
GLASILO OBČINE HAJDINA Poštnina plačana pri pošti 2251 Ptuj

Vesel božič in srečno v letu 2018
 vam želi Občina Hajdina

Leto XIX, št. 6, december 2017

Za njimi sta dve desetletji, ki sta minili kot ŠUS

Tudi v Društvu upokojencev 
Hajdina Skupaj proti demenci
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Občina Hajdina prejela certifikat 
mladim prijazna občina
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Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi

in če imaš koga rad.
(Tone Pavček)

Vesel božič in srečno novo leto 2018
vam želi Uredniški odbor Hajdinčan.

Nadaljevalni 
pletarski tečaj 

2018

TD Mitra Hajdina vabi na nadaljevalni pletarski tečaj vse tiste, 
ki so se tečaja udeleževali že doslej. 

Prvo srečanje bo v torek, 9. januarja 2018,
ob 17.30 v jedilnici OŠ Hajdina.

Tečaj bo še 16., 23. in 30. januarja ter 6. februarja 2018.

Vabljeni na društveno ekskurzijo v soboto, 20. 1. 2018. Tema 
Spoznavanje življenja Slovencev v Istri. Cena za člane 30 EUR, 
za nečlane 45 EUR.

Prijave in dodatne informacije na td.mitra.hajdina@gmail.com 
in po telefonu 02 788 12 60 (OŠ Hajdina, ravnateljica Vesna Me-
sarič Lorber).

TD Mitra Hajdina vam želi SREČNO 2018!

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.

Zimska pravljica

Zunaj padajo snežinke, 
mi pa pečemo slastne palačinke, 

zraven pijemo vroč kakav,
kar je za zimski čas čisto prav.

Zima je res lep čas, 
saj nas obišče dedek Mraz.

Na roke nataknemo rokavičke,
okrog pa šal, 

da nas ne zebe v ličke.

Ob toplem kaminu se pogrejmo
in še malo se nasmejmo!

Zunaj lepa zima je,
takšna – kot iz pravljice.

Zoja Vrabl, Emela Sivčević 
in Janja Murko, 6. a
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UVODNIK

Mag. Stanislav Glažar, župan Občine Hajdina

Spoštovani občanke in občani

Prednovoletni čas je vedno tudi čas za 
oceno in presojo vsega doseženega in 
za nove načrte. Ob prehodu iz starega v 
novo leto poskušamo nekako izmeriti, kje 
smo, kaj smo storili in kaj nas še čaka. To 
velja za naša osebna življenja, za delo, ki 
ga opravljamo, pa tudi za lokalno sku-
pnost, ki ji pripadamo in s katero želimo 
biti vsi v tvornem, interaktivnem odnosu. 
Skozi njo namreč uresničujemo skupne 
interese, ki nam zagotavljajo blagostanje, 
urejeno medsebojno sožitje in zaupanja 
poln pogled v prihodnost.

Hkrati so božični in novoletni prazniki pri-
ložnost, da se za kratek čas umaknemo v 
zasebnost ter pozabimo na manj prijetne 
skrbi in težave, s katerimi se moramo si-
cer pogosto spopadati. Občinske in javne 
zadeve se nam zdijo v teh dneh, bolj kot 
sicer, odmaknjene in tako je seveda tudi 
pravilno. Praznični trenutki sproščenosti 
in veselja so namenjeni predvsem nam 
in tistim, ki jih imamo najraje. Radostno 
razpoloženje, ki se mu lahko predajamo, 
pa nas hkrati povezuje še z mnogimi dru-
gimi ljudmi, saj bi bili težko zares veseli, 
če ne bi občutili veselja tudi vsepovsod 
okoli nas.

Leto, ki se izteka, lahko z veseljem ocenju-
jemo kot uspešno na različnih področjih 
življenja in dela naše lokalne skupnosti. 
Realizirali smo večino naložb in projektov, 
ki smo si jih zastavili, ter tako zagotovili 
boljšo kakovost življenja naših občanov. 
Sredstva iz lokalnega proračuna smo 
obogatili tudi iz državnih in evropskih 
virov. Bogato je bilo društveno življenje, 
ki je s svojimi rezultati dela poskrbelo za 
promocijo in prepoznavnost na širšem 
slovenskem območju in izven naših meja. 
Gasilci iz Hajdoš so se ponovno vrnili z 
gasilske olimpijade iz avstrijskega Beljaka 
z najžlahtnejšimi odličji. Veliko je bilo 
prireditev, dogodkov, jubilejev in spreje-
mov za naše uspešne občane v različnih 
dejavnostih. Bili smo tudi med petimi 
občinami v Sloveniji, ki sta jim pristojno 
ministrstvo in Inštitut za mladinsko poli-
tiko podelila certifikat »mladim prijazna 
občina«. Skratka, postopoma uresni-
čujemo zastavljene aktivnosti v okviru 
sprejete vizije in strategije razvoja naše 
lokalne skupnosti.

Zato vam želim, spoštovani občanke in 
občani, iskreno zagotoviti svoje trdno 
prepričanje, da je naša pot premišljeno in 
pravilno zastavljena, da je vredno in nuj-
no na njej vztrajati ter da je tudi ta zavest 

lahko del našega skupnega in osebnega 
zadovoljstva, ki pritiče novoletnemu 
času. Občutim prijetno dolžnost, da vo-
ščim prav vsakemu med vami in se vam 
tudi s tem oddolžim za izkazano zaupa-
nje, ki mi bo v veliko oporo pri opravljanju 
prevzetih dolžnosti in obveznosti tudi v 
prihodnje. 

Z najboljšimi željami za vašo srečo, 
zdravje in doseganje uspehov, ki si 
jih želite, vam nazdravljam v našem 
skupnem prazničnem počutju.

Mag. Stanislav Glažar, 
župan Občine Hajdina



4

December 2017

Certifikat mladim prijazna občina je 
priznanje, ki ga za štiriletno obdobje 
podeljuje Inštitut za mladinsko politi-
ko v sodelovanju s Skupnostjo občin 
Slovenije in pod častnim pokrovitelj-
stvom predsednika Republike Slove-
nije Boruta Pahorja tistim slovenskim 
občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe 
s področja mladinskih politik. Tovr-
stni ukrepi so usmerjeni v integraci-
jo vedno novih generacij mladih (to 
je oseb, starih od 15 do vključno 29 
let) v posamezne dele življenja druž-
be, predvsem pa v spodbujanje čim 
hitrejšega osamosvajanja mladih. Pri 
oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je 
poseben poudarek namenjen podro-
čjem: načrtno obravnavanje področja 
mladine, participacije mladih, izobra-
ževanja, mobilnosti, zaposlovanja, 
stanovanjske politike, informiranja 
mladih, mladinskega organiziranja in 
sodelovanja v skupnih projektih.
Na letošnji podelitvi so v razpravi po-
sebno pozornost posvetili vprašanju, 
kako s certifikatom mladim prijazna 
občina privabiti mlade v lokalno sku-
pnost in kako jih informirati o vseh 

ukrepih, ki jih občine že izvajajo na 
področju mladinske politike. 
»Za Občino Hajdina pomeni pridobi-
tev certifikata mladim prijazna občina 
pomembno priznanje, ki smo ga prejeli 
zaradi številnih aktivnosti na področju 
dela z mladimi. Omenil bi sofinanci-
ranje prevozov za dijake in študente, 
nagrade za diplomante, magistre in 
doktorje znanosti, pomoč pri plačilu 
komunalnega prispevka za mlade dru-
žine in številne druge ukrepe, ki jih ne bi 
oblikovali in realizirali brez inovativne 
in prodorne Komisije za mlade Občine 
Hajdina. Zato na tem mestu izrekam 
posebno čestitko in zahvalo dr. Urošu 
Gojkoviču, ki komisijo uspešno vodi 
že nekaj let in bdi nad implementacijo 
sprejete Strategije za mlade v prakso, 
kar je Inštitut za mladinsko politiko pre-
poznal in nagradil že lani s posebno po-
hvalo, letos pa nadgradil s podelitvijo 
certifikata,« je ob prejemu certifikata 
povedal hajdinski župan mag. Stani-
slav Glažar in poudaril, da je v obči-
ni še zmeraj dovolj prostora za nove 
ukrepe in s tem za izboljšanja kakovo-
sti življenja mladih.

S pridobitvijo certifikata se občina, 
ki se je pri svojem delu na področju 
mladih sicer že izkazala za uspešno, 
zaveže, da bo področje mladih še na-
prej uspešno sistemsko urejala in nivo 
učinkovitosti v štiriletnem obdobju 
ohranila oz. dvignila.
Inštitut za mladinsko politiko bo tudi 
v prihodnje spodbujal slovenske ob-
čine, da začnejo sistematično urejati 
področje mladinske politike in s tem 
ustvarijo okolje, ki bo privlačno za ži-
vljenje mladih. Pri tem pa se morajo 
zavedati, da univerzalnega recepta, 
ki bi odgovarjal na potrebe vseh mla-
dih, ni. Kljub strokovni podpori, ki jo 
Inštitut za mladinsko politiko ponu-
ja občinam pri sistemskem urejanju 
področja mladine, morajo te najprej 
same ugotoviti, kaj si tamkaj živeči 
mladi želijo. Šele nato se lahko izpe-
ljejo ustrezni ukrepi, ki bodo odgovar-
jali na njihove potrebe. Kar pa je naj-
pomembneje, poskrbeti morajo, da 
bodo za te ukrepe mladi tudi izvedeli. 

TM
Foto: SOS

Občina Hajdina prejela certifikat 
mladim prijazna občina

V Mestnem muzeju Ljubljana je 30. novembra že šesto leto zapored potekala podelitev certifikata mladim prijazna ob-
čina. Tokrat je certifikat prejelo pet občin, ki so izpolnjevale vse pogoje za pridobitev. Poleg občin Brda, Hoče - Slivnica, 
Tolmin in Trzin je certifikat prejela tudi Občina Hajdina. Podaljšanje certifikata so si prislužile občine Ajdovščina, Ravne 
na Koroškem, Šentjur in Žalec.



5

December 2017

Župan Glažar je na sprejemu dejal, 
da so v občini vsako leto znova zelo 
ponosni na novo generacijo diplo-
mantov, na mlad, izobražen kader, 
ki v občini izstopa s svojimi dosežki, 
vztrajnostjo in ponosno predstavlja 
tudi svojo lokalno skupnost. Udele-
žencem sprejema je na kratko pred-
stavil tudi vse ukrepe, ki jih občina 
Hajdina uspešno izvaja za mlade in 
skrbi za njihov boljši jutri. Ob tem je 
poudaril, da je občini Hajdina kot eni 
redkih v državi uspelo pridobiti tudi 
certifikat mladim prijazna občina, na 
kar so lahko še posebej ponosni. 
Na sprejem so bili tokrat povabljeni: 
Marko Horvat iz Dražencev, magister in-
ženir strojništva, Gregor Trlep iz Hajdoš, 
magister inženir gradbeništva, Polona 
Glažar iz Hajdoš, magistrica mikrobi-
ologije, Uroš Gojkovič iz Dražencev, 
doktor znanosti s področja sociologije, 
Nataša Artič s Sp. Hajdine, doktorica 
znanosti s področja turističnih študij, 
Matjaž Godec iz Dražencev, magister 
inženir gradbeništva, Leonida Lešnik iz 
Gerečje vasi, magistrica inženirka horti-
kulture, in Rok Peteršič iz Slovenje vasi, 
magister gospodarski inženir. 

Besedilo in foto: 
TM

Župan čestital novim diplomantom
V prostorih občine Hajdina je bil 6. decembra slovesni sprejem, ki ga je župan 
mag. Stanislav Glažar tokrat posvetil novim osmim diplomantom iz občine 
Hajdina. Na sprejemu sta se mu pridružila podžupan Karl Svenšek in direktori-
ca občinske uprave Valerija Šamprl.

Župan mag. Stanislav Glažar s sodelavci v družbi letošnjih diplomantov. Čestitamo!

Hajdina dobila prvo 
električno polnilnico za 

avtomobile
V začetku letošnjega leta smo poročali, da je Eko sklad, 
Slovenski okoljski javni sklad, 69 slovenskim občinam, 
med katerimi je tudi občina Hajdina, dodelil nepovratne 
finančne spodbude za polnilne postaje za električna vozila 
v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Občina Hajdina se konec leta že lahko ponaša s prvo pol-
nilnico za električna vozila, ki je nameščena na občinskem 
parkirišču ob PSC Hajdina. Tam sta za to rezervirani tudi 
dve parkirni mesti za polnjenje vozil na polnilnico. 

TM

Foto: TM
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Slovesnosti so se udeležili številni visoki 
gostje, predstavniki parlamenta in vla-
de, župani in okoliški prebivalci. Ude-
ležil se je je tudi župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar z ekipo občinskih 
svetnikov.
Predsednik uprave Darsa dr. Tomaž 
Vidic je na slovesnosti povedal, da 
se je s tem naše omrežje povečalo 
na skupno 617 kilometrov avtocest 
in hitrih cest. V prihodnjem letu bo 
dokončanih še preostalih nekaj manj 
kot 6 kilometrov avtoceste do meje z 
Republiko Hrvaško. Poudaril je, da gre 
za avtocesto, ki bo olajšala potovanje 
mnogih turistov v poletnih mesecih. 
Kar pa je še pomembneje, razbreme-
nila bo promet na vzporednih cestah. 
Tukajšnji prebivalci bodo lahko lažje 
zadihali, predvsem pa bodo v prome-
tu varnejši. Na koncu se je za ta uspeh 
zahvalil prebivalcem, ki so potrpežlji-
vo čakali na nove cestne povezave, in 

vsem, ki so bili vpeti v ta projekt. 
JESENI 2018 ODPRTJE ODSEKA 
AVTOCESTE DO MEJNEGA 
PREHODA GRUŠKOVJE
Celoten avtocestni odsek A4 Dražen-
ci–Gruškovje v skupni dolžini 13 kilo-
metrov je namenjen predvsem izbolj-
šanju kakovosti življenja ljudi v regiji 
in povečanju prometne varnosti. Ker 
leži na povezavi med dvema med-
narodnima prehodoma, Šentiljem in 
Gruškovjem, bo omogočil tudi ne-
moten daljinski in mednarodni pro-
met skozi našo državo. Potek del na 
preostali trasi bodoče avtoceste med 
Podlehnikom in mejnim prehodom 
Gruškovje poteka skladno s časovni-
co. Družba Dars bo preostalih pribli-
žno 6 kilometrov avtoceste do sloven-
sko-hrvaške meje predala prometu 
predvidoma jeseni 2018. S tem bo 
tudi v celoti dograjena skupno 33 ki-
lometrov dolga podravska avtocesta 

A4 med Slivnico (Mariborom) in Gru-
škovjem, ki predstavlja del celovitega 
vseevropskega prometnega omrežja. 
Tako bo končan še zadnji manjkajoči 
del phyrnske avtocestne povezave od 
Srednje Evrope proti Balkanu.
V KONZORCIJU DOMAČIH 
GRADBENIH PODJETIJ 
TUDI CP PTUJ
Pogodbeni izvajalec del na prvem 
delu odseka med Draženci in Pod-
lehnikom je bil konzorcij domačih 
gradbenih podjetij: SGP Pomgrad kot 
vodilni partner ter Gorenjska gradbe-
na družba, novomeški CGP in Cestno 
podjetje Ptuj. Pogodbena vrednost 
del je znašala 68,6 milijona evrov z 
DDV. Pogodbeni izvajalec drugega 
dela odseka (med Podlehnikom in 
Gruškovjem) je sarajevski Euro-asfalt, 
pogodbena vrednost del pa znaša 
63,7 milijona evrov z DDV. Naložba v 
avtocestni odsek se financira iz lastnih 
sredstev investitorja Dars, d. d., sred-
stev programa Vseevropsko prome-
tno omrežje (TEN-T) Evropske unije, 
sredstev kohezijskega sklada EU in 
kredita Evropske investicijske banke.
ŠTIRJE NADVOZI, EN PODVOZ, 
12 MOSTOV, DVA PODVOZA
Gradnja 7,3-kilometrskega odseka 
med Draženci in Podlehnikom je ste-
kla julija 2015. Novozgrajena avto-
cesta, na kateri so štirje nadvozi, en 
podvoz, 12 mostov in dva podhoda, 
bo predana prometu kot sodobna 
štiripasovna avtocesta v normalnem 
prečnem profilu z odstavnima paso-
voma ter priključkoma Lancova vas in 
Podlehnik. Avtocestni odsek bo imel 
enako projektno hitrost 130 km/h kot 
predhodni, že zgrajen avtocestni od-
sek Slivnica–Draženci, na katerega se 
navezuje.

Prometu predali prvi odsek avtoceste 
med Draženci in Gruškovjem

Družba Dars je 22. novembra prometu predala prvi del odseka podravske avtoceste A4 med Draženci in Gruškovjem. 
Slavnostni govornik je bil predsednik vlade dr. Miro Cerar. Skupaj z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem 
in predsednikom uprave družbe Dars dr. Tomažem Vidicem je tudi prerezal otvoritveni trak na uradnem odprtju 7,3 
kilometra dolge štiripasovnice med Draženci in Podlehnikom.

Podravski avtocestni krak je bogatejši za 7,3 km sodobne štiripasovnice. Foto: TM



7

December 2017

Utrinek s slovesnosti na avtocesti Draženci–Gru-
škovje. Foto: Rado Škrjanec

V SLOVENIJI 617 KM AVTOCEST
Avtocestni sistem se je v Sloveniji za-
čel uresničevati ob koncu šestdese-
tih let, do leta 1990 je bilo zgrajenih 
198 kilometrov avtocest. Najprej je 
bil zgrajen odsek med Vrhniko in Po-
stojno, nato polovična avtocesta med 
Hočami in Arjo vasjo, avtocesta med 
Postojno in Razdrtim, med Ljublja-
no in Vrhniko, zahodna obvoznica v 
Ljubljani, avtocesta med Ljubljano 
in Kranjem, hitra cesta skozi Maribor, 

del obalne ceste med Srminom in 
Koprom in predor Karavanke. Pospe-
šena gradnja avtocestnega sistema je 
v Sloveniji stekla v začetku devetdese-
tih let prejšnjega stoletja, ko je družba 
Dars začela uresničevati nacionalni 
program izgradnje avtocest. Danes 
ima Slovenija zgrajenih skupno 617 
kilometrov avtocest. 

Vir: Dars
TM

Na posvetu smo spregovorili o izvajanju preventivnih akcij 
na lokalni ravni in smernicah za šolske poti. Po uvodnem 
pozdravu predsednika SPVCP Slavka Burjana in župana 
občine Hajdina mag. Stanislava Glažarja, ki sta sprego-
vorila o pomenu dobrega sodelovanja, skupnih aktivno-
stih in zavedanju o skrbi za vzgojo in preventivno dejav-
nost na tem področju, so v razpravi sodelovali tudi drugi 
udeleženci posveta. O aktivnostih na svojih področjih so 
spregovorili Boris Kozenburger in Igor Levstik s policijske 
postaje Ptuj in Robert Frangež iz skupne občinske uprave, 
redarske službe. O velikem pomenu in zavedanju odgo-
vornosti je spregovorila ravnateljica Osnovne šole Hajdina 
Vesna Mesarič Lorber. 
V RAZPRAVI SODELOVALE TUDI SEDMOŠOLKE
V osrednjem delu razprave so svoje videnje predstavile 
tudi tri učenke OŠ Hajdina: Nika Sitar, Manca Matjašič in 
Ria Ana Hotko. Poudarile so, da kljub dobremu sodelova-
nju in skrbi na področju varnosti in preventive opažajo do-
ločene pomanjkljivosti. V analizi za učence in starše, ki so 
jo opravili na osnovni šoli, ugotavljajo, da bi se lahko dolo-
čene nevarnosti odpravile. Zelo jih motita nepreglednost 
v križišču pri šoli – preglednost ovira visoka živa ograja 
pri vulkanizerstvu Sel – in v konicah preveč prometa pred 
šolo, ki ga povzročajo starši, ki pripeljejo otroke v šolo ali 
vrtec. Učence zelo moti tudi prevelika hitrost voznikov v 
bližini šolske poti in šole; žalostno pa je to, da so to vozniki 
iz naše občine. Prav tako bi otroci želeli, da so šolske poti 
bolje označene. Za kolesarje predstavlja veliko nevarnost 

prečkanje ceste Ptuj–Kidričevo, zaradi velikih hitrosti voz-
nikov. Učencem prav tako predstavljajo oviro koruzna po-
lja, ki so zasajena tik do ceste. Učenke so naštele še nekaj 
manjših pomanjkljivosti, ki pa se jih da sorazmerno hitro 
odpraviti.
Na vse povedano je v razpravi spregovoril tudi koordina-
tor občinskih SPV Matjaž Keržan iz Javne agencije RS za 
varnost prometa. V uvodu je povedal, da zelo dobro pozna 
aktivnosti občine Hajdina na tem področju. Predstavil je 
smernice in aktivnosti na državnem nivoju ter sodelova-
nje na lokalnem območju. Ocenjuje, da je delo na našem 
območju zelo dobro. Vse to je tudi zelo dobro predsta-
vljeno na spletnem portalu, na katerem so predstavljene 
razne preventivne akcije Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu občine Hajdina, različne akcije, ki jih 
organizira Republiški svet za varnost in vzgojo v cestnem 
prometu, kot so Alkohol, Vozi previdno, Pešec, bodi previ-
den, Motorist, Hitrost idr., na portalu pa je mogoče naročiti 
tudi različna gradiva.
Ob koncu delovnega posveta sodelujoči ocenjujemo, da 
se je našlo kar nekaj predlogov za debato in uvrstitev v 
program dela, ki ga pripravlja SPVCP za leto 2018. Podo-
ben posvet naj bi bil stalnica, srečanje na podobnem nivo-
ju pa organizirano vsaj enkrat letno.

Slavko Burjan,
predsednik SPVCP občine Hajdina

Delovni posvet SPVCP
V občini Hajdina je bil v sredo, 29. novembra, v okviru 
programa za leto 2017 delovni posvet, ki ga je organiziral 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na po-
svetu smo se zbrali vsi, ki v občini Hajdina skrbimo za po-
dročje preventive in vzgoje v cestnem prometu. Povabilu 
se je odzval tudi Matjaž Keržan, koordinator med občin-
skimi sveti Javne agencije Republike Slovenije za varnost 
prometa.

Utrinek s posveta v prostorih občine Hajdina
Foto: arhiv občine
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Osrednji praznični dan lokalne sku-
pnosti se je že po tradiciji začel z 22. 
kulturno prireditvijo Iz mošta vino 
– pridi na Hajdino v domači župnij-
ski cerkvi, kjer sta prisegla aktualna 
kletarja iz vasi Hajdoše. Praznovanje 

se je nadaljevalo v prireditvenem šo-
toru, kjer je bila osrednja občinska 
prireditev, na kateri so se občankam 
in občanom pridružili letošnji ob-
činski nagrajenci ter številni vabljeni 
gostje. Podeljena so bila tudi najvišja 
občinska priznanja – grbi občine Haj-
dina, župan mag. Stanislav Glažar in 
predsednik ŠZ občine Hajdina Sandi 
Mertelj pa sta podelila prehodni po-
kal najbolj športni vasi v času občin-

skega praznika. Pokal je letos osvojila 
Hajdina. Za dobro vzdušje in še boljšo 
postrežbo so na osrednji slovesnosti 
poskrbeli vaščani Hajdoš, od koder 
sta tudi letošnja aktualna kletarja.
V nagovorih so se županu Glažarju pri-
družili še poslanec Andrej Čuš, držav-
ni svetnik Rajko Fajt in ministrica za 
obrambo Andreja Katič, med gosti na 
prireditvi pa je bil tudi poveljnik Gasil-
ske zveze Slovenije Franci Petek.

Praznično v občini Hajdina

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

V občini Hajdina je bilo tudi ob letošnjem 19. občinskem prazniku slovesno, 
osrednji praznični dan pa je bil na martinovo soboto, 11. novembra. Prazni-
ku je bilo posvečenih kar nekaj prireditev in prijetnih dogodkov, na osrednji 
slovesnosti pa je bil osrednji govornik župan občine mag. Stanislav Glažar. 
Predstavil je dogodke in dosežke občine od lanskega do letošnjega praznika, 
ob tem pa poudaril, da je minulo obdobje občini prineslo marsikatero novo 
spoznanje in novo izkušnjo, kar je tudi dobro vodilo za nadaljnji razvoj.

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

Častna gostja praznične slovesnosti na Hajdini je bila ministrica za obrambo 
Andreja Katič.

Slovesnost so s pesmijo obogatili mladi pevci OŠ Hajdina.
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S plesom in pesmijo so se predstavili tudi Martineki 
– FS OŠ Hajdina.

Vas Hajdina je letos prejela pokal za najbolj športno 
vas.

SLOVESNA PODELITEV GRBOV 
OBČINE HAJDINA
Praznik občine je imenitna priložnost, 
da se lahko zahvalimo in podelimo 
priznanja tistim posameznikom in 
skupinam, ki so k razvoju skupnosti 
prispevali več, kot bi morda smeli od 
njih pričakovati. Zahvala in nagrada 
za njihovo delo je lahko tudi najvišje 
občinsko priznanje – grb občine Haj-
dina. Grbe so nagrajencem izročili žu-
pan mag. Stanislav Glažar, podžupan 
Karl Svenšek in direktorica občinske 
uprave Valerija Šamprl.

BRONASTI GRB KD DRAŽENCI OB 
20-LETNICI
Prvi zametki Kulturnega društva v 
Dražencih so se začeli že davnega leta 
1948. Takrat je bila ustanovljena dram-
ska sekcija, ki je spadala pod KPD Haj-

dina. Sekcija je delovala samostojno 
in istega leta je bilo uprizorjeno prvo 
odrsko delo »Poslednji mož«. Zelo 
aktivna je bila draženska sekcija tudi 
okrog leta 1980. Po nekajletnem zatiš-
ju se je leta 1997 na pobudo Zdenke 
Godec zbrala skupina mlajše genera-
cije, ki je čutila potrebo po druženju, 
zbiranju na vasi in iskanju novih izzi-
vov ter ustanovila KD Draženci. V dru-
štvu so bile aktivne tri sekcije – pevska 
s Kvartetom 2x2, recitatorska sekcija 
in dramska sekcija. Krepile so vez med 
vaščani in občino ter s svojo zanese-
nostjo pripomogle k prepoznavnosti 
kulturnega društva. Sekcije so se čez 

leta nekoliko spreminjale, prenehala 
je delovati pevska, društvu pa se je 
pridružila etnografska sekcija TE-DE 
Korant klub, ki je ime Dražencev pone-
sla tudi v tujino. Izredno prepoznavna 
je v zadnjih letih dramska sekcija ŠUS 
teater, ki s svojimi predstavami in 
igralci niza zavidljive uspehe v občini 
in drugje po Sloveniji. V 20-letnem de-
lovanju KD Draženci so se zamenjali 
trije predsedniki, zadnjih osem let pa 
društvo vodi Saška Serec Šijanec. KD 
Draženci je v dveh desetletjih delova-
nja pomembno zaznamovalo kulturni 
prostor občine Hajdina in ime občine 
poneslo daleč naokrog. 

Občinski nagrajenci v letu 2017 v družbi župana mag. Stanislava Glažarja, podžupana Karla Svenška in 
direktorice občinske uprave Valerije Šamprl
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BRONASTI GRB DRAGICI VEGELJ 
Dragica Vegelj je ena izmed tistih po-
sameznic v Slovenji vasi, ki prispeva 
k boljšemu, kakovostnejšemu in po-
polnejšemu življenju vaščanov Slo-
venje vasi. Aktivna je na več podro-
čjih vaškega in družabnega življenja: 
je članica Turističnega društva Mitra 
Hajdina, Vaškega odbora Slovenja vas 
in zavzeta gasilka – članica PGD Slo-
venja vas. Sodeluje tudi s cerkvenim 
odborom v hajdinski župniji. S svojo 
prisotnostjo in nesebičnostjo poma-
ga pri organizaciji prireditev v vasi. Za 
omenjeno delo so ji vsi zelo hvaležni 
in cenijo njeno prizadevnost, zavze-
tost in požrtvovalnost.

BRONASTI GRB JANEZU TURNŠKU
Kot nekdanji predsednik vaškega 
odbora in tudi eden od nekdanjih 
predsednikov ŠD Gerečja vas je Janez 
Turnšek v svoji preteklosti bistveno 
vplival na razvoj in dogajanje v vaški 
skupnosti Gerečja vas, predvsem pa je 
velik njegov prispevek k bogati, 50-le-
tni zgodovini ŠD in NK Gerečja vas. 
Marsikdo se bo še spomnil, da je bil 
Janez Turnšek pred mnogimi leti vod-
ja planinske sekcije ŠD Gerečja vas in 

da je s planinci osvojil marsikateri vrh, 
bil pa je tudi gasilec v domačem gasil-
skem društvu.
Rad ima naravo, še posebej pa so 
skrbno obdelana polja, na katerih ra-
ste kakovostna zelenjava, kar je Jane-
zu v velik ponos. Ni pa Janez Turnšek 
v preteklosti deloval samo kot idealist 
z vedno novimi in svežimi idejami za 
napredek domače skupnosti, svoje 
zamisli je znal z lastnimi rokami pre-
našati tudi v prakso in graditi trdne te-
melje, ki še danes omogočajo nadgra-
dnjo in sodobni razvoj na območju 
celotne vaške skupnosti in društev. 

SREBRNI GRB LIDIJI TERBULEC
Lidija Terbulec je znana kot odlična 
gasilka. Po gasilski izobrazbi je višji 
gasilski častnik 2. stopnje, organizacij-
ske smeri. V Prostovoljnem gasilskem 
društvu Hajdoše je aktivna članica že 
35 let in naloge tajnice opravlja že 15. 
leto. Pet let je bila predsednica komi-
sije za delo s članicami pri Gasilskem 
poveljstvu občine Hajdina. Polna je 
novih idej in tkalka prijateljskih vezi 
med vsemi enotami ter sorodnimi 
društvi v občini Hajdina, OGZ Ptuj in 
tudi širše. Delavnost, pogum in vztraj-

nost so njene vrednote in prav te so 
omogočile, da je PGD Hajdoše med 
najuspešnejšimi društvi daleč naoko-
li. PGD Hajdoše je že od same usta-
novitve tekmovanja za pokal Gasilske 
zveze Slovenije organizator ene od 
pomembnih tekem, pri kateri ima Li-
dija vodilno vlogo že kar 25 let.
Kot gasilka je največje uspehe dose-
gla prav na tekmovalnem področju. 
Leta 1989 se je po osvojitvi takrat še 
jugoslovanskega državnega prven-
stva z ekipo članic prvič uvrstila na 
gasilsko olimpijado v Varšavi, kjer je 
z ekipo osvojila drugo mesto. Nato 
je s članicami kar petkrat zmagala na 
gasilskih olimpijadah v Herningu na 
Danskem, Kuopiu na Finskem, Varaž-
dinu na Hrvaškem, Mulhausu v Franci-
ji in Beljaku v Avstriji. Poleg tega, da je 
tekmovala v ekipi članic, pa je veliko 
prispevala k sami organizaciji in pri-
pravi ekip za gasilsko olimpijado.
Lidija Terbulec je gonilna sila PGD 
Hajdoše, znana po svoji vztrajnosti, 
neverjetni pozitivni energiji in srčno-
sti, zagotovo pa je najbolj zaslužna, da 
je PGD Hajdoše po tekmovalnih uspe-
hih najuspešnejše društvo v Evropi in 
svetu. 
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S svojim delovanjem v gasilstvu in 
nasploh v lokalni skupnosti je veliko 
pripomogla in hkrati tudi prispevala 
k prepoznavnosti PGD Hajdoše, kraja 
Hajdoše in občine Hajdina. 

ZLATI GRB ŠD GEREČJA VAS 
OB 50-LETNICI
ŠD Gerečja vas je bilo na pobudo 
mladinskega aktiva ustanovljeno leta 
1967. Društvo je imelo skozi leta de-
lovanja več sekcij, nogometno, strel-
sko, šahovsko, planinsko in kegljaško. 
Največji poudarek je bil in je še vedno 
na nogometni, saj je Nogometni klub 
Gerečja vas zelo uspešen tudi v MNZ 
Ptuj. Petdeseta obletnica ustanovitve 
Športnega društva Gerečja vas pome-
ni pomemben dogodek za zgodovi-
no Gerečje vasi pa tudi za zgodovino 
drugih športnih panog na območju 
občine Hajdina.

ZLATI GRB OBČINE PGD HAJDOŠE 
IN ČLANICAM A, B TER ČLANOM 
B ZA SODELOVANJE IN DOSEŽEN 
REZULTAT NA GASILSKI OLIMPIJADI
V Beljaku v Avstriji je letos poteka-
lo največje gasilsko tekmovanje na 
svetu – mednarodna mladinska in 
članska gasilska olimpijada. Barve 
Slovenije so v Beljaku zastopale tudi 
tekmovalne enote PGD Hajdoše – čla-
nice A, članice B in člani B. Olimpijska 
pot hajdoških gasilcev pa se ni začela 
v Beljaku, ampak že pred skoraj tremi 
desetletji, ko so na gasilski olimpijadi 
nastopili hajdoški mladinci. Leta 1989 
so članice prvič nastopile na gasilski 
olimpijadi na Poljskem in osvojile dru-
go mesto, vse do danes pa ima ekipa 
članic B že šest olimpijskih nastopov 
in pet zmag. 
Močna volja, trdo delo, nepopustlji-
vost in velika želja po uspehu – vse to 
je tekmovalne enote spremljalo tudi 
v zadnjih štirih letih priprav na novo 
gasilsko olimpijado. V Beljaku se ni 
izšlo po vseh željah in napovedih, pa 
vendarle so naši tekmovalci dosegli 
izjemen skupni rezultat – zmaga čla-
nic B, drugo mesto članov B (nova 
srebrna medalja) in 10. mesto članic 

A. Hajdoške tekmovalne enote so bile 
znova najboljše v slovenski gasilski re-
prezentanci. 
Za hajdoškimi gasilci je torej še ena ve-
lika tekmovalna preizkušnja in o njej 
je že napisanih veliko zgodb, ostajajo 
pa nepozabna doživetja, nova prija-

teljstva in spomini. Tekmovalci se za-
vedajo, da je gasilska olimpijada samo 
ena izmed postaj na tekmovalni poti, 
zato na njej ostajajo zvesti svojim in 
gasilskim vrednotam.

Pripravila: Tatjana Mohorko
Fotografije: Foto Langerholc
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Praznični utrinki leta 2017 na Hajdini ...

NASTOPAJOČI NA OSREDNJI 
PRAZNIČNI SLOVESNOSTI

Osrednjo občinsko slovesnost 
je v prireditvenem šotoru spre-
mljal tudi izbran kulturni pro-
gram, v katerem so se predsta-
vili: otroški in mladinski pevski 
zbor OŠ Hajdina z zborovodki-
njo Marijo Meklav, FS Martineki 
OŠ Hajdina z mentorico Jožico 
Novak in Štajerski frajtonarji. Na 
Hajdini je drugo leto zapored 
nastopil Pihalni orkester Jeseni-
ce - Kranjska Gora z dirigentom 
Dejanom Rihtaričem.

V zabavnem delu je za dobro 
vzdušje skrbel ansambel Sloven-
ski zvoki.
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Že dvaindvajsetič Iz mošta vino – 
pridi na Hajdino

Pred osrednjo občinsko slovesnostjo je bila v cerkvi sv. Martina na Hajdini 22. 
tradicionalna kulturna prireditev Iz mošta vino – pridi na Hajdino. Ob prije-
tnem kulturnem programu je naddekan Marijan Fesel opravil blagoslov mla-
dega vina, pred županom mag. Stanislavom Glažarjem, kletarji in zbranimi na 
slovesnosti pa sta prisegla aktualna kletarja Stanko Glažar st. in Janez Žumer 
iz Hajdoš.
Slovesnost se je začela že pred vsto-
pom v cerkev, kjer je zaigral tudi Pihal-
ni orkester Jesenice - Kranjska Gora, 
aktualna kletarja pa sta pred cerkvijo 
sodček napolnila z mladim vinom. 
Pozdravni nagovor je imel župan mag. 
Stanislav Glažar, v kulturnem progra-
mu pa so nastopili cerkveni mešani 
pevski zbor župnije Hajdina, moški 

pevski zbor PGD Hajdoše, učenci OŠ 
Hajdina, drugouvrščeni z letošnje Šta-
jerske frajtonarice Uroš Ber in mlajša 
skupina Štajerskih frajtonarjev, pesni-
ca Olga Vidovič, v šaljivi točki pa Tilen 
Abraham in Žiga Glažar. Ob koncu je 
pesem En starček odpel Marko Feguš.

TM
Foto: Langerholc
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Slovesna maša ob prazniku 
farnega zavetnika

Na martinovo nedeljo, 12. novembra, je bilo že po tradiciji slovesno v župnijski 
cerkvi sv. Martina na Hajdini, kjer so se pri praznični maši zbrali številni župlja-
ni, hajdinski kletarji, župan mag. Stanislav Glažar in drugi gostje. Mašo je tudi 
letos daroval msgr. dr. Stanislav Slatinek ob somaševanju domačega župnika 
naddekana Marijana Fesla in patra Vita Muhiča.

Mašo ob prazniku župnijskega zavetnika je ob so-
maševanju domačega župnika naddekana Marijana 
Fesla in patra Vita Muhiča vodil msgr. dr. Stanislav 
Slatinek.

Ob koncu praznične maše se je žu-
pnik Fesel zahvalil prav vsem, ki so 
čez leto in še posebej ob župnijskem 
prazniku pomagali ter sodelovali na 
župnijskih in drugih dogodkih, zahva-
lil se je vsem prizadevnim Hajdoša-
nom pa tudi cerkvenemu pevskemu 
zboru župnije sv. Martina, ki je spre-
mljal praznično mašo. Po maši je bilo 
praznično vzdušje še v prireditvenem 
šotoru, kjer so za pogostitev poskrbeli 
hajdoški gospodarji in gospodinje, za 
vinsko kapljico pa kletarja Stanko Gla-
žar st. in Janez Žumer. 

Besedilo in foto: TM

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

Hajdoške gospodinje, gospodarji in aktualna kletarja v družbi župana in njegove soproge potem, ko je bilo 
na martinovo nedeljo delo že odlično odpravljeno.

Po praznični maši je bila že po tradiciji v šotoru pogostitev, za katero so poskrbeli vaščani Hajdoš. Kletarji so 
se zbrali pri martinovem sodčku.
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Podeljena priznanja 
za vzorno urejenost

Vaška skupnost Skorba je letos osvojila največ točk 
komisije.

Že po tradiciji so bila na osrednji slovesnosti ob prazniku občine Hajdina pode-
ljena tudi priznanja za najbolj urejeno vaško skupnost, poslovni objekt, kmeti-
jo in vrtnice za najbolj urejene domove v občini Hajdina. Priznanja so podelili 
župan mag. Stanislav Glažar, predsednica TD Mitra Hajdina Sonja Brlek Krajnc, 
podpredsednik TD in član ocenjevalne komisije Franc Krajnc in direktorica ob-
činske uprave Valerija Šamprl.

Med poslovnimi objekti je posebno priznanje za 
urejenost prejela Gostilna Čelan iz Slovenje vasi.

Priznanje za vzorno urejeno kmetijo je prejela kme-
tija Kirbiš z Zg. Hajdine.

Bronasto vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko 
hišo je prejela družina Rakuš - Planinc iz Gerečje 
vasi.

Komisija v sestavi: Frančka Cartl, 
Magda Intihar, Dragica Vegelj, Franc 
Krajnc, Majda Turnšek, Silvestra Bro-
dnjak in Sonja Brlek Krajnc (predse-
dnica) si je v organizaciji Turističnega 
društva Mitra Hajdina ogledala vse 
predlagane stanovanjske hiše, poslov-
ne objekte, kmetije in vaška središča 

ter jih ocenila. 
Letošnja priznanja so prejeli: Vaška 
skupnost Skorba, Gostilna Čelan in sa-
mostojna podjetnica Maja Plazar iz Slo-
venje vasi – priznanje za vzorno urejen 
poslovni objekt, kmetija Kirbiš z Zg. Haj-
dina – priznanje za vzorno urejeno kme-
tijo, družina Rakuš - Planinc iz Gerečje 

vasi – bronasto vrtnico za vzorno ureje-
no stanovanjsko hišo, Branka in Gorazd 
Zagoranski iz Skorbe – srebrno vrtnico 
za vzorno urejeno stanovanjsko hišo in 
družina Glažar iz Hajdoš – zlato vrtnico 
za vzorno urejeno stanovanjsko hišo.
Čestitka vsem nagrajencem!

TM

Srebrno vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko hišo 
sta prejela Branka in Gorazd Zagoranski iz Skorbe.

Najvišje priznanje – zlato vrtnico za vzorno urejeno 
stanovanjsko hišo – je letos prejela družina Glažar 
iz Hajdoš. Foto: Silvestra Brodnjak

Dobitniki priznanj za urejenost v letu 2017 na osrednji prireditvi ob 19. občinskem prazniku   
Foto: Langerholc
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Že osemnajstič revija Štajerska frajtonarica
V KD Valentin Žumer Hajdoše smo letos organizirali že 18. nagradno revijo Štajerska frajtonarica, ki je štela tudi kot 
predtekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne. Prireditev je potekala 10. novembra v prireditvenem šotoru v okviru 
praznika občine Hajdina. Predstavilo se je 21 harmonikarjev iz različnih delov Slovenije. Ponosni smo, da so naši tek-
movalci prišli iz bolj oddaljenih krajev, od Grosuplja, Slovenj Gradca do Sv. Jurija ob Ščavnici, ter naše bližnje in širše 
okolice. To pomeni, da smo ime naše prireditve in občine Hajdina ponesli daleč naokrog.

S ponosom ugotavljamo, da revija v 
Sloveniji pridobiva veljavo, kar se od-
raža v kakovosti igranja, prepoznav-
nosti in številu prijav. Letos se je prvič 
zgodilo, da smo imeli večje število pri-
jav, kot jih lahko sprejmemo. Priredi-
tev je potekala v prijetnem tekmoval-
nem duhu in ni naključje, da so odzivi 
več kot pozitivni. 
Revija je potekala v dveh kategorijah 
(do 15 let in nad 15 let) in dveh kro-
gih. V prvem krogu so se harmonikarji 
predstavili s po eno skladbo, v drugi 
krog pa so se uvrstili prvi trije iz vsake 
kategorije. V drugem krogu so še en-
krat pokazali svoje znanje in se »uda-
rili« za skupnega zmagovalca nagra-
dne revije.
NAGRAJENCI V PRVEM KROGU
Kategorija do 15 let: 1. mesto: 
Danaja Grebenc, Slovenj Gradec, 2. 
mesto: Alen Živko, 3. mesto: Uroš Ber.
Kategorija nad 15 let: 1. mesto: 
Tanja Podkrižnik, Ljubno ob Savinji, 2. 
mesto: Klemen Gungl, 3. mesto: Rok 
Gojkošek.

V DRUGEM KROGU ZA 
ABSOLUTNEGA ZMAGOVALCA
1. mesto: Tanja Podkrižnik, 2. mesto: 
Uroš Ber, 3. mesto: Alen Živko. V polfi-
nale za Zlato harmoniko Ljubečne so 
se zraven navedenih uvrstili še: Žiga 
Bukšek, David Knez, Žiga Hriberšek in 
Leon Tašner.
Letos smo opazili trend, da čedalje 
več nastopajočih sedi ob igranju. Po 
mojem mnenju bi se to moralo upo-
števati pri ocenjevanju z določenim 
odbitkom. Neprimerno lažje je sedeti 
in igrati, saj lahko več energije posve-
tiš izvajanju, ne moreš pa na ta način 
koketirati s publiko, kar je sestavni del 
ocene nastopa.
Na splošno smo z opravljenim delom 
zelo zadovoljni, se pa trudimo, da vsa-
ko leto dodamo kakšno novost. Prire-
ditev so popestrili Dravski muzikanti, 
ki so s svojim nastopom navdušili 
zbrane, pa tudi pevke Larisa Vesenjak, 
Sara Drevenšek in Tamara Tomašič, 
ki obiskujejo solo petje pri prof. Mo-
niki Kelenc iz AccordArt, zavoda za 

glasbeno izobraževanje, v Stojncih. 
Tudi letos je bil po uradnem delu še 
veseli del. Naši gostje so bili ansambel 
Roka Žlindre, ki so dokazali svojo vr-
hunskost na odru ter s svojo pojavo in 
interpretacijo razveselili vse prisotne. 
Ob tej priložnosti gre velika zahvala 
občini Hajdina in vsem našim dona-
torjem, sponzorjem in simpatizerjem 
za vso pomoč, ki ste nam jo namenili. 
Posebne zahvale so letos deležni vsi 
naši člani društva, ki se trudijo ter po-
darjajo svoj čas in energijo v namen 
dobrega delovanja društva in – kar je 
meni najpomembnejše – medseboj-
nih odnosov. 
Priprave za naslednje leto so že stekle. 
Za letos pa vam, dragi občani, želi-
mo prijetne in družinske topline polne 
praznike, ki prihajajo. Novo leto 2018 
pa naj bo predvsem pozitivno na vseh 
področjih in z veliko glasbe z našimi in 
vašimi Štajerskimi frajtonarji.

Primož Kelenc,
predsednik 

KD Valentin Žumer Hajdoše

Utrinki z letošnje prireditve v družbi mladih harmonikarjev
Foto: Črtomir Goznik
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Prvič so na panojih zbrali fotoutrinke 
in vtise, ki jih PGD Hajdoše hrani vse 
od leta 1981, ko se je mladinska eki-
pa pod vodstvom Stanka Glažarja st. v 
takratni Gasilski zvezi Jugoslavije kot 
prva iz društva udeležila mladinske 
gasilske olimpijade. V letih 1981–2017 
so se tekmovalne enote PGD Hajdoše 
uvrstile na osem gasilskih olimpijad, 
v svoji zbirki pa imajo sedem zlatih 
olimpijskih medalj, tri srebrne in vrsto 
odličnih uvrstitev. Vse to jih uvršča v 
sam evropski vrh najboljših tekmo-
valnih enot. Ob panojih so bili razsta-
vljeni še olimpijske medalje, značke 
in pokali, ki so jih tekmovalci osvojili 
na gasilskih olimpijadah, razglednice 

in brošure, ki so služile kot promocij-
ski material. Ob tej priložnosti je bila 
izdana tudi brošura z naslovom Olim-
pijade hajdoških gasilcev 1981–2017, 
v kateri so zajeti rezultati in utrinki z 
vseh nastopov na gasilskih olimpija-
dah. Razstavo so pripravili in uredili: 
Tatjana Mohorko, Lidija Terbulec in 
Rado Škrjanec iz podjetja Vejica, ki je 
poskrbelo tudi za oblikovanje in tisk, 
pri pripravi razstave pa so sodelovali 
tudi člani PGD Hajdoše in vodstvo ob-
čine Hajdina.
RAZSTAVA MORDA PRIHODNJE 
LETO NA OGLED TUDI NA KONGRE-
SU GZS NA PTUJU
Na odprtju je zbrane s pesmijo poz-

dravil moški pevski zbor PGD Hajdo-
še, uvodni nagovor je imel Davorin 
Vidovič, predsednik PGD Hajdoše, o 
gasilskih olimpijskih nastopih, pripra-
vah in uspehih pa je spregovoril Ivan 
Brodnjak. Mag. Janez Merc, član UO 
GZS in predsednik regijskega sveta, je 
povedal, da vsi ti dosežki in odlični re-
zultati tekmovalcev veliko pomenijo 
ne samo za društvo, OGZ Ptuj in regi-
jo, temveč tudi za državo in Gasilsko 
zvezo Slovenije. 
Župan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar, tudi udeleženec mladinske 
gasilske olimpijade leta 1981, je str-
nil misli predhodnikov in dodal, da 
so Hajdoše najbolj olimpijska vas na 
svetu. Zahvalil se je tekmovalcem za 
vztrajnost in vsa odrekanja, čestital 
ekipi, ki je pripravila razstavo, ob tem 
pa omenil, da bo zelo ponosen, če bo 
razstava prihodnje leto, ko bo Ptuj go-
stil Kongres Gasilske zveze Slovenije, 
našla svoje mesto v Dominikanskem 
samostanu na Ptuju.

TM

Razstava 
Olimpijade hajdoških gasilcev

V razstavišču občine Hajdina je bila 8. novembra krajša slovesnost ob odprtju 
občasne razstave Olimpijade hajdoških gasilcev, ki je nastala v sodelovanju ob-
čine in gasilskega društva Hajdoše. Razstava je najboljši prikaz spominov in 
dosežkov tekmovalnih enot PGD Hajdoše, posvetili so jo tudi letošnjemu 19. 
občinskemu prazniku. Ob priložnostnem obisku sta si razstavo ogledala mini-
strica za obrambo Andreja Katič in poveljnik GZS Franci Petek.

 Utrinki z odprtja razstave Olimpijade hajdoških gasilcev, ki je bila na ogled v 
razstavišču PSC Hajdina. Foto: Langerholc, TM
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Poleg članov hajdinske sekcije so so-
delovali tudi gostje z Vurberka in iz 
Maribora. Devetindvajset avtorjev se 
je predstavilo v glavnem z motivi s 
hajdinske kolonije, nekaj pa jih je bilo 
tudi s kolonije Vurberk 2017 – to so 
motivi tistih avtorjev, ki niso mogli so-
delovati na majskem srečanju. 
Svoja dela so predstavili člani haj-
dinske sekcije: Cecilija Bernjak, Mira 
Bezjak, Aleksandra Bole Nemec, An-
gelca Černenšek, Anton Gojkovič, 
Majda Jakolič, Vesna Jančič, Danica 
Kampl, Romana Kiseljak, Antonija 
Krajnc, Jana Kraševec, Nežka Kurnik, 
Vesna Mohorko Fajfar, Marta Simo-
nič, Majda Vrabl, Majda Vučkovič. 
Izmed osnovnošolcev je tokrat sode-
lovala Ajda Fajfar. Z Vurberka so so-
delovali: Karl Kacjan, Saša Koletnik, 
Zdenka Kopše, Tilen Krepek, Klavdi-
ja Perko, Otto Luciano Perko, Slavi-
ca Petrena, Tadeja Smogavec, Sonja 

Šmigoc, Marjan Špingler in Edvard 
Ornik ter Milena Pečar iz Maribora.
Silvestra Brodnjak sem na fotografi-
jah predstavila utrinke z začetka 3. li-
kovne kolonije na Vurberku in motive 
Hajdine, ki so bili marsikomu od ude-
ležencev 1. skupne likovne kolonije 
Hajdina 2017 tudi osnova za delo. 
Na odprtju razstave sta poleg pred-
sednice sekcije Cecilije Bernjak spre-
govorila tudi vodja likovne sekcije 
Vurberk Marjan Špingler in župan 
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar. 
Njihove besede so bile »voda na mlin« 
likovnikom, ki že peto leto ob sredah 
prihajajo na delavnice v Osnovno šolo 
Hajdina, kjer imajo ob razumevanju 
občine, vodstva šole in prizadevni 
mentorici Romani Kiseljak odlične po-
goje za delo.
 »Tudi zaradi dobrih pogojev, ki jih ima 

Likovno-fotografska sekcija na Hajdi-
ni, so nastala med drugimi čudovita 
slikarska dela z motivi iz občine Haj-
dina, ki so si jih obiskovalci razstave z 
velikim zanimanjem ogledali,« je po 
koncu razstave povedala predsednica 
sekcije Cecilija Bernjak.
Hajdinski likovniki bodo v kratkem 
izpolnjevali anketo, v kateri bodo 
samokritično ocenili svoje delo, za-
dovoljstvo ter podali pričakovanja in 
namere za v prihodnje. Sedaj, ko so 
nastala prva dela, ki konkretno pred-
stavljajo motive iz domače občine in 
župnije sv. Martina, bi bilo primerno, 
da bi ta dela lahko videli tudi tisti, ki 
na razstavo niso utegnili priti. Če ima 
kdo pobudo, kje bi lahko občasno raz-
stavili vsaj del slik s hajdinsko temati-
ko, naj pokliče 040 258 964. 

Silvestra Brodnjak

Hajdina in sv. Martin 
na slikah 5. skupinske razstave 

Likovno-fotografske sekcije

Učenci četrtih in šestega razreda Osnovne šole Haj-
dina med obiskom razstave. Šestošolci stojijo ob sli-
ki, ki jo je občini Hajdina podaril član sekcije Anton 
Gojkovič. Foto: Silvestra Brodnjak

Peta skupinska razstava Likovno-fotografske sekcije občine Hajdina, ki je bila 
v počastitev 19. praznika občine Hajdina odprta v petek, 10. novembra, v dvo-
rani DU Hajdina, je presenetila obiskovalce in tudi razstavljavce. Ogledali so si 
lahko dela, ki so nastala na 1. skupni likovni koloniji Hajdina 2017 (maja letos) 
in je bila posvečena sv. Martinu.

Tako so vodji fotoskupine Tadeju Tementu pozirali njegovi prijatelji iz hajdinske in vurberške likovne sekcije 
takoj zatem, ko je župan mag. Stanislav Glažar uradno odprl razstavo. Foto: Tadej Tement
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Ob pušelšanku 
še Večer vinskih pesmi

V Skorbi je tamkajšnji vaški odbor z vaškimi kletarji in člani društev na vasi po 
martinovem pripravil tradicionalni pušelšank. Od 13. do 17. novembra so se 
krajani, okoliški prebivalci in ljubitelji vinske kapljice družili ob domači kapljici 
in drugih domačih dobrotah, ki so jih pripravljali vaški kletarji in gospodinje.

V zadnjem večeru na pušelšanku so gospodinje go-
ste postregle z obloženimi krožniki dobrot.

Na Večeru vinskih pesmi in plesov v Skorbi je bilo 
veselo.

Zaključek veselega druženja je bil v 
soboto, 18. novembra, na Večeru vin-
skih pesmi. KD Skorba in ljudske pev-
ke so pripravili prijeten jesenski večer, 
obarvan z domačo pesmijo, glasbo in 
dobro družbo. V dobri, veseli družbi 

so se tokrat poleg skorbovskih gleda-
liščnikov predstavili še pevci in plesal-
ci iz okolice, nastopila pa je tudi pev-
ska skupina iz Prekmurja.

Besedilo in foto: 
TM

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Pevci so imeli več odmevnih koncertov: v Strunjanu, Izoli in 
Kopru. Ob 25-letnici delovanja so posneli novo zgoščenko.
Likovno-fotografska sekcija je 10. 11. 2017 pripravila raz-
stavo likovnih del, ki so nastala na majski likovni koloniji 
Hajdina 2017.
Lutkarji bodo začeli pripravljati novo lutkovno predstavo.
Novoustanovljena folklorna sekcija se enkrat tedensko re-
dno srečuje in pridno vadi ljudske plese.

MoPZ PGD HAJDOŠE
16. 12. 2017 so imeli koncert v spomin na prvega zboro-
vodja Valentina Žumra. Medse so povabili številne pevske 
prijatelje.

KD SKORBA
V novembru so v Skorbi v organizaciji vaških kletarjev, VO 
Skorba in društev potekali družabni večeri pod naslovom 
Pušelšank. Zadnji dan so se s peko rib pridružili še »skor-
bovski« orači.
18. 11. 2017 je bil organiziran Večer vinskih pesmi v orga-
nizaciji domačih pevk KD Skorba. Predstavile so se skupine 
ljudskih pevcev in godcev, folklorna skupina in otroška gle-
dališka skupina KD Skorba. 
V decembru so izvedli Miklavževe delavnice, 5. 12. 2017 
pa Miklavžev večer za otroke iz občine Hajdina. Z novo gle-
dališko predstavo Princeska na zrnu graha se je predstavila 
starejša otroška gledališka skupina. Otroke je obiskal sv. 
Miklavž s spremstvom. 
Odrasla gledališka skupina se redno srečuje na vajah za 
novo gledališko predstavo, ki jo bodo premierno prikazali 
po novem letu.
Pevke se redno srečujejo na tedenskih vajah, ob tem pa 
redno nastopajo v občini in izven nje. Prepevale so v Jur-
šincih, Majšperku, Radencih in na Ptuju. 

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
V začetku novembra so organizirali že tradicionalno revi-
jo Štajerska frajtonarica in prireditev z ansamblom Roka 
Žlindre. Skupine frajtonarjev so nastopile na prireditvah 
ob občinskem prazniku in na hajdoških kolinah. Štajerski 
frajtonarji nastopajo široma po Sloveniji.

KD DRAŽENCI
2. 12. 2017 so obeležili 20-letnico delovanja društva. Pri-
pravili so svečano prireditev in podelili jubilejna priznanja.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Članice so se aktivno vključile v priprave in izvedbo prire-
ditve Iz mošta v vino – pridi na Hajdino. Pekle so pecivo in 
stregle na prireditvi v soboto in nedeljo.
Skupaj z VO Hajdoše so tudi letos pripravile vaške koline in 
na večerji pogostile več kot 120 vaščanov.
Ob četrtkih so skrbele za rekreacijo. 
Pripravljale so tudi praznična darila, ki jih vsako leto pode-
ljuje občina Hajdina. 
Odpravile se na ogled adventnega Zagreba.

PREGLEDNIK
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Ko sem v soboto, 2. decembra, spre-
mljala slovesnost ob dvajsetletnici 
Kulturnega društva Draženci, sem 
pred seboj videla Matevža Cestni-
ka, s katerim sva se marca leta 2000 
pogovarjala o njegovih spominih na 
kulturno življenje v njihovi vasi, ki je 
imelo korenine v prvih povojnih letih. 
Takratna mlada generacija je poleg 
obnove vasi našla čas še za druženje 
na odrskih deskah; seveda ne takih, 
kot jih ima draženski dom vaščanov 
danes. Razvoj zadnjih desetletij je v 
novi občini prinesel velike spremem-
be na vseh področjih in gospod Ce-
stnik bi bil upravičeno ponosen na 
svoje naslednike, čeprav je očitna 
velika razlika med mlado generacijo 
po vojni in danes. Zagotovo bi se mu 

bilo orosilo oko ob pogledu na mlada 
povezovalca sobotnega kulturnega 
programa, Tajdo Šijanec in Blaža Ce-
beka, ki sta pod režijo Aljaža Godca 
suvereno obvladala mikrofon in brez 
»švinglca« privabila na oder vse, ki 
jih je ob jubileju želela za dvajsetle-
tno predanost kulturnemu življenju v 
Dražencih s častnimi priznanji nagra-
diti predsednica Saška Serec Šijanec.
V kulturnem programu so nam dla-
ni ogreli Janja Tominc z igranjem na 
harmoniko, Zala Cebek se je predsta-
vila kot obetavna pianistka, zaigral je 
kitarist Jure Šijanec in zapela je Sara 
Drevenšek. Mlada »moderatorja« Tajdo 
in Blaža so presenetili zvonci in nastop 
kurentov iz TE-DE Korant klub Turnišče 
- Draženci. V treh najbolj prepoznav-
nih vlogah (kot Vinko, Štanga in Johny 
Štamperli) pa se je na oder vračal eden 
najbolj vztrajnih članov ŠUS teatra – 
Damijan Zagoršek. 
Ob projekciji dogodkov in predstavi-
tvi osebnosti, ki se je na odru odvijala 
pred našimi očmi, ter ob listanju po 
knjižici spominov na kulturni prepo-
rod vasi, mi je pogled kot fotografi-
nji uhajal tudi v dvorano. Občinstvo 
je pozorno sledilo nastopajočim in 
aplavzi so nagrajevali vsakega od 
prejemnikov priznanj. Predsednica 
vseh zaslužnih, ki bi jih rada, ni mo-
gla povabiti na oder, a najpomemb-
nejši nosilci dogajanja so se priklonili 
ploskajočim sovaščanom. Za njihove 
zasluge so se jim poleg predsedni-
ce Saške zahvalili predsednica Zve-
ze kulturnih društev občine Hajdina 
Hilda Bedrač, predsednik Vaškega 
odbora Draženci Damijan Cebek in 
občinski svetnik Ivo Rajh. 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
8. 11. 2017 so članice sodelovale na regijskem srečanju 
Zveze kmetic Slovenije v Draži vasi.
16. 11. 2017 se je predstavnica udeležila srečanja pred-
stavnic društev kmetic, ki delujejo na območju UE Ptuj, v 
Vitomarcih.
18. 11. 2017 so sodelovale na gospodinjskem večeru in se 
pomerile v izdelavi domačih rezancev v Dražencih.
20.–22. 11. 2017 se je šest članic društva udeležilo iz-
obraževanja v Murski Soboti, ki ga je organizirala Zveza 
kmetic Slovenije. Aktivno so sodelovale na delavnici o 
zdravi prehrani. Poslušale so predavanje o enakosti med 
spoloma in se pogovarjale, kaj lahko same naredijo za 
izboljšanje stanja na tem področju.
Zelo zanimiva in poučna sta bila tudi predavanje in razgo-
vor o medgeneracijskih odnosih – kdaj, kaj in kako storiti, 
da bodo lahko sobivale pod eno streho starejše in mlajše 
generacije.
24. 11. 2017 sta dve članici pekli pecivo z učenci OŠ Hajdi-
na za novoletni bazar.
25. 11. 2017 so se udeležile tekmovanja v igranju paver-
šnopsa v Gerečji vasi.
1. 12. 2017 so pevke s Hajdine in iz Skorbe sodelovale na 
koncertu Jesenski večer, ki ga je v Gornji Radgoni organi-
zirala Zveza kmetic Slovenije.
4. 12. 2017 so skupaj z učenci OŠ Hajdina sodelovale v 
projektu Berimo skupaj.
5. 12. 2017 so bile na slavnostnem zaključku bralne znač-
ke za odrasle v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuju. Letos je 
bralno značko osvojilo osem članic.
Aktivno in pestro leto so članice končale 6. 12. 2017 s tra-
dicionalno Miklavževo večerjo.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Članice so v začetku novembra gostile kuharja Jako na ku-
harskih delavnicah o pripravi jedi iz rib in morskih sadežev.
Ob občinskem prazniku so sodelovale na predstavitvenih 
stojnicah pred cerkvijo sv. Martina na Hajdini. 
Končale so projektno delavnico na temo Zdravje iz nara-
ve II in dokončale tinkture ter pripravo naravnih mazil iz 
ognjiča in peščenega smilja. 
25. 11. 2017 so organizirale že 15. tradicionalni turnir v 
paveršnopsu, na katerem so gostiteljice ponovno ubranile 
naslov najboljših.
V decembru končujejo embaliranje izdelkov z delavnic 
Zdravje iz narave II.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
V novembru so uspešno izvedle gospodinjski večer in 
tekmovanje v pripravi rezancev. Pripravile so tudi razstavo 
suhega sadja.
V decembru so si ogledale gledališko predstavo. 
Ob ponedeljkih so telovadile v domu vaščanov v Dražen-
cih.

Pripravila: Hilda Bedrač

PREGLEDNIK Za njimi sta dve desetletji, 
ki sta minili kot ŠUS

Leta 2000 sem se kot takratna urednica Hajdinčana srečevala z Draženčani, 
ki so smelo gledali v novo tisočletje, katerega prag smo prestopili v času na-
ših druženj ob nastajanju poglavja o njihovi vasi. Draženčan se je imenovalo 
enajst strani našega časopisa, ki je predstavil življenjski utrip najjužnejše vasi 
v danes devetnajst let stari občini Hajdina.

Dobrososedski odnosi imajo lahko tudi zelo pozitiv-
ne ustvarjalne posledice. Kot se je nekoč Saška učila 
od Zdenke, sta Zdenkina sinova Aljaž in Matjaž od-
raščala v druženju s Saško. Saškina Tajda in Jure pa 
imata sedaj gledališkega vzornika v Aljažu.
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ČASTNA PRIZNANJA SO PREJELI
Priznanje je prejela Zdenka Godec, kot gonilna sila leta 
1997 ponovno obujenega Kulturnega društva Draženci in 
uresničevalka idej povojne igralske generacije, ki se jih je 
pred dvajsetimi leti lotila s svojo mlajšo sosedo in prijate-
ljico Saško Serec. Podporo sta našli v pretežno mladem od-
boru vaške skupnosti in s smelimi koraki sta vpregali v ve-
čino vaških aktivnosti mladi rod, začenši z najmlajšimi. Ob 
mladih mamicah in še ne prestarih babicah so draženski 
otroci kulturni utrip na vasi sprejeli za del svojega otroštva 
in ga živijo kar naprej. 
Sledile so podelitve častnih priznanj nekdanjim predse-
dnikom Kulturnega društva Draženci: Elviri Janžekovič, 
Andreju Kostanjevcu in Danijelu Pavlici. Za vodenje 
pevske sekcije Kvartet 2x2 je častno priznanje prejel Alojz 
Kostanjevec. Drago Lesjak je kot vodja prevzel priznanje 
v imenu sekcije Te-De Korant klub Turnišče - Draženci. 
Priznanje recitatorski sekciji je predsednica izročila vodji 
Andreji Drevenšek. Zaploskali smo Milanu Černelu iz Vito-
marcev, ki se zaradi odsotnosti ni mogel udeležiti slove-
snosti, a je svoje povezovalne spomine na KD Vitomarci in 
Draženci strnil v prijaznem pozdravnem pismu. 
S spoštovanjem smo prisluhnili obrazložitvi za podelitev 
častnega priznanja že umrlemu režiserju Alojzu Matjašiču, 
ki ga je prevzela njegova vnukinja Telopeja Matjašič. Dami-
janu Zagoršku je bilo častno priznanje podeljeno za viden 
in pomemben prispevek k društvu.
Kot zadnji je bil na oder povabljen Aljaž Godec, ki skupaj 
z bratom Matjažem pooseblja deset let staro gledališko 
skupino, ki si je nadela svojstveno ime ŠUS teater. Častno 
priznanje, podeljeno Aljažu, za njegov trud, za pomem-
ben prispevek k razvoju društva in ohranjanju ljubiteljske 

kulture v vasi Draženci in občini Hajdina je hkrati tudi pri-
znanje celotni zasedbi Šus teatra, ki je letos upihnil deset 
svečk. Na koncu pa je bilo častno priznanje podeljeno tudi 
sedanji predsednici Kulturnega društva Draženci Saški Se-
rec Šijanec, ki ji ga je za njene zasluge izročil Aljaž Godec. 
Tako se začenja tretje desetletje sedanjega društva, ki bo 
naslednje leto praznovalo tudi sedemdesetletnico svojih 
začetkov. Verjamemo, da ob takih medgeneracijskih pove-
zavah, kot so prisotne sedaj, ne bi smelo priti do večletne-
ga premora. 
Draženskih kulturnikov čestitamo ob jubileju in se veselimo 
novih uspehov.

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Na koncu je častno priznanje prejela tudi predsednica Saška Serec Šijanec. Re-
žiserju slovesnosti Aljažu Godcu je pri podelitvi pomagala Katja Svenšek, ki je 
članica Šus teatra že skoraj od samega začetka.

Prejemniki častnih priznanj KD Draženci v družbi nastopajočih
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NAPOVEDNIK
OBČINA HAJDINA IN ZKD OBČINE HAJDINA 
vabita na adventni koncert, ki bo v sredo, 20. 12. 2017, ob 
18.00 v farni cerkvi sv. Martina. Nastopil bo komorni zbor 
Glasis.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Ljudski pevci bodo pripravili tradicionalni koncert S pesmijo 
v novo leto, na katerem bodo obeležili 25-letnico delovanja.

KD SKORBA
26. 12. 2017 bodo organizirali tradicionalni božično-novo-
letni koncert.
V januarju bo dramska sekcija pripravila premiero nove 
predstave.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji vadijo v gasilskem domu in se odpravlja-
jo na nove nastope.

KD DRAŽENCI
Dramska sekcija se bo predstavila z novo gledališko pred-
stavo.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
20. 12. 2017 bodo že tradicionalno poskrbele, da se bodo 
ob prihodu Božička otroci in njihovi starši lahko okrepčali in 
posladkali.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
V januarju bodo začele priprave na občni zbor.
Poskrbele bodo za izobraževanje članic. 
V februarju bodo izvedle občni zbor in pripravile pustovanje.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Udeležile se bodo božičkovih stojnic ob prihodu Božička za 
najmlajše na občinskem trgu. 
V prvih mesecih leta si bodo zadale program dela za leto 
2018.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Nadaljevale bodo zimsko rekreacijo v gasilskem domu.
Odpravile se bodo na popoldansko ekskurzijo.
 

Pripravila: Hilda Bedrač

Ljudski pevci s Hajdine 
na pevskih pripravah na Obali

Če bi jim odpadlo gostovanje v Izoli, se za ljudske pevce s Hajdine leto nikakor 
ne bi uspešno končalo. Tega so se zavedali tudi letos, ko so že od pomladi načr-
tovali svoje tradicionalne obmorske pevske priprave.

Oktober je doma zadržal dva pevca, ki 
so ju sicer pogrešali, a se je sekstet od-
ločil, da bo vsak od njih poskušal gla-
sovno nadomestiti njihova prijatelja. 
19. oktobra so za štiri dni odpotovali 
v Izolo, kjer so v Hotelu Delfin že stari 
znanci. Petkov večer je bil namenjen 
hotelskim gostom, v soboto pa so 
nastopili v Domu upokojencev Ptuj – 

enoti v Kopru. V nedeljo so zapeli pri 
maši v cerkvi Marijinega prikazovanja 
v Strunjanu. Po maši je sledil koncert 
v cerkvi, na katerem so si zaslužili 
bučen aplavz. Program je povezoval 
Franc Paternost in se tudi v tej vlogi 
odlično izkazal.

Silvestra Brodnjak

Foto: Špela Hlede

Podprite naša društva, 
ker vas nič ne stane 

Društveno dogajanje je pomemben 
del življenja v naši občini. Veliko 
občanov je tudi članov društev, ki 
s ponosom in vnemo skrbijo, da je 
vsakdan v naši občini lepši, varnej-
ši ali športno in kulturno pestrejši. 
Vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko 
našim društvom še dodatno poma-
ga, tako da jim podari do 0,5 % svoje 
dohodnine. To ga nič ne stane, po-
meni pa veliko. 
V naši občini je 7 društev, ki jim lahko 
podarite del svoje dohodnine in tako 
pomagate pri njihovih prizadevanjih. 
Če se za to ne odločite, gre vašega pol 
odstotka nazaj v proračun. Tam vsako 
leto ostane več kot štiri milijone evrov 
neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi 
jih ravno naša društva znala najbolje in 
najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni naših 
prostovoljnih gasilcev – ti si vedno zaslu-
žijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo 
poleg gasilcev še kakšno svoje najljubše 
društvo, tudi njim lahko podarite svoje-
ga pol odstotka. Če bi radi pol odstotka 
razdelili med več društev, lahko storite 
tudi to – izberete jih lahko do največ pet. 
Darujete lahko prek sistema e-Davki ali 
se pozanimate pri društvih samih. Lahko 
pa obiščete spletno stran dobrodelen.
si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz 
naše občine – poiščete jih po poštni šte-
vilki, označite jih, vpišite svoje podatke, 
si natisnite obrazec in ga do konca leta 
odnesite ali pošljite na finančni urad. 
Vaša odločitev velja do preklica oziroma 
spremembe prejemnikov. Bodite dobro-
delni še letos, da bo že naslednje leto 
tudi zaradi vas življenje v naši občini še 
lepše, boljše, varnejše. Hvala.

CNVOS

Pexels
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Adventni venčki za bazar

Kot že nekaj let doslej so se tudi letos učenci, starši in uči-
telji Osnovne šole Hajdina zadnji teden v novembru loti-
li izdelave adventnih venčkov. Potem so jih razstavili na 
šolskem bazarju, ki je bil v petek, 1. decembra. Za nekaj 
časa so se jim pridružile tudi članice likovno-fotografske 
sekcije, ki so imele ta dan likovno delavnico. Vzdušje je bilo 
ustvarjalno in družabno, izdelki pa barviti.

Besedilo in foto: S. Brodnjak

V Skorbi srečanje 
z Miklavžem 

Tudi letošnji december se je v Skorbi začel v vsej čarobno-
sti in v prazničnem vzdušju, do konca leta pa se bo zvrstilo 
kar nekaj zanimivih dogodkov. Zlate šibe in pisani bom-
boni so v prvih decembrskih dneh že naznanili, da prihaja 
prvi od dobrih decembrskih mož.

Otroška gledališka skupina je na odru najprej nav-
dušila s predstavo Princeska na zrnu graha, potem 
pa so bili igralci dobra družba svetemu Miklavžu in 
njegovemu spremstvu.

Petega decembra zvečer je bilo že vse 
v znamenju prihoda Miklavža, Dom 
krajanov Skorba pa je bil tudi letos 
poln do zadnjega kotička. Otroke, 
starše, dedke in babice je prijazno na-
govorila predsednica VO in KD Skorba 
Renata Gabrovec, potem pa je oder 
za nekaj trenutkov prevzela otroška 
gledališka skupina KD Skorba pod 
vodstvom režiserke Katje Zupanič. 
Mladi gledališčniki so zaigrali v prired-
bi predstave Princeska na zrnu graha. 
Nato se jim je pridružil dobri decem-
brski mož Miklavž s spremstvom in 
nagovoril otroke, ti pa so mu pove-
dali marsikaj zanimivega in obljubili, 
da bodo v prihodnje še bolj pridni. 
Miklavž jih je tudi obdaril in vsakemu 
podaril še zlato šibo.

Besedilo in foto: TM
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Na OŠ Hajdina prednovoletni bazar
Petkov popoldan, 1. decembra, je bil na OŠ Hajdina praznično obarvan. Tudi v 
letošnjem šolskem letu so na šoli organizirali dobrodelni prednovoletni bazar 
z naslovom Delo pridnih rok hajdinskih otrok. Vse izdelke, ki so jih obiskoval-
cem ponudili na lepo okrašenih stojnicah, so ustvarili ob pomoči učiteljev, čla-
nic društev in drugih posameznikov.

Nastali so čudoviti, uporabni, naravni 
izdelki, ki so jih učenci ponudili na ba-
zarju in dobili veliko pohval za svoje 
delo. Poleg božične dekoracije, okra-
skov za smrečico, voščilnih, adventnih 
venčkov so na bazarju ponudili še 
odlične kekse in suha jabolka. Rav-
nateljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič 
Lorber je povedala, da je bilo tudi v le-
tošnji bazar vloženega ogromno tru-
da in časa, zato so bili posebej veseli 
dobrega odziva in obiska, še najbolj 
pa novice, da so za šolski sklad zbrali 
nov znesek, s katerim bodo lahko po-
magali učencem za različne nadstan-
dardne dejavnosti.

V POLFINALE STA SE UVRSTILA 
LUKA IN NEŽA
Po koncu bazarja je na šoli potekala 
še prireditev Otroci pojejo slovenske 
pesmi in se veselijo, ki jo je organizi-
rala družba Radio-Tednik Ptuj. V pol-
finale sta se uvrstila šestošolec Luka 
Šlamberger in četrtošolka Neža An-

gel. Neža je izbrala pesem Milijon in 
ena, ki jo poje Klara Jazbec, Luka pa je 
komisijo navdušil z izvedbo narodno-
-zabavne skladbe Babica.
Čestitamo!

Besedilo in foto: 
TM

Po koncu bazarja je bila na šoli prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na fotografiji so leto-
šnji pevski talenti OŠ Hajdina. Foto: Črtomir Goznik
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Na slovenskem zajtrku 
v OŠ Hajdina in vrtcu

Tradicionalni slovenski zajtrk ob mleku, kruhu, medu, maslu in jabolkih je v 
petek, 17. novembra, združil več kot 260.000 otrok v vrtcih in šolah po vsej 
Sloveniji.
Tradicionalni slovenski zajtrk kot osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane so 
imeli tudi na OŠ Hajdina in v vrtcu Najdihojca. Na zajtrku sta se jim pridružila 
tudi župan mag. Stanislav Glažar in direktorica občinske uprave Valerija Šam-
prl.

Vzdušje v šolski jedilnici je bilo na dan tradicional-
nega slovenskega zajtrka prav posebno ...

Na Hajdini so tudi letos posebej po-
udarili pomen zdravega prehranjeva-
nja in zagotavljanja hrane iz lokalnega 
okolja, veliko so se pri pouku pogo-
varjali o pomenu zajtrka za zdravje, 
pomenu in prednostih lokalno pride-
lanih živil, pomenu kmetijstva in če-

belarstva ter njunem vplivu na okolje 
in o pravilnem ravnanju z odpadki. Le-
tos so se med drugim prvič sladkali z 
medom iz šolskega čebelnjaka, z mle-
kom s kmetije Vogrinec, teknile pa so 
jim tudi druge domače dobrote.

Besedilo in foto: TM

Sladkali so se tudi v vrtcu, zraven pa prepevali pesem Čebelar.
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Svetovni dan hrane v 
znamenju zagotavljanja 

globalne prehranske varnosti
Vse od leta 1979 se po za-
slugi Združenih narodov 
(ZN) 16. oktober obeležu-
je kot svetovni dan hrane. 
Tema letošnjega dne pote-
ka pod geslom »Združeni 
proti lakoti«. S tem geslom 
želi ZN opozoriti, da se 
lahko proti lakoti, ki danes 
pesti že kar milijardo ljudi, 
borimo le na način, da se 
poveča proizvodnja hrane 
na vseh ravneh, lokalno, re-
gionalno in globalno.
To med drugim vključuje 
razvoj kmetijskih sektorjev 
in lokalne kmetijske proi-
zvodnje v nerazvitih in raz-
vitih državah. Zagotavljanje 

globalne prehranske var-
nosti je pomembno tudi za 
Slovenijo, ki si je v okviru 
osnutka Resolucije o stra-
teških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in 
živilstva zadala nalogo, da 
mora pomagati nerazvitim 
pri doseganju njihove pre-
hranske varnosti, obenem 
pa tudi krepiti svojo proi-
zvodnjo in si prizadevati za 
ekonomsko učinkovito po-
krivanje dela svojih potreb 
po hrani in tam, kjer smo 
in bomo konkurenčni, tudi 
prispevati h globalni pre-
hranski varnosti.

Marija Meklav

Šola pripoveduje 
120-letno zgodbo o sebi

Četrtek, 26. november 2017, je bil za nas poseben dan. V šolo smo 
prišli ob enih. Popoldanske dejavnosti so potekale do petih. Med 
poukom so nas obiskali nekdanji učitelji in učenci naše šole. Pri-
povedovali so nam o šoli, kako so prišli na šolo in o življenju doma. 
Medtem so nekateri imeli generalko. Po generalki smo imeli malico.

Gospod Ekart se spominja šolskih dni. Foto: Andreja Novak

Po malici sta nas obiskala gospod učenik in gospodična učiteljica 
iz Šolskega muzeja Ljubljana. Predstavili so nam način pouka ne-
koč. Nekateri so sedeli v starih šolskih klopeh, mi pa na klopci. Roke 
smo morali imeti na hrbtu. Gospodična učiteljica nam je predstavi-
la nekdanja šolska pravila. 

Kmalu zatem smo si ogledali zanimiv film o pisavi nekoč. Ob 17. uri 
je sledila prireditev z naslovom Od tablice do tablice. Na prireditvi 
so nastopili tudi učenci iz Hrvaške, ki so pripravili prijeten program. 
Tudi naši učenci so se lepo potrudili z nastopi. Na začetku sta na-
stopila gospodična učiteljica in gospod učenik ter k sebi poklicala 
tudi gospoda župana, gospo Simoničevo in ravnateljico iz OŠ Ra-
doboj – bilo je zelo zanimivo. Na koncu je nastopil učiteljsko-vzgo-
jiteljski pevski zbor. Popoldan je bil zelo prijeten.

Lora Šadl in Šanaja Zupanič Loreber, 7. r.

Foto: Andreja Novak

Kako so v starih časih hodili v šolo
Babi mi je povedala, da je šola postala obvezna pred 200 leti. V 
njihovem razredu jih je bilo zelo veliko. Takrat so pisali na tablice, 
kasneje pa je naslednja generacija dobila zvezke in črnila. Imeli so 
manj predmetov kot danes, zato so pa imeli lepopisje. Njihovi učitelji 
so bili zelo strogi, zraven pa so vedno nosili palico. Imeli so zlato in 
črno knjigo, v katero so vedno zapisovali pridne in poredne učence, 
v razredu pa so še imeli oslovsko klop. V šoli niso imeli malice, zato 
so si vedno od doma nosili kruh in jabolko. Pred 1. razredom so 
imeli zdravniški pregled, na katerem so jih cepili proti črnim kozam. 
Stranišče so imeli zunaj, ki pa je bilo »na štrbunk«. Vodovoda ni bilo, 
zato so imeli korito, v katerem je bila voda, obrisali pa so se v skupno 
brisačo. Domača naloga je bila samo iz matematike. Babi bi raje 
sedaj hodila v šolo.

Pripovedovala babi Marija Mohorko
Napisala: Manca Matjašič, 7. a                                                         

Kakšno je bilo življenje nekoč
Pogovarjala sem se z babico. V šolo je hodila v Ljutomer in v Videm 
pri Ptuju. Učitelji so bili strogi. Učenci so imeli navadne torbe z na-
ramnicami. Za pouk so potrebovali: lesene barvice, peresnik in v viš-
jih razredih so imeli že nalivno pero. Šola je bila velika in razredi so 
bili že prepleskani. Table niso bile tako velike kot v današnjih časih. 
Športno vzgojo so imeli pozimi v razredu, poleti na igrišču. V šoli so 
največkrat igrali med dvema ognjema in odbojko. Malico so imeli v 
razredu. Če je bil kdo poreden, je moral stati v kotu ali pa je moral 
stati pred razredom. Takrat so učitelje morali klicati tovariši. 

Monja Lončarič, 7. r.
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V petek, 17. novembra 2017, so hrva-
ški nadarjeni učenci skupaj z učitelji 
obiskali Ptuj. Najprej so si ogledali 
zbirke na ptujskem gradu. Najbolj so 
bili navdušeni nad maskami, posebej 
nad kurentom, katerega opravo so si 
lahko tudi pomerili in se z njo foto-
grafirali. Po ogledu so se jim pridružili 
učenci OŠ Hajdina in skupaj smo se 
sprehodili po ulicah Ptuja ter se usta-
vili ob glavnih znamenitostih. Skozi 
Ptuj nas je vodil učitelj zgodovine in 
geografije Iztok Milošič. Čeprav nas 
je malo zeblo, je bilo sprehajanje po 
Ptuju zanimivo in prijetno doživetje. 
Hrvaški učenci so bili zelo navdušeni. 
Ob koncu smo se ustavili še na ptuj-
skem pešmostu, kjer smo se fotogra-
firali. 
Druženje naših in hrvaških učencev 
smo nadaljevali na OŠ Hajdina. Naj-
prej smo se okrepčali ob okusnem 
kosilu, nato pa je sledilo prijetno dru-
ženje učencev.
Veselimo se že naslednjega srečanja, 
ko se bodo naši učenci februarja od-
pravili v Krapino. Tudi tam zanimivosti 
ne bo manjkalo.
V veselje nam je, da smo vzpostavili 

takšno sodelovanje. Z našimi druženji 
krepimo medsebojno prijateljstvo ter 
gradimo lepši in boljši svet, v katerem 

nam medsebojne razlike niso ovire, 
ampak priložnosti.

Vesna M. Lorber 

Učenci OŠ Side Košutić Radoboj 
na obisku na Ptuju

OŠ Hajdina že tri leta uspešno sodeluje z OŠ Side Košutić Radoboj na Hrvaškem. 
Sodelovanje smo najprej vzpostavili učitelji, sedaj pa že dve leti sodelujejo tudi 
učenci obeh šol.

Skupinska fotografija je nastala na ptujskem pešmostu. Foto: arhiv OŠ

S Simbiozo do znanja uporabe računalnika in 
medgeneracijskega druženja

»Bila sem prava začetnica,« je rekla Ida Kraner, ena izmed 
dveh udeleženk letošnjega projekta Simbioza. Učenci se 
pri tem projektu že tradicionalno prelevijo v mlade učitelje 
in poučujejo starejše, kako se uporablja računalnik, kako 
se oblikujejo razna besedila v Wordu, predvsem pa, kako 
poteka e-komunikacija s pomočjo e-pošte, omrežja Face-
book, kaj vse omogoča pametni telefon ipd. Obe gospe 
sta bili zelo pridni in delavni učenki. Prav nič začetniško 
nista delovali. 
Gospa Ida je spoznala, da ti »znanje računalništva« koristi 
tudi v tem življenjskem obdobju. V današnjem času gre 
vse na »E«. Računalnik lahko koristno uporabimo za komu-
niciranje in razvedrilo, za dušo, iskanje podatkov – Google, 
novice, ročna dela, recepti, koristni zdravstveni in vrtnarski 
nasveti, e-napotnice idr. Njena »sošolka« Dragica Kozel, ki 
je prišla poglobit in razširit svoje znanje, je povedala: »Prav 
je, da še zdaj, ko smo mobilni, te stvari usvojimo, ker nas 
lahko hitro nekaj priveže med štiri stene in ti to znanje 
pride prav. Internet ni samo za recepte, pošto in nasvete, 
ampak lahko z njim tudi v detajle spoznavaš lepote naše 

Slovenije in dobiš idejo za izlet.«  
Učenci prostovoljci Lana, Niko in Lan ter učiteljice Mateja, 
Urška, Andreja in učitelj Iztok smo uživali v druženju z go-
spema. Tudi mi smo se od njiju veliko naučili.

Andreja Novak

Foto: Valentin Vogrinec, 9. b
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Šolarji in policist 
skupaj v akciji

Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
je v okviru aktivnosti, ki jih izvajajo na področju zmanj-
ševanja škode zaradi alkohola, v sodelovanju s Policijsko 
postajo Ptuj in šolami v Podravju izvedla preventivno ak-
cijo Otroci za varnost v prometu. Preventivna akcija je lep 
primer povezovanja in sodelovanja šolstva, zdravstva in 
policije.

V Podravju se je akciji letos pridružilo 
15 šol in vrtcev, na ptujskem območju 
pa so bile izbrane osnovne šole Hajdi-
na, Ljudski vrt, Breg in Kidričevo. Z ak-
cijo opozarjajo na nezdružljivost pitja 
alkohola in vožnje ter s pomočjo otro-
ških sporočil trkajo na vest odraslih, 
da v prometu ne bo alkohola. V okviru 
akcije je Nacionalni inštitut za javno 
zdravje v začetku septembra razpi-
sal likovni natečaj za osnovne šole. 
Otroci so se z mentorji pogovarjali o 
problematiki alkohola v prometu in 
preprečevanju nesreč. Na to temo so 
v oktobru pripravili tudi likovne izdel-
ke z namenom, da s svojimi sporočili 
potrkajo na vest odraslih ter jih opo-
zorijo na nezdružljivost pitja alkohola 

in vožnje, je povedala ravnateljica OŠ 
Hajdina Vesna Mesarič Lorber. Do-
dala je, da jim je bila tematika všeč, 
učenci prvega in tretjega razreda pa 
so bili navdušeni, pridno so ustvar-
jali in se hkrati o tej temi tudi veliko 
pogovarjali. Zaključek akcije, v kateri 
so zvezde otroci in policisti, so uspe-
šno izpeljali v deževnem in hladnem 
ponedeljku, 13. novembra, ob zelo 
prometni cesti Maribor–Ptuj. Na kraju 
dogodka se jim je pridružil tudi Slav-
ko Burjan, predsednik Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine Hajdina.
VOZNIKOM PODELILI RISBICO 
S SPOROČILOM IN KNJIŽICO O 
ŠKODLJIVOSTI ALKOHOLA
Vodja policijskega okoliša Igor Levstik 
iz Policijske postaje Ptuj je v okviru ak-
cije izločal voznike iz prometa, izvajal 
kontrolo prometa in test alkoholizira-
nosti, tretješolci pa so voznikom po-
delili risbico s sporočilom in knjižico 
o škodljivosti alkohola ter jim zaželeli 
srečno in varno vožnjo brez alkohola. 
Samo eden od voznikov ni pokazal 

posebne naklonjenosti tej akcij, pri 
vseh drugih pa je bil odziv zelo dober. 
Otroci so bili hkrati navdušeni, saj so, 
kot sta dejali tretješolki Ajda in Valen-
tina, skupaj opravili zelo pomembno 
nalogo. 
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO 
ZDRAVJE SVETUJE
Alkohol v prometu je odraz širšega oko-
lja in je hkrati javnozdravstveni pro-
blem. Poleg nadzora in kaznovanja so 
zato izrednega pomena opozarjanje 
nanj, ozaveščanje in izvajanje številnih 
preventivnih aktivnosti. Pomembno je, 
da se v družbi jasno izoblikuje mnenje, 
da je alkohol splošni problem in da je 
potrebna ničelna toleranca do alkoho-
la v prometu v vseh vlogah, med vozniki 
kot tudi pešci in kolesarji. Zato nikoli ne 
vozite pod vplivom alkohola niti se ne 
vozite z voznikom, ki je pil alkohol. Tudi 
pri pešcih in kolesarjih je alkohol de-
javnik tveganja, saj je vsako leto nekaj 
pešcev in kolesarjev, ki so utrpeli hude 
posledice v prometnih nesrečah prav 
zaradi alkohola. 

Besedilo in foto: TM

Pri OŠ Hajdina je bilo 13. novembra pestro. Tretješolci so se ob pomoči policista Igorja Levstika dobro znašli.
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Otroci za varnost v 
prometu

Na Območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
so v okviru aktivnosti, ki jih izvajajo na področju zmanj-
ševanja škode zaradi alkohola, izvedli preventivno akcijo 
Otroci za varnost v prometu. Z akcijo opozarjajo na nevar-
nost vožnje pod vplivom alkohola.

O problematiki alkohola v prometu smo se pogovarjali 
tudi z učenci naše šole. Na to temo smo ustvarjali likovne 
izdelke s sporočili za odgovorne voznike. Zaključek akcije, 
v kateri so sodelovali učenci 1. in 3. razreda, člani prome-
tnega krožka in policist Igor Levstik, smo izpeljali v pone-
deljek, 13. novembra, od 12. do 13. ure na avtobusnem 
postajališču v bližini Osnovne šole Hajdina. 

Karmen Jerenko

Žana Ogrizek iz 3. a je zapisala: »V šoli smo se pogovarjali o ne-
varnosti alkohola za voznike. Narisali smo risbice za tekmovanje in 

smo dobili nagrado, obisk policista, ki je prišel k nam v šolo. Učenci 
3. a in b razreda smo šli z njim na avtobusno postajališče pred šolo. 
Tam smo se postavili v vrsto dva po dva. Imeli smo risbice in spo-
ročilo za voznike. Policist je začel ustavljati avtomobile. Ko je ustavil 
avto, so morali vozniki pihati v palčko. Ko je policist končal pregled, 
smo otroci predali voznikom risbo in mu zaželeli varno vožnjo brez 
alkohola. Ko smo končali, smo šli nazaj v šolo. Bilo mi je všeč.«

Otroci smo zaželeli varno pot brez alkohola.

Vtisi s Celjskega sejma 
S hajdinsko šolo smo se podali na Celjski sejem in si ogledali veliko 
različnih ter zanimivih poklicev. Hodili smo do stojnic, na katerih 
so nam predstavljali poklice in nam povedali tudi kaj novega. Pri 
nekaterih stojnicah smo izdelovali izdelke, pri drugih smo pokušali 
tudi hrano. Vsakega od nas je nekaj zanimalo, nekatere bolj 
gostinstvo, nekatere pa bolj gradbeni poklici. Dobili smo tudi list, na 
katerega smo izpolnjevali naše želje o različnih poklicih. Ta sejem je 
bil razdeljen na več hal in v prostem času smo si večino hal lahko 
tudi ogledali. V nekaterih smo našli veliko zanimivega. Ob koncu 
dneva smo se odpravili domov polnih vtisov in znanja. Nekateri so 
se že odločili, kaj bi želeli postati. Sejem me je zelo navdušil, saj mi je 
pomagal pri nekaterih odločitvah in moji prihodnosti.

Zala Majhen, 9. r.

Podzemni svet
Nekje globoko pod zemljo obstaja skrivni svet, kjer je vladal velik ča-
rovnik krtov, ki je bil zelo zloben, saj je uročil vse prebivalce. A tam je 
bil neki junak, ki je reševal prebivalce. Ta junak je bil zelo pogumen, 
saj je premagal vsako zlo, a tega čarovnika ni mogel premagati. 
Več let je treniral in ga še vedno ni mogel premagati. Nato se je po-
javil krt z imenom Lipko. Ko je odrastel, je hotel premagati čarovnika, 
a mu nikakor ni šlo, zato sta se združila s prejšnjim junakom, a ta se 
ni strinjal, ker je bil krtek premlad. Minevala so leta, a Lipko se ni pre-
dal. Ko je odrastel, je dobil ponovno priložnost. Nato sta leta in leta 
trenirala in kmalu bila pripravljena premagati čarodeja. Ko sta prišla 
do votline, ju je pričakalo presenečenje – vsi vaščani so bili začarani 
v vojake. Ker so imeli takšno moč, so prvotnega junaka spremenili v 
kamen. Lipko se je ustrašil in pobegnil.
Treniral je več let in se odločil, da znova napade čarovnika, reši vse 
vaščane in prijatelja. Od zdaj naprej je v votlinah mir.

 Luka, Vid in Teo, 6. a

Filatelistični krožek 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo pri krožku zelo dejavni. 
Imamo kar nekaj novih članov, ki se pridno učijo in sesta-
vljajo svoje prve zbirke.

V počastitev 120-letnice 
stavbe OŠ Hajdina smo 
izdali spominsko poštno 
znamko, in sicer kot osebno 
poštno znamko. Znamka je 
tiskana na samolepilnem 
papirju in valovito izseka-
na v dveh običajnih polah 
po 20 primerkov. Nomina-
la po enega primerka no-
vih znamk je 0,37 evra (A). 
Motiv znamke, sončnice, je 
odlično zasnovala učiteljica 
likovne vzgoje Romana Ki-

seljak. Rumena barva sonč-
nic predstavlja vitalnost in 
inteligenco, je simbol vere, 
dolgoživosti, zdravja, pre-
hranjevanja, osredotoča-
nja, sreče, prilagodljivosti, 
znanja idr.
Tako kot sončnice svoj cvet 
ves čas obračajo proti son-
cu, tudi delavci in učenci 
šole sledimo svojim prepri-
čanjem in vizijam.

Karmen Jerenko
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V ponedeljek, 27. 11. 2017, smo imeli na naši šoli poseben tehniški 
dan. Pekli smo pecivo. Pomagale so gospe iz Društva žena in deklet 
iz Gerečje vasi. Skupaj z gospodinjami in učiteljicama smo pekli 
korenčkove in navadne žepke z marmelado, kokosove hlebčke, 
orehove rogljičke in kekse na strojček. Učiteljici in gospodinje so 
zamesile testo, mi pa smo ga oblikovali, nato pa spekli in posuli s 
sladkorjem.
To peciva bomo prodajali na božičnem bazarju, ki bo v petek, 1. 
12. 2017. Ta tehniški dan mi je bil zelo zanimiv in poučen, saj smo 
spoznali nove recepte in se tudi zabavali.

Lina Wolf

Priprava na šolski bazar v 
5. a razredu

V ponedeljek, 27. 11. 2017, smo imeli tehniški dan. Pekli smo pecivo. 
V šolo smo si prinesli predpasnike, sklede, valjarje za testo. Nestrpno 
sem pričakoval potek dejavnosti.
Razdelili smo se v dve skupini. Jaz sem ostal v razredu, kjer so se 
nam pridružile gospodinje iz Gerečje vasi. Pekli smo žepke z mar-
melado, kokosove hlebčke, sezamove krekerje, korenčkove žepke in 
še več drugega peciva. Sodeloval sem pri peki žepkov z marmela-
do. Za žepke z marmelado so gospodinje zamesile testo, za katero 
so potrebovale moko, jogurt in margarino. Pripravljeno testo smo 
povaljali in ga s kozarcem razrezali. Na kroge smo nanesli breskovo 
marmelado, jih zavili v polkrog in stisnili robove. Z vilicami smo jih 
olepšali in obdali s sladkorjem. Pripravljene piškote so gospodinje 
zložile v pekače. V kuhinji so pripravljene žepke spekli. Vsa peciva 
smo zapakirali v vrečke. Tako so bile pripravljene za bazar.

Patrik Amon 

V ponedeljek, 27. 11. 2017, smo pekli štiri vrste keksov za bazar. 
Nekateri smo jih pekli, drugi pa zavijali. Pomagale so nam štiri gospe 
iz Gerečje vasi. Kekse smo lahko tudi pokusili in bili so zelo dobri, 
vsem pa so bili najboljši tisti z marmelado.

Maša Belić

Na tehniškem dnevu smo pekli različne vrste peciva. Pomagale so 
nam gospodinje iz Gerečje vasi. Jaz sem pomagala pri tehtanju in 
pakiranju peciva v vrečke. Imeli smo se lepo.

Sara Molnar 

V ponedeljek smo pekli pecivo. Sam sem pomagal pri izdelovanju 
keksov na mlinček. Gospodinje so testo zamesile, mi pa smo vrteli 
mlinček, dali testo v odprtino in oblikovane kekse polagali v pekač. V 
kuhinji so jih spekli. Spekli smo različne vrste peciva.

Nejc Lončarič

Na tehniškem dnevu smo s pomočjo gospodinj in učiteljic pekli pi-
škote, ki jih bomo prodajali na prednovoletnem božičnem bazarju. 
Pekli smo sezamove krekerje, žepke, kokosove kroglice in rogljičke. 
Sam sem sodeloval pri oblikovanju kroglic in orehovih rogljičkov. S 
temi sem imel v začetku nekaj težav. Ko mi je učiteljica še enkrat po-
kazala, kako naj jih oblikujem, je delo steklo. Na koncu sem pomagal 
še pri pakiranju teh piškotov.

Lan Drevenšek

V začetku smo se razdelili v dve skupini. Moja skupina je šla v jedil-
nico, kjer smo iz testa, ki ga je učiteljica Nataša zamesila, oblikovali 
kokosove kroglice. Delo mi je šlo dobro od rok, čeprav je bila včasih 
kakšna kroglica prevelika. Polagali smo jih v pekač. V kuhinji so jih 
spekli. Pekli smo tudi sezamove krekerje, rogljičke, žepke in kekse na 
strojček. Ta dan mi je bil zelo všeč, saj nismo imeli pouka.

Lovro Mirković Zver

V ponedeljek, 27. 11. 2017, smo v šoli pekli piškote. Moji sošolci in 
sošolke so jih pekli, jaz, Sara in Nensi pa smo jih pakirale. Prodajali 
smo jih na božičnem bazarju. Zbrani denar bomo dali v šolski sklad. 
Ta dan se mi je zdel super, ker smo zapakirali veliko piškotov.

Eva Rihtarič, 5. a

Ogled slikarske razstave

V torek, ko imamo na urniku likovno umetnost, smo z učiteljicama 
odšli v dvorano Doma upokojencev na Hajdini, kjer smo si ogleda-
li slikarsko razstavo Likovno-fotografske sekcije Hajdina. Na največ 
platnih je bila naslikana hajdinska cerkev, bile pa so tudi druge slike.
Gospa Cecilija Bernjak nam je vsako sliko predstavila in povedala, kje 
je nastala in kdo jo je naslikal. Povabila nas je, da se pridružimo slikar-
skemu krožku, ki poteka v Osnovni šoli Hajdina vsako sredo ob pol 
šestih. Potem smo si ogledali še gasilsko razstavo v občinski stavbi, 
kjer sem na slikah našla tudi svoje mentorice.

Maša Belić, 5. a

V torek, 21. 11. 2017, smo šli na ogled likovne razstave v dvorano pri 
cerkvi. Videli smo veliko lepih slik. Gospa Cecilija nam je o vsaki po-
vedala, katera likovna tehnika je in kje je nastala. Vse so mi bile zelo 
všeč. Večina jih je prikazovala kapele in cerkve v naši okolici.

Anej Marčič, 5. a

Šola nekoč
Pogovarjala sem se z babico Marto Kirbiš iz Gerečje vasi. 
V šoli nekoč niso imeli centralne kurjave, temveč glinene peči, ki so 
se grele s premogom. Bilo je osem učilnic in v vsaki učilnici lončena 
peč. Pod pečjo je bila tako imenovana »koln kišta« – zaboj za pre-
mog. Mize so bile iz zelo neobdelanega lesa, zato so imeli posebne 
rokavce – to je bil kos blaga, zašit v obliko valja, in je imel na vsaki 
strani gumico. Namen tega je bil, da so jih dali na roke in so jim se-
gale od zapestja do ram, da si niso raztrgali majic. V vseh razmerah 
so hodili v šolo peš. Stranišče je bilo zelo enostavno: bila je dolga 
cev, na cevi pa deščica. Revni so si nosili malico od doma, bogati pa 
so jo imeli v šoli, vendar je za vse veljalo, da so imeli na mizi prtiček. 
Vsi so jedli v učilnici in reditelj je zapisoval, kdo ni imel prtička in co-
pat. Copate so si naredili iz »kožuhija« pri predmetu tehnika. Sistem 
v zvezkih je bil tak, da so imeli prvi del zvezka za v šoli, zadnji pa 
za doma. Imeli so samo peresnik ali »redis pero« in črnilo (»tinto«). 
Moja babica je hodila v šolo v 65 letih, takratna ravnatelja sta bila 
g. Pucko in g. Iglar. Učitelji so bili naslednji: ga. Iglar, g. Korbar, ga. 
Selinšek, ga. Kotler, ga. Podkrajšek, ga. Podgoršek in drugi. Kazni so 
bile: klofuta, udarec po prstih in podobno. 

Nika Sitar, 7. a
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Predavanje o zdravi 
prehrani

Ljudje smo med seboj zelo različni in imamo tudi različne 
prehrambne navade. O tem, kaj je zdravo in kaj ne, je tre-
tješolcem predavala medicinska sestra Maja. Priporočala 
je vsaj pet uravnoteženih obrokov, med katerimi je pose-
bej izpostavila zdrav zajtrk. Pomanjkanje določenih živil 
se najprej pokaže na koži, laseh, nohtih, preveliki telesni 
teži idr. ter na delovni vnemi. Učenci, ki v šolo pridejo lačni, 
ker nimajo zajtrka, se težje zberejo in je posledično slabši 
tudi učni uspeh. Velikokrat zaužijemo preveč sladkorja, ki 
je »skrit« v različnih sladkih pijačah, zato je sestra Maja na 
konkreten način prikazala, koliko sladkorja vsebujeta npr. 
ledeni čaj in kokakola. Priporočila je pester izbor živil, če je 
le mogoče sezonsko in ekološko pridelano hrano. 
Učenci so se pogovarjali tudi o vsakodnevnem gibanju. 
Priložnost za gibanje prinaša tudi vsakodnevna hoja v šolo 
in domov, ki pa je žal mnogo otrok ne izkoristi, saj se pri-
peljejo z avtobusom ali jih pripeljejo starši do šole. Dovolj 
gibanja vsak dan pripomore k boljši samopodobi, samo-
stojnosti in boljšemu učnemu uspehu. 

Karmen Jerenko

Sestra Maja z učenci 3. a

Moja čarovniška izkušnja
Bila sem le navadno najstniško dekle – do nekega dne. Tisti dan se je 
začel čisto običajno. Bila sem pozna od pouka, nisem imela naloge 
– moja vsakdanja izkušnja. Moje ime je Vanesa Petrnik, stara sem 16 
let. No, gremo nazaj k zgodbi. Z mojo najboljšo prijateljico Evo sva 
hiteli po hodnikih naše šole, da bi prišli vsaj minuto po zvonjenju, a 
ni nama uspelo. Učitelj Filip Rašovec nama je dal pripor, to pomeni, 
da sva morali ostati po pouku. Bilo je konec pouka, a le za naju ne – 
imeli sva pripor.
Prišel je čas in v učilnico je prišla učiteljica Vesna, najstrožja učitelji-
ca na šoli. Nekateri so celo govorili, da je čarovnica, ampak jaz tem 
traparijam nisem verjela. Bilo je sredi ure in jaz sem učiteljico prosila, 
ali lahko grem na stranišče. Seveda sem lahko šla in tako se je moja 
dogodivščina začela. Najprej je bilo vse normalno. Hodila sem po 
hodniku in videla vrata, ki jih prej nikoli ni bilo tam. Zdelo se mi je 
zelo čudno, zato sem se odločila, da grem pogledat, kaj je tam. Seve-
da pa so bila vrata zaklenjena. Nekaj časa sem iskala ključ in končno 
po petih minutah našla ključ za uro.
Tu je bil trenutek, ko sem vstopila v Čarovniško akademijo. Najprej 
nisem vedela, kje sem, ko pa sem hotela ven, so bila vrata zaklenjena 
in ključa nisem več imela v rokah. Mislila sem, da sem zaklenjena 
za vedno, da bom umrla od lakote, pa še na stranišče sem morala 
iti. Potem kar naenkrat do mene pristopi to dekle in se predstavi: 
»Moje ime je Nika, dobrodošla na Čarovniški akademiji!« Jaz sem bila 
preprosto osupla, mislila sem si: »O, mojbog, kaj jaz sploh delam na 
čarovniški akademiji, če sploh nisem čarovnica?« Ogledovala sem si 
okolico, da bi poiskala izhod, a ga nisem našla. Potem pa me je kar 
naenkrat nekaj dvignilo in odneslo v nekakšno pisarno, ki je bila vi-
deti kot zapor. Gledala sem naokrog in na vratih videla napis: PISAR-
NA RAVNATELJICE GORDAN. Potem sem si mislila: »Kaj sem naredila, 
da sem pri ravnateljici?« Potem pa je ona spregovorila: »Pozdravlje-
na, Vanesa, dobrodošla na Čarovniški akademiji. Od danes naprej se 
boš pri nas urila 3 dni in potem boš postala prava čarovnica in nada-
ljevala rodbino Petrnik.« Mislila sem si: »Kakšno rodbino, kdo v moji 
družini je čarovnik …« Bilo je že pozno zvečer, ker je na akademiji 
čas tekel hitreje. Pristala sem v sobi z dekletom po imenu Amadea. 
Bila je zelo prijazna. Povedala mi je vse o akademiji, kako je nastala, 
kdo jo je ustvaril in kdo v moji rodbini je bil čarovnik ali čarovnica.
Ugotovila sem, da je bila čarovnica moja babica. Vedno sem sumila, 
a nikoli nisem bila prepričana. Pozno zvečer sem se odločila zaspati.
Bil je moj prvi dan in seveda je bil grozen. Najprej smo tekali pol ure, 
potem naredili 500 trebušnjakov in 340 sklec. Vsi dnevi so bili enaki, 
edino zadnja dva dneva smo se naučili čarati. Moram priznati, da 
sem bila tam res najboljša. Bil je moj zadnji dan. V teh treh dneh sem 
dobila veliko prijateljic, ki se jim je zgodilo podobno kot meni. Prišel 
je dan, ko sem postala prava čarovnica. Najprej je bil štiriurni uvod, 
potem je bil čas. Bila sem med zadnjimi, ker mi je ime Vanesa. Prišel 
je čas. Čez nekaj trenutkov sem postala prava čarovnica, kar pomeni, 
da sem zabeležena v tisto veliko knjigo, ki jo imajo čarovniki. Bil je 
moj čas, da rečem adijo. Poslovila sem se od vseh prijateljev in prija-
teljic. Potem sem sedla na tla in zaprla oči in spet sem bila nazaj na 
hodniku naše šole.
Naslednji dan sem svojo zgodbo zaupala prijateljem, a so mi vsi go-
vorili, da sem to verjetno samo sanjala, ampak jaz sem vedela, da je 
bilo vse to res. Čez nekaj časa se je to zgodilo moji najboljši prijate-
ljici in sedaj druga drugi pripovedujeva svojo zgodbo. Eni verjamejo, 
drugi ne, a midve veva, da je vse to res.

Vanja Vrabl, 6. a

Praznični čas

Praznični čas je nekaj posebnega,
za odrasle in za nas.

Božiček, Miklavž in dedek Mraz
nas obdarujejo z darili, sadjem

ter srečo in spoznanjem.

Božiček prihiti z jeleni in sanmi,
se po dimniku spusti, potiho,

da ne slišimo ga mi.

Ko Božiček odhiti,
veselje in radost v nas pusti.

Lora Šadl, 7. a
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Kdaj ste se zaposlili na OŠ Hajdina?
Na OŠ Hajdina sem se zaposlila leta 
1983. Takrat še ni bilo prizidka in telo-
vadnice. Bila je prostorska stiska, zato 
smo imeli pouk v dveh izmenah.
Od kdaj likovno ustvarjate?
Že odkar pomnim, rada likovno 
ustvarjam. Tako si krajšam čas. V mlaj-
ših letih je bilo ustvarjanja več, sedaj 
pa, kolikor mi čas dopušča.
Katera likovna tehnika vam je najbližje?
Rišem in slikam v različnih tehnikah, 
še posebej rada posežem po risarskih 
tehnikah, kot so risarske krede, tuš in 
drugo. Kdaj pa kdaj me zamika tudi 
grafika. 
Ali tudi doma likovno ustvarjate? 

Včasih sem likovno ustvarjala več, se-
daj pa, kolikor mi dopušča čas. Odvi-
sno je tudi od razpoloženja.
Katero glasbo radi poslušate?
Med delom večkrat poslušam glasbo. 
Všeč so mi različne zvrsti, še posebej 
mi je všeč letošnja zmagovalna pe-
sem Evrovizije.
Učenci vas imamo radi. Kako se vi poču-
tite na OŠ Hajdina?
Na šoli se počutim dobro. Imam do-
bre sodelavce pa tudi z učenci mi je 
prijetno. Še posebej prijetno je takrat, 
ko kaj lepega ustvarjamo in vidim, da 
učenci ob delu uživajo. 
Zakaj ste izbrali motiv sončnice?
Za znamko sem izbrala sončnice zato, 
ker mi je to cvetje zelo všeč. Cvetijo v 
mojem najljubšem času in imajo rade 
sonce kot jaz. Prav tako so sončnice 
priljubljen motiv raznih umetnikov.
Hvala, ker ste prisluhnili naši želji, da je 
na znamki, ki smo jo posvetili tako po-
membni obletnici šole, lahko vaše delo. 
Hvala tudi za vaše odgovore.

Člani filatelističnega krožka 
z mentorico Karmen Jerenko

Intervju z Romano Kiseljak, 
avtorico znamke

Usodna nevihta
Nekoč, pred davnimi časi, je živela deklica 
Sofija. Vsak dan se je s svojim psom igrala 
zunaj na dvorišču. Sofija je bila zelo dobra v 
šoli, dobivala je same dobre ocene. Mami-
ca je bila zelo zadovoljna z njo.
V šoli je učiteljica napovedala spraševanje 
matematike. Deklica Sofija se je zelo pri-
dno učila. Nato ji je mamica povedala, da 
gredo na rojstni dan k prijatelju Roku. Kupili 
so mu zelo lepo srajco. Rok je bil zelo za-
dovoljen z njo, saj je bila njegova najljubša 
barva. Rojstnega dneva je bilo konec. Sofija 
in njena mamica sta se odpeljali domov. 
Sofija je mamici povedala, da je zelo lačna. 
Mamica jo je odpeljala na pico in sladoled. 
Nato sta prišli domov. Mamica ji je vsako 
noč pripovedovala zgodbice za lahko noč. 
Tokrat je bilo zgodbi naslov Izgubljeni Čarli.
Pred davnimi časi je živel deček Daniel. Star 
je bil 11 let. Danes je bil njegov rojstni dan. 
Njegov očka mu je za rojstni dan podaril 
hrčka. Bil je zelo vesel, saj si je že mnogo 
let želel malo družbe, saj ni imel brata in 
ne sestre. Daniel je bil zelo skrben za hrčka, 
vsak dan mu je menjeval vodo, hrano itd. 
Nekega dne je hrčka Čarlija spustil iz kletke. 
Čarli je prosto tekal po sobi, ko se naenkrat 
zasliši pok. Šel je pogledat, kaj se je zgodilo, 
a je pozabil, da hrčka ni v kletki. Ugotovil je, 
da je v kopalnici mamica prevrnila kozarec 
s ščetkami. Šel je nazaj v svojo sobo. Spo-
toma se je spomnil, da je pozabil na svo-
jega hrčka. Daniel je hitro stekel do svoje 
sobe, a je že bilo prepozno. Hrčka ni bilo 
več. Poklical je svojo mamico in skupaj sta 
iskala hrčka, a ga žal nista našla. Daniel je 
bil zelo potrt, saj je izgubil svojega edinega 
prijatelja.
Zvečer je bilo zelo slabo vreme, zelo je gr-
melo, bliskalo in lilo je kot iz škafa. Daniel 
se je zelo bal strel. Mamica ga je potolažila 
s kepico sladoleda, nato pa ga položila v 
posteljo. Od takrat naprej se Daniel ne boji 
strel in grmenja. Deklica Sofija je bila tako 
vesela za dečka Daniela. Zunaj je začelo 
deževati, in ker Sofija rada skače po lužah, 
se je odločila, da bo šla ven. Mamica ji je to 
prepovedala, a Sofija je vseeno šla. Začelo 
je grmeti in se bliskati. Sofija ni vedela, kaj 
naj naredi, zato je še vedno skakala po lu-
žah. Nato je strela zadela drevo. Drevo se je 
odlomilo in skoraj padlo na deklico. Sofija 
se je ustrašila in se sesedla, a mami ji je ta-
koj priskočila na pomoč, jo odnesla v toplo 
sobo in skupaj sta popili čaj, srečni, da se ni 
zgodilo kaj hujšega.

Zoja Vrabl, 6. a

Sladkorna bolezen
Letos so učenci naše šole tekmovali v znanju o sladkorni bolezni. Na tekmova-
nju je bilo več poudarka na preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 z uravno-
teženo in zdravo prehrano, pomenu telesne aktivnosti, zapletom na očeh in 
nogah ter 60-letnici ZDDS.
Zveza društev diabetikov Slovenije, ki 
organizira tekmovanje, želi izboljšati 
prehranske navade (povečati uživanje 
sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih žit 
in žitnih izdelkov ter zmanjšati vnos 
trans maščob, nasičenih maščob, 
sladkorja in soli) in gibalne navade 
mladih. Prav tako želijo zaustaviti in 
obrniti trend naraščanja telesne mase 
mladih v Sloveniji in vplivati na manj-
šo pojavnost kroničnih nenalezljivih 
bolezni, kot je sladkorna bolezen. 
Na državno tekmovanje v znanju o 
sladkorni bolezni, ki je potekalo 18. 

novembra 2017, sta se uvrstili Lea 
Koderman in Karin Gojkošek, učen-
ki 9. razreda. Obe sta osvojili srebrno 
priznanje. Pet učencev je osvojilo bro-
nasto priznanje. Druženje z učenci je 
bilo zelo prijetno, saj so bili zelo moti-
virani za pridobivanje novega znanja. 
Povezovali so jih pozitivna energija, 
prijateljstvo in želja po uspehu.
Znanje je zaklad, ki venomer spremlja 
svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

Mateja Draškovič
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Plavalni tečaj

Od 20. do 24. novembra 2017 so imeli učenci prve triade 
plavalni tečaj v Termah Ptuj. Učenci tretjih razredov so v 
bazenu preživeli 20 šolskih ur in tako opravili obvezni pla-
valni tečaj.
Učenci obeh prvih in drugih razredov so na plavanje od-
hajali po pouku in dnevno opravili po dve šolski uri pla-
valnega tečaja. Vsi so se uspešno prilagodili na vodo in 
razdeljeni v sedem skupin glede na svoje predznanje 
razvijali svoje plavalne spretnosti. Imeli smo srečo tudi z 
vremenom, tako da večjih težav in obolenj zaradi tečaja 
nismo zaznali. 
Hvala staršem, ki podpirajo nadstandardni del programa 
in otrokom s plačilom tečaja omogočajo učenje veščin, 
pomembnih za življenje. Hvala tudi občini Hajdina, ki s fi-
nančnimi sredstvi pomaga pri plačilu prevoza.

Besedilo in foto: Tatjana Habjanič

Delavnica na temo 
slabovidnosti 
v 3. a razredu

Danes sem se počutila, kot da sem slepa ali pa vsaj slabovidna. Slabovi-
dni so tisti, ki zelo slabo vidijo, slepi pa še manj (samo svetlobo) ali nič. 
Anja Brodnjak
Naučila sem se, da slepi uporabljajo veliko pripomočkov in da velikokrat 
potrebujejo belo palico ali psa. Žana Hohnjec
Zapomnila sem si, da slepota in slabovidnost ni isto. Valentina Žumer
Razlika med slabovidnostjo in slepoto je tudi, da pri slabovidnosti po-
magajo tudi očala, pri slepoti pa ne. Nik Vintar
Zapomnila sem si, da je veliko slabovidnih in slepih. Taša nam je zave-
zala oči z ruto in smo morali izvleči en predmet. Potem smo ga tipali in 
ga poimenovali. Imeli smo kar nekaj težav. Žana Ogrizek
Slabovidni uporabljajo pripomočke – lupo, palico, računalnik … Blaž 
Tetičkovič
Slepi in slabovidni imajo belo palico in psa vodnika. Imel sem posebna 
očala in sem moral do Taše, ki je igrala na tamburin. Nič nisem videl in 
sem se zabil v Marsela. Klemen Kores
Pri delavnici smo izvedeli, kako vidijo slabovidni. Jaša Panič
Zapomnila sem si, da včasih ne vidijo ali slabo vidijo na sredini očesa. 
Uporabljajo pripomočke, kot so očala, lupa, računalnik. Zoja Vegelj
Slabovidni uporabljajo pripomočke, ki jim pomagajo, da boljše vidijo in 
jim je delo lažje. Anej Dobnik
Slepi imajo palico in psa, ki jih vodi. Pes mora biti naučen, da slep člo-
vek ne gre na cesto. Tudi slepi mora zelo dobro znati uporabljati palico, 
potem lahko komaj dobi psa vodnika. Marsel Petek
Ko sem imela očala, skozi katera nisem nič videla, sem se spotaknila na 
Anejevi torbici in sem skoraj padla. Naš razred mora biti urejen. Rosa 
Cafuta Gajšt
Imeli smo delavnico. Pogovarjali smo se o lupah in o ljudeh, ki slabo 
vidijo. Ko slepi in slabovidni hodijo, jim lahko pomaga pes vodnik. Taša 
Marčič
Igrali smo se, kako vidijo slabovidni. Med seboj si moramo pomagati. 
Ajda Mirkovič Zver

Učenci 3. a razreda so sodelovali v delavnici, ki jo je pri-
pravila tiflopedagoginja Tina Rajh. Ob igri so se seznanili s 
težavami, s katerimi se srečujejo slabovidni in slepi ljudje. 
Po končanem delu so povedali:
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Okrasni jelenček

Nekoč je živela mala deklica Adelina. Ime-
la je lepe rdeče lase, oči modre kot tolmun 
in vesel obrazek. Stara je bila 9 let. Imela 
je mamo Lili in očeta Petra. Z njima je bila 
vesela in rada se je igrala z njima. Nekega 
dne sta starša Adelino pustila samo doma. 
Sama pa sta hotela iti na obisk k babici, ki 
je bila bolna. Adelini sta povedala, kaj lah-
ko počne in česa ne. Poslovili so se in odšla 
sta. Tako je bila Adelina sama doma.
Bil je že božični večer. Ker staršev še ni bilo 
domov, je sama okrasila smrečico. Ko je 
obešala okraske na smrekico, je zagleda-
la lepega okrasnega jelenčka. Bil ji je tako 
všeč, da ga je obesila v svoji sobi. Ko je 
obesila vse okraske, je odšla v sobo, a okra-
snega jelenčka ni bilo več. Ko je gledala, 
kam bi lahko padel, je skozi okno videla 
pravega jelenčka, ki je tekel proti gozdu. 
Bil je točno takšen kot okrasni jelenček. 
Takrat pa se ji je posvetilo, da je okrasni je-
lenček oživel in zdaj teče proti gozdu. Hi-
tro se je oblekla in stekla ven. Med tekom 
se je jelenček ustavil. Povedal ji je, da mu 
je ime Rudolf, tudi ona se mu je predsta-
vila. Rudolf ji je povedal, da ga je zlobna 
čarovnica Greta začarala za vse dni, razen 
na božični večer in jutro. Nekaj časa sta se 
še pogovarjala, takrat pa bum in prikazala 
se je čarovnica Greta. Čarovnica Greta je 
hotela začarati tudi Adelino, in ko je izrekla 
čarobne besede, je jelenček Rudolf skočil 
mednju in urok je zadel njega, spremenil 
se je nazaj v okrasnega jelenčka. Adelina je 
bila jezna na čarovnico Greto, vzela je ka-
men, ki je ležal v bližini in ga zalučala v ča-
rovnico. Adelina je zaslišala še en bum in 
čarovnica Greta je izginila v oblaku dima, 
okrasni jelenček pa se je spremenil nazaj 
v jelenčka Rudolfa. Jelenček Rudolf se ji je 
zahvalil, zaslišala sta avto in vedela, da so 
prišli domov Adelinini starši. Poslovila sta 
se in Adelina je šla domov. 
Na božično jutro je Adelina našla prav po-
sebno darilo, bilo je drugačno od drugih. 
Ko ga je odprla, je zagledala okrasnega 
jelenčka in sporočilo. Odprla je sporočilo, 
pisalo je: Draga, Adelina, še enkrat hvala. 
To je darilo za zahvalo. Vesel božič ti želi 
jelenček Rudolf. Adelina je bila vesela in 
okrasek odnesla v svojo sobo. Do konca 
dneva se je zabavala s staršema.

Janja Murko, 6. a

Devetošolci OŠ Hajdina 
na taboru v CŠOD Breženka 

Z devetošolci OŠ Hajdina smo se 27. 
novembra za pet dni preselili v CŠOD 
Breženka v Fiesi. »Dogodek, na kate-
rega smo vsi nestrpno čakali in ga tudi 
doživeli z lepimi spomini in novimi 
dogodivščinami,« so zapisali učenci, 
ko sva jih razrednika prosila, da zapi-
šejo, kako so se imeli in doživljali naše 
skupno druženje v Fiesi. 
»V tem tednu smo se imeli zelo lepo, 
se veliko naučili in tudi veliko dožive-
li. Preizkusili smo se v lokostrelstvu, 
ribarjenju in se veliko naučili o mor-
skem svetu. Zelo zabavno je bilo na 
večernem pohodu, kjer smo si ogle-
dali Piran ponoči. Ogledali smo si 
Strunjanske soline in z ladjico obiskali 
Sečoveljske soline, kjer so nam prika-
zali, kako se pridobiva sol. Spoznali 
smo Fieso in njuni jezeri.«  
Učenci so bili razdeljeni v mešane 
delovne skupine, za vsako dejavnost 
pa so izpolnjevali delovne liste, na-
loge pa so bile točkovane. Ob koncu 
našega bivanja so bili razglašeni tudi 
zmagovalci. Vendar se je izkazalo, da 
so bile prav vse skupine zelo aktivne 
in so bile razlike v točkah majhne, kar 
dokazuje, da so prav vsi pridno delali 
in se veliko novega naučili. Ocenjeva-
le so se tudi sobe, v katerih so bivali. 
Gospod Rado, vodja doma, je stano-
valce najlepše urejenih sob nagradil 
s prav posebnim darilom – tatujem 

na roko, ki je bil zapisan s kaligrafsko 
tehniko.
Učenci so zapisali, da so jim bili všeč 
hrana, skupno kuhanje školjk »na bu-
zaro«, ki jih je večina prvič pokusila, 
ogled mesta Piran, ribolov, športne 
aktivnosti, še najbolj od vsega pa dru-
ženje. V teh dnevih so se med seboj 
še bolj povezali, kar je bil tudi eden 
izmed ciljev šole v naravi in skupnega 
bivanja. Skupaj smo prehodili velik del 
slovenske obale, jo občudovali obsija-
no s soncem ali pa ugotovili, da je tudi 
z dežnikom v roki ali oblečeno peleri-
no, če le ne piha burja, lahko sprehod 
zanimiv in lep. Najdaljši pohod je bil 
od Fiese do Portoroža, kjer nas je pot 
vodila tudi skozi predor iz Strunjana v 
Portorož. Tukaj so se še posebej razve-
selili table »Valeta 550 m«, ki jih je spo-
mnila na drug, bližajoč se dogodek, ki 
nas čaka v tem šolskem letu. Ob tem 
so se spomnili, da se bliža tudi dan, ko 
se bodo njihove poti ločile. To dejstvo 
jim niti ponoči ni dalo spati in nekateri 
so menili, da si dajo duška, dokler so 
še skupaj. Razrednika sva poskrbela, 
da so se varno vrnili domov in se tudi 
midva lahko podpiševa pod njihov za-
pis: »Bilo je nepozabno, zabavno, lepo 
in za vedno nam bo ostalo v spomi-
nu.«

Andreja Novak in Iztok Milošič
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Utrinki iz vrtca Hajdina
Otroci iz modre igralnice so jesenski čas preživljali skozi 
pravljice in medvedke ter jim posvetili veliko časa. Skrbeli 
so zanje, jim iz kartonskih škatel naredili posteljice, tople 
odejice in jim prepevali pesmico Medvedk ni bolan – med-
vedek je zaspan, da je medvedek lahko sladko zaspal. Tako 
smo v pravljičnem svetu dogodivščin preživeli november, 
da smo pripravljeni na še bolj praznični in čarobni mesec, 
ki prihaja.

Otroci oranžne igralnice smo se igrali s čebelami in čebelnjaki. Ob igri s slanim testom že najmlajši razvijamo finomotoriko.

V jesenskem sklopu smo v zeleni igralnici govorili o spre-
membah v naravi, barvah jeseni, o tem, kaj se dogaja z 
rastlinami, o jesenskih pridelkih in vrtninah ter o živalih 
v jeseni. Ob tem smo tudi veselo kuhali naše vrtnine in 
se poigravali s »kuharijami«. Za konec tega sklopa smo si 
olupili hruške in jih razpolovili ter jih skuhali. Skuhali smo 
tudi čokoladni puding. Otroci so si iz danih sestavin sami 
sestavili ježka in ga okrasili z bodicami iz bobi palčk. Tako 
smo lahko uživali ob sladkanju.

Vsi vemo, da je higiena zob zelo pomembna, sploh za 
naše nadobudneže, ki se učijo in krepijo navade, kako 
skrbeti za svoje zdravje. Zato nas večkrat obišče sestra 
Jasna in nam prebere kakšno poučno pravljico ter nam 
pokaže velike zobe, ki jih ima skrite v torbi. V torbi se 
skriva tudi velika zobna ščetka, ki skrbi, da otroci nazor-

no vidijo potek ščetkanja. Ker imajo otroci svoje zobne 
ščetke v vrtcu, tudi oni pokažejo, kako znajo skrbeti za 
čiste zobke. Po končanem umivanju sledi nagrada – na 
vsako roko otroka pride spominska štampiljka, ki otroka 
pospremi domov z mislijo, da je zelo pomembno, da z 
rednim umivanjem skrbimo za zdrave zobe.
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Praznične delavnice 
v vrtcu

Kmalu bo v naših domovih zadišalo po božičnih praznikih. 
Zakaj si ne bi prazničnega vzdušja pričarali tudi v našem 
vrtcu Najdihojca? 
Tako kot vsako leto smo tudi letos po igralnicah priredi-
li božično-novoletni bazar. V vijolični igralnici so otroci 
skupaj s starši izdelovali novoletne voščilnice iz papirja in 
svečnike, polepljene s servietno tehniko. Otroci so v dar 
dobili okrasek za jelko – storžek in snežaka, ročno delo 
vzgojiteljic. Na bazarju smo zbirali tudi prostovoljne pri-
spevke, ki bodo namenjeni nakupu didaktičnega materi-
ala za vijolično igralnico. 
Upava, da je bilo naše druženje prijetno in da sva vsaj malo 
popestrili deževen popoldan. Vsem staršem se iskreno za-
hvaljujeva za darovane prispevke.

Vzgojiteljici Barbara Radek in Manuela Kaisersberger

Vzdušje je bilo sproščeno in prijetno.

Zbiralna akcija odpadnega papirja
Šolski sklad, ki deluje v okviru šole in vrtca, je vsako leto precej dejaven. Trudi se zbirati denarna sredstva za pomoč 
šolskim in vrtčevskim otrokom. Ena od vsakoletnih akcij je tudi zbiranje odpadnega papirja.

V letošnjem šolskem letu je jesenska 
zbiralna akcija že za nami. K akciji smo 
z veseljem pristopili tudi v vrtcu in k 
sodelovanju povabili še starše, babi-
ce, dedke in druge. Zbiranja odpadne-

ga papirja smo se zavzeto lotili tudi v 
beli igralnici. Ves teden so starši, dedki 
in babice dovažali papir, ki ga je naš 
hišnik Franc skupaj z ekipo šolarjev in 
zaposlenih stehtal in skrbno zapisoval 

kilograme. Ob koncu zbiralne akcije 
se je zbralo veliko kilogramov papir-
ja naše skupine, tako veliko, da smo 
v vrtcu postali zmagovalna igralnica. 
Otroci so se novice, ki nam jo je spo-
ročil hišnik Franc, zelo razveselili, še 
posebej, ko so izvedeli, da bodo na-
grajeni s pico.
Našega uspeha se lahko veselijo tudi 
starši, dedki in babice, ki so nam pri 
tem pomagali, za kar se jim iz srca za-
hvaljujemo. Z veseljem bomo pristo-
pili tudi k pomladanski akciji zbiranja 
odpadnega papirja in vas že zdaj vabi-
mo k sodelovanju. Tudi takšne akcije 
so dokaz, da lahko skupaj naredimo 
veliko dobrega za naše otroke, hkrati 
pa jim dajemo dober vzgled in jim ka-
žemo pot dobrih del, povezovanja in 
sodelovanja – in takšen je tudi šolski 
sklad.

Vzgojiteljica bele igralnice  
Renata Gabrovec

Nastali so čudoviti izdelki.

Otroci bele igralnice so zbirali odpadni papir.
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Otroci bele in rdeče igralnice smo se z 
veseljem odzvali povabilu na prazno-
vanje 10. rojstnega dne trgovine Spar 
na Ptuju. 
Tako smo se 16. novembra z avtobu-
som odpeljali na Ptuj. Pred trgovino 
Spar nas je pričakal zajček Sparky. 
Animiral je otroke in ti so mu z vese-
ljem zapeli pesmice. Ob praznovanju 
smo narisali tudi risbice in jih razstavili 
v trgovini na Osojnikovi. Praznovanje 
se je nadaljevalo v trgovini, ko so otro-
ci veselo risali, barvali in se zabavali s 
Sparkyjem. Pogostili so nas z rogljički, 
krofi, sendviči in z rojstnodnevno tor-
to. Zelo neobičajno pa je, da smo na 
njihovem praznovanju mi prejeli dari-
lo. Trgovina Spar nas je namreč obda-
rila s košarkarskim košem, žogami in 
promocijskimi majicami.
Ob koncu praznovanja smo se v vr-
tec odpravili polnih lepih spominov 
in doživetij na tako poln in vsebinsko 

bogat dan. Zelo smo hvaležni trgovini 
Spar in vodji poslovalnice Ireni Ogri-
zek, da smo lahko letos bili mi del nji-

hove zgodbe in praznovanja. 
Vzgojiteljica 
Maja Bezjak 

Na praznovanju trgovine Spar s Sparkyjem

Praznovanje 10. rojstnega dne trgovine Spar na Ptuju skupaj z otroki iz vrtca Najdihojca

Obiskala nas je Slovenska vojska

November je bil ob vseh dejavnostih, 
ki potekajo v vrtcu, zanimiv tudi zara-
di obiska Slovenske vojske. Zamisel, 
da v naš vrtec povabimo vojake in 
spoznamo njihov poklic od blizu, se 
je porajala že pred nekaj časa. Da pa 
ideja ni ostala v povojih, so nam po-
magali starši otrok iz bele igralnice, ki 
svoj poklic opravljajo v Slovenski voj-
ski, za kar jim gre velika zahvala. 
Kmalu po pogovorih smo prejeli no-
vico Slovenske vojske, da nas bodo 

obiskali in se nam predstavili. Tako se 
je tudi zgodilo – na parkirišče vrtca je 
zapeljala vojaška »patria« z vojaki mo-
torizirane enote z vodjem, vojakom 
Smodišem. Z velikim zanimanjem 
smo si jo ogledovali. Vojaki so nam z 
veseljem pokazali svoje vojaško vozi-
lo, opremo in nam predstavili zanimi-
vosti poklica, ki ga opravljajo. Z vese-
ljem so odgovarjali tudi na vprašanja 
otrok, ki jih ni bilo malo. Veliko zani-
mivega in poučnega smo tega dne 

izvedeli in spoznali. Kljub hladnemu 
novembrskemu dopoldnevu smo se 
imeli lepo z vojaki Slovenske vojske, 
ki so se zelo izkazali in skupaj z nami 
preživeli nekaj ur. Hvaležni smo jim za 
to in se jim iz srca zahvaljujemo, da so 
se odzvali našemu vabilu in nam po-
kazali veliko novega. 

Vzgojiteljica bele igralnice 
Renata Gabrovec
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Ob rezancih letos še razstava 
suhega sadja in zelenjave

Utrinek z letošnje razstave unikatnih proizvodov. 
Pridne roke draženskih žensk so postavile na ogled 
suho sadje in zelenjavo.

V soboto, 18. novembra, je bil v Dražencih v sodelovanju s Kmetijsko svetoval-
no službo Ptuj že 16. Gospodinjski večer – tradicionalno srečanje članic društev 
žena, deklet in gospodinj. Članice Društva gospodinj Draženci so se tudi letos 
izkazale kot odlične gostiteljice, v njihovem imenu pa je zbrane na druženju 
uvodoma nagovorila predsednica Zdenka Godec. V pozdravni besedi se ji je pri-
družil tudi župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar. Draženske žene so na 
ogled postavile nadvse zanimivo razstavo suhega sadja in zelenjave, petnajst 
ženskih ekip pa se je pomerilo v izdelovanju domačih rezancev.

Za tekmovalnimi mizami so bile to-
krat ekipe članic: Društva kmetic ob-
čine Videm, Društva kmečkih žena 
občine Dornava, Aktiva žena Dolena, 
Društva žensk Pobrežje, Društva žena 
in deklet občine Hajdina, Društva po-
deželskih žena Sv. Jurij ob Ščavnici, 
Društva žena in deklet Gerečja vas, 
Društva gospodinj Juršinci, Društva 
podeželskih žena občine Markovci, 
Društva gospodinj Draženci, Društva 
kmetic Mestne občine Ptuj, Društva 
žensk Hajdoše, Društva podeželskih 
žena in deklet Lancova vas, Društva 
gospodinj občine Zavrč in prvič Dru-
štva podeželskih žena Dolenjske To-
plice, s katerimi so Draženčanke sple-
tle prijateljske vezi. 
NAJ REZANCE JE NAREDILA EKIPA 
ŽENSK IZ LANCOVE VASI
Strokovna komisija je bila letos v se-
stavi mag. Mojca Metličar, strokovna 
sodelavka LAS Bogastvo podeželja, 
Darinka Gostenčnik, upokojena uči-

teljica na Gostinski šoli Maribor, in 
Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica OŠ 
Hajdina. Ves čas tekmovanja je bila 
komisija na delu, opazovala je ekipe 
pri pripravi testa in ročnem izdelova-
nju rezancev, ocenjevala je tudi njiho-
vo izvirnost in natančnost pri predsta-
vitvi končnega izdelka. Komisija je po 
tehtnem premisleku in skupni oceni 
odločila, da si prvo mesto zasluži eki-

pa članic Društva podeželskih žena 
in deklet Lancova vas. Lepe nagrade 
so pričakale tudi vse druge ekipe, a 
najboljša nagrada za vse sta bila za-
gotovo zaključna skupna večerja in 
odlično druženje. Tudi po tem lahko 
sklepamo, da se bo zgodba gospo-
dinjskega večera v Dražencih nadalje-
vala v letu 2018.

TM

Skupinska fotografija vseh, ki so letos sodelovali na 16. Gospodinjskem večeru v Dražencih.

Naj rezance je naredila ekipa iz Društva podeželskih žena in deklet Lancova vas.
Foto: TM, arhiv društva

Domačinke je pri ročnem izdelovanju rezancev spremljalo budno oko strokovne 
komisije in predsednice Zdenke Godec.
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Po kratkih pozdravnih besedah pred-
sednice domačega društva Magde 
Intihar je številne udeleženke leto-
šnjega turnirja tekmovalna komisi-
ja seznanila še s pravili tekmovanja 
in po žrebanju določila tekmovalne 
pare. Tekmovalna komisija, ki so jo 

letos zastopali člani Branko Lešnik, 
Janko Gojkošek in Ivo Lešnik, je ves 
turnir spremljala potek iger in tudi 
to leto odlično opravila svojo nalogo. 
Turnir je potekal tako v tekmovalnem 
kot tudi v družabnem vzdušju, vendar 
se je izkazalo, da je igralna karta tista, 
ki narekuje potek turnirja, ni namreč 
dovolj le znanje, spretnost in dober 
spomin. 
Sredi turnirja se je pridružil tudi župan 
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar 
in v dobri tekmovalni družbi vztrajal 
vse do konca turnirja. Po dobrih še-
stih urah je zbrani družbi ob koncu 
turnirja namenil nekaj spodbudnih 
besed ter skupaj s predsednico pode-
lil čestitke in pokale prvim trem zma-
govalnim parom. Ob koncu turnirja so 
se vsi zbrani okrepčali še z zasluženo 
tradicionalno večerjo. 

Besedilo in foto: MI

Ker je ponudba teh živil na našem trži-
šču danes zelo bogata in pestra pa tudi 
cenovno dosegljiva, bi bila njihova po-
gostejša uporaba na naših jedilnikih 
zelo priporočljiva predvsem zaradi 
zdravih in koristnih hranilnih snovi za 
naš organizem. 
Delavnice so potekale v sproščenem in 
poučnem vzdušju. Udeleženke so pod 
vodstvom kuharja pripravile sedem 
različnih jedi iz rib in morskih sadežev, 
od juhe, namaza, predjedi do glavnih 
jedi, na koncu pa ni manjkala jabolčna 

sladica. Po pripravi vseh jedi so sedle k 
pokušini pripravljenih jedi in v prijetni 
družbi s šaljivim kuharjem nazdravile k 
uspešno opravljenemu delu. 

MI

Pripravljale okusne ribe 
in morske sadeže

Članice DŽD Gerečja vas so v svojo sredino ponovno povabile kuharja Jako, pri-
znanega kuharskega strokovnjaka, ki je za tokratne kuharske delavnice pripra-
vil izbor receptov za jedi iz sladkovodnih in morskih rib ter morskih sadežev.

Kuhar Jaka je članicam pripravil pester izbor recep-
tov za jedi iz rib in morskih sadežev, ki so jih pripra-
vile na tokratnih kuharskih delavnicah.

Po pokušini okusnih in zdravih jedi je sledilo še pri-
jetno druženje ob kozarčku rujne kapljice.
Foto: LV in DP

Gostiteljice – letošnje zmagovalke
V gasilskem domu v Gerečji vasi je 25. novembra ponovno potekal že tradi-
cionalni, 15. turnir v »paveršnopsu« za ženske v organizaciji Društva žena in 
deklet Gerečja vas. Tudi letošnji izkupiček turnirja je ostal v rokah gostiteljic, 
saj sta si zmagovalno mesto priigrali domači članici Jelka Drevenšek in Jožica 
Lešnik.

Tudi župan občine Hajdina je vztrajal za igralno 
mizo vse do konca turnirja. Pridružili so se mu člani 
ocenjevalne komisije: Branko Lešnik, Janko Gojko-
šek in Ivo Lešnik.

Tudi 15. tradicionalnega turnirja v paveršnopsu so 
se udeležile članice od vsepovsod.

Po čestitki in podelitvi pokalov še skupna spomin-
ska fotografija
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Na hajdoških kolinah
Vaški odbor Hajdoše je skupaj z Društvom žensk Hajdoše in društvi v vasi že 
tretjič pripravil vaške koline. Za dan kolin so si izbrali prvo decembrsko sobo-
to. Zakaj vaške koline? To je naša etnološka kulturna dediščina, s kolinami so 
namreč povezani razni običaji, npr. pošiljanje otrok po prvo klobaso in mero za 
klobase. Nekoč je veljalo, da je debelina slanine pokazatelj, ali je dobra gospo-
dinja. Danes pa je debela slanina nezaželena.

Želeli so obuditi spomin na čas kolin, 
ki so se ga nekoč vsi veselili. To je bil 
nekoč domači praznik, na katerem so 
se zbrali sorodniki in prijatelji ter se ve-
likokrat le na ta dan do sitega najedli 
mesa. V časih pomanjkanja je imelo to 
še posebno vrednost. Sveža pečenka 
se je lahko nekoč jedla samo v dneh 
kolin, nato so meso pospravili najprej 
v razsol, nato ga podimili, posušili ali 
spekli ter ga dali v zaseko. Tudi pri ti-
stih bogatejših je bilo tako, ker ni bilo 
hladilnikov in zamrzovalnikov.
Na kmetiji Turnšek so se zjutraj zbra-
li mesarji, pomočniki in pomočnice. 
Najprej so se malo pogreli z žganim, 
nato pa odšli v hlev Zdenke in Ivana 
Brodnjaka, ki sta podarila prašiča. Iz-
brali so ga in odpeljali k Turnškovim, 
kjer so opravili prave vaške koline. Na 

kolinah je navada, da se pripravijo po-
sebne jedi, značilne za ta dan.
Najprej so pojedli kislo juho, nato pa 
so sledile jedi, kot se spodobi za ko-
line – od pečene krvi, praženih jetrc, 
možganov z jajci do sveže pečenke. 
Ekipa, ki je delala pri Turnškovih, je 
naredila kašnate in mesene klobase 
ter pripravila vse, da so ženske lahko v 
gasilskem domu skuhale tradicional-
no večerjo.
ZVEČER PA OBILNA VEČERJA
Večerja je bila tradicionalna: s hrtišno 
juho, hrtišnimi kostmi, kislim zeljem, 

zeleno in zeljno solato, hrenom, pra-
ženim krompirjem, pečenko, pečeni-
mi krvavicami in pečenicami. Vanja 
in Ana sta se skupaj s pomočnicami 
potrudili in pripravili zares odlično ve-
čerjo. V okusni domači hrani je uživa-
lo 120 vaščanov in gostov. Ob odlični 
hrani in žlahtni kapljici, ki sta jo daro-
vala kletarja Stanko Glažar st. in Janko 
Žumer, ter ob petju in igranju Štajer-
skega Brendija so se skupaj zabavali 
pozno v noč z željo, da se koline na-
slednje leto zopet ponovijo.

Hilda Bedrač

Utrinki z domačih kolin na kmetiji Turnšek v Hajdo-
šah, kjer je bilo 2. decembra veselo in prijetno.
Foto: TM
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NA RAZSTAVI NAJVEČ PISANIH 
GOLOBOV
Na letošnji razstavi malih živali je 
bilo razstavljenih 131 kuncev, 294 
golobov, 78 ptic, več kot 90 različnih 
pasem perutnine in šest morskih pra-

šičkov, nekateri od teh pa so po oceni 
strokovne komisije dobili tudi naziv 
prvak pasme. Svoj kotiček na razstavi 
je že po tradiciji imela tudi Biotehni-
ška šola Ptuj. Razstava je bila posve-
čena tudi letošnji 40-letnici društva, 

izjemne pohvale zanjo pa so ptujski 
gojitelji malih živali dobili tudi od go-
jiteljev iz Avstrije in Nemčije, ki so si 
razstavo ogledali že na dan odprtja. 
Razstava ima na Ptujskem lepo tra-
dicijo in vsako leto pritegne veliko 
obiskovalcev, zato je želja mnogih, da 
ostane v tem okolju tudi v prihodnje. 
Morda v razmislek, da bi razstavo v 
prihodnje vendarle preselili nazaj v 
center mesta, kar bi zagotovo pove-
čalo obisk najmlajših obiskovalcev iz 
vrtcev in šol.

Besedilo in foto: TM

Hajdoška pletarja znanje 
delita na delavnicah

Pletarja Marija in Franc Žunkovič iz Hajdoš se kljub obilici 
dela v domači delavnici in obveznostim na stojnici rada 
posvetita tistim, ki jih ta oblika stare obrti še zanima. V 
novembru sta znanje in izkušnje delila na pletarski delav-
nici v Dnevnem centru aktivnosti v Mariboru.

Do novih znanj o pletarstvu sta pomagala sedmim slušate-
ljem. Ti so bili na koncu ponosni na svoj uspeh, saj so v zelo 
kratkem času usvojili veliko in spoznali, da je treba delati 
in imeti pridne roke za lep končni izdelek. »Druženje s sku-
pino je bilo nadvse veselo in prijetno, so menili ob koncu 
vsi, še posebej, ker jim je uspelo narediti svojo košarico,« je 
povedala Žunkovičeva.

TM
Utrinek z ene od delavnic
Foto: arhiv Žunkovič

Razstava malih živali posvečena 
tudi 40-letnici društva

Pravo malo živalsko bogastvo je bilo v veselih martinovih dneh na Ptuju, v Več-
namenski dvorani Spuhlja, kjer je Društvo gojiteljev malih živali Ptuj od 10. 
do 12. novembra pripravilo izjemno bogato razstavo malih živali. Predstavili 
so se gojitelji iz Slovenije in sosednje Hrvaške, iz Ivanca in Varaždina, največje 
število gojiteljev pa je bilo znova iz občine Hajdina.
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Hajdinčanke počastile prvega od decembrskih dobrih mož
Z Miklavževe večerje v Gostilni Čelan v Slovenji vasi, s tradicionalnega srečanja članic Društva žena in deklet občine 
Hajdina, pošiljamo lep adventni pozdrav vsem bralcem Hajdinčana, še posebej pa tistim članicam, ki niso mogle, hotele 
ali smele zapustiti varnega domačega ognjišča, da bi se nam pridružile na tem prijetnem druženju.

V kulturnem programu so zapele Haj-
dinske frajlice, hajdinsko-skorbovski 
kmečki duet pa je poskrbel za mno-
žico smejalnih gub. Vsem med letom 
uspešnim aktivnim članicam, ki so 

zastopale društvo na različnih tekmo-
vanjih in srečanjih, se je predsednica 
Marija Pulko simbolično oddolžila s 
cvetjem in jih že vnaprej prosila, da bi 
tudi v novem letu z veseljem sodelo-

vale povsod, kamor nas bodo povabi-
li. 
Da bo v stilu sv. Miklavža, recimo: 
»Zgodi se predsedničina volja.« 

Besedilo in foto: S. Brodnjak

Utrinek s prijetnega druženja Hajdinčank na god sv. Miklavža

Ignac Habjanič je kot dobri 
decembrski mož

December je mesec treh dobrih mož in ob bok bi jim lahko postavili tudi hu-
manitarca ter zbiralca plastičnih zamaškov Ignaca Habjaniča, ki na območju 
celotnega Spodnjega Podravja zbira plastične zamaške za bolne in pomoči po-
trebne otroke. Razdaja se s časom, energijo in sredstvi, da lahko pomaga.

S tem poslanstvom se je začel ukvar-
jati leta 2011, in kot sam pravi, se je s 
pomočjo dobrih in čutečih ljudi, tudi 
prebivalcev občine Hajdina, do sedaj 
zbralo in odpeljalo na reciklažo v Žer-
jav 39.256 kg zamaškov. Ves izkupiček 
je bil namenjen v dobrodelne name-
ne. Za prepoznavnost akcije so bili na 
odvoz in nakladanje povabljeni ter so 
se z veseljem odzvali: boksar Dejan 
Zavec, dr. Milan Brglez, predsednik 
Državnega zbora, Nataša Pirc Musar, 
Marko Drobnič, predsednik uprave 

Taluma in Manager kluba Ptuj, naza-
dnje pa je bila v pomoč Mina Marko-
vič, odlična športna plezalka.
»V vsakem gospodinjstvu se pojavijo 
plastični zamaški, ki so odpadek. Ne 
zavrzite jih, kajti tudi z odpadkom lah-
ko nekomu, ki je pomoči potreben, 
pomagate. To vas popolnoma nič ne 
stane, kvečjemu imate dober obču-
tek, da ste nekomu pomagali, hkrati 
pa ste pomagali tudi naravi v smislu 
čim manjšega onesnaževanja. Pridru-
žite se mi in s skupnimi močmi bomo 

laže pomagali in reševali stiske malih 
bolnikov. Morda še za osvežitev, kateri 
zamaški se zbirajo: zamaški od različ-
nih mineralnih vod, sokov, osvežilnih 
pijač, začimb, jogurta, čistil, pralnih 
sredstev, kozmetike in zdravil, nikakor 
pa ne kovinski zamaški,« pravi Habja-
nič.
Če potrebujete dodatne informacije, 
je Ignac Habjanič na voljo na tel. št. 
040 246 664.

TM 
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Skupni zlati poročni dan 
zakoncev 

Malinger in Peklič
Sobota, 25. novembra, je bila nadvse praznična. V cerkvi 
sv. Martina na Hajdini so v krogu družine in prijateljev 
zlati zakonski jubilej skupaj proslavili Stanislav in Alojzija 
Malinger iz Gerečje vasi 75a ter Anton in Angela Peklič z 
Zg. Hajdine 136c. Sestri Alojzija in Angela, rojeni Svenšek, 
sta se tudi pred 50 leti poročili na isti dan in po dolgih le-
tih sta skupno srečo in ljubezen znova potrdili s slovesnim 
podpisom in zaobljubo.

Civilni obred zlate poroke zakoncev Malinger in Peklič sta 
opravila župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar in 
član občinskega sveta Franc Krajnc, cerkveni obred pa je 
opravil hajdinski župnik naddekan Marijan Fesel. S pesmi-
jo je slavje obogatil Uroš Sagadin.
ZLATOPOROČENCA MALINGER
Zakonca Malinger sta se poročila 25. novembra leta 1967 
v Podlehniku in sprejela skupni priimek Malinger. Dom in 
družino sta si ustvarila v Gerečji vasi, kjer živita tudi na je-
sen življenja. Njunih skupnih 50 let življenja je bilo poveza-
nih s trdno voljo in vero, z ljubeznijo in spoštovanjem drug 
do drugega. Kaj vse se jima je uresničilo v teh 50 letih, ve-
sta sama najbolje in se ob visoki skupni obletnici z vese-
ljem spominjata svojih lepih, bogatih izkušenj in skupnih 
trenutkov sreče. Ponosna sta na hčerke Ksenjo, Stanko in 
Zlatko, danes pa so njuna velika ljubezen vnuki Barbara, 
Dejan, Tamara, Kristjan, Žan in Damijan. Posebej vesela sta 
Malingerjeva svojih pravnukov Zale, Lele in Tristana.
Na zlati poroki sta bili njuni priči: zlati nevesti vnukinja Bar-

bara Veber in zlatemu ženinu vnuk Damijan Gajser.
ZLATOPOROČENCA PEKLIČ
Tudi Anton in Angela Peklič se tako kot sorodnika Malin-
gerjeva letos spominjata 25. novembra leta 1967, ko sta se 
poročila v Podlehniku. V njunih mislih je bilo takrat veliko 
načrtov in pričakovanj, ki sta jih skupaj uresničevala, si na 
Zg. Hajdini ustvarila skupen dom in družino, ki jima je po-
menila vse. Sreča v družini je bila še večja, ko sta postala 
starša sinu Antonu in hčeri Vesni, danes pa sta ponosna 
dedek in babica vnukom Bojanu, Blažu in Maji. Kot skrbna, 
zlata starša in zakonca danes bdita nad svojimi otroki, ki 
jima skrb in toplino z veseljem vračajo. Na zlati poroki sta 
bili njuni priči: zlati nevesti sin Anton Peklič in zlatemu že-
ninu hčerka Vesna Cestnik.
Zlatoporočencem iskrena čestitka tudi iz uredništva Hajdin-
čana!

TM

Zlatoporočenci v družbi svojih prič, župana mag. Stanislava Glažarja, občinske-
ga svetnika Franca Krajnca in farnega župnika Marijana Fesla

V spomin na zlati poročni dan zakoncev Malinger iz Gerečje vasi in Peklič z Zg. Hajdine                   Foto: Jerneja Podhostnik
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Članice iz prostovoljnih gasilskih dru-
štev in gasilskih zvez Dornava, Videm, 
Gorišnica, Kidričevo, Destrnik, Trnovska 
vas - Vitomarci, Majšperk, Ormož, Le-
nart, Slovenska Bistrica, Juršinci, Sveti 
Tomaž, Središče ob Dravi in OGZ Ptuj so 
tokrat na Ptuju prisluhnile zanimivemu 
predavanju o zdravi prehrani Marjance 
Hari Novinšek, upokojene stomatolo-
ginje. Spregovorila je tudi o tem, kako 
ustrezna prehrana močno vpliva na 
naše počutje in delovanje. Na preda-
vanju so udeleženke lahko spoznale, 
kako se lahko navkljub hitremu načinu 

življenja prehranjujemo zdravo in s tem 
posledično tudi izboljšajo svojo funkci-
onalnost. 
V nadaljevanju srečanja je sledila po-
drobna predstavitev novih učnih pro-
gramov GZS, ki jo je pripravil regijski 
poveljnik Dušan Vižintin, zaključek to-
kratnega druženja pa je bil v znamenju 
letošnje gasilske olimpijade. Z najlep-

šimi in najbolj zanimivi utrinki z leto-
šnje gasilske olimpijade v Beljaku so se 
predstavile članice A PGD Šmartno na 
Pohorju ter članice A in B PGD Hajdoše. 
Klavdija Kangler, Nina Bedrač in Lidija 
Terbulec – letošnje gasilske olimpijke 
– so predstavile vsako svojo olimpijsko 
zgodbo.

Besedilo in foto: TM

Minilo je 50 let, ko sta vsa mlada in 
polna življenja ter velikih pričakovanj 
izrekla svoj življenjski »da« takratna 
mladoporočenca Terezija, rojena Pre-
ložnik, doma z Vurberka, in Jožef Ko-
stanjevec iz Dražencev. Skupen dom 
sta si ustvarila v Dražencih, kjer sta 
vseskozi ohranjala življenjsko moč 
in trdnost, zaupala drug drugemu in 
premagovala vedno nove in nove ži-
vljenjske preizkušnje. Največja sreča 
zanju je bilo rojstvo hčerke Viktorije in 
sina Jožeta, družina pa se je z leti po-
večala, ko so se rodili vnuki Rok, Nina 
in Alen, ki jima danes vračajo ljubezen 
in toplino. 
Slavljenca sta tako kot pred petimi 
desetletji izmenjala poročna prstana, 
poročni poljub in dodala še vsak svoj 
slovesni podpis v listino zlate poro-
ke. Skupnega jubileja sta se zakonca 
Kostanjevec veselila v družbi svoj naj-
dražjih, obeh prič, sorodnikov in prija-
teljev, ki so jima prišli izreč najboljše 
želje in čestitke.
Vsem dobrim željam svoje voščilo do-
daja tudi uredništvo Hajdinčana.

TM

Zlata poroka zakoncev 
Kostanjevec iz Dražencev

V soboto, 2. decembra, je bila v cerkvi sv. Martina na Hajdini slovesnost zlate 
poroke zakoncev Terezije in Jožefa Kostanjevca iz Dražencev 26a. Civilni obred 
zlate poroke sta vodila župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar in Franc 
Krajnc, član sveta občine Hajdina, ki sta slavljencema izročila tudi darilo občine 
Hajdina. Slovesno mašo je daroval farni župnik naddekan Marijan Fesel, zlate-
mu paru pa je na slovesnosti zapel Uroš Sagadin.

Zlatoporočenca Kostanjevec na zlati poroki v cerkvi sv. Martina na Hajdini v družbi svatov in obeh prič – 
vnuka Roka Kokola in vnukinje Nine Kokol       Foto: Dolores Šimac Preložnik

Naše gasilke na posvetu članic 
podravske regije

Več kot 220 članic podravske regije se je 14. novembra družilo v veliki dvorani 
gasilskega doma na Ptuju na tradicionalnem jesenskem posvetu. Druženje je 
bilo znova poučno, zanimivo in predvsem prijateljsko naravnano, tako kot vsa 
doslej, je v uvodu povedala tudi Marica Mlakar, predsednica komisije za delo 
s članicami v podravski regiji. Za ves dosedanji trud, za vse zanimive dogodke 
in druge aktivnosti, ki so jih gasilke v podravski regiji uspešno izpeljale v tem 
mandatu, pa se jim je zahvalil mag. Janez Merc, član UO GZS in predsednik Sve-
ta podravske regije.

Dvorana gasilskega doma na Ptuju je bila skoraj 
premajhna za dobro udeležbo članic.
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Kar 140 mladih gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev 
iz občin Hajdina, Cirkulane, Zavrč, Markovci in Mestne ob-
čine Ptuj je pridno in zelo zavzeto ustvarjalo v novoletni 
kuharski delavnici, v kateri je vsak našel svojo zadolžitev. 
Na delavnici so ustvarjali tudi mladi gasilci iz GPO Hajdina, 
iz gasilskih društev Hajdina, Hajdoše, Gerečja vas in Slove-
nja vas. Mali kuharji so ob pomoči mladinskih mentorjev 
in Janka Fišingerja, člana UO OGZ Ptuj, pripravljali odlične 
pice. 
POMAGAL JIM JE IZKUŠEN PEK
Z velikim veseljem so v dobrem vzdušju iz že pripravljene-
ga testa oblikovali vsak svojo pico, jo primerno in poljub-
no nadevali, nato pa so jo ob pomoči pekovskega mojstra 
Branka Fiderška iz pekarne Kolamerca spekli v čisto pravi 
krušni peči. Pri delu sta jim pomagali še domačinki Brigita 
Poljanec in Silva Fridauer.
»Novoletne delavnice so nam znova odlično uspele. Vzdušje 
je bilo enkratno, naši mladi gasilci so uživali pri delu in ve-
sel sem, da nam je tudi tokrat uspelo narediti to, kar smo si v 
Območni gasilski zvezi Ptuj zamislili. Imeli smo že delavnico 
izdelovanja voščilnic, lani smo pekli piškote in izdelovali rože 
iz papirja, letos pa smo se odločili, da mlade gasilce naučimo, 

kako se pripravi priljubljena pica. Ob malo strokovne pomoči 
smo delo odlično opravili, pice so bile okusne, dobro so šle v 
tek in mladi so si lahko kak kos odnesli tudi domov. Prepričan 
sem, da smo jim s tem polepšali ta predpraznični čas, nove 
ideje pa že imamo za prihodnje leto, ko bomo spet ustvarjali 
skupaj,« je ob koncu delavnic povedal Janko Fišinger.

Besedilo in foto: 
TM

Mladi gasilci so se 
preizkusili v pripravi pic

V predprazničnih decembrskih dneh je živahno tudi v ga-
silskih vrstah, še posebej aktivni in navdušeni v tem času 
pa so mladi gasilci. Zadnjih nekaj let Območna gasilska 
zveza Ptuj zanje organizira praznično obarvane ustvar-
jalne delavnice in ena takšnih, dobro obiskanih je bila 30. 
novembra v gasilskem domu Nova vas pri Markovcih.

Mladi gasilci so pripravljali slastne pice.

Foto: M. Ogrizek
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Pohodov se je udeležilo 461 članic in 
članov, kar je v povprečju 20 udele-
žencev na pohod. Tukaj niso zajeti ti-
sti pohodniki, ki niso člani društva, se 
pa nam velikokrat pridružijo. Najšte-
vilnejša pohoda sta bila tradicionalni 
Vincekov pohod po občini Hajdina in 
nočni na Donačko goro ob prazniku 

občine Hajdina. 
Leto smo začeli s tradicionalnim sil-
vestrskim pohodom na Boč. Veliko 
število udeležencev se zjutraj zbere 
na že tradicionalnem zbirališču na 
parkirnem prostoru pred trgovino 
Mercator in odpelje do Podboča, od 
koder se povzpnemo na vrh Boča, 

tudi v zimskih razmerah. Po-
hod končamo v gostišču Mo-
škon, kjer si zadnji dan v letu 
privoščimo postrvi. V prihaja-
jočem novem letu pa začne-
mo pohod v družbi številnih 
pohodnikov po kulturni poti 
Ivana Potrča in Matije Murka 
v MO Ptuj. Sledi Vincekov po-
hod po občini Hajdina.
V iztekajočem se letu so bili 
zelo zanimivi pohodi: Jakčev 
pohod po Halozah, pohod na 
Mrzlico, Olševo, Veliko pla-
nino, Jožefov pohod v Prek-
murje, Košenjak, Ermanovec, 
pohod po Slovenjegoriški poti 
od Palaske do Hajdoš s kosta-
njevim piknikom ob koncu 
pohoda in Martinov pohod 
v Miklavžu pri Ormožu. Tudi 
brez vzpona na Triglav ni šlo, 
še posebej zanimivi pa so bili 
vzponi na okoliške vrhove Bo-
hinjskega jezera in Bleda.
POHODI V LETU 2018
V torek, 2. januarja, bo kulturni 
pohod po poti Ivana Potrča in 
Matije Murka, v soboto, 20. ja-
nuarja, pa Vincekov pohod po 
občini Hajdina. Celoten načrt 
pohodov je objavljen na ogla-

sni deski društva na poslovno-sta-
novanjskem objektu občine Hajdina. 
Dodatne informacije je možno dobiti 
na sedežu društva v stari pošti vsak če-
trtek med 17. in 19. uro.

Slavko Burjan 

Leto pohodov je za nami
Članice in člani Planinskega društva Hajdina smo lahko zelo zadovoljni, saj smo bili skozi vse leto zelo aktivni in smo 
izpeljali številne pohode. Pohodi so bili dobro izpeljani v visokogorje, sredogorje in po obronkih manjših hribov. Leto 
bomo končali z 22 pohodi od 24 načrtovanih.

1. Martin Malinger, Gerečja vas 77, roj. 11. 11. 1944, umrl 28. 10. 2017.
2. Janez Bezjak, Hajdoše 8c, roj. 5. 12. 1924, umrl 16. 11. 2017.

V hvaležen spomin
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TROBOJ V VRTNEM KEGLJANJU
Športno društvo Nova Hajdina je tudi letos vzorno orga-
niziralo tradicionalni troboj v vrtnem kegljanju med na-
slednjimi ekipami: Občinski svet občine Hajdina, Športna 
zveza občine Hajdina in Športno društvo Nova Hajdina. 
Tako kot vsako leto je bil zmagovalec tudi tokrat znan 
že vnaprej, saj je bila ekipa gostiteljev premočna tako 
za svetnike kot za športnike. Zelo zanimivo pa je bilo v 
boju za drugo mesto, kjer je na koncu z minimalno raz-
liko enega podrtega keglja zmagala ekipa Športne zve-
ze občine Hajdina. Najboljša posameznica večera je bila 
članica ekipe ŠD Nova Hajdina, Metka Hojski, ki je podrla 
106 kegljev.
Rezultati:
1. ŠD Nova Hajdina – 490 podrtih kegljev
2. Športna zveza občine Hajdina – 385 podrtih kegljev
3. Občinski svet občine Hajdina – 384 podrtih kegljev
Opomba: v vsaki ekipi je nastopilo po šest igralcev, za 
uvrstitev je štelo najboljših pet.
Govori se:

 – Kljub minimalni zmagi Športne zveze občine Hajdina 
nad občinskimi svetniki se proračun za šport bistveno 
ne bo spremenil.

 – Ključna oseba te zmage je bil nekdanji zelo uspešen 
igralec ekipe Club 13, ki je na pobudo predsednika ŠZ 
tako v zadnjem trenutku rešil čast športnikov.

OBČINSKO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU 
Turnir v namiznem tenisu, ki je tudi letos potekal v telova-
dnici OŠ Hajdina, je tokrat privabil le šest igralcev, ki pa so 
prikazali solidne igre. V odsotnosti lanskega zmagovalca 
Aljaža Nahbergerja je tokrat presenetljivo, a povsem za-
služeno zmagal Jan Zupanič.
Rezultati:
1. Jan Zupanič 
2. Viktor Hotko 
3. Jože Mohorič
OBČINSKO PRVENSTVO V TENISU – PARI 
Turnirja v teniških parih se je tokrat udeležilo 18 ljubite-
ljev teniške igre, tj. devet parov iz celotne občine in članov 
Teniškega kluba Skorba. Pari so bili po žrebu razdeljeni v 
skupine, v katerih se je igralo po sistemu vsak z vsakim. 
Najboljša dva para iz vsake skupine sta nato odigrala še 
finalni tekmi za končno razvrstitev. Tokrat je bil prepričlji-
vo najboljši par iz Skorbe (Saša Gojčič – Aleš Jagarinec), 
ki je v finalu premagal zanimiv par iz Dražencev (Janko 
Golob – Boris Grabar). Tretje mesto je osvojil par iz Hajdoš 
(Jernej Sagadin – Roman Glažar).

Športni dogodki ob prazniku občine Hajdina

Zmagovalna ekipa ŠD Nova Hajdina in najboljša posameznica Metka Hojski

Skupinska fotografija udeležencev v namiznem tenisu 

Skupinska fotografija
 udeležencev v tenisu – pari 
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Govori se:
 – Statistiki so takoj po turnirju ugo-

tovili, da je to »Jagijev« prvi osvo-
jeni turnir v samostojni Sloveniji. 
Posledično sta slabe volje postala 
še večna zmagovalca teh turnirjev 
(»Štraf in Šegi«) in seveda takoj po-
nudila revanš.

 – Ambiciozen mlad par iz Skorbe pa 
očitno ne zna matematike. V za-
dnji tekmi predtekmovanja je na-
mreč za preboj v finale potreboval 
minimalno zmago, na koncu pa 
celo gladko izgubil.

 – Najboljši ptujski dobavitelj poka-
lov jo je organizatorjem spet za-
godel v svojem stilu. Tokrat so se 
pokali celo delili za 6. mesto kljub 
drugačnim navodilom organiza-
torja.

OBČINSKO PRVENSTVO V ŠAHU 
ŠD Gerečja vas je tudi letos pripravilo 
turnir v šahu, ki je potekal v gasilskem 
domu v Gerečji vasi. Letos se ga je 
udeležilo sedem šahistov, ki so igrali 
po sistemu vsak z vsakim v pospeše-
nem ritmu 10 minut. Največ znanja 
sta pokazala mladi Tadej Murko in iz-

kušeni Stanislav Požgan – dosegla sta 
po pet zmag.
Govori se:

 – Zmagoviti niz nadaljujejo člani 
družine Murko, ki je tako še sed-
mo leto zapored osvojila najvišje 
meto. Organizatorji sedaj razmi-
šljajo, ali spremeniti pravila ali pa 
poiskati boljše igralce šaha.

 – V eni izmed partij se je zgodil »in-
cident velikih razsežnosti«, saj 
je eden izmed igralcev skozi vso 
partijo zelo vneto skrival svojega 
kralja. In, seveda, mat je lahko dal 
le on.

 – Predsednik ŠZ tradicionalno na 
teh turnirjih zmaga na vsaj eni 
partiji, tokrat si je »žrtev« na turnir 
pripeljal kar sam, in sicer nešahi-
sta podpredsednika.

OBČINSKO PRVENSTVO 
V KEGLJANJU
Tudi letos je turnir v kegljanju pote-
kal na kegljišču Deta center na Ptuju. 
Udeležilo se ga je 11 ljubiteljev keglja-
nja, pretežno so to bili člani kegljaške 
sekcije Gerečja vas, ki se s tem špor-
tom ljubiteljsko ukvarjajo skozi vse 
leto. Tokrat je bil najboljši Stanislav 
Požgan, ki je podrl 489 kegljev, drugo 
mesto je osvojil Jože Beranič s 477 po-
drtimi keglji, tretji pa je bil Franc Dre-
venšek s 474 keglji.

Skupinska slika udeležencev šahovskega turnirja

Najboljši trije v kegljanju (od leve): 2. mesto Jože 
Beranič, 1. mesto Stanko Požgan in 3. mesto Franc 
Drevenšek

Skupinska fotografija 
udeležencev v kegljanju 
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TOČKOVANJE ZA NAJBOLJ ŠPORTNO VAS 
Športna zveza občine Hajdina je tudi ob letošnjih špor-
tnih prireditvah izvedla vzporedno tekmovanje za naslov 
najbolj športne vasi praznika občine Hajdina 2017. Spet 
je bilo izbranih pet športnih tekmovanj, na katerih je bilo 
možno zagotoviti čim večjo udeležbo predstavnikov vseh 
šestih vasi iz občine Hajdina: mali nogomet (člani), mali 
nogomet (veterani), namizni tenis, tenis (pari) in footgolf. 
Tekmovanje po posameznih športnih panogah je poteka-
lo po pravilih, ki jih je določil organizator posamezne špor-
tne panoge. Ocenitev najboljših vasi po športnih panogah 
je potekalo po sistemu: zmagovalec 5 točk, drugouvrščeni 
3 točke, tretjeuvrščeni 1 točka. Pred začetkom prvega tek-
movanja so se morali posamezniki odločiti, za katero vas 
bodo nabirali točke, saj so lahko v celotnem tekmovanju 
nastopali le za eno vas. Izbira vasi je bila prostovoljna od-
ločitev vsakega posameznika.
Naziv najbolj športne vasi občinskega praznika 2017 si je 
letos prislužila ekipa Hajdine, ki je bila najboljša pri malem 
nogometu (člani) in namiznem tenisu, druga pri footgolfu 
ter tretja pri malem nogometu (veterani). Še najbližje so 
jim bili lanskoletni zmagovalci iz Skorbe, ki pa so letos za-
tajili v obeh »paradnih disciplinah«, tj. malem nogometu. 
Govori se:

 – Po lanskem »debaklu« so se športniki s Hajdine tokrat 
konkretno pripravili na ta občinski praznik in spet za 
leto dni prevzeli primat najboljše vasi. Še malo, pa bo 
prehodni pokal za večno ostal v njihovih vitrinah.

 – Letos so bili zelo dobri športniki iz Dražencev, ki so doka-
zali, da se da s pozitivno energijo presenetiti v marsika-
terem športu, celo v malem nogometu.

 – Razočaranje tega tekmovanja med vasmi pa so letos 
športniki iz Gerečje vasi, ki jih na večini teh tekmovanjih 
sploh nismo opazili. Očitno so imeli zelo zasedene po-
poldanske urnike. 

Foto: arhiv ONŠ Golgeter Hajdina
Pripravil: Sandi Mertelj

REZULTATI 

EKIPA – VAS FOOTGOLF MALI 
NOGOMET 

ČLANI

MALI NOGOMET 
VETERANI

NAMIZNI 
TENIS

TENIS 
PARI

SKUPAJ 
TOČK

HAJDINA 3 5 1 5 0 14

SKORBA 5 0 0 0 5 10

DRAŽENCI 0 3 3 0 3 9

GEREČJA VAS 0 0 5 0 0 5

SLOVENJA VAS 0 0 0 3 0 3

HAJDOŠE 1 1 0 0 1 3

ONŠ Golgeter Hajdina in 
še ena uspešna polsezona

Za ONŠ Golgeter Hajdina je še ena uspešna polsezona, 
tokrat jesenski del sezone 2017/2018. Spet je bila polna 
dogajanja, dobrih in slabih tekem, številnih treningov, 
zagotovo pa je bila to tudi sezona zabave in uživanja v no-
gometu.

V letošnji sezoni nastopamo s kar enajstimi selekcijami, kar 
je ponovitev lanske sezone. To pomeni, da trenutno v naši 
šoli vadi že več kot 150 otrok. Številka je več kot odlična, 
kar pa je zagotovo posledica tudi našega korektnega dela. 
Pri mlajših selekcijah od U7 do U13 se v največji meri tru-
dimo, da navdušimo otroke za igranje nogometa in da se 
priključijo naši šoli. Poudarek dajemo deloma tudi pozitiv-
nemu rezultatu, saj nas ta posledično še bolj motivira za 
celotno delo. A vendarle ne smemo pozabiti, da so v teh 
selekcijah pomembnejši navajanje otrok na delo v skupini, 
druženje, zabava, igranje z žogo idr.

Najmlajši cicibani U6, U7
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Prvo pravo tekmovanje se začne pri 
selekciji mlajših dečkov U13, ko se 
otroci že počasi navajajo na igranje 
velikega nogometa. Ravno ta prehod 
je zelo pomemben tako za otroke, 
starše kot tudi trenerje. Rezultatsko 
gledano naša ekipa le malo zaostaja 
za močnejšimi klubi iz okolice.
Ekipi starejših dečkov nastopata v 
dveh ligah, v ligi MNZ Ptuj in v 1. ligi 
NZS. Rezultatsko gledano sta ekipi 
daleč pod pričakovanji, saj sta obe 
praktično na koncih lestvic. A očitno 
so generacije mladih nogometašev 
različne in temu primerni morajo biti 
tudi naši organizacijski prijemi. Upaj-
mo, da nam v nadaljevanju sezone 
stvari stečejo na bolje in da doseže-
mo osnovne cilje – predvsem obsta-
nek v 1. ligi U15 NZS.
Odličen uspeh sta spet dosegli ka-
detska in mladinska ekipa, ki sta po 
jesenskem delu prvenstva na prvih 
mestih v svojih ligah. Ta rezultat ni 
naključen, zagotovo je tudi posledi-
ca korektnega dela v preteklosti. Oba 
odlična trenutna rezultata sta temelj 
za pomladni del sezone, ko bomo vsi 
skupaj spet lovili uvrstitev v 2. SML/2. 
SKL. Do tja je sicer še kar nekaj časa, 
predvsem pa bo potrebnega še veli-
ko kakovostnega dela.
Delovanje šole torej poteka že enaj-
sto sezono zapored. Vsi pa se ponov-
no sprašujemo, le kdo si je v začetku 
predstavljal, da bo ta zgodba tako 
uspešna.

Sandi Mertelj

Mlajši cicibani U8

Mlajši cicibani U9

Starejši cicibani U10-U11
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Mlajši dečki U12-U13

Starejši dečki U15 NZS in MNZ

Kadeti U17 in mladinci U19
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Superliga MNZ Ptuj 

Jesenski del tekmovanja v MNZ Ptuj so zadnji sklenili 
igralci v Superligi. Konec je prinesel kar nekaj presenetlji-
vih izidov, končni razplet pa ne bi mogel biti bolj tesen. 
To velja predvsem za vrh lestvice, kjer so kar tri ekipe z 
enakim številom točk.
Med temi se je po zmagi v zadnjem krogu proti vodilnim 
Cirkulanam znašla tudi Gerečja vas. Varovanci trenerja 
Bojana Špehonja so odlično finiširali v tem delu sezone, 
saj so slavili na zadnjih treh tekmah (Središče, Markovci, 
Cirkulane). Niz neporaženosti so začeli že krog pred tem, 
ko so v lokalnem derbiju ekip iz občine Hajdina remizirali 
na Hajdini (1:1). 
Še bolj impresivno so sezono končali Hajdinčani, ki so 
ostali neporaženi na zadnjih šestih srečanjih. V tem času 
so zabeležili tri zmage (Podvinci, Apače, Markovci) in tri 
remije (Bukovci, Gerečja vas, Pragersko). Če varovanci 
Mirana Klajderiča ne bi tako slabo začeli sezone, ko so 
v šestih krogih zbrali le pet točk, bi prav lahko sedaj bili 
povsem ob boku ekipam z vrha. Kljub temu imajo Haj-
dinčani še povsem realne možnosti za uvrstitev v Ligo za 
prvaka, kamor se uvrsti pet najboljših moštev iz rednega 
dela sezone. 

9. KROG: Hajdina – Gerečja vas 1:1 (1:0)
STRELCI: 1:0 Simonič (38.), 1:1 Požegar (69.)
HAJDINA: Robert Travnikar, Marcel Krajnc, Andrej Mlina-
rič, Jan Zupanič (od 61. Bojan Gaiser), Aljoša Ornik, Matej 
Svržnjak, Alen Kropec, Nik Veličkovič (od 83. Marko Bez-
jak), Ino Prelog, Peter Vogrinec, Uroš Simonič. Trener: Mi-
ran Klajderič.
GEREČJA VAS: Tomaž Murko, Alen Kokot, Nino Šešo, Rok 
Sagadin, Matija Zagoršek (od 43. Boštjan Strel), Damjan 
Hertiš (od 89. Žan Vratič), Aleš Požegar, Nejc Lončarič, Ur-
ban Tomanič, Tadej Rozman, Sergej Krajnc. Trener: Bojan 
Špehonja.

1. CIRKULANE 12 7 2 3 25:13 23
2. STOJNCI 12 7 2 3 21:14 23
3. GEREČJA VAS 12 7 2 3 22:16 23
4. PODVINCI 12 5 4 3 22:12 19
5. BUKOVCI 12 4 6 2 23:21 18
6. HAJDINA 12 4 5 3 24:22 17
7. APAČE 12 5 1 6 23:23 16
8. SREDIŠČE OB DRAVI 12 5 1 6 19:25 16
9. MARKOVCI 12 2 2 8 15:30 8
10. PRAGERSKO 12 0 3 9 18:36 3

Gerečja vas v vrhu Superlige, Hajdina v sredini

1. liga MNZ Ptuj – Skorba prezimuje kot prvak

Nogometaši Skorbe so v jesenskem delu pokazali izrazito 
željo, da se ekspresno vrnejo v najvišji razred tekmovanja 
v MNZ Ptuj, v Superligo. Varovanci trenerja Uroša Krajn-
ca so tako postali prvaki jesenskega dela tekmovanja, pri 
čemer so bili dolgo časa izjemno suvereni in neporaženi 
vse do samega konca tega dela sezone. Edina dva po-
raza so namreč doživeli v zadnjih treh krogih: najprej v 
Podlehniku (10. krog), nato pa še v Poljčanah (12. krog). 
Kljub temu imajo pred spomladanskim delom štiri točke 
prednosti pred najbližjim zasledovalcem.
Postava Skorbe na zadnji domači tekmi proti Gorišnici 
(6:0):
SKORBA: Tomaž Gabrovec, Rok Stater, Dejan Horvat, An-
drej Horvat, Niko Krušič, Benjamin Ciglar, Denis Hreljič, 
Samo Šimenko, Ino Šimenko, Kajetan Brodnjak, Danijel 
Novak. Rezervna klop: Blaž Vogrinec, Damir Pjanić, Ma-
tjaž Ogrinc, Jan Skledar, Sašo Vaupotič, Robert Perko. Tre-
ner: Uroš Krajnc.
1. SKORBA 12 9 1 2 35:20 28
2. BOČ POLJČANE 12 7 3 2 29:13 24
3. GRAJENA 12 7 1 4 41:30 22
4. PODLEHNIK 12 5 2 5 23:23 17
5. ORMOŽ 12 4 2 6 23:28 14
6. DORNAVA 12 4 2 6 17:25 14
7. ROGOZNICA 12 5 4 3 27:17 13
8. TRŽEC 12 4 1 7 20:29 13
9. GORIŠNICA 12 3 3 6 21:29 12
10. POLSKAVA 12 2 1 9 15:37 7

2. liga MNZ Ptuj – ekipi Hajdoš in Slovenje vasi porav-
nani
2. ligo MNZ Ptuj je v jesenskem delu tekmovanja zazna-
movala ekipa Zavrča, ki se je po izstopu iz tekmovanj 
NZS vrnila v ligaška tekmovanja. Zavrčani so brez poraza 
osvojili naslov jesenskih prvakov. 
V ligi nastopata tudi dve moštvi iz občine Hajdina, Haj-
doše in Slovenja vas. Obe sta v osmih krogih zbrali devet 
točk, kar ju uvršča v sredino lestvice. Med seboj sta se 
pomerili v 3. krogu, sladko zmago pa so s tremi zadetki 
Davorina Petrušiča (zadnjega je dosegel z 11-metrovke v 
90. minuti srečanja) odnesli Hajdošani. 

3. krog: Slovenja vas – Skorba 2:3 (1:1)
SLOVENJA VAS: Martin Šterbal, Aleksander Kumer, Gora-
zd Ornig, Matteo Polanič, Damijan Gajser, Gregor Gasen-
burger, Gregor Vrečar, David Žalar, Blaž Babšek, Matevž 
Pleteršek, Jani Lenart. Rezervna klop: Dušan Panič, David 
Drosk, Uroš Svenšek, Ilija Ilić, Jan Vidovič, Nejc Kondič. 
Trener: Ladislav Drosk.
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HAJDOŠE: Tadej Horvat, Danijel Vogrinec, Miha Metličar, 
Gregor Glažar, Tilen Abraham, Tadej Žumbar, Mitja Petek, 
Davorin Petrušič, Blaž Zagoranski, Marcel Kaisersberger, 
Omer Šerifović. Rezervna klop: Timotej Tomić, Damjan 
Tomić, David Kolarič, Leon Lovrec, Tine Glodež. Trener: 
Drago Prelog.

Jože Mohorič, Štajerski tednik

1. ZAVRČ 8 8 0 0 46:5 24
2. LESKOVEC 8 7 0 1 32:12 21
3. MAKOLE BAR MIHA 8 5 1 2 27:16 16
4. ZGORNJA POLSKAVA 8 4 1 3 25:23 13
5. HAJDOŠE 8 3 0 5 15:26 9
6. SLOVENJA VAS 8 3 0 5 13:24 9
7. LOVRENC 8 2 1 5 11:25 7
8. OPLOTNICA 8 0 2 6 12:27 2
9. MAJŠPERK PICERIJA 
ŠPAJZA

8 1 1 6 9:32 -2

Članska ekipa NK Gerečja vas je jesenski del sezone 2017/18 v Superligi končala 
pri vrhu lestvice.

EUROEAST 2017

Organizator KK WKSA Hajdina se je z 
organizacijo tekmovanja ponovno iz-
kazal, saj je tekmovanje potekalo brez 
zastojev. Sodniška organizacija je svo-
je delo opravila na zadovoljivi ravni, 
kar je prav tako prispevalo k dobremu 
prijateljskemu in sproščenemu vzduš-
ju.

REZULTATI DOMAČIH KARATEISTOV 
Športne borbe –30 kg (8–9 let):
1. mesto: Matevž Peklar
3. mesto: Luka Vauda
3. mesto: Grega Širovnik

Športne borbe –40 kg (8–9 let):
1. mesto: Val Osrajnik

2. mesto: Gašper Širovnik

Športne borbe –50 kg (10–11 let):
3. mesto: Jure Gerečnik

Kate posamezno (8–9 let):
2. mesto: Matevž Peklar
4. mesto: Luka Vauda
7. mesto: Urban Emeršič

Kate posamezno (10–11 let):
2. mesto: Val Osrajnik
3. mesto: Jure Gerečnik
4. mesto: Gašper Širovnik

Kate posamezno (deklice 8–9 let):
1. mesto: Zara Sitar

Ljubo Javoršek: »Pred nekaj dnevi 
smo se vrnili s SP na Irskem. Mitju Ko-
dermanu ni uspelo ohraniti naslova 
svetovnega prvaka v športnih bojih. 
Po zelo izenačenem boju je v zadnjih 
sekundah moral priznati premoč do-
mačinu, ki je slavil z rezultatom 6:5. Na 
koncu je osvojil 5. mesto. Sodelovalo 
je 1200 tekmovalcev iz šestindvajse-
tih držav. Slovenija se je domov vrnila 
s tremi zlatimi kolajnami.
EUROEAST je pokazatelj, da ima vsa-
ko živo bitje v sebi nekaj dobrega. 
To je treba najti in na tem graditi, to 
sta osnova in smernica tekmovanja, 
ki ga vsako leto organiziramo. Vsem 
čestitam in hkrati hvala staršem, da 
mi v veliki meri zaupajo. Smo takšni 
in drugačni. Posebej športniki, ki so 
dokazali, da čeprav v povprečju tre-
niramo veliko manj kot naši tekmeci, 
ustvarjamo rezultate. Vsak otrok je 
svoj individuum, ki se ga da usmeri-
ti in pridobiti. Ko učim, sebe najbolj 
učim – to je moja pot in pot KZ WKSA 
Slovenije.« 

KK WKSA Hajdina

Tradicionalnega tekmovanja se je udeležilo več kot osemdeset tekmovalcev iz 
desetih slovenskih klubov. Nastopilo je veliko mladih nadobudnežev, ki so s 
svojimi nastopi dokazali zadovoljivo raven znanja v katah in športnih borbah.
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Tudi v Društvu upokojencev Hajdina 
Skupaj proti demenci

V organizaciji Društva upokojencev Hajdina so se 14. novembra v društveni dvorani zbrali občani, ki jih zanima proble-
matika, povezana z diagnozo demenca. To je beseda, ki jo zadnje čase vse prepogosto slišimo in ki se dotika marsikoga 
izmed nas, pa se tega sploh še ne zaveda.

Predavateljica Ana Cajnko je s svojim bogatim znanjem postregla z mnogimi informacijami. Prisotni so prejeli knjižico Skupaj proti demenci, ki jo je izdal Dom 
upokojencev Ptuj, eden izmed partnerjev v projektu boja z demenco. Knjižico bo možno dobiti tudi v tajništvu Društva upokojencev Hajdina ob uradnih urah, ki 
so vsako sredo.

Da bi izvedeli čim več o tej diagnozi in da bi lahko po-
magali osebam z demenco ter njihovim svojcem, so v 
Pokrajinski zvezi društev upokojencev v Spodnjem Po-
dravju z nekaterimi institucijami in posamezniki začeli 
izvajati dveletni program Skupaj proti demenci. Z njim si 
prizadevajo medsebojno povezati in izobraziti tiste, ki bi 
želeli pomagati svojim sorodnikom, znancem, sodelav-
cem in prijateljem, ki živijo, delajo ali skrbijo za osebo, 
ki ji postopno začne pešati spomin, ki ima težave pri 
govoru, pri kateri se začenjajo pojavljati osebnostne in 
vedenjske spremembe, ki ji začenjajo upadati intelek-
tualne funkcije, ki postaja nezmožna za organizacijo la-
stnega življenja, ki ima težave pri vsakodnevnih opravi-
lih, ki pogosto išče »izgubljene« predmete, ki ima težave 
pri časovni in krajevni orientaciji, ki nezavedno ponavlja 
ene in iste trditve ali vprašanja, ki se je zelo čustveno in 
razpoloženjsko spremenila in se izogiba družbi ter se 
začenja zapirati vase. O mnogih tovrstnih problemih je 
uvodoma spregovorila povezovalka programa društva 

RESje v Spodnjem Podravju in organizatorka socialne 
mreže ter podpredsednica Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Spodnje Podravje Silva Gorjup. 
Osrednji del predavanja je izvedla univ. profesorica li-
kovne umetnosti, dipl. socialna delavka s specializaci-
jo na področju gerontologije in skupinske dinamike, 
trenerka spomina z verifikacijo, s strokovnim izpitom s 
področja socialnega varstva, avtorica programa RESje, 
avtorica poljudnih in strokovnih člankov ter priročnikov 
RESje Potrebujemo-jo pomoč, Ana Cajnko. Program 
RESje vodi od njegovega nastanka pred skoraj 20 leti, ko 
je začela animirati svojce oseb z demenco in zbirati pro-
stovoljce za druženje z osebami z demenco v enem od 
ljubljanskih domov za starejše. Vodenje programa je na-
daljevala v okviru Slovenske filantropije in nato v ZDUS. 
Leta 2016 je skupaj s somišljeniki ustanovila samostojno 
društvo RESje in prevzela njegovo vodenje. Tik pred izi-
dom je njena knjiga z naslovom Demenca, moja učite-
ljica.
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Na podlagi lastne izkušnje se je v njej predavateljica lotila 
vedno bolj pereče problematike spoznanja in zavedanja 
o demenci v družini in družbi, o številnih težavah, ki jih 
je začela reševati skupaj z drugimi svojci in prostovoljci, 
ki oblikujejo program RESje. Njegovemu delovanju bo 
namenjen tudi večinski izkupiček od prodaje knjig.

Ob ponedeljkih je na voljo Zdravstveni dom Ptuj, ob tor-

kih Pokrajinska zveza društev upokojencev Sp. Podravje, 
ob sredah Dom upokojencev Ptuj, ob četrtkih Center za 
socialno delo Ptuj in ob petkih Društvo Optimisti. Vse to 
so partnerji v programu Skupaj proti demenci, ki so po-
vezani tudi s Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj, 
Inštitutom za socialno psihiatrijo in psihotravmatologijo 
in Spominčico – Alzheimer Slovenija.
Več informacij je na voljo tudi na www.skupajprotidemen-
ci.si. Konkretna vprašanja lahko zainteresirani pošljejo tudi 
na elektronski naslov info@skupajprotidemenci.si.
Ob koncu predavanja so prisotni izpolnili kratek vprašal-
nik, ki je vključeval tudi podatek, ali bi bil kdo izmed ude-
ležencev pripravljen sodelovati v tem projektu. Če bi vas 
prostovoljstvo na tem področju zanimalo, se lahko prek 
navedene telefonske številke in elektronskega naslova 
vključite v ta humani projekt.
To je kratek uvod v naš boj proti demenci, ki mu bomo 
posvetili več pozornosti tudi v Hajdinčanu.

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Knjiga Demenca, moja učiteljica bo izšla pri založbi For-
ma7 še letos in si jo je možno zagotoviti po prednaročniški 
ceni 20 EUR po tel. št. 041 694 360 ali po e-pošti: cajnko.
ana@gmail.com ali drustvoresje@gmail.com.
V knjigarnah bo knjiga dražja. Na vaš naslov bo prispela 
takoj po izidu, stroške poštnine bo kril pošiljatelj. 
Za vse, ki bi želeli v zvezi z demenco izvedeti kaj podrob-
nejšega, je na voljo svetovalni telefon 041 726 424, ki je 
za občane in svojce oseb z demenco vsak delovnik dose-
gljiv od 9.00 do 11.00 in od 14.00 do 16.00.
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NASVETI ZA VEČ ZDRAVJA: Vitamini B
Ime se je pojavilo zaradi natančnejših razi-
skav, ki so pokazale, da je vitamin B v resnici 
skupek več kemično različno formuliranih 
vitaminov, ki se pogosto skupaj pojavljajo v 
enakih živilih. K vitaminom B prištevamo vi-
tamine B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B6 (pirido-
ksin), pantotensko kislino, niacin, biotin, folno 
kislino in vitamin B12. Vsak od vitaminov ima 
posebno in pomembno funkcijo v telesu. V le-
karni imamo več preparatov, ki vsebujejo vse 
vitamine B. Rečemo jim B-kompleks. Po potre-
bi pa se lahko uporabljajo tudi posamezni vi-
tamini, ki sodijo v to skupino. Pri vitaminu B12 
moramo upoštevati, da se v prebavnem trak-
tu zelo slabo absorbira. Ko zdravnik ugotovi 
pomanjkanje vitamina B12 , predpiše injekcije, 
kajti izkoristek iz tablet je le okrog enega od-
stotka.

Vitamin B1 – tiamin
Pomemben je za funkcije živčevja in v meta-
bolizmu ogljikovih hidratov. Priporočen dnev-
ni odmerek je od 1 do 1,5 mg. Naravni viri B1 

so kvas, riževe luščine, nerafinirana žitna zrna, 
polnovredna žita, jajčni rumenjak, večina ze-
lenjave, mleko, soja, ribe in pusta svinjina.

Vitamin B2 – riboflavin
V organizmu deluje kot koencim. Sodeluje 
pri številnih pomembnih encimskih reakcijah 
presnove. Priporočen dnevni odmerek je od 
1,2 do 1,5 mg. Del ga dobimo iz hrane, del 
pa ga sintetizirajo bakterije v črevesni flori. 
Največ ga je v mleku in mlečnih izdelkih, ko-
smičih, drobovini in mastnih ribah. Nekaj ga 
je tudi v zelenjavi (predvsem temnozeleni) in 
sadju. Pomanjkanje riboflavina lahko vodi do 
anemije, ker lahko zmanjša absorpcijo železa 
iz hrane v prebavnem traktu. Pomemben je 
tudi za razvoj možganov pri plodu in otro-
cih. Pomanjkanje tega vitamina se pojavlja v 
deželah, kjer v prehrani ni mleka in mlečnih 
izdelkov, pri nosečnicah in doječih materah. 
Pomanjkanje je možno odpraviti z ustreznejšo 
prehrano ali s pomočjo prehranskih dopolnil.

Vitamin B3 – niacin
Sodeluje pri presnovi maščob, beljakovin in 
ogljikovih hidratov, pri zmanjševanju nivo-
ja holesterola in trigliceridov. Je sestavni del 
dveh koencimov, koencima I in koencima II, 

ki sta esencialna za delovanje številnih en-
cimskih sistemov. V večjih količinah je v jetrih, 
mesu, ribah, kvasu, polnozrnatih žitih, nekaj 
pa ga je tudi v krompirju, mleku in mlečnih iz-
delkih. Znaki pomanjkanja so sistemski, torej 
vidni po vsem telesu – vnetje žrela in požiral-
nika, vaginalne sluznice, sluznice sečil, sla-
bost, diareja (ki je lahko krvava), vrtoglavica, 
glavoboli, izguba spomina in drugi. 

Vitamin B5
Je življenjsko pomemben za delovanje na-
dledvične žleze. Priporočen dnevni odmerek 
za odrasle je 10 mg. Sodeluje pri presnovi 
ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin, pri 
celjenju ran, opeklin, preprečuje utrujenost, 
motnje v spanju, motnje v ravnotežju, slabost, 
bruhanje, tresenje rok, mišične krče. Naravni 
viri vitamina B5 so zelena zelenjava, otrobi, ži-
tni kalčki, polnovredna žita, oreški, kvas, meso 
in drobovina. 

Vitamin B6 – pantotenska kislina
Telo ga potrebuje za tvorbo protiteles, rdečih 
krvničk, absorpcijo B12 in magnezija. Pirido-
ksin najdemo v rastlinskem in živalskem tki-
vu, zlasti v jetrih in ledvicah, ribah, žitih, soji, 
jajcih ter različnem sadju (melone, lubenice) 
in zelenjavi (kislo zelje, koleraba, paprika, 
šparglji) ter kvasu. Je sestavni del telesnih 
tekočin vseh živih organizmov. V telesu krepi 
obrambni sistem, pomaga preprečevati na-
stanek ledvičnih kamnov, pomemben je pri 
delovanju živčnega sistema, blaži slabosti, 
nočne mišične krče in krče v nogah.

Vitamin B7 – biotin
Ima pomembno vlogo pri biokemiji človeške-
ga organizma. Vključen je v prenos ogljikove-
ga dioksida in je zato bistvenega pomena za 
metabolizem ogljikovih hidratov in maščob. 
Dobri prehranski viri biotina so v kvasu, jetrih, 
cvetači, lososu, stročnicah, bananah, korenju, 
jajčnem rumenjaku, sardelah, zelenjavi in 
gobah. Vsebnost biotina v hrani se zmanjša 
s kuhanjem in shranjevanjem. Pomanjkanje 
biotina lahko povzroči kožne izpuščaje, izgu-
bo las, povišan holesterol in težave s srcem. 

Vitamin B9 – folna kislina
Folna kislina je pomembna pri številnih pro-

cesih v človeškem organizmu – pri sintezi in 
popravljanju DNK, poleg tega sodeluje kot 
koencim pri mnogih biokemijskih reakcijah 
v telesu. Še posebej pomembna je pri hitrih 
celičnih delitvah in rasti v nosečnosti in otro-
štvu. Človeški organizem ne more sam proi-
zvajati folne kisline, zato jo mora pridobiti s 
hrano. Bogat vir folata je zelena zelenjava, 
na primer zelena solata, špinača, brokoli, 
brstični ohrovt, grah, fižol, cvetača, repa, pa 
tudi nekatero sadje. Veliko ga vsebujejo še 
jetra in kvas. Vnos folne kisline je pomemben 
za ženske, ki zanosijo. Raven folata v krvi no-
sečnice pade zaradi povečane sinteze rdečih 
krvnih celic v prvi polovici nosečnosti in zaradi 
zahtev ploda v drugi polovici. V prvih štirih te-
dnih nosečnosti je folat potreben za pravilen 
razvoj možganov, lobanje in hrbtenjače. Ob 
pomanjkanju folne kisline se zarodkova ne-
vralna cev ne zapre pravilno. Posledice tega so 
okvare v hrbtenici, lobanji in možganih. Do-
kazano je, da jemanje od 400 do 600 mg folne 
kisline na dan od časa tik pred zanositvijo do 
tretjega meseca nosečnosti zmanjša tveganje 
za nastanek omenjene nepravilnosti. 

Vitamin B12 – kobalamin
Esencialen je za sintezo purina in timidina, 
rast krvnih celic, delovanje ščitnice, sintez 
melanina ter normalno delovanje možganov 
in živčevja (vzdržuje integriteto živčne mem-
brane). Vitamin B12 je v jetrih, ledvicah, mesu, 
jajcih, siru, mleku in ribah. V hrani rastlinske-
ga izvora in kvasu je prisoten le v sledeh, saj 
ga rastline same ne sintetizirajo. Zdrav človek, 
ki uživa uravnoteženo prehrano, ne bi smel 
imeti težav s pomanjkanjem tega vitamina. 
Drugače pa je pri veganih, ki s hrano ne dobi-
jo zadostne količine vitamina B12 . Dodajamo 
ga pri: perniciozni anemiji, krvavitvah, mali-
gnih boleznih, kadilcih, gastrointestinalnih 
boleznih in veganom.

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

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

tel. št.: 02 620 78 87
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Naj zažari čar prazničnih noči,   
naj dlan stisne dlan, 
želje naj dobijo krila,  
usliši naj jih dobra vila

Kulturno društvo Skorba
vabi na

Božično-novoletni koncert
v torek, 26. 12. 2017, ob 18.00

  v Domu krajanov Skorba

Sodelujejo:
• Tamburaški orkester KUD Majšperk  s pevskimi gosti

• MoPZ PD Anton Bezenšek Frankolovo

Pokrovitelj koncerta je Občina Hajdina.

Vesele božične praznike ter obilo zdravja, sreče in uspehov v prihajajočem letu 2018.
Kulturno društvo Skorba

V A R G A S A L

Z novo podobo v novo jubilejno leto!
Želimo vam srecno in varno leto 2018

Naše storitve

fizično in tehnično varovanje

servis in montaža sistemov varovanja

protipožarno varovanje

servis gasilnikov  in hidrantov 

usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

trgovina 

  ČLAN SKUPINE TALUM VARGAS-AL d.o.o. Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo www. vargas-al.si, T 02 7995 411
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Občina Hajdina in 
ZKD Občine Hajdina

Vabimo vas 
na tradicionalni

ADVENTNI 
KONCERT

s komornim 
mešanim pevskim 

zborom
Glasis iz Markovcev, 

ki bo v sredo, 
20. decembra 2017, 

ob 18. uri
v cerkvi sv. Martina 

na Hajdini.

Vstopnine ni.

Vljudno vabljeni.

VABILO

Novo leto se že bliža,
vsak otrok se veseli,

ker Božiček bo prinesel
mnogo lepih mu stvari.

Dragi otroci!

Leto se izteka 
in spet je napočil čas, 

ko prihaja Božiček med nas. 

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

Skupaj ga bomo pričakali
v sredo, 20. decembra 2017, ob 16. uri 

na trgu pred PSC Hajdina.

Darilo boste lahko prejeli samo ob predložitvi tega vabila.

Če bo slabo vreme, 
bo prireditev v telovadnici 

Osnovne šole Hajdina.

Lepo pozdravljeni! 

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar


