uspehe in še posebej na do-
ber rezultat na državnem tekmovanju, ki za društvo pred-
stavlja velik uspeh. Veliko dela slovenjevaške gasilce čaka 
tudi letos, saj so si zastavili obsežen načrt dela na vseh 
področjih, v ospredje pa so znova postavili pridobivanje 
novih članov v gasilske vrste.
DOBER VZGLED NOVI GASILSKI GENERACIJI
Tudi poveljnik PGD Slovenja vas Ignac Skaza za minulo 
leto ni imel kratkega poročila, predstavil je vse, kar se je 
pomembnega zgodilo na področju operative in preventi-
ve, pohvalil je tako operativno enoto kot tudi tekmovalne 
enote in še posebej oba mentorja mladine, ki se trudita 
dobro delati z mladimi gasilci.
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Poudaril je, da jih delo gasilcev ple-
meniti in temu posvečajo veliko pro-
stega časa, rednih vaj, rdeča nit v ga-
silskem društvu pa so po njegovem 
vaje in redna preventiva. Spomnil je 
še na lanski dan odprtih vrat v gasil-
skem društvu in se zahvalil vsem, ki 
so veliko doprinesli k temu dogod-
ku. Sicer pa so slovenjevaški gasilci 
lani zabeležili okrog 100 dogodkov, 
s svojim prostovoljnim in humanim 
delom pa so prepričani, da so bili in 
so še zmeraj dober vzgled novi gasil-
ski generaciji.
ZASLUŽNIM GASILKAM IN GASIL-
CEM PODELJENE ZAHVALE IN PRI-
ZNANJA 
Na občnem zboru so slovenjevaški 
gasilci posebej izpostavili nekatere 
prizadevne gasilke in gasilce. Srebr-
ni društveni plaketi sta prejela Miran 
Pleteršek in Franc Metličar.
Zahvalo PGD Slovenja vas je prejela 
tekmovalna enota članov, ki je lani 
uspešno nastopila na državnem ga-
silskem tekmovanju v Kopru v sestavi: 
Ignac Skaza, Miran Pleteršek, Damijan 
Pleteršek, Danilo Furek, Tomaž Kokol, 
Andrej Sel, Maksimiljan Zupanič, Mi-
lan Fostnarič in Uroš Matjašič.
Občinsko priznanje so prejeli: Dragica 
Vegelj, Maksimiljan Zupanič in Zvoni-
mir Pintarič. 
Posebej svečano pa je bilo ob spreje-
mu novih članic. V PGD Slovenja vas 
so namreč v svoje vrste sprejeli tudi 
nove člane.

Besedilo in foto: 
TM

Predsednik in poveljnik PGD Slovenja vas v družbi letošnjih dobitnikov srebrnih društvenih plaket (od leve: 
Uroš Matjašič, Miran Pleteršek, Franc Metličar in Ignac Skaza)

Čestitka novi članici gasilske organizacije

Dobitniki občinskih priznanj 
s podeljevalcema 

Zvonkom Glažarjem in Milanom Majerjem

1. Antonija Ogrinc, Skorba 35, roj. 20. 6. 1933, umrla 17. 12. 2016.
2. Henrih Štumberger, Zg. Hajdina 125, roj. 29. 10. 1942, umrl 17. 

12. 2016.
3. Štefan Kmetec, Draženci 55, roj. 31. 10. 1944, umrl 3. 1. 2017.
4. Alojzij Krumpak, Zg. Hajdina 165, roj. 9. 6. 1938, umrl 2. 1. 2017.
5. Ivan Galun, Skorba 9a, roj. 22. 3. 1958, umrl 4. 1. 2017.

6. Silva Vrbnjak, Sp. Hajdina 66a, roj. 24. 10. 1946, umrla 21. 1. 
2017.

7. Frančiška Malek, Sp. Hajdina 50, roj. 14. 2. 1924, umrla 25. 1. 
2017.

8. Terezija Bračko, Zg. Hajdina 81b, roj. 5. 9. 1933, umrla 4. 2. 2017.

V hvaležen spomin
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63. občni zbor PGD Hajdoše

Prvi med PGD v Občinskem gasilskem poveljstvu Hajdina so se v soboto, 28. 
januarja, na rednem občnem zboru srečali člani in članice PGD Hajdoše. V druž-
bi domačega župana mag. Stanislava Glažarja, predsednika OGZ Ptuj Marjana 
Megliča in drugih gostov so pregledali delo tako na organizacijskem kot tudi 
operativnem področju, dosežke in tekmovalne uspehe minulega leta, kjer je 
izstopal tudi izjemen dosežek tekmovalnih enot na državnem tekmovanju v 
Kopru, Hajdošani pa so predstavili tudi načrte za letos, ko bo znova v ospredju 
gasilska olimpijada.

V Hajdošah so 63. občni zbor začeli 
pevci moškega pevskega PGD Hajdo-
še, z uvodnim pozdravom je nadalje-
val predsednik PGD Hajdoše Davorin 
Vidovič, poročilo za minulo leto pa je 
predstavila članica Tjaša Glažar. Zaslu-
žnim gasilcem so na delovnem sreča-
nju podelili še društvene zahvale in 
priznanja, nekaterim tudi značke za 
dolgoletno delo, nekateri člani pa so 
prejeli tudi potrdila o napredovanju.
Lani so v višji čin napredovali: Lidija Ter-
bulec, Metka Vidovič, Gorazd Vidovič, 
Matjaž Brodnjak, Matic Bedrač, Monika 
Vidovič, Kaja Abraham, Robert Matjašič 
in Peter Pernat. 
Plaketo veterana je prejela Hilda Be-
drač.
Značke za dolgoletno delo so prejeli: 
Boštjan Zelenko (10 let), Tjaša Glažar, 
Vesna Mohorko Fajfar in Valerija Zaj-
šek (20 let), Gojkošek Daniel st. (30 let), 
Franc Zagoranski in Slavko Bedrač (40 

let), Janez Vidovič (50 let).
Društveni zahvali sta prejeli Tatjana 
Mohorko in Simona Zajc. 
Letošnji dobitniki društvenih priznanj 
so: Katja Bedrač, Žan Gojkovič, Matjaž 
Brodnjak, Klavdija Ekart, Anton Glažar, 
Franc Bedrač, Alojz Bedrač, Jože Derni-

kovič, članice A PGD Hajdoše, članice B 
PGD Hajdoše in člani B PGD Hajdoše. 
V gasilske vrste pa so letos sprejeli tri 
nove članice: Izo Jurgec Bauman, Tejo 
Šmintić in Barbaro Štajner.

TM
Foto: Stanko Kozel

63. občni zbor PGD Hajdoše skozi fotografski objek-
tiv
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Prednovoletni obračun 
vodstva DU Hajdina 

z minulim letom
Pred božičem so se na zaključnem sestanku v Gostilni 
Čelan v Slovenji vasi srečali člani vodstva Društva upoko-
jencev Hajdina in pod predsedništvom Antona Cestnika 
naredili pregled vsega doseženega v iztekajočem se letu.

Marsikaj jim je že uspelo narediti, nekaj stvari pa bo po-
čakalo na naslednje leto, so bili enotnega mnenja, ko so 
nazdravili drug drugemu in hkrati tudi vsem članom naj-
bolj množičnega društva v Občini Hajdina. Za društveni 
arhiv pa so naredili še skupinski posnetek vseh, ki jim ni 
vseeno, kako jesen življenja preživljajo njihovi najstarejši 
člani. Tem želijo v novem letu posvetiti več pozornosti kot 

doslej.
Za tiste, ki še vedno radi za nekaj ur menjajo domače oko-
lje za druženje z vrstniki, pa informacija, da je bilo tudi sil-
vestrovanje 29. decembra 2016 prijetno in si velja v nov 
koledar zapisati datum v letošnjem decembru, ko se bodo 
spet zbrali v Hotelu Roškar v Hajdošah.  

Besedilo in foto: S. Brodnjak

ZA VEČ ZDRAVJA: Razlika med gripo in prehladom

Prehlad je najpogostejše obolenje zgornjih dihalnih poti. Pojavlja se 
vse leto, vendar je pogostejši jeseni in pozimi. Gripa pa je hujše obo-
lenje od prehlada. Je zelo nalezljiva in pogosta okužba dihalnih poti. 
Običajno jo spremljajo zvišana telesna temperatura, mrazenje, suh 
kašelj, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter utrujenost. Vsi našteti 
simptomi povzročajo slabo počutje in nas prisilijo, da nekaj dni osta-
nemo v postelji. Čeprav je nekaj simptomov podobnih kot pri prehla-
du, jo lahko preprosto prepoznamo po hujši obliki bolezni in nenadni 
visoki telesni temperaturi. Virus gripe prizadene nos, grlo in pljuča.
Tudi prehlad se najpogosteje pojavlja v jesenskih in zimskih mesecih. 
Ravno zaradi tega in zaradi podobnih simptomov ga pogosto zame-
njamo z gripo.
Prehlad povzročajo različne vrste virusov. Zaradi njihove številnosti 
in raznovrstnosti ter nenehnega spreminjanja nikoli ne postanemo 
popolnoma odporni proti njim. Zato se lahko vedno znova okužimo 
in zbolimo. Prehlad običajno poteka v milejši obliki kot gripa. Splošno 
stanje ni tako prizadeto, telesna temperatura je redko zvišana in bo-
lezenski znaki se začnejo pojavljati počasi: najprej značilna pekoča 
bolečina v grlu in boleče požiranje, nato zamašen nos, izcedek iz nosu, 
pozneje še kašelj. Znaki se največkrat pojavijo 2–3 dni po okužbi in tra-
jajo 7–10 dni.
Gripo prepoznamo po naslednjih simptomih: visoka vročina z mr-
zlico, izguba teka, vneto žrelo, bolečine po vsem telesu, huda slabost, 
izčrpanost, oslabelost in suh, dražeč kašelj.
Virusi se prenašajo predvsem s telesnim stikom, zato je pomembno, da 
se držite naslednjih navodil: roke si pogosto umivajte z milom in toplo 
vodo, z rokami se ne dotikajte nosu in oči, izogibajte se javnih, zaprtih 
prostorov, kjer je hkrati veliko ljudi, uporabljajte papirnate robčke in jih 
po uporabi takoj zavrzite, od tistega, ki kašlja in kiha, se oddaljite vsaj 

en meter, še bolje pa več, saj se virusi s kihanjem lahko razpršijo tudi do 
razdalje desetih metrov. Najpomembnejše je vsekakor redno umiva-
nje rok. Mila virusov sicer ne uničijo, ampak jih pomagajo mehansko 
odstraniti.
Zdravljenje prehladnih obolenj je simptomatsko (blažimo trenutne, 
moteče znake prehlada), to je še posebej pomembno v prvih treh 
dneh. V večini primerov si lahko pomagate sami z zdravili za samoz-
dravljenje, ki so ob strokovnem nasvetu farmacevta dostopna v vaši 
lekarni. Pomembno je, da čim več počivate, še posebej, če imate povi-
šano telesno temperaturo, in pijete veliko tople tekočine, da boste do-
volj navlažili izsušeno sluznico nosu in ust ter pomagali nadomestiti 
tekočine v telesu.
Priporočamo, da ob znakih prehlada obiščejo zdravnika bolniki, ki so 
starejši od 65 let, dojenčki, mlajši otroci, nosečnice in doječe mamice. 
Obisk pri zdravniku pa priporočamo tudi:

 – kadar traja prehlad več kot sedem dni;
 – pri povišani telesni temperaturi, ki traja več kot 3 dni;
 – pri oteženem dihanju in požiranju;
 – pri hujših bolečinah v žrelu, ki trajajo več kot 3 dni, in kašlju, ki 

traja več kot 7 dni;
 – pri glavobolu in bolečinah v predelu obnosnih votlin;
 – pri bolečinah v ušesih.

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

tel. št. 02 6207887
Facebook: Lekarna Hajdina
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Okroglo mizo je povezovala Olivera Stanojević Jerković, dr. med., 
spec., predstojnica OE NIJZ Maribor. Cilj okrogle mize je bil predsta-
viti lastne izkušnje in primere dobre prakse na področju izvajanja 
preventivnega programa Svit. Ugotovljeno je bilo, da so nekatere 
občine v povezavi z zdravstvenimi delavci in različnimi društvi do-
bro zastavile delovanje v preventivnih zdravstvenih programih, kar 
se odraža v povečani odzivnosti. Še vedno pa se najdejo tudi taki 
predeli, kjer je odzivnost nižja od 50 %, in to je skrb vzbujajoče. 
Po opravljenem posvetu je sledila proglasitev dveh novih amba-
sadorjev programa Svit. Listino o sodelovanju sta podpisala Milan 
Slavinec iz Orešja in Zlatka Strmšek iz Skorbe, članica Društva žena 
in deklet občine Hajdina, ki je kot prvo v Sloveniji začelo s promo-
cijo programa Svit, zato jo kot primer dobre prakse predstavljajo 
tudi v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zlatka Strmšek je 
članica upravnega odbora Zveze kmetic Slovenije, v katerem bo 
odslej tudi uradno skrbela za obveščanje in zdravstveno ozavešča-
nje drugih društev žena po Sloveniji.
ODZIVNOST VABLJENIH V ZDRAVSTVENI REGIJI MARIBOR 
(SPODNJE PODRAVJE) PO OBČINAH V LETU 2016

Občina Odzivnost Odzivnost
moških

Odzivnost
žensk

Markovci 67,26 % 66,55 % 67,97 %

Ptuj 66,38 % 61,18 % 71,03 %

Destrnik 65,99 % 66,67 % 65,35 %

Kidričevo 65,31 % 61,61 % 68,75 %

Dornava 65,07 % 57,92 % 71,88 %

Majšperk 64,45 % 56,98 % 72,94 %

Hajdina 62,97 % 59,23 % 66,26 %

Gorišnica 61,10 % 57,24 % 64,77 %

Videm 58,42 % 53,03 % 64,14 %

Juršinci 56,25 % 54,66 % 57,86 %

Trnovska vas 55,49 % 55,95 % 55,06 %

Žetale 55,29 % 60,75 % 49,50 %

Sveti Andraž 
v Slovenskih 

goricah

54,14 % 51,25 % 57,14 %

Podlehnik 50,33 % 49,68 % 50,99 %

Zavrč 45,49 % 37,42 % 58,00 %

Cirkulane 44,51 % 44,78 % 44,17 %

Maribor 61,70 % 56,60 % 66,58 %

V vmesnem času do izida Hajdinčana je prispelo tudi letno poro-
čilo NIJZ o odzivnosti, ki ga delimo z bralci z željo, da bi v njem 
videli tudi trenutno stanje v Spodnjem Podravju. Veseli smo, da je 
odzivnost v Občini Hajdina 62,97-odsotna, čeprav smo pred leti 
dosegali mnogo višje številke. Prav bi bilo, da vsak od nas v svojem 
okolju vpliva na svoje znance in prijatelje, ki spadajo v starostno 
dobo med petdeset in štiriinsedemdeset let, da naj ne vržejo v koš 
vabila za sodelovanje v programu Svit, ki ga vsaki dve leti prejmejo 
z NIJZ. Seveda pa ne smemo zanemariti tudi vabil v programa Dora 
in Zora. Če ne bomo imeli radi sami sebe, se lahko zgodi, da kmalu 
tudi drugih ne bomo več mogli imeti radi. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

To in ono o programu 
Svit na Hajdini in Ptuju

V predavalnici Zdravstvenega doma Ptuj je bila 5. decembra lani okrogla miza 
o programu Svit, ki jo je organizirala mariborska enota Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ). O svojih nekajletnih izkušnjah v sodelovanju s progra-
mom Svit so pregovorili: Anita Kek - Ljubec, dr. med., spec. gastroenterologinja 
v Medical centru v Rogaški Slatini, Metka Petek Uhan, dr. med., spec., direkto-
rica ZD Ptuj, Karmen Panikvar, dipl. med. sestra, mag. zdravstvene nege, vodja 
referenčne amb. v Kidričevem, Marija Hanželj z NIJZ OE Maribor in Silvestra 
Brodnjak, ambasadorka programa Svit iz občine Hajdina.

Zlatka Strmšek je 5. decembra lani podpisala listino 
o sodelovanju v programu Svit. Kot ambasadorka 
bo s svojimi večletnimi družinskimi izkušnjami z ra-
kom na črevesu lahko veliko prispevala k ozavešča-
nju tistih, ki še vedno niso prepričani, da je pame-
tno izkoristiti možnost brezplačnega preventivnega 
pregleda vzorcev blata.

Marija Hrvatin: »Leta 2013 sem se srečala z diagnozo rak na debelem črevesu, ostala 
sem živa in hočem živeti tudi v prihodnje.
Sprejela sem pobudo, da postanem ambasadorka programa Svit, kar pomeni, 
da s svojo življenjsko izkušnjo ozaveščam vse neodzivne, ki si zatiskajo oči pred 
morebitno grožnjo prisotne bolezni. Program Svit je preventivni program za zgodnje 
odkrivanje raka na debelem črevesu in danki ter zajema starostno populacijo od 50. 
do 74. leta, čeprav nagovarja tudi mlajše, zato je prav, da mu prisluhnemo vsi. Tudi 
mene je nagovoril prek pošte, in ko se nisem takoj odzvala, so me strokovni delavci 
v Svitu ponovno pozvali, naj se vključim in oddam vzorčke blata, ki so bili pozitivni. 
Posledično sem bila napotena na kolonoskopijo, s katero so mi odkrili rakavo 
tumorsko tvorbo; tako je bil potreben operativni poseg, ki je bil uspešen.
Če ne bi bilo programa Svit, verjetno tudi mene danes tukaj ne bi bilo, tako pa živim 
z vso polnostjo svojih besed, čeprav imam 12 centimetrov manj črevesja, kjer je bil 
tihi ubijalec, ki je še vedno prevelika tabu tema, o katerem se neradi pogovarjamo. 
Naj ne bo tako. Spregovorimo, poslušajmo in vprašajmo. Tudi mlajši. Če so vaši starši 
ali stari starši oddali vzorčke blata in na vsaki dve leti dobivajo negativne izvide, 
potem se gotovo tudi vam ni treba bati, da bi zboleli za rakom na debelem črevesu. 
Le vprašajte jih, ali so izpolnili obrazec, ki so ga dobili iz programa Svit, in kakšen je 
bil rezultat. 
Moje besede niso reklama, tudi ničesar ne prodajam, prosim pa vas, da si vzamete 
trenutek časa in preberete, kar je zapisano, ker vam ponujam le svoje besede iz 
svojega doživetja, ko se mi je iznenada sesula vsa preteklost, sedanjosti ni bilo, 
prihodnost pa ni imela imena. Vse je obstalo, tudi dih, ker zavedanje, da se tako 
v hipu izteka življenje, v tistem trenutku ni imelo odgovora. Danes se smehljam ob 
trdilnih stavkih in sem vesela, da jih danes doživljam. Naj bo tako tudi z vami!« 
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90 let Terezije Svenšek 
iz Gerečje vasi

Terezija se je rodila 25. oktobra v družini Tomanič iz Skorbe, svoje 
otroštvo je preživljala pri svojih tetah v Gerečji vasi, kjer si je kasneje 
ustvarila tudi družino. Kot vsi njeni vrstniki je tudi Terezija v svojem 
življenju doživela in preživela veliko lepih in manj lepih trenutkov. 
Prav gotovo se med lepše trenutke v njenem življenju šteje tudi 
njen 90. rojstni dan, ki ga je praznovala s svojimi najbližjimi. Da 
bodo spomini še lepši, pa so nekaj dni po njenem jubileju poskr-
beli še predstavniki vaškega odbora s podžupanom in svetnikom 

občine Hajdina ter jo z obiskom in lepimi željami ob jubileju prije-
tno presenetili. 

Besedilo in foto: MP

V oktobru lani je svoj 90. rojstni dan praznovala tudi Te-
rezija Svenšek iz Gerečje vasi. Ob tej priložnosti so jo 31. 
oktobra obiskali predstavniki vaškega odbora Gerečja vas, 
podžupan Karl Svenšek in svetnik občine Hajdina iz Gere-
čje vasi.

Terezija Svenšek, še vedno čila in zdravega duha, vesela v družbi članov vaškega 
odbora Gerečja vas

Pustna delavnica in 
druženje v Skorbi

KD in VO Skorba sta skupaj z orači in vaškimi kletarji v pe-
tek, 10. februarja, pripravila še en prijeten zimski večer 
druženja, na katerem je vsak našel nekaj, a še najbolj po-
membna je bila dobra domača družba. Ustvarjalni delav-
nici so tokrat dodali še druženje ob igrah.

Pustnemu času primerno se je ženski del bolj posvetil ustvarjanju, 
najbolj spretne so namreč izdelovale rože in verige iz krep papirja 
za domače orače, možje so kartali, najmlajši pa so igrali družabne 
igre. Dobremu vzdušju v Skorbi so organizatorji druženja dodali še 
izbrane domače dobrote in druženje končali z željo, da se še kdaj 
srečajo.

Besedilo in foto: TM

Po vasi tudi 
skorbovski orači

Že po tradiciji so se skorbovski orači na pustno soboto podali po 
vasi in zaorali prvo brazdo za dobro letino. K hišam so prinašali ve-
selje, z izvirnostjo in prijaznim dostopom pa so se na najlepši način 
domačinom predstavili skozi staro pustno izročilo.

TM



Pustno vzdušje na osrednjem občinskem trgu

Znova se jim je zahvalil za opravljanje tega izjemnega poslanstva 
in za promocijo občine Hajdina po državi in na gostovanjih v tujini. 
Če so hajdinski pustni liki uspešno pregnali zimo, pa bomo videli 
že prav kmalu.

Besedilo in foto: TM

V sredo, 22. februarja, so osrednji občinski trg na Hajdini zavzeli domači pustni liki. Sprejem je korantom s Hajdine in 
Dražencev ter oračem iz Dražencev in dimnikarkam iz Društva gospodinj Draženci pripravil hajdinski župan mag. Stani-
slav Glažar v družbi svojih sodelavcev.


