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GLASILO OBČINE HAJDINA

Vurberk in Drava – 3. likovna kolonija 

Podpisan sporazum o dolgotrajnem 
mednarodnem sodelovanju 

z občino Varaždinske Toplice

Prvi Oratorij na Hajdini in teden 
doživetij za več kot 100 otrok

Prvi šolski dan na OŠ Hajdina
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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.

Športni dogodki ob občinskem prazniku 
DATUM DOGODEK ORGANIZATOR

Sobota, 30. september Občinska ribiška tekma RD Obkanalski krivolovci

Ponedeljek, 2. oktober Občinsko prvenstvo v nogometu – člani ŠZ Občine Hajdina

Torek, 3. oktober Občinsko prvenstvo v nogometu – veterani ŠZ Občine Hajdina

Četrtek, 5. oktober Občinsko prvenstvo v golfu – moški in ženske ŠZ Občine Hajdina

Četrtek, 5. oktober Občinsko prvenstvo v footgolfu ŠZ Občine Hajdina

Sobota, 14. oktober Občinska ribiška tekma RD Žejne ribice

Sobota, 14. oktober Rekreativno kolesarjenje PGD Slovenja vas in VO Slovenja vas

Nedelja, 15. oktober Dan ONŠ Golgeter Hajdina ONŠ Golgeter Hajdina

Petek, 20. oktober Nočni pohod na Donačko goro Planinsko društvo Hajdina

Sobota, 21. oktober Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu ŠZ Občine Hajdina

Sobota, 21. oktober Memorial Danija Rajha v ribolovu RD Žejne ribice

Sobota, 28. oktober Turnir v karateju EUROEAST 2017 Karate klub WKSA Hajdina

Torek, 31. oktober Občinsko prvenstvo v tenisu – pari Tenis klub Skorba

Sobota, 4. november Občinsko prvenstvo v streljanju na glinaste golobe Lovska družina Boris Kidrič Hajdina

Ponedeljek, 6. november Občinsko prvenstvo v šahu ŠD Gerečja vas

Sreda, 8. november Troboj v vrtnem kegljanju ŠD Nova Hajdina

Petek, 10. november Občinsko prvenstvo v kegljanju ŠD Gerečja vas

Učiteljsko-vzgojiteljski pevski zbor OŠ Hajdina 
z zborovodjem Urošem Sagadinom

VABI  

na skupni glasbeno-scenski projekt

GOSTILNA DA ZA RUNDO

V nedeljo, 5. 11. 2017, ob 18. uri bomo v Domu krajanov 
Skorba 

skupaj zapeli, zaigrali in vas nasmejali:

Urška Vučak Markež, priznana slovenska komičarka
Moški pevski zbor Markovci

Učiteljsko-vzgojiteljski pevski zbor OŠ Hajdina

Prisrčno vabljeni!

Prireditev je v sklopu občinskega praznika. Vstopnine ni.

KPD Stane Petrovič Hajdina 
VABI K VPISU V FOLKLORNO SKUPINO

Jesenski meseci nas silijo, da se tako kot narava umirimo, pripravi-
mo na zimo ter si vzamemo čas za prijatelje in večerna druženja. 

Če radi plešete, pojete, igrate kakšen inštrument, pred-
vsem pa se želite enkrat na teden sprostiti in svoj prosti čas 
preživeti v najboljši družbi, se nam pridružite na uvodnem 
srečanju, ki bo 1. 10. 2017 ob 19. uri v dvorani DU Hajdina.
Na srečanje vabimo plesalke, plesalce in glasbenike (harmonika, 
violina, klarinet, kontrabas, kitara …), starejše od 15 let (zgornja 

meja ni določena).
Plesno predznanje ni potrebno.

Vse dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 
040 900 757 (Urška Štumberger).
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UVODNIK 

Jesen 2017

Franci Vogrinec
Foto: TM

September se je šele dobro začel, a je že pre-
cej vinogradniškega pridelka pod streho. To 
pomeni, da bo ob martinovem novo, mlado 
vino že kar »odraslo«. Letošnja letina pa kakor 
kje … Naša družina ima vinograd v Tibolcih 
v Slovenskih goricah. Poskušam se spomniti, 
kakšno je bilo vreme, kakšna je bila letina, 
kdo vse je bil v trgatvi pred 20 leti – leta 1997, 
ko mi je v hajdinski farni cerkvi kot drugemu 
kletarju letnika prvi kletar Vlado Zupanič s Sp. 
Hajdine nadel kletarsko lento. Zaprisego sem 
takrat ponavljal za predsednikom primestne 
četrti Hajdina Radoslavom Simoničem, mla-
do vino pa je blagoslovil takrat mladi župnik 
Marijan Fesel.
Tudi sam sem bil takrat 20 let mlajši in na 
svet sem gledal nekoliko drugače kot danes. 
Vreme pred 20 leti je bilo, vinska letina je bila 
dobra in ponosen sem, da še hranim nekaj 
steklenic letnika 1997. Sestava trgačev je 
bila takrat precej drugačna in žal jih je nekaj 
starejših že odšlo. Tega leta sem bil zelo po-
nosen, da me je takratni svet primestne četrti 
predlagal za kletarja letnika 1997 za naselje 
Zg. Hajdina. Na prireditvi Iz mošta vino – pri-
di na Hajdino, tega se še dobro spomnim, je 
pesem En starček zapel Rudi Šantl. Pogostitev 
prisotnih je bila na gasilskih mizah ob cerkvi, 
na travi. In takrat je bil lep jesenski popoldan.
Zadnja leta nadomeščam predsednika kletar-
ske druščine gospoda Zupaniča in sam več-
krat kaj organiziram, vidim ali kako drugače 

koordiniram delo teh starejših gospodov, 
pridnih vinogradnikov in lastnikov domačih 
brajd – imenitnih kletarjev. Predvsem pa gre 
za spoštovane ljudi mojega okolja, ki smo z 
leti postali ne le dobri sodelavci, ampak tudi 
dobri prijatelji, predani svojemu poslanstvu iz 
kletarske zaprisege in dogajanju v naši občini 
in fari.
Naša hajdinska prireditev Iz mošta vino – pri-
di na Hajdino je bila s svojim imenovanjem 
kletarjev letnika in blagoslovom mošta takrat 
prva unikatna prireditev v Sloveniji. Nekateri 
so nas začeli posnemati, kar sicer ni najbolj 
moralno, da zamisel, idejo nekomu odvza-
meš, si jo prisvojiš in preneseš v svoje okolje. 
Takšnemu »prenosu« prireditvene ideje se po 
domače reče ... Verjetno bomo v naslednjih le-
tih tudi mi ponovno kaj spremenili, posodobili 
v protokolu in glej ga zlomka, že danes vem, 
da si bodo nekateri spremembe posvojili, jih 
kopirali in vzeli za lastno pamet. Pa nič hude-
ga. Na tem svetu so najpomembnejši dobri 
medsebojni odnosi, poštenost, delavnost in 
prijateljstvo. K dobremu zdravju pa pripomore 
tudi nekaj dobre domače kapljice. Martinova 
klet, hram hajdinskih kletarjev, potomka stare 
trte in brajdica nas večkrat pokličejo k redne-
mu vzdrževanju in srečanjem. 
Vseskozi nam ob strani stojita občina in žu-
pnija. Zato hvala županu, župniku, občinske-
mu svetu ter vsem dobrim občanom in fara-
nom, ki nas podpirajo pri našem delu. Naša 

kletarska druščina se s svojo prisotnostjo rada 
pohvali ob najrazličnejših prireditvah. Poseb-
no pomembna je naša prisotnost na občin-
skih prireditvah. 
Pred nami sta nov občinski praznik, že devet-
najsti po vrsti, in 22. tradicionalna prireditev 
Iz mošta vino – pridi na Hajdino. Pred nami je 
slovesni trenutek, ko bomo na prireditvi ime-
novali kletarja letnika 2017. Letos je na vrsti 
naselje Hajdoše – kletarja Stanko Glažar st. 
in Janko Žumer. Oba sta izkušena v vinogra-
dništvu in kletarjenju, tako da se za kakovost 
letošnjega letnika ni treba bati. 
Ob 20-letnici mojega kletarskega poslanstva 
se za 20 let sodelovanja in iskrenega prija-
teljstva najprej zahvaljujem vsem kolegom 
kletarjem, s katerimi me vežejo nepozabni 
spomini na skupaj preživete dogodke, pred-
vsem pa sem se od njih veliko naučil. Najbolj 
sem vesel, da smo v tem trenutku še vsi živi. 
Ob tej priložnosti želim vsem kletarjem veliko 
zdravja in dobre letine. Občanom, županu in 
občinskemu svetu, društvom in vsem dobrim 
ljudem v občini Hajdina pa čestitam ob 19. 
občinskem prazniku z željo, da z vsemi dobro 
sodelujem tudi v prihodnje.
Na zdravje!

Franci Vogrinec,
kletar letnikov 1997 in 2015
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Občina Hajdina je prejela odločbe o 
uspešni prijavi na 1. javni razpis Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano za podukrep 4.3 Podpora 
za naložbe v infrastrukturo, povezano 
z razvojem, posodabljanjem ali pri-
lagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. 
Predmet razpisa je operacija Izvedba 
agromelioracij na komasacijskih ob-
močjih.
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 %. Skupna višina odobrenih ne-
povratnih sredstev znaša 864.648,72 
EUR, kar pomeni 100-odstotno vre-
dnost operacije.

ODDANE VLOGE ZA VEČ PROJEKTOV

AGROMELIORACIJA NA 
KOMASACIJSKEM OBMOČJU 
HAJDINA 1 (Slovenja vas, Gerečja 
vas in Hajdoše)
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 ha. Na tem območju se bo izve-
dla še agromelioracija. Na območju 
izvedene komasacije Hajdina 1 bodo 

izvedena naslednja agromelioracij-
ska dela: ureditev novih poljskih poti 
v dolžini 8912 m, vzdrževalna dela 
oziroma rekonstrukcija na obstoječih 
poljskih poteh v dolžini 1566 m in iz-
ravnava terena na površini 35.470 m2. 
Vrednost investicije znaša 253.704,51 
EUR.

AGROMELIORACIJA S KOMASACIJO 
NA OBMOČJU HAJDINA 2 (Gerečja 
vas in Zlatoličje)
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. 
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 ob-

stoječih poljskih poti v dolžini 788 m, 
odstranitev obstoječih poljskih poti v 
dolžini 376 m, planiranje oz. izravnava 
terena na površini 4087 m2, odstrani-
tev dreves in grmičevja na površini 
1777 m2 in odstranitev kamenja na 
površini 3590 m2. Vrednost investicije 
znaša 323.574,59 EUR.

AGROMELIORACIJA S KOMASACIJO 
NA OBMOČJU HAJDINA 3 (Zgornja 
Hajdina)
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: ureditev novih poljskih 
poti v dolžini 3083 m, vzdrževalna 
dela oz. rekonstrukcija na obstoje-
čih poljskih poteh v dolžini 286 m, 
odstranitev poljskih poti v dolžini 
784 m, izravnava oz. planiranje terena 
na površini 6709 m2 in odstranitev ka-
menja na površini 2400 m2. Vrednost 
investicije znaša 287.369,62 EUR. Rok 
za dokončanje del je jesen 2019.

Aktivnosti na področju komunalne 
infrastrukture v občini Hajdina  – 

na razpisu za agromelioracije na komasacijskem 
območju Hajdina prejeli 864.648,72 EUR

V občini Hajdina se na področju infrastrukture veliko dogaja, zato predstavlja-
mo glavne aktivnosti pri investicijskih projektih. 

V Dražencih bo kmalu končana izgradnja krožišča s 
povezovalno cesto na nov avtocestni odsek.

Občina Hajdina je skupaj z Elektrom Ptuj izvedla položitev prostozračnih NN energetskih vodov v naselju 
Skorba, na odcepu ob glavni cesti.
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IZGRADNJA TRIBUNE NA 
NOGOMETNEM IGRIŠČU SKORBA
Na nogometnem igrišču Skorba se 
je postavila nova tribuna za gledal-
ce s 120 sedeži. Postavitev tribune je 
bila nujna, saj je ogled tekem do zdaj 
potekal dobesedno na cestišču javne 
poti. Investicijo je delno sofinancirala 
Fundacija za šport.

OBVESTILO O IZBORU
Občina Hajdina je na podlagi prijave 
na javni poziv lokalnim skupnostim za 
sodelovanje pri razvijanju in pospe-
ševanju preventivnih programov ter 
izvajanju nacionalnih akcij na lokalni 
ravni v letu 2017, ki ga je razpisala 
Javna agencija RS za varnost prometa, 
Sektor za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu, prejela na razpolago 
oz. v uporabo digitalizacijo šolskih poti 
za osnovno šolo – in sicer za OŠ Haj-
dina. Prejeli smo dva triopana »šolska 
pot«, šest odsevnih brezrokavnikov za 
kolesarje in šest kolesarskih čelad.

PROBLEMATIKA NA DRŽAVNIH 
CESTAH – DIREKCIJA RS ZA 
INFRASTRUKTURO
Občina Hajdina je zaradi problemati-
ke na državnih cestah in posledično s 
tem tudi na občinskih cestah pristo-
pila k reševanju perečih zadev. Naj-
bolj pereča težava je tovorni promet 
po lokalni cesti LC 328 351, odcep od 
gasilskega doma na Spodnji Hajdini 
do meje z občino Kidričevo. Pogovori 
potekajo skupaj s Civilno iniciativo, ki 
je aktivno vključena v reševanje pro-
blematike.
Predstavljena je bila tudi naslednja 
problematika: 

 – Problematika hrupa ob R2-454, 
odsek 1495 Hajdina (Maribor-
ska c.–Gomile) v naselju Zgornja 
Hajdina. Po izgradnji AC Sliv-
nica–Draženci se je promet na 
tem odcepu močno povečal in 
občani nas opozarjajo, da s tem 
posledično tudi hrup. Zato pre-
dlagamo, da se izvede meritev 
hrupa za objekte Zgornja Haj-
dina 84a, 84b, 99, 99a, 100, 101, 
101a, 104c, e, b.

 – Omejitev hitrosti v območju pri-
ključka javne poti JP 829 431 na 
glavno cesto R2-454, odsek 1495 
Hajdina (Mariborska c.–Gomile 
v km 1,5+134). Zaradi gostega 
prometa po glavni cesti R2-454 
se občani zaselka Zgornja Haj-
dina težko vključujejo v promet, 
zato bi bilo treba proučiti mo-
žnost omejitve hitrosti na tem 
odseku priključka z javno potjo 
JP 829 431.

 – Ureditev križišča glavne ceste 
R3-710 z lokalnima cestama LC 
328 351 in LC 328 251 v naselju 
Spodnja Hajdina. Za ureditev 
tega križišča so že bile opravlje-
ne naslednje aktivnosti: Občina 
Hajdina je naročila izdelavo pro-
jekta, direkcija pa je izvedla ruši-
tev stanovanjske hiše. Zaradi no-
vih prometnih tokov po odprtju 
AC Slivnica–Draženci predlaga-

mo, da se promet v omenjenem 
križišču ponovno prouči (štetje 
prometa) in se križišče izvede s 
pasovi za leve zavijalce.

 – Izgradnja nadhoda nad glavno 
cesto R2-454, odcep 1495 v km 
0+580 ob priključku javne poti 
JP 829 451 v naselju Zgornja Haj-
dina. V omenjenem križišču je 
prehod za pešce, ki je del varne 
šolske poti. Občani predlagajo 
izgradnjo prehoda čez glavno 
cesto. 

 – Obnova asfaltne prevleke na re-
gionalni cesti R2-454 skozi nase-
lja Skorba, Hajdoše in Slovenja 
vas ter od meje z MO Ptuj do 
krožišča na priključku na AC Sliv-
nica–Draženci. Kljub pospešeni 
obnovi asfaltne prevleke občina 
Hajdina apelira na Direkcijo, da 
se poškodovano cestišče sanira 
po celotni trasi. 

V naselju Slovenja vas, pri hišni številki 55b, se je 
zaradi velikih količin meteornih voda, ki so se steka-
le pred stanovanjsko hišo, izvedlo odvodnjavanje s 
pomočjo linijskega požiralnika.

Na Zg. Hajdini pri Sitarjevi kapeli je občina poskrbe-
la za še lepšo podobo vaškega središča.

V Skorbi je postavljena nova tribuna za gledalce s 120 sedeži.
Foto: arhiv občinske uprave, TM
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 – Obnova asfaltne prevleke na lo-
kalni cesti LC 328 351 skozi nase-
lje Zgornja Hajdina, glede na to, 
da poteka obvoz z državne ceste 
po lokalni cesti.

 – Ureditev pločnikov in križišč ob 
glavnih cestah na območju obči-
ne Hajdina:
•	 Pločnik ob glavni cesti R2-

454, odsek 1495 Hajdina 
(Mariborska c.–Gomile) od 
km 1,5+134 do km 1,5+433 
širine 1,80 m v dolžini 299 m. 
Pločnik bi povezoval zaselek 
na Zgornji Hajdini (Cvetlična 
ulica) z obstoječim pločni-
kom pri vzhodnem krožišču 
na odcepu Hajdina.

•	 Pločnik in kolesarska steza 
ob glavni cesti R2-454, od-
sek 1400 Miklavž–Hajdina 
od km 12,5+120 km do km 
13,0+365 širine 2,25 m v dol-
žini 745 m. Lokacija predvi-
dene izgradnje je od zadnje 
ulice v Slovenji vasi mimo 
obrtne cone do krožišča v so-
sednji občini Starše.

•	 Ureditev varne šolske poti, 
ki prečka glavno cesto R2-
454/1400 v km 17.460, s pre-
hodom za pešce, kjer je treba 
zagotoviti čakalne površine 
oz. hodnik za pešce. Lokacija 
obstoječega prehoda za pe-
šce pred OŠ Hajdina pri hišni 
številki 22b Spodnja Hajdina. 
Z ureditvijo te problematike 
bi se povezala varna šolska 
pot od pločnika pri golfu do 
OŠ Hajdina.

•	 Ureditev križišča R2-454, od-
cep 1495 v km 1,00 – 25,00 
s priključkom LC 328 221 v 
naselju Zgornja Hajdina pri 
Cestniku. Takoj po terenskem 
ogledu s predstavniki DRI se 
je pristopilo k izbiri izdelo-
valca projektne dokumenta-
cije, ki se že pripravlja, nakar 
je treba opraviti še revizijo. 
Na terenu se je opravila ge-
odetska izmera zemljišč in 

stekli so postopki za odkup 
potrebnega zemljišča. Vsa 
problematika je bila Direkciji 
RS za infrastrukturo podana 
tudi v pisni obliki. Skladno z 
zaključki delovnega sestanka 
se pričakuje predstavitev od-
govorov še septembra 2017.

ODVODNJAVANJE V SLOVENJI VASI
V naselju Slovenja vas se je zaradi ve-
likih količin meteornih voda, ki so se 
stekale pred stanovanjsko hišo Slove-
nja vas 55b, izvedlo odvodnjavanje s 
pomočjo linijskega požiralnika.

POLOŽITEV NN-OMREŽJA V ZEMLJO
Občina Hajdina je skupaj z Elektrom 
Ptuj izvedla položitev prostozračnih 
NN energetskih vodov v naselju Skor-
ba na odcepu ob glavni cesti Hajdina–
Maribor, na relaciji OŠ Hajdina–kapela. 
Še ta mesec se bodo nadaljevala dela 
v naselju Zgornja Hajdina od Zgornje 
Hajdine 11 (Zelenik) do 12b (Kosar). 

MERITEV HRUPA OB TRASI 
AC SLIVNICA–DRAŽENCI
V naselju Zgornja Hajdina (preko pro-
ge) se bo zaradi vplivov AC Slivnica–
Draženci izvedla meritev hrupa, ki bo 
neprekinjeno trajala 48 ur. 

V Slovenji vasi je bilo urejeno odvodnjavanje s pomočjo linijskega požiralnika.

Na razpisu za agromelioracije na komasacijskem območju je Občina Hajdina pridobila sredstva v višini 
864.648,72 EUR.
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Kartodrom v Slovenji vasi letos še 
ne bo deloval

Iz družbe Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), ki je od lani lastnica kartodroma 
v Slovenji vasi v občini Hajdina, so sporočili, da kartodrom letos še ne bo začel 
delovati. Pri zagotavljanju ustrezne infrastrukture, potrebne za nemoteno in 
varno delovanje, je prišlo do nekaterih nepredvidenih zastojev. Okoliški doma-
čini si bodo torej za zdaj lahko oddahnili, a načrti AMSZ se na tej lokaciji naj ne 
bi spreminjali, zagotavlja lastnik.

Spomnimo, da je bil prejšnji karto-
drom ob kanalu Drave v Hajdošah in 
je bil odstranjen, Avto-moto zveza 
Slovenije pa je objekt od Dravskih 
elektrarn Maribor kupila lani. Čeprav 
so že v prvi fazi načrtovali izgradnjo 
poligona varne vožnje, naj bi ta inve-
sticija še malo počakala. Potem ko so 
letos spomladi še zagotavljali, da bo 
do letošnjega poletja na novi lokaciji 
zaživela športna dejavnost – vožnja z 
gokarti, se napoved ni uresničila. Oko-
liški prebivalci si kartinga v neposre-
dni bližini stanovanjskih hiš ne želijo, 
kar so odločno že večkrat povedali, a 
že prihodnje leto se bodo morali spri-
jazniti z dejstvom, da imajo v svojem 
kraju kartodrom. AMZS jim je na sku-
pnem sestanku spomladi letos zago-
tovila, da bo o vseh aktivnostih obve-
ščala predstavnike lokalne skupnosti, 
morebitne težave in nesoglasja pa 
bodo skušali reševati sproti. Dogovo-
rili naj bi se tudi o delovnem času kar-

todroma. A počakati bo treba do leta 
2018, ko naj bi kartodrom v Slovenji 
vasi vendarle dobil vsebino in bo od-
prt za obiskovalce, zdaj pa je vstop na 
to zemljišče prepovedan.
AMD PTUJ JE NAČRTOVANO KAR-
TING DIRKO IZPELJAL NA VRAN-
SKEM 
Zadnja letošnja dirka za državno pr-
venstvo v kartingu, ki naj bi jo AMD 
Ptuj, ki ima pogodbo z AMZS, po pr-
votnih načrtih 17. septembra organi-
ziral na kartodromu v SlovenjI vasi, je 
bila zato prestavljena v AMZS Center 
varne vožnje na Vranskem, so sporo-
čili iz AMZS. Ob tem so še dodali, da 
načrti AMZS za to lokacijo ostajajo 
nespremenjeni. AMZS si bo prizade-
vala, da bo kartodrom v Slovenji vasi 
primerljiv s tovrstnimi objekti v tujini 
in da bo pripomogel k razvoju kartin-
ga v Sloveniji, so še sporočili iz družbe 
AMZS.

TM, AMZS

Kartodrom v Slovenji vasi bo do prihodnjega leta sameval. Foto: TM

Za meritev hrupa se je občina Hajdina 
odločila zato, ker je to edino naselje 
ob trasi avtoceste, kjer se meritev hru-
pa z merilnim mestom ni izvedla. Me-
ritev se bo opravljala od 24. do 26. 9. 
2017. Merilni mesti sta usklajeni z Va-
škim odborom Zgornja Hajdina (pre-
ko proge). Z izvedbo meritve hrupa se 
bo pridobil tudi podatek o jakosti hru-
pa za promet, ki poteka čez nadvoz po 
lokalni cesti v smeri Kidričevega.

NAMAKALNI SISTEM HAJDINA
Občina Hajdina je pristopila k pripra-
vi projekta Izgradnja namakalnega 
sistema Hajdina–Starše. Na podlagi 
pridobljenih pogodb zainteresiranih 
obdelovalcev kmetijskih zemljišč je 
občina Hajdina pristopila k pripravi za 
javni razpis za ukrep PRP 2014–2020, 
podukrep 3.4 Podpora za naložbe v 
infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo 
kmetijstva in gozdarstva, podpora za 
naložbe v gradnjo namakalnih siste-
mov, ki so namenjeni več uporabni-
kom.
Pred oddajo vloge mora občina Hajdi-
na pridobiti pravnomočno odločbo o 
uvedbi namakalnega sistema Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano. Obvezna priloga za pridobitev 
odločbe je vodno dovoljenje.
Trenutne aktivnosti potekajo v smeri 
priprave tehnične dokumentacije in 
pridobitve soglasij vseh soglasodajal-
cev. Vodno dovoljenje se bo pridobilo 
za potrebne količine namakanja za 
območja komasacij Hajdina 1, 2, 3 in 4 
na površini 587,50 ha, Starše–Prepolje 
170,00 ha in Starše 1 32,98 ha, torej na 
skupni površini 790,48 ha.

IZGRADNJA NAMAKALNEGA SISTE-
MA HAJDINA–STARŠE (I. FAZA)
Glede na podpisane pogodbe za na-
makanje se bo izdala odločba o uved-
bi namakanja za Hajdino 1 na povr-
šini 93,80 ha in Starše 1 na površini 
26,57 ha, kar pomeni skupaj 120,37 
ha. Po katalogu priznanih stroškov 
znaša predvidena vrednost investicije 
896.000,00 EUR.

Občinska uprava Hajdina
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Po dobrem startu v začetku, nekaj vmesnih zapletih delo vaške-
ga odbora poteka zdaj brez težav in odbor se trudi, da bi kraj 
v prihodnje še pridobil razvoj ter da bi ljudi v tem kraju še bolj 
začutili moč povezovanja in dobrega sodelovanja. Po skoraj treh 
letih, odkar so jim krajani zaupali vodenje vaške skupnosti, so 
rezultati zagotovo vidni, a kot pravi Tomčičeva, bo treba še delati 
in se truditi za dobro vseh Slovenjevaščanov. 
Naselje Slovenja vas ima po zadnjih podatkih 557 prebivalcev. 
Vaški odbor dobro sodeluje z vodstvom občine Hajdina, občino 
in župana mag. Stanislava Glažarja pa obvešča o svojem delu, še 
najbolj pa o potrebah, željah in idejah krajanov. Nekaj teh jim je 
v zadnjem obdobju uspelo uresničiti skupaj, nekatere že v prej-
šnjem mandatu, poudari Tomčičeva in doda, da nekateri načrti 
ostajajo tudi za prihodnost. 
»Slovenja vas je v zadnjih treh letih dobila kar nekaj novih priključ-
kov na kanalizacijsko omrežje, modernizirali – asfaltirali – smo 
odsek ceste ob kanalu (Tomčič–Furek), dve od cest sta bili dani v 
javno dobro in sta tudi že asfaltirani, urejena pa je tudi obcestna 
infrastruktura. Nekajkrat smo v sodelovanju z občino in Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na nevarnih odsekih po-
skrbeli za umirjanje prometa. Omenila bi še postavitev dveh zašči-
tnih ograj pri slovenjevaškem mostu, čez kanal Drave pa smo ure-

dili tudi dovozne poti do kmetijskih zemljišč. Občina je pomagala 
PGD Slovenja vas pri obnovi v gasilskem domu in redni dejavnosti 
pa tudi športnikom, slednjim pri ureditvi namakalnega sistema, in 
še bi lahko kaj dodala.« 
Nič kaj prijetna za Slovenjevaščane pa ni bila novica letos spo-
mladi, pove Tomčičeva, ko so izvedeli, da je bližnji novozgrajen 
kartodrom prodan in da ima novi lastnik AMZS na tem prostoru 
velike načrte. Letos jih na srečo še niso uresničili, za prihodnje 
leto pa napovedujejo začetek dejavnosti. Kot je dejala Tomči-
čeva, je prej težko kaj napovedovati, še težje pa temu, kar ima 
vsa potrebna dovoljenja, nasprotovati. Bomo videli, kako se bo 
razvijala ta zgodba, še doda. 
Krajane Slovenje vasi pogosto srečujemo na dogodkih in druže-
njih v lepo urejenem vaškem središču, ki mu je komisija Turistič-
nega društva Mitra Hajdina že namenila tudi posebni priznanji 
za urejenost, kar je pohvalno in spodbuda za naprej. Vaško sre-
dišče je tudi ponos kraja, ob njem imajo gasilci svoj lepo urejen 
gasilski dom in tam sta tudi vzorno urejen športni objekt in mo-
dernizirano nogometno igrišče ŠD Slovenja vas. Dogodkov pri 
gasilcih in športnikih skozi leto ne manjka, ugotavlja tudi vaški 
odbor, ki se trudi, da bi bilo povezovanja med društvi čim več, 
pa tudi, da bi se več mladih vključilo v društveno življenje, ki 
je po besedah Tomčičeve lahko najboljša in najbolj preprosta 
promocija za kraj in občino. 
Prav društva v Slovenji vasi so tista, ki vaškemu odboru prisko-
čijo na pomoč pri pripravi večjih dogodkov; najprej ob prazniku 
dela, ko se v Slovenji vasi pri gasilskem domu že po tradiciji po-
stavlja mlaj, potem 15. avgusta, ko je v podružnični cerkvi Ma-
rije Vnebovzete v Slovenji vasi žegnanje, vaščani in predstavniki 
društev na vasi pa skupaj stopijo tudi na božični večer. Takrat 
pri domači cerkvi vse, ki pridejo k polnočki, pogostijo s toplim 
okrepčilom in voščijo lepe praznike. Želja vaškega odbora je, da 
bi imeli še kak dan druženja, morda kakšno proslavo, kot so pred 
leti že bile ob dnevu žena, materinskem prazniku, srečanje kra-
janov ... 
Da Slovenjevaščani znajo stopiti skupaj in dobro sodelovati, je 
lep dokaz tudi lanska prireditev ob martinovem in občinskem 
prazniku, je dejala Tomčičeva, ko so se vaščani odzvali v velikem 
številu. Pomagali so na vsakem koraku, na vseh prireditvah in 
ob koncu so v družbi obeh aktualnih kletarjev Rudija Čelana in 
Ivana Peklarja iz Slovenje vasi sami pripravili še zelo prijetno sre-
čanje, ki vsem ostaja v lepem spominu. 
»Hvala vsem v naši vasi, ki čutijo pripadnost svojemu kraju, moč 
povezovanja in potrebo po skupnem sodelovanju. Našim društvom 
želim, da bi še naprej uspešno delala in se trudila vsak na svojem 
področju, v VO pa jim lahko le obljubimo, da jim bomo pomaga-
li po najboljših močeh. Močno si želim, da naše vaško središče v 
prihodnje zares postane center dogajanja, da se vaščani tam bolj 
pogosto srečujemo in da skupaj začutimo, da je v naši Slovenji vasi 
zares lepo in prijetno živeti,« zaključi Darja Tomčič.

TM

Vaški odbor Slovenja vas

PREDSTAVLJAMO VAŠKE ODBORE 
V OBČINI HAJDINA

V tokratni izdaji Hajdinčana predstavljamo Vaški odbor 
Slovenja vas, ki ga zadnji dve leti vodi in koordinira Darja 
Tomčič, njeni najožji sodelavci pa so člani vaškega odbora 
Srečko Tement, Marko Bojovič, Matevž Pleteršek in Dragi-
ca Vegelj. Odbor dobro sodeluje tudi z občinskim svetni-
kom Urošem Matjašičem. Ekipa se sestane nekajkrat na 
leto, po potrebi in pred večjimi dogodki v kraju.

Člani Vaškega odbora Slovenja vas s koordinatorico Darjo Tomčič in občinskim 
svetnikom Urošem Matjašičem
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Najprej smo se zapeljali v središče Ei-
senstadta, v Železno, ki se je prvotno 
imenoval »malo Marijino mesto« in 
ima bogato zgodovino, saj je bil sko-
raj 300 let pod vladavino Madžarske. 
Največji razcvet je mesto doživelo v 
času vladavine družine Esterhazy. Ta 
je tu zgradila mogočen grad, v me-
sto povabila skladatelja Haydna, ki je 
v mestu ustvarjal več let. Grad smo si 
ogledali z velikim zanimanjem, nato 
pa smo se podali na degustacijo vin v 
zasebno klet v mesto Rust in kasneje 
uživali še na panoramski krožni vožnji 
z ladjo po Nežiderskem jezeru. 
V večernih urah smo že bili v madžar-
skem Šopronu, v čudovitem mestu z 
bogato zgodovino in z županijskimi 
pravicami. Tam nas je čakala nastani-
tev, del ekipe je zvečer obiskal še vin-
ski sejem v Šopronu, kjer so se domači 
vinarji predstavili z zares bogato vin-
sko ponudbo. Sobota je bila namenje-
na ogledu Šoprona, obisku čudovite-
ga, lepo obnovljenega mesta, kasneje 
pa še palače Eszterháza v Fertödu, ki jo 
je dal leta 1760 zgraditi princ Nikolaus 
Esterhazy. Po še eni degustaciji v Šo-
pronu nas je čakala le še pot domov, 
ki je bila prijetna, vzdušje na avtobusu 
enkratno, kletarji pa ustrežljivi in po-
zorni, za kar si zaslužijo veliko pohva-
lo. Domov smo se vrnili z enkratnimi 
vtisi, z novimi vinskimi zgodbami, naši 
kletarji pa tudi s kakšno izkušnjo več. 

TM

S hajdinskimi kletarji po 
Gradiščanskem

Letošnja strokovna ekskurzija občine Hajdina je bila še ena prav posebna, 
kajti v dobri družbi nekaterih hajdinskih kletarjev in vodstva občine smo 8. 
in 9. septembra odkrivali zgodovinske in naravne lepote Gradiščanske, zve-
zne dežele Avstrije. Obiskali smo Železno, Nežidersko jezero in Šopron, se po 
ravnici panonskega sveta zapeljali med gradovi in številnimi vinogradi, ki so 
tamkajšnja značilnost. Z nami je potovala tudi Sonja Brlek Krajnc, predsednica 
TD Mitra Hajdina, ki je bila tokrat naša najboljša vodička.

V spomin na skupno druženje ostaja fotografija vseh udeležencev strokovne ekskurzije.

V družbi hajdinskih kletarjev je zmeraj lepo ... Popotniški utrinki z obiska Gradiščanske, ki je polna lepot in bogate zgodovine.
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Preventivne aktivnosti 
in akcija začetek šole 2017 

SPVCP občine Hajdina
V dnevih pred začetkom novega šolskega leta je čas, ko pripravimo aktivno-
sti za večjo varnost otrok na šolskih poteh. Na podlagi Smernic za šolske poti 
Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa smo tudi v občini Haj-
dina organizirali vrsto aktivnosti, med drugim smo pregledali šolske poti in po 
potrebi uredili prometno signalizacijo, predvsem smo tam, kjer je bilo treba, 
začrtali in obnovili talno signalizacijo.

VAROVANJE OTROK 
NA ŠOLSKIH POTEH
V prvih šolskih dneh smo organizirali 
varovanje otrok na šolskih poteh – na 
prehodih za pešce v bližini osnovne 
šole in vrtca ter v neposredni okolici 
šole in vrtca. Varovali smo štiri preho-
de za pešce: pri osnovni šoli in tri pre-
hode na cesti Ptuj–Slovenska Bistrica. 
Varovanje so opravili članice in člani 
Društva upokojencev Hajdina in Pla-
ninskega društva Hajdina. Potekalo je 
od petka, 1., do srede, 13. septembra. 
V akciji je sodelovalo 16 prostovoljcev. 
Prisotni so bili tudi policisti Policijske 
postaje Ptuj in medobčinska redar-
ska služba Ptuj. Občasno so opravljali 
kontrolo prometa, merili hitrosti vo-
znikov in opravljali druge naloge v 
sami šoli ali njeni neposredni bližini. 
Skladno z novim Pravilnikom o pro-
metni signalizaciji in opremi se je uve-
ljavil nov prometni znak šolska pot, ki 
se lahko postavi kot prometni znak za 
obvestilo ali kot triopan na javno pro-
metno površino v skladu z Načrtom 
šolskih poti. Triopani so postavljeni na 

najbolj izpostavljenih mestih, kjer je 
možna ogroženost otrok.
ŠOLSKI PREVOZI
Šolski prevozi so v preteklosti po-
membno prispevali k večji varnosti 
otrok. Pravica do brezplačnega pre-
voza je urejena skladno z Zakonom 
o osnovni šoli. Skladno s 56. členom 
poda strokovno mnenje občinski SPV 
na podlagi presoje v okviru tehnične 
komisije skladno s kriteriji Smernic za 
šolske poti in zakonskih določb glede 
upravičenosti do organiziranega pre-
voza. Ob začetku šolskega leta občin-
ski SPV v sodelovanju s policijo preve-
rimo tudi urejenost postajališč šolskih 
avtobusov in samo stanje vozil, s kate-
rimi se opravljajo prevozi otrok.
PROMETNA VZGOJA NA ŠOLAH
Osnovne šole dobijo od Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport po-
seben dopis glede vključevanja pro-
metnovzgojnih vsebin v šolskem pro-
storu v različnih oblikah. Ti programi 

in projekti so: Pasavček in varnostni 
pas, Evropski teden mobilnosti, Bodi 
previden in varnost pešcev, kolesarski 
izpiti in usposabljanja za vožnjo kole-
sa, Bistro glavo varuje čelada in Varno 
kolo, kolesarska tekmovanja Kaj veš o 
prometu in nekatere druge aktivnosti 
(Varno na kolesu, prometne delavni-
ce, prometni dnevi itd.) Pri nekaterih 
projektih sodeluje tudi občinski SPV.
SPODBUJANJE TRAJNOSTNE 
MOBILNOSTI PRI OTROCIH
Starše želimo spodbuditi, da v prime-
rih, ko bi otrok lahko prihajal v šolo 
peš ali s kolesom, v spremstvu ali ka-
sneje sam, otroka pripravijo na tak na-
čin prihoda, ki ni le bolj zdrav, ampak 
rešuje tudi problematiko začasnega 
parkiranja ob šolah ter jutranjega ne-
reda in ogrožanja otrok pred šolo.

Slavko Burjan, 
predsednik SPVCP 

občine Hajdina

V prvih šolskih dneh je SPVCP občine Hajdina organiziral varovanje otrok na šolskih poteh – na prehodih za pešce v bližini in neposredni okolici Osnovne šole 
Hajdina in vrtca. Tudi letos so pomagali prostovoljci iz društva upokojencev in planinskega društva.
Foto: TM



11

September 2017

Vsem sodelujočim v akciji se je na skupnem srečanju v 
hotelu Roškar zahvalil predsednik SPVCP občine Hajdina 
Slavko Burjan in na kratko predstavil tudi analizo izvajanja 
varnosti ob začetku novega šolskega leta. Ob tem je izra-
zil zadovoljstvo, da v zadnjih letih v občini ni bilo nobene 
prometne nesreče z udeležbo otroka, česar si močno želijo 
tudi v prihodnje.
Za vso skrb in prizadevnost se je vsem vpetim v to zgodbo 
zahvalil tudi župan mag. Stanislav Glažar in dejal, da je 
varnost občanov pomembna naloga občine in da se sku-
paj s SPVCP zelo trudijo, da bi vsem, ne samo najmlajšim 
udeležencem v prometu, zagotovili kar najboljšo varnost. 
Obljubil je, da bo občina v prihodnje poskrbela za ureditev 
še enega dela pločnika in šolske poti v okolici šole. 

Besedilo in foto: TM

Varno v novo šolsko leto
Začetek novega šolskega leta zmeraj s seboj prinese nove 
obveznosti, ki so povezave tudi z varnostjo najmlajših 
udeležencev v prometu. V občini Hajdina je bilo že pred 
začetkom šolskega leta veliko postorjenega, od 1. do 12. 
septembra pa smo na terenu srečali kar 16 prostovoljcev, 
članov Društva upokojencev Hajdina in Planinskega dru-
štva Hajdina, ki so znova prijazno priskočili na pomoč in 
učence na poti v šolo spremljali na najbolj nevarnih od-
sekih.

Na analizi izvajanja varnosti ob začetku novega šolskega leta so se zbrali vsi 
odgovorni in vsi tisti prostovoljci, ki so bili v prvih dneh pouka aktivni na šolskih 
poteh in nevarnih odsekih.

Občina Hajdina in SPVCP sta bila uspešna na razpisu in osnovni šoli priskrbela 
nove kolesarske čelade, telovnike, odsevnike, vključena je tudi digitalizacija 
šolske poti. Nagrado sta v imenu občine predala mag. Stanislav Glažar in Slavko 
Burjan.

Prvošolci s policistom Igorjem po varni šolski poti

Petkov dopoldan, 8. septembra, so na OŠ Hajdina posveti-
li varnosti. Že tradicionalno so se prvošolci, vsi v rumenih 
ruticah, srečali s policistom Igorjem Levstikom, vodjem 
policijskega okoliša. V njegovem spremstvu so se spreho-
dili po varni šolski poti in se naučili, kako varno prečkati 
prehod za pešce. 

TM
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Podpisan sporazum 
o dolgotrajnem mednarodnem 

sodelovanju z občino Varaždinske Toplice
V občini Hajdina je bila v sredo, 20. septembra, na obisku delegacija prijatelj-
ske hrvaške občine Varaždinske Toplice z županjo Dragico Ratković. Ob tej pri-
ložnosti sta župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar in županja Varaždin-
skih Toplic podpisala sporazum o dolgotrajnem mednarodnem sodelovanju 
med občinama.

Župan občine Hajdina in županja hrvaške občine 
Varaždinske Toplice sta na Hajdini podpisala po-
seben sporazum o dolgotrajnem mednarodnem 
sodelovanju.

Ob podpisu mednarodnega sporazuma so bili prisotni tudi partnerji projekta iz obeh prijateljskih občin.

Občini podpirata izmenjavo in vse-
stransko sodelovanje v cilju napredka 
občin, so poudarili ob podpisu, sode-
lovanje in povezovanje med Hajdino 
in Varaždinskimi Toplicami pa je na-
menjeno pospešenemu razvoju pred-
vsem na področju turizma, prav tako 
pa tudi na področjih kulture, športa 
in gospodarstva. Sodelovanje poteka 
med turističnimi, kulturnimi, športnimi 
in gospodarskimi subjekti. Tokrat pa je 
v ospredju projekt Aktivno ohranjanje, 
varstvo, promocije ter razvijanje kultur-
ne dediščine občin Hajdina in Varaždin-
ske Toplice skozi trajnostni turizem.

Besedilo in foto: TM

Katera/kateri najlepša/-i v občini je tej
V začetku septembra se je na svojo že sedmo pot po vaseh hajdinske občine odpravila komisija, ki si je v organizaciji 
Turističnega društva Mitra Hajdina ogledala vse predlagane stanovanjske hiše, poslovne objekte, kmetije in vaška sre-
dišča ter jih ocenila.

Na proslavi ob občinskem prazniku bomo izvedeli, kateri 
objekt je zbral največ točk ocenjevalcev. Na posnetku so 
poleg šoferja gasilskega društva Gerečja vas Branka Inti-

harja člani komisije: Frančka Cartl, Magda Intihar, Dragica 
Vegelj, Franc Krajnc in Majda Turnšek. 

Besedilo in foto: S. Brodnjak
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Klopotec hajdinskih 
kletarjev postavljen

V poznem poletnem času v naših vinogradih, ob brajdah 
in vinskih kleteh že veselo pojejo klopotci. Vinogradniki 
jih postavijo okrog lovrenčevega in na velike maše. Posta-
vitev klopotca je že od nekdaj praznik in tako je ponekod 
še danes, to lepo tradicijo pa ohranjajo tudi hajdinski kle-
tarji. Klopotec so pri hramu, Martinovi kleti in potomki 
trte z Lenta postavili 9. avgusta.

Za organizacijo dogodka sta poskrbela aktualna kletarja 
Rudi Čelan in Ivan Peklar ter v dobro družbo povabila vse 
prijatelje kletarje, farnega župnika Marijana Fesla, nekda-
njega župana Radoslava Simoniča in druge. S skupnimi 
močmi so postavili klopotec, ki je tudi velik ponos hajdin-
skih kletarjev, potem pa je sledilo prijetno druženje v hra-
mu hajdinskih kletarjev. Pri klopotcu se bodo v jeseni še 
večkrat srečali, prihodnje leto pa se nadejajo, da jih bo s 
pridelkom presenetila tudi potomka stare trte, ki jo je po-
zeba žal tudi letos močno prizadela.

TM

Skupna fotografija pod hajdinskim klopotcem

Prvi Oratorij na Hajdini 
in teden doživetij za več 

kot 100 otrok
V župniji sv. Martina na Hajdini se je 21. julija končal prvi 
Oratorij, počitniški teden igre, zabave, ustvarjalnosti in 
prijateljskega druženja. Glavna junakinja letošnjega ora-
torija je bila božja mati devica Marija, letošnje geslo, ki 
je združevalo otroke in animatorje na oratorijih, pa Dotik 
nebes. V hajdinski župniji je vodenje oratorija od 17. do 
21. julija ob veliki podpori farnega župnika naddekana 
Marijana Fesla prevzel bogoslovec Primož Lorbek.

Odziv počitnikarjev je bil že prvič izjemen, saj je vsak dan 
na župnijsko dvorišče v dobro počitniško družbo prihaja-
lo več kot 100 otrok, zanje pa je lepo skrbelo nekaj deset 
animatorjev.
Prvi dan oratorija so na Hajdini začeli ob dvigu zastave in 
prepevanju pesmi. Ogledali so si prvi del predstave in po-
barvali svoje skrinje. Po kosilu so se zabavali v najrazličnej-
ših igrah. Tudi drugi oratorijski dan je bil poseben, imeli so 
ustvarjalno, umetniško in kuharsko delavnico. Spremljala 
jih je še foto-novinarska delavnica. Po okusnem kosilu so 
se odpravili proti igrišču NK Hajdina, kjer so imeli športne 
igre. Po torkovem počitku sta bila tudi sreda in četrtek zelo 
razgibana, na sporedu je bila tudi lutkovna igrica, manjka-
le niso niti vodne igre v bližnjih ptujskih termah in sladka-
nje z domačimi dobrotami, ki so jih pripravile gospodinje. 
Petkov, zadnji oratorijski dan je bil posvečen tudi zaključ-
nemu druženju s starši. Skupaj so se zbrali pri večerni maši, 
in kot so povedali ob slovesu, že vsi komaj čakajo na nasle-
dnja srečanja, saj so otroci in animatorji postali ena velika 
družina.

Nova doživetja, novi prijatelji, nepozabni spomini z Oratorija na Hajdini ...
Foto: TM, arhiv župnije
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»ORATORIJ KOT ČUDEŽ«
Marijan Fesel, župnik v Župniji sv. 
Martina, je po prvem Oratoriju po-
vedal: »V zadnjih nekaj letih sem kar 
nekajkrat "pokukal" na ptujski ali vi-
demski oratorij. Po glavi so se mi ve-
dno pletle iste misli: Tega pri nas na 
Hajdini ni mogoče izpeljati. Glavno 
težavo sem videl v pomanjkanju pro-
storov za tako razgibano dogajanje. In 

potem se "pojavi" bogoslovec Primož 
z idejo o hajdinskem oratoriju. Vse, kar 
sem mu lahko ob prvi omembi naše-
ga oratorija dejal, je bilo: "Če misliš, da 
je to mogoče, se ga loti!" In se je za-
čelo … z nabavo literature, iskanjem 
animatorjev, vedno pogostejšimi sre-
čanji Primoža z glavnimi akterji doga-
janja. Čeprav sem po naravi velik opti-
mist, sem tu in tam malo podvomil. A 
ne o Primožu in tistih nekaj navdušen-
cih, ki so začeli pripravljati skodelice 
in stekleničke s čajem, ki jih bodo po-
nudili ob cvetni nedelji in veliki noči 
vernikom, da se pokrijejo najnujnejši 
stroški, ki so se takrat že pojavljali. 
Dober odziv vernikov mi je začel raz-
blinjati dvome. Pojavili so se že drugi: 
ali se bo kaj otrok prijavilo na oratorij? 

Tudi ta dvom je bil hitro razblinjen, saj 
je število prijavljenih raslo iz dneva v 
dan. Število prijavljenih je prestopilo 
mejo 100. Spraševal sem, ali imamo 
dovolj animatorjev. Od Primoža sem 
dobil vedno isti odgovor: "Brez skrbi!" 
Potem se je zgodil oratorij! Kot čudež! 
Za pet dni je postalo naše dvorišče 
tako polno življenja, da je prekipeva-
lo. Odziv sponzorjev in donatorjev je 
bil prav tako čudež … pa zastonjski 
najem dvorane DU Hajdina, uporaba 
igrišča na Sp. Hajdini, kopanje v Ter-
mah Ptuj po "sindikalni" ceni. Čudež 
za čudežem ... In animatorji? To so šele 
bili čudežniki. Čeprav so ostali brez 
glavnega akterja Primoža, ki je moral 
na celotedensko srečanje bogoslov-
cev z nadškofom, so oratorij peljali, 
kot da je to "mala malica". Nasmeh na 
obrazu otrok in animatorjev, pozitivni 
odzivi staršev so bili več kot dovolj, da 
sem tudi sam lahko razpotegnil obraz 
v širok nasmeh. Uspelo je! Bogu hvala! 
In vsem, ki so k temu pripomogli! Ob 
koncu oratorijskega dogajanja sem 
lahko brez pomisleka že napovedal 
datum oratorija leta 2018!«

TM
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Slovesno mašo je daroval prelat Vinko Vegelj iz Ljubljane. 
Slovesen dogodek so s petjem obogatili pevci mešanega 
župnijskega pevskega zbora, domače gospodinje in drugi 
prizadevni člani gasilskega in športnega društva ter vaške-
ga odbora pa so po maši poskrbeli za bogato pogostitev 
vseh obiskovalcev praznične maše in za prijetno druženje. 

Besedilo in foto: 
TM

V Slovenji vasi slovesno na praznik 
Marijinega vnebovzetja

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa bož-
jepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem verskem iz-
ročilu globoko zakoreninjeno in v preteklosti so ljudje na ta dan veliko romali. 
Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, je bilo že po tradiciji slovesno 
tudi v cerkvi svete Marije Vnebovzete v Slovenji vasi.

Žegnanjska nedelja
 v Slovenji vasi
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Romanje od Hajdine do Slovenje vasi
Romarska pot hajdinskih romarjev se 
vsako leto začne na Zgornji Hajdini, 
od koder jih kolesarska pot pelje do 
Gerečje vasi, kjer jih vsako leto z vese-
ljem pozdravijo člani VO Gerečja vas. 
Njihova kolesarska pot namreč pelje 
do sosednje Slovenje vasi, kjer se 15. 
avgusta, na praznik Marijinega vne-
bovzetja, udeležijo slovesne maše. 
Naj se tradicija nadaljuje in srečno. 

MI

Hajdinski romarji na postojanki pred gasilskim do-
mom v Gerečji vasi, kjer so jim majhno popotnico z 
veseljem pripravili člani VO Gerečja vas. Foto: JL

Lojzov praznik je bil uvod v poletje
V soboto, 24. junija, je v Gerečji vasi ponovno potekal praznik patrona Alojza, ki ga vsako leto organizira VO Gerečja vas 
v sodelovanju z DŽD, PGD in ŠD Gerečja vas. Tudi letošnjo sveto mašo je daroval domači farni župnik naddekan Marijan 
Fesel, domači MePZ pa je s svojim petjem obogatil mašno daritev.

Utrinka z letošnjega Lojzovega žegnanja v Gerečji vasi
Foto: MI

Praznik patrona Alojza je postal vsa-
koletna tradicija, ko se pri vaškem kri-
žu in Zajšekovi kapeli zberejo številni 
vaščani in okoličani. Po končani maši 
se je uradni del slovesnosti nadaljeval 
s kratkim kulturnim programom. V 
celoto ga povezala domačinka Moj-

ca Požgan z zahvalnima nagovoroma 
podžupana občine Hajdina in vašča-
na Karla Svenška ter predsednika VO 
Gerečja vas Marjana Rozmana. 
Nato so člani vaškega odbora v so-
delovanju z drugimi društvi pripravili 
pogostitev za vse udeležence, vaške 

gospodinje so poskrbele za polno 
mizo sladkih dobrot, vaški Lojzike in 
Alojzi pa so med drugim poskrbeli 
tudi za rujno kapljico, s katero so obi-
skovalci in organizatorji nazdravili ob 
vaškem prazniku. 

MI



17

September 2017

Kolesarski trim Skorba 2017

Vaški odbor Skorba je sončno nedeljsko popoldne, 20. avgusta, izkoristil za ne-
pozabno druženje vaščanov, ki so se v velikem številu udeležili vaškega kole-
sarskega trima. Nekateri so se kolesarjenja udeležili v posebni, starejši opravi 
in s starimi, lepo ohranjenimi kolesi.

Kolesarji so se zbrali pred domom krajanov v Skorbi, 
kjer so dobili koristna navodila, in potem so pognali 
pedale.

Zbor za kolesarje je bil pred domom 
krajanom Skorba, kjer jih je pozdra-
vila predsednica VO Skorba Renata 
Gabrovec, kolesarsko pot pa jim je na 
kratko predstavil svetnik Ivan Ogrinc. 
Nato so se podali naprej po Skorbi, 
mimo igrišča za golf, prečkali so Ma-
riborsko cesto, prevozili del Sp. Hajdi-
ne in del Zg. Hajdine, ustavili so se v 

Njivercah, potem pa se je pot zaradi 
poslabšanja vremena nekoliko spre-
menila. Naredili so še en velik krog po 
Gerečji vasi in vsi varno prispeli na cilj 
v Skorbo, kjer je ekipa vaških kletarjev 
pripravila odlično pogostitev.

Besedilo in foto: 
TM
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Kdo je Urška Štumberger? Je prof. slo-
venskega jezika in sociologije, doma 
na Zgornji Hajdini, osnovno učenost je 
usvojila na Osnovni šoli Breg, na ptuj-
ski Gimnaziji pa se je odločila, da bo 
šla po poklicnih, učiteljskih stopinjah 
mame Nataše. Slovenskemu jeziku je 
dodala še študij sociologije. Kot štu-
dentka se je po zaslugi svoje »cimre« 
Katje pridružila Akademski folklorni 
skupini Študent v Mariboru in plesala 
deset let. Več let je bila članica uprav-
nega odbora, zadnji dve leti pa tudi 

predsednica skupine. Ko so se njene 
študijske obveznosti končale, se ni 
mogla ločiti od folklornikov, s katerimi 
je usvojila vse vrste plesov, ki sodijo v 
njihov bogati repertoar. Spoznala je 
lep del sveta, saj so gostovali na vseh 
celinah, razen v Afriki. Urša, kot jo kli-
čejo prijatelji, je bila del plesne skupi-
ne v Moskvi, kamor je prvič poletela z 
letalom, v Venezueli, dvakrat v Mehiki 
… Najbolj eksotični so bili zanjo Coo-
kovi otoki. V času našega pogovora so 
se plesalci vrnili s 116. turneje z Azorov. 
Tokrat žal, brez Urške. Lani so gostovali 
v Kanadi. Portugalsko bo spoznala iz 
pripovedovanja nekdanjih soplesalcev, 
od katerih se je uradno poslovila pred 
letom dni. 
Urška v svojem poklicu kot prof. slo-
venskega jezika in sociologije še ni 
našla zaposlitve, zato za svojo ne-
odvisnost trenutno skrbi v Plesnem 
centru Mambo na Ptuju in pri delu, ki 
je neposredno povezano z glasbo in 
plesom, izjemno uživa. Kako tudi ne 
bi, saj je folklornica, ki si je veselje do 
plesanja prinesla na svet. Njena ba-
bica Jožica (Mihelak) in mamina teta 

Zalika (Ošlovnik, op. a.) sta v mladih 
letih plesali pri Folklorni skupini Vinko 
Korže v Cirkovcah, zato so v Urškinem 
otroštvu večkrat šli na nastope, kjer je 
uživala ob pogledu na narodne noše, 
na usklajene plesne korake, na nasme-
jane obraze plesalcev … Zaveda se, da 
je treba to tradicijo prenašati na mlade 
tudi v današnjih časih, v katerih je kljub 
obilici šolskih obveznosti še vedno že-
lja po ustvarjalnem druženju. In če se 
med seboj prepletajo koraki nekoliko 
bolj izkušenih plesalcev in mladih, ki 
šele začenjajo folklorno poslanstvo, je 
toliko več upanja, da se bo zgodba o 
ponovni obuditvi folklorne skupine na 
Hajdini začela uspešno odvijati. Toliko 
bolj, ker med učenci Osnovne šole Haj-
dina že raste plesni podmladek.
Urška Štumberger si delo sekcije pred-
stavlja tako, da bi se srečevali enkrat te-
densko. Glede na njene dosedanje bo-
gate izkušnje s plesom in organizacijo 
plesnih dogodkov ni bojazni, da ne bi 
tudi na Hajdini že v kratkem ponovno 
zaploskali domačim plesalcem.  

Silvestra Brodnjak

V naših društvih so bili aktivni tudi v poletnih me-
secih. Kljub počitnicam so se udeleževali številnih 
aktivnosti in predstavljali našo občino, kjer koli so 
se pojavili. 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
Julija so članice sodelovale na »Jakobski kuhli«, prav tako 
so bile uspešne na državnem tekmovanju v kuhanju »pr-
leškega piskra« v Juršincih.
Udeležile so se kmečkega praznika TD Klopotec Leskovec v 
Halozah, v okviru praznika so v Vareji tekmovale v kuhanju 
piščančjega ajmohta. 
Julija so se že petič predstavile na prireditvi »Tak smo de-
lali nekda« v Margečanu na Hrvaškem. 
Avgust je bil v znamenju 10. Rimskih iger. Na igrah je 
dnevno sodelovalo po 15 članic. Sodelovale so na odprtju 
iger, v povorki in pripravile dve rimski večerji za pova-
bljene goste (za okrog 60 oseb). Zbranim gostom so ob 
večerji predstavile prehranjevalne navade Rimljanov, jedi, 
ki so jih pripravile, in delovanje društva. 
Avgusta so pripravile tudi rimsko večerjo za učence Wal-
dorfske šole Maribor, ki so šolo v naravi preživljali v rim-
skem taboru v Štukih.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Ljudski pevci in pevke so nastopali na prireditvah, na ka-
tere so jih povabili. 

PREGLEDNIK Ljubitelji folklore – ne prezrite
Pred nekaj leti je na Hajdini zaživela in nekaj časa uspešno delovala Folklorna 
skupina sv. Martina. Vsi, ki cenimo ljudsko plesno izročilo iz roda v rod, smo je 
bili zelo veseli. Žal je bil čas njihovega delovanja kratek. Sedaj se spet obeta 
oživitev te dejavnosti, saj je vodstvo KPD Stane Petrovič Hajdina povabilo k 
sodelovanju mlado Hajdinčanko Urško Štumberger. Potekajo resni razgovori, 
da bi v oktobru začeli vaje, če bo za to dovolj interesentov.

Vaditeljica Urška Štumberger z zelenim Jurijem in plesalci Akademske folklorne skupine Študent iz Mari-
bora
Foto: Mitja Vodušek

KPD Stane Petrovič Hajdina vabi vse za-
interesirane za folklorni ples – od pet-
najstih let starosti navzgor. Vaje bi začeli 
oktobra. Ustanovno srečanje bo v nede-
ljo, 1. oktobra 2017, ob 19. uri v dvorani 
Društva upokojencev Hajdina.
Kdor je ob branju teh vrstic začutil željo, 
da bi ponovno zaplesal kot hajdinski 
folklornik oz. folklornica ali pa bi se pri-
ključil čisto na novo, naj pokliče na tel. 
št. 040 900 757. Lahko pa svoj namen 
sporoči po e-pošti: ursa.stumberger@
gmail.com. 
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KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
V poletnih mesecih so se s skupinami Štajerskih frajtonarjev 
udeleževali nastopov in popestrili marsikatero prireditev. 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Članice DŽD Gerečja vas so junija sodelovale pri pripravi in 
izvedbi vaškega praznika »Lojzovo«, ki ga je organiziral VO 
Gerečja vas.
Začele so tudi nadaljevanje lanskoletnega projekta »Zdrav-
je iz narave« – nabiranje zelišč za čajne mešanice – in 
rekreacijsko kolesarjenje. 
Člani MePZ so začeli redne vaje. 
V začetku septembra so sodelovali na pevski reviji v okviru 
občinskega praznika občine Majšperk. 

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Sodelovale so pri pripravi pogostitve ob odhodu ekip na 
gasilsko olimpijado in njihovi vrnitvi. 
Julija so pripravile že tradicionalni Anin piknik v športnem 
parku v Hajdošah. 
V poletnih mesecih so si nabirale moči in energijo za jesen, 
ki bo v Hajdošah pestra, saj ima vas Hajdoše letos kletarja.

KD SKORBA
Čez poletje so si v KD Skorba privoščili nekaj oddiha. Kljub 
počitnicam so se odzvali vabilom k sodelovanju na vaških 
dogodkih.
Avgusta so pripravili poletne delavnice za otroke, ki so 
potekale nekaj dni. Organizirali so likovno-ustvarjalne in 
kuharske delavnice, delavnico kaligrafije, zabavno-športne 
igre, iskanje skritega zaklada po vasi in »kino pod zvezda-
mi«. 
V sodelovanju z VO Skorba so avgusta organizirali kolesar-
ski trim. 
Pevke so se tudi v poletju odzvale vabilom in opravile nekaj 
nastopov, s pesmijo se bodo predstavile tudi v jesenskih 
mesecih.

PREGLEDNIKVurberk in Drava – 3. likovna 
kolonija

Že tretjič smo se letos v soboto, 24. junija, zbrali na Vurberku, kjer sta tamkaj-
šnje turistično društvo in likovna sekcija organizirala že tradicionalno likovno 
kolonijo. Udeležili smo se je člani Likovno-fotografske sekcije občine Hajdina, 
prišli pa so tudi ustvarjalci iz drugih društev in nekateri posamezniki.

Vsako leto se na Vurberku zbere več ljubiteljskih likovnikov. 
Foto: Ivan Žižek

Če smo se prejšnji dve leti prosto od-
ločali za motive, ki smo jih videli okoli 
sebe ali pa so nam za idejo pomaga-
li tudi z zbirko fotografij, je bila letos 
tema posvečena vodi in življenju ob 
njej. Ker leži Vurberk nad reko Dravo, 

smo njej namenili največ pozornosti. 
Nastali so zanimivi motivi, ki bodo na 
ogled na razstavi. Ta bo odprta 15. ok-
tobra 2017 v dvorani na Vurberku. 

Silvestra Brodnjak

NAPOVEDNIK
KD SKORBA
Jesen bodo zaznamovale jesenske prireditve na vasi, ki jih začnejo z vaško trgatvijo, ki je v 
rokah vaških kletarjev in VO. 
Ljudske pevke bodo začele priprave na prireditev Večer vinskih pesmi, ki bo novembra. 
Gledališčniki se bodo ponovno zbrali in začeli vaje za novo gledališko predstavo. 
Tudi člani otroške gledališke skupine bodo začeli vaje in se decembra z novo igrico predstavili 
na Miklavževem večeru.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Likovno-fotografska sekcija bo začela redna srečanja v OŠ Hajdina. 
Novembra bodo pripravili razstavo slik, ki so nastale na slikarski koloniji Hajdina 2017.
Pevci in pevke so začeli vaje za novo sezono, ki bo kot vedno pestra.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Vaje so začeli Štajerski frajtonarji. Načrtujejo precej nastopov. Začeli so priprave na tradicio-
nalno prireditev Štajerska frajtonarica, ki bo v začetku novembra.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
V jesenskem času načrtujejo še eno strokovno ekskurzijo in puljenje repe.
S 1. oktobrom bodo začele organizirano vadbo v šolski telovadnici in ročnodelsko delavnico 
na temo oblikovanje papirja. 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Septembra nadaljujejo učne delavnice za izdelavo tinktur.
Podale se bodo na jesenski izlet. 
Organizirale bodo še kuharsko delavnico na temo ribjih jedi. 
Redna delovna srečanja bodo začele tudi klekljarice.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Začele bodo redna mesečna srečanja. 
Odpravile se bodo na krajšo ekskurzijo.
Vključile se bodo v aktivnosti vasi Hajdoše ob občinskem prazniku s peko peciva in pogosti-
tvijo v šotoru.

Pripravila: Hilda Bedrač
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Dogajalo se je v 
Markovcih, 

kmalu tudi v Skorbi
V Markovcih je 20. maja potekal letni koncert MoPZ KD 
Alojz Štrafela Markovci. Koncert z naslovom Gostilna da 
za rundo je bil prav poseben. Ne samo zato, ker je v vlo-
gi kelnar'ce sodelovala priznana komičarka Urška Vučak 
Markež, ampak tudi zato, ker je šlo za povezavo zanimive 
zgodbe, gledališke igre, petja in klavirske spremljave.

Kot gostje smo nastopile tudi pevke Učiteljsko-vzgoji-
teljskega pevskega zbora OŠ Hajdina. Na klavirju je petje 
obeh zborov spremljal Tom Hajšek. MoPZ iz Markovcev 
ter učiteljice in vzgojiteljice s Hajdine pa imamo poleg 
ljubezni do petja še nekaj skupnega – istega zborovodja. 
Uroš Sagadin je tako naš kot tudi njihov strokovni vodja. 
Koncert v Markovcih je bil zelo dobro sprejet, v njem smo 
poleg publike uživali tudi vsi nastopajoči, zato smo se pev-
ke s Hajdine odločile, da bi naš skupni glasbeno-scenski 
projekt ponovili tudi pri nas, za naše občane, v okviru ob-
činskega praznika. 
Ker smo vsi nastopajoči pripravljeni na sodelovanje, bo 
gostilna dala za rundo še enkrat, in sicer v nedeljo, 5. no-
vembra 2017, ob 18. uri v Domu krajanov Skorba. Oblju-
bljamo vam veliko smeha, lepih pesmi in ubranega petja. 
Tokrat vas v gostilno na rundo vabimo pevke učiteljsko-
-vzgojiteljskega pevskega zbora. 

Učiteljsko-vzgojiteljski pevski zbor OŠ Hajdina

Utrinek z nastopa v Markovcih

Vrnitev v šolske klopi

Počitnice so se iztekle, sonce že 
izgublja svojo moč, veter in dež 
nam že napovedujeta jesenski 
čas. Šola nas spet vabi k resnemu 
in odgovornemu delu. Vsak za-
četek prinaša s seboj pričakova-
nja, načrtovanja, novo upanje in 
dobre sklepe. S tem se podajamo 
na pot odkrivanja novega znanja, 
razvijanja sposobnosti, gradnje 
medsebojnih odnosov …
Verjamem, da smo pripravljeni 
na sodelovanje v novem šolskem 
letu, ki se je pravkar začelo. K do-
bremu sodelovanju lahko veliko 
prispevamo s tem, da se zjutraj 
drug drugemu nasmehnemo, se 
pozdravimo, odgovorno opravlja-
mo svoje dolžnosti in obveznosti, 
pomagamo drug drugemu, smo 
prijazni in spoštljivi do vseh, ki jih 
srečujemo. 
Šolo v tem šolskem letu obiskuje 
246 učencev, ki so razporejeni v 15 
oddelkov. Med njimi je tudi 31 pr-
vošolčkov. Želim jim, da bi se v šoli 
dobro počutili in da bo hajdinska 
šola postala njihov drugi dom. 
Med počitnicami smo hajdinsko 
šolo tudi polepšali. Želimo si, da 
bi bila ob letošnjem 120. rojstnem 
dnevu lepa in urejena. Tako smo 
uredili dve učilnici v starem delu 
šole, ju opremili z novim stropom, 
novo razsvetljavo in ju prepleskali. 
V mansardi 20 let starega prizidka 
smo za naše prvošolce in drugo-
šolce prepleskali vse učilnice, ho-

dnik in stopnišče. Da smo vse to 
lahko opravili, velja zahvala usta-
noviteljici, Občini Hajdina, ki je pri 
tem finančno pomagala.
Ob koncu mi ostanejo še želje.
Dragi učenci in učenke, želim vam 
veliko uspeha v novem šolskem 
letu in prijetnega počutja v šoli. 
Prek različnih dejavnosti boste od-
krivali lepoto, smiselnost in boga-
stvo sveta, ki nas obdaja in nam je 
zaupan v odgovorno upravljanje. 
Vsi se zavedamo, da je vsakokra-
tno učenje naporno, vendar zna-
nje omogoča uresničitev vaših 
sanj, želja in pričakovanj, ki jih 
prinaša prihodnost. Znanje je tista 
vrednota, ki vam je ne more nihče 
vzeti. Ob znanju ne pozabite na 
vrednote odgovornosti, zaupanja, 
strpnosti, prijateljstva in spoštova-
nja. Tako gradimo našo mavrico 
vrednot, za katero si želim, da za-
sije v vsej svoji lepoti.
Spoštovani starši, vljudno vas va-
bim k sodelovanju. Povezujejo nas 
skupni cilji in le s sodelovanjem jih 
bomo lahko uresničevali. Vabim 
vas, da skupaj ustvarjamo podo-
bo, ki nam bo ob koncu šolskega 
leta v navdih in veselje. Veselim 
se srečanja z vami, vaših pobud, 
predlogov in iskrenih pogovorov. 
Bodite svojim otrokom zgled z 
osebnim odnosom do sveta in 
ljudi. Vaše znanje jih bo bogatilo, 
vaši življenjski zgledi pa plemeni-
tili, da bodo znali ustvarjati ta svet 
lepši in prijaznejši za vsakogar.
Želim si tudi dobrega sodelovanja 
z občani Občine Hajdina in z dru-
štvi kakor tudi z Občino Hajdina in 
župnijo. Doslej je bilo to sodelova-
nje dobro in uspešno. Naj bo tudi v 
prihodnje tako.
Verjamem, da bo to šolsko leto, ki 
je pred nami, zanimivo, pestro in 
polno doživetij.

Vesna M. Lorber, 
ravnateljica OŠ Hajdina 

z enoto Vrtec

Ravnateljica Vesna Mesarič Lorber
Foto: Črtomir Goznik
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Po počitnicah spet skupaj 
v vrtcu Hajdina

Prvi šolski dan in zanimiv pogled proti vrtcu ... Foto: TM

Poletni utrinki iz vrtca  Foto: arhiv vrtca

Topli poletni dnevi so za nami in v vrtcu se že razlegata 
smeh in jok naših otrok. Za nami je pestro poletje, polno 
dogodivščin na prostem. Voda, pesek in naravni materiali 
iz bližnje okolice so bila glavna sredstva za igro med pole-
tnimi počitnicami.

Otroci so se veselili počitnic na najrazličnejših počitniških 
destinacijah, o morskih in drugih dogodivščinah veselo 
pripovedovali in opisovali svoje junaške podvige v vodi, v 
gorah, na kmetiji …
A ker vse lepo enkrat mine, smo misel na poletje pustili za 
seboj. Vendar brez skrbi, prijetnih dogodkov ne bo zmanj-
kalo, vsaj za otroke, vključene v vrtec Najdihojca Hajdi-
na, ne. Za zanimive, pestre vsebine in za prijetno počutje 
otrok v vrtcu bomo poskrbeli prav vsi, ki ustvarjamo zgod-
bo našega vrtca.
Novo šolsko oz. vrtčevsko leto smo začeli v sedmih igral-
nicah, kamor so vključeni otroci od 11 mesecev do 6 let. 
Vseh otrok v vrtcu je 132, od tega 33 novincev. Med njimi 
je veliko takšnih, ki jim vrtec ni tako zelo tuj, saj so k nam 
že prihajali kot spremljevalci svojih starejših sestric in brat-
cev. 
Zavedamo se pomembnosti zgodnjega obdobja v otro-
štvu, pomena aktivnega vključevanja otrok v vzgojni pro-
ces in socializacijskih vplivov. Trudili se bomo za celostni 
razvoj otrok ter jim poskušali pričarati prijetno in hkrati 
poučno bivanje v našem vrtcu. 

Viktorija Vrabl, pomočnica ravnateljice za Vrtec
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Prvi šolski dan na OŠ Hajdina
Poletne počitnice so končane in 1. septembra so šole, vrtci, javni in zasebni 
zavodi po vsej Sloveniji spet na stežaj odprli vrata. Po podatkih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport bo v vrtce v novem šolskem letu vključenih 
okoli 85.000 otrok.
V osnovno šolo bo v šolskem letu 
2017/2018 vključenih 179.511 učenk 
in učencev, prvošolk in prvošolcev 
bo 21.850, kar sta 302 manj kot lani. 
V OŠ Hajdina je v novem šolskem letu 
vključenih 246 učenk in učencev, 31 je 
prvošolcev, in z njimi smo se družili že 
na prvi šolski dan, ko so nastale tudi 

zanimive fotografije. Učenke in učen-
ce je že zjutraj pred šolo nagovorila 
ravnateljica Vesna Mesarič Lorber, 
prvošolce pa je v imenu občine Haj-
dina pozdravila direktorica občinske 
uprave Valerija Šamprl in jim zaželela 
uspešno šolanje.

Besedilo in foto: TM
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VABILO

Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za 
knjigo RS v šolskem letu 2017/2018 že tretje leto poteka projekt Medgeneracijsko 
povezovanje ob literarnih delih, ki so namenjena najstnikom in odraslim, s kate-
rim želimo povezati skupine mladih bralcev 3. triletja OŠ in srednjih šol ter odrasle 
bralce v istem kraju (na isti šoli, v isti splošni knjižnici ipd.). 
Projekt poteka ob knjigah iz zbirke »Zlata bralka, zlati bralec« Društva Bralna značka 
Slovenije – ZPMS in iz projekta »Rastem s knjigo« Javne agencije za knjigo RS. Knjige 
po želji ostanejo bralcem, sicer ustanovi, v okviru katere so potekala bralna srečanja 
(splošna knjižnica, osnovna ali srednja šola). Mentorji smo sproti pošiljali kratka poro-
čila Bralni znački, poročili obeh let sta dostopni na: http://www.bralnaznacka.si/index.
php?Stran=55.
V projekt je vključena tudi OŠ Hajdina. V šolskem letu 2015/2016 smo izvedli pet srečanj 
(prebrali pet knjig), na katerih je sodelovalo pet učenk 9. razreda, 11 učiteljev in učiteljic 
ter ravnateljica, v šolskem letu 2016/2017 pa je bilo srečanj šest. Letošnje šolsko leto 
želimo projekt še razširiti, zato vabim k sodelovanju tudi vas, občane občine Hajdina. 
Pridružite se nam na naših srečanjih.
V načrtu imamo štiri srečanja (za datume se bomo dogovorili sproti) oziroma štiri knji-
ge. Seznam bo objavljen naknadno, ko bosta Društvo Bralna značka – ZPMS in Javna 
agencija za knjigo pripravila seznam ustreznih mladinskih knjig, ki jih imata še na zalogi.
Zaradi lažje organizacije vas prosim, da mi do začetka oktobra sporočite imena in priimke 
sodelujočih. Najbolje, da jih posredujete župniku, tudi on bo namreč sodeloval v projektu.
Veselim se naših srečanj!

Tatjana Lukovnjak

Pokloni zvezek

Učenci naše šole so se tudi letos vklju-
čili v Karitasovo vseslovensko dobro-
delno akcijo Pokloni zvezek. Tako smo 
konec junija zbirali zvezke in s tem 
pomagali vrstnikom iz socialno ogro-
ženih družin pri lažjem vstopu v novo 
šolsko leto. Akciji se bomo priključili 
tudi to šolsko leto.

MM

Bili smo na morju na Cresu, počitnice sem preživela pri babici, 
pogovarjala sem se s prijatelji in prebrala veliko knjig.
Vanja Vrabl, 6. a

Z družino smo bili v toplicah, tudi na Rabu. Udeležila sem se 
gasilskega tabora in prespala pri sošolki Liji.
Ana Marija, 6. a

V sredini julija smo za tri dni obiskali Ljubljano, kjer smo si ogledali 
živalski vrt in nekaj muzejev. Avgusta sem dobil morskega prašička, 
ki sem ga poimenoval Charllie. Bili smo na morju v Vodicah, kjer sem 
se vozil z vodnim skuterjem. Obiskal sem tudi brata v Lenartu. 
Tilen Jakomini, 6. b

Bil sem na morju s prijateljem. Ogledal sem si stadion Hajduka v 
Splitu. Bil sem na počitnicah pri sestrični, a na koncu sem se že zelo 
veselil šole.
Luka Šlamberger, 6. a

Najboljše mi je bilo, ko sem lovil ribe, se vozil s čolnom in ko smo se 
šli skrivalnic.
Teo Fridl, 6. a 

Bili smo deset dni na morju. Imeli smo se lepo in uživali. Veliko smo 
se zabavali in smejali. Med počitnicami smo imeli piknik s sorodniki. 
Lara Klaneček, 6. b

Z najboljšo prijateljico sva bili na bazenu. Sredi poletja sta se skotila 
dva mucka. Prespala sem pri babici, 30. avgusta pa je sestrična 
praznovala rojstni dan. Imeli smo se lepo. 
Ana Angel, 6. b

Bil sem na morju in bilo je prav fajn. Bil sem tudi na bazenu. Igral 
sem košarko in nogomet.
Ardit Krasniq, 6. a

Šli smo na morje v Španijo, kjer so bili visoki valovi. Prespal sem pri 
prijatelju, kar mi je bilo zelo všeč. Vozil sem se s kolesom in družil s 
prijatelji.
Tilen Hercog, 6. a

Te poletne počitnice so bile zelo vroče, ampak tudi zelo lepe. Bili 
smo na morju, šli smo na Bled, obiskali festivalsko dogajanje na 
Lentu v Mariboru, oče je imel avgusta rojstni dan. Zadnji teden sem 
že nestrpno čakala na začetek pouka.
Nika Šerdoner, 6. b

Prve dneve počitnic sem preživel v Termah Čatež, potem sta prišla 
na obisk dedek in babica. Prišla sta iz Nemčije. Kasneje smo bili še na 
morju in bilo je zelo lepo.
Finn - Luka Premužič Gojkovič

Počitniške radosti so za nami 
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Moje počitnice – vtisi učencev 5. a razreda
Letošnje počitnice so bile zelo razgibane. 
S starši sem šel v toplice. Z atijem sem 
se vozil po toboganih, mami pa naju 
je čakala spodaj, saj jo je na toboganih 
strah. Privoščili smo si tudi sladoled in 
hladno pijačo. Doma smo postavili bazen, 
v katerem sem se kopal, ko je bilo zunaj 
zelo vroče. V bazenu sem se ohladil tudi 
s prijatelji in sošolci. Po koncu šole smo 
imeli šolo nogometa. V juliju smo imeli 
skupinski Oratorij na Hajdini. In že je prišel 
čas za naš skupni dopust, morje. Na morju 
sem užival med valovi, se v morju potapljal, 
igral z žogo. Z mamico sva vsak dan hodila 
na sprehod, kjer me je na koncu čakal še 
večerni skok v morje. Veselil sem se tudi 
začetka šolskega leta. 
Anej Turk

1. 7. 2017 smo se odpeljali proti Kranjski 
Gori, kjer sem s starši preživel nekaj 
zanimivih dni. Po obisku informacijskega 
centra smo v sobi naredili načrt, kaj si 
bomo ogledali. Obiskali smo Kekčevo 
deželo, kjer smo spoznali Mojco, Bedanca, 
Brenclja, Kekca in Pehto. Povzpeli smo se 
na Vršič in se vmes ustavili na Erjavčevi koči 
in Poštarskem domu. Ob pesmi tabornikov 
iz Ljubljane smo si ogledali spodnji 
slap Martuljek in se sami povzpeli do 
zgornjega slapa Martuljek. Ogledal sem si 
tudi slap Peričnik. Iz Aljaževega doma sem 
videl tudi Triglav. Veliko časa sem preživel 
ob jezeru Jasna in se od tam povzpel do 
Mojčine koče pod Vitrancem. Ko smo se 
vračali, smo videli gamsa. S starši, Mitjem, 
Matejo, Ivekom, Anico in Frančkom smo 
avgusta obiskali tudi Planico, kjer sem se 
po stopnicah povzpel na vrh letalnice. 
Seveda sem se med počitnicami tudi kopal 
doma in v toplicah in bil na Oratoriju. 
Patrik Amon

Bila sem pri mami v Celju. Zelo sem se 
imela lepo. Z babico in dedkom sem bila 
na morju v Kopru. Na počitnicah sem bila 
pri teti, kjer sem se igrala s sestrično in 
bratrancem. 
Munira Bajrić

Bila sem v Nemčiji pri sestrični, ki je imela 

rojstni dan. Tam sem se družila s prijatelji 
in družino. Veliko sem se igrala in uživala.
Sonita Januzi

Na začetku počitnic sem bila z bratrancem 
na festivalu Lent, ki je potekal v Mariboru. 
Med počitnicami sem bila na morju. 
Obiskali smo tudi Bled, kjer smo se s pletno 
peljali na Blejski otok. Večino počitnic sem 
preživela doma. Proti koncu počitnic sem 
se že začela učiti, ker mi je bilo dolgčas. 
Zelo sem se veselila iti nazaj v šolo.
Neja Šerdoner

Med počitnicami sem zelo užival. Kopal 
sem se doma v bazenu, kjer je bilo 
stalno polno otrok. Bili smo na morju v 
Pakoštanih za sedem dni. Nato smo 8. 
avgusta z družino šli še v terme Aqualuna 
v Olimje. Vreme je bilo toplo, primerno 
za kopanje. Najprej sem z bratom šel na 
tobogan king kobra. Vožnja je bila zelo 
hitra in fantastična. Nato sem šel še na 
druge tobogane. Obisk Aqualune je bil 
super in ostal mi bo lep spomin. 
Nejc Lončarič

Prvi teden počitnic smo šli z družino na 
morje. Na morju je bilo zelo lepo, ker je bila 
plaža posuta s kamenčki. Po morju sem se 
udeležil tabora vesele angleške počitnice 
v Rakičanu. Tabora so se udeležili moji trije 
prijatelji Lan, Urban in Vid, udeležili sta 
se ga tudi moja sestra Ajda in prijateljica 
Lia. Po taboru v Rakičanu sem bil nekaj 
dni doma. Nato smo šli z družino v hribe 
na Južno Tirolsko. Tam sem videl prelaz 
Stelvio in prespal v koči. Čez nekaj dni sem 
šel s sestro in njeno prijateljico Valentino 
s kolonijo v Punat. V Punatu sem bil deset 
dni. Spoznal sem veliko novih prijateljev. 
Po Punatu sem bil devet dni doma, nato so 
se počitnice končale in začelo se je novo 
šolsko leto.
Lovro Mirković Zver

Na začetku počitnic sem šla za en teden 
k babici. Potem je teta prišla na obisk in 
skupaj smo šli v Dino park v Avstrijo. Ob 
prihodu domov sem šel z družino na izlet 
po Sloveniji. Obiskali smo Bohinj, slap 

Savico, Ljubljano ... Drugi del počitnic sem 
preživela doma in se zunaj igrala s prijatelji. 
Adriana Polanec Novak

Med počitnicami sem se imel zelo lepo. Z 
družino smo imeli piknik. Moja sestrična je 
prišla k nam na počitnice. Pri nas je dvakrat 
prespala. S prijatelji sem se zunaj veliko 
igral. Praznoval sem tudi rojstni dan. Bilo 
mi je zelo všeč.
Patrick Škof

Moje počitnice so se začele, ko smo šli na 
morje. Na morju sem se veliko kopal in 
spali smo v veliki sobi. Ampak morali smo 
iti domov, ker je umrl moj dedi.
Do takrat, ko smo šli na Nizozemsko, sem 
počitnice preživel doma. Ko smo prispeli 
na Nizozemsko, nas je čakal pester teden 
kolesarjenja. Sobe smo dobili na ladji in tam 
smo spali ves teden. Ko smo kolesarili, smo 
videli različne znamenitosti, npr.: mline, 
bili smo v hiši čarovnic, kjer smo prestali 
poskuse, ali si čarovnik oz. čarovnica. Videli 
smo veliko lepih hiš, veliko rož, slišali smo 
drugačno petje cerkvenih zvonov, bili smo 
celo v cerkvi, ki ima kavarno. V Rotterdamu 
smo videli kockaste hiše, tržnico v steklu 
in razstavljene ladje, s katerimi so pluli v 
drugi svetovni vojni. V mestu Haarlem smo 
si ogledali največje orgle na Nizozemskem, 
na katere je igral že Mozart. Z vlakom smo 
se odpeljali na morsko obalo, kjer smo v 
dežju nabirali školjke. Hrana je bila odlična. 
Spoznal sem tudi štiri prijatelje, s katerimi 
sem se moral pogovarjati angleško. Eden 
od njih je malo starejši. Prvemu je ime 
Thibaud, drugemu Alex in tretjemu Arnav 
ter starejšemu Ari. Po enem tednu smo šli 
za tri dni še v Amsterdam. Ogledali smo si 
različne muzeje, npr.: muzej diamantov, 
najstarejši muzej na svetu, muzej Van 
Gogh. Bili smo tudi v hiši eksperimentov 
in kraljevi palači. Preostanek počitnic sem 
preživel doma. Bili smo tudi na poroki v 
Avstriji. Zadnji teden je Patrik prišel k meni 
prespat. Moje počitnice so se končale v 
veselem pričakovanju na ponovni odhod 
v šolo.
Blaž Drobnič
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Svoje počitnice sem preživel zelo pestro in 
lepo. Najprej sem s sošolcema Lovrom in 
Urbanom šel na vesele angleške počitnice, 
ki so se odvijale v dvorcu Rakičan. Tam 
smo se zelo veliko igrali in se pogovarjali v 
angleškem jeziku, saj so bile prostovoljke iz 
Španije, Finske in Rusije. Nekaj dni sem bil 
tudi na počitnicah pri babici in dedku, kjer 
sem skrbel za živali. Velikokrat, ko sem bil 
sam doma, pa sem šel s prijatelji na igrišče 
v naši vasi. In že je napočil čas, da smo se z 
družino odpravili na morje v kamp Galeb v 
Omiš. Stanovali smo v mobilni hiši skupaj 
z mojo botro, botrom in sestrično Tajo. 
Teh 10 dni je zelo hitro minilo, saj sem se 
zraven plavanja in potapljanja vozil tudi s 
kajakom po reki Cetini. Zadnji teden pa je 
sošolec Lovro prišel k meni prespat. In tako 
so počitnice spet minile in začela se je šola.
Lan Drevenšek

Ko so bile počitnice, smo bili nekajkrat v 
toplicah. V petek, 7. 7., smo jaz, Lovro in 
Patrick praznovali rojstni dan s svojimi 
sošolci. Od 24. julija do 31. julija sva bila z 
mojo sestro v koloniji na morju. V avgustu 
sem dve noči prespal pri mojem bratrancu 
Marselu, kjer sva spala v šotoru. 
Anej Marčič

V začetku avgusta smo jaz in moja družina 
šli na morje v Kaštel Stari. Na morju smo se 
zelo zabavali in se imeli odlično. Ogledali 
smo si stadion Poljud, na katerem igrajo 
nogometaši NK Hajduk, in obiskali splitsko 
rivo. Po morju smo prenavljali hišo. 
Prenavljali smo tla in strop. Bil sem tudi pri 
sestrični Vanesi. Druge dni smo bili doma.
Nik Šmigoc

Med počitnicami sem šla na morje, kjer 
sem se zabavala. Zelo všeč mi je bilo tudi v 
toplicah, kjer sem se kopala in igrala. Tudi 
doma sem se igrala in kopala v bazenu. 
Imela sem se zelo lepo. 
Sara Molnar

1. julija smo se z družino in teto ter stricem 
odpravili na morje, imeli smo se odlično. 7. 
julija smo šli v Nemčijo na rojstnodnevno 
zabavo. Spali smo v hotelu. Bil je lepo 
opremljen in imeli smo se lepo. Zadnji 
dan v Nemčiji pa smo šli na stadion Allianz 
Arena oz. stadion FC Bayern München. 

Meni in mojemu bratu Leonu je bilo zelo 
všeč. Druge dni sem preživela doma in 
bilo mi je tudi kar v redu. Zadnje dni julija 
pa smo odšli v Terme Čatež. Tam mi je 
bilo najboljše med počitnicami. Z družino 
smo se imeli enkratno in želim si, da se to 
večkrat ponovi.
Lina Wolf

Skoraj vse počitnice sem preživela na 
morju. Na morju sem se veliko kopala in 
igrala z bratcema. Drugače pa sem bila 
doma in hodila na sprehode, se vozila 
s kolesom in se kotalkala. Ko mi je bilo 
dolgčas, sem se učila poštevanko. 
Taja Novak
   

Letošnje poletje je bilo zelo zanimivo. 
Takoj po koncu šole sem šla z babico in 
dedkom na morje na otok Ugljan. Tam 
imam veliko prijateljev, s katerimi se 
kopam, pogovarjam in včasih gremo v 
picerijo Čakule. Potem sem šla še za dva 
tedna z družino na Korziko, kjer je bilo res 
lepo. Kopali smo se na peščenih plažah 
in v rekah. Ogledali smo si prelepa stara 
korziška mesta. Po teh dveh tednih sem 
spet nepričakovano šla na Ugljan. Ko sem 
prišla z morja, sem nekaj dni preživela pri 
sestrični Izi. Počitnice sem zaključila na 
gasilskem taboru v Slovenji vasi. Preživela 
sem krasne počitnice.
Maša Belić

Počitnice sem preživel na morju z 
bratrancema. Skakali smo v morje in 
plavali. Ati nas je peljal s čolnom. Ko smo 
prišli v hišo, smo kartali in pili sok. Naslednji 
dan smo šli s čolnom in vodnim skuterjem 
na izlet. Bilo je lepo.
Žiga Kosar

Počitnice sem preživel doma in na morju. 
Na morju sem se vozil s čolnom in vodnim 
skuterjem. Pred tem sem bil na oratoriju 
na Hajdini. Na oratoriju sem se družil s 
sošolci in spoznal nove prijatelje. Počitnice 
so minile prehitro. 
Gal Kosar

Med počitnicami se mi je zgodilo veliko 
stvari. Prva stvar, ki sem jo doživela med 
počitnicami, je bila, da smo se šli kopat v 
Terme Ptuj. Nekaj dni za tem pa sva se s 

sestrico odpravili na neverjetne počitnice v 
Dvorec Rakičan. Tam smo se učili nemško, 
veliko stvari pa sem že znala, ker sem se 
že naučila v šoli. Nemščina je tudi moj 
najljubši jezik.
Nensi Jerot 

V začetku počitnic sem bil v Njivicah. Med 
počitnicami sem šel s prijatelji na tabor 
v Rakičan. Zadnji teden sem preživel na 
otoku Pašmanu. Počitnice so bile zelo 
prijetne in vesele. 
Urban Skledar

V počitnicah sem dobil bratca. Z botrom 
sem bil na morju. Večkrat sem šel tudi 
v toplice. Na počitnicah sem bil tudi pri 
babici, druge dni pa sem preživel doma. 
Anej Krajnc

Letošnje počitnice sem večino časa 
preživel na morju z družino. Vsak dan 
smo z jadrnico odpluli na izlet in odkrivali 
nove zalivčke, kjer sem se potapljal in iskal 
školjke. Na morju sem letos spoznal kar 
nekaj novih prijateljev, s katerimi smo ob 
večerih igrali nogomet in razne družabne 
igre. Bilo je super.
Lan Tian Fridl

Te poletne počitnice so se mi zdele super. 
Šli smo na morje, se kopat v Terme Čatež 
in obiskali smo Roglo. Na koncu poletnih 
počitnic smo šli nakupovat šolske stvari za 
novo šolsko leto. 
Eva Rihtarič

V začetku julija smo šli na morje, potem 
sem bil na taboru in oratoriju na Ptuju 
in Hajdini. Večkrat smo šli tudi v toplice, 
druge dni počitnic sem preživel doma. 
Jakob Bezjak

V začetku počitnic smo šli na morje. Potem 
sem šla na gasilski tabor, ki je bil v Slovenji 
vasi. S starši smo večkrat šli v toplice.
Naja Potočnik

Najprej sem dva tedna preživela pri babici 
v Ormožu. Ko sem prišla domov, smo se 
hodili kopat v terme Ptuj in Čatež. 
Špela Žuman  

Zbrala Nataša Štumberger
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Skorbovske poletne dogodivščine
V Skorbi so se od 9. do 11. avgusta družili počitnikarji iz Skorbe in okolice. 
Tamkajšnji vaški odbor je zanje v sodelovanju z domačimi društvi pripravil tri 
nepozabne dneve druženja, polne mladostne ustvarjalne energije in otroške 
razigranosti.

Pripravili so ustvarjalne delavnice in 
ustvarjali z različnimi materiali, delav-
nico kaligrafije, delavnico kuharije, v 
kateri so pripravljali tudi odlične pala-
činke, zanimive so bile zabavne igre, 
nepozabno doživetje pa sta bila kino 
pod zvezdami in iskanje skritega za-
klada na skorbovski gmajni. 
Navdušena je bila na koncu tudi Re-
nata Gabrovec, predsednica VO 
Skorba, ki je vse dni uživala v družbi 
razigranih počitnikarjev. Posebej hva-
ležna pa je bila, da so jim pri izvedbi 
nekaterih delavnic na pomoč prisko-
čile tudi kmetije v domačem kraju, 
ki so pomagale z domačimi pridelki, 
gospodinje so se izkazale kot men-
torice v kuharskih delavnicah, moški 
so pomagali pri peki in pogostitvi na 
prostoru pri ribniku, ki so jim ga tudi 
tokrat prijazno odstopili. Počitniške 
delavnice bodo v Skorbi zagotovo 
spet prihodnje leto.

TM
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V ospredju je bila gostiteljica Mateja, 
ki je o svojem delu, izkušnjah in viziji 
takole dejala: »V Prelestu – hiši lepote in 
zdravja gradimo našo vizijo in storitve v 
sožitju in globokem spoštovanju nara-
ve. Naravno se nam zdi, da se, če močno 
delamo, tudi dobro in redno zabavamo. 
Prelest je v nekaj letih iz lesene hiške, ki 
je nudila osnovne storitve nege in lepo-
tičenja vrhunske kakovosti ter podporo 
zdravju, zrasel v hišo lepote in zdravja 
praktično polnega servisa. Mesec za 
mesecem smo pridobivali novo znanje, 
obiskovali sejme, se dodatno šolali, is-
kali nove strokovnjake in se za vas spe-
cializirali za izvajanje vse več storitev 
vrhunske kakovosti. Pridobili smo tudi 
zastopstvo za Slovenijo za prestižno 

vegansko britansko znamko Illama-
squa in jo želimo v prihodnjih mesecih 
razširiti po vsej Sloveniji, predvsem vi-
zažistom in kozmetičnim salonom. Lani 
smo v občini Hajdina prejeli priznanje 
in laskavi naziv vzorno ali najlepše ure-
jen poslovni objekt v občini Hajdina.
Še vedno pa smo najbolj ponosni na 
nekaj drugega – na to, da kljub vsem 
dosežkom in kljub dejstvu, da zadovolj-
ne stranke zaradi naših storitev prepo-
tujejo vso Slovenijo, ostajamo prepro-
sti, nasmejani in veseli vsakogar, ki nas 
obišče. Zato tudi letos Dan za prelestne, 
ker je lepoto treba slaviti, ker je odločitvi 
za to, da se bomo imeli radi, treba naz-
draviti, ker verjamemo, da se le dobro z 
dobrim poplača in da moramo vso na-
klonjenost in zvestobo, ki nam ju name-
njate, hvaležno vračati.«

TM

Dan za prelestne
Mateja Pungračič, lastnica Prelesta – hiše lepote in zdravja v Gerečji vasi, je 2. 
septembra pripravila tradicionalni Dan za prelestne, na dogodek pa povabila 
prijatelje, podpornike in zveste uporabniki Prelestovih storitev. Zaradi slabega 
vremena letos njena lesena hiški ni bila v ospredju, se je pa več kot 100 gostov 
odlično zabavalo v dobri družbi v dvorani gerečjevaškega gasilskega doma. 
Matejino razvajanje sta s ponudbo in nasveti obogatili še Amadeja z unika-
tnim nakitom in Sara z edinstvenim slovenskim izdelkom, intimnim oljem Li 
Quandisa, Robi pa je v objektiv ujel najlepše trenutke druženja.

Letošnja najboljša družba na Prelestovi zabavi leta ...            Foto: Robi Tetičkovič
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Med vestalkami tudi dve mladi 
Hajdinčanki

Na tradicionalnih X. Rimskih igrah v Rimskem taboru na Štukih so tudi letos 
sodelovale Rimljanke s Hajdine, članice Društva žena in deklet občine Hajdina, 
ki so predstavile rimsko kulinariko, s katero vsako leto pogostijo sodelujoče se-
natorje, legionarje, obrtnike in druge predstavnike rimskega življenja iz davne 
zgodovine ter marsikoga od obiskovalcev.

Vestalke v spremstvu legionarjev in senatorja
Foto: Peter Mesarič

Hajdinske Rimljanke v sprevodu po mestu

Posebno pozornost so pritegnile ve-
stalke s svojim plesom svečenic. Kot je 
povedala Rimljanka Vilma Angel (prav 
tako Hajdinčanka), se je Poetovio LXIX, 
društvo za rimsko zgodovino in kulturo 
Ptuj, letos odločilo, da bodo zaplesala 
mlada dekleta: enajstletne Pia Klasinc, 
Ana Angel in Sara Žižek, devetletna 
Neža Angel ter sedemletna Mia Žižek, 
ki je prav ta dan dopolnila sedem let in 
izpolnila starostni pogoj za vestalko. Na 
osrednjem sobotnem dogodku na Me-
stni tržnici je najstarejša vestalka Barba-
ra predstavila njihovo poslanstvo, nato 
pa se poslovila iz svojega stanu. Name-
sto nje so potem med vestalke sprejele 
sedemletno Mio Žižek in skupaj zaple-
sale. Plesale so tudi na odprtju letošnjih 
Rimskih iger in v sklopu animacijskega 
programa v Rimskem taboru. 
Ana in Neža Angel sta mladi Hajdin-
čanki, ki sta že težko čakali začetek le-
tošnjih Rimskih iger, saj ju vestalke in 
njihov ples mikajo že nekaj let. Poveda-
li sta: »Preživeli smo čudovite štiri dni v 
rimskem stilu. Lokacija na Štukih nama 
je izredno všeč. Kljub precej zasedene-
mu prostoru je bilo čutiti mir, pogled na 
Ptujski grad pa je bil čaroben.« 
V Wikipediji smo prebrali: »Vestalke so 
bile svečenice rimske boginje Veste. V 
njenem templju je moral namreč go-
reti večni ogenj, za katerega so skrbele 
vestalke. V primeru, da je po vestalkini 
krivdi ogenj ugasnil, je bila strogo ka-
znovana. Pontifex maximus (vrhovni 
svečenik) je grešnico najprej prebičal, 
vestalke pa so morale s pomočjo sonca 
ogenj ponovno prižgati. Dan in noč so 
se tako izmenjavale, da ogenj na Vesti-
nem svetišču ni ugasnil.
Vestalke so lahko postala samo dekleta 
iz boljših družin, v Vestinem svetišču pa 
so začele služiti s sedmimi leti in so tam 
ostale trideset let. Prvih deset let so se 
učile, drugih deset let izvajale naučeno, 
zadnjih deset let pa so poučevale mlaj-
še vestalke. Šele po preteku njihove 
službe so se smele poročiti, do takrat 
pa so morale ostati device. Tisto, ki je 
to zaobljubo prelomila, so živo zakopa-
li, kar naj bi se zgodilo tudi vestalki Rei 
Silviji, mitični materi Romula in Rema.«

Silvestra Brodnjak
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Draženčanke ustvarjajo, se 
izobražujejo in potujejo

Za članicami Društva gospodinj Draženci so zanimivi meseci druženj, izletov in 
skupnih nastopov. Z veseljem so letos sprejele vabilo na Dneve odprtih vrat Se-
menarne Ljubljana v Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju, kjer so se pred-
stavljale od 7. do 8. julija. Izpeljale so ekskurzijo na znamenito tromejo, bile 
so v Makedoniji, na Špancirfestu v Varaždinu, trenutno pa se že pripravljajo na 
letošnji Gospodinjski večer.

V Dražencih se članice tamkajšnjega društva gospo-
dinj letos posvečajo sušenju sadja in zelenjave.

Obiskale so znamenite Svete Višarje in Belopeška 
jezera.

V Selekcijsko-poskusnem centru semenarne Ljubljana na 
Ptuju so se obiskovalcem v okviru dnevov odprtih vrat 
predstavile na stojnici, na kateri so predstavile zelišča, do-
mača semena, obiskovalcem pa ponudile dražensko giba-
nico, dobrote iz zelišč, vsi pa so posegali po domačih re-
zancih, ki so jih pripravile gospodinje. Vesele so bile obiska 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Ži-
dana, ki je bil navdušen nad njihovim delom in ponudbo, 
na stojnici pa sta jih med drugim obiskala še Aleš Šabeder, 
direktor Semenarne Ljubljana, in direktor KGZ Ptuj Andrej 
Rebernišek. 
POVZPELE SO SE NA SVETE VIŠARJE
Draženčankam je 10. junija uspelo izpeljati dolgo načrto-
vano ekskurzijo na tromejo – Avstrija, Italija, Slovenija. Z 

gondolo so se popeljale visoko, na vrh Svetih Višarij, kjer 
stoji mogočna cerkev s čudovitim Marijinim kipom in ču-
dovitimi freskami. Med nadaljevanjem poti so naredile še 
krajši postanek ob Belopeških jezerih v Mangartski dolini, 
za konec pa so prihranile obisk Nordijskega centra Planica 
in naredile krajši postanek v Krajnski Gori. Kot je povedala 
predsednica Društva gospodinj Draženci Zdenka Godec, 
so se domov vrnile spet z eno lepo izkušnjo, s prekrasnimi 
vtisi in spoznanjem, da je naša Slovenija zelo lepa in ponu-
ja veliko naravnih lepot.

Draženske zeliščarice na dnevih odprtih vrat v Selekcijsko-poskusnem centru 
semenarne Ljubljana na Ptuju, kjer so se predstavile z bogato ponudbo svojih 
izdelkov.
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NAVDUŠENE NAD OBISKOM MAKEDONIJE
»Naše redna letna dvodnevna ekskurzija je potekala z ve-
selo družbo, podale smo se v Makedonijo. Prvi dan smo 
si ogledale glavno mesto Skopje, kjer še vedno ohranjajo 
"staro dušo" tega lepega mesta. Drugi dan je bil za nas dan 
d, saj smo si ogledale eno najveličastnejših jezer na svetu – 
Ohridsko jezero. Sredi dneva smo se vkrcale še na ladjo in 
odplule do Sv. Nauma, zanimivega samostana z grobnico 
tega pomembnega svetnika, nato pa smo pot nadaljevale 
v makedonsko vas Vevčani. V nacionalni restavraciji smo 
se okrepčale s tipično makedonsko pojedino in ob glasbi 
končale dan. Zadnji dan smo obiskale še mesto Niš, kjer 
smo si zraven vseh drugih znamenitosti ogledale še enega 
najbolj poznanih spomenikov iz obdobja turške okupacije 
– Čele kulo, kjer so Turki ob zmagi nad srbsko vojsko leta 
1809 iz maščevanja in v opomin narodu vzidali 952 lobanj 
padlih srbskih vojakov,« je obudila nekaj spominov Zdenka 
Godec. 
So pa si Draženčanke že na Višarjah obljubile, da gredo 
letos še na eno potepanje in 31. avgusta popoldan so se 
podale na tradicionalni, že 19. ulični festival Špancirfest v 
Varaždin. Ob prihodu v mesto jih je čakala prijazna vodička 
in skupaj z njo so doživele čar večera, ko je na ulicah dišalo 
po specialitetah, ko se je slišala glasba in je bil večer pole-
tnih doživetij – tokrat malo drugače. 
V TEM ČASU SE POSVEČAJO SUŠENJU 
SADJA IN ZELENJAVE
Članice Društva gospodinj Draženci so v teh dneh že za-
čele letošnji projekt Sušenje sadja in zelenjave. Prva delav-
nica je bila v četrtek, 31. avgusta, ko so napolnile kar pet 
sušilnikov in po navodilih posušile prve izdelke. V društve-
nih prostorih te dni že zelo lepo diši po sušenih breskvah, 
marelicah, ananasu, aroniji, goji jagodah, figah, peteršilju, 
feferonih, paradižniku. Vse to pa so tudi že priprave na leto-
šnji Gospodinjski večer, ki bo 18. novembra.

TM

Utrinki s potepanja po Makedoniji ...

V Varaždinu so se Draženčanke predale čarom Špancirfesta.
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Deveta Jakobska kuhla 
2017 – že drugič zlata za 

Hajdinčanke
Devet let mineva, odkar so članice Društva kmečkih žena 
Jakob v občini Pesnica prvič organizirale državno tekmo-
vanje v kuhanju kisle župe, na katerem se potegujejo za 
zlato, srebrno in bronasto jakobsko kuhlo.

Na vseh tekmovanjih so doslej sodelovale tudi kuharice iz 
Društva žena in deklet občine Hajdina. V minulih letih so 
osvojile eno zlato, tri srebne in štiri bronaste kuhle. Letos, 
9. julija, pa je stroga strokovna komisija odločila, da so iz-
med štirinajstih tekmovalnih ekip najboljšo župo skuhale 
Hajdinčanke. Dragica Vegelj se je v imenu Angelce Mlakar 
in Marije Tement, že utečene kuharske triperesne deteljice, 
zahvalila Idi Kramer in Marti Lešnik za asistenco pri posta-
vitvi »delovnega mesta«, šoferju Francu Klemenu, ki jih z 
vozilom PGD Slovenja vas že vrsto let prevaža na tekmova-
nja, ter vsem članicam društva, ki so s predsednico Marijo 
Pulko na čelu v mislih navijale zanje. 
Ob tem ne smemo prezreti dejstva, da so Hajdinčanke že 
dvakrat odnesle prvo mesto za najbolje urejen in okrašen 
delovni prostor, za kar ima zasluge Dragica Vegelj, ki zna 
iz cvetja, zelenjave in različnih pridelkov narediti izvirno 
dekoracijo. 
Zlatim kuharicam čestitamo tudi v uredništvu Hajdinčana. 

Silvestra Brodnjak

Utrinek s podelitve nagrad
Foto: Marija Žunkovič

Taka je bila hajdinska »kuhinja« na prostem, v kateri so se ponovno odlično 
izkazale Angelca Mlakar, Dragica Vegelj in Marija Tement (od desne proti levi).

Hajdinčanke druge v 
kuhanju prleškega piskra

Kuharska ekipa Društva žena in deklet občine Hajdina se 
je 29. julija v Juršincih pomerila na tekmovanju v kuhanju 
prleškega piskra. Tokrat so hajdinske barve zastopale: An-
gela Mlakar, Marija Tement, Ida Kraner, Kristina Kirbiš in 
Marija Žunkovič.

Hajdinska kuharska ekipa v Juršincih

Po lanskem prvem mestu so bile letos odlične druge, osvo-
jile pa so prvo nagrado za dekoracijo in za urejen prostor. 
Zmagala je ekipa iz Vitomarcev. 
TEKMOVALE TUDI V KUHANJU AJMOHTA
V Leskovcu oziroma v Vareji pa so kuhale piščančji ajmoht in 
se potegovale za enega izmed klopotcev. Organizatorji so 
očitno imeli nekoliko težav, saj so njihovo ekipo proglasili 
za zmagovalke in tako prejemnice zlatega klopotca, podelili 
pa so jim srebrno priznanje, je med drugim povedala pred-
sednica društva Marija Pulko. V ekipi so bile Angela Mlakar, 
Marija Tement in Dragica Vegelj. Vsem tekmovalkam iskrene 
čestitke, da so tako uspešno zastopale Hajdino.
Julija so se Hajdinčanke že petič predstavile tudi na priredi-
tvi »Tak smo delali nekda« v Margečanu na Hrvaškem. To je 
prireditev, na kateri se predstavljajo stare obrti in dela, kot 
so jih opravljali nekoč. Hajdinčanke so predstavile luščenje 
bučnic in oblikovanje gline. Sodelovale so Kristina Kirbiš, 
Karla Debernardi, Tilčka Štumberger in Marija Pulko.

TM

V Halozah so 
kuhale ajmoht 
in dosegle drugo 
mesto. 
Foto: MŽ
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Hajdošanke 
na Aninem pikniku

Dež in naliv na anino sta bila vzrok, da so članice Društva 
žensk Hajdoše svoj tradicionalni Anin piknik selile v gasil-
ski dom Hajdoše.
Zbralo se jih je kar štirideset, kljub utesnjenosti pa so si 
naredile lep popoldan, v prijetnem klepetu in druženju pa 
so ostale skupaj tja do večera. Kot je povedala predsedni-
ca društva Majda Turnšek, so članice vse doslej ob sredah 
pridno kolesarile in nabrale kar nekaj skupnih kilometrov.

TM

Vesela družba na Aninem pikniku
Foto: Turnšek

Kot je pojasnil predsednik RD Žejne 
ribice Dušan Černenšek, so morali iz 
ribnika odstraniti kar 850 kilogramov 
mrtvih rib, čeprav se je najprej govo-
rilo o nekoliko manjši številki – okrog 
500 kilogramov. Prvi so jim na pomoč 
priskočili člani domačega PGD Dra-
ženci, ki so vodo iz ribnika prečrpa-
vali, da so dovajali kisik, in pomagali 
ribičem pri odstranitvi mrtvih rib iz 
ribnika. Celotno količino poginulih 
rib so sami odpeljali na ptujsko ve-
terinarsko postajo in o tem obvestili 

dežurnega higienika. O dogodku so 
bile obveščene tudi pristojne službe, 
a nihče se na žalost konkretno ni od-
zval, kar draženske ribiče še najbolj 
jezi. Vendar so si po nesreči že neko-
liko opomogli, zdaj iščejo nove, do-
datne rešitve, da bodo pri naslednji 
vročini ribam olajšali bivanje v ribni-
ku. Hvaležni pa so prijateljem ribičem 
iz okoliških ribiških društev, ki so jim 
ponudili pomoč, tudi pri vlaganju no-
vih rib v ribnik.

TM

Draženskim Žejnim ribicam 
poginilo 850 kilogramov rib

V ribniku ribiškega društva Žejne ribice v Dražencih se je sredi avgusta zgodil 
množični pogin rib, o čemer so mediji veliko poročali. Vzrok za pogin je bil ni-
zek vodostaj ribnika in posledica tega je bila, da so ribe ostale brez kisika, tako 
so sporočili tudi iz Centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje, in to 
so potrdili tudi v društvu.

Draženski ribiči kljub nesreči, ki jih je doletela, niso 
obupali in nadaljujejo svojo ribiško zgodbo. Ulov 
ob draženskem ribniku zdaj poteka brez zapletov.

Nočna 
ribolovna 

tekma
Ob ribniku v Dražencih je letos poleti 
potekala tudi nočna ribolovna tekma. 
Tekmovalo je samo osem tekmoval-
cev in očitno je imel najboljšo lučko 
Franc Mertuk, ki je dosegel 1. mesto 
s 54,960 kg ulovljenih rib, 2. mesto je 
osvojil Dušan Černenšek z 51,230 kg 
ulovljenih rib in 3. mesto Drago Le-
nart s 50,980 kg.

Franc Mertuk, zmagovalec tekme: 
»Vesel sem zmage, kajti v tako močni 
konkurenci to ni tako preprosto, saj se 
vidi, da smo prvi trije dosegli in prese-
gli 50 kg ulovljenih rib.«
Dušan Černenšek, predsednik Žejnih 
ribic: »Vreme za ribolov je bilo lepo, 
udeležba primerna dopustniškemu 
času in tudi s svojim ulovom sem za-
dovoljen.«

Ignac Habjanič 
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Ko ribič na rajžo gre
Člani RD Žejne ribice poleg tekmovanj in druženj ob ribniku pripravimo za svo-
je člane vsakih nekaj let potepanje po Sloveniji. Letos smo se odpravili v Prek-
murje, kjer smo si ogledali znamenitosti, pokušali prekmurske dobrote in si ob 
koncu dneva v domači gostilni privoščili tradicionalno večerjo.

Na potep v smeri proti Ižakovcem 
smo se odpravili v soboto, 17. junija. 
Že zjutraj je bilo na avtobusu zabav-
no, saj smo se nasmejali šalam, ki jih 
imamo ribiči vedno na zalogi. Na Oto-
ku ljubezni smo se najprej okrepčali z 
domačimi kmečkimi sendviči, nato pa 
smo se radovedno odpravili na otok, 
da bi preverili, ali ljubezenski napoj 
res deluje. 
Ogledali smo si muzej, ki prikazuje ži-
vljenje obmurskega človeka in staro-
davna ročna opravila, čez Muro smo 
se zapeljali z brodom in si ogledali 
pravi plavajoči mlin na Muri, ki je edi-
ni tovrstni objekt v Sloveniji in eden 
redkih v tem delu Evrope.  
PARADIŽNIK LUŠT V RENKOVCIH
Pot smo nadaljevali proti Renkovcem, 
kjer so na svoj račun prišli ljubitelji pa-
radižnika, saj smo si ogledali proizvo-
dnjo paradižnika Lušt in si privoščili 
degustacijo različnih sort tega rdeče-
ga sadeža, ki nas je tako navdušil, da 
smo z njim napolnili prtljažnik avto-
busa. 
PLEČNIKOVA CERKEV V BOGOJINI 
Sredi Prekmurja, prav na mestu, kjer 

se stikajo trije značilni svetovi levega 
brega reke Mure – Ravensko, Dolinsko 
in gričevnato Goričko – leži občina 
Moravske Toplice. Bogojina, vasica, 
kjer domačini svojo farno cerkev ime-
nujejo Bela golobica, se lahko pohvali 
z eno najlepših stavb sodobne sakral-
ne arhitekture na Slovenskem.
Na izletu je bil tudi Marijan Fesel, žu-
pnik naše župnije, ki je tudi sam stra-
sten ribič in je na našem potepanju 
poskrbel, da smo izvedeli veliko zani-
mivosti o Plečnikovi cerkvi v Bogojini. 
Našemu župniku se lahko zahvalimo 
za topel sprejem, ki smo ga doživeli v 
Bogojini, in za poučno razlago, ki nam 
jo je namenil tamkajšnji župnik dr. Sta-
nislav Zver. Veliko zgodb pa smo slišali 
tudi na tamkajšnjem pokopališču, kjer 
smo se poklonili spominu na pokojna 
duhovnika Pavla in Ivana Pucka.
MUZEJ NA PROSTEM V FILOVCIH
Potepanje po Prekmurju nas je izla-
kotilo in čas je bil za prekmurske do-
brote, s katerimi smo si zavezali dušo. 
Kosilo smo si privoščili v Filovcih, kjer 
nam je lastnik muzeja na prostem 
skuhal odličen prekmurski bograč, 

posladkali pa smo se tudi z gibanico 
iz krušne peči. 
Po kosilu smo si ogledali tamkajšnji 
cimprači, ki veljata za kulturna spo-
menika ljudskega stavbarstva, in se 
od domačina podučili o lončarski obr-
ti. V Filovcih je namreč še v 20. stoletju 
delovalo več kot 70 lončarskih moj-
strov, ki so bili znani po izdelavi črne 
keramike. 
ZDRAVILNE TOČKE NA 
BUKOVNIŠKEM JEZERU
Dan se je počasi prevesil proti popol-
dnevu, ko smo se odpeljali proti Bu-
kovniškemu jezeru in se ob prihodu 
posladkali s sladoledom. Odpravili 
smo se po poti skozi gozd, kjer so leta 
2001 radiestezisti izmerili 50 energet-
skih točk. Med potjo smo se ustavili 
tudi pri kapelici svetega Vida in se od-
žejali pri Vidovem izviru. Voda iz tega 
izvira namreč velja za zdravilno, saj 
učinkovito odpravlja težave z vidom. 
Pot smo nadaljevali skozi gozd do 
Bukovniškega jezera, kjer se nam je 
zazdelo, da po zdravilni vodi iz izvira 
res bolje vidimo velikanske ribe, ki so 
plavale v njem. Kratek postanek smo 
opravili tudi pri tamkajšnji ribiški koči.
RAZGLED Z VINARIUMA
Za tiste, ki jih ni strah višine, je bil za-
nimiv pogled s 53,5 metra visokega 
razglednega stolpa, ki kraljuje sredi 
Dolgovaških Goric – na 302 metra vi-
sokem hribu nad mestom Lendava. 
Gre za najvišji stolp v Sloveniji, zato 
smo tisti, ki smo se nanj povzpeli, 
imeli čudovit pogled kar na štiri dr-
žave – Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško 
in Slovenijo. Očarani nad pokrajino 
smo se počasi poslovili od pomurske-
ga Eifflovega stolpa, kot ga imenujejo 
domačini, in se odpeljali proti Ljuto-
meru, kjer nas je v domači gostilni ča-
kala večerja.
Po ogledu stolpa Vinarium smo se 
poslovili od Prekmurja. Domov smo 
se vrnili v poznih večernih urah, zado-
voljni, saj smo skupaj preživeli še en 
prelep in poučen dan. Ribiči RD Žejne 
ribice se že veselimo naslednjega izle-
ta, ko nas bo znova zaneslo na potep z 
odkrivanjem slovenskih biserov. 
Besedilo in foto: člani RD Žejne ribice

Ribiči na Otoku ljubezni v Ižakovcih
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Ribiški dvoboj Žejne 
ribice : ŠRD Markovci

Naši ribiški prijatelji iz RD Žejne ribice iz Dražencev so nas 
junija povabili na družabno srečanje in hkrati na tekmo v 
lovu rib s plovcem. Ta srečanja potekajo vse od leta 2010 
dvakrat na leto, enkrat pri enem, enkrat pri drugem do-
mačinu.
Društvi sta nastopili z desetčlansko ekipo in po štiriurni 
tekmi je tehtnica pokazala naslednji rezultat: RD Žejne ri-
bice 102 kg ulovljenih rib, ŠRD Markovci 88 kg ulovljenih rib. 
Razlika 14 kg je bila v korist RD Žejne ribice, zmagovalec je 
bila torej ekipa domačinov. 
Najuspešnejši član domače ekipe je bil Elvis Gajser 
(16,280 kg), najuspešnejši član gostujoče ekipe pa Branko 
Kostanjevec (21,540 kg). 
Predsednik gostujoče ekipe Branko Kostanjevec: »V pri-
jetni družbi Žejnih ribic smo se prav lepo počutili, čeprav 
je bilo kar malo vroče. Kljub vsemu smo osvojili drugo 
mesto. To tradicijo druženja imamo namen nadaljevati in 
nadgrajevati še naprej.«
Predsednik Žejnih ribic Dušan Černenšek je dodal: »Veseli 
me, da ohranjamo to tradicijo prijateljskega druženja že 
8 let in jo bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Druženje je 
res prijetno, ne glede na športni rezultat tekme, ki ga do-
sežemo. Obenem se zahvaljujem gostišču Rajh, ki nam je 
pripravilo obrok za pogostitev tekmovalcev.«

Ignac Habjanič

Ribiška tekma ona-on
Lov rib s plovcem ali na kratko ribolov je šport, s katerim se 
ukvarjajo predvsem moški, a počasi in vztrajno jim že sle-
dijo tudi ženske. RD Žejne ribice Draženci, ki ima v svojih 
vrstah le eno članico, kar dvakrat na leto uspešno organi-
zira tekmo ona-on.

Lovilo je devet mešanih parov v različni zasedbi: dedek-
-babica, mož-žena, ata-mama, mama-sin, fant-punca, de-
dek-vnukinja, brat-sestra, oče-hči. Morda ne boste verjeli, 
a v kar nekaj parih je bila uspešnejša ženska tekmovalka. 
Po žrebanju startnih številk in namestitvi na lovnih mestih 
se je začelo zares. Po treh urah bolj ali manj uspešnega ri-
bolova je tehtnica pokazala naslednje rezultate:
1. mesto: Jože in Dragica Gajser (mož-žena) – 24,120 kg 
ulovljenih rib,
2. mesto: Miran Rotvajn in Živa Zidarič (dedek-vnukinja) – 
24,060 kg ulovljenih rib,
3. mesto: Dragica in Urban Lenart (mama-sin) – 18,260 kg 
ulovljenih rib.

Po končani tekmi in razglasitvi rezultatov je sledilo druže-
nje ribičev in ribičk pozno v noč.

Ignac Habjanič

Na ribiški tekmi zanimivih parov ona-on
Foto: Denis Krajnc

Ribiški car postal 
Drago Klein 

Tudi ob ribniku RD Obkanalski krivolovci so čez poletje in 
lovno sezono zmeraj kaj dogaja. Uspešno so izpeljali dve 
večji tekmi, 1. julija pa so pripravili tudi ribiško tekmo za 
naziv ribiškega carja. Ta čast je pripadla ribiču Dragu Kle-
inu. Prve čestitke sta mu namenila župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar in predsednik RD Obkanalski krivo-
lovci Milan Furek.

Ribiški car Drago Klein v družbi župana mag. Stanislava Glažarja in predsednika 
RD Obkanalski krivolovci Milana Fureka. Foto: arhiv RD
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Ob slovenjevaškem ribniku je bilo živahno tudi avgusta.  Foto: TM

Najboljši na avgustovski ribiški tekmi 
v Slovenji vasi   
Foto: arhiv RD

Obkanalski krivolovci so v soboto, 19. avgusta, organizirali 
še eno zanimivo ribiško tekmo, ki so jo posvetili tudi pra-
zniku Marijinega vnebovzetja. Dežne kaplje niso bile ovira 
za ribiče, ki so se znova v velikem številu zbrali ob slove-
njevaškem ribniku in poskrbeli za dobro vzdušje. Največ 
ribiške sreče je na koncu imel Darko Vukovič, ki je ulovil 
35 kg rib, 2. mesto je osvojil Srečko Šeruga z dobrimi 
10 kg, tretji pa je bil Tibor Ules z 8 kg ulova. Pokale je naj-
boljšim na tekmi podelil hajdinski župan mag. Stanislav 
Glažar.

TM

Dedki in babice sedli 
v šolske klopi

Četrtek, 7. septembra, si bo 54 članov in članic Društva 
upokojencev Hajdina zapomnilo po tem, da so na deže-
ven dan odpotovali proti Kozjanskemu. Dežnike so več 
ali manj uporabljali ves čas enodnevne ekskurzije, a to ni 
skalilo prijetnega počutja, ki je vladalo že med potjo na 
avtobusu.
Predsednica Sekcije za izletništvo Anica Drevenšek jih je ta 
dan kljub stavki v Arrivi odpeljala na tisti konec Slovenije, ki 
sicer ni daleč od nas, a ga vsekakor slabo poznamo. Pri tem 
ji je pomagal lokalni vodič, dolgoletni učitelj, ki jim je po-
leg običajnih informacij o krajih, kjer so se vozili, posredoval 
tudi marsikaj zanimivega in vrednega spomina. 
Ogledali so si romarsko središče Matere božje v Zagorju pri 
Lesičnem in znamenito, leta 2011 v celoti obnovljeno Lur-
ško jamo. Pot so nadaljevali do Pilštanja, ki se prvič ome-
nja leta 1404, ko je dobil trške pravice in privilegije. Znan je 
tudi po tem, da se je tu rodila edina slovenska svetnica sveta 
Ema Krška. 
Popotniki so degustirali tudi drnulovec, saj tu uspevajo dr-
nulje (drnule), večstransko uporaben sadež. Dedki in babice 
so se močno pomladili, ko so sedli v klopi v muzejski učilni-
ci nižje gimnazije. Menda so se pri spraševanju zelo dobro 
obnesli, še več pa so bili vredni spomini, ki so se obudili ob 
pogledu na učilno zidano, v kakršne so tudi sami hodili v 
svojem otroštvu.
Bliža se jesensko-zimski čas prehladov, zato je bil obisk Če-
belarstva Kozmus namenjen medu in čebelarskim izdelkom, 
ki pomagajo pri zdravljenju različnih obolenj. Utrujeni, a do-
brovoljni so izletniki prišli na kmečki turizem Pirš v Zdolah, 
kjer so ob hitri postrežbi in dobrih jedeh preživeli prijetno 
popoldne, in se proti večeru zadovoljni vrnili domov.

Silvestra Brodnjak

Tudi dežne kaplje niso bile ovira za ogled vseh načrtovanih znamenitosti.
Foto: Zdravko Babič
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Slovenja vas gostila tabor 
gasilske mladine

Gasilci PGD Slovenja vas so bili od 25. do 27. avgusta gostitelji že trinajstega 
tabora gasilske mladine Območne gasilske zveze Ptuj. Okrog 200 pionirjev in 
mladincev, starih od 6 do 16 let s širšega ptujskega območja, tudi iz občine 
Hajdina, se je družilo v taboru, ki je znova ponudil zanimive vsebine, sproščen 
program. V ospredju je bila predstavitev Gasilskega poveljstva občine Hajdina 
in Slovenske vojske.

Otvoritveni dan tabora, ko so se mladim gasilcem 
pridružili tudi župan mag. Stanislav Glažar, predse-
dnik OGZ Ptuj Marjan Meglič, predsednik PGD Slo-
venja vas Uroš Matjašič, ravnateljica Vesna Mesarič 
Lorber in vodja VO Slovenja vas Darja Tomčič.

Mladi gasilci iz gasilskih društev občine Hajdina na letošnjem taboru

Mladi gasilci iz gasilskih poveljstev 
občin Markovci, Hajdina, Cirkulane, 
Zavrč in Mestne občine Ptuj so zadnje 
počitniške dneve preživeli malo dru-
gače, na prostem, posebno doživetje 
pa je bilo spanje v šotorih. Sicer pa je 
bil že petkov otvoritveni dan pester, 
saj so se udeležencem tabora na zani-
miv način predstavila gasilska društva 
iz GPO Hajdina, je povedal vodja ta-
bora in predsednik komisije za delo z 
mladino v OGZ Ptuj Janko Fišinger in 
dodal, da je ob pomoči mentorjev, čla-
nov PGD Slovenja vas in mnogih pri-
jateljev gasilcev letošnji tabor uspel 
v vseh pogledih, k dobremu vzdušju 
pa je veliko pripomoglo tudi lepo, 
sončno vreme. Sobotni dopoldan so 
udeleženci tabora preživeli zanimivo 
in sproščeno ob igrah, popoldne so 
spoznali ekipo Slovenske vojske, ki se 
je na taboru predstavila tudi z nekaj 
vozili in tehniko, posebej zanimiva pa 
je bila vojaška kuhinja, kjer so mladih 
gasilcem pripravili tudi sobotno kosi-
lo in večerjo. Taborniški utrinki iz Slovenje vasi 
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Prvi dan tabora je bil namenjen predstavitvi enot GPO Hajdina in mladi gasilci so z veseljem sodelovali.

Mnogim bo posebej v spominu ostal sobotni večer, ko jih 
je na taboru s pesmijo pozdravil in navdušil popularni pe-
vec Isaac Palma. Nedeljsko dopoldne so v taboru izkoristili 
za druženje z gasilsko enoto PGD Ptuj, gasilski tabor v Slo-
venji vasi pa so končali s spustom zastave in z zahvalnimi 
nagovori, v katerih so se med drugim za dobro sodelova-

nje in nove izkušnje zahvalili predsednik PGD Slovenja vas 
Uroš Matjašič, predsednik OGZ Ptuj Marjan Meglič in vodja 
tabora Janko Fišinger. Prihodnje leto bo organizacija tabo-
ra gasilske mladine v rokah PGD Podvinci. 

Besedilo in foto: 
TM

Skupinska fotografija vseh udeležencev na trinajstem taboru gasilske mladine OGZ Ptuj             Foto: Janez Liponik
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Gasilsko tekmovanje v 
Dražencih

PGD Draženci je tokrat v pozni, še poletni soboti, 9. sep-
tembra, pripravilo že tradicionalno, 13. tekmovanje za 
pokal Dražencev v tekmovalni disciplini za pionirje in pi-
onirke ter 9. tekmovanje za memorial Danija Rajha – v 
tekmovalni disciplini za člane in članice.

Letošnje tekmovanje je v primerjavi s prejšnjimi sezonami 
potekalo pred vaškim domom Draženci. Kljub lepi, sončni 
soboti so se – predvsem zaradi prezgodnjih trgatev – tek-
movanja letos udeležile zgolj tri ekipe članov in članic, ki 
so se med seboj pomerile v vaji z motorno brizgalno in v 
metu torbice. Draženski gasilci in gasilke so tekmovanje 
izpeljali po zadanem načrtu in s tem ponovno potrdili, da 
znajo svoje dogodke organizirano izpeljati. Predsednik 
društva Aleksander Jagarinec in poveljnik društva Aleš 
Drevenšek sta tekmovalnim enotam podelila pokale, obe-
nem pa sta se vsem prisotnim zahvalila za udeležbo na 
tekmovanju.

Mateja Gojkošek

V PGD Draženci so uspešno izpeljali še eno gasilsko tekmovanje.
Foto: arhiv društva 

Članice, člani in starejši 
gasilci končali pokalno 

tekmovanje
Na Prevaljah sta bili 2. septembra zadnja pokalna tekma 
starejših gasilk in gasilcev v ligi GZS ter zaključna slove-
snost s podelitvijo pokalov in medalj. Odlično 3. mesto so 
v skupnem seštevku pokalnih tekmovanj dosegli starejši 
gasilci PGD Gerečja vas, prav tako dobro uvrstitev pa imajo 
s 5. mestom starejši gasilci PGD Hajdoše.

Starejši gasilci PGD Gerečja vas so ob zaključku pokalnega gasilskega tekmova-
nja za starejše gasilce in gasilke osvojili 3. mesto.

Na zaključku članske lige v Škofji vasi so se 2. mesta veselili članice A in člani B 
PGD Hajdoše. Na zaključku so uspešno nastopile tudi članice B. Foto: arhiv PGD

V Škofji vasi pri Celju pa je bilo v soboto, 16. septembra, 
še zaključno člansko pokalno tekmovanje za pokal GZS za 
leto 2017. Članice A PGD Hajdoše so za las zgrešile 1. me-
sto in na koncu poklano tekmovanje končale na prav tako 
odličnem 2. mestu, tudi članom B PGD Hajdoše je na za-
dnji tekmi zmanjkalo športne sreče in so bili po zaključku 
lige na odličnem 2. mestu. Na zaključni tekmi so uspešno 
nastopile tudi hajdoške članice B.
Vse čestitke našim tekmovalnim enotam!

TM
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Zbiranje pred domačim gasilskim 
domom se je začelo že zelo zgodaj. 
Začetni pogovori in pozdravi so se 
počasi preselili na avtobus. Naša 
pot proti Dolenjski je bila dolga in 
udobna. Med potjo smo se veliko 
pogovarjali in obujali spomine ter 
se veselili ustvarjanja novih. Prva 
točka na našem seznamu ogledov 
je bil gasilski muzej dr. Branka Boži-
ča v Metliki. Muzeja smo se zelo ve-
selili, saj je bila ravno v Metliki leta 
1869 ustanovljena prva slovenska 
požarna bramba. Kustosinja nam je 
o muzeju in gasilstvu na naših tleh 
omenila le najpomembnejše in naj-

zanimivejše dogodke ter s svojim 
pripovedovanjem potrdila, da ima 
gasilstvo na Slovenskem močno in 
dolgo tradicijo. Sledil je individualen 
ogled muzeja, med katerim smo si 
lahko ogledali stara oblačila, motor-
ne brizgalne in druge pripomočke, 
dele zaščitne opreme, značke in pri-
znanja. Po končanem ogledu muzeja 
smo se odpravili v gasilsko brigado v 
Novem mestu, kjer so nam na kratko 
predstavili svoje delovanje, temu pa 
je sledil ogled vozil. Okrog enih smo 
se odpravili na kosilo, kjer smo dobro 
jedli in pili ter se pripravljali na še 
zadnji del ekskurzije. Po kavi smo se 

odpravili v destilarno in čokoladnico 
Berryshka, kjer nas je pričakal sla-
dek sprejem. Razdelili smo se v dve 
skupini in se z vodičkami odpravili 
na ogled. Uživali smo v bogatih vo-
njavah in nestrpno čakali, da kaj tudi 
pokusimo. Ogledali smo si vse pro-
store, v katerih poteka proizvodnja, 
nazadnje smo izdelke lahko pokusili 
in jih za najbližje doma tudi kupili. Ko 
smo si ogledali vse, kar je bilo v načr-
tu, smo se odpeljali v Bukovico, kjer 
smo si priredili piknik in uživali v še 
zadnjih sončnih žarkih. 
Proti domači vasi smo se odpravili v 
poznih večernih urah. Z ekskurzijo 
smo bili vsi zelo zadovoljni. Odločili 
smo se, da se ponovno snidemo tudi 
prihodnje leto v še večjem številu, da 
vidimo, kam nas bo peljala pot.  

Urška Kiselak, 
gasilka pripravnica 

Gasilci Gerečje vasi 
na gasilski ekskurziji

Konec avgusta je v Gerečji vasi rezerviran za gasilsko ekskurzijo. Letos smo na 
ekskurzijo šli v soboto, 26. avgusta, in se odpravili na razgibano Dolenjsko, kjer 
smo si ogledali veliko različnih in zanimivih stvari.

Gasilci Gerečje vasi so se letos odpravili na Dolenjsko.

V gasilskem muzeju v Metliki so imeli kaj videti.
Foto: arhiv društva
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Tudi letos je bilo v šolo vključenih okrog 100 otrok, ki so 
se predvsem učili nogometnih veščin in se veliko zabava-
li. Najmlajši so se prvič seznanili z organiziranim igranjem 
nogometa, malo starejši so se zabavali ob nogometnem 
tenisu, najstarejši pa z igro na velike gole. Tudi dekleta niso 
manjkala, kar je še en dokaz, da je nogomet privlačen tudi 
za punce. Trenerji ONŠ so vneto iskali nove mlade nogo-
metaše, ki bi se radi v letošnjem avgustu in septembru vpi-
sali v šolo nogometa na Hajdini.
Tudi letošnja sezona je bila za ONŠ Golgeter Hajdina uspe-
šna. Ekipa U15 je v 1. SNL U15 – vzhod na koncu zasedla 
za naše razmere odlično 10. mesto, kadetska ekipa je bila 
prvak lige MNZ Ptuj, mladinci so bili na koncu drugi, oboji 
pa so se pomerili v kvalifikacijah za 2. SML oz. 2. SKL. Žal 
smo bili pri tem neuspešni, a nič zato, naš čas še prihaja. 
Tudi druge mlajše ekipe so pridno nabirale izkušnje, saj re-
zultati pri mlajših kategorijah niso prioritetnega pomena.

Na tem mestu še enkrat zahvala občini Hajdina za podpo-
ro športa mladih, prav tako tudi vsem staršem, otrokom, 
trenerjem, ekonomom, klubom, sponzorjem in drugim, 
ki podpirajo projekt ONŠ Golgeter Hajdina, že desetletni 
projekt z dušo in s svetlo prihodnostjo.

Sandi Mertelj

Poletna šola nogometa 
2017 – na Hajdini spet 

zelo živahno
Športna zveza občine Hajdina in Otroška nogometna šola 
Golgeter Hajdina sta v prvem tednu poletnih počitnic že 
tradicionalno organizirali športne aktivnosti za otroke, 
stare od 5 do 15 let. Tako je bila od 26. do 30. junija v Špor-
tnem parku ŠD Hajdina organizirana že 17. Poletna šola 
nogometa, ki v občini Hajdina predstavlja vsakoletni za-
ključek tekmovalne sezone mladih nogometašev.

Najmlajši v Poletni šoli nogometa 2017

Utrinek dogajanja

Skupinska slika udeležencev 17. Poletne šole nogometa 2017
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Poletna šola tenisa 2017 
v Hajdošah

Športna zveza občine Hajdina in Tenis klub Skorba sta v 
prvem tednu počitnic na teniških igriščih Goya centra v 
Hajdošah organizirala Poletno šolo tenisa 2017. V dopol-
danskem terminu se je pod vodstvom Roka Galuna iz Teni-
ške šole Galtena s teniško igro ukvarjalo 22 otrok.

Skupinska slika udeležencev 17. Poletne šole tenisa 2017

Pestro dogajanje na igrišču

Otroci so se učili osnovnih teniških vrlin in se pri tem tudi 
zabavali. Na zaključku niso manjkale pice pa tudi majice 
kot spomin na dogodek. Sicer pa Tenis klub Skorba vabi 
vse mlade nadobudneže, da se priključijo njihovim aktiv-
nostim, ki so povezane tudi s šolo tenisa za mlade.

Sandi Mertelj

V avgustu začetek 
že 11. sezone 

ONŠ Golgeter Hajdina
V sredini avgusta se je uradno začela že 11. sezona delo-
vanja ONŠ Golgeter Hajdina. Tudi v letošnji sezoni bomo 
v tekmovanju MNZ Ptuj in NZS nastopali s kar enajstimi 
selekcijami v vseh starostnih kategorijah, od najmlajših 
cicibanov U7 do mladincev U19. Vključenih bo več kot 150 
otrok iz občine Hajdina in bližnje okolice, kar priča o tem, 
da je bilo preteklo delo opravljeno več kot odlično.

Osnovni cilji delovanja naše šole ostajajo že vrsto let enaki 
– da se otroci dobro počutijo pri nas, da uživajo v igranju 
nogometa ter da se znova in znova vračajo na nogome-
tna igrišča. Predvsem pri mlajših starostnih kategorijah do 
U13 rezultati niso v ospredju, pomembnejše je navajanje 
otrok na delo v skupini, druženje, zabava, igranje z žogo 
… Pravo tekmovanje se začne pri selekciji mlajših dečk-
ov U13, ko se otroci že počasi navajajo na igranje velikega 
nogometa. 
Osnovni cilj selekcije starejših dečkov U14, ki nastopa v ligi 
MNZ Ptuj, je privajanje na tekmovanje v ligi NZS, kjer bodo 
v naslednji sezoni nastopali ti fantje. Fantje nastopajo v ligi 
z leto starejšimi, zato bodo večkrat naleteli na težjega tek-
meca.
Z najboljšimi ekipami v vzhodnem delu Slovenije se bodo 
spet pomerili igralci ekipe U15 NZS, ki bodo poskušali pre-
seči samega sebe in si zagotoviti obstanek v družbi naj-
boljših. Morda se to sliši preveč skromno, a žal je realnost 
takšna. Vsekakor si želimo uspehov na vsaki tekmi, hoče-
mo biti tekmovalni in tudi zmagovalni, ampak o tem raz-
mišljajo tudi naši tekmeci. Ker so določene sredine tako po 
kakovosti kot tudi po organizaciji krepko pred nami (NK 
Maribor, NK Celje, NK Krško, NK Mura …), moramo biti s 
cilji realni. V preteklih dveh letih nam je uspelo, upamo na 
enak uspeh tudi v tretji sezoni.
Rezultatsko najbolj obremenjeni bosta v letošnji sezoni 
ekipi kadetov in mladincev. Cilji obeh ekip ostajajo tudi to 
leto visoki, predvsem pa povezani z uvrstitvijo v kvalifika-
cije za 2. SML oz. 2. SKL. A treba se je zavedati, da je do tja 
še daleč, treba bo opraviti še precejšnje število treningov 
in odigrati veliko dobrih tekem, da se bomo na koncu lah-
ko vsi veselili. V preteklih sezonah smo se že uvrščali v te 
kvalifikacije (že štirikrat), a koraka naprej nismo znali na-
praviti. Upamo, da nam to morda uspe na koncu te sezone.
Delovanje ONŠ Golgeter Hajdina se torej nadaljuje z zgod-
bo številka 11, prihajajo novi obrazi, oblikujejo se že nove 
generacije igralcev, uspešna zgodba se torej nadaljuje.

SM
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Hajdina in Gerečja vas 
ciljata na končnico 

za prvaka
Pred tedni se je začelo tekmovanje v ligah MNZ Ptuj, v 
katerem tudi letos sodeluje pet ekip iz Občine Hajdina. 
Gerečja vas in Hajdina bosta tudi letos nastopali v Super-
ligi, Skorba se je iz Superlige preselila v 1. ligo MNZ Ptuj, 
Hajdoše in Slovenja vas pa bosta tudi letos nastopali v 2. 
ligi MNZ Ptuj.

Ob 50-letnici kluba so nogometaši Gerečje vasi v pretekli sezoni osvojili 1. mesto 
v Superligi MNZ Ptuj, a se za napredovanje v 3. ligo niso odločili. 
Foto: Črtomir Goznik

Nogometaši Gerečje vasi so v lanski sezoni slavili okroglo, 
50-letnico delovanja, kar so obeležili z naslovom prvaka 
Superlige. Kot prvaki so si vijoličasti priigrali napredovanje 
v 3. SNL – sever, vendar povabila niso sprejeli. Priprave na 
novo prvenstvo so začeli z enako trenersko sestavo: Bo-
jan Špehonja je trener, Roman Intihar njegov pomočnik, 
Roman Kaisersberger je trener vratarjev, Franc Zupanič 
kondicijski trener, Jože Šmigoc pa je v vlogi tehničnega 
vodje moštva. Precej rošad je doživel igralski kader, kjer 
je bilo več odhodov kot prihodov. Klub so tako zapustili 
Aleš Čeh, Matic Marinič, Denis Kuserbanj in Žan Zamuda 
Horvat, ki so odšli v Podvince, Matej Murat, Primož Petek 
in Jure Arsič so odšli v Cirkulane, Luka Popovič in Žiga Zu-
panič bosta srečo poiskala v Avstriji, Gregor Sluga je odšel 
v Apače, Marko Kmetec in Jernej Sagadin pa sta končala 
kariero. Novinci so Miha Lešnik, Aleš Požegar, Nejc Lon-
čarič in Sergej Krajnc iz Brunšvika (vsi razen Požegarja so 
že nosili vijoličasti dres, op. a.), ter Tadej Habjanič, Tilen 
Kolarič in Luka Novak s Hajdine. 
Cilji, ki so si jih vijoličasti zadali v novi sezoni, so kot vsako 
leto postavljeni visoko, kar pomeni boj za sam vrh razpre-

delnice. Ali jim bo to uspelo, bo pokazal čas, saj je ekipa 
močno spremenjena in glede na prejšnjo sezono tudi pre-
cej pomlajena.
Tudi nogometaši Hajdine so se pod vodstvom Mirana 
Klajderiča dobro pripravili na novo sezono v Superligi. V 
lanski sezoni so dosegli svoj cilj, saj so nastopili v končnici 
za prvaka, nekaj podobnega pa nameravajo tudi letos, če-
prav se zavedajo, da bo konkurenca precej močna.
Za zdaj v moštvu Hajdine večjih igralskih pretresov ni bilo, 
saj sta ekipo zapustila zgolj Boštjan Kurež in vratar Jure 
Pšajd, ki sta okrepila konkurenta iz Apač. Na drugi strani so 
kot novinci prišli Robert Travnikar, ki se je na Hajdino vrnil 
iz Vidma, Domen Bauman se je vrnil iz Drave, prišel pa je 
še Marko Cebek. 
»Najpomembnejše je spoznanje, da jedro moštva ostaja ena-
ko kot lani. V klubu smo se obenem odgovorno lotili pomla-
jevanje zasedbe s fanti iz lastnih vrst. Občinska nogometna 
šola Hajdina velja za eno najbolje organiziranih nogometnih 
šol na tem območju, zato z veseljem izkoriščamo možnost 
priključitve najboljših mladincev k članski ekipi,« je povedal 
predsednik NK Hajdina Matic Ber. 

JM, 
Štajerski tednik

Sosedje iz Zlatoličja 
najboljši v Slovenji vasi

Prizadevni športni delavci v Slovenji vasi so tudi letos pri-
pravili tradicionalni nogometni turnir v spomin na vse 
preminule člane Športnega društva Slovenja vas. Izveden 
je bil v soboto in nedeljo, 12. in 13. avgusta, nastopilo je 
osem ekip.

Turnir v Slovenji vasi je nekoliko presenetljivo osvojila ekipa NK Zlatoličje.
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Kljub sobotnemu dežju se je že v soboto ob igrišču zbralo 
precejšnje število ljubiteljev nogometa, še več jih je v Slo-
venjo vas prišlo v nedeljo, ko so tam potekali zaključni boji. 
V soboto so največje presenečenje pripravili mladi člani 
ONŠ Hajdina, ki so domačine ugnali po izvajanju enajst-
metrovk. Podobno bi lahko zapisali za zmago Zlatoličja 
proti Tržcu. V nedeljo sta na koncu največ nogometnega 
znanja prikazali ekipi Zlatoličja in Starš, ki sta se uvrstila v 
veliki finale. Favoriti so bili nogometaši iz Starš, a te vloge 
niso potrdili, saj so slavili mladi člani NK Zlatoličje, ki sta 
jim občasno pomagala veterana Igor Levstik in Damjan 
Kacjan. Pokale najboljšim je v družbi predsednika doma-
čega društva Matevža Pleterška podelil predsednik Špor-

tne zveze občine Hajdina Sandi Mertelj. 
Matevž Pleteršek: »S turnirjem smo lahko v celoti zado-
voljni, čeprav nam je prvi dan nekoliko ponagajalo vreme. 
Odziv ekip po turnirju je bil dober, kar nam je kot organi-
zatorjem še posebej pomembno.«
REZULTATI
Makole – Apače mladina 6:5 (1:1, po 11-m), Tržec – Zlatoličje 2:3, Starše – Graje-
na 4:2, Slovenja vas – ONŠ Hajdina mladina 4:5 (1:1, po 11-m)
polfinale: Makole – Zlatoličje 1:3, Starše – ONŠ Hajdina mladina 4:1
tekma za 3. mesto: Makole – ONŠ Hajdina 6:5 (2:2, po 11-m)
finale: Zlatoličje – Starše 2:1

JM

Srečanje nogometnih veteranov 
Spodnje in Zgornje Hajdine

Športno društvo Hajdina, ki je leta 2016 praznovalo sedemdesetletnico svojega obstoja, je ob tem jubileju izdalo zbor-
nik o sedmih desetletjih igranja nogometa na Hajdini. Med mnogimi objavljenimi fotografijami je zanimiv posnetek iz 
leta 1981, ko so se ob 35-letnici prvič zbrali nogometni veterani Spodnje in Zgornje Hajdine ter se pomerili med seboj. 
Kakšen je bil takrat rezultat, ne vemo, vemo pa, da je v prazničnem letu zmagala Spodnja Hajdina.

Ko je sodnik odpiskal konec tekme, so bili tekmeci, ki sta jih vodila kapetana Viki 
Hotko za Spodnjo in Maksi Drevenšek za Zgornjo Hajdino, spet prijatelji.Ekipa iz leta 1981. Marsikoga žal ni več med nami.

Prva tekma v začetku osmega dese-
tletja je bila odigrana v soboto, 26. av-
gusta 2017, na nogometnem igrišču 
v Športnem parku na Spodnji Hajdi-
ni. Kljub neusmiljeni vročini so se po 
igrišču zapodili igralci, ki štejejo več 
kot 35 let. Prikazali so zelo dobro igro, 
pri čemer jih je s svojimi pripombami 
spodbujal komentator tekme Davo-
rin Zupanič. Poseben aplavz si je za-
služil Franc Fridl st., ki je bil med igral-

ci tudi pred 36 leti. Tokrat sta rumeni 
dres oblekla s sinom Iztokom. 
V spomin na obe srečanji, ki sta samo 
za 90 minut spremenili prijatelje no-
gometa v tekmece, objavljamo sku-
pinska posnetka moštev obeh Hajdin 
iz leta 1981 in nedavnega srečanja. 
Letošnji zmagovalci imajo rumene 
drese in so igrali za Zgornjo Hajdino. 
Na posnetku so se jim pridružili tudi 
nekateri člani Otroške nogometne 
šole Golgeter Hajdina, ki letos praznu-
je desetletnico svojega delovanja. 

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Tri generacije Fridlovih nogometašev. Za dedija 
Francija in atija Iztoka je vneto navijal enajstletni 
Teo, ki nadaljuje nogometno družinsko tradicijo, saj 
je član ekipe U11 NK Aluminij.
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Nika je bila ena izmed 19 
nastopajočih tekmovalk v 
kategoriji nad 70 kg, nastop 
na EP pa si je zagotovila z 
dvema uvrstitvama na sto-
pničke na tekmah evrop-
skega pokala v Zagrebu in 
italijanski Polonici. Lahkih 
tekmic na takšnih tekmova-
njih praktično ni, saj je sito 
zares ozko. V 1. krogu ji je 
žreb namenil Anno Lebede-

vo. Naša tekmovalka je Latvijko v izenačeni borbi ugnala z 
iponom po skoraj petih minutah borbe. V naslednjem kro-
gu jo je čakala izjemno visoka ovira, Helena Vuković. Hr-
vatica zaseda 1. mesto na evropski lestvici v tej kategoriji, 
sloves favoritinje je v tem dvoboju tudi upravičila in Niko 
poslala v repasaž. Ob porazu je imela Nika še obilo smole, 
saj je staknila poškodbo roke. 
Za obstoj v borbi za medalje se je Šlambergerjeva merila z 
Ukrajinko Ruslano Bulavino, a zaradi bolečin v roki ni ime-
la realnih možnosti za napredovanje. Evropsko prvenstvo 
je tako končala na 9. mestu. V slovenski odpravi so bili še 
štirje tekmovalci, edino medaljo je domov prinesla Zarja 
Tavčar za osvojeno 3. mesto v kategoriji do 63 kg. 

JM, Štajerski tednik

V cestnem prometu smeta samostojno voziti kolo otrok, star 
najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkazni-
co, in oseba, ki je starejša od 14 let. V praksi otroci opravijo 
kolesarski izpit v 5. razredu OŠ, ko so stari približno 10 let. 
Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarske-
ga izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu 
polnoletne osebe.
Moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 
25 km/h, smeta voziti v cestnem prometu otrok od 12. do 
14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, 
starejša od 14 let. Starostni pogoj za pridobitev pravice voziti 
kolo in moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne 
presega 25 km/h, izpolni otrok oziroma oseba z nastopom 
koledarskega leta, v katerem bo dopolnil predpisano starost.
Voznik in potnik na mopedu, katerega konstrukcijsko do-
ločena hitrost ne presega 25 km/h, morata imeti v času vo-
žnje pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado ali 
ustrezno pripeto kolesarsko čelado. 
Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. 
leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko 
čelado. V vednost tudi podatek o odgovornosti staršev, saj se 
z globo 120 evrov kaznuje za prekršek starš, skrbnik, rejnik ali 
spremljevalec otroka, ki kot voznik ali potnik ne uporablja var-
nostne čelade.
Vozniki koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega hitrosti 25 km/h, morajo voziti po kolesar-
skem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh pro-
metnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob 
desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.
Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka, mlajšega od osem 
let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je kolo 
dodatno opremljeno s stopalkami za noge, voznik pa mora 
biti polnoletna oseba. Voznik mopeda sme kot potnike voziti 
le osebe, starejše od 12 let, pri tem pa voznik mopeda ne 
sme biti mlajši od 16 let.

Robert Brkič, vodja Medobčinskega redarstva SOU SP

Nika deveta na 
evropskem prvenstvu

EP v Litvi, kadetinje, nad 70 kg: 
1. Sophio Somkhishvili (Gruzija)
2. Daria Vladimirova (Rusija)
3. Marit Klaps (Nizozemska)
3. Hanna Rollwage (Nemčija)
5. Laura Fuseau (Francija)
5. Helena Vuković (Hrvaška)
…
9. Nika Šlamberger (Slovenija)
Dora Bohinc – brez uvrstitve

V Kaunasu v Litvi je od 29. junija do 2. julija potekalo 
evropsko prvenstvo v judu za kadete. Skupno je na njem 
nastopilo 430 tekmovalcev iz 43 držav, 234 fantov in 196 
deklet. Med smetano evropskega juda v tej starostni kate-
goriji je nastopila Slovenjevaščanka Nika Šlamberger (JK 
Drava Ptuj), ki trenira pod vodstvom trenerja Vlada Čuša.

Slovenska ekipa na EP v Litvi, Nika Šlamberger je v sredini.

Pogoji za vožnjo koles 
in mopedov, katerih 

konstrukcijsko določena hitrost 
ne presega hitrosti 25 km/h

Med izvajanjem preventivne akcije »Varna šolska pot« so 
občinski redarji ugotavljali, da vozniki koles in mopedov, 
katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega hitro-
sti 25 km/h (prej: kolo s pomožnim motorjem), niso sezna-
njeni s svojimi obveznostmi v prometu, zato podajamo 
nekaj informacij, ki sta jih prinesli sprememba Zakona o 
pravilih cestnega prometa in sprememba Zakona o vozni-
kih. Posebej pomembna je seznanitev z obvezno uporabo 
varnostne čelade in prevozom potnikov.
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Kdor le more, naj gre v gore
Nekdo išče mir vse življenje, a ga ne najde, ker je življenje pretkano z vsemo-
gočimi nitmi in preprekami. Ko vse to prehodiš, poiščeš svoj mir med vršaci, 
opojnimi cvetlicami, prečudovitimi pogledi in razgledi okoli sebe in pod seboj. 
Skale ne govorijo, vedo pa marsikaj, in če bi govorile, bi bilo življenje mnogo 
lepše, pošteno, skromno, ljubeče in doživeto. Vsaka, še tako skromna cvetlica 
opeva in govori svojo zgodbo, tako kot jih je opisal naš žal pokojni Slavko Avse-
nik.

So prepreke in prelazi, tako kot v ži-
vljenju, kdor ga je le malo prehodil. 
Tam se vsak nauči kulture, spoštova-
nja, pozdravljanja in smo kot bratje in 
sestre. To ni za vsakogar, nekateri nas 
obsojajo in se norčujejo, hodijo molče 
mimo nas. Le nekaj nas je, ki smo našli 
svoj mir tam, kjer smo ga iskali. To je 
zdravilo za dušo in telo, zato kdor le 
more, naj gre v gore.
Članice in člani PD Hajdina smo julija 
in avgusta po načrtu opravili kar nekaj 

zelo lepih pohodov v planine. Nekate-
ri smo prehodili planine tudi v manj-
ših skupinah ali posamezno, kakor 
je kdo imel čas ali načrtovan dopust. 
Omeniti velja dva dobro obiskana in 
doživeta pohoda.
OLŠEVA 
Olševa je grebenska gora v vzhodnih 
Mežiško-Solčavskih Karavankah ob 
meji z Avstrijo. Njen greben je nekdaj 
ločeval zgodovinski pokrajini Koro-
ško in Štajersko. Poleg glavnega vrha, 

1929 metrov visoke Govce, so v 5 km 
dolgem enakomerno razpotegnje-
nem grebenu še vrhovi Obel kamen 
na zahodnem robu ter Gladki vrh in 
Lepi vrh. Približno 200 metrov pod vr-
hom Oblega kamna je kamenodobno 
arheološko najdišče Potočka zijalka.
Z vrha Olševe, kjer sta tudi vpisna knji-
ga in žig razširjene Slovenske planin-
ske poti, se razprostira lep pogled na 
Peco, Uršljo goro, proti Smrekovške-
mu pogorju, Raduhi, Logarski dolini in 
goram nad omenjeno dolino, Košuti, 
Obirju in delu Avstrije.
Pohod je trajal okrog šest ur, pot pa 
je bila v začetku zelo strma. Lepo se 
je bilo v sončnem vremenu spreho-
diti po grebenu. Zelo nam bo ostalo 
v spominu srečanje s skupino zamej-
skih planink iz sosednje Avstrije. Ob 
druženju pri Potočki zijalki je zadone-
la lepa slovenska pesem s planinskim 
besedilom. 
KOŠENJAK 
Košenjak leži severno od Dravograda 
in reke Drave na meji s sosednjo Av-
strijo. Dostop na Košenjak je mogoč 
peš iz Dravograda, hoje na vrh je 3–4 
ure in še približno eno uro do planin-
skega doma, kjer sta prav tako žig in 
vpisna knjiga. Košenjak je gora, ki je 
primerna za sprehode in za nabiranje 
kondicije. Posebnost tega pohoda je 
bilo nabiranje gob, ki rastejo v tem le-
tnem času. 
POHODI V OKTOBRU 
Sobota, 7. oktober: Ermanovec, Bev-
kov vrh, Sivka.
Petek, 20. oktober: nočni pohod na 
Donačko v okviru praznika občine 
Hajdina.
Nedelja, 22. oktober: po Slovenjegori-
ški poti od Borla do Hajdoš s kostanje-
vim piknikom.

Slavko Burjan 

Hajdinski planinci na Olševi, pred Potočko zijalko

1. Janez Vidovič, Skorba 27b, roj. 30. 11. 1936, umrl 29. 6. 2017.
2. Terezija Svenšek, Gerečja vas 4, roj. 30. 9. 1926, umrla 12. 7. 2017.
3. Jožef Verdenik st., Gerečja vas 9, roj. 24. 1. 1930, umrl 25. 6. 2017.
4. Vilhemina Burjan, Skorba 44, roj. 1. 1. 1928, umrla 8. 8. 2017.
5. Jakob Širovnik, Zg. Hajdina 166, roj. 17. 7. 1934, umrl 9. 9. 2017.

V hvaležen spomin
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Pomen vitamina D
Njegova vloga pri ohranjanju zdravih, moč-
nih kosti je že dolgo znana in dobro raziska-
na. Vitamin D je odgovoren za vzdrževanje 
nivoja kalcija v krvi v točno določeni kon-
centraciji. Ta omogoča normalno delovanje 
mišičnih in živčnih celic. Če je v prehrani do-
volj kalcija, bo vitamin D omogočil, da se bo 
iz tankega črevesja absorbiral ravno toliko, 
kot ga potrebujemo. Če ne užijemo dovolj 
kalcija ali v telesu ni dovolj vitamina D, se bo 
kalcij splavil iz kosti, in te bodo postale krh-
ke. Zaradi tega se lahko razvije osteoporoza. 
Največja nevarnost osteoporoze so padci, ki 
vodijo v osteoporozne zlome.
Vitamin D preprečuje tudi sarkopenijo, to je 
izgubo mišic nadlahti in stegen, ki jih upora-
bljamo, kadar se pri padcu skušamo ujeti. Vi-
tamin D tako preprečuje tudi te zlome kosti, 
ki so posledica padcev. Pri starejših ljudeh so 
padci zelo nevarni, še posebej, če se pri tem 
zlomi kolk. To lahko privede tudi do invali-
dnosti in tudi smrti. Zato je zelo pomembno, 
da starejši uživajo vitamin D s prehranskimi 
dopolnili ali pa jim ga na recept predpiše 
zdravnik.

Pomanjkanje vitamina D
Pomanjkanje vitamina D se klinično pokaže 

s hipokalciemijo, hipofosfatemijo ali splošno 
demineralizacijo kosti, bolečinami v kosteh, 
spontanimi zlomi kosti in oslabelostjo mišic. 
Pri odraslih se te spremembe imenujejo oste-
omalacija.
Pri otrocih se lahko pojavijo zaostanek v ra-
sti in deformacije skeleta, zlasti dolgih kosti, 
oziroma rahitis. Zato je zelo pomembno, da 
ga pri dojenčkih dodajamo.
Povečane potrebe po vitaminu D so tudi pri: 
nosečnosti, dojenju, starejših ljudeh, ki se 
premalo izpostavljajo soncu, ženskah, ki so 
bile nekajkrat zapovrstjo noseče, in ljudeh, 
ki so zaradi svojega dela čez dan v zaprtih 
prostorih. 

Nove raziskave
Danes je znan pomen vitamina D tudi pri 
številnih drugih boleznih. Ima pomemben 
vpliv na imunski sistem. Zadostne količine so 
najboljša zaščita pred razvojem gripe. Neka-
teri znanstveniki poudarjajo, da nas vitamin 
D v zadostni koncentraciji ščiti pred gripo, 
primerljivo s cepljenjem. Dovolj vitamina D 
zmanjšuje razvoj avtoimunih bolezni, kot so 
multipla skleroza, sladkorna bolezen tipa I in 
revmatoidni artritis.
Veliko raziskav je potrdilo, da ljudje, ki ga 
imajo dovolj, redkeje zbolijo za nekaterimi 

oblikami raka, kot so rak debelega črevesja, 
dojke, prostate in tudi drugih oblik.
Vitamin D je pomemben tudi za zdravje 
srčno-žilnega sistema. Dokazano pomaga 
pri uravnavanju krvnega tlaka. Potekajo pa 
tudi študije, ki dokazujejo njegov pomen pri 
zmanjševanju depresije.

Koliko vitamina D potrebujemo
Za zaščito kosti potrebujemo dnevno 
800–1000 mednarodnih enot D vitamina, 
kar ustreza 20–25 mcg. Za dobro delova-
nje imunskega sistema, zmanjševanja raka 
in drugih bolezni pa svetujemo vnos 2000 
mednarodnih enot dnevno. Lahko ga uži-
vamo vsakodnevno ali enkrat tedensko v 
sedemkratni dnevni količini.

Viri vitamina D
Naravni viri vitamina D so ribje olje, sardi-
ne, losos, tuna, mleko in mlečni izdelki. Po-
membno je, da je naša hrana raznolika in 
uravnotežena.

Prehranska dopolnila
Tudi v naši lekarni lahko kupite prehranska 
dopolnila z vitaminom D – v obliki kapljic, 
tablet in pršila. Vitamin D je dodan tudi v 
multivitaminskih preparatih. Obiščite nas in 
z veseljem vam bomo pomagali izbrati obli-
ko, ki vam bo najbolje ustrezala.

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

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

NASVET ZA VEČ ZDRAVJA: Vitamin D

Vitamin D je v maščobi topen vitamin. Je edini vitamin, ki ga telo lahko proizvede tudi samo, s pomočjo obsevanja kože 
z ultravijolično svetlobo. Že od 10- do 15-minutno izpostavljanje soncu od 2- do 3-krat na teden zadovolji človeške po-
trebe po vitaminu D. Ljudje, ki veliko časa preživijo v zaprtih prostorih ali živijo na severnih zemljepisnih širinah, kjer je 
malo sonca, si dovolj vitamina D lahko zagotovijo le z ustrezno prehrano ali z jemanjem vitaminskih dopolnil. 

Viri vitamina D
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Župan čestital Aljažu Nahbergerju iz ekipe SLOBOT
Konec julija letos je v Nagoyi na Japonskem potekalo svetovno prvenstvo RoboCup 2017, ki se ga je udeležilo 22 naj-
boljših ekip iz vsega sveta, med njimi tudi ekipa SLOBOT iz Elektro in računalniške šole Šolskega centra Ptuj. V ekipi, ki 
je zmagala v svoji konkurenci, je tekmoval tudi Aljaž Nahberger iz Gerečje vasi in za ta izjemni dosežek mu je v sredo, 
20. septembra, čestital hajdinski župan mag. Stanislav Glažar. 

Za mlade raziskovalce sta bila to velik 
izziv in izjemna izkušnja. Poleg Alja-
ža so tekmovali še Aljaž Galun, Matic 
Rašl, Urban Munda in Anja Strelec, 
na tekmovanje pa so jih pripravljali 
mentorji Iztok Milošič, Sandi Rihtarič 
in mag. Marjan Bezjak. Tekmovali so 
v kategoriji RoboCup Junior, Soccer 
Light (robotski nogomet, lahka kate-
gorija). Izdelati so morali avtonomna 
robota za igranje nogometa. Točkova-
li so se posamične tekme ekip, timski 
duh, lastna predstavitev, konstrukcija 
robota in predstavitveni plakat. Eki-
pi SLOBOT je uspelo premagati tudi 
močno Japonsko. 
Sicer pa to ni prvi uspeh mladih ptuj-
skih raziskovalcev, saj so se odlične-
ga rezultata veselili tudi leta 2010 v 
Singapurju. Tokat so prejeli certifikat 
Best Team, za mladi tim pa je bila to 
izjemna izkušnja, dobili so ogromno 
novega znanja o robotih in spoznali 
veliko novih prijateljeve z vseh kon-
cev sveta.

Besedilo in foto: 
TM

Aljaž (stoji, drugi z leve) z ekipo SLOBOT na svetovnem prvenstvu RoboCup Junior na Japonskem  
Foto: arhiv ekipe

Utrinki s sprejema pri županu mag. Stanislavu Glažarju, ko je čestital Aljažu Nahbergerju, ki je z ekipo 
SLOBOT dosegel velik uspeh na svetovnem tekmovanju iz robotike na Japonskem.
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Sprejema so se poleg županovih sodelavcev, podžupana 
Karla Svenška udeležili še Zvonko Glažar, poveljnik OGZ 
Ptuj, Uroš Matjašič, podpredsednik OGZ Ptuj, Ivan Bro-
dnjak, poveljnik GPO Hajdina, podpoveljnik GPO Hajdina 

Iztok Ogrizek ter predsednik in poveljnik PGD Hajdoše, Da-
vorin Vidovič in Stane Žumer. 

Besedilo in foto: 
TM

Župan čestital olimpijcem
V prostorih občine Hajdina je bil v sredo, 20. septembra, svečani sprejem za udeležence letošnje poletne gasilske olim-
pijade v Beljaku. Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je ob tej priložnosti čestital tekmovalnim enotam PGD 
Hajdoše – članicam A in B ter članom B – in spremljevalcem za znova odličen skupni rezultat, za dve novi olimpijski 
medalji.


