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V letošnji čistilni akciji 
okrog 60 m3 odpadkov

V občini na obisku predsednik 
Državnega sveta z delegacijo
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Občine Hajdina 

65. obračun dela 
Društva upokojencev Hajdina

Podpis aneksov 
letos v občini Hajdina

Nova premiera 
Gledališke skupine KD Skorba

Čestitke ob 1. maju, 
prazniku dela, 

in ob dnevu boja proti 
okupatorju!

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

VABI NA 6. LETNI KONCERT  

Gostje: DORNAVSKI OKTET 

Koncert bo v petek, 19. maja 2017, ob 19.30 v cerkvi sv. Martina na Hajdini. 

 

Vljudno vabljeni! 
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UVODNIK 
Slovenci smo premalo ponosni 

na svojo domovino!

Terezija Mirković
Foto: TM

V našo deželo je prišla pomlad, letos morda 
malo prehitro. Družinski prazniki so od za-
četka leta kar prehitro pobegnili. Za veliko 
nočjo, največjim krščanskim in družinskim 
praznikom, smo že pred državnimi prazniki. 
Pred nami so dan upora proti okupatorju, 
mednarodni praznik dela, dan zmage, dan 
državnosti idr. Po državi bodo potekali pro-
slave in spominski pohodi. Ustanovitev OF 
slovenskega naroda je eno najpogumnejših 
dejanj slovenskega naroda. Osvobodilna 
fronta je bila v tistih časih sposobna združiti 
narodno usmerjene sokole, krščanske socia-
liste, avtonomistično usmerjene pripadnike 
SLS, skupino liberalcev, društva kmečkih 
fantov in deklet, razne kulturne, ženske in 
športne skupine.

Vojna vedno le jemlje, ne le življenj, ampak 
pušča včasih nerešljive posledice v obliki 
zamer in krivic. Danes nekateri pozabljajo, 
koliko grozot je preživel slovenski narod, da 
je okupator izseljeval zavedne Slovence že 
takoj po okupaciji ... Res je, da so današnji 
časi drugačni od takratnih vojnih in povoj-
nih let. Ostajajo pa trajne vrednote, ki so 
življenjsko pomembne za prihodnost: mir, 
svoboda, človeško dostojanstvo, pravičnost, 
zvestoba domovini, njeni kulturi, tovarištvu, 

skrb za vse, ki so v stiski. Na teh vrednotah 
je Slovenija obstala že nekajkrat v zgodovini 
in na njih bo ostala tudi v novih časih. Tudi 
pred 26 leti ne bi narod tako enotno nasto-
pil, če ne bi imel zgleda že pred 76 leti.

Že nekaj časa živimo v zelo razgibanem ob-
dobju, najsi bo v Sloveniji, Evropi in svetu. 
Vojne se še kar naprej pojavljajo, hkrati pa 
človeštvo pestijo lakota, bolezni, politične, 
moralne, emigrantske, begunske, tajkunske 
in še katere krize. Tudi ljudje v Sloveniji smo 
nemalokrat zmedeni. Želimo si le mirno 
sobivanje, delovna mesta, dobro šolstvo, 
socialno pravičnost in dobro zdravstvo. Ne 
želimo pa si zlorab mrtvih za politikantsko 
podaljševanje vojnih delitev in sovraštev, ki 
samo hromijo Slovenijo. Danes si v svobodi 
in miru težko predstavljamo takratne do-
godke. Težko se z njimi poistovetimo, zato 
je še toliko bolj pomembno, da jih danes 
obeležujemo. Kajti spomin je večen, spomin 
ne more umreti. Spomin na žrtve, ki so v 
zgodovini slovenskega naroda branile dom 
in domovino svojih prednikov, ne glede na 
politično in versko pripadnost dale življenja 
za domovino, bo živel večno, če bomo sami 
tako hoteli in če nam bo mar.

Občini Hajdina in županu mag. Stanislavu 
Glažarju se ob tej priložnosti zahvaljujem 
za moralno in finančno podporo pri naših 
spominskih prireditvah, prav tako OŠ Haj-
dina in ravnateljici Vesni Mesarič Lorber za 
pripravo kulturnega programa, tudi KPD 
Stane Petrovič Hajdina za kulturni program. 
Dan upora proti okupatorju je ZB za vredno-
te NOB Hajdina obeležila pri OŠ Hajdina v 
torek, 25. aprila, ko je delegacija položila 
zeleni venec, v Cezanjevcih pri Ljutomeru in 
27. aprila v razstavišču nekdanjih zaporov 
na Prešernovi ulici na Ptuju.

Živel 1. maj, praznik dela!
Spet se bomo družili in poveselili ob dvigu 
mlajev in na kresovanjih, skupaj z vaškimi 
odbori, ki nam vedno prinašajo kaj novega, 
lepšega. Le videti moramo. Tudi občina nas 
pred 1. majem povabi na druženje z vaškimi 
odbori in kletarji. Lepo in prisrčno druženje.

Spoznavajmo zgodovino naše domovine, 
spoštujmo domovino, njeno zgodovino 
in kulturo, bodimo spoštljivi do soljudi!

Terezija Mirković
Zveza borcev za vrednote NOB 

Občine Hajdina
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V občini na obisku predsednik 
Državnega sveta z delegacijo

Delegacija Državnega sveta (DS) Republike Slovenije je na povabilo župana ob-
čine Hajdina mag. Stanislava Glažarja obiskala občino Hajdina in se seznanila z 
aktualnimi vprašanji na tem območju.

Predsedniku DS Mitju Bervarju so se 
ob obisku hajdinske občine pridru-
žili še podpredsednik DS Branko Šu-
menjak, državni svetnik Rajko Fajt in 
predstavnik za stike z javnostmi Ro-
bert Celestina, na pogovorih pa so 
sodelovali še dr. Štefan Čelan, direk-
tor ZRS Bistra Ptuj, mag. Janko Širec, 
direktor Komunalnega podjetja Ptuj, 
Valerija Šamprl, direktorica občinske 
uprave Hajdina, in Franc Jelen, stro-
kovni sodelavec za področje infra-
strukture.
Na Hajdini so se med drugim pogo-
varjali še o pridobivanju evropskih 
sredstev, arheologiji, dolgotrajnem 
sprejemanju prostorskih aktov, pro-
metni problematiki v občini in proble-
matiki kmetijstva na vodovarstvenem 
območju.

TM

Delegacija Državnega sveta RS 
in gostje na obisku v občini Hajdina
Foto: arhiv občinske uprave

S sej občinskega sveta
V februarju je bila 3. dopisna seja 
Občinskega sveta Občine Hajdina. 
Člani občinskega sveta so sprejeli 
Sklep o potrditvi Dokumenta iden-
tifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) št. 331-1/2017 – Fitnes na pro-
stem v Športnem parku Hajdoše v 
sklopu skupnega projekta »Medob-
činska medgeneracijska rekreacijska 
krožna pot«. 
V marcu je bila 4. dopisna seja Ob-
činskega sveta Občine Hajdina. Člani 
občinskega sveta so sprejeli sklep o 
potrditvi Dokumenta identifikaci-
je investicijskega projekta (DIIP) –
Agromelioracija na komasacijskem 
območju: a) Hajdina 1, b) Hajdina 2 
in c) Hajdina 3. 
NA APRILSKI SEJI O PREDLOGU 
PRORAČUNA ZA LETO 2018
V aprilu se je Občinski svet Občine 
Hajdina sestal na 15. redni seji; po-
tekala je 21. aprila 2017 z začetkom 
ob 16. uri. 

Sprejeto je bilo:
1. Zapisnik in sklepi 14. redne seje.
2. Zapisnika in sklepi 3. in 4. dopi-
sne seje.
3. Zaključni račun proračuna Obči-
ne Hajdina za leto 2016.
4. Sklep o izvedbi javne razprave 
o proračunu Občine Hajdina za leto 
2018: Občinski svet Občine Hajdina 
daje Predlog proračuna Občine Haj-
dina za leto 2018 v javno razpravo. 
Predlog proračuna za leto 2018 bo v 
javni razpravi do vključno 22. 5. 2017. 
Z vsemi dokumenti je vsem zaintere-
siranim dostopen v času uradnih ur 
na sedežu Občine Hajdina, Zg. Haj-
dina 44a, 2288 Hajdina in na spletni 
strani Občine Hajdina www.hajdina.si. 
V času javne razprave se pripombe in 
predlogi k predlogu proračuna dajejo 
pisno tako, da se vpisujejo v zvezek 
pripomb in predlogov ali pa se v času 
javne razprave po pošti pisno naslovi-
jo na župana Občine Hajdina. 

5. Sklep o potrditvi finančnega in 
kadrovskega načrta ter programu 
dela OŠ Hajdina za leto 2017, s ka-
terim Občinski svet Občine Hajdina 
potrjuje finančni in kadrovski načrt 
ter program dela OŠ Hajdina z enoto 
vrtec za leto 2017.
6. Sklep o odstopu iz Združenja 
občin Slovenije, kajti Občina Hajdina 
je članica Skupnosti občin Slovenije, 
zato s tem sklepom izstopa iz Združe-
nja občin Slovenije. 
Občinski svet se je seznanil s/z: 

 – Poročilom za obdobje 2015–
2016 in Planom dela za leto 
2017 Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Ob-
čine Hajdina,

 – Informacijo o varnostnih poja-
vih na območju Občine Hajdina 
v letu 2016.

Občinska uprava
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IZGRADNJA PLOČNIKA OB REGIONALNI CESTI R2-454 
V NASELJU HAJDOŠE
Izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-454 v naselju 
Hajdoše že dobiva končno podobo, čeprav so bila dela 
zaradi nizkih temperatur za dalj časa prekinjena. Investi-
cija bo končana v maju.
UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA V NASELJU GEREČJA 
VAS
V naselju Gerečja vas se je po izgradnji pločnika ob lokal-
ni cesti LC 328 161 na odcepu »vaga«–nadvoz AC uredilo 

zanemarjeno zemljišče, ki je do sedaj služilo za odlaganje 
različnih vrst navlake, kar je dajalo naselju grd videz. Za-
sadil se je lipov drevored in postavila se je urbana opre-
ma, miza z dvema klopema in vodni izlivnik. Prav tako je 
bil polepšan videz vaške »vage«. V neposredno bližino se 
je prestavilo tudi stojišče za mlaj. Urejen prostor bo tako 
omogočal prijetno druženje vaščanom kakor tudi popo-
tnikom sprehajalcem in kolesarjem, da se bodo lahko za 
kakšen trenutek spočili in nabrali novih moči.
IZGRADNJA KROŽIŠČA V SKLOPU IZGRADNJE AC 
DRAŽENCI–GRUŠKOVJE NA LOKALNI CESTI LC 328 041 
V NASELJU DRAŽENCI
V naselju Draženci so se ob ugodnih vremenskih razme-
rah začela dela pri izgradnji krožišča na lokalni cesti LC 
328 041. Krožišče se navezuje na povezovalno cesto, ki 
vodi do priključka avtoceste Draženci–Gruškovje in s tem 
omogoča dostop na avtocesto tudi z južne strani Občine 
Hajdina. Po zagotovitvi izvajalca dela potekajo po načrtu 
in bodo končana v roku.

Aktivnosti na področju 
komunalne infrastrukture 

v Občini Hajdina
Na področju komunalne infrastrukture potekajo v Občini 
Hajdina aktivnosti pri naslednjih investicijskih projektih.

Izgradnja pločnika ob regionalni cesti v naselju Hajdoše že dobiva končno podo-
bo, investicija pa bo končana v maju.

V naselju Gerečja vas je urejeno vaško središče. Zasajen je lipov drevored in po-
stavljena urbana oprema, miza z dvema klopema in vodni izlivnik.
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POSTAVITEV ELEKTRIČNE 
POLNILNICE ZA AVTOMOBILE
Občina Hajdina je bila uspešna na 
javnem pozivu Eko sklada 44SUB-
-EVPOL16 Nepovratne spodbude 
občinam za polnilne postaje za elek-
trična vozila v zavarovanih območjih 
narave in območjih Natura 2000.
Javni poziv je bil namenjen spod-
bujanju električne mobilnosti kot 
pomembnega elementa trajnostne 
mobilnosti v zavarovanih območjih 
narave in območjih Natura 2000. S 
tem se bo spodbudila trajnostna mo-
bilnost prebivalcev in zaposlenih s 
pomočjo postopnega povečevanja 
električnih vozil in uredila ustrezna 
infrastruktura za obisk teh območij. 
Dolgoročno se bo s tem pripomoglo 
k zmanjševanju emisij toplogrednih 
plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, 
k okolju prijaznemu obisku teh ob-
močij in posledično k ohranjanju na-
rave. Hkrati bo zagotovljena pokritost 
zavarovanih in varovanih območij oz. 
območij ohranjanja narave z infra-
strukturo polnilnih postaj za električ-
na vozila, kar bo eden od temeljev za 
nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.
Lokacija dveh parkirišč s polnilno po-
stajo bo na občinskem parkirišču ob 
Poslovno-stanovanjskem centru Haj-
dina.
PRIJAVA NA 1. JAVNI RAZPIS ZA 
PODUKREP 4.3
Občina Hajdina je oddala prijavo na 1. 
javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano podukrep 4.3 

za podporo za naložbe v infrastruktu-
ro, povezano z razvojem, posodablja-
njem ali prilagoditvijo kmetijstva in 
gozdarstva. Predmet razpisa je opera-
cija Izvedba agromelioracij na koma-
sacijskih območjih.
Višina nepovratnih sredstev znaša 
100 % upravičenih stroškov. Sred-
stva se zagotavljajo iz proračunskih 
postavk MKGP iz postavke Program 
razvoja podeželja 2014–2020 – EU. 
Delež Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja znaša 75 %, delež 
iz proračuna Republike Slovenije pa 
25 %.
Oddane so bile vloge za naslednje 
projekte:
1. Agromelioracija na komasacij-
skem območju Hajdina 1
Na območju agromelioracije je že bila 
izvedena komasacija kmetijskih ze-
mljišč Hajdina 1. Komasacijsko obmo-
čje je zajemalo dele naslednjih kata-
strskih občin: 393 – Slovenja vas, 394 
– Gerečja vas in 395 – Hajdoše. Povr-
šina komasacijskega območja znaša 
240,1 ha. Znotraj tega območja se bo 
izvedla še agromelioracija. Na obmo-
čju izvedene komasacije Hajdina 1 
bodo izvedena naslednja agromelio-
racijska dela:

 – ureditev novih poljskih poti v 
dolžini 8912 m,

 – vzdrževalna dela oz. rekonstruk-
cija na obstoječih poljskih poteh 
v dolžini 1566 m,

 – izravnava terena na površini 
37.470 m2.

Vrednost investicije znaša 225.646,51 
evra.

2. Agromelioracija s komasacijo na 
območju Hajdina 2
Na območju komasacije Hajdina 2, 
ki je veliko 109 ha, se bo izvedla tudi 
agromelioracija na površini 2,7 ha. 
Komasacijsko območje Hajdina 2 ob-
sega del k. o. 394 – Gerečja vas in del 
k. o. 713 – Zlatoličje. Za optimalno 
funkcioniranje zemljišč na območju 
komasacije je namreč treba izvesti 
tudi določena agromelioracijska dela, 
zato bo uvedena tudi agromelioraci-
ja. Po izvedbi komasacije na območju 
Hajdina 2 se bodo izvedla naslednja 
agromelioracijska dela na območju 
Hajdina 2:

 – ureditev novih poljskih poti v 
dolžini 3700 m,

 – rekonstrukcija obstoječih polj-
skih poti v dolžini 788 m,

 – odstranitev obstoječih poljskih 
poti v dolžini 376 m,

 – planiranje oz. izravnava terena v 
površini 4087 m2,

 – odstranitev dreves in grmičevja 
na površini 1777 m2,

 – odstranitev kamenja na površini 
3591 m2.

Vrednost investicije znaša 328.015,44 
evra.
3. Agromelioracija s komasacijo na 
območju Hajdina 3
Območje Hajdina 3 obsega del ka-
tastrske občine 397 – Hajdina. Na 
območju komasacije Hajdina 3, ki je 
veliko 127 ha, se bo izvedla tudi agro-
melioracija, in sicer:

 – ureditev novih poljskih poti v 
dolžini 3083 m,

 – vzdrževalna dela oz. rekonstruk-
cija na obstoječih poljskih poteh 
v dolžini 286 m,

 – odstranitev poljskih poti v dolži-
ni 784 m,

 – izravnava oz. planiranje terena 
na površini 6709 m2,

 – odstranitev kamenja na površini 
2400 m2.

Vrednost investicije znaša 287.830,34 
evra.

Občinska uprava Hajdina

V naselju Draženci potekajo dela pri izgradnji krožišča na lokalni cesti. Krožišče se navezuje na povezovalno 
cesto, ki vodi do priključka avtoceste Draženci–Gruškovje.
Foto: Andrej Petek, občinska uprava
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V letošnji čistilni akciji 
okrog 60 m3 odpadkov

Sobota, 1. aprila, je bila v vseh sedmih naseljih občine Hajdina rezervirana za 
tradicionalno spomladansko čistilno akcijo pod naslovom Čisto okolje – naše 
ogledalo. Občani so v dobrih dveh urah zbrali 60 m3 odpadkov, kar je več kot v 
minulih letih.

Tudi letos je bila organizacija čistilne akcije v rokah Občine 
Hajdina in Odbora za okolje in prostor, zelo pomembno 
vlogo na terenu pa so imeli koordinatorji – predsedniki 
osmih vaških odborov. Občani so čistili povsod, kjer je bilo 
to potrebno, najbolj pa po vaških središčih, okrog gasil-
skih, kulturnih in vaških domov, na poti ob dravskem ka-
nalu, očistili pa so tudi nekatere sprehajalne in kolesarske 
poti. Škoda, da smo se na terenu znova lahko prepričali, da 
marsikje odpadki še »krasijo« naše lepo okolje in da mar-
sikdo smeti pusti tam, kjer jim sploh ni mesto. 
Po koncu čistilne akcije so se udeleženci že po tradiciji 
zbrali pri lovskem domu na Zg. Hajdini, kjer sta se jim za 
sodelovanje zahvalila župan mag. Stanislav Glažar in član 
Odbora za okolje in prostor Ivo Lešnik, ki je povedal, da se 
je letošnji čistilni akciji pridružilo 272 občank in občanov, 
dan prej pa so se čistilne akcije udeležili tudi učenci OŠ in 
najmlajši iz vrtca ter člani Planinskega društva Hajdina. 

TM
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Foto: 
TM in arhiv vaških odborov
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Pomemben del aktivnosti v multi-
funkcijskem objektu bo povezanih 
s stezo za karting. Ta bo namenjena 
tako treningom voznikov državnega 
prvenstva in mednarodnih dirk kot 
vsem, ki si želijo atraktiven in nekoli-
ko bolj adrenalinski način sprostitve. 
Vsi, željni ukvarjanja s tem športom, 
tako posamezniki kot pravne osebe, si 
bodo lahko gokarte izposojali. AMZS 
načrtuje, da bi na kartodromu pote-
kale tudi dirke državnega prvenstva 
in tekme z mednarodno udeležbo, 
kar je priložnost za dodaten turistični 
razvoj tega območja.
Veliko pozornost bo AMZS v skladu 
s svojim poslanstvom na tej lokaciji 
namenila preventivnim dejavnostim, 
še zlasti za motoriste, obiskovalci se 
bodo lahko preizkusili tudi na simu-
latorju varne vožnje, za zaključene 
skupine bo organizirala druženja in 
»teambuildinge«. »Naš cilj je, da na 
kartodromu v Slovenji vasi zagotovimo 
čim bolj pestro dogajanje, namenjeno 
najrazličnejšim ciljnim skupinam. Želi-

mo si, da ta lokacija postane stičišče in 
prostor, kjer bodo ljudje radi preživljali 
svoj prosti čas, poleg tega pa se, pred-
vsem na področju prometne varnosti, 
tudi izobraževali, s čimer bomo vsi sku-
paj prispevali k zmanjševanju števila 
prometnih nesreč,« je izpostavila di-
rektorica družbe AMZS, d. d., Lucija 
Sajevec in ob tem še poudarila, da 
so v AMZS v skrbi za ljudi in naravno 
okolje kupili sodobne, štiritaktne go-
karte, opremljene z blažilci hrupa, ki 
zagotavljajo nižjo raven hrupa, kot jo 
sicer določajo zakonodajni standardi. 
O načrtih AMZS v občini Hajdina: »Z 
veseljem ugotavljamo, da aktivnosti v 
zvezi s kartodromom v Slovenji vasi po-
tekajo v pozitivni smeri. Glede na to, da 
je v preteklem letu prišlo do spremembe 
lastnika, smo toliko bolj zadovoljni, da 
bodo dejavnosti na tej lokaciji kmalu 
začele potekati. Vsekakor podpiramo, 
da bo poleg treningov in tekmovanj 
aktivnost usmerjena tudi v preventivno 
in praktično izobraževanje. Za lokalno 
skupnost in občane, ki živijo v neposre-

dni bližini, je pomembno, da se družba 
ukvarja z dejavnostjo, ki ni preveč hru-
pna in ne zmanjšuje kakovosti življenja 
občanov. Prvi korak je že bil storjen s 
predstavitvijo dejavnosti novega lastni-
ka vaščanom Slovenje vasi, absolutno 
pa bo v prihodnosti treba iskati siner-
gijske učinke v korist vseh,« je povedal 
župan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar. 

AMZS, Odnosi z javnostmi

Kartodrom v Slovenji vasi 
bo zaživel poleti

Družba AMZS je 13. aprila skupaj s predstavniki 
občine Hajdina krajanom Slovenje vasi predstavila 
načrtovane aktivnosti, ki naj bi potekale na karto-
dromu v Slovenji vasi.

Družba AMZS, d. d., je v četrtek, 13. aprila, skupaj s predstavniki občine Hajdi-
na krajanom Slovenje vasi predstavila načrtovane aktivnosti, ki naj bi potekale 
na kartodromu v Slovenji vasi. Poleg steze za karting bo družba AMZS na tej 
lokaciji organizirala še različne športne in druge dogodke, povezane s svojo 
dejavnostjo in poslanstvom, vključno s preventivnimi programi. Družba AMZS 
je kartodrom v Slovenji vasi lani kupila od Dravskih elektrarn Maribor. Dela 
za ureditev objekta že potekajo, kartodrom pa bo predvidoma zaživel že to 
poletje.

Smeti pred zbirnim centrom 
nam niso v ponos

Že nekaj 
mesecev 
opažamo, 
da se pred 
ograjo Zbir-
nega centra 
Hajdina, pri 
hajdinskem 

pokopališču, kopičijo najrazličnejši odpadki, 
polne vreče smeti, ki jih tisti, ki jim očitno ni 

mar za urejenost, tam odlagajo v času, ko je 
center zaprt. Taka dejanja nam ne morejo 
biti v ponos, zato v Občini Hajdina že iščejo 
primerno rešitev tega problema.
Po doslej zbranih neuradnih podatkih naj 
bi te smeti večinoma dovažali občani sose-
dnjih občin, kar pa je ta trenutek težko doka-
zati, pojasnjuje predsednik Odbora za okolje 
in prostor Uroš Matjašič. Na ta problem je 
opozoril tudi na nedavni seji odbora, zdaj 
želi opozoriti še širšo javnost. Sicer pa bo 
kljub opozorilom, ki doslej očitno niso zale-
gla, občina proti kršiteljem morala ustrezno 

ukrepati, dodaja Matjašič, ki v imenu Občine 
Hajdina poziva vse občane in občanke, ki 
odpadke vozijo v Zbirni center Hajdina, da to 
opravijo v času, ko je center odprt, ter da se 
dosledno držijo urnika in sortiranja odpad-
kov. 
Zbirni center na Hajdini (pri pokopali-
šču) je odprt: 

 – ob ponedeljkih od 9.00 do 12.00,
 – ob sredah od 10.00 do 17.00, 
 – vsako zadnjo soboto v mesecu od 

8.00 do 11.00.
TM

V Slovenji vasi se je pogovora z odgovornimi za kar-
todrom udeležilo kar nekaj krajanov, nekateri med 
njimi so izrazili tudi nestrinjanje in pomisleke glede 
načrtovanih dejavnosti.
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Zahvalil se je občini Hajdina, županu 
mag. Stanislavu Glažarju in občinske-
mu svetu, ki so podprli dolgoletno 
željo in idejo vaščanov Gerečje vasi, 
da se pri »vagi« uredi večji prostor, ki 
bo služil za vaška druženja in manj-
še slovesnosti. Sicer pa se je Svenšek 
zahvalil tudi izvajalcu – Cestnemu 
podjetju Ptuj – in vsem, ki so sodelo-
vali pri izvedbi projekta in dokončni 
ureditvi del, posebej pa domačinom, 
ki so stopili skupaj in pripravili slove-
sen dogodek ob simboličnem odprtju 
nove pridobitve. V začetku aprila so 
tam posadili tudi 13 lip, na zelenici pa 
so postavili tudi klopci, mizo in umi-
valnik, urejena pa je tudi že zelenica.
Vaščanom Gerečje vasi je ob novi pri-
dobitvi čestital tudi župan Glažar in 
dejal, da je vsak lepo urejen prostor v 
občini še kako pomemben, zato se v 
vodstvu trudijo, da bi v prihodnje ure-
dili čim več takih prostorov za druže-
nja. Pohvalil je prizadevnost Gerečje-
vaščanov in že napovedal, da bo prvo 
večje srečanje na tem prostoru ob bli-

žnjih praznikih, ko bodo vaščani prvič 
na tem mestu postavili mlaj.
Slovesnega dogodka so se udeležili 
tudi mnogi vabljeni gostje, med njimi 
Martin Turk in Dušan Sagadin iz Ce-
stnega podjetja Ptuj, Marko Drobnič, 
predsednik uprave Taluma, sicer pa 
vaščan Gerečje vasi, direktorica haj-

dinske občinske uprave Valerija Šam-
prl, občinski svetniki iz Gerečje vasi 
Jožica Lešnik, Janko Malinger in Ivan 
Lešnik ter drugi, ki so z vaščani Gere-
čje vasi nazdravili novi pridobitvi.

Besedilo in foto: 
TM

Vaško središče pri »vagi« v Gerečji 
vasi odprto

V Gerečji vasi, pri znameniti vaški »vagi«, so v četrtek, 13. aprila, domačini 
pripravili krajšo slovesnost ob odprtju nove pridobitve – vaškega središča z 
asfaltirano kolesarsko potjo in pešpotjo ter razsvetljavo v dolžini 650 metrov. 
Pozdravni nagovor je imel predsednik VO Gerečja vas Marjan Rozman, nagovor 
s kratko predstavitvijo nove pridobitve pa podžupan Karl Svenšek.

V Gerečji vasi na slovesnem dogodku 13. aprila
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Letošnji podpis aneksov je 30. marca 
gostila občina Hajdina, pri podpisu 
v hotelu Roškar v Hajdošah pa so se 
občinskim poveljnikom in predsedni-
kom 24 gasilskih društev s Ptujskega 
pridružili predsednik in poveljnik OGZ 
Ptuj, Marjan Meglič in Zvonko Glažar, 

predsednik Sveta podravske regije 
mag. Janez Merc, župan občine Haj-
dina mag. Stanislav Glažar in župan 
MO Ptuj Miran Senčar ter podžupana 
občin Zavrč in Cirkulane, Janko Lor-
bek in Franc Milošič. Prav slednji so 
s podpisom pomembnih dokumen-

tov gasilcem zagotovili vse pogoje za 
nemoteno delo v sistemu zaščite in 
reševanja pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter načrtovani razvoj v letu 
2017. Gasilska društva iz občine Mar-
kovci so tokrat podpisala le pogodbo 
med OGZ Ptuj in PGD.
ZA GASILSTVO V PTUJSKI OBMOČNI 
ZVEZI LETOS 700 TISOČ EVROV
Občine bodo v letu 2017 za delova-
nje območne zveze med drugim za-
gotovile 51 tisoč evrov, če pa zraven 
prištejemo še investicije po posame-
znih društvih, predvsem v gasilsko 
tehniko, pa je letos za gasilstvo v ptuj-
ski območni zvezi zagotovljenih 700 
tisoč evrov.
Kot je v nagovoru pojasnil predsednik 
OGZ Ptuj Marjan Meglič, bodo s sred-
stvi financirali mnoge programe in 
naloge, ki so že stalnica v programski 
zasnovi območne zveze, del sredstev 
je namenjen tudi za pokrivanje mate-
rialnih stroškov za delovanje gasilskih 
društev, občinskih poveljstev in zveze. 
Meglič je zbranim na kratko predstavil 
letošnji program delovanja in investi-
cij v zvezi, posebej pa omenil velik do-
godek leta 2018, ko bo Ptuj gostitelj 
kongresa Gasilske zveze Slovenije.

Besedilo in foto: TM

Podpis aneksov letos 
v občini Hajdina

Že dvajseto leto zapored so v Območni gasilski zvezi Ptuj opravili svečani pod-
pis aneksov k pogodbam o opravljanju javne gasilske službe na območju petih 
občin – Hajdina, Markovci, Zavrč, Cirkulane in Mestna občina Ptuj.

V hotelu Roškar je 30. marca potekal podpis gasil-
skih aneksov.

Skupna fotografija vseh sodelujočih pri podpisu aneksov k pogodbam o opravljanju javne gasilske službe v 
OGZ Ptuj je nastala pri gasilskem domu v Hajdošah.

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar v družbi domačih gasilcev, podpoveljnika GZS in poveljnika 
OGZ Ptuj Zvonka Glažarja (spodaj, drugi z leve) in strokovnega sodelavca OGZ Ptuj Janeza Liponika (spodaj, 
prvi z leve)
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Na Hajdini opravili rez potomke 
trte z Lenta

»Rez ni le zareza v les z večjo 
ali manjšo ostrino,

rez je živa usodna vez dveh duš,
dveh teles v skupno dvojino,

rez je globoka vez vinogradnika s trto,
z njo je vse možno in vse odprto 

v petje in pitje,
v zgolj količino ali v pobožno sožitje 

z žlahtnino,
saj kakor kdo reže, tako se mu streže.« 

(Tone Pavček)

Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna ročna dela v naših vinogra-
dih in je za vinogradnika strokovno tudi najbolj zahtevno opravilo. Kot pravijo 
strokovnjaki, z rezjo uravnavamo rodnost in obremenitev vinske trte, kar odlo-
čilno vpliva na kakovost grozdja in vina, ki ga želimo pridelati.

Prav posebno rez so v četrtek, 16. 
marca, opravili tudi v občini Hajdina 
na dvorišču župnije sv. Martina, kjer 
se ponosno bohoti potomka najsta-

rejše trte na svetu. Leta 2014 jo je 
Hajdinčanom podarila Mestna občina 
Maribor, a še zelo mlada je bila v tem 
kratkem obdobju že deležna toče in 

zmrzali. Zato tudi še ni bilo vinskega 
pridelka, a hajdinski kletarji so prepri-
čani, da če bodo letošnje vremenske 
razmere ugodne, lahko pričakujemo 
letos že nekaj grozdičev.
REZ POTOMKE, 
NATO PA ŠE REZ OBČINSKIH BRAJD
Pri rezi trte so se hajdinskim kletarjem, 
na čelu katerih sta letos Rudi Čelan in 
Ivan Peklar, pridružili še naddekan 
Marijan Fesel, župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar, podžupan Karl 
Svenšek in nekdanji župan Radoslav 
Simonič. Tega dne so opravili tudi rez 
na brajdah pred občinsko zgradbo. 
Za brajde sta zadolžena »rdeča« kle-
tarja Jože Meglič in Branko Sitar, za 
najstarejšo trto pa je skrb prevzel Ivo 
Kramer, drugi kletarji pa so dolžni po-
magati, je po rezi pojasnil kletar Ivan 
Peklar. Po končani rezi se je prijetno 
druženje nadaljevalo v hramu hajdin-
skih kletarjev.

TM

Rez hajdinske potomke je uspešno opravljena in letos se v občini nadejamo prvega vinskega pridelka.
Foto: arhiv Peklar
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Velikonočna razstava

Turistično društvo Mitra Hajdina je v župnijski cerkvi sv. Martina z velikonočno 
razstavo obogatilo letošnje praznike. Na ogled so postavili pekovske izdelke, 
ki so jih gospodinje nekoč pripravljale ob veliki noči. Za postavitev razstave so 
poskrbele Sonja Brlek Krajnc, Ana Krajnc in Magda Intihar.

Domače pekovske dobrote so na 
ogled postavile članice Društva go-
spodinj Draženci, Društva žena in 
deklet občine Hajdina, Društva žena 
in deklet Gerečja vas, Društva žensk 
Hajdoše in TD Mitra Hajdina. Razsta-
vo so obogatili s pletarskimi izdelki 

pletarstev Tekmec in Žumer, cvetje na 
razstavi pa je prispevalo Cvetličarstvo 
Metke Čelofiga iz Skorbe. 
Članice Društva žena in deklet obči-
ne Hajdina pa so manjšo velikonočno 
razstavo izdelkov pridnih rok pripravi-
le tudi v Marijini cerkvi v Slovenji vasi.

Besedilo in foto: 
TMVelikonočni utrinki iz Martinove cerkve na Hajdini

Velikonočna razstava v Marijini cerkvi v Slovenji vasi

Letošnje srečanje cerkvenih 
zborov na Hajdini

V župnijski cerkvi sv. Martina Hajdini je v nedeljo, 26. mar-
ca, potekalo srečanje cerkvenih pevskih zborov in vokalnih 
skupin, ki delujejo v župnijah ptujske in završke dekanije. 
Gostitelj srečanja je bil naddekan in dekan ptujske deka-
nije, župnik župnije sv. Martina Marijan Fesel, enkratnega 
pevskega dogodka pa se je udeležil dekan završke dekani-
je Ciril Čuš, oba pa sta zbrane tudi nagovorila.

Pater Janez Ferlež, odgovoren za pripravo letošnje revi-
je, referent za liturgijo in cerkveno glasbo dekanij Ptuj in 
Zavrč, je na koncu nastopa vsakemu zboru kot pohvalo in 
priznanje za delo v preteklem letu podelil diplomo. Bese-
dilo, ki je bilo predstavljeno med menjavo zborov, pripra-
vil ga je p. Janez Ferlež, pa je bilo primerno za postni čas. 
Jezusa so v Martinovi cerkvi podoživljali na križevem potu.
Na Hajdini so nastopili naslednji mešani cerkveni pevski 
zbori: sv. Martin – Hajdina, sv. Barbara – Cirkulane, sv. Mar-

ko – Markovci, sv. Družina – Sela, sv. Marjeta – Gorišnica, 
Žetale, sv. Urban – Destrnik, sv. Peter in Pavel – Ptuj, sv. 
Vid – Videm pri Ptuju ter cerkveni pevski zbor Jutranja zar-
ja sv. Marka – Markovci, moška vokalna skupina Glasniki 
iz sv. Vida – Videm pri Ptuju in ženska vokalna skupina sv. 
Andraža – Leskovec.

TM

V župnijski cerkvi sv. Martina je na srečanju cerkvenih pevskih zborov najprej 
zapel domači cerkveni zbor sv. Martina pod vodstvom Danila Jeza.
Foto: arhiv župnije sv. Martina
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Kot je obljubila predsednica KD Skor-
ba Renata Gabrovec, so se mladi 
igralci na odru zares odlično znašli, 
občinstvu pa pričarali čaroben svet 
lutk in vse skupaj popeljali v svet gle-
dališča. V Skorbi so se namreč odločili, 

da bodo tradicijo organiziranja gleda-
liških uric za otroke ohranili in vsako 
leto še kaj dodali, v domačem društvu 
pa tako imajo kaj pokazati, kar so na 
odru tudi dokazali. 
Letos so se na skorbovskih gledaliških 

uricah predstavili: otroška lutkovna 
skupina Zvezdice OŠ Ljudski vrt, otroški 
gledališki skupini KD Skorba in dram-
ski krožek OŠ Ljudski vrt. Vsi so dobili 
glasen aplavz publike, ki je uživala ob 
gledanju vseh predstav. V Skorbi pa 
so po ogledu predstav najmlajše po-
vabili še v ustvarjalni kotiček, kjer so 
jih člani kulturnega društva tudi prija-
zno pogostili.

TM

Skorba slovi tudi po gledaliških 
uricah za otroke

Prva in druga sobota v aprilu sta bili posebej rezervirani za prijetni druženji v 
Domu krajanov Skorba. Kulturno društvo Skorba je namreč znova pripravilo 
prav poseben dogodek za ljubitelje otroških gledaliških in lutkovnih predstav.

Gledališke urice drugič skozi fotoobjektiv fotografa Stanka Kozela

Mladi gledališčniki KD Skorba so se predstavili na gledaliških uricah, zaigrali pa so tudi za najmlajše v hajdinskem vrtcu. Foto: R. Gabrovec

Še pogled v ustvarjalno delavnico Foto: TM
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Kaj je pomagal graščakom nekoč 
grad, če so se lahko le razgledovali 
naokrog, sami sebe in svojega boga-
stva pa niso mogli videti? Lahko pa so 
videli to, česar se mi v občini Hajdina 
ne zavedamo. Videli so lahko to, kar 
vidimo mi, ko se povzpnemo na Ptuj-
ski grad, kako tudi del naše občine leži 
ob Dravi, ki postaja vedno bolj pri-
vlačna ne le zaradi svojega vodnega 
potenciala, ampak tudi zaradi poti, ki 
vodijo ob njej in postajajo vedno bolj 
zanimive za številne popotnike. Tiste, 
na dveh nogah, še bolj pa one druge, 
na dveh kolesih.
Moje današnje razmišljanje je name-
njeno temu, kako vidimo in gledamo 
svojo polnoletno občino ter njene 
zanimivosti in lepote. To je tudi raz-
mišljanje članic in članov Likovno-fo-
tografske sekcije občine Hajdina, ki 
se bomo 20. maja 2017 prvič zbrali na 
likovni koloniji, poimenovani Hajdina 

2017. Za prvič smo medse povabili 
člane Likovne sekcije Vurberk, s kate-
rimi smo se srečali kot njihovi gostje 
na dveh likovnih kolonijah Vurberk 
2015 in 2016. Obakrat nam je pogled 
z vurberškega gradu vlil samozavest, 
da živimo v lepem, sicer ravninskem 
okolju, ki pa ga bogati pogled na bli-
žnje Haloze, Donačko in Boč pa vse tja 
do Pohorja in Vurberka na drugi stra-
ni Drave. Spomladi lahko uživaš ob 
živo pisanih cvetočih travnikih pred 
prvo košnjo, sredi leta pred seboj zreš 
na zelena polja, na katerih rdeč mak 
med žitom ustvarja posebne šopke, ki 
navdihujejo slikarje (tudi nas, amater-
ske in prave umetniške fotografe), in 
jeseni zlatorumene sončnične kape, 
ki se na rodovitnih poljih klanjajo son-
cu pod težo semen … Takrat se zaveš 
pomena ravnice, ki nam daje kruh in 
hrano, za kar so prikrajšani naši rojaki 
v planinskem, čudovitem skalnatem 

gorskem svetu. In takrat postaneš 
ponosen, da živiš tu, v vaseh, ki imajo 
pred seboj čudovit pogled na Ptujski 
grad. 
A mene je prevzela Hajdina v »prvem 
planu« in zadaj kulisa. Zato jo obja-
vljam v izziv vsem, ki vas ubogata 
svinčnik in čopič ali pa fotoaparat. Kot 
izziv, da se bomo začeli zavedati, da 
živimo v lepih vaseh, v katerih se skri-
va marsikaj, kar je še vedno premalo 
odkrito. Srčno si želim, da bi počasi 
te lepote in zanimivosti prenesli na 
papir, naj bo fotografski ali risalni, ali 
na platno. Lahko je tudi osnutek čip-
karicam … Tehnika ni pomembna. 
Pomembna je želja po ohranjanju na-
ših lepot takih, kot jih vidimo in doži-
vljamo danes, da jih ohranimo za naše 
zanamce. 
Če vam bo čas dopuščal, se nam pridru-
žite na 1. likovni koloniji. V soboto, 20. 
maja 2017, ob 9. uri se bomo zbrali na 
parkirnem prostoru pri hajdinski cerkvi. 
Letošnja tematika bo posvečena mar-
tinovanju. Ob občinskem prazniku pa 
vam bomo predstavili vse, kar bomo ta 
dan ustvarili na »terenu« in potem do-
končali doma.

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Martinova Hajdina z najlepšim ozadjem

Vsakič, ko se pripeljem na nadvoz nad železniško progo, ki je s svojo izgradnjo prikrajšal za pogled vaščane Zg. Hajdine 
onkraj proge, se zavem, da je razgled od tu nekaj posebnega. Kot na dlani imaš Hajdino (občinski in župnijski sedež), za 
njo pa ozadje, ki nam ga lahko zavida vesoljna Slovenija – Ptujski grad.

Martinova Hajdina z najlepšim ozadjem

POPRAVEK

V letnem napovedniku prireditev Obči-
ne Hajdina je manjša napaka pri najavi 
datuma dogodka v maju. Pravilno se 
glasi: tradicionalna prireditev Košnja 
trave nekoč bo v nedeljo, 21. maja, ob 
14. uri na Nemčovem travniku v Gerečji 
vasi. 

Vabljeni!
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Ko profesionalni zapeljivec zavrže naivno dekle, se v nava-
lu ljubosumja zgodi poskus umora. Mediji hitro izbrskajo 
zgodbo, jo napihnejo, nekateri jo celo spremenijo do ne-
razpoznavnosti. V predstavi tako spremljamo zanimive in 
humorne zgodbe udeležencev strelskega obračuna. Seve-
da se zgodba nikakor ne razreši, saj vsak lik drugače pred-
stavi potek tragedije, ob tem pa gledalcem izpovejo tudi 
svoje osebne zgodbe.
HOTEL BABILON: DVA IGRALCA, SEDEM VLOG 
IN SMEH ZAGOTOVLJEN
Glavna protagonista predstave sta Tilen Abraham in Nejc 
Lazar, ki sta se odlično prelevila iz ene vloge v drugo, težav 
pa jima niso povzročali niti visoke pete, ženske nogavice 
in ličila. Naštudirati sta morala različna slovenska nare-
čja, zelo prepričljiva pa sta bila tako v ženskih kot moških 
vlogah. Tudi obiskovalci so bili navdušeni, pohvalili so iz-
jemen talent obeh mladih igralcev ter njuno voljo in pre-
danost gledališču. Predstavo sta namreč režirala sama, pri-
prave pa so trajale več mesecev.

Premiera je bila tudi priložnost za zahvalo vsem, ki so ka-
kor koli pripomogli pri izvedbi predstave. Še posebej sta 
izpostavila Tatjano Lukovnjak, ki je besedilo prevedla iz 
hrvaškega jezika. Igralcema in celotni ekipi se je zahvalila 
Renata Gabrovec, predsednica Kulturnega društva Skorba.

Estera Korošec

PREGLEDNIK
KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Pevci in pevke so redno vadili in nastopali na prireditvah, kamor so jih povabili.
Člani LiFoS so se srečevali na rednih sredinih delavnicah in spoznavali nove tehnike.

KD SKORBA
V marcu so se pevke redno srečevale na vajah ter nastopale doma in izven. 
Na vajah se je redno srečevala odrasla gledališka skupina, ki pripravlja novo gledališko 
predstavo.
V marcu so izvedli zbor članov društva. 
Ob materinskem dnevu so skupaj z VO Skorba organizirali proslavo.
V marcu se je otroška gledališka skupina premierno predstavila z novo igro Zajček išče ma-
mico.
Člani društva so se udeležili čistilne akcije.
V dveh vikendih v aprilu, 1. in 8. aprila, so organizirali že tradicionalne gledališke urice 
za otroke. Predstavile so se lutkovne in gledališke otroške skupine: lutkovna in dramska 
skupina iz OŠ Ljudski vrt Ptuj ter gledališki skupini KD Skorba. Organizirane so bile tudi 
ustvarjalne delavnice za otroke.

KD DRAŽENCI
V marcu so člani KD Draženci z recitatorsko skupino in v sodelovanju z VO Draženci pripravili 
prireditev ob materinskem dnevu.
V aprilu so sodelovali na čistilni akciji.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
Članice so sodelovale na velikonočni razstavi, ki jo je pripravilo TD Mitra Hajdina.

Nova premiera Gledališke 
skupine KD Skorba

Glavna protagonista predstave sta Tilen Abraham in Nejc Lazar, ki sta se odlično 
prelevila iz ene vloge v drugo.
Foto: Gašper Mlakar

Na velikonočni ponedeljek je bila v Domu krajanov Skor-
ba premiera predstave Hotel Babilon. V »duokomediji« 
nastopa sedem oseb, ki pripovedujejo nenavadno zgodbo 
o ljubezni, ki se je zgodila poleti v primorskem mestecu 
med češko turistko Zuzano Kollarovo in lokalnim zapeljiv-
cem, receptorjem Janezom Vodopivcem, bolj znanim kot 
Gianni Bevilaqua.

Tehnična ekipa predstave:
sodnik, novinar – Gašper Mlakar
šepetalka – Patricija Greif
kostumografija – Neža Katarina Mlakar
tehnika – Aljaž Nahberger, Jure Drevenšek
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Tako kot vsako leto so se tudi letos 
otroci potrudili in skupaj z mentorica-
mi pripravili lep kulturni program, pre-
žet s plesom, pesmijo, glasbo in igro. V 
začetku so nam zapele domače ljudske 
pevke, nato pa so nas s prisrčnim nasto-
pom razveselili mladi gledališčniki, šo-
larji in najmlajši iz Skorbe in sosednjih 
vasi. Rdeča nit proslave je potekala 
skozi igrico Zajček išče mamico, ki jo je 
predstavila otroška gledališka skupina 
KD Skorba pod vodstvom mentorice 
Simone. Vmes pa so se zvrstile glasbe-
ne in pevske točke otrok, med katerimi 
so se predstavili tudi otroci iz vrtca Naj-
dihojca. Šopek pesmi, glasbe in igre so 
povezali z zaključno pesmijo Mamica 
je kakor zarja, s katero so privabili tudi 
solze v oči. Ob koncu proslave so otroci 
vsako žensko razveselili še z rožico in 

spominkom, ki so jih mladi izdelali v 
ustvarjalni delavnici. Z lepimi mislimi, 
ki sta jih z nami delila Ana Ria in Luka, 
smo kulturni program zaključili.
ZA POGOSTITEV POSKRBELI 
SKORBOVSKI PUBECI
Nadaljevali smo z družabnim sreča-
njem, na katerem so vso pogostitev 
prevzeli moški – »skorbovski pubeci«. 
Postregli so nas s sladkimi dobrotami, 
za katere je poskrbel VO, sami pa so do-
dali še nekaj domačih dobrot iz tunke. 
Domači kletarji so postregli z doma-
čo kapljico iz vaškega soda. Tako pri 
obloženi mizi, postrežbi, vzdrževanju 
dobrega vzdušja kot kasneje pri po-
spravljanju so se prav dobro odrezali, 
in to celotna moška ekipa. Ženskam 
je tega dne bilo prihranjeno vse delo 
in po sproščenem klepetu in prijetnih 
trenutkih smo večer zaključili z željo, 
da se tako snidemo skupaj tudi priho-
dnje leto. 
Življenje je lepše, če ga obogatimo z lepi-
mi trenutki, če vsak korak spremlja lepa 
misel, če vsaka želja postane resničnost, 
če nas obdajata dobra volja in razume-
vanje. 

R. Gabrovec

PREGLEDNIK
KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji pridno vadijo v gasilskem domu Hajdo-
še. Udeležujejo se nastopov po Sloveniji. S kulturnim pro-
gramom so sodelovali na prireditvi ob dnevu žena in mate-
rinskem dnevu v Hajdošah, ki jo je organiziral VO Hajdoše.
13. 4. 2017 so pripravili ustvarjalne delavnice na tematiko 
velike noči. Bile so dobro obiskane.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
15. 3. 2017 so se predstavnice društva udeležile občnega 
zbora Zveze kmetic Slovenije na Trojanah.
18. 3. 2017 so pripravile rimsko malico za slušatelje tečaja 
za lokalne turistične vodiče pri I. mitreju.
1. 4. 2017 so sodelovale na čistilni akciji – poskrbele so za 
pripravo malice.
Od 8. do 17. 4. 2017 so Hajdinčanke sodelovale na veliko-
nočni razstavi v Zeleni dolini v Stopercah.
18. 4. 2017 so pripravile rimski prigrizek za tečajnike 
(bodoče lokalne turistične vodiče) ob podelitvi potrdil za 
vodiča.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
8. 3. 2017 so se že tradicionalno podale na krajši popoldan-
ski izlet v Lepoglavo na Hrvaško. 
11. 3. 2017 je bil redni letni zbor članic.
22. 3. 2017 so nadaljevale učno delavnico v sklopu nada-
ljevanja projekta Zdravje iz narave. Izdelovale so tinkture.
30. 3. 2017 so bile s člani MePZ ponovno na gostovanju 
v Izoli. 
9. 4. 2017 je MePZ DŽD Gerečja vas slavil 15-letnico de-
lovanja in organiziral tradicionalni glasbeni večer Pesem 
druži nas z gosti.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Srečevale so se na rednih mesečnih srečanjih. 
Udeleževale so se zborov članic sorodnih društev.
7. 4. 2017 so se odpravile na popoldansko ekskurzijo v po-
horsko vasico Kočno nad Polskavo, kjer so si ogledale muzej 
in domačijo Hajdošanke Metke Žumer. 

Šopek pesmi, glasbe in igre 
za mame, babice

V soboto, 25. marca, smo se zbrali v domu krajanov Skorba z namenom, da 
obeležimo praznik žensk in materinski praznik, da vsaj za kratek čas pozabimo 
na vsakodnevne skrbi. Vaški odbor Skorba je v sodelovanju s KD Skorba tudi 
letos pripravil proslavo s prijetnim druženjem.

V Skorbi so združili praznovanje dneva žensk in materinskega praznika. Foto: arhiv KD

Članice Društva žena in deklet občine Hajdina so 
s prazničnimi izdelki sodelovale na velikonočni 
razstavi v Zeleni dolini v Halozah. 
Foto: Marija Žunkovič
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Naše vilinke in vilinci so letos ponovno 
dokazali, da lahko z malo truda, dobre 
volje in interesa naredimo veliko. Del 
svojega prostega časa so bili pripra-
vljeni odstopiti vajam za dramsko igro 
in so se za trenutek skrili za čudovita 
bitja, s tem pa dobili nove izkušnje in 
bogata znanja, ki jim bodo nekoč pri-
šla še kako prav. Na srečo že nekaj let 
uigrana ekipa z veseljem pristopi in se 
prepusti vodstvu Saške Serec Šijanec, 
predsednice KD Draženci, ki jim poda 
mnenja, nasvete in ideje, kako biti še 
boljši in prepričljivejši. Da je vse sku-
paj še pristnejše, doda svojo noto tudi 
Ksenija Cebek, ki s svojimi pridnimi ro-
kami izpolni še tako zahtevne želje ter 
iz nič ustvari čudovite dodatke in ko-
stume za naše igralce.
Na odru so nas nasmejali, ganili in 
se nas dotaknili majhni in veliki reci-
tatorji, ki znajo že zelo znane pesmi 
začiniti in jim dodati svojo osebno-
stno noto, da tako razveselijo številne 
udeležence, ki so jim zaigrala srca ob 
nežnih besedah, ki jih vsi vsak dan še 
kako potrebujemo. Naj še kdo reče, da 
predšolski otroci ne zmorejo! Zmorejo, 
če le imajo možnost, če jim damo pri-
ložnost in jih spodbujamo. Na tej točki 

so pomembni tudi starši vseh recita-
torjev, ki vložijo svoj trud in čas v to, da 
pomagajo otrokom naučiti se besedi-
lo, čeprav verjamem, da jim v tempu 
življenja velikokrat zmanjka časa, volje 
in tudi želje. Otroci ne potrebujejo ve-
liko, potrebujejo pa tisto malo, ki jim 
da zagon in zalet, da se poberejo, ko 
padejo, in vedo, da lahko zmeraj pri-
stanejo v varnem pristanu. Hvala tudi 
Andreji Drevenšek, vodji recitatorske 
sekcije, ki napornim vajam doda kan-
ček strogosti in resnosti, za zaključek 
pa pridne otroke razveselijo sladke do-
brote. Kako malo je potrebno. 
Da je bilo vse skupaj še bolj živahno, 
so nam zapeli, zaplesali in zaigrali člani 
FD Lancova vas. Mlajša skupina deluje 
pod mentorstvom domačinke Barbare 
Leskovar in s pomočjo Simone Cebek, 
starejšo pa vodi Katja Brodnjak. Tra-
dicija še zmeraj ogromno pomeni in 
mnoge spomni na otroštvo, kakršnega 
se sami spominjajo. 
Vsega tega ne bi bilo, če ne bi bilo va-
škega odbora Draženci s predsedni-
kom Damijanom Cebekom na čelu, ki 
se trudi in po svojih najboljših močeh 
vleči vse niti skupaj, kar je včasih težko 
in skorajda nemogoče. V slogi je moč 

in tudi tokrat se je izkazalo, da moški 
zmorejo in znajo, če le hočejo. Moški 
del ekipe vaških društev je skrbel, da 
so vaščanke pričakale lepo okrašene 
mize, trudili so se, da kozarci niso ostali 
prazni, in postregli so z večerjo, pri ka-
teri jim je na pomoč priskočila članica 
Društva gospodinja Draženci Magda 
Gojkošek. Ob koncu je zadišala tudi 
kavica. Ker je na tak dan lepo pose-
deti in poklepetati, smo bili veseli ve-
likodušnega prispevka Marka Medika, 
ki je poskrbel za ozvočenje, in izbora 
glasbe Davorja Lampreta, ki je nekaj 
parov zapeljala tudi na plesišče, saj so 
jih precej srbele pete.
Ko je noč že zdavnaj padla na oči pri-
dnim vilam, vilinkam, recitatorjem in 
folklornikom, so se že rojevale nove 
ideje in zamisli, ki bodo čakale, da po-
polnoma dozorijo do drugega leta, ko 
se bomo vsi skupaj ponovno potrudili 
in dali vse od sebe samo za to, da se 
lahko vsaj za eno popoldne odklopi-
mo od vsakdanjih skrbi in se prepusti-
mo naši prihodnosti, na katero smo vsi 
tako zelo ponosni. 

Janja Radaš

Vilinski otroci ponovno 
začarali mamice

Medtem ko nekateri šele pospravljajo novoletne jelke in 
zimske okraske, se kurenti že zbirajo in pripravljajo svojo 
opremo na pust, ki je pred vrati, naše pridne glavice pa že 
dobivajo ideje in zamisli, kako presenetiti mamice, babice 
in vse, ki eno popoldne namenijo pozornost vaškim otro-
kom.

Najlepši utrinki z letošnjega materinskega praznovanja v Dražencih              Foto: arhiv Cebek
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Tudi v Hajdošah prisrčen 
program ob materinskem 

prazniku
V nedeljo, 26. marca, je VO Hajdoše skupaj z društvi na vasi 
pripravil prijeten dogodek za mame, babice in vse krajan-
ke. Na odru gasilskega doma v Hajdošah se je slišala naj-
lepša pesem ob materinskem prazniku.

Praznični utrinki iz Hajdoš ...

Peli, igrali in recitirali so najmlajši iz Hajdoš in okolice, na 
odru pa so se jim pridružili še pesnica Olga Vidovič, mo-
ški pevski zbor PGD Hajdoše in Štajerski frajtonarji. Ob 
tej priložnosti se jim je s čestitko na odru pridružila tudi 
predsednica VO Hajdoše Hilda Bedrač, hkrati pa se je za-
hvalila ekipi, ki je pripravila celoten kulturni program in z 
nastopajočimi poskrbela za odlično izvedbo. Beseda hvala 
in čokolada pa sta bili zanje lepo darilo. Navdušen nad iz-
branim programom je bil tudi župan mag. Stanislav Glažar 
s soprogo Urško, obiskovalke prireditve so v dar prejele 
tudi cvetje v lončku.

Besedilo in foto: TM 

NAPOVEDNIK
KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
V soboto, 20. 5. 2017, bo Likovno-fotografska sekcija občine Hajdina skupaj s člani Likovne 
sekcije Vurberk organizirala 1. likovno kolonijo.

KD SKORBA
Otroška gledališka skupina bo z igrico Angina je fina gostovala v vrtcu na Ptuju in v OŠ Haj-
dina. V vrtcu Hajdina se bosta predstavili obe otroški skupini z dvema predstavama Angina 
je fina in Zajček išče mamico.
Odrasla gledališka skupina bo s predstavo Babilon na gostovanju. 
Ljudske pevke se bodo redno srečevale na vajah in nastopale na okoliških prireditvah.

KD DRAŽENCI
V maju bo KD v sodelovanju z vaškim odborom in drugimi društvi na vasi sodelovalo na 
prireditvi ob 1. maju in na vaškem srečanju ob postavitvi mlaja.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Člani KD Valentin Žumer bodo sodelovali pri aktivnostih ob praznovanju 1. maja v Hajdošah.
Frajtonarji bodo nastopili na Dobrotah slovenskih kmetij, proti koncu maja pa pripravljajo 
plesno prireditev. 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
15. 5. 2017 bo strokovna ekskurzija za članice društva (Polzela z okolico, Komenda, Gora 
Oljka).

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
V maju bodo potekale priprave na že tradicionalno košnjo trave in tekmovanje v kuhanju 
golaža. Dogodek bo v Gerečji vasi v nedeljo, 21. 5. 2017.
MePZ čaka udeležba na tekmovanju Večerna pesem 2017 in tekmovanju v okviru ZDUS v 
Narodnem domu na Ptuju.

DRUŠTVO ŽENA DRAŽENCI
Članice bodo sodelovale na vaškem srečanju ob postavitvi mlaja in druženju vaščanov. 
Od 5. do 7. 5. 2017 se bodo odpravile na strokovno ekskurzijo v Skopje in Ohrid.
13. 5. 2017 bodo sodelovale na 10. pohodu, ki je namenjen druženju in gibanju vseh gene-
racij OŠ Hajdina in vrtca na Bregu. 
Obiskale bodo razstavo Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.
Odpravile se bodo tudi na krajši planinski pohod.
 
DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Članice bodo sodelovale pri aktivnostih, ki bodo potekale v vasi.
Odpravile se bodo na popoldansko ekskurzijo. 
Ob popoldnevih bodo kolesarile po bližnji okolici.

Pripravila: Hilda Bedrač
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Ponovno na odru v Izoli

Člani MePZ DŽD Gerečja vas so se tudi letos odzvali vabilu hotela Delfin iz Izole 
za večerni koncert v okviru predstavitve različnih slovenskih pevskih zborov, 
ki delujejo tudi v okviru ZDUS. Koncertni večer je za goste hotela in zunanje 
obiskovalce potekal 30. marca v avli hotela Delfin.

V koncertnem večeru so člani MePZ 
DŽD Gerečja vas pod vodstvom zbo-
rovodje Petra Krajnca zapeli 13 pesmi 
iz njihovega pestrega glasbenega 

repertoarja, celoten program s pred-
stavitvijo članov zbora, delovanja 
društva in občine pa je tokrat na dru-
gačen in zanimiv način vodila predse-

dnica društva Magda Intihar. 
Gostje hotela in obiskovalci so bili 
navdušeni nad slišanim, nastopajoči 
prav tako, saj so svojo nalogo in po-
slanstvo vnovič zelo dobro opravili. 
Koncertni večer se je nato nadaljeval 
še kot prijetno druženje, večina nasto-
pajočih pa je druženje nadaljevala še 
naslednja dva dni z bivanjem v Izoli. 
VASICA KOŠTABONA
V soboto, 1. aprila, so se nastopajoči 
in njihovi spremljevalci odpravili še na 
ogled slovenske istrske vasice Košta-
bona, znane po nekaterih svojevrstnih 
arhitekturnih značilnostih ter bogati 
kulturno-zgodovinski dediščini. Z ve-
seljem so prisluhnili lokalnemu vo-
dniku, ki jih je popeljal čez zgodovino 
vasice, v kateri najdemo kar tri cerkve 
in šolo, zgrajene v preteklosti, bogato 
kulturno zgodovino, predvsem pa v 
preteklosti in tudi danes zelo zavedne 
Slovence. Po ogledu Koštabone so se 
podali še v mesto Koper na krajši po-
tep po starem delu mesta in se nato v 
popoldanskih urah vrnili nazaj v Izolo. 
Po končanih skoraj treh dneh letova-
nja in bivanja v Izoli so se člani MePZ 
in spremljevalci zadovoljni in spočiti v 
nedeljo dopoldan podali nazaj proti 
domu. Bilo je kratko, a tudi tokrat ne-
pozabno doživetje in pravijo, da zago-
tovo vredno ponovitve.

Besedilo in foto: 
MI

Članice DŽD Gerečja vas in člani DU Hajdina, ki so se letos pridružili predstavnikom MePZ DŽD Gerečja vas na 
ponovnem koncertu v hotelu Delfin v Izoli.

Obisk tradicionalne primorske vasi Koštabona z bogato zgodovinsko in kulturno 
dediščino

Tokratni koncert in predstavitev MePZ sta potekala v malo drugačni obliki.
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Številni nastopajoči in obiskovalci so 
tokrat napolnili dvorano gasilskega 
doma, posebna gostja pa je bila Iva 
Ferlinc, vodja OI JSKD Ptuj. Začelo se 
je pred petnajstimi leti, ko je na do-
mači oder prvič stopil moški pevski 
zbor, kmalu pa so se mu pridružile še 
članice DŽD Gerečja vas in tako je na-
stal MePZ DŽD Gerečja vas, pod tem 
imenom deluje še danes. 
Leta 2009 je zbor izdal prvo zgoščen-
ko z naslovom Pesem druži nas, ki jo je 
predstavil tudi na istoimenskem glas-
benem večeru, pod imenom katerega 
se pevski zbori in ljubitelji zborovske-
ga petja na odru v Gerečji vasi družijo 
še danes. 
PESEM JE NASTOPAJOČE ZDRUŽILA 
TUDI NA LETOŠNJO CVETNO 
NEDELJO 
Na cvetno nedeljo, 9. aprila, so se jubi-
lantom na tradicionalnem glasbenem 
večeru na odru pridružili člani MoPZ 

DPD Svoboda iz Majšperka z zboro-
vodjem Stankom Vedlinom in člani 
MoPZ PGD Hajdoše, ki jih od začet-
ka leta vodi zborovodja Peter Krajnc. 
Prvič so na odru stali člani številnega 
MePZ KUD Zvonke Antoličič iz Miklav-
ža na Dravskem polju z zborovodki-
njo Metko Urbančič Osterc. Vsak od 
nastopajočih zborov je v programu 
zapel po tri pesmi. 
Za trenutek je v dvorani zastal dih, ko 
so jo napolnili čudoviti mladi glaso-
vi Vokalne skupine Biotehniške šole 
Ptuj. Dijaki Larisa, Klemen, Kristjan in 
Jure so zapeli pesmi Ena ptička in Ta 
domača hiša ter zbranim dokazali, da 
se za bodočnost petja v našem kraju 
zagotovo ni bati. Za letošnjo instru-
mentalno popestritev prireditve je 
poskrbela mlada flavtistka Lana Mo-
horič, ki je prav tako že zgodaj del 
svoje življenjske poti zapisala glasbi, 
sicer pa je tudi vnukinja zveste pevke 

MePZ Gerečja vas Nežke Kurnik. 
GALLUSOVA PRIZNANJA IN ZNAČKE
Ob koncu glasbenega programa je 
zbrane v dvorani v imenu JSKD poz-
dravila Iva Ferlinc in gerečjevaškemu 
zboru čestitala ob 15-letnici delova-
nja ter slovesno podelila Gallusova 
priznanja in značke za večletno delo-
vanje na področju kulturne dejavno-
sti. 
Letos so Gallusove značke prejeli na-
slednji člani MePZ: Simona Lešnik in 
Janko Vidovič bronasto značko, sre-
brno značko Nežka Kurnik, Franc Pa-
nikvar in Jože Mlakar, zlato Gallusovo 
značko pa so prejeli Marjana Miklau-
žič, Angela Perko, Ema Kiseljak, Mari-
ca Plemeniti, Olga Nahberger in Jože 
Šafranko. V zboru je veliko let tudi 
Leopold Karneža, ki pa je častno Gal-
lusovo priznanje prejel že v matičnem 
društvu DPD Svoboda Majšperk, zato 
so mu domačini pripravili majhno za-
hvalno spominsko darilo. 
Častno Gallusovo priznanje in znač-
ka sta ob letošnjem jubileju šli v roke 
domačega zborovodje Petra Krajnca, 
ki je že več kot pol svojega življenja 
posvetil glasbi. Čeprav ni iz hajdinske 
občine, so v Gerečji vasi ponosni, da 
je simbol za zasluge in delovanje na 
področju kulture prejel prav na odru 
v Gerečji vasi. 

Slovesno ob 15-letnici zbora

Na cvetno nedeljo se je v dvorani gasilskega doma v Gerečji vasi odvil tradici-
onalni glasbeni večer z naslovom Pesem druži nas, ki je letos potekal v posebej 
slovesnem vzdušju. Mešani pevski zbor DŽD Gerečja vas namreč letos praznuje 
15-letnico obstoja.

Slavnostni govornik na letošnjem glasbenem večeru Pesem druži nas, svetnik občine Hajdina Ivo Lešnik, v 
ozadju gostitelji, letošnji jubilanti ob 15-letnici delovanja

Mlada vokalna skupina Biotehniške šole Ptuj z Ju-
retom Drevenškom – občudovanja vredni vokalisti
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ČESTITKE, ZAHVALA IN POPOTNICA ZA NAPREJ
Sledilo je sklepno dejanje letošnje slovesne prireditve, 
ko je v imenu občine Hajdina domači svetnik Ivo Lešnik 
spregovoril zahvalne besede in čestital članom zbora ob 
njihovem jubileju, predvsem za popestritev marsikatere-
ga dogodka na vasi, občini in široma po deželi, ter dodal 
spodbudne besede popotnice za prihodnost. 
Ob koncu se je vsem v imenu gostitelja, domačega zbo-
ra, matičnega društva DŽD Gerečja zahvalila predsednica 
DŽD Gerečja vas Magda Intihar. Zahvalila se je tistim, ki so 
povezani z delom in delovanjem zbora, hkrati pa je tudi 
vodila celotno jubilejno prireditev. Sledili sta pogostitev 
vseh udeležencev in zdravica, kakor se za jubilejno prilo-
žnost spodobi, za katero so poskrbele skrbne članice do-
mačega društva. 
Vsem dobitnikom Gallusovih priznanj in značk iskrena čestit-
ka tudi v imenu uredniškega odbora. 

Besedilo in foto: MI

Častno Gallusovo značko JSKD je prejel Peter Krajnc, zborovodja MePZ DŽD Ge-
rečja vas, za več kot 25 let dela in udejstvovanja na kulturnem področju.

Majhna zahvala in pozornost basistu Leopoldu Karneži, ki je častno Gallusovo 
značko že prejel kot član MoPZ DPD Svoboda Majšperk.

Fotoutrinki iz vrtca 
Najdihojca Hajdina

Otroci so svoje mamice in babice ob njihovem prazniku presenetili s pomla-
dnimi šopki.

V modri igralnici so otroci spoznavali prve korake v svetu prometa. V igral-
nici smo naredili cesto iz lepilnega traku ter postavili prometne znake in 
tudi prehod za pešce. Otroci so po cesti vsakodnevno vozili avtomobile in se 
učili o prometu. Odpravili pa smo se tudi na spoznavanje čisto prave ceste in 
pravilne hoje po pločniku.
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Najmlajši iz našega vrtca smo aktivno sodelovali v čistilni akciji.

Kot udeleženci prometa smo v zeleni igralnici spoznavali prometne znake 
in osnovna pravila v prometu. Znake smo si tudi naredili in jih preizkusili 
na naši avtocesti.

Otroci iz bele igralnice so se pridružili čistilni akciji v vrtcu. Zbrali so veliko 
smeti, ki so se nabrale čez zimo. Po delovni akciji so si privoščili malico s 
posladkom.
Foto: arhiv vrtca

Ogled gledališke 
predstave 

z mamicami, babicami 

Z marcem je prišla k nam pomlad. Čas ljubezni, veselja, ra-
dosti in sončnih dni. V mesecu pomladi praznujemo tudi 
praznika, ko se mamicam in babicam ogreje srce, če se nji-
hovi najbližji spomnijo nanje s kakšno lepo mislijo, pesmi-
co ali z drobnim cvetom. 
Tudi v vrtcu se spomnimo na praznik in v marcu, ko se ve-
liko pogovarjamo o družini, se dotaknemo tudi teh pra-
znikov, dneva žena in materinskega dne. Ne pozabimo pa 
tudi na očete. Skupaj z otroki ustvarjamo in pripravimo 
kakšno presenečenje zanje. Otroci pa, ponosni, da so imeli 
možnost sami ali s pomočjo vzgojiteljic narediti darilce, te 
odnesejo domov ter z njimi presenetijo in razveselijo svoje 
starše. 
Vsa leta do sedaj smo mamice, babice idr. povabili tudi 
na skupno popoldansko druženje v vrtec, ki je potekalo 
po igralnicah. Otroci so se predstavili s pesmicami, ki so 
se jih naučili skupaj z vzgojiteljicami, zaplesali ples ali se 
predstavili z igro. Druženje se je nadaljevalo ob skupnem 
ustvarjanju v ustvarjalnih delavnicah.
Na začetku letošnjega šolskega leta pa smo se skupaj s 
starši odločili, da druženje letos izpeljemo nekoliko dru-
gače. Želeli smo, da skupaj spoznamo tudi gledališki svet, 
zato smo k sodelovanju povabili gledališče KU-KUC iz Bel-
tincev.
Enaindvajsetega marca popoldan smo se zbrali starši, 
otroci in vzgojiteljice našega vrtca v Domu krajanov Skor-
ba. Po uvodnem pozdravu pomočnice ravnateljice Viktori-
je Vrabl smo se prepustili čarom gledališkega sveta in uži-
vali ob ogledu gledališke predstave z naslovom Pravljica 
brez očal, ki sta jo navdihnila lika iz ruske pravljice Maša in 
medved.

Igralki sta odlično upodobili odrska lika.
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Tudi mi imamo zeliščni vrt

Pomlad se je prebudila in začeli smo 
urejati vrtove. V rumeni igralnici sva 
otroke povabili k ureditvi mini vrtička 
na terasi. Otroci so zelo hitro pokazali 
interes in skupaj smo izbrali ime. Poi-
menovali smo ga po slikanici iz bral-
nega nahrbtnika. Vrtiček je dobil ime 
»Vrtiček čarovnice Lenčke«. 
Otroci pri delu na vrtu opazujejo od-
rasle, jih posnemajo in sprašujejo. 
Tako so tudi otroci rumene igralnice 
aktivno sodelovali pri nasutju zemlje 
v posode, pomagali so zasaditi zeli-
šča, v gozdu so nabrali palice za ogra-
jo, hiško, mizici in stolčke, ki smo jih 
kasneje izdelali v igralnici. 
Otroci na zeliščnem vrtu čustveno do-

življajo naravo skozi razne aktivnosti, 
kot so: skrb, negovanje, pobiranje li-
stov zelišč. Aktivnosti na vrtu omogo-
čajo razvijanje odnosa do rastlin, ob 
tem pa pridobivajo znanje o pomenu 
zelišč za zdravje in zdrav način življe-
nja. Zeliščni vrt je majhna učilnica, ki 
vpliva na otroka, na njegov razvoj in 
odnos do okolja. Zasajena zelišča lepo 
uspevajo, otroci pa ob tem opazujejo 
razvoj rastlin. Gojenje zelišč ni zahtev-
no, saj smo izbrali zelišča, ki niso zah-
tevna za vzgojo in imajo aromatične 
liste, tako da jih lahko otroci vonja-
jo. Iz peteršilja in drobnjaka si bomo 
pripravili zeliščni namaz, meto bomo 
uporabili za čaj, timijan, majaron in ro-

žmarin pa bomo posušili.
Otroci sodelujejo pri opravilih na vrtu, 
ker pa sva dodali še malo pravljičnosti 
ob palčkih, kačjih pastirjih in metu-
lju ter seveda čarovnici Lenčki, otroci 
spremljajo pravljično zeliščno zgodbo 
z veliko pozornostjo in zanimanjem.

Vzgojiteljica Darinka Amon

Otroci občudujejo svoj mini vrtiček.
Foto: arhiv vrtca

Različne hudomušne prigode so prav vsem privabile na-
smeh na obraz. Igralki sta s svojo igrivostjo zelo pritegnili 
tako otroke kot nas odrasle in čas nam je ob ogledu pred-
stave še hitreje minil.
Polni lepih vtisov in občutkov zadovoljstva smo skupno 
druženje končali s pomladnimi metuljčki, ki smo jih v prej-
šnjih dneh izdelali skupaj z otroki v vrtcu. Podarili smo jih 
mamicam in babicam za praznik. V času, ko vse preveč 
hitro drvi mimo nas, je prav, da si vzamemo čas drug za 
drugega in skupna druženja, ki nas povezujejo in razve-
selijo. Tudi naše skupno srečanje v svetu gledališča nas je 
obogatilo, osrečilo in napolnilo s pozitivno energijo. 

Vzgojiteljica Renata Gabrovec
V dom krajanov se je naselil smeh.
Foto: arhiv vrtca

ZAHVALA

Dnevi pred veliko nočjo so v vrtcu pestri 
na področju ustvarjanja. Otroci naredijo 
izdelke in jih ponosno odnesejo domov 
ter z njimi praznično okrasijo domove. 
Letos bodo lahko otroci svoje velikonoč-
ne izdelke varno spravili v lične pletene 
košarice, ki jih je za vse otroke v vrtcu 
izdelal naš sovaščan Mirko Žagar. Za to 
prijazno gesto se mu zahvaljujem v ime-
nu malih in velikih iz vrtca Najdihojca 
Hajdina.

Viktorija Vrabl, 
pomočnica ravnateljice za Vrtec
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Dan in noč, ki nam bosta ostala v lepem spominu

Otroci rumene igralnice v kinu

Otroci rdeče igralnice v kinu

Otroci rdeče in rumene igralnice vrt-
ca Najdihojca na Hajdini so prenočili 
v vrtcu. Ti otroci, ki bodo jeseni sedli 
v šolske klopi, so v vrtcu preživeli zelo 
lepa dan in noč. Vsi skupaj smo komaj 
čakali ta dogodek. Bil je zares nekaj 
posebnega. 
Otroci so zjutraj prišli v vrtec kot obi-
čajno, le da so s seboj prinesli še vse 
potrebno za prenočitev. Po zajtrku 
smo se odpeljali v Kolosej v Maribo-
ru in si ogledali Disneyjev risani film 
Vaiana. Otrokom je bil zelo všeč in so 
ga z zanimanjem gledali. Po ogledu 
smo si privoščili še igro na igralih pred 
Kolosejem. Kosili smo v McDonald'su. 
Izjave otrok, da je to res najbolj krasen 
dan v vrtcu, povedo veliko. Ko smo 
se vrnili, smo se pripravili na iskanje 
skritega zaklada. Otroke so čakale po-
sebne naloge, ki so jih morali opraviti. 
Po uspešnem reševanju jih je pot pri-
peljala do presenečenja. Prelevili smo 
se v Indijance, zato so bile naloge še 
toliko bolj zanimive. Ker nas je iskanje 
utrudilo, smo se okrepčali s popoldan-
skim kosilom, ki so nam ga pripravile 
naše kuharice. Tudi naši igralnici sta se 
spremenili v indijansko vas. Otroci so 
veselo rajali in se igrali. V načrtu smo 
imeli tudi pohod z laternami po okoli-
ci. Ker nam je veter malo zagodel, smo 
pohod opravili kar po prostorih vrtca 
in se v telovadnici prepustili indijanski 
pravljici. Preden smo se zares odpravi-
li spat, smo svoje trebuščke nasitili še 
s slastnimi palačinkami. 
Otroci so polni doživetij minulega dne 
zaspali in se zjutraj nasmejani zbudili. 
Po zajtrku smo se počasi pripravili na 
odhod domov. Verjamemo, da bo pre-
nočitev v vrtcu otrokom pustila zelo 
lepe in nepozabne spomine na vrtec. 
Vzgojiteljice se staršem zahvaljujemo 
za zaupanje in vesele smo, da svojim 
otrokom omogočajo tako nepozabna 
doživetja. 

Maja Bezjak, 
vzgojiteljica v rdeči igralnici

V indijanskih preoblekah
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Prijatelj

Prijatelj obično sjedi za istim stolom kao ti
i gleda slične stvari kao ti.
Prijatelj se nikada ne pretvara
i ne izgovara riječi, koje pogode i bole.
Prijatelj je onaj tko čeka kada sve drugo bježi.
Prijatelj je onaj, koji nikad ne podiže ruke
i konačno – prijatelj je uvijek tamo,
kamo ne voliš ići sam. 
PJESMA, KOJA NOSI PORUKU PRIJATELJSTVA I SURADNJE, 
RAZGOVORA, DRUŽENJA I OSTVARIVANJA NOVIH IDEJA – SVE TO JE 
POTICAJ ZA LIJEPŠI SVIJET I BOLJU BUDUĆNOST SVIH NAS, NAŠEG 
PLANETA. A NA MLADIMA SVIJET STOJI, A ODRASLI PRUŽIMO RUKU 
I NADAMO SE, DA ZAJEDNO BIRAMO PRAVI PUT.

Prevod pesmi Saše Vegri: Prijatelj, 
učenci izbirnega predmeta hrvaščina

Obiskali smo prijateljsko šolo – OŠ Side Košutić v Rado-
boju
V petek, 17. februarja, smo se ob osmi uri zjutraj z avtobusom podali 
v Radoboj. Na pot smo se odpravili v pričakovanju, da bomo tam 
preživeli lep dan, se v delavnicah naučili kaj novega in spoznali 
nove prijatelje. Tako je tudi bilo.
Ob prihodu nas je pozdravila ravnateljica ga. Milena Veseljak. Po 
pogostitvi smo v šolski telovadnici imeli pozdrav, kjer so nam učenci 
povedali, kje so naše delavnice. Sama sem bila v jezikovni delavnici, 
kjer sva bili s sošolko v skupini z dvema hrvaškima vrstnicama. 
Pogovarjale smo se v hrvaščini, saj imamo tudi mi na šoli izbirni 
predmet hrvaščino, ki ga obiskujem tudi sama. Pri delavnicah 
smo morali napisati igro vlog v slovensko-hrvaški besedi, katere 
glavna tema je bilo domoljubje. Igro smo predstavile na zaključni 
predstavitvi. Po delavnicah smo si z novimi prijateljicami izmenjale 
kontakte in odšle na kosilo. Kasneje smo odšli do muzeja v 
Radoboju, kjer smo lahko videli veliko zanimivih fosilov in kamnin. 
Po zanimivem in poučnem ogledu muzeja smo se poslovili od 
novih prijateljev in se odpravili domov. Na poti smo že razmišljali 
o naslednjem srečanju, ki bo potekalo na Osnovni šoli Hajdina. 
Domov smo prišli polni novih izkušenj in naučeni novih stvari. 

Lana Vajda, 9. a

Začetek aprila je 
polepšalo prijateljsko 

srečanje šol 
V začetku aprila, točneje 7. aprila, je bilo drugo večje prija-
teljsko srečanje OŠ Hajdina in OŠ Side Košutić iz Radoboja. 
Obiskalo nas je 52 učencev, osem učiteljev in ravnateljica 
Milena Veseljak iz OŠ Side Košutić Radoboj. Naši učenci so 
nestrpno pričakovali hrvaške prijatelje, s katerimi so na-
vezali stike že v februarju.

Srečanje se je začelo po 12. uri, ko smo se z avtobusom 
zapeljali proti občini Hajdina in si ogledali tudi cerkev sv. 
Martina; tam nas je prijazno sprejel župnik Marijan Fesel. 
Cerkev je bila okrašena v predvelikonočnem vzdušju in 
učenci so lahko zastavili različna vprašanja. Druženje je 
bilo prijetno, sproščeno. Po kosilu je sledilo enajst različnih 
delavnic po različnih predmetnih področjih, kjer so učenci 
lahko pokazali svoje talente. Delo je potekalo usklajeno, 
učenci so lepo sodelovali in dogajanje je zaznamovala slo-
vensko-hrvaška beseda.
Po 16. uri smo začeli predstavitve skupin in druženje kon-
čali s prijetnim slovensko-hrvaškim kulturnim programom.
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Ravnateljici Vesna Mesarič Lorber in 
Milena Veseljak sta spregovorili nekaj 
spodbudnih besed, ki so tudi vodilo 
za naše nadaljnje sodelovanje. Hrva-
ški učitelji in učenci so prejeli skromna 
darilca, ki jih bodo spominjala na do-
živetja v slovenskem okolju.

Irena Vesenjak,
prof. slovenščine

KRAJŠA RAZMIŠLJANJA UČENCEV 
OŠ HAJDINA O TEM DNEVU 

»Na delavnicah je bilo zelo zanimivo, dobro 
sem se razumela s hrvaškimi učenci, skupaj 
smo sodelovali ter se hkrati naučili veliko 
novega.«
Mia Molnar, 9. a

»V petek sem bila v športni delavnici; v tej 
delavnici so bili tudi: Lana, Iva, Marko, Lo-
vro, Matija in Alen. Bili smo zunaj, kjer smo 
počeli veliko stvari in se zelo zabavali. Igrali 
smo nogomet in se veliko smejali. S sose-
dnjo šolo smo se precej zbližali. Na koncu 
sta sledila predstavitev delavnic in krajši 
kulturni program. Upam, da se bomo še 
videli.«
Tia Furman, 8. a

»Druženja s Hrvati sem se zelo veselila. Ko 
smo se razdelili po delavnicah, smo se naj-
prej spoznali in imeli uvodno pesem, na 
katero smo pripravili koreografijo. Bilo je 
zelo zabavno. Nato smo na klasično pesem 
Akvarij izdelali ribe in morsko travo, nare-
dili smo sceno in prikazali gibanje akvarija. 

Dobila sem nove prijatelje in že se veselim 
novega srečanja.«
Lina Vaupotič, 8. a

»Ko smo prišli v šolo, smo že vsi nestrpno 
čakali, kdaj bodo prišli učenci iz OŠ Rado-
boj. Najprej smo si ogledali občinsko zgrad-
bo in cerkev sv. Martina, nato smo imeli 
kosilo in v telovadnici naredili skupinsko fo-
tografijo. Našo delavnico sta vodili učiteljici 
Irena Vesenjak in Marjana Ivanović. Bilo mi 
je zelo všeč, saj smo brali, prevajali pesmi, 
oblikovali krajše slovarčke in spoznala sem 
učenko iz druge šole. Želim si še več takšnih 
srečanj.«
Pia Emeršič. 7. a

»V petek, 7. 4. 2017, so na našo šolo prišli 
Hrvati. Nestrpno smo jih čakali. Jaz sem bila 
v angleški delavnici, kjer smo pisali prepro-
ste pesmi v angleščini. Srečanje mi je bilo 
všeč, saj je lepo, da navežemo stike z drugi-
mi državami.« 
Metka Šimunkovič, 7. a

»V likovni delavnici smo se imeli zelo lepo, 
pridno smo barvali pisanice. Nekateri veli-
ke, drugi majhne. Spoznali smo kar nekaj 
hrvaških učencev. Ob koncu ure smo ime-
li veliko lepih izdelkov in kasneje smo jih 
predstavili pred učenci.«
Zala Majhen, 8. a

»Bila sem v glasbeni delavnici z Vito Žumer. 
Spoznala sem Ano Marijo, Loreno, Lano in 
Martino. Pri delavnicah smo plesali na pe-
sem Lemon Tree, predstavili pa smo se z 
gibalno točko, ki je nosila naslov Akvarij – 
predstavili smo morske motive. Bilo je zelo 

zabavno. V delavnicah so bili še: Urban, 
Lina, Manca in Maja.«
Lana Varžič, 7. a

»Dne 7. 4. 2017 so prišli učenci in učitelji s 
hrvaške šole – OŠ Radoboj. Prišli so okrog 
13. ure. Najprej so si ogledali občinsko 
zgradbo in obiskali cerkev sv. Martina. V 
šoli smo naredili skupinsko fotografijo ter 
se razdelili v delavnice. Imeli smo angle-
ško, likovno, slovensko-hrvaško, glasbeno, 
kuharsko delavnico in mnoge druge, delo 
je bilo zanimivo in zabavno, čas pa je hitro 
minil. Po delavnicah sta sledila predstavitev 
skupin in kulturni program v slovensko-hr-
vaškem jeziku.«
Karin Gojkošek, 8. b

»V petek, 7. 4. 2017, smo imeli na OŠ Haj-
dina obisk prijateljske šole iz Radoboja na 
Hrvaškem. Pouk smo imeli do 12. ure, nato 
pa smo nestrpno čakali na naše hrvaške 
prijatelje. Na šoli so potekale različne delav-
nice. Jaz sem bil v matematični delavnici, 
kjer smo izdelovali matematične like s po-
močjo računalnika. Všeč mi je bilo, da smo 
se pogovarjali v obeh jezikih. Po končanih 
delavnicah sta sledila predstavitev dela in 
kulturni program. Bilo mi je všeč in tega ne 
bom nikoli pozabil.«
Nikola Tomanič, 8. b
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V sodelovanju s sosednjimi šolami je z 10. na 11. marec na 
OŠ Cirkovce potekalo druženje nadarjenih učencev. Učite-
lji mentorji so pripravili in z učenci iz OŠ Cirkovce, OŠ Breg, 
OŠ Kidričevo s podružnico, OŠ Kuzma in OŠ Hajdina izvedli 
12 delavnic na temo Življenje v rimskih časih. Iz naše šole 
se je druženja udeležilo pet učencev z mentorjem. Učen-
ci so lahko izbirali med izdelovanjem rimskih oljenk, mo-

zaikom, izdelovanjem rimskega deblaka, rimsko kuhinjo, 
kozmetiko starih Rimljanov, rimskimi oblačili, dramsko 
delavnico, od besedila do uprizoritve, rimskim plesom in 
glasbo, časopisom starih Rimljanov, navidezno resnično-
stjo in športom starih Rimljanov. 
Učenci so se v petek, 10. marca, zvečer zbrali v OŠ Cir-
kovce. Delo v delavnicah je potekalo do 21. ure, nato je 
sledila večerja v rimskem slogu in ob 23. uri predstavitev 
delavnic, kjer je vsaka skupina predstavila svoje delo. Po 
predstavitvah se je druženje v telovadnici nadaljevalo ob 
plesu in glasbi, učenci so si nato privoščili kratek počitek 
kar v šoli v spalnih vrečah, ki so si jih prinesli s seboj. Tako 
je bilo letošnje druženje nadarjenih res nekaj posebnega 
in edinstvenega. Po kratki noči in okrepčilnem zajtrku so 
udeleženci druženja polni prijetnih vtisov odšli domov.

Aleš Sakelšek

Druženje nadarjenih 
učencev na OŠ Cirkovce

Na OŠ Hajdina z Jumicarjem znova o prometni vzgoji 
Med najpomembnejšimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti je zagotovo prometna vzgoja otrok. Pomembno je, 
da se ta začne takoj, ko začne otrok sodelovati v prometu, naj bo to kot potnik v vozilu, kot pešec ali kot kolesar. Prav 
to je bila osrednja tema v marcu na OŠ Hajdina, ko so učenci prve triade z Jumicarjem skozi igro in zabavo spoznavali 
prometno vzgojo in ukrepe za večjo varnost v prometu.

Program Jumicar otroke med drugim poučuje, kako se ve-
sti v prometnem okolju, tokrat pa so se lahko učenci haj-
dinske prve triade preizkusili tudi v vožnji z mini avtomo-
bilčki s pravimi bencinskimi motorji. To posebno doživetje 
jim je omogočila Občina Hajdina s Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, ki ga vodi Slavko Burjan. Na 
dan dogodka je bila v družbi bodočih mladih voznikov, ki 
so zelo uživali v vožnji z avtomobilčki, tudi ekipa Hajdin-
čana.

Besedilo in foto: 
TM
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Pomlad

Spomladi se začne delo na vrtu in na njivi. Pomlad je zelo lepa zato, ker 
rastejo rože, smo veliko zunaj in je veliko topleje. Spomladi velikokrat 
hodimo na sprehode in na izlete. Pomagam tudi na vrtu, kolesarim in 
se vozim s skirojem, rolerji in z rolko. Rad se tudi zunaj igram s prijatelji, 
bratranci in z bratoma.

                                                            Vid Skledar, 3. a

Ko se začne pomlad, brstijo drevesa, cvetijo rože, dnevi so daljši in 
zunaj je bolj toplo. Spomladi se vračajo ptice selivke. Na poljih začnejo 
orati. Delajo na vrtu, otroci se zunaj igramo in vozimo s kolesi. V začetku 
pomladi rastejo zvončki in trobentice. Spomladi hodimo na sprehode. 
Spomladi, aprila po prvi pomladni polni luni, je velika noč. Pomlad je 
lep letni čas.

                                                           Neža Angel, 3. a

Spomladi se vračajo ptice selivke, drevje brsti, rastejo cvetlice in 
začnemo delo na vrtu in polju. Mrčes brenči po zraku, kmetje 
pripravljajo semena in gomolje na poljih. Na vrtu sadimo in sejemo. 
Noč je krajša in dan je daljši. Vedno bolj je toplo. Pomlad se začne 21. 
marca. Na drevju začnejo poganjati listi in cvetovi.

                                                           Matevž Ranfl, 3. a

Druženje s Slavico Vidovič in osmošolci

Drugošolci se radi družimo. Tako smo v aprilu na tehniški dan v goste 
povabili našo čistilko Slavico Vidovič. Slavica namreč v prostem 
času zelo rada ustvarja. S svojimi rokami izdeluje krasne rože iz 
papirja, košare in še veliko drugega. Skupaj z njo smo iz krep papirja 
izdelali rože, ki smo jih podarili mamicam ob njihovem prazniku. 
Rožic ni bilo enostavno izdelati, saj zahtevajo veliko strpnosti in 
natančnosti, a nam je gospa Slavica skupaj z učiteljicama pomagala. 
Mamice so bile naših unikatnih rožic zelo vesele. Slavici se še enkrat 
zahvaljujemo in jo hkrati vabimo, da se nam ob katerem tehniškem 
dnevu pridruži tudi naslednje šolsko leto.
Ker pa se drugošolci tudi že učimo o telesu, smo v aprilu obiskali 
osmošolce. V učilnici za biologijo so nam predstavili prijatelja 
»Kostkota« in nas poučili o človeških kosteh. Predstavili so nam tudi 
notranje organe. Komaj čakamo, da bomo tudi mi tako veliki kot 
oni.

Učenci 2. a in 2. b razreda

Obiskali smo 
razstavo slik naše sošolke 

in njene babice
V četrtek, 16. 2., smo se z učenci 1. a in 1. b razreda odpra-
vili proti občini Hajdina. Tam nas je pričakala gospa Maj-
da Vrabl. V razstavnem prostoru smo si ogledali razstavo 
njenih likovnih del. Učenci so bili posebej navdušeni nad 
razstavljenimi slikami sošolke in vnukinje gospe Vrabl, La-
rise Vrabl.
Učence je čakalo tudi sladko presenečenje, bili so ga zelo 
veseli. Hvala gospe Vrabl za povabilo na razstavo.

Dragica Rozman
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Prireditev ob 
materinskem dnevu

V torek, 14. marca, so učenci od 1. do 5. razreda skupaj s 
svojimi učiteljicami pripravili kulturni program ob dne-
vu žena in materinskem dnevu. Prireditev je potekala 
v popoldanskih urah v šolski telovadnici. Otroci so se 
predstavili z deklamacijami, peli pesmi, plesali in brali 
misli o svojih mamah. 
Ob zaključku prireditve so se učenci z majhno pozorno-
stjo, ki so jo naredili za svoje mame, zahvalili za vse, kar 
naredijo zanje.

Mojc Purg

Čistilna akcija učencev 
OŠ Hajdina

V petek, 31. marca, so se učenci OŠ Hajdina skupaj s svo-
jimi učiteljicami in učitelji udeležili čistilne akcije. Akcija je 
potekala v popoldanskem času. Po pouku smo se zbrali na 
osmih zbirnih mestih. Učenci so se skupaj z učitelji spre-
mljevalci razporedili po vaseh (Zg. Hajdina, Skorba, Hajdo-
še, Slovenja vas, Gerečja vas in Sp. Hajdina). Učenci, ki so 
vključeni v podaljšano bivanje, pa so skupaj z učiteljicami 
podaljšanega bivanja čistili okolico šole. 
Pred samo akcijo smo si razdelili zaščitne rokavice in vreče 
za odpadke ter se z našim motom                  »Vsem veliko 
dobre volje, da čisto naše bo okolje« z veliko vnemo lotili 
pobiranja smeti. Na delovnem sprehodu smo se kljub jezi 
nad onesnaževalci imeli lepo. Da pa je druženje bilo še lep-
še, je poskrbela občina Hajdina, ki nas za naš trud vsako 
leto nagradi s sokom in čokoladico. Tudi letos je bilo tako. 
Ob prijetnem klepetu smo naravo olajšali za kar nekaj pla-
stenk, embalaže, cigaretnih ogorkov, steklenic, počenih 
petard itn. 
Čeprav je vsako leto organizirana čistilna akcija, se smeti 
še kar naprej pojavljajo, vendar z veseljem ugotavljamo, 
da jih je iz leta v leto nekoliko manj. Največ jih je še vedno 
ob prometnih poteh. 
Nekaj pa zagotovo drži. Ne glede na to, koliko smeti je kdo 
pobral, predvsem za mlade velja, da tisti, ki jih vsako leto 
pridno pobirajo, smeti verjetno ne bodo nikoli odvrgli v 
naravo. 

Mojca Ornik

Utrinki učencev o čistilni akciji 

Smeti sem pobirala skupaj s sošolci v okolici šole. Največ smeti 
smo našli v gozdičku. Lepo smo se imeli. Za nagrado smo 
dobili sok in čokoladico.

Valentina Žumer, 2. a

Čistilno akcijo smo začeli pri šoli. Nato smo šli pobirat okoli 
igrišča. Edino, kar smo našli, sta bili dve plastenki in črna vrečka. 
Nato smo šli pobirat okoli umetne trave. Našli smo nekaj 
drobnih stvari. Nekateri smo šli pobirat okoli stare hiše, kjer 
smo našli nevarne odpadke, o katerih smo obvestili učiteljico. 
Nismo si jih upali pobrati, ker je bil gori narisan ogenj. Učiteljica 
nam je rekla, da moramo takšne nevarne odpadke pustiti in jih 
ne smemo pobirati. Potem smo šli še h gozdu. Tam smo našli 
ogromno plastike. Za nagrado smo dobili sok. Čokolade nisem 
dobil, ker jih je bilo premalo. 

Nik Vintar, 2. a

Na čistilni akciji mi je bilo najbolj všeč, ko smo na koncu dobili 
čokolado. Všeč mi je bilo, da smo lahko očistili okolico šole. 
Našli smo veliko plastike in malih papirčkov. Pri igrišču smo 
našli tudi nekaj cigaretnih ogorkov. Za cipresami smo našli 
malo umazano žogo. Pustili smo jo kar tam, da bi se lahko še 
kdo z njo igral. Zelo sem se zabavala.

Tiara Podhostnik, 2. b

Čistilno akcijo smo začeli pri kapelici na Zg. Hajdini. Razdelili 
smo se v dve skupini. Jaz sem se pridružila skupinici, ki je 
pobirala v Dražencih. Pobrali smo veliko smeti, največ ob 
robu ceste. Vsi smo pridno pobirali in napolnili veliko vreč. Bilo 
je super, ker smo vsi sodelovali. Na koncu smo dobili sok in 
čokoladico.

Žana Ogrizek, 2. a

S Ptuja do Hajdine

Nekaj dni po čistilni akciji smo se sprehodili s Ptuja do Hajdine. Učenci 
so bili presenečeni, da se je tako hitro ob poti našlo veliko smeti. In 
Matej je smeti pridno pobiral ter jih pri šoli vrgel v smeti. Vsi učenci 2. 
razreda smo bili nanj zelo ponosni.   

Matej Panikvar, 2. b

Foto: KJ
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Tek na ptujskem stadionu 
V torek, 4. aprila, smo z učenci od 1. do 5. razreda izvedli 
športni dan. Učenci so na stadionu Ptuj tekli na 600 m. Do 
stadiona smo se odpeljali z avtobusom, nazaj smo se od-
pravili peš. Med potjo proti šoli smo se z učenci prve triade 
ustavili v ptujskem parku. Učenci so se preizkušali na raz-
ličnih igralih. Bili so navdušeni in razposajeni. S pomočjo 
dobrot iz nahrbtnika smo si nabrali novih moči za pot do 
šole. 
Športnega dne se je udeležilo 130 učencev. Minil je brez 
nezgod. Bil je tudi lep, pomladni, sončni dan.

Dragica Kosi
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Medobčinski otroški 
parlament

V sredo, 15. marca, je v prostorih dvorane Mestne občine 
Ptuj zasedal 27. ptujski medobčinski Otroški parlament 
na temo Otroci in načrtovanje prihodnosti. Vsaka šola je 
na zasedanje pripeljala po enega učenca razpravljavca. 
O občinskem zasedanju je poročala učenka iz OŠ Ljudski 
vrt.
Ker je predsednik Šolske skupnosti učencev Jure Glodež 
zbolel, ga je suvereno zastopala podpredsednica ŠSU 
Nika Sitar. V debati je bila odločna in aktivna. Podajala je 
svoje mnenje in razmišljanja ob debatah razpravljavcev.
Dnevni red zasedanja se je začel z nagovorom (organiza-
tor) in predstavitvijo zaključkov 27. ptujskega občinskega 
zasedanja Otroškega parlamenta (OŠ Ljudski vrt) ob 10. 
uri. Sledili so delo v skupinah (s predstavitvijo dela na šo-
lah), poročanje o delu v skupinah, plenarni del: razprava 
z gosti in volitve predstavnikov za nacionalni OP. Končali 
smo ob 12.30.

Mentorica ŠSU Dragica Kosi

V nedeljo, 9. aprila, je v Lipici 
na Golfskem igrišču potekal 
prvi turnir golfa v letu 2017 
v šolskem tekmovanju. 
Jaz sem udarjala s krajših, 
rdečih udarjališč, brat 
Simon pa z rumenih. V 
skupinah smo bili trije 
igralci iz vse Slovenije. 
Udarjali smo 9 lukenj. 
Igrišče je zelo dolgo, veliko 
in lepo. Na podelitvi sem 
bila v skupini deklic U10 
z 69 udarci druga. Prejela 
sem medaljo. Brat je bil v 
skupini dečkov U12 četrti 

in je prejel sponzorsko nagrado. Potem smo šli v Kobilarno 
Lipica. Kupili smo si vstopnico za ogled in predstavo konjev. 
Vodička nam je povedala vse o lipicancih. Videli smo hleve, 
cerkvico, drevorede, vodnjak. V letu 2008, ko sem se jaz rodila, je 
dobila kraljica Elizabeta na obisku v dar lipicanca, ki je v starem, 
najlepšem hlevu. Kobile so bile na pašnikih. Pred prireditveno 
jahalnico nas je vodička zapustila. Nastopili so mlajši žrebci, 
konja s kočijo in na koncu najbolj nadarjeni konji, ki so se 
postavili na zadnje noge. Po predstavi smo si ogledali še muzej 
Lipikum, v katerem izveš vse o lipicancih, in muzej kočij, kjer so 
stare kočije. Z bratom sva si kupila vsak svoj spominek in izdelala 
sva si spominski kovanec. Tako se je končal izlet in odšli smo 
domov. 

Julija Mohorič, 3. b razred 

Nedelja v Lipici

Gledali in spoznali smo luno. V zrak smo spustili rakete. Izdelali 
smo si kurente. Najboljše je bilo na plezalni steni.

Nick, 2. b

V šoli v naravi sta mi bili najbolj všeč plezanje po plezalni steni in 
lokostrelstvo. Všeč sta mi bila tudi kurentova delavnica in Pokaži, 
kaj znaš. Bili smo tudi na nočnem pohodu. Ko smo se vrnili, sta 
bili pred domom dve vreči. Obiskal nas je Miklavž in nam nastavil 
sladkarije.

Vanesa, 2. b

Všeč sta mi bili spuščanje raket in izdelovanje kurentov. Delali 
smo v skupinah. Vesela sem bila, da smo lahko obiskali njihovo 
trgovino.

Tiara, 2. b

Drugošolci v šoli v naravi 
v Domu Štrk
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V šoli v naravi smo imeli športne igre. 
Izdelali smo rakete in jih izstrelili. Imeli smo 
tudi nočni pohod. Obiskal nas je Miklavž in 
nas obdaroval. Imeli smo tudi lokostrelstvo 
in plezanje po steni. Blaž je praznoval 
rojstni dan. Na koncu smo imeli zabavo s 
plesom. 

Hana, 2. b

V šoli v naravi smo šli na nočni pohod. V 
temi smo si svetili z baterijami. Po pohodu 
smo šli v postelje in spat. V njihovi trgovinici 
smo si kupili stvari, ki so bile naprodaj. 
Tretji dan smo spakirali, pospravili in odšli 
domov.

Luka, 2. b

V šoli v naravi mi je bil najljubši sprehod v 
temi. Prav tako mi je bilo všeč, ko smo delali 
rakete, kurente in s teleskopom opazovali 
luno. Imeli smo lepo sobo, udobne postelje 
in tudi hrana je bila dobra.

Aljaž, 2. b

V šoli v naravi mi je bilo všeč, ko smo šli 
na nočni pohod. V kurentovi delavnici smo 
si izdelali kurente. Prav tako smo izdelali 
rakete in jih izstrelili. V telovadnici smo 
streljali z lokom in plezali po plezalni steni. 
Priplezal sem do vrha stropa.

Matevž, 2. b

V šoli v naravi smo si sami pripravili postelje. 
Izdelali smo rakete in jih izstrelili. Zvečer 
smo se odpravili na pohod s svetilkami. Ko 

smo prišli nazaj, sta nas na klopci čakali dve 
vreči, ki ju je prinesel Miklavž. Naslednje 
jutro smo najprej imeli telovadbo. Po 
zajtrku smo imeli lokostrelstvo. Kasneje 
smo izdelovali kurente, naslednji dan pa 
plezali po plezalni steni.

Teja, 2. b 

V šoli v naravi mi je bilo najbolj všeč 
opazovanje lune. Rad sem igral nogomet, 
streljal z lokom in plezal po plezalni steni. 
Domov smo se peljali z nogometnim 
avtobusom.

Matej, 2. b 

V šoli v naravi smo bili tri dni. Tam smo se 
imeli lepo. Imeli smo zajtrk, malico, kosilo 
in večerjo. Najbolj všeč mi je bil nočni 
sprehod in da sem lahko streljal z lokom. 
Po nas je prišel avtobus.

Rene, 2. b

Z avtobusom smo se odpeljali do Štrka. 
Izdelali smo si rakete in jih izstrelili. S 
teleskopom smo opazovali luno. V torek 
smo si naredili kurenta in zvečer imeli 
Pokaži, kaj znaš. Prespali smo dve noči.

Živa, 2. b

Všeč so mi bili plezanje, izdelovanje 
kurentov, opazovanje lune in izdelovanje 
raket. Najbolj pa mi je bila všeč večerna 
zabava.

Zala, 2. b

Všeč mi je bilo, da smo izdelali rakete in 
kurente. Gledali smo luno. Tudi kosilo in 
večerja sta bila dobra. Vesela sem bila, da 
sem streljala z lokom.

Rea, 2. b

Najbolj mi je bilo všeč, ko sem plezala 
po plezalni steni. V šoli v naravi smo 
tudi izdelovali kurente, v temi spuščali 
rakete in imeli večerno zabavo. Z učitelji 
smo prvi večer šli tudi na nočni pohod. 
Z učiteljico Sabino smo streljali z loki in 
iskali živali. Razdelila nas je v skupini zajčki 
in poljske miške. Učitelj Tomo nam je 
zadnji dan razdelil liste s sličicami postaj, 
ki smo jih morali sami poiskati. Spali smo 
na nadstropnih posteljah. Dobile smo 
priznanje za najlepše urejeno sobo.

Ema Anemari, 2. b

Ko je januarja zapadel sneg, smo 
bili prvo- in drugošolci povabljeni 
na sankanje na domači hrib družine 
Vauda. Otroci so v norčijah na snegu 
zelo uživali in strnili nekaj misli.

Na sankanje smo šli v petek. Pili smo čaj 
in jedli piškote. Zelo smo se zabavali. Na 
koncu smo skakali po trampolinu. Sošolci 
so odšli nazaj v šolo. Škoda, da je bilo tako 
hitro konec.

Luka Vauda, 2. b

Sankanje je bilo super. Ko sem padel, mi ni 
bilo nič, ker so mi prijatelji pomagali. Všeč 
mi je bilo, da smo se lahko sankali skupaj.

Aljaž Fostnarič, 2. b

Všeč mi je bilo, da smo šli peš k Luku. 
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem se peljal 
na »kozi«. Dobili smo čaj, ki ga je skuhala 
Lukova mama. Pred odhodom v šolo smo 
skakali po trampolinu.

Matevž Peklar, 2. b

Sankanje pri 
Luku in Ani 

Vauda
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Prišli smo k Luku. Zelo smo se razveselili. 
Vzeli smo sanke in se spuščali. Potem je 
Lukova mamica prinesla čaj in piškote. Ko 
smo se najedli in napili, smo se šli naprej 
sankat. Potem smo naredili skupinsko sliko 
in se poslovili.

Hana Vaupotič, 2. b

V petek smo se s sošolci odpravili sankat 
k Luku. Ko smo prišli, so nas tam že čakale 
sani, zato smo se takoj začeli sankati. Nato 
smo popili topel čaj in pojedli kekse. Dolgo 
smo se sankali. Zahvalili smo se Lukovim 
staršem in se vrnili v šolo.

Teja Karo, 2. b

Jezikovna ekskurzija v London

Učitelja in učenci osmega in devetega razreda OŠ Hajdina 
smo se v petek, 10. marca, odpravili na jezikovno ekskur-
zijo v London. Pot do letališča Jožeta Pučnika je bila zelo 
zabavna in polna navdušenja. 
Ko smo prispeli na letališče, smo najprej dobili vsak svoj 
»boarding pass«, s katerim smo se lahko prijavili na let. 
Oddali smo prtljago in šli skozi carinsko kontrolo, nato 
pa smo v čakalnici počakali na naš let. Skoraj dvourni let 
do letališča Stansted v Londonu je bil miren in brez tur-
bulenc. Ob pristanku je sicer nekoliko deževalo, ampak se 
je vreme kmalu izboljšalo. Z letališča smo se z avtobusom 
odpeljali v Camden Town, ki slovi po »alternativni« kulturi, 
številnih trgovinicah in raznoliki hrani. Tam smo imeli ne-
kaj prostega časa, da smo lahko kupili kak spominek zase 
in za svoje domače. Seveda nismo smeli zamuditi obiska 
kavarne Starbucks.
Ura je hitro minila in ob 18. uri smo se odpravili do bližnje-
ga puba na večerjo. Večina nas je naročila tradicionalno 
angleško jed, imenovano »fish & chips«. Po večerji nas je 
pot vodila do znane trgovine z igračami Hamleys na uli-
ci Regent Street in znamenite nakupovalne ulice Oxford 
Street. Izmučeni smo se nato odpravili v hotel, kjer so nas 
čakale naše udobne postelje.
Drugi dan smo si ogledali Canary Wharf – znano poslovno 
četrt, edinstven Greenwich, ki ga »seka« greenwiški ali ni-
čelni poldnevnik. Tam smo se lahko postavili tako, da smo 

z eno nogo stali na vzhodni, z drugo pa na zahodni polobli 
našega planeta. Obiskali smo pomorski muzej in se po reki 
Temzi odpeljali do svetovno znanega mostu Tower Bridge. 
Ogledali smo si tudi Tower of London. Videli smo tudi Glo-
be Theatre, znano Shakespearjevo gledališče, in se spreho-
dili čez most, imenovan Millennium Bridge. Na drugi strani 
nas je čakala veličastna katedrala svetega Pavla. Nato smo 
preverili, kako je videti London z višine 135 m – zapeljali 
smo se s svetovno znamenitim kolesom London Eye. Nato 
smo obiskali še kitajsko četrt in se s podzemno železnico 
vrnili v naš hotel na zaslužen počitek.
Tretji dan smo si ogledali znani stolp kraljice Elizabete II., 
ki pa ga večina ljudi imenuje kar po zvonu – tj. Big Ben. 
Nato smo se sprehodili skozi St James’ Park in si ogledali 
menjavo straže pred Buckinghamsko palačo. Potem smo 
šli do Trafalgar Squara, kjer je National Gallery, kjer lahko 
vidimo največje umetnine na svetu. Ogledali smo si tudi 
muzej voščenih lutk Madame Tussauds, kjer smo se foto-
grafirali s svojimi vzorniki in različnimi znanimi osebami. S 
črnim taksijem smo se popeljali po zgodovini Londona in 
si ogledali razburljiv 4D-film.
Naš zadnji dan smo bili kar nekoliko žalostni, da že mora-
mo domov. S podzemno železnico smo se zapeljali do mu-
zeja Natural History Museum, v katerem smo v dveh urah 
videli le kanček od milijon eksponatov, ki so tam na ogled. 
Zatem smo si ogledali še Science Museum, nato pa se od-
pravili v Fulham, kjer smo obiskali stadion nogometnega 
kluba Chelsea. 
To je bil naš zadnji ogled na ekskurziji. S podzemno žele-
znico smo se odpeljali do hotela. Od hotela smo pot nada-
ljevali z vlakom do letališča Gatwick London, kjer smo se 
vkrcali na letalo in poleteli proti Italiji. Po dveh urah leta 
smo pristali na letališču Marco Polo v Benetkah, kjer smo 
uro premaknili za eno uro naprej. Na letališču nas je že ča-
kal avtobus in nas odpeljal proti Ptuju. V torek ob 4.30 smo 
polni vtisov in novih doživetij prispeli pred OŠ Hajdina in 
tako zaključili našo štiridnevno jezikovno ekskurzijo v Lon-
don. Ekskurzija je bila tudi fizično zelo intenzivna, saj smo 
prehodili okrog 75 km.

Iztok Milošič

Utrinek s prijetnega potepanja po Londonu
Foto: Iztok Milošič
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Semena preživetja ali krompirjev sejem na Hajdini 
Ste se kdaj vprašali, kaj sploh seme je? Ta drobtinica, ki, če jo veter odpihne, odnese s sabo košček življenja? Na OŠ Haj-
dina smo tokrat razmišljali o nekoliko večjem semenu – krompirju.

Imeti krompir pomeni imeti srečo, saj 
kadar komu kaj uspe, ne da bi to za-
služil s svojim znanjem, sposobnostjo 
in prizadevanjem, pravimo, da »ima 
krompir«.
A o krompirju smo razmišljali tudi ne-
koliko drugače. Predvsem smo želeli v 
inovacijskem predlogu s pomočjo an-
kete in intervjuja raziskati našo idejo o 
krompirjevem sejmu na tržnici na Haj-
dini, ki bi prispevala k še večji prepo-
znavnosti kraja in ohranjanju domače 
obrti. Izvedeli smo veliko o delovanju 
društev, predvsem pa o njihovem na-
poru in skrbi za ohranjanje tradicij. 
Rezultati ankete in intervjujev so po-
kazali veliko naklonjenost in podporo 
naši ideji.
V preteklosti so bile vasi na Dravskem 
polju, kamor spada tudi današnje ob-
močje občine Hajdina, največji pride-
lovalec krompirja v Sloveniji. Ljudje 
so ga kot poljščino sprejeli in spoznali 
dokaj pozno. Pridelava krompirja je 
pustila hajdinskim krajem poseben 
pečat, hkrati pa je »buob«, kot mu 
pravijo domačini, spretno vseskozi 

povezoval in tudi ohranjal kmečka in 
obrtniška dela. 
Cilj naše ideje je prikazati, kako je 
krompir spremenil jedilnike v naši 
občini, predvsem pa, kako je bilo s tr-
ženjem te dobrine kot glavne sestavi-
ne prehrane nekoč in danes. Semena 
preživetja so namreč ustvarjala kul-
turno krajino posameznega obmo-
čja in s tem pripomogla k pomenu in 
zgodovinskim dejstvom naše občine 
kot tudi širše. S tem smo seveda mislili 
na to, da so domače in stare sorte že 
prilagojene na naše okolje, odpornej-
še proti vremenskim vplivom in da si, 
če le lahko, pridelajmo lastna semena, 
saj si s tem na neki način zagotavlja-
mo svoj obstoj.
Tudi krompir je zelo pomembno 
seme, ki je nekoč davno evropski svet 
rešilo lakote, nas je prepričala Marija 
Hernja Masten, diplomirana zgodovi-
narka, arhivistka v pokoju. Domačini 
imenujejo krompir na Dravskem po-
lju »buob«. Še v Krajevnem leksikonu 
Dravske banovine leta 1937 najdemo 
podatek, da se na tem območju pride-

la največ krompirja.
Zavedajo se, da je tradicija ohranjanja 
kulturne in naravne dediščine v dru-
štvih preplet znanj in izjemnih projek-
tov, s katerimi se že nekaj let promo-
virajo. S sejmom bi pridobili možnost 
trženja na način, ki bi jih združeval, 
svoje izkušnje pa bi tako prenašali na 
mlajše rodove. Posebej smo bili veseli, 
da se je na našo prošnjo odzval tudi 
župan mag. Stanislav Glažar in potr-
dil naš predlog z željo, da bi projekt 
vzpostavili že kmalu. 
Predsednica Turističnega društva Mi-
tra Sonja Brlek Krajnc je bila ob tem 
kritična. Zaveda se, da je ponudba na 
tržnici mogoča ob stalnih terminih. 
Domači kupec bo tisti, ki bo vzposta-
vljal vez med prodajalci in promoviral 
pridelke in izdelke. 
Ob sledenju tržne promocije pa je 
predsednica izpostavila, da je ob tem 
pomembna prepoznavnost semen in 
pridelkov v domačem okolju. Nasla-
nja se na domačega porabnika, ki je 
zaradi nižjih stroškov potovanja naj-
boljši kupec. S tem predlogom torej 
želimo popestriti dogajanje v kraju v 
etnološkem, družbenem in gospodar-
skem smislu. Sama postavitev sejma 
pa bi pripomogla k druženju in pro-
moviranju dejavnosti in kraja, s kate-
rim se tako radi istovetimo. 
To, kar ponujamo, je le izhodišče, ki 
bo, upamo, v pomoč in v razmislek 
vodilnim na občini, ko bodo iskali 
nove rešitve za uresničitev že začetih 
idej glede sejmov. Poudarimo naj, da 
spomladi naše trgovine preplavi uvo-
žen krompir iz toplih tujih krajev. To je 
slab marketing slovenskih trgovskih 
verig. Raje poiščite mladi krompir na 
tržnici ali sejmu ali pa si ga morda pri-
delajte kar sami. 

Mentorici: 
Marija Meklav in Silva Hajšek

Mlade raziskovalke Manja Ekart, Tjaša Šterbal in Lana Vajda s predsednico TD Hajdina Sonjo Brlek Krajnc
Foto: Marija Meklav



36

April 2017

Bovling 
– Zdrav življenjski slog

V okviru Zdravega življenjskega sloga smo se z učenci v 
soboto, 25. marca, odpravili na bovling v Bowling center 
na Ptuju. Aktivnost je bila namenjena učencem od 5. do 9. 
razreda. Med seboj se je pomerilo 10 učencev. Razdeljeni 
so bili v dve skupini, ki sta tekmovali med seboj na dveh 
progah. Največje število podrtih kegljev po dveh urah bo-
vlinga je imel učenec 7. razreda Timotej Kokol Krajnc, in 
sicer 353 kegljev.

Rok Marinič

S športom po Hajdini
V okviru 31. festivala Turizmu pomaga lastna glava, katerega tema je bila Potujem, torej sem, smo se na OŠ Hajdina od-
ločili, da poskušamo v raziskovalni nalogi predstaviti našo občino kot odličen kraj za vse, ki se na dopustu oz. počitnicah 
želijo čim bolj zabavati, se sprostiti ali se športno udejstvovati v naravi.

Za nalogo smo izbrali naslov S športom po Hajdini in v njej 
predstavili turistični produkt, ki zajema dva športa. Prvi je 
vsem dobro poznano kolesarjenje po naši občini. Trasa, ki 
smo si jo izbrali, je speljana skozi vse vasi hajdinske občine 
in okoli Ptujskega jezera. Dolga je približno 33 kilometrov 
in je primerna za vse starosti in oba spola. Drugi šport v 
naši ponudbi pa je poznan med mlajšimi tako v svetu kot 
tudi v Sloveniji – gre za footgolf. Kot že samo ime pove, 
gre za mešanico nogometa in golfa. Pred kratkim je bil na 
Ptuju ustanovljen Footgolf klub Ptuj. Na igrišču za golf Ptuj 
je ta novi šport možno igrati vsak četrtek od 16. ure naprej. 
S to nalogo smo se nato v torek, 28. marca 2017, predsta-
vili na turistični tržnici v Mercatorjevem centru Tabor v 
Mariboru. V ta namen smo izdelali luknjo za footgolf, da 

so obiskovalci lahko dejansko preizkusili ta šport v pra-
ksi. Z uporabo virtualnih očal in sobnega kolesa pa smo 
poskušali našo kolesarsko pot pripeljati k njim in jih tako 
navdušiti za obisk naših krajev. Predhodno smo namreč 
celotno traso sami prekolesarili, jo posneli in jo nato pred-
vajali prek moderne tehnologije. Žal vse to ni bilo dovolj, 
da bi osvojili zlato priznanje, zadovoljiti smo se morali s 
srebrnim, a smo ga bili prav tako veseli, saj vemo, da smo 
se maksimalno potrudili in dali vse od sebe. 
Pri projektu so sodelovali naslednji učenci: Zala Majhen, 
Valentin Vogrinec, Martin Špurej, Lovro Pišek Svenšek, 
Lana Vajda, Manja Ekart, Ana Pleteršek in Jure Glodež.

Mentorja: 
Iztok Milošič, Rok Marinič

Mladi hajdinski raziskovalci so se konec marca z nalogo S športom po Hajdini predstavili na turistični tržnici v Mariboru.
Foto: arhiv OŠ
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Pozdrav iz Lepoglave
Članice DŽD Gerečja vas so se 8. marca že tradicionalno podale na popoldansko 
druženje, tokrat v sosednjo Hrvaško, v bližnji kraj Lepoglava, ki je znan po svoji 
bogati zgodovini in kulturni tradiciji. Pot jih je vodila skozi haloške griče na 
hrvaško stran, mimo večno romantičnega gradu Trakoščan s čudovito urejeno 
okolico.

Prva izletniška točka je bila cerkev 
Brezmadežne device Marije, kjer jih 
je prijazno pričakal kaplan in jih po-
peljal skozi bogato zgodovino cer-
kve, pripadajočega pavlinskega sa-
mostana in zgodovino samega kraja 
Lepoglava, od začetkov vseučilišča 
do nastanka lepoglavskih zaporov. 
Po ogledu cerkve so se podale proti 
naravoslovnemu muzeju, kjer je na 
ogled trajna razstava lepoglavske 
čipke, ki je po tehniki in izdelavi zelo 
podobna slovenski klekljani čipki, 
vendar z njihovimi drobnimi detajli 
in značilnostmi. Članice – klekljarice 
so lahko izmenjale tudi nekaj izku-
šenj s tamkajšnjo čipkarico. 
V muzeju so si ogledale tudi manjšo 
razstavo vulkanskih kamnin iz oko-
liša, kjer je v preteklosti bil aktiven 

eden od manjših vulkanov. Po ogle-
du kraja in lokalnih znamenitosti so 
se z avtobusom skozi tradicionalna 
vaška naselja odpeljale do Grešne 
pilnice, v vas Klenovnik. 
GREŠNA PILNICA
Grešna pilnica ima status izletniške 
točke in tradicionalne vaške gostilne, 
ki jo vodi nadvse hudomušen go-
spodar. Na dvorišču stoji tradicional-
na hiška iz predpreteklega stoletja, 
ohranjena v prvotni obliki. Gospodar 
je izletnice prijazno sprejel, povedal 
veliko o zgodovini domače hiše, na-
selja in okolice ter jih bogato pogo-
stil s tradicionalno domačo pojedino, 
vmes pa tudi kakšno zapel.
Večer je potekal v veselem druženju 
ob dobri pojedini in kapljici ter glas-
bi, sproščenem klepetu in izmenjavi 

izkušenj na različnih področjih dela 
in življenja na obeh straneh meje. 
Članice so zadovoljne v poznih večer-
nih urah zapustile vas Klenovnik in se 
počasi vrnile proti domu, naslednje 
jutro je namreč ponovno prineslo 
običajen delovni dan. 

Besedilo in foto: 
MI

Klekljarica iz Lepoglave je v razstavnem prostoru 
naravoslovnega muzeja predstavila tudi tehniko 
klekljanja lepoglavske čipke.

Stara hiša pred »Grešno pilnico« je danes prava znamenitost, ohranjena v prvo-
tni velikosti in opremi, značilni za tamkajšnje območje.

Skupna fotografija članic pred »Grešno pilnico«, ki so se ob 8. marcu podale na 
kratek izlet v hrvaško Zagorje. 
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Članice DŽD Gerečja vas 
zadovoljne z rezultati

Članice DŽD Gerečja vas in MePZ so se zbrali 11. marca 
na svojem rednem letnem zboru in pregledali delovanje 
društva in MePZ skozi preteklo leto. Zbora so se poleg šte-
vilnih domačih gostov udeležile tudi članice iz sorodnih 
društev domače pa tudi iz občin Markovci in Zavrč ter člani 
FD Sveti Štefan.

Letošnji zbor članic DŽD Gerečja vas je potekal v sproščenem in družabnem 
vzdušju.

Po uvodnem delu, ki 
so ga s pesmijo po-
pestrili člani MePZ, je 
bilo iz poročila pred-
sednice Magde Inti-
har razbrati, da je bilo 
preteklo leto zelo de-
lovno in poučno, saj 
so članice čez vse leto 
poleg organizacije že 
ustaljenih dogodkov 
nabirale znanje na po-

dročju izdelave naravnih mil in mazil ter spoznavale zdra-
vilne rastline. Celoletni projekt je ob koncu rodil tudi uspe-
šne in uporabne rezultate. Prav tako je bil vse leto aktiven 
MePZ, ki deluje v okviru društva. 
NAČRTI ZA LETOŠNJE LETO
Nekaj načrtovanih dejavnosti so do rednega zbora članic 
že izpeljale, predvsem pa bodo letos nadaljevale projekt 
Zdravje iz narave, pa ne samo z utrditvijo znanja, dodale 
bodo še izobraževanje in izdelovanje tinktur ter izpeljale 
dosedanje, že tradicionalne dogodke in srečanja. 
Ob koncu zbora so pozdravne in pohvalne besede poleg 
župana občine Hajdina mag. Stanislava Glažarja dodali še 
drugi gostje, preostanek druženja pa je potekal v veselem 
in prijateljskem druženju.

Besedilo in foto: MI

Gerečjevaške žene in dekleta bodo letos na-
daljevale projekt Zdravje iz narave.

Hajdošanke in druženja

Ob dnevu žena so se članice Društva žensk Hajdoše znova 
zbrale na prijetnem srečanju in tako je praznik dobil še 
lepši pomen. Vsaka je domov v spomin na druženje odne-
sla tudi rožico.

Začetek aprila so Hajdošanke izkoristile za krajše potepa-
nje po naši lepi Sloveniji. Šestega aprila so se s prav po-
sebnim namenom podale v Kočno na Pohorje, saj je bila 
vas pred leti nagrajena za najlepšo vas v Sloveniji. Kot je 
povedala predsednica društva Majda Turnšek, so se lah-
ko prepričale, da sta vsa vas muzej in zares vredna ogleda. 
V Kočnem so jih pričakale članice turističnega društva, za 
dobrodošlico jim je zaigral harmonikar, predstavnik TD pa 
jih je vodil od kmetije do kmetije ter jih tako popeljal skozi 
zgodovino in lepote vasi.
Turnškova je o vtisih povedala: »Bile smo očarane nad 
urejenostjo vasi in tudi idejami posameznikov, ker vsaka 
domačija predstavlja del muzeja na prostem. Na kmetiji 
Rebernak nam je prijazna gospodinja Slavica postregla s 
pohorskim piskrom, znano jedjo, in vročo gibanico, za kar 
smo ji Hajdošanke zelo hvaležne, posebej pa njeni hčeri 
Metki, ki je zdaj naša Hajdošanka.«

TM

Hajdoške ženske na druženju ob osmem marcu

V aprilu so hajdoške ženske obiskale turistično vas Kočno na Pohorju. Na foto-
grafiji so v družbi članic tamkajšnjega turističnega društva. Foto: arhiv društva
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Kot je povedala predsednica Zdenka Godec, so letos izbrale 
Selnico ob Dravi – obiskale so podjetje Sloven, kjer skrbijo 
za dobro gospodarsko prakso. V podjetju se namreč izvaja 
krožno gospodarstvo z obnovljivimi lokalnimi viri, ki je pove-
zano z ekološkimi trendi, kjer uporabljajo le naravne lokalne 
surovine, proizvajajo človeku in okolju prijazne produkte in 
sodelujejo s kmetijstvom, izobraževalnimi ustanovami, turi-

stičnimi organizacijami, obrtniki in izdelovalci domače obrti 
na domu. Vse to so predstavili tudi draženskim ženskam, po-
kazali pa so jim tudi postopek predelave naravne slovenske 
ovčje volne: predenje, tkanje, izdelavo naravne posteljnine, 
bio volnene izolacije za naravne hiše, proizvodnjo in uporabo 
bio volnenega kmetijskega filca za zastirke in visoke grede. 
Posebej zanje so pripravili tudi delavnico, na kateri so jih nau-
čili polstenja – filcanja s slovensko volno, je še dodala Zdenka 
Godec. V tovarniški prodajalni pa so lahko kupile ročno prele-
tene izdelke, njihove odeje in vzglavnike.
Po zelo zanimivi in poučni ekskurziji so se vrnile v domačo 
gostilno Rajh v Dražence, kjer jih je s harmoniko pričakal mu-
zikant Sašo, in potem se je zabava začela. »Zares lepo in spro-
ščeno je bilo naše druženje, takih si naše članice vedno želijo,« je 
zaključila Godčeva. 
Sicer pa so v društvu 14. marca organizirale še zanimivo in 
poučno predavanje iz prve pomoči na temo oživljanja odra-
slih. Predaval je Tadej Krčmar. V aprilu pa so članice, ki so spre-
tne pri peki velikonočnih jedi, pripravile kar nekaj izdelkov za 
razstavo velikonočnih jedi v cerkvi.

TM

Poučna in družabna 
srečanja Draženčank

Ob 8. marcu je Društvo gospodinj Draženci pripravilo že 21. tradicionalno sre-
čanje, posvečeno mednarodnemu dnevu žena. Tudi letos je bil odziv zelo do-
ber, popoldanske ure prazničnega dne pa so draženske žene izkoristile za krajši 
poučni izlet in družabno srečanje v domačem kraju. Draženske žene na obisku v podjetju Sloven

Druženje ob dnevu žena so zaključile v domači gostilni Rajh, v dobri družbi har-
monikarja Saša Dobnika.

Tudi hajdinski upokojenci 
čistili

V soboto, 8. aprila, so se na čistilno-urejevalni akciji zbrali 
nekateri člani Društva upokojencev Hajdina, ki jim ni vse-
eno, kako je videti okolica njihovega doma v neposredni 
bližini župnijske cerkve sv. Martina na Hajdini.

Občinski kletar Franc Drevenšek, njegova žena Anica, si-
cer odgovorna za ekskurzije in izlete članov DU Hajdina, 
tajnica DUH Marica Kaučevič ter Zdravko Babič in nje-
gova žena Katarina Babič so združili prijetno s koristnim. 
Pokosili so travo, nasadili cvetje v cvetlična korita, položili 
manjkajoče pohodne plošče in opleli travo v živi meji. 
Med delom so obujali spomine na letošnji spomladanski 
izlet, posvečen marčevskim ženskim (in tudi moškim) pra-
znikom. Sedemdeset članov se je 6. aprila odpravilo v Me-
džimurje in se med potjo ustavilo v Oljarni v Središču ob 
Dravi. Ogledali so si postopek praženja olja in degustirali 
njihove izdelke. Nato pa so pot nadaljevali v Gornjo Du-

bravo, kjer so v Gostišču Jelen ob dobrem kosilu, zvokih 
ansambla Žargon in prijetnem druženju pozabili na do-
motožje. 
Delovni kvintet je prišel pozdravit tudi župnik Marijan Fe-
sel in kot član Fotoskupine v Likovno-fotografski sekciji 
poskrbel, da bo ostal dokaz o prizadevnih članih Društva 
upokojencev Hajdina.

S. Brodnjak

Čistilna akcija hajdinskih upokojencev ...
Foto: Marijan Fesel 
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65. obračun dela Društva 
upokojencev Hajdina

Zahvalo za 30 let članstva sta prejeli Frančka Vido-
vič in Anica Sakelšek, ki je prevzela tudi zahvalo za 
moža Maksa. Odsotni pa so bili: Kristina Kolarič, Mi-
lan Koštomaj, Ivanka Polajžar, Kristina Polajžar, An-
gela Radolič, Maks Sakelšek, Nada Sedič in Terezija 
Glavica. Petintrideset let sta članici Marija Kovačič 
iz Gerečje vasi in Štefka Špoljar s Spodnje Hajdine. 
Najdaljši staž, od 1. 1. 1977, pa ima Rozalija Metli-
čar iz Hajdoš.

Dom vaščanov v Dražencih je bil v četrtek, 23. marca, zaseden kot že dolgo 
ne. Pol ure po uradnem začetku je bilo prisotnih 174 od 521 članov Društva 
upokojencev Hajdina, tako da je zbor lahko pravno-veljavno sprejemal sklepe.

Zahvalo za 20 let članstva je predsednik DU Hajdina Anton Cestnik izročil Elizabeti Horvat, Štefanu Strelcu in 
Marti Sitar (od leve proti desni). Desetim članom bodo listine izročili na domovih.

Anton Cestnik, ki hajdinskim upoko-
jencem predseduje že od leta 2004, je 
izrazil zadovoljstvo nad prizadevno-
stjo članov društva, ki organizira izle-
te, vsakoletno letovanje na morju, ko-
lesarjenje in pohodništvo ter se lahko 
pohvali s kar dvema pevskima skupi-
nama. »Organiziramo tudi program 
Starejši za starejše, ki ga uspešno vodi 
tajnica društva Marica Kaučevič. Ne 
uspe pa nam, da bi uvedli še športne 
dejavnosti, kot so ribolov, kegljanje 
na vrvici, pikado in še kaj. Za vsako od 
omenjenih aktivnosti potrebujemo 
vodjo,« je zainteresirane kandidate 
povabil predsednik Cestnik.
Anica Drevenšek je poročala, da se je 
v preteklem letu 242 članov udeležilo 
različnih izletov, za tekoče leto pa bo 
po spomladanskem obisku Oljarne v 
Središču ob Dravi in družabnem delu 
v Gornji Dubravi 8. junija sledil obisk 
Žalca in njegove pivske fontane, nato 
pa ogled Vač. Od 4. do 11. julija bo le-
tovanje v hotelu Delfin v Izoli. Priznanje Pokrajinskega odbora ZDUS so prejele: Jožica Šijanec, Anica Drevenšek in Marija Emeršič.
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7. septembra je v programu obisk Svetih gora, Podsrede in 
Kozjanskega. 6. novembra bo izlet v Slovenske gorice. Od 
18. do 25. novembra pa bo tradicionalno jesensko letova-
nje v Delfinu.
Jože Majerhofer je ponosen na kolesarje, ki vsak torek v 
sezoni prevozijo 20–30 km, pozimi pa v lepem vremenu 
pešačijo približno 5 km daleč. Vesel bo, če se bo povpreč-
no dvajsetim udeležencem pridružil še kdo, ki ga ni strah 
sesti na kolo in se odpeljati v različne smeri po občini. Po-
vabil pa je tudi člane, da bi se bolj množično odločali za 
plavanje ob sredah v Termah Ptuj. Cena je 5,5 evra za ves 
dan, vključno z uporabo savne. 
Marta Sitar in Janko Kirbiš, vodji ljudskih pevk in pevcev, 
sta požela aplavz za njihovo kulturno poslanstvo na različ-
nih dogodkih v domači občini pa tudi drugje, ki traja pri 
pevcih že skoraj četrt stoletja, pevke pa so lani zaokrožile 
dve desetletji. 
Sledilo je podeljevanje zahval članom in članicam za več 
kot 20 let članstva. Iz fotozapisa je razvidno, kdo od 60 
prejemnikov je bil prisoten na zboru, kakor tudi, kdo so le-
tošnji prejemniki priznanj Pokrajinskega odbora ZDUS ter 
priznanj in plakete Zveze društev upokojencev Slovenije.
Vsem prejemnikom, med katere sodi tudi prejemnica bro-
nastega grba občine Hajdina Marica Kaučevič, iskreno če-
stitamo!
Vodstvo Društva upokojencev Hajdina pa čestita tudi vsem 
svojim članom in drugim občanom Občine Hajdina ob pri-
hajajočih prvomajskih praznikih in 27. aprilu, dnevu upora. 

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Veliko plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije je Marija Ditinger izročila 
tudi dolgoletni blagajničarki društva Anici Cestnik.

Marija Ditinger je izročila priznanje 
Zveze društev upokojencev Slovenije Angelci Mlakar iz Slovenje vasi, 

drugi prejemnik, Drago Furek iz Dražencev, pa ni bil prisoten.

Triintrideset članov je v društvu že 25 let. Priznanje so prejeli prisotni: Jože Soršak, Angela Skaza, Marija Repič, Franc Nahberger, Lovro Kozoderc, Marija Lešnik, 
Anton Lešnik, Marta Ljubec, Avguštin Ljubec, Anica Cestnik (ki je prejela tudi veliko plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije) in Jelka Zupanič, ki je hkrati 
prevzela tudi zahvalo za moža Vladimirja. Drugim jih bodo izročili poverjeniki.
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Biserna poroka zakoncev KiseljakLjubezen je potrpežljiva, je dobrotljiva,
ljubezen ni nevoščljiva, vse opraviči,

vse veruje, vse upa, vse prenaša.
Ljubezen nikoli ne mine.

(1 Kor 13,4)

Sobota, 4. marca, je bila odeta v praznično vzdušje. V cerkvi sv. Martina na 
Hajdini je bila na ta dan slovesnost biserne poroke zakoncev Avguština in An-
gele Kiseljak iz Gerečje vasi. Civilni obred biserne poroke je opravil župan mag. 
Stanislav Glažar, zapisnikar je bil Franc Krajnc, član občinskega sveta, slovesno 
mašo pa je daroval naddekan in farni župnik Marijan Fesel. Slavljencema je 
lepo slovensko pesem podarila pevka Lana Varžič.

Biserna nevesta Angela, z dekliškim 
priimkom Kaisersberger, je bila ro-
jena leta 1937 v Gerečji vasi, biserni 
ženin Avguštin Kiseljak pa se je rodil 
leta 1931 prav tako v Gerečji vasi.
Ob 60-letnici skupne življenjske poti 
sta se zakonca Kiseljak spomnila za-
nju pomembnega dogodka pred še-
stimi desetletji, ko sta 23. februarja 
leta 1957 na Hajdini sklenila zakon-
sko zvezo. Njuni priči takrat sta bila: 
nevesti Jurij Hazimali in ženinu Franc 
Panikvar, ob letošnjem jubileju pa 
sta jima stala ob strani sinova Dušan 
in Janez. 
V Gerečji vasi sta si ustvarila dom in 
družino, ki je pomenila njuno ljube-
zen, srečo, življenjsko smer v skupna 
pričakovanja, uspehe in neuspehe, 
predvsem pa toplino in varnost. Tež-
ka in odgovorna je bila njuna skupna 
življenjska pot, trdna volja, vera in 
povezanost pa so jima zagotavljali 
ohranitev življenjske moči in trdnosti 
v vseh šestdesetih letih skupnega ži-
vljenja.
V zakonu imata tri otroke: Janeza, 
Dušana in Majdo. Otroci so si ustva-
rili družine in ju čez leta razveselili z 
vnuki: Goranom, Tomažem, Sašo (že 
pokojna), Kajo, Špelo in Taro, danes 
pa je njuno veselje še večje v družbi 
pravnukinje Ajde. 
Kaj vse se jima je uresničilo v teh 
šestdesetih letih skupne poti, vesta 
najboljše le zakonca Kiseljak, ki sta 
se na biserni poročni dan v družbi 
svatov spominjala vseh lepih, sreč-
nih, ljubezni in razumevanja polnih 
let skupnega življenja. 
Bisernoporočencema Kiseljak iskreno 
čestitko in veliko dobrih želja dodaja 
uredništvo Hajdinčana.

TM

Biserna nevesta Angela in biserni ženin Avguštin Kiseljak na slovesen dan v Martinovi cerkvi v družbi svatov, 
župana Glažarja, svetnika Krajnca in naddekana Fesla
Foto: Tara Tanita Kiseljak

31. občni zbor PGD Draženci
V soboto, 18. februarja, smo se v Dražencih zbrali člani in članice PGD Draženci 
na 31. občnem zboru. Uvod v delovno srečanje je s harmoniko popestrila mla-
da gasilka Janja Tominc.

Za prijeten glasbeni uvod v delovno srečanje je po-
skrbela mlada gasilka Janja Tominc.

Uvodni nagovor s pozdravom gostov 
je imel predsednik PGD Draženci Ale-
ksander Jagarinec. Posebej je poz-
dravil župana mag. Stanislava Gla-
žarja, predsednika OGZ Ptuj Marjana 
Megliča in namestnika poveljnika v 
OGZ Branka Laha, podpoveljnika GPO 
Hajdina Ignaca Skaza, predsednika 
VO Draženci Damijana Cebeka, nad-
dekana Marijana Fesla ter vse prisotne 
gasilce iz sosednjih gasilskih društev 
in druge iz društev v vasi Draženci in 
vaščane.
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Predsednik Jagarinec je nato podal 
poročilo, v katerem je predstavil de-
lovanje društva v preteklem letu. Po-
udaril je, da je bilo kljub številnim ob-
veznostnim v preteklem jubilejnem 
letu zadano delo v društvu izpeljano 
na podlagi sprejetega načrta in pro-
grama. Veliko časa je bilo namenjene-
ga pripravi proslave ob 30-letnici dru-
štva, prav tako pa so se člani sestajali 
na rednih mesečnih vajah. V tem letu 
društvo prav tako čakajo številne ob-
veznosti, redne mesečne vaje, sobo-
tna dežurstva in organizacija društve-
nega tekmovanja.
POROČILO POVELJNIKA
Poveljnik Aleš Drevenšek je podal 
operativno poročilo društva za prete-
klo leto, v katerem je omenil, da so bili 
člani društva v lanskem jubilejnem 
letu precej aktivni, nato pa je predsta-
vil številne društvene aktivnosti. Pou-
daril je, da je društvo v jubilejnem letu 
organiziralo gasilsko operativno tak-

tično vajo na kmetiji Tomija Gojkoška, 
člani pa so se tudi izobraževali in dru-
štvo je bogatejše za štirinajst novih 
specialnosti. Poudaril je, da društvo s 
tem dokazuje, da je znanje na prvem 
mestu, saj jim zagotavlja strokovnost, 
ki jo potrebujejo v primeru nesreč. Ob 
koncu poročila se je vsem zahvalil za 
pomoč pri izpeljavi proslave ob 30-le-
tnici društva in 20. dnevu gasilca OGZ 

Ptuj.
Letošnji nagrajenci, dobitniki pri-
znanj, odlikovanj in napredovanj v 
višje čine so (nekateri člani so bili de-
ležni več odlikovanj): Nejc Marčič, Jan 
Drevenšek, Tadej Černenšek, Mateja 
Gojkošek, Aleš Drevenšek, Slavko Kro-
šel, Anton Kirbiš in Robert Lah.

Mateja Gojkošek

Letošnji nagrajenci PGD Draženci
Foto: arhiv PGD

Mladi gasilci 
so se pomerili 

v znanju o gasilstvu
V gasilskem domu na Ptuju je v nedeljo, 5. marca, v or-
ganizaciji Območne gasilske zveze Ptuj potekal že 12. kviz 
gasilske mladine z zelo dobro udeležbo. Kviza se je udele-
žilo 28 ekip, od tega štiri ekipe iz GZ Trnovska vas - Vito-
marci, na kvizu pa so Gasilsko poveljstvo občine Hajdina 
zastopali mladi gasilci iz PGD Hajdina, PGD Hajdoše in PGD 
Slovenja vas. Tudi letošnji 12. kviz gasilske mladine na Ptuju je bil množično obiskan.

Mladim gasilce je pred začetkom tekmovanja srečo zaželel 
tudi Janko Fišinger, predsednik komisije za delo z mladi-
no v OGZ Ptuj. Kviz gasilske mladine je potekal brez zaple-
tov, mladi gasilci so se v veliki večini dobro znašli, tako pri 
reševanju testov kot tudi v praktičnem delu, kjer so morali 
pokazati kar največ gasilskih znanj in izkušenj. Nekaterim 
je to odlično uspelo in temu primeren je bil tudi končni 
rezultat, spet drugim, manjšim uspešnim ekipam pa je na 
koncu zmanjkalo nekaj sreče. Po dve najboljši ekipi iz po-
samezne kategorije sta se uvrstili na regijsko tekmovanje, 
tri najboljše ekipe pa so na koncu prejele tudi medalje in 
potrdilo o uspešno zaključenem kvizu. 

NA REGIJSKO OBE EKIPI PGD HAJDINA
Pri pionirkah OGZ Ptuj sta se na regijsko uvrstili ekipi Haj-
dina 1 in Hajdina 2, pri mladincih sta na regijsko uvrščeni 
ekipi PGD Ptuj in PGD Podvinci, ekipa pripravnikov PGD 
Ptuj pa tokrat v svoji kategoriji ni imela nasprotnika.
Mladim gasilcem sta za dosežen uspeh na podelitvi česti-
tala tudi predsednik OGZ Ptuj Marjan Meglič in predsednik 
GZ Trnovska vas - Vitomarci Manfred Jakop.

Besedilo in foto: 
TM
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105. občni zbor PGD Hajdina

Kot zadnji v gasilskem poveljstvu občine Hajdina so se 11. marca na rednem 
občnem zboru sestali člani in članice PGD Hajdina. Številnim domačim gasil-
cem so se na delovnem srečanju pridružili tudi prijatelji iz sosednjih in okoli-
ških društev, občinsko vodstvo in predstavniki OGZ Ptuj.

Letošnji nagrajenci OGZ Ptuj – prizadevni člani PGD Hajdina

Novi člani PGD Hajdina v družbi predsednika in poveljnika Emila Ogrizka in Zlatka Horvata
Foto: arhiv PGD 

Hajdinski gasilci so na občnem zboru 
najprej prisluhnili poročilu o delu dru-
štva od lanskega do letošnjega leta, ki 
ga je predstavil predsednik PGD Hajdi-
na Emil Ogrizek. Povedal je, da je bilo 
minulo leto za društvo zelo delovno, 
člani so se udeležili tudi številnih do-
godkov in srečanj, ob tem pa posebej 
poudaril: »Člani upravnega odbora smo 
se sestali na petih sejah in na njih spreje-
li vse sklepe o nabavi opreme kakor tudi 
o nabavi novega podvozja MAN. V maju 
smo se pridružili projektu "Radi delamo 
dobro" podjetja Mercator in zasedli 
odlično drugo mesto ter si tako prislužili 
nagrado, ki pa smo jo namenili našim 
najmlajšim članom. Naše dvorišče ga-
silskega doma je tudi bilo zbirališče za 
učence OŠ Hajdina in njihove starše, ki 
so se udeležili Pohoda treh generacij.
Na gospodarskem delu smo prepleskali 
napušč in orodišče ter zamenjali nekaj 
poškodovanih strešnikov in uredili oko-
lico doma. Veliko dela je bilo opravlje-
nega tudi na operativnem področju. Še 
marsikaj smo naredili skupaj z našimi 
člani, brez katerih si težko predstavljam 
delovanje naše organizacije. Zato naj 
velja zahvala vsem članom, članicam 
in mladini za nesebično pomoč pri vseh 
nalogah, ki nam jih narekuje gasilska 
organizacija. Zahvala velja tudi občini 
Hajdina, GPO Hajdina, OGZ Ptuj, pod-
pornim članom in donatorjem, ki nam 
pomagajo in nas podpirajo pri našem 
humanem delu.«
Operativni del poročila je predstavil 
poveljnik Zlatko Horvat in med dru-
gim povedal, da so bili tudi na podro-
čju operative zelo aktivni, veliko so se 
izobraževali in skrbeli za gasilski pod-
mladek, zabeležili pa so tudi nekaj in-
tervencij. »Po pregledu knjig smo v letu 
2016 prevozili 2690 km, prav tako smo 
tehniko redno servisirali in vzdrževali. 
Po pregledu knjige intervencij in knjige 
dogodkov smo opravili 2580 prostovolj-
nih ur. To pa niso vse ure, saj se priprave 
na tekmovanja ne vpisujejo. Ob zaključ-
ku leta 2016 sem lahko zelo ponosen na 
naše društvo, saj so mi v veliko pomoč 
naši člani, članice, mladina in podpor-
niki.
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Kot vedno mi pomagajo in zahvala za njihova prizadevanja 
in prostovoljno delo je tudi edino plačilo,« je še povedal Hor-
vat.
PODELJENA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA
Na Hajdini so delovno srečanje izkoristili tudi za podelitev 
priznanj zaslužnim gasilcem in potrdil za opravljeno izo-
braževanje. Za dolgoletno delo v gasilski organizaciji so 
priznanja prejeli: Gregor Ambrož – za 20 let, Branko Vrbnjak 
in Franci Kancler – oba za 30 let ter Rudi Nahberger za 40 let 
dela v gasilski organizaciji.
V čin gasilski častnik I. stopnje sta napredovala Gregor Am-
brož in Marko Cartl.
Priznanje OGZ so prejeli: Dejan Šlamberger, Marko Cartl in 
Robi Nahberger. 

Niko Lenart je uspešno zaključil specialnost IDA.
Kipec sv. Florjana kot zahvalo za pomoč in delo v gasilskem 
domu ob pleskanju orodišča je prejel Mirko Kondrič.
Priznanje za uspešno opravljeno veščino likovnik so prejeli 
naslednji mladi gasilci: Zoja Vrabl, Ana Marija Kancler, Nel 
Cartl, Blaž Tetičkovič, Žana Ogrizek, Iva Ogrizek, Anja Bro-
dnjak, Janja Murko, Teja Horvat, Alija Muršec, Karin Muršec, 
Tilen Jakomini, Jan Jerič, Taša Marčič, Anej Marčič, Urh Fridl, 
Saša Veber, Nik Vintar in Jan Hodžar.
Svečano izjavo za pristop v gasilsko organizacijo so pode-
lili: Niku Vintarju, Blažu Tetičkoviču, Anji Brodnjak in Ivi Ogri-
zek. 

TM

Hajdinski gasilci imajo 
novo vozilo

Letošnji 31. marec bo v kroniko PGD Hajdina prav gotovo 
zapisan kot zelo pomemben dan. Pred gasilski dom so 
hajdinski gasilci namreč pripeljali podvozje novega vozila 
MAN TGM 13.290 4 × 4 ter ga pozdravili z glasnim aplav-
zom in krstili po stari navadi.

Pozdrav novi pridobitvi PGD Hajdina ...

Da je za društvo in prizadevne gasilce na Hajdini to velik in 
pomemben dogodek, sta poudarila tako predsednik Emil 
Ogrizek kot tudi poveljnik Zlatko Horvat, ob novi pridobi-
tvi pa sta gasilcem čestitala tudi hajdinski župan mag. Sta-
nislav Glažar in občinski poveljnik Ivan Brodnjak. Po krajši 
predstavitvi so hajdinski gasilci že poskrbeli za nadaljnjo 

nadgradnjo, saj bo vozilo urejeno po tipizaciji GZS v vozilo 
GVC 16/25. Celoten projekt nabave novega gasilskega vo-
zila pa bo končan v prihodnjem letu, ko bo v PGD Hajdina 
prav gotovo veliko slavje.

Besedilo in foto: TM

Nekateri so si z zanimanjem ogledali podvozje novega vozila, predsednik PGD 
Hajdina Emil Ogrizek pa je poskrbel, da so dogodku in pridobitvi v skladu s tra-
dicijo tudi nazdravili.
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Iz planinske dejavnosti

Hajdinski planinci na Jožefovem pohodu na Cankovi

Z Jakcem na pohodu po Halozah

Po uspešno izpeljanem in dobro obiskanem 16. občnem 
zboru Planinskega društva Hajdina, ki je bil 24. februarja, 
so za nami tudi že trije pohodi. Planinci pa ne organizi-
ramo le pohodov in obiskujemo gora, ampak smo aktivni 
tudi na drugih področjih.

Ena takšna aktivnost je bila v petek, 31. marca, ko smo v 
okviru čistilne akcije občine Hajdina čistili ob kanalski cesti 
nabrežje kanala, od mostu v Hajdošah do mostu v Slovenji 
vasi. 
Prvi pohod po občnem zboru je bil v soboto, 4. marca, ko 
smo se skupaj s Planinskim društvom Ptuj povzpeli na Mr-
zlico (1122 m nadmorske višine). Pot nas je vodila iz Hra-

stnika do koče na Kalu in naprej do vrha Mrzlice ter nato še 
malo nižje do koče na Mrzlici, kjer sta sledila daljši počitek 
in druženje. Vračali smo se čez Klobuk, tako da smo se v 
krožni hoji vrnili do kombijev, s katerimi smo se odpravili 
nazaj proti domu, seveda zelo zadovoljni, saj smo pot pre-
hodili v sedmih urah.
Naslednji pohod je bil v soboto, 18. marca. Odpravili smo 
se v Prekmurje, v kraj Cankova, na tradicionalni Jožefov 
pohod, ki ga prireja Turistično društvo Studenec s Canko-
ve v sodelovanju z Občino Cankova. Pot je speljana skozi 
gozdno učno pot Fuks graba, znano po lisičjih brlogih. Na 
poti župan Drago Vogrinčič ob določenih znamenitostih 
razlaga o značilnostih samega kraja in pokrajine. Pred po-
hodom, med njim in na koncu nas prijazni organizatorji 
tudi lepo pogostijo s hrano in pijačo.
JUBILEJNI, 200. ŠČI POHOD NA PTUJU
Veliko članov Planinskega društva Hajdina se je udeležilo 
tudi šči pohoda ob polni luni na Ptuju, ki ga prireja društvo 
Zreli vedež in je bil že dvestoti po vrsti.
PRIDRUŽITE SE NAM NA POHODIH
V maju: 20. maj – Golica, 27. maj – Haloška planinska 
pot. 
V juniju: 10. junij – romanje Hajdina–Ptujska Gora, 17. 
junij – Olševa in 24. junij –Velika planina. 

Slavko Burjan

O delovanju in načrtih PD Hajdina je na 16. občnem 
zboru zbranim spregovoril predsednik Jože Majer-
hofer. Foto: TM

Tudi planinci so se v velikem številu udeležili čistilne 
akcije po občini Hajdina.
Foto: Pavle Jovanovič, Digitisk
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Učenci iz OŠ Hajdina in mlajši člani 
klubov iz Občine Hajdina so bili na-
grajeni v kategoriji šolski šport, saj 
so dosegli odlične rezultate na med-
občinskih, področnih in tudi državnih 
tekmovanjih. Nagrajene so bile tudi 
najuspešnejše ekipe po posameznih 
športnih panogah – v kategorijah 
tenis, karate in nogomet. Posebna 
priznanja v kategoriji zaslužni špor-
tni delavci so prejeli dolgoletni člani 
nekaterih športnih društev iz Občine 
Hajdina, ki s svojim večletnim delom 
pomembno pripomorejo k normalne-
mu delovanju društva. Mlajšim nagra-
jencem naj bo to priznanje spodbuda 
za naprej, malo starejšim pa delna 
zahvala za minulo delo. V kategoriji 
posamezniki z izjemnimi rezultati so 
si tudi tokrat največ pokalov zaslužili 
mladi karateisti iz WKSA Hajdina, na-
grajeni pa so bili tudi mladi atlet, ša-
hist, kikbokser, strelec, tenisač in pla-
valec.
V kategoriji najuspešnejši športnici 
leta 2016 Občine Hajdina sta bili po-
sebej nagrajeni judoistka Nika Šlam-
berger in atletinja Maja Bedrač. Na-
slov najboljše je spet pripadel Maji 
Bedrač, ki je v letu 2016 med drugim 
osvojila tudi 1. mesto na Evropskem 
prvenstvu za mlajše mladinke v Tbili-
siju v Gruziji.
V moški konkurenci je drugo mesto 
osvojil Jaka Javoršek (karate), naj-
boljši pa je bil Gašper Valentin Mlakar 
(kikboks semi kontakt), ki je na Sve-
tovnem prvenstvu WAKO v Riminiju 
v Italiji v kategoriji mladincev dosegel 
3. mesto.
Prireditev je vzorno povezovala Tatja-
na Mohorko, popestrili pa so jo mladi 
plesalci plesne skupine Power Dan-
cers OŠ Hajdina, glasbeni trio Jure, Ja-
kob in Liza ter »komika« Tilen in Nejc.

LETOŠNJI NAGRAJENCI

Šolski šport – medobčinska, področ-
na in državna tekmovanja
Jure Brglez – atletika (skok v daljino)
Martin Špurej – atletika (zimski pokal)
Lina Vaupotič – smučanje (veleslalom)

Luka Šlamberger – atletika (suvanje 
krogle)
Zarja Fajt – judo
Tadej Murko – šah
Matevž Vaupotič – smučanje (velesla-
lom)

Urban Emeršič – karate
Mihael Furek – karate
Luka Vauda – karate
Matevž Peklar – karate
Val Osrajnik – karate
Eva Fajt – judo

Športnik leta 2016 Občine Hajdina

Športna zveza Občine Hajdina je 15. marca v Domu krajanov v Skorbi pripravila 
tradicionalno športno-zabavno prireditev Športnik leta 2016 Občine Hajdina. 
Tokrat je bilo na prireditvi podeljenih kar 32 nagrad v petih različnih kategori-
jah: šolski šport, zaslužni športni delavci, najuspešnejše ekipe, posamezniki z 
izjemnimi rezultati ter športnik in športnica leta.

Šolski šport

Najboljše ekipe
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Najboljše ekipe po športnih pano-
gah
Tenis klub Skorba  
Karate klub WKSA Hajdina – ekipa sta-
rejši pionirji in kadeti
ONŠ Golgeter Hajdina – starejši dečki

Zaslužni športni delavci 
Franc Nani Matjašič – ŠZ Občine Haj-
dina
Miran Ules – Tenis klub Skorba
Stanislav Zupanič – ŠD Hajdina
Gregor Glažar – ŠD Hajdoše
Ivan Ogrinc mlajši – ŠD Skorba

Zaslužni športni delavci

Posamezniki z izjemnimi rezultati

Posamezniki z izjemnimi rezultati
NIK VOLGEMUT (streljanje), član Strelskega kluba Ptuj, 
najvidnejši uspehi v letu 2016:

 – 2. mesto v kategoriji 10 m zračna pištola kadeti eki-
pno – Državno prvenstvo z zračnim orožjem za mla-
de do 17 let, Turnišče

 – 2. mesto v kategoriji 10 m zračna pištola kadeti ekipno 
– Pokal Strelske zveze Slovenije za sezono 2015/2016

BOŠTJAN NAHBERGER (atletika), član Atletskega kluba 
Ptuj, najvidnejši uspehi v 2016:

 – 4. mesto na ekipnem prvenstvu Slovenije v metu ko-
pja med starejšimi mladinci

 – 3. mesto na prvenstvu Slovenije v metu kopja med 
starejšimi mladinci

 – 5. mesto na zimskem prvenstvu Slovenije v metu ko-
pja med člani

DAVID MURKO (šah), član Šahovskega društva Ptuj, najvi-
dnejši uspehi v 2016:

 – 1. mesto v klubu v hitropoteznem in pospešenem 
šahu

 – 8. mesto na mednarodnem odprtem turnirju Pulj 
Open 2016 med 109 šahisti

 – 3. mesto ekipno v državni članski ligi za sezono 2016 
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LEON LJUBEC ZAJKO (plavanje), član Plavalnega kluba 
Terme Ptuj, najvidnejši uspehi v letu 2016:

 – 4. mesto na Mednarodnem mitingu v Varaždinskih 
Toplicah v kategoriji kadeti 50 m hrbtno

 – 3. mesto na Mednarodnem mitingu na Ptuju v kate-
goriji kadeti 400 m prosto

ALJOŠA PLAJNŠEK (karate), član Karate kluba WKSA Haj-
dina, najvidnejši uspehi v letu 2016:

 – 1. mesto na državnem prvenstvu WKSA v Bogojini, 
borbe posamezno kadeti 63 kg

 – 1. mesto na Svetovnem pokalu v Rimu, borbe posa-
mezno young nad 55 kg

 – 2. mesto na Evropskem prvenstvu Mednarodne ka-
rate zveze IKU v Timisoari v Romuniji, borbe ekipno 
kadeti A

ŽIGA JAVORŠEK (karate), član Karate kluba WKSA Hajdina, 
najvidnejši uspehi v letu 2016:

 – 2. mesto na državnem prvenstvu WKSA v Bogojini, 
borbe posamezno kadeti 63 kg

 – 5. mesto na Svetovnem pokalu v Rimu, borbe posa-

mezno kadeti do 70 kg
 – 2. mesto na Evropskem prvenstvu Mednarodne ka-

rate zveze IKU v Timisoari v Romuniji, borbe ekipno 
kadeti A

MITJA KODERMAN (karate), član Karate kluba WKSA Haj-
dina, najvidnejši uspehi v letu 2016:

 – 2. mesto na državnem prvenstvu WKSA v Bogojini, 
borbe posamezno kadeti B do 60 kg

 – 5. mesto na Svetovnem pokalu v Rimu, borbe posa-
mezno kadeti B do 60 kg

 – 3. mesto na Evropskem prvenstvu Mednarodne ka-
rate zveze IKU v Timisoari v Romuniji, borbe ekipno 
kadeti B

BLAŽ BEZJAK (tenis), član Teniškega kluba Ptuj, najvidnej-
ši uspehi v letu 2016:

 – 5.–8. mesto na državnem prvenstvu v Kranju za mla-
dince posamezno

 – 2. mesto kot član ptujske teniške ekipe v 1. članski te-
niški ligi

Najuspešnejši športnici Najuspešnejša športnika

Najuspešnejši športnici

NIKA ŠLAMBERGER (judo), članica Judo kluba Drava Ptuj, 
najvidnejši uspehi v letu 2016:   

 – 1. mesto na več turnirjih za Slovenski pokal v katego-
riji kadetinje in mladinke

 – 1. mesto na Državnem prvenstvu med mladinkami 

nad 78 kg v Beltincih (dve nastopajoči)
 – 1. mesto na Državnem prvenstvu med kadetinjami 

nad 70 kg v Mariboru (šest nastopajočih)
 – največji uspeh: 2. mesto na tekmi Svetovnega pokala 

v Zagrebu med kadetinjami nad 70 kg (22 nastopa-
jočih)
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MAJA BEDRAČ (atletika), članica Atletskega kluba Ptuj, 
večkratna najšportnica Občine Hajdina, je tudi v letu 2016 
dosegla nekaj izjemnih državnih in mednarodnih rezulta-
tov, najpomembnejši so:

 – 1. mesto na mitingu Brixia v Italiji za mlajše mladinke 
v skoku v daljino

 – 1. mesto na Balkanskem prvenstvu za mlajše mladin-
ke v Pitestiju v Romuniji v skoku v daljino

 – izbrana je bila za najperspektivnejšo športnico MO 
Ptuj za leto 2016

 – največji uspeh: 1. mesto na Evropskem prvenstvu za 
mlajše mladinke v Tbilisiju v Gruziji v skoku v daljino

Najuspešnejša športnika

JAKA JAVORŠEK (karate), član Karate kluba WKSA Hajdi-
na, najvidnejši uspehi v letu 2016:

 – 1. mesto na državnem prvenstvu WKSA v Bogojini, 
borbe posamezno starejši pionirji nad 55 kg

 – 2. mesto na Svetovnem pokalu v Rimu, borbe posa-
mezno young nad 55 kg

 – 2. mesto na Evropskem prvenstvu Mednarodne ka-
rate zveze IKU v Timisoari v Romuniji, borbe ekipno 
kadeti A

 – največji uspeh: 2. mesto na Evropskem prvenstvu 
Mednarodne karate zveze IKU v Timisoari v Romuniji, 
borbe posamezno young nad 55 kg

GAŠPER MLAKAR (kikboks semi kontakt), član Kluba bo-
rilnih veščin Ptuj, najvidnejši uspehi v 2016:

 – 1. mesto v skupnem seštevku za državno prvenstvo v 
kategoriji mladinci

 – 1. mesto na več mednarodnih turnirjih v kategoriji 
mladinci

 – 9. mesto na Svetovnem prvenstvu v Dublinu na Ir-
skem v kategoriji mladinci

 – največji uspeh: 3. mesto na Svetovnem pokalu WAKO 
v Riminiju v Italiji v kategoriji mladinci

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ Občine Hajdina

Športnik in športnica leta 2016 
Občine Hajdina

Plesna šola Power Dancers OŠ Hajdina
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Poetovio Cup 2017 je v treh dneh pri-
pravil pet plovov, tekmovanje pa je 
potekalo med Žminjakom in Žutom. 
Devetindvajset posadk se je pome-
rilo na morju, nekatere z več, druge 
z manj izkušnjami, a kot so poročali 
organizatorji, so dejansko vsi prikazali 
vrhunsko jadranje, zasluga za to gre 
odličnim posadkam in izkušenim ski-
perjem. Tokratna regata je bila izpelja-
na na monoklasnih jadrnicah First 35 
in Bavaria 40, a na koncu je bil pose-
bej zanimiv rezultat v obeh razredih. 
NOVA ZMAGA ZA EKIPO 
TOP AVTOMOBILI
V razredu First 35 je drugo leto zapo-
red zmagala posadka Top avtomobili, 
na drugem mestu je bila ekipa JKO 
42 in na tretjem JKO LPFK. V razredu 
Bavaria 40 je zmagala ekipa JKO Black 
magic, drugi so bili Ponente in na tre-
tjem mestu člani ekipe JKO z vetrom.

Za ekipo Top avtomobili, podjetja, ki 
ima sedež v Hajdošah 22, je bila to že 
druga zmaga zapored in zdaj so želje, 
da bi jim uspelo tudi tretjič, vedno ve-
čje. O skiperju Smiljanu Simerlu ekipa 
pravi, da je vrhunski, in prav od njega 
so se v letih sodelovanja veliko nau-
čili, predvsem pa dosedanje izkušnje 
in znanje o jadranju dobro »unovčili« 
na regati. 
Veselje ob uspehu in novem naslovu 
v ekipi Top avtomobili je bilo izjemno, 
je po vrnitvi z regate povedal Ale-
ksander Stojanović, doma iz Skorbe. 
Skupaj s sodelavcema in prijatelji mu 
je uspelo sestaviti odlično ekipo, ki že 
razmišlja o novih podvigih. »Morda je 
naša prednost tudi stalna, že uveljavlje-
na ekipa. Vsi se odlično razumemo in 
dobro sodelujemo, kar se pozna tudi po 
tekmovalni plati. Vsi smo polni tekmo-
valnega duha, na plovu osredotočeni 

le na jadranje, zabava pa pride na vrsto 
šele potem. Zelo smo bili veseli nove 
zmage, ponosni smo na osvojene me-
dalje in veselimo se novega skupnega 
uspeha s skiperjem Smiljanom Simer-
lom. Ekipa Top avtomobili se na to že 
pripravlja in prav je, da nas spoznajo 
tudi v domačem okolju,« je še dodal 
Stojanović.

TM 

Na letošnjem Poetovio Cup 29 ekip
Ljubitelji jadranja so znova prišli na svoj račun med 6. in 9. aprilom na Poeto-
vio Cup 2017. Do lanskega leta je bila to regata Ptujčanka, po šestnajstih letih 
pa so se organizatorji Brodarsko društvo Ranca Ptuj, Jadralno športno društvo 
Felnar in Euronautic – združeni v Jadralni klub Poetovio – odločili za novo ime. 
Regate se je udeležilo veliko izkušenih, standardnih posadk, tudi s Ptujskega.

Pokali in medalje še pred podelitvijo, potem pa že 
varno spravljeni na jadrnici posadke Top avtomobili.

Zmagovalna ekipa Top avtomobili v letošnji sestavi (od leve): Gorazd Cizerl, Mitja Plemeniti, Kristijan Šebe-
der, Alen Rožanc, Aleksander Stojanović in skiper Smiljan Simerl

Še pogled z jadrnice ...
Foto: arhiv Stojanović



52

April 2017

Pojasnilo za občanke in občane Občine Hajdina

Nihanja višine položnic komunalnih odpadkov

Cene, ki so bile potrjene na občinskem svetu, se obračunavajo skladno s koncesijsko pogodbo glede na skupno ko-
ličino zbranih odpadkov. Če bi bil obračun narejen na enako količino odpadkov po ceniku prejšnjega koncesionarja, 
bi bile položnice višje za približno 4 %. Znesek položnice se določa na količino dejansko zbranih odpadkov po gospo-
dinjstvih v preteklem mesecu, zbranih ločenih frakcij v treh zbirnih centrih in kar je osebno pripeljano v zbirni center 
CERO Gajke iz štirih občin (približno 18 % mesečno). Kot veste, je bil časovni razmik med decembrskim in januarskim 
odvozom odpadkov daljši zaradi vzpostavitve sistema, posledično se je nabralo več odpadkov v januarju 2017 kot 
v januarju 2016, in sicer: 190.997 kg in 10.380 kg bioloških odpadkov (januar 2017). V februarju 2017 je bilo zbranih 
odpadkov 201.990 kg in 19.360 kg bioloških odpadkov. V marcu smo imeli povišanje količin odpadkov v primerjavi z 
letom 2016, kar je posledica lepega vremena, ki je občanom dopuščalo spomladansko čiščenje. V marcu smo zbrali 
234.216 kg odpadkov (brez bioloških) in 39.300 kg bioloških odpadkov. Višina položnice se spreminja glede na skupno 
količino zbranih odpadkov v vseh štirih občinah, kjer imamo koncesijo.

Komunalno podjetje Ptuj, d. d.

1. Ana Cafuta, Skorba 1b, roj. 3. 6. 1938, umrla 23. 2. 2017.
2. Janez Vaupotič, Slovenja vas 1a, roj. 24. 8. 1932, umrl 31. 3. 2017.

V hvaležen spomin

                                          Komunalno podjetje Ptuj d.d.                                                     
Puhova ulica 10, Sl 2250 Ptuj 

                                                                                     Telefon: (02) 787 51 11 
                                                                           Telefax: (02) 771 36 01  
                                                                                         ID: SI65735676 

                                                Matična številka: 5321387000 
                                                                                     TRR NKBM: 04202-0000289870                                          

    

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. reg. Vpisa 1/01412-00, osnovni kapital družbe  1.006.417,96 EUR 

 
 

 
 
 
 
 

Ptuj, dne 20. 04. 2017  
 
Zadeva: Nihanja višine položnic komunalnih odpadkov. 
 
 
 
Spoštovani, 
 
 
cene, katere so bile potrjene na občinskem svetu se obračunavajo skladno s koncesijsko pogodbo 
glede na skupno količino zbranih odpadkov. V kolikor bi bil obračun narejen po ceniku prejšnjega 
koncesionarja, na enako količino odpadkov, bi bile položnice višje za cca 4 %. Znesek položnice se 
določa na količino dejansko zbranih odpadkov v preteklem mesecu po gospodinjstvih, zbranih ločenih 
frakcij v treh zbirnih centrih in kar je osebno pripeljano v zbirni center CERO Gajke iz štirih občin ( cca 
18 % mesečno ). Kot veste je bil razmak med decembrskim odvozom odpadkov in januarskim 
odvozom odpadkov daljši zaradi vzpostavitve sistema, posledično se je nabralo več odpadkov v 
januarju 2017 kot v januarju  2016  sicer: 190.997 kg in bioloških odpadkov 10.380 kg (januar 2017). V 
mesecu februarju 2017 pa je bilo zbranih odpadkov: 201.990 kg in bioloških odpadkov: 19.360 kg V 
mesecu marcu smo imeli povišanje količin odpadkov v primerjavi z letom 2016  kar  je posledica 
lepega vremena katero je občanom dopuščalo spomladansko čiščenje . V mesecu marcu smo zbrali  
234.216 kg odpadkov brez bioloških ter 39.300 kg bioloških odpadkov. Višina položnice se spreminja 
glede na skupno količino zbranih odpadkov v vseh 4 občinah, kjer imamo koncesijo. 
 
 
 
S spoštovanjem,  
 
 
 

Mag. Stanislav Glažar ponovno 
izvoljen za podpredsednika 
Nogometne zveze Slovenije

Na Brdu pri Kranju, kjer je sedež No-
gometne zveze Slovenije, je bila izve-
dena skupščina, na kateri so bile tudi 
volitve za podpredsednika NZS. Po 
odhodu Aleksandra Čeferina, ki je po-
stal predsednik UEFE, je bil na mesto 
predsednika NZS izvoljen Radenko 
Mijatović. Eno podpredsedniško me-
sto je ostalo nezasedeno, ker sta oba 
kandidata (Bojan Prašnikar, Stanislav 
Glažar) prejela enako število glasov. 
Na ponovnem glasovanju pa je naš 
župan premagal večkratnega sloven-
skega nogometnega selektorja z 18 
proti 11 in ponovno postal podpred-
sednik. To je njegov četrti mandat, saj 
je bil podpredsednik pri dolgoletnem 
predsedniku NZS Rudiju Zavrlu, nato 
dvakrat pri Aleksandru Čeferinu, zdaj 
pa bo sodeloval z Mijatovićem. Vseka-
kor je to priznanje za celotno območje 
Medobčinske nogometne zveze Ptuj. 
Čestitamo.

Vir: arhiv NZS

Predsednik NZS Radenko Mijatović, Franc Kopatin, Srečko Katanec – selektor slovenske reprezentance, Ale-
ksander Čeferin – predsednik UEFA, mag. Stanislav Glažar – podpredsednik NZS
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NASVET ZA VEČ ZDRAVJA: Alergije

Alergije
Alergije so zelo pogoste sodobne bolezni, saj 
za njimi oboleva že vsaj 30 % prebivalcev raz-
vitih držav. Na to vplivajo različni dejavniki 
sodobnega življenjskega standarda in dela. 
Industrijska proizvodnja uvaja vedno nove 
tehnologije in izdelke. Pridelava hrane pote-
ka po drugačnih postopkih kot v preteklosti. 
Spremembe nastajajo v našem naravnem 
okolju, tako v zemlji kot v ozračju, dodaten 
dejavnik v načinu odzivanja organizma pa so 
tudi nenehne psihične in fizične obremenitve.
Razlike v pogostnosti po regijah razlagajo na 
podlagi razlik v pogostnosti pojavljanja de-
javnikov tveganja. Na pogostnost alergijskih 
bolezni vplivajo starost, spol, rasa, genetski 
dejavniki, kajenje (aktivno in pasivno), izpo-
stavljenost alergenom, higiena bivanja, one-
snaženje zraka, velikost družine, pogostnost 
in vrsta okužb ter dejavniki prehrane.
V zadnjih petnajstih letih sta medicinska in 
biološka znanost pojasnili številna dejstva in 
pojave, ki jih označujemo kot alergije. Danda-
nes v medicini vemo, kako se oseba, dovzetna 
za alergije, lahko brani ob stiku s snovmi, ki so 
alergene, ne glede na to, koliko jih je. Vemo 
tudi, da gre za različne tipe takih zavračanj, 
katerih posledica so neprijetni, bolezenski 
znaki v organizmu, kajti razvije se alergijska 
bolezen. Pri nekaterih se znaki alergije poja-
vijo takoj po stiku z alergenom, pri drugih šele 
po več urah in pri tretjih morda šele čez več 
dni. 

ALERGIJA NA CVETNI PRAH 
ALI PREHLAD?
Če vas v pomladanskem času začnejo mučiti 
kihanje, voden izcedek, zamašen nos, dra-
ženje v grlu ter srbeče in pordele oči, včasih 
tudi glavobol, kašljanje, težko dihanje, raz-
dražljivost in nespečnost, razmislite, kaj je 
vzrok vašega slabega počutja. Najprej izklju-
čite možnost navadnega prehlada, katerega 
simptomi so sicer podobni alergijskemu rini-
tisu, torej alergiji na cvetni prah ali senenemu 
nahodu, kot še imenujemo to alergijo, vendar 
med njima vendarle obstajajo razlike.
Pri prehladu so simptomi prisotni dva tedna 
ali manj, pri senenem nahodu pa trajajo gle-
de na to, kako dolgo smo izpostavljeni alerge-
nom. Drugačna je tudi barva izcedka iz nosu 
– pri prehladu je rumenkasta, pri alergiji pa 
je izcedek prozoren in voden. Pri alergiji tudi 
ni povišane telesne temperature in bolečin v 
sklepih in mišicah, medtem ko so ti simptomi 
pri prehladu pogosti.
Najbolj osnoven pristop zdravljenja sene-
nega nahoda je izogibanje izpostavljenosti 
alergenom v največji možni meri. Med naj-
pogostejše alergene sodijo ambrozija, leska, 
jelša, topol, jesen, breza, platana, hrast, trave, 
trpotec, pravi kostanj in pelin. Zato se najprej 
informirajte o času cvetenja rastlin, katerih 
pelod povzroča vašo alergijo. V lekarni ima-
mo koledar cvetenja. Če vas zanima, pridite 
v lekarno in povprašajte po njem. V Sloveniji 
se začetek cvetnega obdobja začne že janu-
arja, največ alergenih rastlin pa cveti aprila 
in maja, zato bodite sedaj še posebej pozorni. 
Ravnajte se po pelodnem koledarju in spre-
mljajte pelodno napoved, ki daje podrobne 
dnevne informacije o koncentraciji pelodov v 
zraku. Biometeorološko napoved, ki vključuje 
te podatke, najdete na spletni strani Agencije 
RS za okolje arso.si v zavihku Vreme med Na-
povedmi in podatki. 
Simptome lahko preprečite tudi z uporabo 
kapljic za nos ali oči, ki vsebujejo ectoin. To 
je naravna molekula, ki z zmanjševanjem 
vnetja in stabilizacijo membrane ščiti celice. 
Alergenom prepreči, da bi prešli v sluznico in 
tam povzročili alergijsko reakcijo. Svetovala bi 
vam, da jih začnete uporabljati trikrat na dan 
še pred začetkom sezone cvetenja. Ob redni 

uporabi do konca sezone cvetenja simpto-
mov alergije na cvetni prah skorajda ne boste 
opazili. 
Pelodom se lahko izognete na več nači-
nov: pri čiščenju uporabljajte vodne sesalnike, 
iz stanovanja odstranite preproge in plišaste 
igrače, po prihodu domov se takoj oprhajte, 
si umijte lase in preoblecite v sveže obleke, če 
živite v mestu, ne prezračujte prostora proti 
večeru, če pa živite na podeželju, se prezrače-
vanju izogibajte med 5. in 10. uro, med vožnjo 
zapirajte avtomobilska okna, perilo sušite v 
sušilnem stroju ali v notranjih prostorih, hišne 
ljubljenčke po sprehodu vestno oprhajte, med 
gibanjem v naravi zaščitite oči z očali. 
ZDRAVLJENJE
Pri zdravljenju sezonskega alergijskega rini-
tisa se najpogosteje uporabljajo antihista-
miniki v obliki sirupa in tablet, prvi so na-
menjeni otrokom, drugi pa odraslim. Če vam 
pogosto teče iz nosu in/ali je zamašen, vam 
zdravnik lahko predpiše tudi kortikosteroidna 
pršila za nos (obstajajo tudi kortikosteroidi 
v obliki kapljic za oči in tablet), izrazito ne-
prijetne simptome pa si lahko lajšate tudi z 
dekongestivnimi kapljicami, ki so v lekarnah 
na voljo brez recepta. Te kapljice lahko upora-
bljate samo nekaj dni, saj prekomerna upora-
ba vodi v kronične poškodbe nosne sluznice in 
celo odvisnost od izdelka. 
V lekarni imamo tudi druge izdelke, s katerimi 
si lahko lajšamo težave. Ena izmed njih je fizi-
ološka raztopina v obliki pršila ali kapljic, ki 
sluznico vlažijo in istočasno izpirajo alergene, 
hkrati pa si tako olajšate dihanje in umirite 
kihanje. Pomagate si lahko tudi z uporabo 
kapljic za nos ali oči, ki vsebujejo ectoin. Ob 
redni uporabi do konca sezone cvetenja si 
lahko alergijsko reakcijo ublažimo. 
Ne smemo pa pozabiti na homeopatska 
zdravila, ki so pri alergijah na cvetni prah 
zelo učinkovita. Ob pravilni izbiri in uporabi 
teh zdravil lahko alergijske reakcije, ki so na-
stale v telesu, zelo zmanjšamo.

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

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

Metoda Meško Žitnik
Foto: TM
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Na gasilsko olimpijado 
znova tri hajdoške enote

V GZ Šmartno pri Litiji je bila v soboto, 18. marca, zaključ-
na slovesnost z razglasitvijo rezultatov šestega pokalnega 
tekmovanja v spajanju sesalnega voda Gasilske zveze Slo-
venije.

Članice A PGD Hajdoše na 
najvišji stopnički

Zmagovalke – članice A PGD Hajdoše – po zaključni slovesnosti v družbi članic 
B, mentorjev ter poveljnika GZS Francija Petka in podpoveljnika GZS Zvonka 
Glažarja

Hajdoške »betmenke« z mentorjem Brankom Tomincem
Foto: arhiv PGD

Ob tej priložnosti so najboljšim v obeh kategorijah po-
delili tudi medalje, za skupen zaključni rezultat lige pa je 
GZS upoštevala pet najboljših uvrstitev od skupaj šestih 
tekmovanj. Pri članih je slavila ekipa PGD Starše pred PGD 
Kebelj 2 in PGD Oplotnica A1.
V kategoriji članic pa je po odličnih rezultatih skozi vso 
zimsko ligo zmagala enota članic A PGD Hajdoše, druga je 
bila ekipa PGD Komenda in tretja ekipa PGD Starše. Člani-
ce B PGD Hajdoše so bile med 28 ekipami na zelo dobrem 
šestem mestu.
Čestitamo našim tekmovalcem!

TM

Na stadionu Slovenska Bistrica je bilo v nedeljo, 23. apri-
la, izbirno tekmovanje za gasilsko olimpijado 2017, ki ga 
je pripravila Gasilska zveza Slovenije. Hajdoški gasilke in 
gasilci so znova dokazali, da so najboljši v državi, trojna 
zmaga pa je samo še dodatna potrditev pred novim olim-
pijskim nastopom v Avstriji.

Sobotnega tekmovanja so se po tem, ko so dosegle nor-
mo, udeležile tudi tri najboljše olimpijske ekipe – zmago-
valke zadnje gasilske olimpijade v Mulhousu v Franciji – 
članice A, članice B in člani B PGD Hajdoše. Poleg izjemno 
dobre kondicijske in psihofizične pripravljenosti so ekipe 
pokazale tudi veliko mero izkušenosti in zrelosti, zato je 
bila uvrstitev na letošnjo gasilsko olimpijado, ki bo od 9. 
do 16. julija v Villachu (Beljaku) v Avstriji, več kot pričako-
vana za članice A, članice B in člane B. Na tribuni so za-
nje navijali navijači PGD Hajdoše, krajani in prijatelji, med 
prvimi pa so zmagovalnim enotam čestitali župan mag. 
Stanislav Glažar ter predsednik in poveljnik PGD Hajdoše, 
Davorin Vidovič in Stane Žumer.
Srečno julija v Beljaku!
Več pa v prihodnji številki Hajdinčana.

Besedilo in foto: TM
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V petkovem popoldnevu, 21. aprila, so se številni občani in občan-
ke zbrali na osrednjem občinskem trgu pred PSC Hajdina in tako 
počastili bližajoče se praznične dni. Za živahno vzdušje so tudi le-
tos poskrbele ekipe vaških odborov Draženci, Gerečja vas, Hajdo-
še, Skorba, Slovenja vas, Spodnja Hajdina, Spodnja Hajdina preko 
proge in Zg. Hajdina. Vaške ekipe so vsaka na svoji stojnici pekle 
perutnice po svojem receptu, k tem pa so vsak na svoj izvirni način 
ponudili še nekaj domačih dobrot. Za dobro kapljico so že po tradi-
ciji poskrbeli hajdinski kletarji. 

Besedilo in foto: TM

Občina Hajdina je v sodelovanju z vaškimi odbori pripravi-
la tradicionalni predpraznični družabni dogodek, posve-
čen bližnjima praznikoma – 27. aprilu, dnevu upora proti 
okupatorju, in 1. maju, prazniku dela. 

Na občinskem trgu 
praznično vzdušje ob 

peki perutnic



Predpraznični utrinki, 21. april 2017


