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GLASILO OBČINE HAJDINA Poštnina plačana pri pošti 2288 HAJDINALeto XX, št. 1, marec 2018

Občina Hajdina izboljšuje pogoje  
za kmetovanje

Ponovoletni sprejem v občini 
Hajdina

Med športniki nagrajenci tudi občani 
Hajdine

Hajdina v spomladanski del z novim trenerjem

Na Božičkovem šestem teku in pohodu več 
kot 400 udeležencev
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UVODNIK

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.

 Obeta se nam zanimiv popoldan, v kate-
rem bomo v uvodu spoznali geografsko-
-zgodovinski okvir slovenskega Mediterana 
– slovenske Istre. V nadaljevanju nam bodo 
predstavljena poglavja: Oljke v slovenski Istri 
(o nasadih, vrstah, vzgoji ter primerjava med 
starejšimi in novejšimi načini dela), Pobiranje 
oljk in torkljarstvo. Uporaba olja bo predsta-
vljena v poglavjih Olje – razsvetljava (doma in 
izven doma ter za cerkvene potrebe), Olje – 
prehrana (vsakdanje in praznične jedi), Olje – 
zdravje (uporaba za človeka in živali). Kako se 
pojavljata in uporabljata oljka in oljčno olje v 
šegah in navadah, bomo izvedeli v poglavjih 

Oljka in olje – šege in navade (delovne, ko-
ledarske, življenjskega kroga), Oljka in olje – 
bogoslužje (oljčnica in oljčna vejica »palma« 
ter sveta olja). Še nekaj besed bo namenjenih 
simboliki in umetnosti v poglavjih Oljčni les 
in njegova uporaba, Oljke in olje – simbolika, 
Oljke in olje v umetnosti.
Prepričani smo, da bo vsakdo našel nekaj, 
kar ga zanima. Verjemite, dr. Rožana Koštial bo 
znala odgovoriti na vsa vprašanja. Še nekaj 
nam je zaupala – v njenem plenjerju bo po-
leg oljčnih vejic nekaj tudi za pokušino. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak 

Po dvajsetih letih se kulturna ambasadorka našega istrskega zaledja vrača 
na Hajdino, da nam bo predstavila vsestransko zanimivo temo z naslovom 
Oljka in oljčno olje v življenju Istranov. Predavanje bo v ponedeljek, 19. 
marca 2018, ob 17. uri v dvorani Doma krajanov v Skorbi.

Šavrinka Rožana se vrača med nas kot dr. Rožana 
Koštial, ki je vse svoje življenje posvetila razisko-
vanju in predstavljanju slovenske Istre doma in v 
tujini. 

Kaj sploh je kultura

Velikokrat se nam poraja vprašanje, 
kaj sploh je kultura. So to le različne 
umetnosti ali še kaj drugega? Lepo 
vedenje, varovanje in urejanje okolja, 
kultura bivanja in prehranjevanja, kul-
tura pitja, oblačenja, pogovarjanja, 
sprejemanje drugačnosti in še kaj.

Kultura je torej skupek dosežkov, vre-
dnot človeške družbe kot rezultat člo-
vekovega delovanja in ustvarjanja ter 
zelo širok pojem, ki ga ljudje razume-
mo kot nekaj lepega in pozitivnega. 
Kultura je dejavnost, ki obsega podro-
čje človekovega umskega, zlasti ume-
tniškega delovanja, ustvarjanja. Je 
tudi lastnost človeka glede na obvla-
danje, uporabljanje splošno veljavnih 
načel, norm, pravil pri vedenju in rav-
nanju. 

Skozi zgodovino človeštva se je kultu-
ra spreminjala in razvijala. Prve kultu-
re so se razlikovale od današnjih. Tudi 
pravila in norme so se spreminjale, kot 
se je spreminjalo človeštvo.

Kaj pa naša slovenska kultura? Skozi 
zgodovino je imela velik vpliv tudi na 
ohranjanje slovenske narodne identi-
tete, ker smo Slovenci v zgodovini veči-
no časa bili v okviru drugih držav. V 19. 
stoletju, v času Prešerna, Slomška, Lev-
stika, Muršca, Gomilška idr., so delovali 
v Zedinjeni Sloveniji in se na vse mogo-
če načine trudili ohraniti slovenski je-
zik in kulturo. Slovenstvo jim je uspelo 
ohraniti prav prek aktivnosti kulturnih 
skupin, pesnikov, pisateljev, skladate-
ljev, likovnih umetnikov. Vsi so takrat 
verjeli v samostojno Slovenijo, ki smo 
jo dobili šele čez veliko let. Zbirali so se 
na čitalnicah, taborih, Besedah idr. Ker 
so bili za tiste čase prenapredni in je to 
pomenilo, da so bili proti takratnemu 
režimu, so bili velikokrat onemogo-
čeni. Imeli so težave s preživetjem, saj 
za marsikaterega ni bilo službe prav 
zaradi slovenstva. Tudi svojih del niso 
mogli izdajati zaradi cenzure. Veliko jih 
je živelo v revščini.

Veliko podobnosti je z današnjim ča-
som. Danes vse pogosteje slišimo, da je 

kultura strošek, ki ima svojo vrednost 
le, če se dokaže na trgu. Vrednote se 
zmotno zamenjujejo z vrednostjo in 
materialne dobrine s smislom. Kultur-
no ustvarjanje pa je nekaj, kar je večno. 
Nekaj, kar je ohranilo našo identiteto 
in je ohranilo slovenstvo. 

In kako je z ljubiteljsko kulturo v naši 
občini? Lahko smo zadovoljni. Vča-
sih nam kdo očita razdrobljenost, da 
bi bilo dovolj eno kulturno društvo v 
občini. Če bi bilo tako, ne bi imeli to-
liko pevskih zborov, skupin ljudskih 
pevcev, dramskih skupin. Res je, s kul-
turnimi dejavnostmi se ukvarja veli-
ko ljudi. Vsako leto je veliko kulturnih 
prireditev. Vsem, ki so ustvarjalci tega, 
iskrena hvala.

V prihodnosti moramo stremeti k 
temu, da naša društva in sekcije po-
mladimo, da vključimo še več mladih 
kulturnikov in v naše delo vnesemo 
nove vsebine ter ga še izboljšamo.

        Hilda Bedrač

Hilda Bedrač, predsednica ZKD Občine 
Hajdina

VABILO
Oljka in oljčno olje v življenju Istranov

Verjetno se mnogi še spomnite 7. novembra 1998, ko so nas na prireditvi Iz mošta vino 
– pridi na Hajdino obiskale Šavrinske pupe en ragaconi iz slovenske Istre pod vodstvom 
Rožane Koštial. Potnice, ki smo 17. marca 2001 z vlakom potovale v prestolnico, smo na 
kosilu s takratno prvo damo Slovenije Štefko Kučan doživele presenečenje, ko nas je s ple-
njerjem (košaro) narcis obiskala postavna Šavrinka Rožana in smo z njo preživele nekaj 
nepozabnih uric.



4 5

Marec 2018 Marec 2018

Na 18. seji občinskega sveta

V decembru se je Občinski svet Občine Hajdina sestal na 18. redni seji, ki je bila 20. decembra 
2017 z začetkom ob 15. uri.

Sprejeto je bilo:
1. Zapisnik in sklepi 17. redne seje.
2. Zapisnik in sklep 5. dopisne seje.
3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje MPPN za enoti urejanja prostora P10-P5 
Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-
-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku.
4. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letne-
ga programa športa v Občini Hajdina, s katerim Obči-
na Hajdina določa postopek izbire izvajalcev športnih 
programov in področij letnega programa športa, pogo-
je in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa, način določitve višine sofinanciranja, 
način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter 
način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinancira-
nju.
5. Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi od-
padki v Občini Hajdina, s katerim se določa način opra-
vljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb: 

 –  zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
 –  obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
 –  odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov. 
6. Sklep o ceni programov za OŠ Hajdina – enota vr-
tec. Cene programov vrtca Hajdina znašajo od 1. 9. 2017 
mesečno:

 –  za otroke prve starostne skupine (otroci, stari 1–3 
leta): 425,75 EUR,

 –  za otroke druge starostne skupine (otroci od 3 let 
do vstopa v šolo): 332,43 EUR,

 –  kombinirana skupina: /.
7. Sklep o potrditvi Letnega programa kulture v Obči-
ni Hajdina za leto 2018. Letni program kulture v Občini 
Hajdina določa javni interes občine na področju zago-
tavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja 
kulturne ustvarjalnosti, raznolikosti ter krepitve in ohra-
njanja kulturne dediščine. To se uresničuje z zagotavlja-
njem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev 
za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini. 
Opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, go-
stovanja v tujini in delovanje kulturnih društev in zvez, 
ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, ter 
višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem pro-
računu.
8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke za izra-
čun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Hajdina se v letu 2018 ne spreminja in 
znaša 0,0052 EUR.
9. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse 
v Občini Hajdina. Vrednost točke za izračun komunalne 
takse v Občini Hajdina se v letu 2018 ne spreminja in 
znaša 2,85 EUR.
10. Sklep o višini najemnine in višini enkratnega na-
domestila o najemu groba ter kupnine za žarni grob 
na pokopališču Hajdina. 
Za občane Občine Hajdina znaša letna najemnina:

 –  na starem delu za enojni grob: 17,18 EUR,
 –  na starem delu za družinski grob: 26,94 EUR,
 –  na novem delu za družinski grob: 35,58 EUR,
 –  za žarni grob: 10,26 EUR,
 –  za grobnico: 45,45 EUR.

Višina o enkratnem nadomestilu o najemu groba na po-
kopališču Hajdina znaša:

 –  za enojni grob: 116,30 EUR,
 –  za družinski grob: 190,93 EUR,
 –  za žarni grob: 69,74 EUR.

Uporaba mrliške vežice: 19,47 EUR/dan.
Čiščenje mrliške vežice: 21,45 EUR.
Uporaba hladilne komore: 9,68 EUR/dan.

Za občane drugih občin znaša letna najemnina:
 –  na starem delu za enojni grob: 21,14 EUR, 
 –  na starem delu za družinski grob: 33,95 EUR,
 –  na novem delu za družinski grob: 44,42 EUR,
 –  za žarni grob: 12,70 EUR,
 –  za grobnico: 56,62 EUR.

Višina o enkratnem nadomestilu o najemu groba na po-
kopališču Hajdina znaša:

 –  za enojni grob: 141,92 EUR,
 –  za družinski grob: 227,53 EUR,
 –  za žarni grob: 85,30 EUR.

Uporaba mrliške vežice: 24,42 EUR/dan.
Čiščenje mrliške vežice: 23,18 EUR.
Uporaba hladilne komore: 12,21 EUR/dan.
Višina kupnine za temelje žarnega groba na pokopa-
lišču Hajdina znaša za grob, katerega mere so dolžine 
1,60 m in širine 0,80 m, 537,91 EUR. Cene so z davkom 
na dodano vrednost.

Občinska uprava

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

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

faks: 02 788 1261
vrtecnajdihojca.hajdina@

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

Občina Hajdina izboljšuje 
pogoje za kmetovanje

Pogodbo sta podpisala hajdinski župan mag. Stanislav 
Glažar in direktor Geodetskega zavoda Celje Dominik Bov-
ha. Ta je povedal, da je zaključek del predviden do sredine 
leta 2020, saj naj bi na ta način najmanj motili kmetijsko 
proizvodnjo. Dela so ocenjena na dobrih 334 tisoč evrov, 
je na podpisu pogodbe povedal župan Glažar in dodal, da 
je občina Hajdina za pokritje naložbe pridobila sredstva iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v viši-
ni 75 odstotkov in iz državnega proračuna v višini 25 od-
stotkov investicije. Edini strošek občine so administracijska 
dela, je poudaril Glažar in dodal, da v občini iščejo vire, kako 
pomagati kmetovalcem, saj se zavedajo pomena kmetova-
nja in ohranjanja kmetijske panoge. Ob tem je Glažar izra-
zil upanje, da bi po komasacijskih delih na tem območju s 
pomočjo evropskih sredstev v prihodnosti uredili še nama-
kalni sistem, kar je velika želja lokalne skupnosti, stroke in 
nekaterih lastnikov kmetijskih zemljišč.
Dominik Bovha je pojasnil, da so na osnovi pobud kmetov 
pristopili k urejanju vsega potrebnega za izvedbo geodet-
skih del in 250 lastnikov zemljišč je pristopilo k urejanju 
zemljišč. »Občina Hajdina je izredno intenzivno pristopila 
k realizaciji Programa razvoja podeželja z urejanjem agro-
melioracij in komasacij, da bi lahko kmetovalci uspešneje 
in intenzivneje opravljali svojo dejavnost. Ti ukrepi so se-
stavni del agrooperacij in tudi namakanja, za katerega si na 
območju celotnega Spodnjega Podravja v zadnjih 15 letih 
zelo prizadevajo.« 

Župan mag. Stanislav Glažar in direktor Geodetskega zavoda Celje Dominik Bo-
vha sta podpisala pogodbo za izvedbo geodetskih in agronomskih del v sklopu 
komasacije kmetijskih zemljišč na območju Hajdina 2 in Hajdina 3.

OBJAVA
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC 

ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo 
od 1. 3. 2018 do 30. 3. 2018 potekalo zbiranje prijav za vpis 
otrok v Vrtec Najdihojca Hajdina za šolsko leto 2018/2019.

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

VLOGO ZA VPIS JE MOGOČE ODDATI:
 – PO POŠTI,

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

Poslovalni čas vrtca je vsak delovni dan od 5.30 do 16.30.
Vloge, ki so bile oddane do 1. 3. 2018, se pri razpisu upoštevajo in 

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

status).

Lepo vabljeni k vpisu!

V občini Hajdina smo kmetijska zemljišča razdelili na pet 
komasacijskih območij. Prvo komasacijsko območje med 
naselji Slovenja vas, Gerečja vas in Hajdoše je že urejeno, 
sredi januarja pa je občina Hajdina z Geodetskim zavodom 
Celje podpisala pogodbo za izvedbo geodetskih in agro-
nomskih del v sklopu komasacije kmetijskih zemljišč na 
območju Hajdina 2 in Hajdina 3 na skupni površini okrog 
240 hektarjev.
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S Cestnim podjetjem Ptuj je občina Hajdina podpi-
sala pogodbo za izvedbo agromelioracij na že ureje-
nem komasacijskem območju 1.

Tudi na območju Zg. Hajdine se bo izvajala koma-
sacija.

S CESTNIM PODJETJEM PTUJ POD-
PISANA POGODBA ZA IZVEDBO 
AGROMELIORACIJ NA ŽE UREJENEM 
KOMASACIJSKEM OBMOČJU 1
V ponedeljek, 29. januarja, sta župan 
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar 
in izvršni direktor Cestnega podjetja 
Ptuj Martin Turk podpisala pogodbo 
za projekt Agromelioracija na koma-
sacijskem območju Hajdina 1. Nalož-
ba je vredna 210 tisoč evrov, rok iz-
vedbe pa je že letošnji 1. julij. 
Kot je pojasnil hajdinski župan Glažar, 
so za investicijo sredstva pridobili na 
javnem razpisu za podukrep 4.3 Pod-
pora za naložbe v infrastrukturo, po-
vezano z razvojem, posodabljanjem 
ali prilagoditvijo kmetijstva in goz-
darstva. Investicijo bodo torej v celoti 
pokrili s sredstvi iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja in iz 
proračuna Republike Slovenije, glede 
na Program razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014–2020. 

Izvršni direktor Cestnega podjetja 
Ptuj Martin Turk je poudaril, da jim je 
uspelo ponuditi, kar je naročnik po 
razpisnih pogojih pričakoval, in pri 
izvedbi del pričakujejo predvsem ko-
rektno sodelovanje z domačini, lastni-
ki zemljišč. V sklopu del bodo, potem 
ko so na tem območju geodetske sto-
ritve že opravljene, uredili nove polj-
ske poti in druga agromelioracijska 
dela pa tudi klasična zemeljska dela, 
kot so izkopi in drugo. Ob tem je Turk 
še poudaril, da ptujsko cestno podje-
tje sodeluje na vseh javnih razpisih za 
gradbena, investicijska in vzdrževalna 
dela, ki jih podjetje izvaja, pa tudi, da 
so v preteklosti tudi v občini Hajdina 
že uspešno končali kar nekaj večjih 
investicij.

Besedilo in foto: TM

KOLESARSKA POVEZAVA PTUJ – HAJDINA – KIDRIČEVO
KARTA KOLESARSKE POVEZAVE PTUJ – HAJDINA – KIDRIČEVO   

 

 

LEGENDA:  

 

 

Kolesarska Mestne občine Ptuj Kolesarska občine Hajdina Kolesarska občine Kidričevo Meja med občinami  

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/12), 
Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2018 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/17) in Pravilnika o dodelitvi proračunskih 
donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za 
sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov 
proračunskih sredstev Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 47/07) 

Občina Hajdina objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV ALI 

PROJEKTOV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI 
HAJDINA ZA LETO 2018

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

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:

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

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

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

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

katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril in krite-
rijev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

4. ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018 v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

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

6. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Roki za oddajo prijav so: 8. 3. 2018, 4. 6. 2018, 3. 9. 2018 in 12. 11. 
2018. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku 
dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Hajdina, Zg. 
Hajdina 44a, pošta Hajdina. Dokumentacija je dostopna tudi na 
spletni strani Občine Hajdina: www hajdina.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, 
z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot 
priporočeno pošiljko na naslov: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 
2288 Hajdina, z oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – 
DRUGO«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene 
pošiljatelju.

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

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

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega 
roka oziroma do porabe sredstev dosegljiva v času uradnih ur v 
sprejemni pisarni Občinske uprave Občine Hajdina, Zg. Hajdina 
44a, Hajdina, in na spletni strani Občine Hajdina.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje direktorica 
Občinske uprave Valerija Šamprl na naslovu Občine Hajdina, 
telefon 02 788 30 30.

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

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

HAJDINA ZA LETO 2018
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Tradicionalno srečanje predstavnikov 
društev v Dražencih 

Vaški odbor Draženci je v petek, 12. januarja, v sejni sobi Doma vaščanov Draženci organiziral sedaj že tradicionalno, 4. 
srečanje predsednikov in predstavnikov vaških društev.

Po krajšem kulturnem programu v izvedbi Iztoka in Uro-
ša Cebeka smo člani VO predstavili delo preteklega leta in 
se skupaj s predstavniki društev zazrli v načrte tekočega 
leta. Poiskali smo skupne točke naših programov ter izra-
zili medsebojno podporo sodelovanju članov pri različnih 
dogodkih in projektih v izvedbi posameznih društev. Prav 
tako smo potrdili sodelovanje članov društev z vaškim 
odborom pri pripravi dogodkov ob praznovanju materin-
skega dne (25. marca), pri pripravi in postavitvi mlaja (30. 
aprila) in pri tradicionalnem druženju vaščanov ob 1. maju 
v draženski Jami, kjer bodo ponovno potekale zanimive 
športne igre – odbojkarska tekma med damami in dekle-
ti, nogometna tekma stari : mladi, meddruštveno tekmo-

vanje v vleki vrvi, dogajanje pa se bo končalo s prižigom 
kresa. Skupaj smo se odločili še za pripravo srečanja čla-
nov vaških društev z zabavnimi igrami, ki ga načrtujemo v 
nedeljo, 26. avgusta, v Jami Draženci. V prijetnem vzdušju 
smo srečanje končali v poznih večernih urah. 
Vsem udeležencem se zahvaljujem za udeležbo in pred-
stavitve načrtov. Vaščane, člane društev in simpatizerje pa 
vabim, da se nam pridružijo ter se udeležijo dogodkov in 
prireditev, ki se bodo v letu 2018 zvrstili v naši vasi – v Dra-
žencih. 

Damijan Cebek,
predsednik VO Draženci

Ponovoletni sprejem 
v občini Hajdina

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je v petek, 5. januarja, v prosto-
rih občine Hajdina v družbi svojih sodelavcev, direktorice občinske uprave Va-
lerije Šamprl in podžupana Karla Svenška pripravil tradicionalni ponovoletni 
sprejem za predsednike vaških odborov, predsednike društev in zvez v občini, 
na sprejem pa je povabil tudi ravnateljico OŠ Hajdina Vesno Mesarič Lorber in 
farnega župnika naddekana Marijana Fesla.

Prijetno druženje so s pesmijo obo-
gatili mladi koledniki Lovro, Luka in 
Simon, s harmoniko pa Luka Šlamber-

ger. Župan Glažar je ob tej priložnosti 
predstavil delo in dosežke v občini v 
letu 2017, ob tem pa tudi načrte za 

leto 2018. Pohvalil je delo vseh vaških 
odborov, ki so skozi leto zelo aktivni in 
prirejajo mnoge zanimive in 

za občane pomembne dogodke. Posebej je pohvalil pro-
stovoljno in prizadevno delo vseh društev v občini, prav 
tako delo Zveze kulturnih društev občine Hajdina in Špor-
tne zveze občine Hajdina. Ob tem je poudaril, da občina 
po najboljših močeh podpira in financira delo društev ter 
ceni njihove izjemne rezultate. Dejal je še, da si tako do-
brega sodelovanja z društvi želi tudi v prihodnje in se ve-
seli vseh dogodkov, ki jih bodo tako društva kot tudi vaški 
odbori pripravili skozi leto.

Besedilo in foto: TM

Praznični utrinki z letošnjega ponovoletnega sprejema v prostorih občine 
Hajdina

Prešeren večer kulture v Skorbi

Drugega februarja je bila v občini Hajdina v Domu krajanov Skorba osrednja 
slovesnost v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Poklonili smo se slo-
venski besedi, našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu ter se spomnili 
tudi pisatelja Ivana Cankarja in veličine njegovega dela, saj je leto 2018 posve-
čeno prav njemu, kulturi pa namenili nekaj izbranih misli. Bil je to še en lep 
Prešernov dan, praznik dobrih ljudi, praznik veselja, praznik življenja.
V kulturnem programu so se predsta-
vili prizadevni ljubiteljski kulturniki, 
učenci in učitelji Osnovne šole Haj-
dina, podeljene pa so bile zahvale za 
dosežke in prizadevno delo v kulturi. 
Veseli večer kulture se je v Skorbi za-
čel s himno, ki jo je letos zapel Moški 
pevski zbor PGD Hajdoše, potem pa 
so se v izbranem kulturnem programu 
predstavili še Učiteljsko-vzgojiteljski 
pevski zbor, Štajerski frajtonarji, učen-

ci OŠ Hajdina, pesnici Terezija Filipaja, 
Olga Vidovič, Marija Markovič in Ce-
cilija Bernjak, ljudske pevke KD Skor-
ba, ljudski pevci in pevke KPD Stane 
Petrovič Hajdina, Mešani pevski zbor 
Župnije Hajdina, Mešani pevski zbor 
DŽD Gerečja vas, prvič pa je nastopi-
la folklorna skupina KPD Hajdina, ki 
jo strokovno vodi Urška Štumberger. 
Slavnostni govornik na prireditvi je bil 
župan mag. Stanislav Glažar, ki je

Slavnostni govornik na slovesnosti ob slovenskem 
kulturnem prazniku je bil župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar.
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Prvič je nastopila novoustanovljena folkorna skupina KPD Hajdina. Folklorniki so se predstavili z odrsko 
postavitvijo Pojdem na Štajersko avtorice Urške Štumberger. Na harmoniki jih je spremljal Patrik Sitar.

Folklorna skupina KPD Hajdina

Skozi kulturne utrinke so se predstavile  vse gene-
racije kulturnikov, še posebej domiselna in všečna 
pa je bila odrska predstavitev učencev OŠ Hajdina.

v nagovoru med drugim spregovoril 
o pomenu kulture, kulturnega pra-
znika in ohranjanju kulture v lokalni 
skupnosti. 
»Kultura ni samo elita izobražencev, 
ki obvlada pismenstvo, kultura smo 
vsi, ki se zavestno obnavljamo po 
svojih članih, da ne propademo. Kul-
tura raste vzporedno z nami. Kultura 
ni samo duhovna dogodivščina, ki 
poraja bistre misli in domislice, ki raz-
svetljujejo mrak in nas delajo vidne 
in prepoznavne po dosežkih. Kultura 
so vse oblike sporočanja, sporazume-
vanja, pisanja, javnega nastopanja, 
medsebojnih odnosov in naše srčno 
odzivanje na vse probleme človeštva. 
Kultura je spoštovanje in ohranjanje 
tradicije in vrednot, ki jih nasprotni 
tokovi razdirajo in uničujejo. 
Tudi naša občina je kulturno izjemno 
bogata. Pomemben segment pred-

stavljajo naša kulturna društva s šte-
vilnimi sekcijami, ki se združujejo v 
Zvezo kulturnih društev občine Haj-
dina. Današnji nagrajenci, ki jim na 
tem mestu čestitam in se zahvaljujem 
za opravljeno, pa so s svojim delom 
pripomogli k dvigu in promociji naše 
kulture. Zavedajmo se tega in spo-
štujmo vse to! Praznujmo naš praznik 
kulture razmišljujoče in naj postane 
kultura praznik našega vsakdanjega 
življenja,« je v nagovoru med drugim 
povedal župan Glažar. 
POSAMEZNIKOM IN DRUŠTVOM PO-
DELJENE ZAHVALE ZKD OBČINE HAJ-
DINA
Tudi ob letošnjem kulturnem prazni-
ku so bile v občini Hajdina podeljene 
»nagrade« za dosežke na področju lju-
biteljske kulture posameznikom, dol-
goletnim, zavzetim kulturnim ustvar-
jalcem IN društvom. Zahvale Zveze 

kulturnih društev občine Hajdina sta 
podelila župan Glažar in predsednica 
ZKD Hajdina Hilda Bedrač. Med leto-
šnjimi prejemniki so: Cecilija Bernjak, 
Tilen Abraham, Olga Nahberger, Ivan 
Brodnjak, Angela Perko, Jelko Žumer, 
Sabina Hotko, ljudski pevci KPD Haj-
dina in MePZ Župnije Hajdina.

TM
Foto: Silvestra Brodnjak

Hajdinski kulturniki – letošnji nagrajenci ob slovenskem kulturnem prazniku

Dvorana gasilskega doma v Slovenji vasi je bila na 
praznični dan polno zasedena.

Na slovesnosti je zapel tudi MePZ Župnije Hajdina.

Hajdinski likovniki prazniku posvetili razstavo Cvetje
Slikarji in umetniki likovne sekcije KPD Stane Petrovič Hajdina so slovenskemu kulturnemu prazniku, 8. februarju, po-
svetili tematsko razstavo cvetličnih motivov. Razstavo Cvetje so na ogled postavili v razstavišču Poslovno-stanovanj-
skega centra Hajdina. Simbolično so jo odprli že 2. februarja, na osrednji proslavi, posvečeni slovenskemu kulturnemu 
prazniku v občini Hajdina. Razstava bo na ogled do začetka aprila 2018.

Likovno-fotografska sekcija občine 
Hajdina, ki že peto leto deluje znotraj 
Kulturno-prosvetnega društva Stane 
Petrovič Hajdina, se vsako leto pridru-
žuje dogodkom, posvečenim 8. febru-
arju, slovenskemu kulturnemu prazni-
ku. Leta 2015 je bila prva samostojna 
razstava Cecilije Bernjak, predsednice 
sekcije, leta 2016 se je ob življenjskem 
jubileju predstavila s svojimi motivi 
slikarka Nežka Kurnik. Lani v tem času 
pa smo si prvič ogledali dela, ki jih je 
na »ogled obesila« Majda Vrabl. Ob 
mini jubileju sekcije so se likovniki od-
ločili, naj bo Prešernov dan v letu, ko 
praznujemo tudi stoto obletnico smr-
ti Ivana Cankarja, v znamenju cvetja. 
CVETJE JE SKUPNI IMENOVALEC 
OSEMINDVAJSETIH LIKOVNIH STVA-
RITEV 
V razstavišču Poslovno-stanovanj-
skega centra na Hajdini se tokrat 

predstavljajo te-
matsko. Cvetje je 
skupni imenovalec 
osemindvajsetih 
likovnih stvaritev 
člana in članic li-
kovne sekcije, je 
povedala Silvestra 
Brodnjak, članica 
sekcije, in dodala, 
da ponosno pred-

stavljajo dela, ki so jih bili v kratkem 
času sposobni v barvah izraziti haj-
dinski likovni ustvarjalci. Razstavo si je 
mogoče ogledati vse delovne dni ob-
činske uprave, ključi od razstavišča so 
na voljo v tajništvu občine, po pred-
hodnem dogovoru pa bo razstavo z 
veseljem predstavil tudi kdo izmed 
umetnikov, je še dodala Brodnjakova.
Na tokratni hajdinski likovni razstavi 
se predstavljajo: Cecilija Bernjak, Ale-
ksandra Nemec Bole, Vesna Mohorko 
Fajfar, Anton Gojkovič, Majda Jakolič, 
Vesna Jančič, Danica Kampl, Angel-
ca Černenšek, Romana Kiseljak, Jana 
Kraševec, Nežka Kurnik, Marta Simo-
nič, Majda Vrabl, Majda Vučković ter 
najmlajša umetnika Ajda in Mihael 
Fajfar.
Cecilija Bernjak, predsednica likov-
no-fotografske sekcije, je ob odprtju 
razstave povedala: »Prav zavriskalo 

mi je srce od zadovoljstva, da je cve-
tje na slikarskih delih tokratne razsta-
ve likovno-fotografske sekcije v PSC 
Hajdina tako lepo zadehtelo. Nekateri 
člani so se prav ‘razdišali’ v svojih ro-
žnih motivih. Avtorji so se predstavili 
v različnih tehnikah: olju, akrilu, pa-
stelu, akvarelu in gvašu. Posebej ome-
njam delo našega člana Antona Goj-
koviča, ki nam je pokazal, da se tudi 
z materiali, kot je naravni pesek, dá 
ustvariti prav posebna reliefna slika. 
Ustvarjalnost torej nima meja. Seve-
da pa so vsa razstavljena dela vredna 
naše pozornosti.« 

TM, SB
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Novo pletarsko znanje in 
izkušnje

V organizaciji TD Mitra Hajdina je v januarju in februarju v 
prostorih OŠ Hajdina potekal že peti pletarski tečaj, prvič 
pa je bil nadaljevalni namenjen vsem tistim, ki so si na mi-
nulih tečajih že pridobili neko osnovo in znanje. Dvanajst 
udeležencev je letos ustvarjalo na pletarskem tečaju, ki so 
ga prevzeli izkušeni pletarski mojstri in mentorji Franc in 
Ana Tekmec ter Anton in Hilda Žumer.

Na zaključnem srečanju 6. februar-
ja sta se sodelujočim na pletarskem 
tečaju posebej zahvalili predsednica 
TD Mitra Hajdina Sonja Brlek Krajnc 
in ravnateljica OŠ Hajdina Vesna Me-
sarič Lorber, ki je letos prevzela skrb 
za pletarske delavnice. Skupaj sta te-
čajnikom razdelili ustrezna potrdila, 
ob tem pa jim čestitali za vztrajnost, 
prizadevnost, delavnost in pogum, ki 
so jih pokazali skozi vse delavnice in 
naredili nekaj zelo dragocenih pletar-
skih izdelkov. TD Mitra Hajdina pa s 
tem dejanjem ne končuje pletarskega 
tečaja, saj bo novo nadaljevanje za-
gotovo dobil spet čez leto dni. Vmes 
bo društvo skrbelo, da se bo domača 
obrt še bolj utrdila v okolju, od koder 
je doma in kjer še ustvarjajo pletarski 
mojstri.

Besedilo in foto: TM

Na zaključku letošnjega, že petega pletarskega tečaja v prostorih OŠ Hajdina, kjer so za dobro vzdušje po-
skrbeli tudi harmonikarji iz skupine Štajerski frajtonarji.

Osemnajstič v četrt stoletja S pesmijo v novo leto

Zakonca Katica in Rafko Svenšek, Ljudski pevci DU Turnišče, Ljudski pevci KD Cirkulane, Trstenke iz Podlehnika, Pevke 
ljudskih pesmi FD Lancova vas, Fantje iz Jurovc – člani KD Franceta Prešerna Videm, Ljudski pevci FD Pobrežje, Pevke 
ljudskih pesmi KD Sela, Žanjice PD Cirkovce, Ljudske pevke KUD dr. Anton Slodnjak Juršinci, člani Katoliškega kulturne-
ga društva Zvezdni dol Kidričevo, Urbančanke TD Destrnik, Pevci ljudskih pesmi KD Obrež, Pevke ljudskih pesmi Oslušev-
ci, Haloški veseljaki iz TD Podlehnik in Moški pevski zbor družbe Talum Kidričevo so pevske skupine, ki so v nedeljo, 14. 
januarja, v hajdinskem gasilskem domu na 18. prireditvi S pesmijo v novo leto počastile četrtstoletni jubilej Ljudskih 
pevcev KPD Stane Petrovič in Društva upokojencev Hajdina.

Leta 1993 sta danes 98-letni častni 
član KPD Stane Petrovič Hajdina Maks 
Kampl in njegov prijatelj Ivan Sitar 
zbrala okoli sebe skupino pevcev. Se-
dem je bilo vseh skupaj, ki so za zače-
tek javnega nastopanja zapeli v kme-
tijski oddaji Radia Maribor. Do danes 
so stopili pred občinstvo že 753-krat, 
njihovi glasovi pa bodo prepevali še 
naslednjim rodovom, saj so ohranjeni 
na dveh zgoščenkah. Drugo so »dali v 
javnost« na jubilejnem srečanju. 
V četrt stoletja so pevci tudi odhajali 
in pridružili so se novi, kar 24 menjav 
je bilo doslej. Sedanji nonet predsta-
vljajo: Jože Bauman, Stanko Frangež, 
Maks Kampl, Janko Kirbiš, Franc Ko-
ren, Janko Letonja, Metod Matjašič, 
Franc Paternost in Tone Zajšek. Pred 
nekaj leti je vodenje skupine po Ma-
ksu Kamplu prevzel Janko Kirbiš. Za 

strokovno delo z zborom sta nekaj 
časa skrbela Ivan Sitar in Silva Kajte-
zovič. 
Za svoje četrtstoletno kulturno udej-
stvovanje so pevci prejeli srebrne 
in zlate Maroltove značke, posebej 
ponosni pa so na zlato priznanje, ki 
so ga leta 2015 prejeli na državnem 
srečanju pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž. Vsa leta so veliko 
nastopali doma in tudi v drugih krajih 
po Sloveniji, vse tja do Obale. V hotelu 
Delfin v Izoli so že njihova redno go-
stujoča skupina. V času izolskih pev-
skih priprav običajno zapojejo še vsaj 
na dveh, treh primorskih dogajanjih. 
Najmanj enkrat letno s pesmijo razve-
selijo svoje prijatelje v enotah Doma 
upokojencev na Ptuju, v Kidričevem 
in zadnji dve leti tudi v Kopru. Zapeli 
so tudi predsedniku Državnega zbora 

RS dr. Milanu Brglezu, ki so ga lani obi-
skali kot trikraljevski koledniki.
Ob srebrnem jubileju skupine sta 
zbranim spregovorili predsednica 
KPD Stane Petrovič Hajdina Barbara 
Zajc in predsednica Zveze kulturnih 
društev občine Hajdina Hilda Bedrač, 
ki je vse pozdravila tudi v imenu od-
sotnega župana mag. Stanislava Gla-
žarja. Obe sta pevcem čestitali in zaže-
leli še veliko pevsko ustvarjalnih let. V 
imenu Društva upokojencev Hajdina 
je zahvalo ljudskim pevcem in usta-
novitelju Maksu Kamplu izročil Alojz 
Kostanjevec. 
Ljudskim pevcem čestita tudi uredni-
štvo Hajdinčana, njihovemu ustano-
vitelju Maksu Kamplu pa izrekamo is-
krene čestitke ob 98. rojstnem dnevu.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Predsednica ZKD občine Hajdina Hilda Bedrač med govorom pevcem: (od de-
sne) Stanko Frangež, Jože Bauman, Maks Kampl, Franc Koren, Janko Letonja, 
Franc Paternost, Janko Kirbiš in Anton Zajšek

Mladi, zelo obetavni harmonikar Amadej Buček je poleg svojega nastopa 
med programom na koncu spremljal pevce na odru in celotno dvorano ob 
pesmi V dolini tihi. 
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Gledališka skupina KD Skorba navdušila s komedijo 
Moški

V Domu krajanov Skorba je bilo v nedeljo, 21. januarja, čutiti prav posebno vzdušje. Številna publika je bila namreč v 
pričakovanju nove gledališke predstave domače gledališke skupine KD Skorba. Mlada ekipa pod režiserskim vodstvom 
Simone Hazimali se je ponovno odločila za komedijo Moški, vsebino pa povzela po zapisanih improvizacijah Tomaža 
Lapajneta Dekleve in Vida Sodnika.

Že naslov predstave pove, da so glavna tema moški, v 
predstavi pa se veliko govori o zapletenih moških oseb-
nostih. Vse to gledalca še kako nasmeji in mu hkrati 
daje misliti, da je v realnem življenju dejansko tako, kar 
igralci na odru lepo prikažejo, hkrati pa tudi vlogo žen-
ske, ki je v življenju vsakega moškega zelo pomembna. 
V predstavi Moški nastopajo: Manja Gabrovec, Aljaž Nah-
berger, Nejc Lazar, Neža Mlakar, Patricija Greif, Tilen 
Abraham, Tim Ivančič, Gašper Mlakar, Jure Drevenšek in 
Ana Vogrinec. Režiserka predstave je Simona Hazimali.

Besedilo in foto: TM

Ob božično-novoletnih koncertih bi bilo treba 
Dom krajanov v Skorbi povečati

Čeprav se je prednovoletni čas že precej odmaknil in utonil v naših spominih, me ob pisanju tega sestavka prevzemajo 
posebni občutki. S časovnim zamikom se vračam ob pregledovanju fotografij na tisti lepi sončni torek, na štefanovo 
2017, ko se je ves popoldan trlo ljudi okoli Doma krajanov v Skorbi. Najprej Božičkov tek in množica tekačev, pohodni-
kov in tudi kakšen kolesar, ki so imeli v naši vasi kratek okrepčilen postanek.

Komaj so se »Božički« odpravili naprej, že so začeli priha-
jati tamburaši. Zelo domače so delovali ob vstopu v našo 
dvorano. Prinašali so instrumente, postavljali stojala za 
note, prestavljali stole, preizkušali ozvočenje. Z nekaterimi 
smo se tudi že prijateljsko pozdravljali. Že vse od 2011 so, 
razen leta 2014, namreč redni gostje v naši vasi na Božič-
no-novoletnem koncertu.
Najbolj mi je ostal v spominu prvi, na katerem smo spo-
znali maestra Karajana po tamburaško, kot s posebnim 
spoštovanjem poimenujem neutrudnega glasbenega en-
tuziasta Draga Kleina, dirigenta Tamburaškega orkestra 
KUD Majšperk. V Skorbo ga je povabil Ivan Ogrinc, drugi 
taki zanesenjak, ki se lahko pohvali s 54-letnim stažem v 
Pihalnem orkestru Talum iz Kidričevega. Leta 1997 je kot 
klarinetist prvič pripeljal v skorbovsko kulturno dvorano 
svoje godbeniške prijatelje in njihovi koncerti so še dolgo 
odmevali v ušesih množic, ki so tudi od drugod prihaja-
le na te glasbene večere. Sedaj že šest let namesto trobil, 
pihal in bobnov slišimo zven tamburic in drugih brenkal 
pa tudi še kakega drugega instrumenta, ki ga za orkester 
priredi umetniški vodja Drago Klein. Vsako leto poleg svo-
jih mladih tamburašev povabi na oder tudi številne pevce, 

bodisi soliste bodisi večje zasedbe. Tudi tokrat je bilo tako. 
Pred nabito polno dvorano so se predstavili: Ajda Puša-
ver, Fredi Ponudič, Lucija Krašovec, Benjamin Pregl, Maša 
Majcen, Kvartet Frankolovo in Moški pevski zbor Antona 
Bezenška Frankolovo s pevkama. Uživali smo tudi ob kita-
ristu Tadeju Žibratu.
Med fotografiranjem mi je uspelo nekajkrat pogledati po 
dvorani, ki je vzneseno spremljala pester izbor melodij in 
z aplavzi nagrajevala točko za točko; tudi otroci so pridno 
poslušali.
Vrhunec vsega sta bili pesmi Slovenija, od kod lepote tvoje 
v izvedbi Moškega pevskega zbora s Frankolovega s pev-
kama in na zaključku, ko so ugasnile luči in sta »stoječa« 
dvorana in oder ob spremljavi orkestra kot eden zapela 
Sveto noč. 
V govornem delu koncerta je povezovalka programa Ma-
nja Gabrovec, ki je med posameznimi pevsko-glasbenimi 
sklopi recitirala verze Terezije Filipaja, na oder povabila žu-
pana občine Hajdina mag. Stanislava Glažarja, predsedni-
co Kulturnega društva Skorba Renato Gabrovec in Dušana 
Horvata, predsednika PD Antona Bezenška Frankolovo, ki 
so spregovorili občinstvu in voščili ob prihodu leta 2018. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Nastopil je slovesni trenutek večera, ko so vsi prisotni v dvorani skupaj s pevci 
na odru in orkestrom zapeli najlepšo pesem, Sveto noč.

Renata Gabrovec, predsednica KD Skorba, se je zahvalila vsem sodelujočim.

Na premieri sta gledališki skupini KD Skorba čestitala tudi hajdinski župan mag. 
Stanislav Glažar in farni župnik Marijan Fesel. Na odru sta se jim pridružila tudi 
na skupni fotografiji.

Kitarski recital Jana Brodnjaka v 
cerkvi sv. Martina na Hajdini 

V petek, 16. februarja, se je v cerkvi sv. Martina na Hajdini s svojim kitarskim 
recitalom pred hajdinskim občinstvom prvič predstavil Jan Brodnjak. Po očetu 
Maksu je Hajdinčan, po mami Sonji Posavec pa Središčan. Že več kot trinajst let 
uživa ob igranju kitare, zato ni naključje, da se je odločil za glasbeno gimnazijo 
v Celju. Sedaj je študent II. letnika Akademije za glasbo v Ljubljani, smer kita-
ra, pri rednem prof. Tomažu Rajteriču.
V okviru priprav na državno tekmo-
vanje, ki bo marca v Škofji Loki, se je 
predstavil s samostojnim tekmoval-
nim programom. Izvajal je skladbe J. 
K. Mertza, J. S. Bacha, M. Giulianija in 
Astorja Piazzolla. 
Jan se je doslej odlično uvrstil že na 
treh državnih tekmovanjih v Krškem 
(leta 2014 drugo mesto v komorni za-
sedbi dveh kitar, 2015 drugo mesto in 
leta 2016 tretje mesto). Uspešno igra 
in nastopa tudi kot saksofonist v God-

bi na pihala Središče ob Dravi. 
V cerkvi je vladala smrtna tišina, četu-
di je bilo med poslušalci nekaj otrok. 
Vsi so občudovali Janovo virtuozno 
izvabljanje zvokov in melodij iz kitare 
in se čudili, kako mu vse to uspe brez 
not. Skrivnosti ni. Za tovrstno igranje 
je potrebno nešteto ur vaje in trdne 
volje. Plačilo za takšen trud je odzi-
vanje občinstva. Tudi tokratni dolgi 
aplavzi so bili iskrena spodbuda mla-
demu glasbeniku na njegovi umetni-

ški poti. 
Marca bomo držali pesti, da se bo Jan 
tudi letos dobro odrezal na državnem 
tekmovanju. Do takrat ga čakata še 
dva enaka nastopa kot na Hajdini. V 
četrtek, 22. februarja, ob 18.00 v Glas-
beni šoli Ormož in v sredo, 7. marca 
2018, ob 19.00 v Glasbeni šoli Celje.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Jan je užival med igranjem za svoje sorodnike, pri-
jatelje in znance, kar se je v zvenenju melodij tudi 
čudovito odražalo.
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Koščinbal 2018 – medvaško 
delovno druženje

V neuradnem delu se je izvajalkama skeča – Kristini Kirbiš (skrajno levo) in Dragici Meglič, njeni skrajno de-
sni poljedelski partnerki (obe sta brez karirastih predpasnikov) – na lepo okrašenem odru pridružila celotna 
slovenjevaška ekipa, ki je skrbela, da nihče od »bučelušcev« ni odšel domov lačen in žejen.

Še en dokaz o medsebojnem sodelovanju – ljudski pevci s Hajdine so med luščenjem pri mizi zapeli s pev-
kami iz Skorbe. In kupčki nezluščenih bučnic so kar kopneli. Foto: Zlatko Kondrič

Ekipa Perutninarske zadruge Ptuj z drugo najboljšo 
obaro

Sobotni otvoritveni dan 58. Kurentovanja je poleg etno povorke postregel še z enim tradicionalnim dogodkom, ki je po-
tekal na dvorišču Minoritskega samostana. Lions klub Ptuj je pripravil že 13. Obarjado, humanitarni, pustni, kulinarični 
in družabni dogodek, ki iz leta v leto povezuje veliko ljudi in podjetij za dober namen. Obaro je letos kuhalo 21 ekip, 
skupaj pa so za dober namen s prijavnino zbrali več kot 20.500 evrov.

Letošnji polnoletni Košicnbal sem doživela le v drugem »polčasu«, če se izra-
zim po nogometno. Ob vstopu v dvorano gasilskega doma v Slovenji vasi, kjer 
ima to kmečko opravilo, ki ga ohranja pred pozabo Društvo žena in deklet obči-
ne Hajdina, svoj štirinajstletni domicil, so z miz že pospravili kupčke zluščenih 
bučnic.

Povedali so mi, da sta udeležence, ki 
jih je vsako leto več, pozdravili Marija 
Pulko, predsednica društva, in njena 
desna roka, podpredsednica Angel-
ca Mlakar. V kulturnem programu so 
zapele Hajdinske frajlice in Ljudske 
pevke iz Skorbe, prav tako pa tudi 
ljudski pevci s Hajdine. Vse v dvorani 
je pozdravil in se organizatorjem za-
hvalil za trud in vsakoletne ideje tudi 
župan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar. 
Ob klepetu z nekdanjo predsednico 
Društva žena in deklet občine Hajdi-
na Marto Sitar smo skupaj z njenimi 
frajlicami Marjano, Roziko, Olgo in Jo-
žico obudile spomine na začetke, ko 
je košicnbal oral ledino v gasilskem 
domu na Hajdini. Po štirih letih je or-
ganizacijo tega januarskega dogod-
ka prevzela skupina članic iz Slovenje 
vasi in vsi smo jim za to prizadevnost 
nadvse hvaležni. Brez moške okrepi-
tve ne bi šlo, zato velja zahvala tudi 
gasilskemu društvu in njihovim razu-
mevajočim borcem z »žejnim« peteli-
nom. Nasvidenje spet januarja 2019!

Besedilo in foto: S. Brodnjak

Košicnbal je postal odlično medvaško druženje. 
Baritonistu Robiju in harmonikarju Marku (Nah-
bergerjema) se je pridružil tudi predsednik Vaške-
ga odbora Zg. Hajdina Zlatko Kondrič in poskrbel 
za pravi takt. Še sreča, da je bučnice že zluščil. Po 
celovečernem bobnanju po »kajonu« bi verjetno 
težko uporabil prste še za opravilo, zaradi katerega 
je prišel v Slovenjo vas.

Dogajanje na minoritskem dvorišču 
je ves čas spremljalo močno sneženje, 
a to ni bila prav nobena ovira za orga-
nizatorja kot tudi ne za številne obi-
skovalce. Vsaka ekipa je želela skuhati 
najboljšo kurjo obaro po »skrivnostni« 
recepturi, zato je imela komisija tudi 
letos izredno težko in odgovorno 
delo, je po dogodku povedal predse-
dnik komisije Slavko Visenjak. 
V PERUTNINARSKI ZADRUGI ZELO VE-
SELI DRUGE NAGRADE
Komisija je na koncu odločila, da je 
najboljšo obaro – alubaro – skuhala 
ekipa Taluma Kidričevo, druga je bila 
ekipa Perutninarske zadruge Ptuj in 
tretja ekipa podjetja Finakos. V ekipi 
Perutninarske zadruge so letos bili 
Andrej, Karl, Zvonko, Brigita, Mirko, 
Jože, Andreja in Janja. Vsak je pri ku-
hanju obare dodal nekaj svojega, 
predvsem pa se je ekipa potrudila, 
da je obaro pripravila po svojem naj-
boljšem receptu, z odličnimi sestavi-
nami in predvsem z veliko veselja in 
ljubezni do kuhanja. Kot je povedal 
Andrej Tkalec, direktor Perutninarske 
zadruge Ptuj, so bili nagrade za dru-
go mesto zelo veseli, še posebej, ker 
jim je komisija priznala trud in kako-
vost. »Pri Obarjadi smo zraven vse od 
začetka z namenom, da se družimo, 
doživimo enkratno pustno vzdušje na 
Ptuju, hkrati pa pomagamo v zgod-
bah iz našega življenja. Pomagamo 
torej tistim, ki so pomoči potrebni, in 
to nam veliko pomeni. Na Obarjadi 
smo zraven le s tem namenom in ni-
kakor ne zaradi zmage. Nagrada je le 
plačilo za naš trud in srčnost, kar pa 
dokazujemo še na drugih področjih,« 
je še povedal Tkalec.

TM

Ekipa Perutninarske zadruge Ptuj, ki je na letošnji Obarjadi dosegla drugo mesto. Foto: TM

Skupna fotografija sodelujočih na 13. Obarjadi Lions kluba Ptuj          Foto: Lions klub Ptuj
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Dvajsetletnica ED Koranti Hajdina
Letošnji 27. januar je bil praznično obarvan za člane Etnografskega društva Koranti Hajdina. Zbrali so se na jubilejnem 
občnem zboru in priložnostno druženje izkoristili za kratko predstavitev društva vse od ustanovitve sekcije, samostoj-
nega društva do danes. Obudili so mnoge lepe spomine in se z majhno pozornostjo zahvalili nekaterim dolgoletnim 
hajdinskim korantom. 

Nekateri člani ED Koranti Hajdina so za dolgoletno zvestobo, prizadevno delo in ohranjanje pustne tradicije prejeli spominska darila.        
Foto: arhiv ED

Pisalo se je leto 1997, ko so se fantje s Hajdine in iz okolice 
združili v manjšo skupino ter v pustnem času začeli skakati 
naokrog in preganjati zimo. Tako je pripoved o nastanku 
društva začel sedanji predsednik Dejan Šlamberger in de-
jal, da ima največ zaslug za nastanek skupine in kasneje 
društva žal že pokojni Boris Bušljeta. Sprva je imelo koran-
tovo opravo na Hajdini okrog 10 mladih fantov, z leti pa 
se je v društvo vključilo vedno več članov in danes jih je 
že 55. »Leta 1998 smo se kot sekcija priključili KPD Stane 
Petrovič Hajdina, aktivno smo začeli nastopati po okoliških 
pustovanjih in povorkah na Ptuju, v Vidmu, Kidričevem in 
na fašenku v Dobovi, ki tradicionalno poteka prvo soboto 
po pustnem času. Tam tudi vsako leto pokopljemo pusta 
in pospravimo korantovo opravo za naslednjo priložnost. 
Največje zadovoljstvo pa nam je predstaviti se v domačem 
kraju, obiskati naše prijatelje, in to z veseljem počnemo še 
danes. V času našega obstoja so nas poti vodile tudi v tu-
jino, kjer smo širili korantovo poslanstvo v druga kulturna 
okolja. Bili smo na gostovanjih v Avstriji, Švici, na Hrva-
škem in še kje,« je povedal Dejan Šlamberger.

BITI KORANT NI OBVEZA, KORANT SI S SRCEM
Leta 2008 so ustanovili samostojno etnografsko društvo, 
torej letos praznujejo 10-letnico delovanja. Velja omeniti, 
da sta se hajdinskim korantom v minulih letih pridružila 
tudi dva znana slovenska obraza: puščavski lisjak Miran 
Stanovnik, sedanji župan občine Log - Dragomer, in bo-
ksar Dejan Zavec.
Sicer pa je največji organizacijski zalogaj v skupini logi-
stika in že od vsega začetka so jim na pomoč priskočili 
prijatelji, od Marjana Ogrizka ml., Srečka in Sebastijana 
Strmška do Dejana Šlambergerja in Petra Vaude. Ponosni 
so, da jim pomagajo tudi sponzorji in donatorji, da so v 
domači občini dobro sprejeti ter da ljudje na Hajdini in v 
okolici spoštujejo to lepo pustno tradicijo in poslanstvo, 
ki ju hajdinski koranti že prenašajo na mladi rod. Želijo si, 
da bi v etnografskem društvu še naprej z dobro voljo in v 
prijetnem vzdušju ohranjali to lepo tradicijo, saj pravijo, da 
biti korant ni obveza, korant si s srcem.

TM

Tudi v Hajdošah zaorali za 
dobro letino

V času pusta je v naših krajih veliko pustnih običajev, ki so 
se ohranili še iz časov naših prednikov. Poseben lik, ki se 
pojavlja v Slovenskih goricah ter na Dravskem in Ptujskem 
polju, so orači.

Na teh območjih je pustno oranje zelo priljubljena šega, 
ki ima dva pomena. Oranje oračev okrog vasi obvaruje vas 
pred zlimi vplivi in nesrečami. Drugi pomen pa je oranje 
prve brazde, ki pomeni začetek del na polju in znak, da 
bo dobra letina. Orači torej prinašajo k hiši srečo in dobro 
letino, zato so pri hišah lepo sprejeti. Sestava skupine je v 
večini krajev podobna: konji, ki vlečejo plug, orač, kurent, 
pokač, poberačka, spremlja pa jih tudi harmonikar, da je 
bolj veselo. 
Tudi v Hajdošah so hiše obiskali orači – starejša in mlajša 
skupina. Skupino sestavljajo fantje, člani skupine mautar-
jev, ki so tudi člani etnološke sekcije KD Valentin Žumer 
Hajdoše. Povsod so bili lepo sprejeti in obdarovani. Upa-
mo, da so dobro zaorali prvo brazdo in bo leto 2018 prine-
slo dobro letino, vaščanom pa zdravja in vsega dobrega. 

Hilda Bedrač

Starejša skupina hajdoških oračev     Foto: Matic Bedrač

Mlajši orači iz Hajdoš                     Foto: Nina Bedrač

Delovno srečanje skorbovskih kulturnikov
V Domu krajanov Skorba je bilo v petek, 16. februarja, prijeto srečanje članov Kulturnega društva (KD) Skorba in va-
bljenih gostov. Tokrat so se posvetili rednemu občnemu zboru. Obširno poročilo o delovanju društva in vseh sekcij v 
minulem letu je predstavila predsednica Renata Gabrovec.

Tudi v minulem letu so skorbovski kulturniki pripravili števil-
ne odmevne kulturne dogodke in prireditve, delovno je bilo 
v vseh sekcijah, od otroške in odrasle gledališke skupine, re-
citacijske do ljudskih pevk in etnografske skupine, v katero 
spadajo orači in mautarji. Gabrovčeva je posebej poudarila, 
da je v vasi dobro vzdušje, da se veliko povezujejo z drugimi 
društvi in skupaj pripravijo več prireditev. V veliko pomoč 
pri dogodkih so jim tudi skorbovski kletarji in gospodinje, ki 
poskrbijo, da so na mizah zmeraj domače dobrote. Letošnje 
leto je KD Skorba že začelo s premiero odrasle gledališke 
skupine, nadaljevali so z delavnico izdelovanja rož iz papirja, 
v prihodnje pa otroško gledališko skupino čaka nastop na 
območnem srečanju, pripravili bodo tudi gledališke urice, 
počitniške delavnice, jeseni pa se bodo posvetili vaški trga-
tvi. Čaka jih tudi veliko dela ob občinskem prazniku, saj je 
letos na vrsti vas Skorba s kletarjema. Renata Gabrovec je zahvalo za večletno aktivno delo, za vso pomoč in sodelova-

nje v KD Skorba izročila Ivanu Ogrincu.
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PREGLEDNIK NAPOVEDNIK
ZKD OBČINE HAJDINA
2. 2. 2018 je bila v Skorbi prireditev ob slovenskem kultur-
nem prazniku, na kateri so bile podeljene zahvale za prispe-
vek k razvoju kulture v občini Hajdina.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Ljudski pevci so pripravili 18. koncert S pesmijo v novo leto, 
s katerim so obeležili 25 let delovanja. 
Februarja je bila premiera lutkovne igrice.
Z ljudskimi pevci, pevkami in novoustanovljeno folklorno 
skupino so nastopili na prireditvi ob slovenskem kulturnem 
prazniku.
Člani likovno-fotografske sekcije razstavljajo v razstavnem 
prostoru občine Hajdina.

KD DRAŽENCI
24. 2. 2018 so izvedli premiero gledališke predstave Pod 
oknom.

KD SKORBA
Januarja se je na domačem odru z novo gledališko predsta-
vo Moški predstavila odrasla gledališka skupina. Premiera je 
bila 21. 1. 2018, ponovitve predstave pa so bile v zadnjem 
vikendu januarja. S predstavo so sodelovali na reviji gledali-
ških skupin JSKD Ptuj. 
Otroška gledališka skupina je s predstavo Princeska na zrnu 
graha gostovala po vrtcih na Ptuju ter v vrtcu in šoli na Haj-
dini. Zaigrali so tudi v SŠC Ptuj.
Pevke so se redno srečevale na vajah in se udeleževale na-
stopov. Udeležile so se tudi revije ljudskih pevcev in godcev 
JSKD Ptuj.
Januarja so skupaj z VO in kletarji v vasi pripravili družabni 
večer s kartanjem in drugimi družabnimi igrami ter izdelo-
vali pustne rože.
Orači so se na pustno soboto, 10. 2. 2018, podali po vasi in 
predstavili pustni običaj »oranja«.
16. 2. 2018 so izvedli zbor članov KD. 
V nedeljo 25. februarja, so sodelovali pri vaškem sankanju.
Odrasla gledališka skupina je z igro gostovala v Selcah. 
Otroška gledališka skupina se je pripravljala na revijo otro-
ških skupin in pripravila tudi novo igrico. 

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
26. 1. 2018 so izvedli redni letni občni zbor v gostilni Rajh 
v Dražencih, na katerem so pregledali delo v letu 2017 in si 
zadali program dela za leto 2018.
Sekcija mautarjev je kot skupina oračev na pustno soboto 
obiskala hiše v Hajdošah in zaorala brazdo za dobro letino. 

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
Članice so se 3. 2. 2018 sestale na 19. rednem občnem 
zboru. 
Sodelovale so na pustovanju. 
Obiskovale so občne zbore društev žensk in drugih društev.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
17. 1. 2018 so organizirale že tradicionalni Košicnbal v Slo-
venji vasi.
17. 2. 2018 so organizirale turnir v pikadu v gostišču Čelan. 
Udeležilo se ga je veliko članic.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Po uspešnem novembrskem turnirju v kartanju in zaključku 
dejavnosti na stojnicah ob prihodu Božička na občinskem 
trgu so članice DŽD in člani MePZ januarja začeli načrte in 
priprave na aktivnosti za novo koledarsko in delovno leto.
Konec februarja so pripravile predavanje strokovnjakinje iz 
vrtnarstva Miše Pušenjak o sejanju, sajenju, vzgoji in spravi-
lu ter predelavi jušne zelenjave.
Člani MePZ so sodelovali na slovesnosti ob slovenskem kul-
turnem prazniku. 

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
V zimskih mesecih se pridno rekreirajo na telovadbi v ga-
silskem domu. 
9. 2. 2018 so se sestale na rednem letnem občnem zboru 
ter pregledale opravljeno delo in potrdile program dela za 
leto 2018. 
Udeležujejo se občnih zborov društev žensk in društev v vasi.

Pripravila: Hilda Bedrač

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Ljudski pevke in pevci bodo nastopali na prireditvah na 
vabilo. 
Izvedli bodo občni zbor, na katerem bodo pregledali delo in 
si zadali program dela za leto 2018.

KD SKORBA
Pripravili bodo kulturni program ob proslavi za dan žena in 
materinski dan. 
Mlajša otroška skupina bo pripravila krajšo igrico, v kultur-
nem programu bodo sodelovali tudi drugi člani.
V Skorbi bo gostovala gledališka skupina iz Selc in se pred-
stavila z gledališko predstavo. 
Odrasla gledališka skupina KD Skorba bo gostovala na 
Frankolovem.

KD DRAŽENCI
Marca bodo imeli ponovitve predstave Pod oknom.
23. 3. 2018 bodo izvedli občni zbor. 
25. 3. 2018 bodo skupaj z VO Draženci pripravili prireditev 
ob materinskem dnevu.
30. 4. 2018 bodo sodelovali z VO Draženci pri postavitvi 
mlaja in na vaških igrah ob 1. maju.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji bodo nastopali na prireditvah v okolici.
Marca bodo organizirali ustvarjalno delavnico na temo 
velike noči.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
Marca bodo izvedle redni letni občni zbor, na katerem bodo 
pregledale delo in si zadale program dela za leto 2018.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
Ob 8. marcu, dnevu žena, si bodo ogledale Zdravilišče La-
ško in Pivovarno Laško. 
Organizirale bodo kuharski tečaj s kuharjem Jako.
Ob velikonočnih praznikih bodo sodelovale v aktivno-
stih, ki jih organizira TD Mitra Hajdina.
Ob dnevu zdravja, 7. aprilu, bo predavanje z Urošem Žele-
znikom iz ZD Ptuj.
Od 27. do 29. 4. 2018 se bodo podale na strokovno ekskur-
zijo v Luksemburg in na Nizozemsko.

NAPOVEDNIK
DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Letošnjo učno sezono so članice začele s predavanjem o 
vzgoji in pripravi jušne zelenjave, ki jo bodo v spomladan-
skih mesecih posejale in čez vso poletno sezono vzgajale. V 
jesenskih mesecih jo bodo pospravile in predelale v ustre-
zno uporabno vrednost. 
Ob 8. marcu, dnevu žena, se bodo odpravile na tradicional-
ni popoldanski izlet z druženjem.
V soboto, 10. 3. 2018, bodo izvedle 18. redni letni zbor 
članic. 
Načrtujejo ponovno oživitev dramske dejavnosti v društvu 
in proslavo ob materinskem dnevu, 25. marcu. 
Aprila bo MePZ DŽD Gerečja vas pripravil glasbeni večer z 
gosti.
Začele bodo priprave na tradicionalni dogodek Košnja na 
stari način in tekmovanje v kuhanju golaža na Nemčevem 
travniku. Prireditev želijo popestriti s presenečenji in novimi 
vsebinami.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Pripravile bodo že tradicionalno praznovanje dneva žena.
Še naprej bodo imele rekreacijo v gasilskem domu.
Članice se bodo odpravile na popoldansko ekskurzijo.
Vključile se bodo v akcije v okviru VO Hajdoše.

Pripravila: Hilda Bedrač

Kulturnikom v Skorbi sta za uspešno 
delo in širjenje kulturne dejavnosti v 
občini čestitala hajdinski župan mag. 
Stanislav Glažar in predsednica ZKD 
občine Hajdina Hilda Bedrač. Renata 
Gabrovec je ob tej priložnosti vsem 
sekcijam, občini Hajdina ter dolgo-
letnemu predsedniku in gospodarju 
doma Ivanu Ogrincu izročila posebno 
zahvalo. 

Besedilo in foto: TMDobitniki zahval KD Skorba na letošnjem občnem zboru

RISBICE IZ VRTCA
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Utrinki iz vrtca 
Najdihojca Hajdina

Zima je čas, ko narava počiva. Za ptice se začne iskanje 
hrane. V oranžni igralnici smo v januarju postavili ptičjo 
hišico. Redno smo jo opazovali in oskrbovali s sončničnimi 
semeni.

Tudi v oranžni igralnici smo ustvarjali na temo pusta. Izdelovali smo kurente, 
klovne in se fotografirali ob veliki maketi škrata, ki smo si ga skupaj izdelali.

V zeleni igralnici smo se odločili, da bomo namesto bralnega nahrbtnika letos 
ustvarjali »kuharije«. Začeli smo z zelenjavno juho in palačinkami, otroci pa 
bodo s starši kuharske mojstrovine nadaljevali doma.

Tralala, hopsasa, v modri igralnici pustne smo šeme. S pisanimi klobučki okrog 
se vrtimo in veselimo.

Otroci se igrajo na svežem zraku.

Ponovno so nas obiskali dornavski cigani, s katerimi smo ob zvokih harmonike zarajali in zapeli.

Otroci iz rumene igralnice smo si čakanje na sneg krajšali s tekom na igrišču in 
igro z milnimi mehurčki.

Predšolski otroci bele in rdeče igralnice so v pustnem času nosili srečo preoble-
čeni v dimnikarje. S petjem so razveselili otroke vrtca in učence v šoli.

Komaj smo dočakali sneg, da nas je razveseljeval s svojimi radostmi: s tekom 
po snegu, sankanjem, kotaljenjem, delanjem snežakov in še bi lahko naštevali.

Kot vsako leto so nas tudi tokrat obiskali kurenti s Hajdine.Vrtec na snegu
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Pust mastnih ust v 
vijolični igralnici

V vrtcu smo rajali s člani 
ansambla Zagon

Najbolj norčav čas v letu, pust, smo doživeli tudi v vijolični 
igralnici. Vseh deset pustnih dni smo spoznavali različne 
pustne maske – vile, kurente, zelenega Jurija, ruse, med-
vede, kokoške, orače idr. – ter različne šege in navade, 
povezane s pustnim časom. Izdelovali smo različne pustne 
maske ter se družili s kurenti in dornavskimi cigani.

Da je bil pustni čas še slajši, so poskrbeli Radio Ptuj, Štajer-
ski tednik ter Ptujske pekarne in slaščičarne. Vzgojiteljica 
je vijolično igralnico prijavila na veliko pustno akcijo – na-
gradno igro, v kateri so voditelji Radia Ptuj brezplačno na 
delovno mesto pripeljali toliko krofov, kolikor članov šteje 
kolektiv. Ker smo bili v času pusta in smo z otroki spozna-
vali pustne šege in navade in ker v ta čas sodi tudi pustna 
sladica – krof (in ker je najboljši krof krof Ptujskih pekarn 
in slaščičarn), smo se prijavili in z malo sreče bili tudi izbra-
ni. Tako sta nam v petek, 9. februarja, voditelja Radia Ptu-
ja Marjan Nahberger in Dalibor Bedenik polepšala pustni 
petek ter nam v vijolično igralnico dostavila pustne krofe. 
Otroci in vzgojiteljice smo se z njimi z veseljem posladka-
li. Povabili smo tudi otroke iz sosednje, oranžne igralnice, 
ravnateljico Vesno Mesarič Lorber in vodjo vrtca Viktorijo 
Vrabl. Družbi Radio-Tednik Ptuj ter Ptujskim pekarnam in 
slaščičarnam se ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo, 
saj so nam polepšali pustno vzdušje. 

Vzgojiteljica Barbara Radek

Člani ansambla Zagon so se z veseljem odzvali vabilu in 
nas januarja obiskali v vrtcu. Predstavili so nam svoj an-
sambel, instrumente in kasneje nanje veselo zaigrali, zra-
ven pa še zapeli. Zaslišala se je narodno-zabavna glasba, 
ob kateri smo otroci in vzgojiteljice kmalu tudi zaplesali. 
Muzikanta Žan in Jernej sta poskrbela za prijetno in veselo 
vzdušje, za kar se jima iskreno zahvaljujemo. Dopoldan ve-
selega druženja je hitro minil in razšli smo se z željo vseh, 
da nas pridejo še kdaj obiskat. 

Vzgojiteljica Renata Gabrovec

Kulturnemu prazniku na pot
»Pomisli, dragi moj Maruš, samo naš 
zmedeni čas! Nihče ne more jasno 
povedati, kod hodimo in kam hoče-
mo,« je pred več kot 100 leti zapisal 
Ivan Cankar. S temi mislimi začenjam 
v Cankarjevem letu tudi svoje razmi-
šljanje o kulturi in o naši domovini. Ko 
konec leta trgovine in mesta nališpajo 
svoj »zunanji obraz«, se le redko vpra-
šamo, kaj je tisto, kar bi nas popeljalo 
v jasnejši in prijaznejši svet. Saj kultura 
ni to, kar bi nas rešilo pred zmedeno-
stjo; kultura obnašanja, vrednot in no-
vih idej za ustvarjalno podobo kraja pa 
morda. Sočutno se priklanjam ustvar-
jalcem današnjih dogodkov, ki nimajo 
cene. Le redko priznamo, da je preda-
nost kulturi odvisnost, ki ima velikokrat 
opazen prizvok nebodigatreba. 
A pojdimo k Cankarju, ki je takrat za-
njo veliko storil in s poklonom materi 
postavil tudi enkraten spomenik času, 
v katerem je živel. Iz enajste šole pod 
mostom je odnesel popotnico za vse 
življenje. Prav njegovemu izrazu smo 
se z letošnjim nastopom ob kulturnem 
prazniku poklonili tudi mi. Ob njego-
vih literarnih izsekih smo spoznali, da 
je rosna leta označil s temi vrsticami: 
»Vsaka mladost je polna sreče in rado-
sti, sijajnega sonca in prešernega sme-
ha … Spomin je sladek, kakor pesem, 
prsi napne vzdih, zastro se oči in ustni-
ce boža smehljaj.« A hkrati je »kelih 
krivičnega trpljenja in prezgodnjega 
spoznanja«. Čas odpira rane in ne gre 
prezreti obeh plati. Koliko različnih po-
tov, koliko nasprotnih smeri! Aktualno, 
kaj pravite? In še vedno – 100 let po 
njegovi smrti – njegove misli zvenijo 
blago zveneče kritično.
Ob Cankarju se zavemo, da smo z nje-
govo mislijo ter jasnim in klenim izra-
zom slovenščini postavili temelj knji-
ževnega jezika. Najbrž ni bilo nikogar, 
ki bi si lahko predstavljal, da bo drobni 
deček, ki se je na Vrhniki v revni, s sla-
mo kriti hiši kot osmi od 12 otrok maja 
leta 1876 rodil revni Pivkovi Neži, po-
ročeni Cankar, postal največji slovenski 
pisatelj. Ko je obubožani oče krojač 
Jožef odšel s trebuhom za kruhom, je 

skrb za otroke in babico ostala na ma-
terinih plečih. Kljub revščini se je naj-
prej ob pomoči vrhniških dobrotnikov 
in po zaslugi materine nadčloveške 
požrtvovalnosti znašel na realni gim-
naziji, kjer je blestel v risanju in pisanju 
spisov. Kasneje je svoje jezikovne in 
družbenokritične misli razvijal na Du-
naju. Svojo domovino in mater je vse 
življenje globoko ljubil ter jima posve-
til nekaj najlepših črtic. Ljubil pa je tudi 
svoj »Klanec«, saj je zapisal, da je: »Vrh-
nika, prečuden kraj! V mehkem domo-
tožju mi zakoprni srce ob misli nate …« 
In takih misli, kritičnih in nadzemnih, 
se je loteval Cankar vse do svoje smrti, 
ko je v 42. letu mnogo prerano omagal.
NE POZABIMO
Po Cankarju sta poimenovani kultur-

ni ustanovi Cankarjev dom v Ljubljani 
in Cankarjev dom na Vrhniki, njegovo 
ime nosijo številne ceste in ulice v slo-
venskih mestih, šole, Cankarjeva bri-
gada, po njem je poimenovan tudi del 
ljubljanskega hriba Rožnik (Cankarjev 
vrh), kjer je Cankar preživel zadnji del 
svojega življenja kot prvi kulturnik, ki 
se je preživljal le s pisanjem. Cankar je 
bil upodobljen na bankovcu za 10.000 
slovenskih tolarjev, na poštni znamki 
idr.
Ob Cankarju pa nismo pozabili na na-
šega največjega poeta Prešerna. A 
tudi med nami imamo nekaj prešernih 
pesnikov. Spregovorili so o ljubezni. V 
poklon prireditvi je ravnateljica Vesna 
Mesarič Lorber zaključila prireditev.

Silva Hajšek

Ob »Cankarju« (Tadej Murko) se je na flavti predstavila Hana Vaupotič. Poleg neštetih sta prireditev pove-
zovali Manca Matjašič in Nika Sitar, nastopajoči pa so bili OPZ in MPZ pod vodstvom Marije Meklav, mladi 
instrumentalisti Vid Kokol, Tilen Herzog in Ana Marija Kancler, interpretatorka Ana Vauda ter recitatorji 
Alen Lončarič, Valentina Žumer, Žana Ogrizek, Timi Kokol Krajnc, Val Osrajnik, Blaž Obreht, Timotej Krajnc 
in devetošolci z Zdravljico.

Prešerna je tokrat predstavljal Luka Šlamberger ob 
zapeljivki Emeli Sivčevič in zvokih flavte Vite Belič.

Monja L., Šanaja R. Z., Laura J., Ria Ana H. in Lora Š. 
so se predstavile z avtorskimi verzi.
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Projekt Krokus
OŠ Hajdina v letošnjem šolskem letu neformalno sodeluje v evropskem projektu Krokus. Namenjen je učencem in dija-
kom, ki so stari enajst let in več, čeprav ni nobene starostne omejitve in lahko sodeluje vsak.

Projekt Krokus je nastal na pobudo Irske in vključuje več 
evropskih držav; v lanskem šolskem letu je v projektu so-
delovalo več kot 90.000 učencev in dijakov iz držav Evrop-
ske unije (239 irskih šol in 10 šol iz drugih držav). Cilj orga-
nizatorja je, da bi projekt zaživel v vseh državah Evropske 
unije.
Holocaust Education Trust Ireland (HETI) nam je jeseni po-
slal rumene čebulice krokusov, ki smo jih konec oktobra, 
pred jesenskimi počitnicami, posadili v spomin na milijon 
in pol židovskih otrok, umrlih v holokavstu, in na tisoče 
drugih otrok, ki so bili žrtve nacističnih grozodejstev. 
Rumene cvetice opozarjajo na rumene zvezde, ki so jih 
bili Židje prisiljeni nositi med 2. svetovno vojno. Krokusi 
zacvetijo konec januarja ali v začetku februarja, približno 
v času mednarodnega dneva spomina na holokavst (27. 
januarja). Ko jih naključni obiskovalci opazijo, lahko učen-
ci razložijo, kaj pomenijo in kaj se je zgodilo otrokom.
S sodelovanjem v projektu Krokus se mladi v Evropski uni-
ji na oprijemljiv način seznanijo s holokavstom in zavejo 
nevarnosti rasizma in nestrpnosti. Prav tako spoznajo po-
men vključevanja in spoštovanja vseh ljudi, ne glede na 
njihovo etnično pripadnost, spolno usmerjenost ali ver-
sko prepričanje.
Učiteljem, ki sodelujejo v projektu, je na voljo priročnik, 
ki vsebuje osnovne informacije in predloge za uspešno 
implementacijo programa. Učitelji pa morajo upoštevati 
starost svojih učencev, njihovo raven razumevanja, pred-
znanje, ki ga imajo o tej temi, in lokalne okoliščine, ki lah-
ko vplivajo na potek projekta. 
Pod okriljem projekta smo navezali prijateljske stike z 
osnovno šolo iz Dublina. Naši in njihovi učenci so najprej 
ugibali, v kateri državi je šola, nato smo primerjali šolske 
sisteme in izdelali Vennove diagrame. Trenutno se ukvar-
jamo z Ano Frank in človekovimi pravicami. Komunikacija 
poteka s pomočjo elektronske pošte in programa Skype.

Tatjana Lukovnjak

Ledena pravljica

Ledena pravljica prične se pozimi,
ko radi posedamo ob kaminu v tišini.
Toplina ognja odraslim roke ogreje,

medtem ko mladina dneve do prihoda treh mož šteje.

Miklavž zlato palico nosi, pridnim orehe in mandarine,
v opomin porednim pa parklje pod oknom skrije.

Ostanite pridni, otroci, saj tako v Zlato knjigo se pride,
skozi vse leto se šteje, nič Miklavžu ne uide.

Božiček z darili nas obišče,
še prej pa družina smrečico postavi ob ognjišče.

V pismu Božičku so skrite želje, 
zato na božično jutro je pravo veselje.

Dedek Mraz sivo brado in belo kučmo ima, 
otroke razveseljuje, jih spomni na dobra dela.

Tudi on najmlajše obdarovati zna,
zelo bo vesel, če se mu bo kakšna pesem zapela.

Skozi vse leto z družino in prijatelji ustvarjamo nepozabne 
spomine,

med odštevanjem zadnjih sekund se sliši pok penine.
Ob stisku rok se objemimo in si voščimo 

srečno, zdravo in uspešno novo leto!

Ana Angel, 6. b

V okviru projekta so hajdinski osnovnošolci že navezali stike s prijatelji iz Dubli-
na. Foto: arhiv OŠ Glasbena šola s srcem za vse

ZA VAS IZVAJAMO TUDI:
zvočne meditacije predavanje o prehrani predavanja za starše in učitelje

MOJA MOČ - OD ZNOTRAJ NAVZVEN
(4 mesečni osebni mentorski program ustvarjen za ljudi, ki želijo premagati svoje stiske

in se samozavestno soočiti z vsakdanjimi izzivi)

VABLJENI TUDI K OGLEDU IZOBRAŽEVALNEGA YOUTUBE KANALA - MONIKA KELENC

V minulem letu smo ustanovili AccordArt, zavod za glasbeno izobraževanje. Eno izmed področij delovanja je pouče-
vanje glasbe v najširšem pomenu besede. S septembrom smo poučevanje začeli tudi v OŠ Hajdina. Odločili smo se za 
ustanovitev glasbene šole posebne vrste, kot je v preteklosti niste nikjer imeli možnosti obiskovati.

Naš namen je glasbo predajati na sproščujoč način, pri 
katerem učenec z veseljem obiskuje uro instrumenta ali 
temeljne urice. Tako se gradi pristen, pozitiven odnos do 
glasbe in razmerja učenec – učitelj. Postati naš učitelj ne 
pomeni samo vrhunsko obvladati svojega instrumenta. 
Pomembno je znati izbirati besede, saj se zavedamo, ka-
kšen vpliv imajo na proces odraščanja otroka. Stremimo 
k cilju, da vsem, ki so udeleženi v našem procesu, glasba 
ostane spremljevalka v življenju ob različnih priložnostih, 
da jo nosijo v srcu in v njih vzbuja lepe spomine ter jim 
dvigne razpoloženje v težjih trenutkih. 
Velikokrat slišimo: »V otroštvu sem si želel, v otroštvu ni-
sem imel možnosti igrati tega in tega instrumenta.« Glas-
ba ne pozna omejitev. Prav zato izobražujemo tako otroke 
kot odrasle. 
Skozi raziskovanja in izobraževanja smo ugotovili, kako 
dobro glasba vpliva na zdravje človeka. Vabimo vas, da se 
nam pridružite in začnete glasbeno ustvarjati. 
Če pa si želite življenjske preobrazbe na osebnem podro-
čju, vam po dogovoru predstavimo program Moja moč – 
edinstven 4-mesečni program, ustvarjen za ljudi, ki želijo 
premagati svoje stiske in se samozavestno soočiti z vsak-
danjimi izzivi. Vabljeni tudi, da se naročite na brezplačne 
izobraževalne videovsebine na kanalu YouTube Monika 
Kelenc. 

AccordArt

Za oknom (Peep Show komedija)
Režija: Aljaž Godec

Kulturna dvorana Draženci

 sobota,     3.3.,  ob 19.30
 nedelja,    4.3.,  ob 18.00
 sobota,  10.3.,  ob 19.30
 nedelja, 11.3.,  ob 18.00
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Delovno srečanje draženskih žensk
V soboto, 3. februarja, so se članice Društva gospodinj Draženci zbrale na 19. 
občnem zboru, na katerem so podrobno predstavile aktivnosti, dosežke in vti-
se iz lanskega leta, hkrati pa so potrdile tudi obsežen načrt dela za letošnje 
leto. Draženčankam in gostom občnega zbora so se že na začetku pridružili 
Štajerski frajtonarji, po uradnem delu pa se je druženje nadaljevalo v pustnem 
vzdušju, ki so ga v dražensko dvorano vnesli tudi koranti Te-De Korant kluba 
Draženci - Turnišče.

Kot je v uvodnem delu predstavi-
tve poročila povedala Zdenka Go-
dec, predsednica Društva gospodinj 
Draženci, je bilo leto 2017 za članice 
uspešno in zanimivo. Zapomnile si ga 
bodo predvsem po projektu Sušenje 
sadja, po poučnih predavanjih in iz-
obraževanjih na terenu, ekskurzijah, 
najbolj pa po obisku Makedonije in 
Ohrida. Upravni in nadzorni odbor 
sta se sestala na 14 sejah, lani so or-
ganizirale sedem tečajev, predavanj 
in delavnic, ponosno so pripravile 
tradicionalni gospodinjski večer z iz-
delovanjem domačih rezancev, pet 
ekskurzij, obiskale kar nekaj razstav in 
prireditev, z domačimi dobrotami pa 
so sodelovale na raznih občinskih in 
drugih prireditvah.
»Prizadevamo si za ohranjanje starih 
gospodinjskih opravil in vsekakor že-
limo naše delo prenašati na mlajši rod. 
Trudimo se realizirati vse zastavljene 
cilje, večje projekte z veliko odgovor-
nostjo in dobro voljo. Dokaz so zapi-
ski in fotografije, ki jih je v teh letih 
nastalo veliko. Ponosne smo na vsako 
članico posebej, hvaležne pa obči-
ni Hajdina, županu, občinski upravi, 
občinskim svetnikom, našemu do-
mačinu, svetniku Ivu Rajhu, in vsem, 
ki nam pomagajo delati dobre zgod-
be in nas podpirajo pri našem delu. 
Vseskozi pa ostajamo zveste našemu 
sloganu: Še mnogo na vasi treba bo 
storiti, da življenje vredno bo živeti. 
Tako bo ostalo tudi v prihodnje. Pro-
gram dela za letošnje leto je vsebin-
sko zelo bogat, vsaj enkrat na mesec 
bomo v društvu pripravile srečanje, 
tečaj ali poučno predavanje. Vmes se 

bomo vključile v družabne in kulturne 
aktivnosti, sodelovale bomo z društvi, 
v načrtu pa so tudi pohodi, druženja s 
planinci in strokovne ekskurzije,« je še 
povedala Zdenka Godec.
Draženčanke so si letos za projektno 
delo izbrale temo Pridelava sadnega 
soka, konec aprila se odpravljajo na 

strokovno ekskurzijo na Nizozemsko, 
vsak mesec pa jih čaka veliko zanimi-
vega na skupnih srečanjih. Že letos pa 
se v društvu pripravljajo na prazno-
vanje 20-letnice, ki bo v letu 2019, ko 
bodo med drugim predstavile dopol-
njen zbornik. 

TM

Na delovnem srečanju draženskih žensk so za pravo 
pustno vzdušje poskrbeli domači koranti Te-De Ko-
rant kluba Draženci - Turnišče.

Letošnji občni zbor Društva gospodinj Draženci je bil že devetnajsti.

Večer druženja hajdoških 
žensk

S harmoniko Štajerskih frajtonarjev, pesmijo MoPZ PGD 
Hajdoše in pesnico Olgo Vidovič so članice Društva žensk 
Hajdoše začele letošnji 19. redni zbor članic. V dvorani 
gasilskega doma so se srečale v petek, 9. februarja, ko so 
predstavile poročilo o delu v minulem letu. Z veseljem so 
prisluhnile tudi čestitki nekaterih gostov – občinskega 
svetnika Slavka Burjana, predsednice VO Hajdoše Hilde 
Bedrač, naddekana Marijana Fesla ter vaških kletarjev 
Stanka Glažar st. in Janka Žumra. Utrinki z letošnjega 18. zbora članic Društva žensk Hajdoše

Majda Turnšek, predsednica Društva 
žensk Hajdoše, je občini zbor začela 
z mislijo in med drugim dejala, da jih 
je skozi leto vodila misel, da življenje 
niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, 
ki smo si jih zapomnili. Kasneje je v 
predstavitvi poročila orisala dogodke 
in aktivnosti društva v preteklem letu, 
posebej omenila dobro sodelovanje z 

vaškim odborom in društvi na vasi, saj 
so skupaj pripravili kar nekaj dogod-
kov, tudi vaške koline, med dogodki 
pa sta bila v ospredju lansko marti-
novanje in občinski praznik, ko je bila 
na vrsti vas Hajdoše. Med letom so se 
odpravile tudi na strokovne ekskurzi-
je, potepale so se po slovenskih krajih 
in spoznavale domovino, dobivale so 
se na urah telovadbe in kolesarjenja, 
imele so Anin piknik, ob koncu leta pa 
so si podarile še obisk adventnega Za-
greba. S podobnim programom dela 
so leto 2018 že začele in po občnem 

zboru jih čaka veliko zanimivih dru-
ženj.

TM

V družbi slavljenke

Presenečenje članic na zboru – sveži krofi izpod pri-
dnih rok kuharic Ide in Ane.

V zimskih mesecih so se Hajdošanke pod vodstvom 
Zvonke Gojkošek posvečale telovadbi s trakovi.

Članice DŽ Hajdoše so se zbrale na prvem srečanju v letu 2018, na katerem so 
praznovale okroglo obletnico svoje članice. Blanka Abraham je 25. decembra 
namreč dopolnila 50 let.

Navado imajo, da slavljenki poklonijo 
šopek vrtnic – vsakih 10 let simboli-
zira ena vrtnica – in ji zaželijo vsega 
dobrega še naprej. Slavljenka pripravi 
manjšo pogostitev. Članice društva so 
se spomnile tudi svoje predsednice 

Majde Turnšek. Za delo, organizacijo 
in vse, kar zanje dobrega naredi, so se 
ji zahvalile in jo presenetile s priložno-
stnim darilom. Presenečenje je uspe-
lo, saj so jo s tem ganile do solz. To so 
bile solze veselja. Dober občutek je 

namreč, če nekdo opazi dobro delo in 
ima lep odnos do ljudi. To pa so vrline, 
ki jih Majda zagotovo ima. Vse čestitke!

Hilda Bedrač

Članice DŽ Hajdoše so se zahvalile predsednici Maj-
di za ves njen trud in dobro sodelovanje.
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Prava odločitev – zdrav razum,
slovenjevaščanke zbrale smo pogum.

Pri gasilskem domu ob osmih se dobimo,
vsakič tisoč gibov naredimo.

V šoli zdravja se predstavlja,
vsaka vaja večkrat se ponavlja.

Zdaj smo že postale spretne
in za vsako vajo dovzetne.

Če vaditeljici Nežki zavida kdo, 
njeni sproščeni gibi veliko povedo.

Zjutraj prisrčno se pozdravimo,
včasih tudi skupaj kavico popijemo.

Vaško druženje nas krepi,
smo dobre volje in brez skrbi,

s sijočo iskrico v očeh, 
s toplino pri srcu in v dlaneh.

Sonce nam pogled ovira,
na to se nobena ne ozira.

Ko pa je zima – mraz,
nikoli ne preseneti nas.

Zjutraj sonce zlato rumeno se smeje
in gibanje nas prijetno ogreje.

Je največja sprostitev za dušo in telo,
upamo, da vedno ostalo bo tako. 

Marija Markovič

2. tekmovanje v pikadu 
za ženske

V soboto, 17. februarja, smo članice Društva žena in deklet 
občine Hajdina priredile 2. tekmovanje v pikadu, ki je po-
tekalo v gostilni Čelan v Slovenji vasi. 

V soboto, 17. februarja, smo članice Društva žena in deklet 
občine Hajdina priredile 2. tekmovanje v pikadu, ki je po-
tekalo v gostilni Čelan v Slovenji vasi. 
Tekmovanja se je udeležilo triindvajset tekmovalk iz petih 
društev: s Turnišča, iz Jakobskega Dola, Zavrča, Dražencev 
in iz domačega društva – Društva žena in deklet občine 
Hajdina. Tekmovanje je vodil Janko Turnšek, namenjeno 
pa je bilo predvsem povezovanju med društvi in je pote-
kalo v pravem olimpijskem duhu. Pokale so prejele: 1. me-
sto Dragica Cestnik (Hajdina), 2. mesto Silva Gerdak (Turni-
šče), 3. mesto Vilma Mesarič (Hajdina).

Besedilo in foto: MVG 
Dobitnice pokalov: Silva Gerdak, Dragica Cestnik in Vilma Mesarič

Vodstvo DU Hajdina se je delovno poslovilo od leta 
2017

Kot že nekaj let doslej so se v Gostilni Čelan v Slovenji vasi sestali člani upravnega in nadzornega odbora, disciplinskega 
razsodišča in poverjeniki Društva upokojencev Hajdina pod vodstvom predsednika Antona Cestnika. Na zadnji seji so 
20. decembra 2017 naredili kratek povzetek vsega, kar se je dogajalo v iztekajočem se letu.

Le nekaj dni za tem je sledilo silvestrovanje, ki je v veselem razpoloženju popeljalo v novo leto vse tiste upokojence, ki 
so se za nekaj ur preselili v prostore Hotela Roškar v Hajdošah. 

Besedilo in foto: S. Brodnjak

Članice Šole zdravja Slovenja vas v novih termoflisih
Slovesni zaključek leta so si privoščile tudi članice Šole zdravja Slovenja vas. Po 
jutranji telovadbi so se zbrale pri Anici Čelan in nazdravile uspehom minulega 
leta. Enajsterica se odloča, da se bodo srečevale večkrat na teden, saj vedno 
bolj ugotavljajo, kako koristno je jutranje razgibanje celotnega telesa.

Želimo jim, da bi se število sčasoma še povečalo, saj je še nekaj sovaščank, ki še 
zbirajo pogum, da bi tudi same storile nekaj za svoje boljše počutje. V mrzlem 
vremenu jim prav pridejo oranžni termoflisi, ki so si jih ob delnem sofinancira-
nju občine Hajdina nabavile še pred zimo. 
Med članicami je tudi Marija Markovič, ki je njihovo druženje predstavila v ver-
zih. 

Besedilo in foto: S. Brodnjak

Na Božičkovem šestem teku in 
pohodu več kot 400 udeležencev 

Lanski praznični 26. december je bil znova v znamenju ptujskega božično-no-
voletnega teka in pohoda. Na Mestnem trgu na Ptuju se je popoldan zbralo 
več kot 400 tekačev in pohodnikov iz številnih slovenskih mest in krajev, ki so 
v družbi Božička Ptujskega doživeli še en izjemen rekreativni, turistično obar-
van dogodek.

Ekipa Božiček Ptujski je letošnjo prire-
ditev izpeljala ob pomoči soorganiza-
torjev Zavoda za šport Ptuj, Zavoda za 
turizem Ptuj, Občine Hajdina in Vaške-
ga odbora Skorba, ki je na vmesnem 
postanku poskrbel za odličen sprejem 
in pogostitev tekačev in pohodnikov. 
V Skorbi sta jih posebej pozdravila 

tudi predsednica vaške skupnosti 
Renata Gabrovec in hajdinski župan 
mag. Stanislav Glažar, s harmoniko pa 
Luka in s flavto Lina. Že pred startom 
je bilo živahno pred ptujsko Mestno 
hišo, kjer so zaigrali Štajerski frajto-
narji, navzoče pa so
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pozdravili Sandi Mertelj, direktor Za-
voda za šport Ptuj, Katja Gönc, direk-
torica Zavoda za turizem Ptuj, Miran 
Senčar, župan MO Ptuj, in Matija Bro-
dnjak iz ekipe Božiček Ptujski. Najprej 
so se na kratek tek na 200 metrov 
podali najmlajši, nato pa so se na 8 
kilometrov dolg tek in pohod podali 
še tekači in pohodniki, ki jih je ves čas 
spremljalo lepo vreme. 
»Potencial za tovrstne rekreativne do-
godke je zelo velik, zelo pomembno 
pa je, da še dodatno privabimo v svo-
jo sredino širšo množico iz naših kra-
jev in vseh generacij, saj je nujno, da 
naredimo nekaj dobrega za počutje 
in zdravje po kulinarično bogatih bo-
žičnih praznikih. Hvala vsem za pod-
poro in dobro sodelovanje. Na Ptuju 
se vidimo spet 26. decembra 2018,« je 
še dodal Matija Brodnjak iz ekipe Bo-
žiček Ptujski.

TM
Foto: Darko Solina in Silvestra

Brodnjak

Praznični utrinki s 6. ptujskega božično-novoletnega teka in pohoda. Najprej čudovit posnetek na ptujskem 
pešmostu, potem pa prisrčen sprejem v Skorbi, med gostoljubnimi domačini, kjer se je tudi Božiček dobro 
počutil.

V zgodnjih jutranjih urah se pohodniki zberemo na par-
kirnem prostoru pred občinsko stavbo na Hajdini in se z 
osebnimi vozili odpeljemo v Poljčane. Na parkirišču v cen-
tru Poljčan parkiramo in se odpravimo na vrh Boča. Boč 
je med zadnjimi vrhovi Karavank, preden te preidejo prek 
Donačke gore in Maclja v Panonsko nižino.
Boč ima dva približno enako visoka vrhova (978 m), ki sta 
med seboj oddaljena le nekaj minut hoje. Na enem sta od-
dajnik in vojska, na drugem, za planince dostopnem vrhu, 
pa 20 metrov visok razgledni stolp, s katerega se nam od-
pre lep razgled po večjem delu vzhodne Slovenije. Naša 
pot je v krožni turi: vzpon Poljčane–Boč čez Balunjačo 
mimo votline in vojaškega območja do planinske koče in 
nazaj v Poljčane po poti čez Babo. Hoje je približno 3–4 
ure gor in dol, z malo daljšim postankom v planinski koči 
na Boču. Na Boču je bilo v tem času tudi veliko snega, pot 
pa zato še posebej naporna. V veliko zadovoljstvo pa nam 
je, da smo vrh osvojili brez težav prav vsi pohodniki; poho-
da se nas je udeležilo 38. Zaključek pohoda je bil v piceriji 
Moškon, kjer smo leto končali ob malici – ob postrvi in ko-
zarčku pijače.
PO POTI PISATELJEV IVANA POTRČA IN MATIJE MURKA
Pohod organizirata Planinsko društvo Ptuj in Društvo Zreli 
vedež s Ptuja. Je zelo množično obiskan, kajti po veselem 
decembru in vseh praznikih se zelo prileže pohod, ki je or-
ganiziran drugi dan v novem letu. Pohodniki smo se zbrali 
na dvorišču ptujske knjižnice in se odpravili proti Drstelji, 
kjer smo obiskali Štuke in domačijo Ivana Potrča, nato pa 
še domačijo Matije Murka.
VINCEKOV POHOD PO OBČINI HAJDINA
Letos je bil že petič organiziran pohod po občini Hajdina. 
Pohod smo začeli pri vaškem domu v Skorbi. Kot je že tra-
dicija, so topel čaj pred začetkom pripravili člani in članice 
Planinskega društva Hajdine, doma iz Skorbe. Dragica in 
Ignac Kozel ter Anica in Jože Grula so k toplemu čaju do-
dali kuhano vino in nekaj za prigrizniti. Za pogostitev se 
jim prav lepo zahvaljujemo. Nagovorila nas je tudi pred-

sednica Vaškega odbora Skorba Renata Gabrovec. Poho-
da se je letos udeležil tudi župan Stanislav Glažar z ženo 
Urško.
Pot je potem potekala proti naselju Hajdoše in naprej v 
Slovenjo vas, kjer smo bili v gostilni Čelan prijazno postre-
ženi s toplim čajem in pijačo, ki jo je prispeval tudi občinski 
kletar iz Slovenje vasi Ivan Peklar. Pot smo nadaljevali med 
polji na Dravskem polju do trase avtoceste in ob avtoce-
sti prispeli v Kungoto pri Ptuju, do Mišovega hrama, kjer 
je bil malo daljši postanek. Pohodniki smo se okrepčali s 
kruhom in zaseko, krompirjem. Na voljo so bili tudi čaj ter 
kuhano belo in rdeče vino. Branko Sitar, glasbenik Štajer-
ski Mišo, je poskrbel za veselo vzdušje, saj nas je s svojim 
ansamblom zabaval s starimi, dobrimi vižami. Nekateri so 
tudi zaplesali. Bilo je veselo. Po dobri uri druženja smo se 
podali nazaj v Skorbo, kjer smo pohod, ki je bil dolg nekje 
12 kilometrov, tudi končali.
Vse informacije o nadaljnjih izletih lahko dobite na naši 
spletni strani in vsak četrtek od 17. do 19. ure v društvenih 
prostorih stare pošte. Lepo vabljeni.

Slavko Burjan

Utrinki z letošnjega Vincekovega pohoda, ki so ga pohodniki začeli v Skorbi.
Foto: TM

Planinski kotiček

Članice in člani Planinskega društva Hajdina začnemo svoj 
prvi pohod beležiti zadnji dan v letu, ki se izteka. Silvestr-
ski pohod na Boč v jutranjih urah je posebno doživetje iz 
več razlogov. Zadnji dan v letu, zimsko vzdušje in dobra 
družba so glavni razlogi, da se tega dne vsako leto več po-
hodnikov odloči, da se povzpne na vrh Boča.

Udeleženci silvestrskega pohoda na Boč                                   Foto: SB
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Zvonko Glažar pridobil 
najvišji čin v gasilski 

organizaciji
Na Brdu je Gasilska zveza Slovenije (GZS) 9. januarja pri-
pravila slovesno podelitev listin o napredovanjih v čine 
visoki gasilski častnik, višji gasilski častnik in gasilski ča-
stnik. V minulem letu se je – prvič po novih učnih progra-
mih – usposobilo več kot 2700 prostovoljnih gasilcev.

Vsem kandidatom, ki so bili v čine imenovani na podlagi 
opravljenih tečajev v letu 2017, sta na slovesnosti na Brdu 
čestitala Janko Cerkvenik, v. d. predsednika GZS, in Franci 
Petek, poveljnik GZS, ter vsem slovesno izročila tudi listi-
ne. Na novo je v gasilskih vrstah 138 gasilskih častnikov, 26 
višjih gasilskih častnikov in pet visokih gasilskih častnikov, 
med novoizobraženimi gasilci pa so tudi člani gasilskih 
društev in zvez podravske regije. 

Najvišji čin v gasilski organizaciji – čin visoki gasilski častnik 
– pa je pridobil tudi Zvonko Glažar, član PGD Hajdoše, po-
veljnik OGZ Ptuj in podpoveljnik GZS, za kar mu iskreno 
čestitamo. Želimo, da bi pridobljeno znanje in izkušnje 
učinkovito uporabil pri opravljanju nalog javne gasilske 
službe in vse to uspešno prenašal tudi na mlade gasilce.

TM

64. občni zbor PGD Hajdoše
PGD Hajdoše je kot prvo društvo v Gasilskem poveljstvu občine Hajdina pripravilo redi občni zbor. V soboto, 27. janu-
arja, so se na občnem zboru srečali člani in članice PGD Hajdoše ter gostje, med njimi tudi župan občine Hajdina mag. 
Stanislav Glažar, podpoveljnik GZS in poveljnik OGZ Ptuj Zvonko Glažar ter Boštjan Prosenjak in Maja Kosi iz OGZ Ptuj.

64. volilni občni zbor so v Hajdošah po 
tradiciji začeli s pesmijo pevcev mo-
škega pevskega PGD Hajdoše, z uvo-
dnim pozdravom pa je nato nadalje-
val predsednik PGD Hajdoše Davorin 
Vidovič. Skupno poročilo za minulo 
leto, tako na organizacijskem kot tudi 
operativnem področju, ter dosežke 
in tekmovalne uspehe minulega leta, 
ki jih je zaznamovala gasilska olimpi-
jada v Beljaku, je na občnem zboru 
predstavila Tjaša Glažar. Tokratni obč-
ni zbor pa je bil tudi volilni in člani 
so potrdili novo – staro vodstvo, saj 
Davorin Vidovič ostaja predsednik, 
Stane Žumer pa poveljnik, nekaj spre-
memb je samo v upravnem oboru in 
poveljstvu društva. Hajdoške gasilce 
sta poleg župana Glažarja in Boštja-
na Prosenjaka iz OGZ Ptuj nagovorili 
tudi predsednici vaških odborov Haj-
doše in Skorba, Hilda Bedrač in Rena-

ta Gabrovec. Obe sta pohvalili dobro 
sodelovanje društva s krajem, velik 
prispevek k prepoznavnosti tako Haj-

doš kot tudi občine Hajdina, članom 
pa sta zaželeli, naj se dobri vzgledi 
prenašajo na mladi rod.

64. občni zbor PGD Hajdoše skozi fotografski objektiv Stanka Kozela

PODELJENE ZAHVALE, PRIZNANJA, ODLIKOVANJA IN NA-
PREDOVANJA
Zaslužnim gasilkam in gasilcem so na občnem zboru po-
delili tudi potrdila o napredovanju, ob tem pa tudi prizna-
nja, zahvale in odlikovanja, posebej glasno pa so zbrani 
zaploskali sedmim dobitnikom plakete veterana. 
Predsednik društva Davorin Vidovič in poveljnik Stane Žu-
mer sta najprej podelila društvene zahvale, ki so jih prejeli: 
Občina Hajdina, Društvo žensk Hajdoše, Športno društvo 

Hajdoše, KD Valentin Žumer Hajdoše, župnik Marijan Fesel, 
Stanko Kozel, Rado Škrjanec, Hilda Bedrač, Ivan Brodnjak, 
Kristina Zajšek, Anton Glažar, Drago Lenart, Žan Gojkovič 
in Stanko Glažar st.
Priznanje PGD Hajdoše so prejeli člani olimpijskih tekmo-
valnih enot – članice A in B ter člani B, Zvonko Glažar, Matic 
Bedrač, Tatjana Mohorko, Ana Mlakar in Jana Skodič.
Značko za dolgoletno delo v gasilski organizaciji so preje-
li: Teo Glažar, Žiga Glažar, Klavdija Paveo (10 let), Kaja Abra-
ham, Tadej Horvat, Rebeka Korošec, Barbara Štajner, Maja 
Trlep, Gregor Trlep (20 let), Štefka Erlač, Cvetka Majerhofer, 
Zdenka Repec, Angelca Vogrinec (30 let) in Kristina Zajšek 
za 40 let.
Plaketo veterana so prejeli: Štefka Erlač, Cvetka Majerho-
fer, Zdenka Repec, Angelca Vogrinec, Alojz Bedrač, Franc 
Zagoranski in Janez Žumer. 
V gasilske vrste so letos sprejeli tudi nove člane: Vivien 
Lorenčič, Metko in Martina Žumer, Zalo Zelenko, Roka Be-
liča, Taia Žumra, Rea Kučo Belšaka, Blaža Zagoranskega in 
Lariso Vrabl.         

TM
Foto: Stanko Kozel 
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47. občni zbor 
PGD Slovenja vas

V gasilskem domu v Slovenji vasi je v soboto, 10. februarja, potekal občni zbor 
PGD Slovenja vas. S šaljivo glasbeno točko so uvod v delovno srečanje popestri-
li mladi slovenjevaški gasilci.

Čestitka novima članicama gasilske organizacije

Dosedanji predsednik PGD Slovenja vas Uroš Matjašič je čestital letošnjima dobitnikoma srebrnih društve-
nih plaket Ignacu Skaza in Damjanu Pleteršku ter dobitniku društvene zahvale Alešu Burjanu

Novo vodstvo PGD Slovenja vas: predsednica Dragica Vegelj in poveljnik Maksimiljan Zupanič (v sredini), na 
levi dosedanji predsednik Uroš Matjašič in na desni dosedanji poveljnik Ignac Skaza

:V Slovenji vasi so gasilci občni zbor začeli s pod-
mladkom, ki je pripravil kratek kulturni program

Na občnem zboru so se zbrali številni 
domači gasilci, predstavniki sosednjih 
in prijateljskih gasilskih društev ter 
gostje hajdinski župan mag. Stanislav 
Glažar, Marjan Meglič, predsednik 
OGZ Ptuj, Janko Fišinger, predsednik 
mladinske komisije OGZ Ptuj, povelj-
nik GPO Hajdina Ivan Brodnjak, nad-
dekan Marijan Fesel, predstavniki va-
ške skupnosti in domačih društev. 
Predsednik PGD Slovenja vas Uroš 
Matjašič je po uvodnem pozdravu 
zbranim predstavil skupno poročilo 
predsednika in poveljnika Ignaca Ska-
za. Ob tem je z zadovoljstvom dejal, da 
jim je v zadnjem letu v društvu uspelo 
izpeljati skorajda vse načrtovane do-
godke, bili so uspešni na operativnem 
področju, bogatejši so za nekaj novih 
izobraženih gasilcev, v gasilske vrste 
so pritegnili nove člane in dosegli 
nove uspehe na tekmovalnem podro-
čju. Ekipi članov B se je uspelo uvrstiti 
tudi na državno tekmovanje za pokal 
Matevža Haceta. Skozi vse leto so do-
bro sodelovali tako z GPO Hajdina kot 
tudi z OGZ Ptuj in domačimi društvi, 
s katerimi so skupaj izpeljali nekatere 
že tradicionalne dogodke. Lani so bili 
tudi gostitelji tabora gasilske mladine 
OGZ Ptuj, na kar so še posebej po-
nosni, saj je tabor minil v odličnem 
vzdušju. 
DRAGICA VEGELJ NOVA PREDSEDNI-
CA PGD SLOVENJA VAS
V takem vzdušju naj bi nadaljevali 
tudi v letu 2018, je med drugim ome-
nil Matjašič, ki se je na tokratnem obč-
nem zboru poslovil kot predsednik. 
Na občnem zboru so namreč izpeljali
volitve in za vodenje PGD Slovenja 
vas imenovali Dragico Vegelj, Maksi-

Franc Klemen je na občnem zboru prejel plaketo veterana.

miljan Zupanič pa je novi slovenje-
vaški poveljnik. Vegljeva je ob ime-
novanju povedala, da je zelo rada v 
družbi gasilcev, da rada prihaja v ga-
silski dom, predsedniška funkcija pa 
ji predstavlja velik izziv. Želi si pred-
vsem delati dobro in uspešno ob po-
moči vseh članov. 
PODELJENE ZAHVALE IN PRIZNANJA 
Na občnem zboru PGD Slovenja vas 
so posebno pozornost namenili tudi 
nekaterim prizadevnim in dolgole-
tnim članom. Med letošnjimi dobi-
tniki zahval, plaket, priznanj in potrdil 
o napredovanju so: Boštjan Matjašič, 
Aleš Burjan, Danilo Furek, Andrej Sel, 
Matevž Pleteršek, Franc Klemen, Da-
mjan Pleteršek in Ignac Skaza.
Posebej slovesno pa je bilo ob spreje-
mu novih članic. V PGD Slovenja vas 
so v svoje vrste sprejeli Matejo Fur-
man in Katjo Pulko.

Besedilo in foto: TM

Hajdina v spomladanski del z novim trenerjem

Murko končal kariero
V zadnjih dneh prestopnega roka je prišlo do sprememb tudi v moštvih Hajdine in Gerečje vasi. Gerečja vas bo nadaljevala brez 
vratarja Tomaža Murka, ki je sklenil športno kariero. Vrzel med vratnicama bo poskušal zapolniti Alen Frlež, dosedanji čuvaj 
mreže tretjeligaša Mons Claudiusa. Drugi novinec je napadalec Matic Ravnjak, ki je prišel iz sosednje Avstrije. 
Na Hajdini je sprememb še več: odšel je Uroš Simonič, ki je okrepil Podvince, ob mladincih iz lastne nogometne šole pa se je 
na Hajdino vrnilo nekaj znanih obrazov. Prvi je Rok Letonja, ki se je prvih korakov naučil prav na Hajdini, ob njem še Boštjan 
Kurež (Apače) in Alen Rajh (Gerečja vas). Hajdina je registrirala tudi Blaža Periča. 

NK Hajdina
Članska ekipa NK Hajdina po jesen-
skem delu tekmovanja zaseda 6. me-
sto v ptujski Superligi, do želenega 5. 
mesta, ki vodi v končnico za prvaka, 
pa jih loči le ena točka. V zimskem 
premoru je prišlo do spremembe na 
mestu trenerja: Miran Klajderič, ki je 
doslej zasedal to mesto, je namreč 
odstopil zaradi osebnih razlogov. Na 
Hajdini so zamenjavo zanj našli v Mi-
ranu Emeršiču, ki ima bogate izkušnje 
z vodenjem klubov iz naše okolice. 
Prvi trening je novi trener z igralci 
opravil 5. februarja. 
NK Gerečja vas
Isti dan so priprave začeli tudi člani 
Gerečje vasi, ki prav tako nastopajo v 
Superligi MNZ Ptuj in po jesenskem 

delu zasedajo 3. mesto, a z istim šte-
vilom točk (23) kot ekipi Cirkulan in 
Stojncev. Spomladi se torej obeta iz-
jemen boj za vrh. 
Največ težav je jeseni varovancem 
trenerja Bojana Špehonje povzročal 
precej ozek igralski kader. Prvo mo-
štvo je bilo zelo dobro, klop pa zelo 
kratka. Okostje ekipe bo ostalo ne-
spremenjeno, ekipi bodo morda pri-
ključili kakšnega igralca ali dva. 
Treningi kljub zimskim razmeram po-
tekajo štirikrat tedensko, le v času pu-
sta je bil tempo nekoliko blažji. Težav 
z vremenom v taboru Gerečje vasi ne 
občutijo, saj trenirajo v Kidričevem na 
umetni travi. Ob tem se zahvaljujejo 
Aluminiju za razumevanje.

JM, Štajerski tednik

Miran Emeršič

Bojan Špehonja
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Draženčani osvojili 
končno 2. mesto

Tudi letos je MNZ Ptuj organiziral zimsko ligo malega no-
gometa z imenom Liga Generali. Nastopili so tudi številni 
predstavniki iz občine Hajdina

1.GOSTILNA RAJH DRAŽENCI 9 7 2 0 50:19 23
2. RC TRCKO 9 7 1 1 36:16 22
3. POETOVIO PLINDOM 9 5 3 1 44:31 21
4. ŠD RIM 9 4 1 4 20:16 18
5. ŠD SELAN 9 3 1 5 35:30 13
6. ANDIAMO PIZZA 9 3 1 5 37:41 10
7. DESTRNIK 9 2 2 5 26:29 8
8. EHM TEAM 9 2 2 5 25:36 8
9. BAR KAVALO 9 1 0 8 26:46 3
10.DRAŽENCI 9 1 0 8 18:53 3

Redni del prvenstva

Rezultati zaključnega turnirja:
Poetovio Plindom 0807300 – Gostilna Rajh Draženci 3:2 
(0:2); strelci: 0:1 Petek (9.), 0:2 Petek (12.), 1:2 Kelenc (20.), 
2:2 Kelenc (22.), 3:2 I. Emeršič (23.);
RC Trcko – Poetovio Plindom 0807300 0:1 (0:1); strelec: 0:1 
Čeh (2.)
Gostilna Rajh Draženci – RC Trcko 3:3 (2:3); strelci: 1:0 Za-
goršek (3.), 1:1 Sitar (7.), 1:2 Bauman (9.), 2:2 Vindiš (10.), 2:3 
Lovenjak (12.), 3:3 Medved (19.). 

Gostilna Rajh Draženci: Florjan Fras, Blaž Jazbec, Timotej 
Petek, Rok Medved, Damir Zagoršek, Marcel Vindiš, Benja-
min Kurež, Uroš Simonič. Trener: D. Lampret.

Draženčani osvojili končno 2. mesto
Med ekipami se je po pričakovanjih za najboljša mesta bo-
rila ekipa Gostilna Rajh Draženci, ki je bila branilka naslova 
prvakov iz lanskega leta. Tudi letos so se Draženčani skozi 
celotni redni del prvenstva predstavljali v odlični luči, saj 
so osvojili 1. mesto. Za seboj so pustili tudi tako odlične 
ekipe malega nogometa, kot so Poetovio, RC Trcko (veči-
noma mladi nogometaši Drave), ŠD Rim idr.
Manj uspeha sta imeli ekipi Dražencev in Bara Kavalo, ki 
sta v desetčlanski ligi zasedli 9. oz. 10. mesto. V zadnjem 
krogu sta se merili med seboj, uspešnejši pa so bili Dra-
ženčani (4:3). 
Najboljši strelci rednega dela so bili Nastja Čeh (Poetovio, 
15 zadetkov), Timotej Petek (14) in Blaž Jazbec (oba Go-
stilna Rajh Draženci, 13), Domen Klajnšek (ŠD Selan) in Ro-
bert Travnikar (Bar Kavalo, 9). 

Najboljše tri ekipe iz rednega dela so se v začetku febru-
arja pomerile v končnici, ki je na našem območju eden od 
vrhuncev zimske sezone malega nogometa. Tudi tokrat se 
je v dvorani Center na Ptuju zbralo precejšnje število gle-
dalcev, ki so videli zanimive in napete obračune najboljših. 
Daljšo so tokrat potegnili igralci Poetovie, ki so minimal-
no ugnali Draženčane in si na stežaj odprli vrata do naslo-
va prvakov. Z goloma Timoteja Petka so sicer Draženčani 
odlično odprli tekmo, a je izkušenejšim Ptujčanom uspelo 
rezultat preobrniti. V zadnji tekmi so Draženčani remizirali 
z ekipo RC Trcko, s čimer so si zagotovili končno 2. mesto. 
To je za mlado ekipo zagotovo nov, lep uspeh. 

Jože Mohorič, Štajerski tednik
Foto: Črtomir Goznik, Štajerski tednik

1.POETOVIO PLINDOM 6
2. GOSTILNA RAJH DRAŽENCI 4
3. RC TRCKO 2

Trije predstavniki najboljših ekip so prejeli pokale in vrednostne bone za nakup 
športne opreme v trgovinah Golgeter Shop.

Veteranski nogometni 
turnir v Markovcih

Tako kot lani so se tudi letos na praznični 8. februar vse 
štiri nogometne veteranske ekipe iz občine Hajdina ude-
ležile tradicionalnega nogometnega turnirja v Markovcih, 
ki ga vsako leto organizira ŠD Stojnci. Kljub prazniku so se 
vse štiri ekipe dobro organizirale, saj so dostojno zastopa-
le svojo vas in tudi občino Hajdina.

Najbolje so se letos odrezali veterani 
Hajdoše, ki so na turnirju nad 45 let 
osvojili 1. mesto, njihov vratar, legen-
darni Leopold Valh, pa je bil celo pro-
glašen za najboljšega vratarja turnirja. 
Kljub rosnim letom Poldi nadaljuje ak-
tivnosti v nogometu.
Preostale tri veteranske ekipe iz obči-
ne Hajdina so nastopale v kategoriji 
nad 35 let. Branilci lanskega naslova, 
veterani Hajdine, so tokrat zasedli »le« 

tretje mesto, kar pa je glede na dogaja-
nje na turnirju več kot dober rezultat. 
Veterani Hajdine so namreč prvi dve 
srečanji v skupini izgubili in kazalo je 
že na popoln polom ekipe. A v zadnji 
tekmi skupine se je ekipa dvignila kot 
»feniks iz pepela«, premagala »prijate-
lje« iz Gerečje vasi z dovolj visoko raz-
liko in na koncu osvojila celo 2. mesto 
v skupini. To je bilo dovolj za nastop v 
malem finalu turnirja, kjer so »padli« 

še Podvinčani, in bronaste medalje so 
bile osvojene. Tudi ekipa Gerečje vasi 
je bila v igri za mali finale do konca, 
a jih je zaustavila ekipa Hajdine. Naša 
tretja ekipa, NK Skorba, je v svoji sku-
pini osvojila le dve točki, kar pa ni bilo 
dovolj za napredovanje.
Letos so največji uspeh ekip iz obči-
ne Hajdina dosegli veterani Hajdoš 
in tako nadgradili lansko 2. mesto. 
Morda je pomemben še podatek, da 
so tokrat nastopili brez nekaterih svo-
jih najboljših igralcev, a so kljub temu 
osvojili 1. mesto. Le kje so torej meje 
te ekipe? 
Igralci Hajdine so po lanskem 1. me-
stu letos nazadovali na tretjo stopnič-
ko, analiza pa bo pokazala, kaj je šlo 
narobe. Ekipi Skorbe in Gerečje vasi 
pa sta tudi letos nastopili v skladu s 
pričakovanji.

Sandi Mertelj

Ekipa veteranov NK Hajdina

Skupinska fotografija veteranskih ekip iz občine Hajdina na turnirju v Markovcih

Kapetan NK Hajdina Matjaž Črnko med dobitniki 
pokalov

Ekipa veteranov NK Hajdoše 

Končni vrstni red
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Med nagrajenci tudi občani Hajdine
Konec januarja je v dvorani Dominikanskega samostana na Ptuju potekala tradicionalna prireditev Športnik leta 2017 
v MO Ptuj. Glavni nagradi za naj športnika sta prejela atletinja Veronika Domjan in padalec Peter Balta, med nagrajenci 
pa so bili tudi občani Hajdine.

Drugo mesto v izboru za naj špor-
tnico je prejela Maja Bedrač. Članica 
Atletskega kluba Ptuj je v letu 2017 
osvojila 6. mesto na evropskem pr-
venstvu za starejše mladince in mla-
dinke v Grossetu v Italiji v skoku v da-
ljino – skočila je 626 centimetrov. Ob 
tem je bila mlada atletinja zelo uspe-
šna še na nekaterih domačih in med-
narodnih tekmovanjih, prav tako pa 
je postala članska državna prvakinja v 
skoku v daljino in mnogoboju.

Med nagrajenkami je bila tudi Nika 
Šlamberger, ki je bila razglašena za 
najperspektivnejšo športnico MO Ptuj 
v letu 2017. Mlada judoistka iz Slove-
nje vasi je članica Judo kluba Drava 
Ptuj, v katerem trenira pod vodstvom 
Vlada Čuša. V letu 2017 je v njeni ka-
tegoriji do 70 kilogramov osvojila 9. 
mesto na kadetskem evropskem pr-
venstvu v Zagrebu. Mlada judoistka 
je bila druga na državnem prvenstvu 
in tretja na tekmi evropskega pokala 

v Kopru.
Nagrado za poseben športni dosežek 
je prejel Matija Brodnjak, ki je v za-
dnjih letih veliko prispeval k razvoju 
ter popularizaciji footgolfa na lokal-
nem in državnem nivoju. Je predse-
dnik Footgolf kluba Ptuj, ki svoje ak-
tivnosti izvaja na ptujskem igrišču za 
golf. Matija je v letu 2017 postal tudi 
državni prvak v footgolfu.

JM

V hvaležen spomin
1. Milan Koštomaj, Skorba 5, roj. 16. 3. 1932, umrl 13. 12. 2017.
2. Stanko Gojčič, Zg. Hajdina 128a, roj. 15. 10. 1947, umrl 8. 2. 2018.
3. Štefan Nežmah, Skorba 51, roj. 5. 12. 1920, umrl 13. 2. 2018.
4. Darko Mlakar, Draženci 27, roj. 9. 9. 1966, umrl 14. 2. 2018.
5. Štefan Malinger, Gerečja vas 79, roj. 22. 12. 1946, umrl 16. 2. 2018.

Peta izvedba Šole smučanja za hajdinske otroke
Že peto leto zapored je bilo smučišče na Arehu prizorišče Šole smučanja za učence četrtih razredov občine Hajdina. 
Učencem četrtih razredov so se v šoli smučanja pridružili tudi učenci drugih razredov. Od petka, 19. januarja, do nede-
lje, 21. januarja, je svoje smučarsko znanje nadgrajevalo 48 otrok, ki so se udeležili 18-urnega tečaja.

Tečaj je izvedel Smučarski klub Ptuj, ki je imel na smučišču 
sedem licenciranih in strokovno usposobljenih učiteljev 
smučanja. Pred začetkom tečaja so udeležencem predsta-
vili pravila obnašanja na smučiščih, izvedli so testiranje in 
jih razdelili v šest vadbenih skupin. Otroci so bili v osnovi 
razdeljeni v začetni in nadaljevalni tečaj Šole smučanja. Po 
dveh dneh je bil pri vseh viden precejšen napredek. Zadnji 
dan so začetniki prešli v nivo nadaljevalnega tečaja, med-
tem ko so udeleženci nadaljevalnega tečaja nadgradili svo-
je smučarsko znanje in prešli v nivo vodenega smučanja.
ŠOLA SMUČANJA ZA UČENCE ČETRTIH RAZREDOV 
Pri pripravi in izvedbi projekta sta tudi letos sodelovala 
Damijan Cebek, član UO Športne zveze občine Hajdina, 
in Bojan Kocjan, predsednik Smučarskega kluba Ptuj, ob 
podpori župana občine Hajdina mag. Stanislava Glažarja 
in predsednika Športne zveze občine Hajdina Sandija Mer-
telja. Občina Hajdina je namreč učencem četrtega razreda 
sofinancirala Šolo smučanja. V idiličnem zimskem vremenu 
je projekt odlično izpeljal Smučarski klub Ptuj ter poskrbel 
tudi za prevoz, izposojo smučarske opreme, malico in topel 
čaj. Učenci so tri dni uživali na smučišču Areh ter utrjevali in 

nadgrajevali svoje smučarsko znanje, ki so jim ga na stroko-
ven način prenesli učitelji iz ptujskega smučarskega kluba. 
Tudi v peti izvedbi je bil dosežen temeljni namen projek-
ta Šole smučanja, ki je, da se otrokom v četrtem razredu 
omogoči spoznavanje osnov smučanja po sprejemljivi 
ceni. Osnovni namen projekta je bil realiziran v sodelovanju 
Smučarskega kluba Ptuj, občine Hajdina in Športne zveze 
občine Hajdina. Cilj organizatorjev pa je, da se projekt Šola 
smučanja izvede tudi v naslednjem letu in tako ostane re-
dni dogodek v občinskem koledarju dogodkov.

TM

Frizerski studio Violeta v novi 
podobi

Že enajst let je, odkar je Violeta Hadjijaj na Zg. Hajdini v poslovno-stanovanj-
skem centru odprla Frizerski studio Violeta. Svojo prepoznavnost je vsa leta 
gradila na kakovosti in zadovoljnih strankah, sodelovala je z mnogimi frizerji 
ter si vedno znova nabirala izkušnje in spoznavala modne trende.

Hajdinski smučarji so tri dni uživali na smučišču Areh ter utrjevali in nadgraje-
vali svoje smučarsko znanje. Foto: DC

Posebej vesela je bila, ko se je sin Patrik Trol odločil za poklic 
frizerja in po končani srednji frizerski šoli je zdaj prav on tisti, 
ki je mami Violeti najboljša družba in zaradi katerega se je 
obisk v frizerskem studiu še povečal. Patrik je namreč znan 
tudi po lanskem uspehu, ki ga je v družbi samih odličnih fri-
zerjev z vsega sveta dosegel na tekmovanju v Dubaju, pri-
soten je na modnih revijah in drugih odmevnih dogodkih, v 
tem času pa je postal tudi Keune ambasador, kar je posebna 
čast. Ker pa so spremembe v življenju zmeraj dobrodošle, 
so se zanje konec letošnjega januarja odločili tudi v Frizer-
skem studiu Violeta. Salon so osvežili, obnovili, dodali ne-
kaj nove opreme in tudi modnega pridiha. Povsem druga-
čen, bavit je zdaj pogled v salon z osrednjega občinskega 
trga, zato namig vsem tistim, ki ne veste, ali vstopiti vanj. 
Violeta in Patrik pravita, da so prav vsi dobrodošli, in vese-

lita se tako dosedanjih strank kot tudi novih, ki jim bosta z 
veseljem ustregla.

TM

Matija Brodnjak Nika Šlamberger Maja Bedrač

Odprto prvenstvo Bogojine v karateju
Odprtega prvenstva v Bogojini, ki je potekalo 17. februarja, se je udeležilo okrog 100 tekmovalcev iz desetih slovenskih 
karate klubov. Po pričakovanju so v skupnem seštevku zmagali domačini KK Murska Sobota. Sodniška ekipa je svoje 
delo opravila odlično, domačini pa so tudi letos poskrbeli za prijetno druženje in gostoljubnost.

Za hajdinske tekmovalce sta bila to 
prvo letošnje tekmovanje in uvod v 
precej ambiciozno tekmovalno se-
zono. Hajdinčane čaka v prihodnjem 
mesecu odprto prvenstvo občine 
Šentilj, kjer bo občina glavni pokro-
vitelj tekmovanja, saj gre za občinski 
praznik in 20-letnico KK WKSA Šentilj.

REZULTATI
Kate posamezno: kategorija st. dekli-
ce: Zara Sitar 2. mesto, kategorija ml. 
dečki: Luka Vauda 3. mesto, Grega Ši-
rovnik 5. mesto, kategorija st. dečki: 
Matevž Peklar 2. mesto, Mihael Furek 
3. mesto, kategorija mladi: Jure Gereč-
nik 4. mesto.

Borbe posamezno: kategorija ml. 
dečki do 30 kg: Luka Vauda 1. mesto, 
Grega Širovnik 2. mesto, kategorija 
st. dečki do 40 kg: Gašper Širovnik 2. 
mesto, Matevž Peklar 3. mesto, kate-
gorija mladi do 45 kg: Jure Gerečnik 1. 
mesto.

Dušanka Špehonja,
predsednica tekmovalne komisije
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KAJ PRAVZAPRAV JE SPOMLADAN-
SKA UTRUJENOST
Spomladanska utrujenost je stanje 
organizma, ki se pojavi na prehodu 
med zimskim in spomladanskim le-
tnim časom. Občutimo jo lahko prav 
vsi. Zavedati se moramo, da to ni bo-
lezensko stanje, pač pa stanje orga-
nizma, ki se pojavi ob menjavi letnega 
časa in ob nastopu menjave vremena. 
Telo se pozimi poleni. Mraz nas sili, 
da ostajamo doma na toplem, zaviti 
v odejo, pri čemer pozabimo na gi-
banje in rekreacijo. Naberejo se lahko 
tudi odvečni kilogrami. Moč sončnih 
žarkov se spomladi poveča, tempe-
rature se zvišajo, človeško telo pa se 
mora vsem tem naravnim spremem-
bam prilagoditi. Zato se razširijo žile, 
pretok krvi se poveča. Poveča se tudi 
pretok krvi v možgane, presnova po-
stane hitrejša, zato telo potrebuje več 
energije. Vse to je za telo velik napor, 
poraba energije se poveča in zato telo 
zapade v stanje utrujenosti.  
VZROK ZA SPOMLADANSKO UTRU-
JENOST
Pravega vzroka za pojav spomladan-
ske utrujenosti pravzaprav ne pozna-
mo. Opisane so številne bolj ali manj 
teoretične razlage, še najbolj prepri-
čljiva je razlaga v povezavi s hormoni. 
Melatonin (spalni hormon) je glavni 
pozimi, ko so dnevi kratki in noči dol-
ge. Takoj ko se dnevi podaljšajo, pre-
vlada delovanje serotonina (hormona 
sreče) in koncentracija melatonina se 
posledično zmanjša. Prav to menja-
vanje dveh hormonov občuti naše 
telo kot izčrpanost. Kmalu po tem, ko 
se raven serotonina uravnovesi in se 
torej ta nekako stabilizira, se popravi 
tudi naše razpoloženje. Napolnimo se 
z energijo in v gibalnem sistemu začu-
timo novo vitalnost. 
Sprememba porabe in izkoristka 
energije igra pomembno vlogo. Pozi-
mi organizem teži h kopičenju zalog 
energije (za vzdrževanje in uravnava-

nje telesne temperature) in potrebu-
je več kalorij (iz maščob in ogljikovih 
hidratov) kot spomladi. V zgodnji po-
mladi potrebujemo več vitaminov in 
beljakovin.
KAKO SI POMAGAMO
Vsak po svoje rešujemo vsakoletno 
spremembo počutja ob prihajajoči 
pomladanski utrujenosti in vsak med 
nami pozna svoj način življenja, obna-
šanja, hranjenja in užitka. Izmed šte-
vilnih možnih načinov iskanja rešitve, 
kako se najlažje izogniti prevelikemu 
negativnemu vplivu spomladanske 
utrujenosti, naj naštejem: hitro hojo 
ali dolg sprehod večkrat tedensko, 
pravilno, uravnoteženo, z vitamini 
polno prehrano, meditacijo s pravil-
nim dihanjem in krepčilen nočni spa-
nec.
POMOČ LAHKO POIŠČETE TUDI V 
SVOJI LEKARNI
Če potrebam telesa ne zadostimo s 
prehrano, lahko dodamo vitaminsko-
-mineralne pripravke. V lekarni je na 
voljo kar nekaj teh pripravkov, ki se 
dobijo brez recepta.
Pomemben je tudi koencim Q10, ki 
je zakladnica energije in je zato zelo 
dobrodošel v boju z utrujenostjo. K 
prehrani lahko dodamo tudi matični 

mleček, ki je bogat vir potrebnih vi-
taminov in mineralov. Priporočljivi so 
tudi pripravki, ki vsebujejo ginseng – 
korenino moči – in prav tako krepijo 
telo ter povečajo našo zmogljivost.
Pomagamo si lahko tudi z multivita-
minskimi preparati, ki vsebujejo vita-
mine in minerale, ki jih potrebujemo 
za ves dan. Dobijo se v različnih far-
macevtskih oblikah – v obliki tablet, 
šumečih tablet, sirupov in tablet za 
polizati. Izberete si obliko, ki vam naj-
bolj ustreza. Pomembno pa je, da jih 
zaužijemo med obrokom ali po njem.
Paziti pa moramo tudi na prehrano, 
ki mora biti sveže pripravljena z veli-
ko zelenjave. Ne smemo pozabiti tudi 
na regrat, ki je v začetku pomladi naj-
slajši. Sprehod lahko združimo z nabi-
ranjem regrata in smo s tem rešili kar 
dve nalogi.

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

Telefon: 02 620 78 87

Vitamini

Zlati poročni dan zakoncev Habjanič iz Hajdoš
V soboto, 17. februarja, sta v krogu družine in prijateljev proslavljala zakonca Ida in Franc Habjanič iz Hajdoš 62. V cer-
kvi sv. Martina na Hajdini sta po petdesetih letih obnovila zakonske obljube in si izmenjala zlata prstana. Civilni obred 
zlate poroke je opravil župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar skupaj z občinskim svetnikom, zapisnikarjem Fran-
cem Krajncem, ki je slavljencema izročil tudi darilo občine Hajdina. Slovesno mašo je daroval farni župnik, naddekan 
Marijan Fesel, s pesmijo pa je jubilanta razveselil še Uroš Sagadin.

Zlati poročni dan zakoncev Burjan iz Skorbe

Zakonca Ida, z dekliškim priimkom 
Štefan, in Franc Habjanič sta se poro-
čila 17. februarja v Radljah in sprejela 
skupni priimek Habjanič. Pred 50 leti 
sta bila na poroki njuni priči Ludvik 
Merkač in Jože Sagadin, zlatoporočen-
cema pa sta na slavnostni dan ob stra-
ni stala vnuk Vito Habjanič in vnukinja 
Nastja Habjanič. 
Dom in družino sta si Habjaničeva 
ustvarila v Hajdošah, kjer živita tudi 
na jesen življenja. V zakonu sta se jima 
rodila hči Renata in sin Borislav. Danes 
so njuna velika ljubezen vnuki Nastja, 
Petra, Vito in Teo, ki jima skrb in toplino 
z veseljem vračajo. 
Skupnih 50 let življenja zakoncev Ha-

bjanič je bilo povezanih s trdno voljo 
in vero, z ljubeznijo in spoštovanjem 
drug do drugega. Skupaj sta doživela 
veliko lepega in prav ob visoki skupni 
obletnici sta se z veseljem spominjala 

svojih lepih in bogatih izkušenj ter sku-
pnih trenutkov sreče.
Zlatoporočencema iskrena čestitka iz 
uredništva Hajdinčana!

TM

Zlatoporočenca Ida in Franc Habjanič v Martinovi cerkvi na Hajdini v družbi svojih svatov

Minilo je 50 let, ko sta vsa mlada in 
polna življenja ter velikih pričakovanj 
na Ptuju 17. februarja leta 1968 izrekla 
svoj življenjski da Martina, z dekliškim 
priimkom Rimele, in Vincenc Burjan. V 
Skorbi sta si ustvarila dom in družino, 
vseskozi pa ohranjala življenjsko moč 
in trdnost, zaupala drug drugemu in 
premagovala vedno nove in nove 
preizkušnje življenja. V zakonu imata 
hčerko Valerijo in sina Vinka, danes pa 
ju razveseljujejo vnukinje Sara, Anja, 
Maja, Lara in Nika. Burjanova sta tudi 
že ponosna prababica in pradedek 
pravnukinji Lani in zelo srečna sta v 
družbi svojih najdražjih, ki ju radi obi-
ščejo.
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 Burjano-
va veselila v družbi svojih najdražjih, 
obeh prič, vnukinj Anje Ribič in Sare 

Širec, ter sorodnikov in prijateljev, ki 
so jima prišli izreč najboljše želje in 
čestitke.
Vsem dobrim željam voščilo dodaja 
tudi uredništvo Hajdinčana!

TM

V cerkvi sv. Martina na Hajdini je bilo v soboto, 17. februarja, nadvse slovesno. S svojo družino in prijatelji sta zlato po-
roko proslavila zakonca Martina in Vincenc iz Skorbe 44a. Civilni obred zlate poroke je vodil župan mag. Stanislav Glažar 
z zapisnikarjem, občinskim svetnikom Francem Krajncem, slovesno mašo pa je daroval farni župnik, naddekan Marijan 
Fesel. Zlatemu paru je na slovesnosti zapel Uroš Sagadin.

Zlatoporočenca Burjan na slavnostni dan v cerkvi sv. Martina na Hajdini

NASVETI ZA VEČ ZDRAVJA: Spomladanska utrujenost



Pustni utrinki iz občine Hajdina
Letošnji pustni čas je bil kratek, v občini Hajdina pa smo ga doživeli po svoje. Obilno sneženje je malim in velikim ma-
skam iz vrtca Najdihojca preprečilo pustni sprevod do središča občine, zato so raje ostali v vrtcu in se tam poveselili, na 
pustni torek pa so se do osrednjega občinskega trga podali maskirani osnovnošolci. Na trgu jih je pričakal župan mag. 
Stanislav Glažar s sodelavci in jih pogostil s pustnimi dobrotami.
NA OBČINSKEM TRGU HAJDINSKI KORANTI
Na pustni ponedeljek je župan Glažar pripravil že tradicionalni pustni sprejem za domače pustne like. Na osrednjem občinskem trgu so za 
dobro letino zaplesali koranti Etnografskega društva Koranti Hajdina. Zaželel jim je, da bi uspešno pregnali zimo in priklicali pomlad. Ob 
tej priložnosti sta s toplim napitkom korante počastila tudi aktualna kletarja iz Hajdoš.
SKORBOVSKI ORAČI OD HIŠE DO HIŠE 
Že po tradiciji sta se zgodaj zjutraj na pustno soboto na pot po vasi od hiše do hiše podali mala in velika skupina skorbovskih oračev. Obi-
skali so domačine, jim zaželeli dobro letino, uspehov, k hišam pa prinesli veselje in srečo ter na izviren način predstavili tudi staro pustno 
izročilo.                      TM

Fotografije:  arhiv občine Hajdina, TM, SB


