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UVODNIK 

Dr. Marjan Leber

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.

V tokratnem uvodniku bom zapisal nekaj 
besed o vlogi Nadzornega odbora (NO) 
v Občini Hajdina, ki smo jo trije člani v 
tem mandatu opravljali skrbno in z veliko 
odgovornostjo. Ob povabilu k pisanju 
uvodnih besed v lokalno glasilo – verjamem, 
da ga skrbno prebere večina občanov – sem 
najprej pomislil na suhoparna poročila, 
vendar sem to misel zelo hitro odvrgel, saj smo 
poročila v preteklem obdobju obravnavali 
na občinskih svetih in v organih občine. Kot 
predsednik nadzornega odbora ne morem 
mimo nekaterih pomembnih dejstev, ki smo 
jih v našem mandatu obravnavali ter podali 
županu in občinskemu svetu.
Osnovna naloga NO kot najvišjega organa 
nadzora javne porabe v občini je nadzor 
nad poslovanjem pravnih in drugih oseb 
v občini, pri tem pa NO ugotavlja porabo 
proračunskih in državnih sredstev v skladu z 
nameni, ki so bili določeni v proračunu, ter z 
določili Zakona o javnih naročilih in drugih 
predpisov. NO torej nadzoruje premoženje 
občine oz. namenskost in smotrnost porabe 
sredstev občinskega proračuna.
Tako smo daljše obdobje (več kot eno leto) 
spremljali stroške javne razsvetljave, ki v 
strukturi stroškov vzdrževanja in porabe 
električne energije v občini predstavlja 
pomemben delež odhodkov. Ugotovili smo, 
da je posodobitev javne razsvetljave bila 
smotrna, saj se je poraba konstantno nižala 

in se na tak način stroški posodobitve sami 
pokrivajo. Omeniti pa moram, da smo med 
nami primerljivimi občinami v ospredju 
glede porabe električne energije za javno 
razsvetljavo, kar je predvsem posledica večje 
razvejanosti občine in postavitve razsvetljave 
v vseh naseljenih območjih občine.
Precej obširno analizo smo izvedli o 
zadolževanju Občine Hajdina. Zadolževanje 
je večkrat nujno potrebno zaradi investicij, 
ki so ključnega pomena za razvoj občine. 
Predvsem gre za pridobitev subvencij iz 
nacionalnih ali evropskih razpisov, kjer je treba 
pravočasno urediti ustrezno dokumentacijo, 
pogosto pa tudi zagotoviti lastno soudeležbo. 
Tako smo v analizi ugotovili, da se je dolg 
v naši občini glede na leto 2014 znižal za 
24,9 %, kar je nadpovprečno znižanje glede 
na povprečje vseh občin v Sloveniji. Podatki 
o strukturi zadolženosti glede na prihodke 
pa izkazujejo, da je Občina Hajdina s svojimi 
51 % med polovico tistih občin, v katerih se 
zadolženost giblje med 301 in 600 EUR na 
prebivalca v letu 2017 (konkretno v Občini 
Hajdina je ta znesek 410 EUR na prebivalca). 
Iz tega vidimo, da je Občina Hajdina v 
statističnem povprečju zadolženosti, glede na 
naveden znesek zadolženosti na prebivalca 
pa je celo nekoliko pod povprečjem vseh 
občin v Sloveniji. Končna ugotovitev je bila, 
da Občina Hajdina na področju zadolževanja 
ravna skrbno in odgovorno ter je v primerjavi 

z drugimi občinami nadpovprečno učinkovita 
pri razdolževanju.
Posebej želim izpostaviti, da so občinski 
svet, občinska uprava in župan v tem 
mandatu s premoženjem občine ravnali 
smotrno, razvojno naravnano z enakomerno 
porazdelitvijo investicij v vseh delih občine, pri 
tem pa je zelo pomembno, da se občina ni 
prekomerno zadolževala. 
V prihajajočem novem mandatu želim in 
verjamem, da bomo v naši občini ustvarili 
še boljše pogoje za višjo kakovost življenja, 
krepili medgeneracijsko sožitje, z ustreznimi 
ukrepi in spodbudami pa motivirali mlajše, 
da ostajajo tukaj in si v naši občini gradijo 
dom ter ustvarjajo kariero. Pri tem pa ne gre 
brez ustrezne finančne podpore in ustreznega 
strokovnega kadra. Zato sem tudi mnenja, 
da je v prihodnje treba še več vlagati v znanje 
in šolstvo ter na tak način zagotoviti lastne 
strokovnjake, na katere bomo ponosni, tudi 
če bodo uspešni izven naše lokalne skupnosti.
Vsekakor pa se moramo zavedati, da sta za 
uspešen razvoj skupnosti, v kateri živimo, v 
današnjih turbulentnih časih nujni pogoj 
opredelitev strateških ciljev in enotnost, zato 
bomo tudi vnaprej morali preseči politične 
okvire in graditi složnost, ki edina zagotavlja 
uspeh.

Dr. Marjan Leber,
predsednik NO Občine Hajdina 

S ponudbo lokalne in doma pridelane 
hrane in pridelkov se je prebivalcem 
okolice Ptuja in občinam, vključenim v 
območje LAS (Kidričevo, Hajdina, Ptuj, 
Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik 
in Trnovska vas), omogočil lažji dostop 
do kakovostne ponudbe slovenskih iz-
delkov in pridelkov domače pridelave, 
okoliške kmetije pa lahko na ta način 
svoje izdelke in pridelke prodajo izven 
svoje kmetije. 
Družba Javne službe Ptuj, d. o. o., skupaj 
s KGZS Zavodom Ptuj in ZRS Bistra Ptuj 
sodeluje v projektu LAS »Prodaja pro-
izvodov slovenskih kmetij«. Projekt je 
delno sofinanciran iz EU – Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 
okviru programa CLLD.

Občina Hajdina

Družba Javne službe Ptuj uresničuje s projektom mobilne tržnice lokalnih proizvodov dolgoletno pobudo lokalnega 
okolja.

Z mobilno tržnico lokalnih proizvodov za povečanje 
prehranske samooskrbe tudi na Hajdini

V občini Hajdina podpisali še eno gradbeno pogodbo
Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je v prostorih občine v petek, 21. septembra, z izvršnim direktorjem Ce-
stnega podjetja Ptuj Martinom Turkom podpisal gradbeno pogodbo o izgradnji pločnika ob LC 328 221, odcep PSC 
Hajdina–Maja (2. in 3. faza). Vrednost naložbe je 280.000 evrov, dela pa naj bi bila končana do 21. decembra letos.
Občina ima trenutno na Zg. Hajdini 
veliko načrtov, saj se jim je z Direkci-
jo RS za ceste uspelo dogovoriti tudi 
o izgradnji krožišča pri nekdanjem 
gostišču Maja, je povedal župan Gla-
žar, ob tem pa pojasnil, da je cesta 
na odseku PSC Hajdina–Maja nujno 
potrebna modernizacije še v drugi 
in tretji fazi. Občina je za investicijo 
sredstva v višini 280.000 evrov rezer-
virala v letošnjem proračunu, del pa 
tudi v prihodnjem letu. Pohvalil je 
sodelovanje in izvedbo del Cestnega 
podjetja Ptuj, ki je bilo izvajalec del 
že v prvi fazi, zato Glažar zdaj ne pri-
čakuje nekih zapletov in verjame, da 
bodo dela kakovostno opravljena.
Martin Turk se je občini Hajdina za-
hvalil za dosedanje zaupanje, ob tem 

pa pojasnil, da bodo modernizirali 
dobrih 550 metrov vozišča, v sklopu 
del pa so predvidena rušitvena dela, 
delna prestavitev komunalne infra-
strukture, priprava vozišča, zgornji 
sloj vozišča in prometna ureditev na 
samem vozišču. Dela na cestnem od-
seku na Zg. Hajdini bodo ptujski ce-
starji začeli že konec septembra, rok 
za dokončanje del pa je 21. decem-
ber letos, je pojasnil Turk, ki na tem 
odseku ne pričakuje nobenih zaple-
tov, velja le opozorilo voznikom, da 
so med gradnjo še bolj previdni in 
tudi strpni, saj bo občasno prihajalo 
do delnih zapor.

Besedilo in foto: TM
Pogodba za izgradnjo pločnika ob lokalni cesti na 
Zg. Hajdini, od PSC Hajdina do nekdanjega gostin-
skega lokala Maja, je podpisana.
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8. dopisna seja 
občinskega 

sveta

V avgustu je potekala 7. dopisna seja 
Občinskega sveta Občine Hajdina. 
Občinski svet je sprejel:
1. Sklep o potrditvi Dokumenta 
identifikacije investicijskega projek-
ta (DIIP) št. 371-41/2018 »Izgradnja 
pločnika ob LC 328 221, odcep PSC 
Hajdina–Maja II. in III. faza«.
2. Odlok o ustanovitvi Skupne ob-
činske uprave občin v Spodnjem Po-
dravju.

Občinska uprava Občine Hajdina 

Na Hajdini na obisku predsednik OKS – združenja 
športnih zvez

Na povabilo župana Občine Hajdina mag. Stanislava Glažarja se je na Hajdini na delovnem obisku v začetku septembra 
oglasil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec.

Kot je povedal župan Glažar, je bila 
osnovna tema razgovora implemen-
tacija novega Zakona o športu, ki po-
sledično opredeljuje šport v lokalnih 
skupnostih. Veliko je bilo tudi govo-
ra o možnostih črpanja državnih in 
evropskih sredstev za športne projek-
te. 
Občina Hajdina je namreč v preteklosti 
že pridobila precejšnja sredstva za igri-
šča ob osnovni šoli (nogometno igrišče 
z umetno travo in razsvetljavo, atletski 
del, rokometno igrišče z umetno maso) 
in tekaško stezo v Hajdošah. V priho-
dnosti je predvideno sofinanciranje ve-
likega igrišča z umetno maso na Hajdi-
ni, je še pojasnil župan Glažar. 
Predsednik OKS – združenja športnih 
zvez je pohvalil dobro delo športnih 
organizacij in odlične dosežke ekip in 

posameznikov iz Občine Hajdina, na-
šemu županu pa se je zahvalil za tvor-
no sodelovanje v Izvršnem odboru 

Olimpijskega komiteja Slovenije.
TM

Delovni obisk predsednika Olimpijskega komiteja Slovenija – združenja športnih zvez v prostorih Občine 
Hajdina
Foto: arhiv Občine Hajdina

Počistimo za svojimi štirinožnimi 
prijatelji

Pes je človekov najboljši prijatelj. Zanj lepo skrbimo, ga hranimo, mu omogo-
čamo čisto in urejeno okolje, vendar pogosto pozabimo, da je treba za svojim 
ljubljenčkom pospraviti tudi manj prijetne odpadke, kot so pasji iztrebki.

Razlogov za redno pobiranje iztreb-
kov je veliko tako z veterinarskega kot 
higienskega in okoljevarstvenega vi-
dika, opozarjajo strokovnjaki, česar se 
je treba tudi zavedati. V občini Hajdina 
so v skrbi za čistejše okolje in kot pri-
spevek k ohranjanju čistih in urejenih 
javnih površin ob glavni cesti v bližini 
doma krajanov Skorba namestili še en 
koš za pasje iztrebke. A videti je, da ga 
opazijo le nekateri, saj je ob cesti vide-
ti še vse preveč pasjih iztrebkov. 

Besedilo in foto: TM
Pri domu krajanov Skorba je nameščen nov koš za 
pasje iztrebke.

Aktivnosti na področju komunalne infrastrukture v 
Občini Hajdina

V Občini Hajdina potekajo na področju infrastrukture aktivnosti na kar nekaj investicijskih projektih. Aktualne investi-
cije predstavljamo v septembrski številki Hajdinčana.

ASFALTIRANJE CESTE V SLOVENJI 
VASI (ODCEP ŠKRINJAR–KOKOL)
V naselju Slovenja vas se je izvedlo 
asfaltiranje ceste na odcepu Škrinjar–
Kokol v dolžini 170 m in širini 3,20 m. 
V sklopu asfaltiranja se je izvedlo tudi 
odvodnjavanje meteornih voda z li-
nijskim požiralnikom in ponikalnico. 
Predhodno se je zamenjal dotrajani 
vodovod, saj se je položila nova cev 
premera 110 mm. Na koncu ulice se je 
vgradil protipožarni hidrant.
Pred asfaltiranjem so se položili tudi 
kabli in ozemljitev za javno razsvetlja-
vo in del TK-vodov, tako da v tej ulici 
ne bo potrebnih dodatnih izkopov.

UREDITEV VARNE ŠOLSKE POTI – 1. 
FAZA
V naselju Spodnja Hajdina se je v sklo-
pu ureditve varne šolske poti pred za-
četkom novega šolskega leta izvedla 
ureditev stojišča za pešce pri BIČ-na-
pravi na regionalni cesti R2-454. Prav 
tako se je ob lokalni cesti LC 328 291 
od priključka z regionalno cesto R2-
454 do Osnovne šole Hajdina uredila 
površina za pešce. Z izvedbo investi-
cije se bo povečala varnost najbolj 
ranljivih udeležencev v prometu, šo-
loobveznih otrok.

SANACIJA JAVNE POTI V NASELJU 
HAJDOŠE
V naselju Hajdoše se je sanirala jav-
na pot JP 829 291 zaradi posedkov, 
ki so nastali po izgradnji kanaliza-
cije in položitvi druge komunalne 
infrastrukture v zemljo. Sanacija je 
obsegala rušitev obstoječe asfaltne 
prevleke in vgradnjo dveh ponikal-
nic za zbiranje meteornih voda z za-
menjavo drobljenca v debelini 15 cm.

V Slovenji vasi, na odcepu Škrinjar–Kokol, so v sklopu asfaltiranja izvedli tudi odvodnjavanje meteornih 
voda z linijskim požiralnikom in ponikalnico.

V avgustu je bila cesta že asfaltirana, za domačine pa je to prav gotovo velika pridobitev.
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REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA DVEH 
JAVNIH POTI Z IZGRADNJO OPOR-
NEGA ZIDU V NASELJU SKORBA
V septembru so se začela dela v na-
selju Skorba na rekonstrukciji križi-
šča dveh javnih poti JP 829 291 in JP 
829 281 z izgradnjo opornega zidu. 
Obstoječe stanje križišča ne ustreza 
minimalni zagotovitvi prometne var-
nosti. Javna pot JP 829 291 predsta-
vlja južno vpadnico v naselje Skorba. 
Največjo nevarnost za vse udeležen-
ce v prometu predstavlja obstoječi 
betonski oporni zid, ki se je nevar-
no nagnil proti cestišču. Prav tako je 
obstoječi oporni zid v tako slabem 
stanju (zaradi razpok in bočnih priti-
skov zemljine), da obstaja nevarnost 
samoporušitve.
Z vidika prometne varnosti takšno 
stanje ne zagotavlja minimalnih ver-
tikalnih in horizontalnih elementov 
cestišča, ki so potrebni za nemoteno 
varno odvijanje prometa. Zaradi po-
mikanja opornega zidu v svetli profil 
cestišča ni na tej trasi križišča posta-
vljena potrebna vertikalna signaliza-
cija, saj bi njena postavitev onemo-
gočala prehod večjih vozil.
V križišču trenutno ne obstaja polje 
preglednosti za desne zavijalce iz JP 
829 291, kar še dodatno predstavlja 
nevarnost za udeležence v prometu.
Križišče nima urejenega odvodnjava-
nja meteornih voda. Največjo nevar-
nost pa predstavlja trenutno stanje 

križišča za najbolj ranljive udeležen-
ce v prometu – otroke, še posebej za 
predšolske in šoloobvezne otroke.
Vrednost projekta znaša 61.201,50 
EUR, projekt pa je sofinanciran po 23. 
členu Zakona o sofinanciranju občin 
v višini v višini 39.920,00 EUR.

POSTAVITEV NOVE TRANSFORMA-
TORSKE POSTAJE V NASELJU ZGOR-
NJA HAJDINA 
Po dolgoletnih dogovarjanjih za po-
stavitev nove transformatorske po-
staje TP 3 v naselju Zgornja Hajdina 
(Kozja vas) je Elektro Maribor, d. d., 
Enota Ptuj, postavilo novo prepo-
trebno transformatorsko postajo za 
izboljšanje energetskih razmer v tem 

delu Zgornje Hajdine.
Položitev elektro vodov v zemljo se 
bo zaradi problematike pridobivanja 
služnostnih pogodb zavlekla v pri-
hodnje leto.
Treba je poudariti, da je občina vsem 
lastnikom zemljišč, po katerih pote-
kajo asfaltirane ceste, poslala tudi iz-
jave o strinjanju z začetkom prenosa 
zemljišč v javno dobro, kar je osnova 
za začetek izvedbe geodetske izme-
re.
Žal tudi tukaj opažamo dokajšno 
nezainteresiranost lastnikov ze-
mljišč, pa čeprav sedanje stanje 
povzroča nemalo problemov vsem 
občanom in prihodnjim investi-
torjem pri gradnji novih objektov.

Nova transformatorska postaja v naselju Zg. Hajdina preko proge.

Občina Hajdina je ob začetku novega šolskega leta še dodatno izboljšala varnost na šolski poti.

V naselju Hajdoše je bila zaradi posedkov po izgradnji kanalizacije nujno po-
trebna sanacija asfaltne ceste.

Javna pot v Hajdošah je že modernizirana.

V jami Draženci je občina postavila večnamensko 
plezalo z dvema gugalnicama na vzmet.
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POSTAVITEV NOVIH IGRAL V DRA-
ŽENCIH IN V ŠPORTNEM PARKU PRE-
KO PROGE
V športnem parku preko proge v na-
selju Zgornja Hajdina se je dopolnilo 
otroško igrišče s postavitvijo novega 
igrala – plezala. Prav tako se je v jami 
Draženci, pri Žejnih ribicah, postavilo 
večnamensko plezalo z dvema gugal-
nicama na vzmet.

ZAMENJAVA OBSTOJEČIH SVETILK Z 
VARČNEJŠIMI 
V juniju je bilo zamenjanih 41 svetilk 
z varčnejšimi ob regionalni cesti R2-
454 v naselju Slovenja vas. Predviden 
prihranek električne energije znaša 
do 40 % obstoječe porabe električne 
energije.

RAZŠIRITEV PRIKLJUČKA POLJSKE 
POTI NA LOKALNO CESTO V NASE-
LJU SPODNJA HAJDINA
V naselju Spodnja Hajdina se je izve-
dla razširitev priključka poljske poti 
na lokalno cesto LC 328 251 zaradi 
lažjega priključevanja kmetijskih stro-
jev v promet.

IZGRADNJA HIŠNEGA KANALIZACIJ-
SKEGA PRIKLJUČKA V NASELJU GE-
REČJA VAS
V naselju Gerečja vas poteka izgradnja 
hišnega priključka na odcepu »Vajda« 
v dolžini 140 m. Na omenjenem kana-
lizacijskem odcepu se bo omogočila 
priključitev treh stanovanjskih hiš in 
petih gradbenih parcel na javno ka-
nalizacijsko omrežje.
Predhodno je bil v zemljo položen 
nov vodovod, tako da so sedaj neza-
zidane gradbene parcele komunalno 
opremljene.

V sklopu rednega vzdrževanja cest 
trenutno poteka sanacija posedkov 
na občinskih asfaltiranih cestiščih.

Občinska uprava Občine Hajdina
Foto: arhiv občinske uprave

Ob Domu vaščanov Draženci je izgrajeno novo asfaltno parkirišče.

V naselju Spodnja Hajdina se je izvedla razširitev priključka poljske poti na lokalno cesto.

V naselju Gerečja vas poteka izgradnja hišnega priključka na odcepu »Vajda« v dolžini 140 m.

Uspešno končali dela na komasacijskem območju 
Hajdina 1

V Občini Hajdina smo uspešno končali agromelioracijska dela na komasacijskem območju Hajdina 1, do leta 2021 pa so 
v načrtu še dela na komasacijskih območjih Hajdina 2, 3 in 4.

V juliju so bila uspešno končana agromelioracijska dela na 
komasacijskem območju Hajdina 1. Na območju agrome-
lioracije je že bila izvedena komasacija kmetijskih zemljišč 
Hajdina 1. Komasacijsko območje je zajemalo dele nasle-
dnjih katastrskih občin: 393 Slovenja vas, 394 Gerečja vas 
in 395 Hajdoše. Površina komasacijskega območja znaša 
240,1 ha. Na tem območju so se izvedla še agromeliora-
cijska dela. Na območju izvedene komasacije Hajdina 1 so 
bila izvedena naslednja agromelioracijska dela: ureditev 
novih poljskih poti v dolžini 8912 m, vzdrževalna dela ozi-
roma rekonstrukcija na obstoječih poljskih poteh v dolžini 
1566 m in izravnava terena v površini 37.470 m2. Vrednost 
investicije znaša 225.646,51 EUR.
Pred izvedbo agromelioracijskih del je bila že izvedena ko-
masacija, katere vrednost je znašala 278.522,20 EUR, za kar 
je Občina Hajdina pridobila nepovratna sredstva v višini 
228.510,00 EUR.
V naslednjih treh letih so predvidena dela še na naslednjih 
komasacijskih območjih:

 – Na območju komasacije Hajdina 2, ki je veliko 109 
ha, se bo izvedla tudi agromelioracija na površini 2,7 
ha. Komasacijsko območje Hajdina 2 obsega del k. o. 
394 Gerečja vas in del k. o. 713 Zlatoličje. Za optimal-
no funkcioniranje zemljišč na območju komasacije je 
namreč treba izvesti tudi določena agromelioracijska 
dela, zato bo uvedena tudi agromelioracija. Trenutno 
se na terenu izvaja označitev že urejenih mej z mej-
niki na obodu komasacijskega območja Hajdina 2, 
kar predstavlja osnovo za izvedbo zložbe nove par-
celacije. Po izvedbi komasacije na območju Hajdina 2 
se bodo izvedla naslednja agromelioracijska dela na 
območju Hajdina 2: ureditev novih poljskih poti v dol-
žini 3700 m, rekonstrukcija obstoječih poljskih poti v 
dolžini 788 m, odstranitev obstoječih poljskih poti v 
dolžini 376 m, planiranje oz. izravnava terena v površi-
ni 4087 m2, odstranitev dreves in grmičevja v površini 
1777 m2 in odstranitev kamenja v površini 3591 m2. 
Vrednost investicije znaša 328.015,44 EUR. Agromeli-

oracijska dela se bodo izvajala v jeseni leta 2020, saj 
prihaja do zamud pri izdaji geodetskih odločb in se 
bo ureditev novih poljskih poti izvedla po novi parce-
laciji skladno z zložbo parcel.

 – Območje Hajdina 3 obsega del katastrske občine 
397 Hajdina. Trenutno se na terenu izvaja označitev 
že urejenih mej z mejniki na obodu komasacijskega 
območja Hajdina 3, kar predstavlja osnovo za izved-
bo zložbe nove parcelacije Na območju komasa-
cije Hajdina 3, ki je veliko 127 ha, se bo izvedla tudi 
agromelioracija: ureditev novih poljskih poti v dolžini             
3083 m, vzdrževalna dela oz. rekonstrukcija na ob-
stoječih poljskih v dolžini 286 m, odstranitev poljskih 
poti v dolžini 784 m, izravnava oz. planiranje terena 
v površini 6709 m2 in odstranitev kamenja v površini 
2400 m2. Vrednost investicije znaša 287.830,34 EUR. 
Agromelioracijska dela se bodo izvajala v jeseni leta 
2020, saj prihaja do zamud pri izdaji geodetskih od-
ločb in se bo ureditev novih poljskih poti izvedla po 
novi parcelaciji skladno z zložbo parcel.

 – Območje Hajdina 4 obsega del katastrske občine 
399 Draženci. Na tem območju, ki je veliko 117 ha, 
se bo izvedla tudi agromelioracija: ureditev novih 
poljskih poti v dolžini 3085 m, vzdrževalna dela oz. 
rekonstrukcija na obstoječih poljskih v dolžini 3 m, 
odstranitev poljskih poti v dolžini 270 m in odstrani-
tev kamenja v površini 22.300 m2. Vrednost investicije 
znaša 322.046,45 EUR. Dela bodo končana v letu 2021.
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Skupna vrednost investicij, namenjenih v kmetijstvo na območju Občine Hajdina, tako znaša 1.186.695,17 EUR, od katerih je občina 
pokrila iz lastnega proračuna 50.012,20 EUR (to so sredstva, ko še ni bil povrnjen DDV). Ves preostanek v višini 1.136.682,97 EUR pa 
predstavlja znesek nepovratnih sredstev, ki so pridobljena iz naslova javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
podukrep 4.3 za Podporo za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. 
Predmet razpisa je operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

Z izvedenimi komasacijami in agromelioracijami se bo 
omogočila učinkovitejša izraba kmetijskih zemljišč, ki se 
doseže z manjšo razdrobljenostjo parcel, to je s poveča-
njem parcel, povečala se bo kmetijska proizvodnja, pred-
vsem pa bodo doseženi prihranki pogonskih goriv in časa 
zaradi krajših dostopnih poti, urejene mreže poljskih poti 
in združenih parcel.
Zmanjšali se bodo negativni učinki kmetijstva na okolje 
(manj emisij, krajši čas hrupa, manjša poraba škropiv). Po-
sredne družbene koristi so: urejen zemljiški kataster/ze-
mljiška knjiga, manj mejnih sporov, urejena krajina, polj-
ske poti, uporabne za rekreacijo.
Višina nepovratnih sredstev znaša 100 % upravičenih stro-
škov. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk 
MKGP iz postavke Program razvoja podeželja 2014–2020 
– EU. Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja znaša 75 %, delež iz proračuna Republike Slovenije 
pa 25 %.
Za vsa štiri komasacijska območja ima Občina Hajdina pri-
dobljene odločbe o pravici do nepovratnih sredstev.

Občinska uprava Občine Hajdina

Veliko dela je na terenu že narejenega.
Foto: arhiv občinske uprave

Ob zaključku akcije Začetek šole
Novo šolsko leto je tudi v Občini Hajdina prineslo nove obveznosti, lokalna sku-
pnost pa je še pred začetkom novega šolskega leta z modernizacijo cestne in 
obcestne infrastrukture poskrbela za večjo varnost šoloobveznih otrok na poti 
v šolo.

Policijske postaje Ptuj, Medobčinske-
ga redarstva Ptuj, Društva upokojen-
cev Hajdina in Planinskega društva 
Hajdina je bila uspešno izpeljana. 
Za prizadevnost in sodelovanje se je 

vsem sodelujočim zahvalil tudi žu-
pan mag. Stanislav Glažar.

TM

Hajdinski kletarji so že po tradiciji poskrbeli, da se ob hramu kletarjev na župnijskem dvorišču, kjer raste tudi potomka 
najstarejše trte na svetu, in ob vhodu v Martinovo klet sliši klopotec. S tem so naznanili bližnjo trgatev, nov vinski letnik 
in letošnje martinovanje.

Zbrani na analizi izvajanja varnosti ob začetku 
novega šolskega leta v Občini Hajdina

Foto: arhiv Občine Hajdina

Varno v novo šolsko leto … 
Foto: TM

Klopotec ob hramu kletarjev

Postavljanje klopotca je bilo prijetno druženje, na katero 
so povabili tudi župana mag. Stanislava Glažarja, župnika 
Marijana Fesla in druge prijatelje, ob zvoku harmonike, 

na katero je zaigral kletar Branko Sitar, pa je bilo druženje 
še prijetnejše.

TM

V sredo, 12. septembra, je bil v pro-
storih Hotela Roškar zaključek akcije 
Začetek šole in priložnost za zahvalo 
vsem tistim prostovoljcem, ki so v pr-
vih šolskih dneh pomagali varovati 
otroke na najbolj nevarnih odsekih. 
Hkrati pa je bila to tudi 15. redna seja 
SPVCP Občine Hajdina, na kateri se je 
predsednik občinskega SPVCP Slav-
ko Burjan vsem zahvalil za dobro 
sodelovanje, občini za nove prido-
bitve, na kratko pa je predstavil tudi 
analizo izvajanja varnosti ob začetku 
novega šolskega leta in pregled rea-
lizacije opravljenega dela.Tudi leto-
šnja skupna akcija Občine Hajdina, 
SPVCP Občine Hajdina, OŠ Hajdina, 
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25 kreativnih let podjetja TMD Invest

Znano in uspešno ptujsko podjetje TMD Invest je 14. septembra obeležilo jubilejnih 25 let delovanja. Na slovesnosti na 
sedežu projektivnega biroja so predstavili pomembne projekte vse od ustanovitve podjetja, ki je po petindvajsetih le-
tih v Spodnjem Podravju in tudi drugje po Sloveniji z načrtovanjem stavb dalo neizbrisen pečat. Slavnostnega dogodka 
se je udeležil tudi župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar s sodelavci.
Leta 1993 so podjetje ustanovili Ani-
ca Drevenšek iz Gerečje vasi, Janez 
Meznarič in Stanko Tement. Združi-
li so bogate operativne izkušnje na 
področju graditve objektov in že ob 
ustanovitvi podjetja postavili zdrave 

temelje gospodarske družbe, ki ima 
še večjo in še pomembnejšo vlogo na 
Ptujskem in po vsej državi. 
Danes je v projektivnem biroju zapo-
slenih 12 strokovnjakov, podjetje pa 
vodi Polonca Drevenšek Ranfl, doma 

iz hajdinske občine. Na slovesnosti je 
med drugim povedala: »Ponosna sem, 
ker smo ustvarili veliko stavb, v katerih 
se igrajo in učijo otroci, zdravijo bolni-
ki, ustvarjajo občinski sveti z župani na 
čelu, stavb, v katerih živita kultura in 
šport, ter stavb, v katerih se živi in kako-
vostno biva. V naših stavbah obratujejo 
industrija in izvajajo vsi tehnološki pro-
cesi, ki smo jih umestili vanje. Ustvarili 
smo veliko objektov nizkih gradenj in 
inženirskih objektov, ki niso tako opa-
zni, vendar so prav tako zelo pomemb-
ni. Pri gradnji večine naših referenc smo 
nudili tudi strokovni nadzor nad gra-
dnjo, da so objekti zgrajeni kakovostno 
in po naših načrtih.
V prihodnosti načrtujemo vlaganja v 
razvoj, znanje, okrepiti želimo ekipo, 
treba bo začeti projektirati v BIM-orod-
jih in še veliko dela nas čaka na podro-
čju nove zakonodaje, ki je komaj zažive-
la. Načrtov je veliko.«

TM

Spet je ocenjevalni septemberKo vaščani zagledajo gasilski avto, 
ki ne divja in nima vklopljene sirene, 
pomislijo, da je spet september in po 
vaseh prihaja na ocenjevanje okolja, 
kmetij, poslovnih objektov in stano-
vanjskih hiš komisija TD Mitra Hajdina. 
Komisija je svoje delo začela 4. sep-
tembra. Ujeli smo jo v trenutku, ko so 
člani delali načrt, kam se bodo odpra-
vili iz Hajdoš. Na posnetku so: Magda 
Intihar, Franc Krajnc, Emil Ogrizek 
(voznik), Frančka Cart, Majda Turn-
šek in Sonja Brlek Krajnc. Dragica 
Vegelj je bila odsotna, sedma članica 
Silvestra Brodnjak pa sem držala v ro-
kah fotoaparat.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Ekipa projektivnega biroja na slavnostnem dogodku ob 25-letnici podjetja 
Foto: Langerholc

Nove brajde v Hajdošah

Vaški odbor Hajdoše si je ob priorite-
tnih nalogah v vasi zadal tudi ureditev 
vaških središč v skladu s tradicijo vasi 
na Dravskem polju. V vaškem sredi-
šču, ob kanalu reke Drave, je že nekaj 
let miza s klopmi in pitnikom, kjer se 
ustavijo številni pohodniki in kolesar-
ji. 
Posadili so lipo in postavili brajde s 
trtami samorodnicami, ki že bogato 
rodijo. S sladkimi grozdi se sladka-
jo mimoidoči. Članice Društva žensk 
Hajdoše skrbijo za urejenost krožišča, 
ki so ga že pred leti zasadile z okrasni-
mi rastlinami.
Prav tako so zasadili lipe in trto ter 
postavili brajde pri hajdoškem ga-
silskem domu, kjer ob mizi posedijo 
številni turisti iz različnih delov sveta, 
ki prenočujejo v hotelu Roškar. V načr-
tu še imajo postavitev klopotca in na 
zemljišču ob krožišču ureditev sadov-
njaka.

Besedilo in foto: HB

Postavljanje brajd

Hajdošani so se po postavitvi brajd še malo okrepčali.

Hajdošani so se po postavitvi brajd še malo okrepčali.
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Na praznik Marijinega vnebovzetja v Slovenji vasi
Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, je bilo že po tradiciji slovesno v cerkvi svete Marije Vnebovzete v Slo-
venji vasi. Slovesno mašo je tudi letos daroval prelat Vinko Vegelj. V pridigi je izpostavil pomen praznika in praznovanja 
za vernike.
Slavnostne maše se je med gosti udeležil tudi župan ob-
čine Hajdina mag. Stanislav Glažar. Svečani dogodek so s 
petjem obogatili pevci župnijskega pevskega zbora, do-
mače gospodinje in drugi prizadevni člani gasilskega in 
športnega društva ter vaškega odbora pa so po maši po-

skrbeli za bogato pogostitev vseh zbranih. Hajdinčani so 
tudi letos v Slovenjo vas »priromali«na kolesih, vmes pa so 
se ustavili še v Gerečji vasi, kjer so jim pripravili jutranje 
okrepčilo.

Besedilo in foto: TM

Tradicija na lojzovo in 
marijino se ohranja

Skoraj vse življenje je povezano z ohranjanjem tako na-
rodne kot verske kulture. Iz leta v leto spremljamo tudi v 
domači občini in njenih vaseh številne dogodke, ki so na 
tak ali drugačen način povezani z ohranjanjem predvsem 
verske kulture. Tako je tudi v Gerečji vasi.

Lojzovo, kakor ga imenujejo predvsem organizatorji do-
godka in vaščani, ko so v organizacijo vključene skoraj vse 
vaške »društvene institucije«, je že več kot desetletje tra-
dicionalen vaški verski in kulturni praznik. Na soboto, ki je 
najbližje 21. juniju, prazniku »patrona Alojza«, se v Gerečji 
vasi zberejo vaščani, nekdanji vaščani in sorodniki pri sveti 
maši, ki poteka na prostem, v neposredni bližini Zajšeko-
ve kapele in vaškega zvonika, ki sta danes obdana s senco 
mogočnih dreves, zasajenih v neposredni bližini. 
UTRINKI LETOŠNJE SLOVESNOSTI
V soboto, 23. junija, se je pred Zajšekovo kapelo zbralo 
veliko vaščanov, tudi letos je sveto mašo daroval farni žu-
pnik in naddekan Marijan Fesel. Ob koncu svete maše je 
sledil nagovor župana občine mag. Stanislava Glažarja in 
predsednika VO Gerečja vas Marjana Rozmana. Za kulturni 
program po sveti maši je letos poskrbel kar domači MePZ, 
zgodovino Zajšekove kapele pa je prisotnim predstavila 
Marija Fridauer. Nekateri so zgodovino poznali, številni pa 
zagotovo ne, zato je bila predstavitev še posebejzanimiva 
in verjetno ne bo šla v pozabo. Po maši in kulturnem pro-
gramu organizatorji poskrbijo še za okrepčilo vseh udele-
žencev in za prijetno druženje ob kapljici, za katero tradici-
onalno poskrbijo vaški Lojzi in Lojzike ter drugi sovaščani, 
pridne vaške gospodinje pa poskrbijo za slajši del druženja. 

Številni vaščani in njihovi sorodniki se vsako leto na »lojzovo« zberejo pri Zajšekovi kapeli, kjer se udeležijo svete maše na prostem.

Farni župnik in naddekan Marijan Fesel je tradicionalno daroval sveto mašo za 
rajne in žive vaščane ter njihove sorodnike.

Marija Fridauer je vsem zbranim predstavila zanimivo zgodovino Zajšekove ka-
pele.
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Ženina so preizkusili v klepanju kose, 
pokanju z bičem, rezanju koruznice, 
kalanju drv s sekiro, ličkanjem koru-
znih štrokov idr. Kot so nam zaupali 
hajdoški mautarji, se je ženin Ale-
ksander ob pomoči svoje priče v vseh 
nalogah odlično odrezal in mautarji 
so dovolili nevesti in svatom, da so 
nadaljevali pot proti cerkvi.
ULIČNI »ŽLAHTNI« PIKNIK
V Hajdošah je bil 10. avgusta prav po-
seben dogodek. Na prvem pikniku se 
je zbrala sama žlahta, ki so hkrati tudi 
sosedje. Žiga Glažar je povedal, da sta 
s sosedom Maticem Bedračem med 
posedanjem na terasi prišla na idejo, 
da bi priredila piknik, na katerega bi 
povabila sorodnike, ki pa so hkrati 
tudi sosedje. Hitro sta vse skupaj or-
ganizirala in poskrbela, da je bilo na 
pikniku vsega dovolj, pa tudi vreme 

jim je šlo na roko. Dobra družba se je 
zabavala do jutranjih ur, Žiga in Matic 
pa se že veselita novega piknika pri-

hodnje poletje in računata, da bo ta 
postal tudi del hajdoške tradicije.

Žiga Glažar

V GEREČJI VASI PRIČAKALI HAJDINSKE ROMARJE
Na »marijino«, 15. avgusta, je pred gasilskim domom v 
Gerečji vasi že po tradiciji vsako leto še posebej živahno. 
Zberejo se člani VO Gerečja vas in pričakajo hajdinske ro-
marje na kolesih, ki vsako leto prekolesarijo romarsko pot 
od Hajdine do Slovenje vasi, s postankom v Gerečji vasi, 
kjer se »okrepčajo«, pokramljajo in že jih pot vodi naprej. 
Čeprav postanek z druženjem traja le slabe pol ure, ima 
za organizatorje in romarje taka oblika druženja poseben, 
drugačen, globok pomen.
Upamo in želimo, da tako tudi ostane. Tradicija se vendarle 
ohranja.

Besedilo in foto: MI
Hajdinski kolesarji so na veliki šmaren že po tradiciji romali skozi Gerečjo vas. 
Ob svojem postanku pred gasilskim domom so se na kratko ustavili, okrepčali in 
svojo pot nadaljevali v Slovenjo vas k sveti maši.

Župan mag. Stanislav Glažar je tudi letos v svojem nagovoru zbranim strnil po-
hvalne in spodbudne besede za ohranjanje kulturne in verske tradicije v obliki 
druženj na vasi.

Dan za hajdoške 
mautarje

V Hajdošah so 18. avgusta spet prišli 
na svoj račun domači mautarji. Na 
novo življenjsko pot so pospremili ne-
vesto Mojco Podhostnik (prej Jerenko) 
in ženina Aleksandra Podhostnika.

Hajdoški mautarji v družbi neveste in ženina

Tradicionalno mauto so pripravi-
li vaški fantje, ki še niso poročeni, in 
kot veleva stara navada, so za ženi-
na pripravili nekaj zanimivih kmeč-
kih opravil. Za poroko z dekletom 
iz Hajdoš se je pač moral potrudi-
ti in dokazati pred vaškimi fanti.

Na pikniku vaških sosedov in žlahtnikov je bilo veselo.
Foto: arhiv Glažar

4. likovna kolonija Vurberk 2018

V soboto, 30. junija 2018, smo se članice Likovno-fotograf-
ske sekcije občine Hajdina udeležile tradicionalne, 4. likov-
ne kolonije, ki jo je organiziralo TD Vurberk. Lepo vreme 
in zanimivi gozdni motivi okolice vurberškega gradu so 
pritegnili k ustvarjanju vse, ki jih vidite na skupinskem po-
snetku na začetku druženja, ko sta se nam pridružila tudi 

župan Občine Duplek Mitja Horvat in tajnik TD Vurberk Ja-
nez Toplak.
Tik pred deževno ploho nam je uspelo narediti še drugi sku-
pinski posnetek, na katerem je vidnih tudi nekaj nastalih mo-
tivov. Organizator likovne kolonije Marjan Špingler je bil z 
udeležbo likovnikov in opravljenim delom zelo zadovoljen.
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Vsi nastali motivi bodo 6. okto-
bra 2018 na ogled na 4. skupin-
ski razstavi v Kulturni dvorani na 
Vurberku. 

Naši občani na XI. Rimskih igrah na Ptuju

Tudi letošnje Rimske igre niso minile brez udeležbe Hajdinčanov. Med članicami Društva žena in deklet občine Hajdina 
pod imenom Matronae e Vico Fortunae Hajdina in mladimi vestalkami smo ujeli tudi legionarja iz naše sredine.

XI. Rimske igre so trajale od 16. do 19. 
avgusta. Društvo Poetovio LXIX že ne-
kaj let ureja in dograjuje svoj rimski 
tabor le streljaj od mesta Ptuj – na Štu-
kih. Lokacija je čudovita, razgled na 

ptujski grad očarljiv. V taboru so po-
stavljene replike rimske peči, stebrov, 
zaščitnih palisad, izvajajo urjenje rim-
skih legionarjev, pripravljajo rimske 
jedi, družine vabijo v rimski otroški 

tabor, ves čas se sodelujoče skupine 
družijo in tudi tekmujejo v različnih 
družabnih igrah. Pred mestno hišo 
in po mestnih ulicah se je v soboto 
trlo Rimljanov, ki so prišli prikazat del

Rimljanke, članice Društva žena in deklet občine Hajdina, pod imenom Matronae e Vico Fortunae Hajdina na Rimskih igrah. Foto: Dragica Šilak Photography

rimske zgodovine. 
Med številnimi domačini so bili tudi 
gostje iz tujine, med katerimi so bili 
legionarji legije Gemine XIII, rimski 
senatorji, patricijske družine, vinogra-
dniki, lovci, zeliščarji, lončarji in drugi 
obrtniki, zaplesale so vestalke, gladia-
torji iz Pulja pa so tako kot vsako leto 
prikazali prave boje. Borbeno razpolo-
ženi so bili tudi barbari. Zbrane je poz-
dravil tudi cesar. Ob vrnitvi v rimski 
kamp Poetovio so se nadaljevale šte-
vilne igre in prijetno druženje. Večer-
ni program so popestrile orientalske 
plesalke, bili smo priča akrobacijam z 
ognjem, spuščali smo lampijončke.
Organizatorji že zrejo v leto 2019, ko 
Ptuj obeležuje 1950-letnico prve pi-
sne omembe mesta. Zbor vojskovodij 
v taboru legije Gemine XIII leta 69 je 
namreč eden najpomembnejših do-
godkov v zgodovini mesta, saj je z 
izvolitvijo Vespazijana za rimskega 
cesarja takratni Poetovio krojil usodo 
imperija. Pripravo programa bodo za-
čeli zelo zgodaj in morda ob tej prilo-
žnosti povabimo zainteresirane, da se 
pridružijo.

VA
Legionar in vestalke. Foto: Vinko Plesec

Mlade vestalke pred Mestno hišo na Ptuju. Foto: Dragica Šilak Photography

Pletarstvo Žunkovič na 
sejmu rokodelcev

Na Glavnem trgu v Mariboru sta na letošnjem poletnem 
srečanju rokodelcev s Štajerske in iz okolice sodelovala 
tudi pletarja Marija in Franc Žunkovič iz občine Hajdina. 
Dogodek je organizirala Občinska turistična zveza Mari-
bor, povabljenih pa je bilo 20 rokodelcev, ki so prikazovali 
izdelke stare obrti in tudi izdelke današnjega časa.

Rokodelci so se predstavili na stojnicah s svojo ponudbo, v 
ospredju pa so bili rokodelski prikazi in delavnice, v katerih 
so mojstri različnih starih obrti lahko prikazali stara znanja 
in ročne spretnosti, ki gredo iz roda v rod. Žunkovičeva, ki 
sta že skoraj desetletje aktivna v pletarstvu, sta bila zelo 
ponosna, da sta dobila povabilo na dogodek, ki tudi zanju 
in za njuno domačo obrt pomeni dobro promocijo. 

TM Pletarski izdelki Žunkovič

Vsi sodelujoči se zahvaljujemo TD 
Vurberk in Občini Duplek za organi-
zacijo tega srečanja, ki pomeni tudi 
spletanje novih prijateljstev in izme-
njavo različnih izkušenj, povezanih 
z likovnim in fotografskim ustvarja-
njem, pa tudi marsikaj drugega smo 
si povedali. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak
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Poletna 
druženja 

Hajdošank
Članice Društva žensk Hajdoše so 
tudi v poletnih mesecih poskrbele za 
druženje. Redno so se srečevale na 
mesečnih sestankih. Vsak teden so 
kolesarile in se odpravile na številne 
pohode, bile so na več popoldanskih 
izletih in spoznavale različne kraje in 
znamenitosti v širši regiji.

Obiskale so Negovo, kjer so si ogleda-
le obnovljen grad, jezero in zapuščeno 
hišo pokojnega Ivana Krambergerja. V 
juniju so se odpravile v Zg. Kungoto, 
kjer so si ogledale ter spoznale zna-
menitosti kraja in okolice. Bile so tudi 
na Špičniku, kjer so se fotografirale ob 
znamenitem srcu, ki je postalo simbol 
teh krajev. Ogledale so si tudi hišo 
vseh generacij.
Konec julija, na praznik sv. Ane, so se 
zbrale na že tradicionalnem vsakole-
tnem pikniku, ki je bil letos zaradi sla-
be vremenske napovedi v gasilskem 
domu. Druženje je potekalo v prije-
tnem prazničnem vzdušju, saj je bil to 
godovni dan kar nekaj članic društva. 
Slavljenkam so nazdravile z odlično 
penino in se pogostile ob pripravlje-
nih dobrotah, med katerimi ni manj-
kala niti potica. 
Druženja žensk in nasploh vaščanov 
so pomembna, saj se tako ohranjajo 
pristni stiki med ljudmi, ki jih je zaradi 
pomanjkanja časa in sodobne komu-
nikacijske tehnologije vedno manj. 

Hilda Bedrač

Hajdošanke na izletu v Negovi

V hiši za vse generacije

Hajdošanke na Špičniku z znamenitim srcem v ozadju

ZAHVALA

Zahvaljujem se članicam Društva žena in deklet občine Hajdina za čudovit, presenečenj poln ponedeljkov 
popoldan, ki so mi ga pripravile v juliju.

Še enkrat iskrena hvala z željo, da bi še naprej tako lepo sodelovale.

Marija Pulko, predsednica

V Dražencih diši po sladkih dobrotah
Letošnje poletje je bilo nadvse pestro in tudi delavno za članice Društva gospodinj Draženci. Spoznavale so skrivnosti 
francoskih sladic, bile so na žetvi zlatega klasa, pripravljajo pa se tudi že na letošnji gospodinjski večer, ko se bodo 
predstavile s sokovi.

Draženske gospodinje so se 28. junija 
zbrale v domači kuhinji Doma vašča-
nov Draženci, kjer se jim je pridružil 
Sergej Gašperič, mojster v pripravi 
sladic iz restavracije Pan Kidričevo. 
Kot je povedala predsednica društva 
Zdenka Godec, jim je razkril nekaj 
skrivnosti francoskih sladic, od sladic 
v kozarcih do peke tort malo druga-
če.
»Zanimanje je bilo zelo veliko, pol-
ne novih idej smo obljubile, da še z 
večjim veseljem torte pečemo same 
doma,« je povedala Zdenka Godec. Na kuharskem tečaju so Draženčanke spoznavale skrivnosti francoskih sladic.

Nekaj letošnjega pridelka že pod 
streho

Članice Društva žena in deklet Gerečja vas so se, kot smo jih letos že spremljali 
pri njihovem delu, odločile za delo na vrtu ter projekt pridelave in predelave 
jušne zelenjave.

Letošnja letina je zaradi obilnih pa-
davin in toplote kar hitro dozorela za 
spravilo. Pod streho in posušene ima-
jo kar veliko količino rdečega in rume-
nega korenčka, peteršilja iz gomoljev 
in zelenih delov peteršilja. Na njivi pa 
še vedno lepo napredujeta por in ze-
lena, ki bosta prišla na vrsto za spra-
vilo šele pozneje v jeseni. Med tem 
časom pa bo treba pripraviti in posu-
šiti še preostale sestavine za mešani-
co suhe jušne zelenjave – čebulo, lu-
štrek idr. O končnem produktu bomo 
več izvedeli v zimskih mesecih, ko bo 
dobrodošel za uporabo v kuhinji, kot 
darilo iz domače shrambe in še kaj …

Besedilo in foto: MI
Letošnje kar obilno deževje je bistveno prispevalo 
k rasti posejane zelenjave. Že v sredini poletja je bil 
pridelek peteršilja primeren za spravilo.

Članice so v senci čistile in pripravljale obilen pride-
lek korenja za nadaljnjo predelavo.

Očiščeno korenje je bilo treba narezati na zelo tanke 
kolute, tokrat gre zahvala sodobni tehniki malih go-
spodinjskih aparatov.

Narezane gomolje korenja in peteršilja so sušile kar 
na velikih mrežah, veliko pomoč pri sušenju je to-
krat prispevalo vreme …
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LETOS O PRIDELAVI SADNEGA SOKA
Pridelava sadnega soka pa je tema 
letošnjega projektnega dela Društva 
gospodinj Draženci in v društvu so 
zelo zadovoljne, ker je letos bogata 
letina sadja. Kar nekaj časa med po-
letjem so se članice ukvarjale s kuha-
njem domačih sadnih sokov v sokov-
nikih, uporabile pa so tudi klasično 
kuhanje. »Nekatere so kuhale sokove 
iz češenj, ribeza, jagod, malin, borov-
nic, breskev, goja jagod, aronije, robid, 
črnega bezga, hrušk, druge pa so pri-
pravile sok iz melise, mete, ameriške-
ga slamnika in še kaj bi lahko dodala. 
Kar nekaj lično napolnjenih stekleničk 
že čaka za našo razstavo, ki jo bomo 
postavile na ogled na Gospodinjskem 
večeru. 
Drugi del spoznavanja pravilnosti 
pridelave sadnih sokov, predvsem ja-
bolčnega, smo v septembru spoznale 
v učilnici Biotehniške šole na Grajen-
ščaku in v eni od tovarn, kjer se ukvar-
jajo s pridelavo sadnih sokov. Doma 
bomo spet kuhale sok iz domačega 
grozdja,« pravi Zdenka Godec. 
NA ŽETVI ZLATEGA KLASA
Draženčanke so se z veseljem odzva-
le povabilu Društva podeželskih žena 
Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je na drugo 
nedeljo v juliju pripravilo tradicional-
no žetev zlatega klasa na Stari Gori. 
Dražensko ekipo so sestavljali: kosec 
Ignac Gojkošek, ki je zraven že skoraj 
od prvega povabila, ter dve pobiralki 

Tončka Drevenšek in Tončka Kozen-
burger. Dobili so tudi priznanje kot 
najstarejša ekipa z Ignacem Gojko-
škom, ki mu to priznanje prav gotovo 
veliko pomeni. 
»V društvu smo članice zelo ponosne 
nanje in delo, kot je žetev, ki ga z lju-
beznijo opravljajo. Želimo, da prene-
sejo spretnost v košnji na mlajši rod, 
da bo generacija za nami obdržala ta-
kšna visoka priznanja, kot so jih dose-
gali oni,« je še dodala Zdenka Godec.

TM

Ekipa Dražencev na žetvi na Stari Gori

V Dražencih letos kuhajo sadne sokove. 
Foto: arhiv društva

Društvo žena in deklet občine Hajdina v poletnem 
času ni mirovalo

Članice Društva žena in deklet občine Hajdina so bile ves poletni čas vključene 
v najrazličnejše aktivnosti Zveze kmetic Slovenije in povsod so dostojno pred-
stavljale našo občino.

Iz prireditvenika je razvidno, koliko-
krat so morale zapustiti domače ognji-
šče in se pripraviti za nastop v družbi 
članic ženskih društev iz različnih 
krajev v regiji ali drugje v slovenskem 
prostoru. Čeprav s tekmovalnih sre-
čanj letos niso prinašale domov zma-

govalnih trofej, se držijo olimpijskega 
načela: Ni pomembno zmagati, am-
pak sodelovati. Začelo se je z Državni-
mi kmečkimi igrami 24. junija v Mirni 
Peči, kjer so se Angelca Sagadin, Dra-
gica Cestnik in Kristina Kirbiš med 
27 ekipami uvrstile v zlato sredino.

JAKOBSKA KUHLA
Hajdinčanke iz Slovenje vasi (od leve) Dragica Vegelj, Marija Tement in Angelca 
Mlakar so 15. julija sodelovale na že deseti Jakobski kuhli. Po trditvah občinstva 
so izjemno navdušile vse mimoidoče s svojo izvirno in užitno dekoracijo (pecivo 
v obliki sadežev) in cvetjem, ki so ga vzgojile na domačem vrtu (še posebej so 
skrbele za cvetove kale), pa tudi juhe jim je kar hitro zmanjkalo. Žal je bila komi-
sija drugačnega mnenja kot gledalci in degustatorji. Več sreče enajstič! Upajmo, 
da jim razočaranje ne bo vzelo volje, da tudi naslednje leto nabrusijo nože in se 
lotijo rezanja vsega potrebnega, kar sodi v tekmovalni lonec.

V rimskem taboru na Štukih je 21. ju-
lija potekalo tekmovanje v kuhanju 
rimskega lonca, na katerem je sodelo-
valo sedem ekip; vse so skuhale oku-
sno mineštro. Ker je bilo tekmovanje 
letos organizirano prvič, so bile vse 
ekipe zmagovalne. 
Avgustovski čas je bil v znamenju rim-
ske kulinarike. Rimljanke s Hajdine 
so rimske jedi 11. avgusta postregle 
in predstavile gostom abrahamovca 

Bojana Krajnca. Največ časa pa so tudi 
letos posvetile XI. Rimskim igram na 
Ptujskem. 
September bo kot vsa leta doslej v 
znamenju trganja in ličkanja koruze 
pri Kirbiševih na Zg. Hajdini.    
Oglejte si kratek fotozapis o nekaterih 
poletnih aktivnostih v Društvu žena in 
deklet občine Hajdina.

Silvestra Brodnjak

RIMSKA VEČERJA ZA UČENCE WALDORFSKE ŠOLE IZ 
MARIBORA
Pet Rimljank s Hajdine: Dragica Cestnik, Angelca Mlakar, Ida Janžel, Marija 
Pulko in Marija Tement je 12. septembra učencem Waldorfske šole iz Maribora, 
ki so v rimskem taboru na Štukih preživljali šolo v naravi, postreglo z rimskim 
prigrizkom in jim predstavilo način prehranjevanja v rimskih časih. Zvedavim 
učencem je hrana teknila in zadovoljni so prisluhnili razlagi o rimski kulinariki, 
pripravi hrane in navadah Rimljanov pri jedi. To je bil nazoren sprehod v prete-
klost Ptuja z okolico, ki jo imajo v svojem učnem programu.

HAJDINČANKE KUHALE KISLO JUHO
»Kuharska ekipa Hajdinčank« (od leve) Ida Kraner, 
Marija Žunkovič, Kristina Kirbiš, Angelca Mlakar in 
Marija Tement se je 29. julija udeležila prireditve v 
Juršincih pod naslovom Juršinska kisla juha. Doga-
janje je potekalo pri cerkvi, na prostem. Juršinčanke 
so ob tej priložnosti dobile v uporabo novo kuhinjo 
v župnišču in prostor za svoje delovanje. Hajdinčan-
kam priporočamo, da se namesto na župana v pri-
hodnje obrnejo na gospoda župnika, pa bo mogoče 
tudi njim uspelo priti do svojega prostora.
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SREČANJE S KMETICO LETA
V začetku avgusta so se Marija Pulko, Angelca Mlakar in Zlatka Strmšek udele-
žile srečanja pri kmetici leta 2018, Karolini Črešnar (druga z leve), iz Boharine 
pri Zrečah. Ogledale so si vinsko klet na Zlatem griču, kjer se jim je pridružil 
tudi aktualni minister za kmetijstvo Dejan Židan. Uživale so v lepo pripravlje-
nem kulturnem programu, udeležile so se sv. maše v tamkajšnji cerkvi in pri-
jetno druženje zaključile pri Črešnarjevih. Karolina in njena družina se pretežno 
ukvarjata z ovčerejo, kot dopolnilno dejavnost pa pri hiši pečejo domači kruh. 
Nekaj dohodka jim prinaša tudi kamnolom na njihovem zemljišču, kjer lomijo 
pohorski škriljavec.

Na Hajdini potrgali in skožuhali koruzo

Članice Društva žena in deklet občine Hajdina so sredi septembra uspešno izpeljale še en tradicionalni dogodek – trga-
nje in kožuhanje koruze.

Koruzo so Hajdinčanke najprej po-
trgale na njivi Kristine Kirbiš. Pri tem 
so jim bile še kako v pomoč pridne 
moške roke. Dan kasneje je bil veseli 
kmečki dogodek pri Kirbiševih na Zg. 
Hajdini, kjer je gospodinja Kristina ob 
pomoči članic društva poskrbela za 
bogato obložene mize. Dela so se lo-
tile pridne roke vseh generacij in na 
koncu je bilo veselja in plesa, tako kot 
v starih časih.

TM
Pri Kirbiševih na Zg. Hajdini je bilo tudi letos delavno in veselo, naprej na trganju in nato na kožuhanju 
koruze.
Foto: Zlatko Kondrič

NAPOVEDNIK

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
V likovno-fotografski sekciji načrtujejo likovno kolonijo in 
eno samostojno likovno razstavo.
Novembra bo skupinska razstava likovnikov ob občinskem 
prazniku.
Ljudski pevci načrtujejo v oktobru gostovanje v Izoli. 

KD SKORBA
V jeseni se bo začela nova sezona priprav novih iger za 
otroško in odraslo gledališko skupino.
V novembru bodo izvedli Večer vinskih pesmi in sodelovali 
na občinskem prazniku. 
Še prej bodo sodelovali na vaški trgatvi.
Vaški kletarji bodo v novembru izpeljali že tradicionalni 
Pušelšank.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Začeli bodo priprave na že tradicionalno prireditev Štajer-
ska frajtonarica. 
Organizirali bodo tudi veselico.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
28. 9. 2018 načrtujejo družabno srečanje članic.
V jesenskih mesecih bodo začele rekreacijo v telovadnici 
OŠ Hajdina. 
Pred njimi je veliko novih izzivov.

DDRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Sestajale se bodo na mesečnih sestankih. 
Skrbele bodo za rekreacijo in pridno kolesarile ter hodile 
na pohode.
Začele bodo priprave na praznovanje 20-letnice ustano-
vitve društva in zbrale podatke ter fotografije za izdajo 
publikacije.
Odpravile se bodo na krajši popoldanski izlet.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Jeseni bodo nadaljevale projekt Jušna zelenjava, zagotovo 
pa bodo do novembra organizirale še kuharske delavnice, 
ko je na vrsti tradicionalni turnir v “paveršnopsu” za žen-
ske.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
V septembru in oktobru bodo članice začele jesenske ak-
tivnosti.
Izvedle bodo delavnice stiskanja jabolčnega soka na Bio-
tehniški šoli Ptuj na Grajenščaku.
Kuhale bodo domači sok iz grozdja v Domu vaščanov 
Draženci.
Obiskale bodo tudi tovarno, kjer stiskajo sokove.
Izvedle bodo tečaj peke rib s piknikom, skupaj z domačimi 
ribiči.
Odpravile se bodo na krajši izlet na Golte pri Mozirju.
V vinogradniškem okolišu bodo pripravile kostanjev pi-
knik.

Pripravila: 
Hilda Bedrač

Folklorna skupina KPD Stane 
Petrovič Hajdina vstopa v drugo 

leto delovanja
Folklorna dejavnost na Hajdini ni zgolj ples, pesem in glasba … So predvsem 
nasmeški med vajo, sproščen klepet o vsakdanjih rečeh med odmorom, spo-
znavanje zanimivih ljudi, spletanje prijateljskih vezi, zaradi katerih postane 
breme vsakdana lažje. Skupaj premagujemo tremo, se učimo sodelovanja in 
delovanja v skupini, potrpljenja, se medgeneracijsko povezujemo idr.

V prvem letu delovanja je vaje obi-
skovalo 16 članov. Najmlajša članica 
obiskuje 8. razred, medtem ko jih naj-
starejša šteje že nekaj čez 80. Zago-
tovo predstavlja največji izziv pripra-
va pestrih vaj za starostno raznoliko 
skupino. Nasmeški, zadovoljstvo in 
veselje ob prihodu na vaje so dovolj 
velika pohvala, da vem, da delamo 
dobro. Plesalci, ki so se odločili pri-
ključiti folklorni skupini pred letom 
dni, so prišli na prve vaje z različnim 
plesnim predznanjem, medtem ko so 
se nekateri s plesom in načinom dela 
folklornih skupin srečali prvič, zato se 
skupaj učimo ne le plesnih korakov, 
ampak tudi potrpljenja in zavedanja, 
da je dobra volja ključ, ki odpira skoraj 

vsa vrata. Tudi na plesne odre. 
Ponosni smo, da smo lahko v prete-
klem letu skupaj zaplesali na odru, 
se prvič oblekli v folklorne kostume, 
si nadeli odrski make-up in naše delo 
pogumno pokazali našim domačim, 
prijateljem in sovaščanom.
Dobre volje, zagona in motivacije za 
delo v prihodnje nam ne manjka. Po 
poletnem predahu se bomo znova 
srečevali enkrat na teden, in sicer vsak 
petek ob 20. uri v Gasilskem domu na 
Hajdini. Veseli bomo vseh, plesalcev 
in glasbenikov, predvsem pa ljudi do-
bre volje, ki vas v naši občini ni malo, 
da skupaj oblikujemo našo malo ple-
sno družino. 

UŠ

Več informacij je na voljo na ursa.stumberger@gmail.com, tel. št. 040 900 
757, prav tako pa vas vabimo, da všečkate našo Facebook stran Folklorna 
skupina KPD Stane Petrovič Hajdina, kjer najdete vse informacije o vpisu.

Folklorna skupina po poletnem predahu že pridno vadi za nove nastope.
Foto: arhiv KPD
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V Skorbi tretje leto 
počitniške delavnice

Kulturno društvo Skorba je v sodelovanjem z Vaškim od-
borom Skorba tretje leto zapored pripravilo ustvarjalne 
delavnice za počitnikarje in tri nepozabne dneve poletnih 
dogodivščin na skorbovski gmajni.

Od 8. do 10. avgusta so se počitnikarji iz Skorbe in okolice 
družili na poletnih ustvarjalnih delavnicah, na katerih ni 
manjkalo ustvarjalne energije in otroške razigranosti. Za-
čeli z otroško kuharijo, športno-zabavnimi igrami in likov-
no delavnico, nadaljevali s pravljicami, petkov popoldan 
pa so izkoristili še za ogled filma v kinu Ptuj.
V sredo in četrtek so počitnikarji našli varno zavetje pred 
močno pripeko v Domu krajanov Skorba, kjer so ustvarjali 
z različnimi materiali, tam so izpeljali tudi kuharski delavni-
ci. Za otroke so bile posebej zanimive zabavne igre z vodo, 
nepozabno doživetje pa je bilo tudi druženje na prostem s 
književnimi junaki.
SUPER POLETNE POČITNICE
Počitnikarji Zala, Ria Ana, Blaž in vsi drugi so hiteli pripove-
dovati, kako lepo se imajo na druženju, kaj vse so že doži-
veli in kaj zanimivega so počeli. Še najbolj jim je bilo všeč v 
literarni in kuharski delavnici, a tudi v športnih in zabavnih 
igrah so se odlično znašli. Povedali so, da se imajo lepo, da 
so spoznali nove prijatelje in da so to super počitnice.
Navdušena je bila Renata Gabrovec, predsednica Kultur-
nega društva Skorba in tamkajšnjega vaškega odbora, ki 
je skupaj z ekipo mentorjev uživala v družbi razigranih 
počitnikarjev, posebej hvaležna pa je bila, da so jim pri iz-
vedbi nekaterih delavnic na pomoč priskočile tudi doma-
če gospodinje, ki so se izkazale kot mentorice v kuharskih 
delavnicah. 
UŽIVALI TUDI V PLESU IN NA GLEDALIŠKEM ODRU
»Vesela sem, da smo našim počitnikarjem vsaj malo popestrili 
počitniške dneve, jim omogočili zabavo, sproščanje in dobro 
družbo. Verjamem, da je vsak od njih doživeli kaj novega in 
zase našel tudi kaj zanimivega v kateri od letošnjih delavnic. 
Počeli smo marsikaj, dišalo je po dobri pici, domačih flanca-
tih, pripravili smo piknik, uživali v literarnem kotičku, nastale 
so plesne koreografije pa tudi na gledališki oder nismo poza-
bili. Mladi so se s kratko igro predstavili na odru, uživali smo 
v igrah v vodo, zadnji dan pa smo izkoristili za obisk Ptuja in 
Mestnega kina, kjer smo si ogledali risani film. Vzdušje je bilo 
enkratno in hvala vsem, ki so sodelovali z nami. Počitniške 
delavnice bodo v Skorbi zagotovo spet prihodnje leto,« je še 
povedala Renata Gabrovec.

TM

Poletni utrinki iz Skorbe in poletne dogodivščine za več kot 30 otrok.
Foto: arhiv Gabrovec, Zelenko

V novo šolsko leto 2018/19
Počitnice so se iztekle, veter in dež 
nam že napovedujeta jesenski čas. 
Šola nas spet vabi k novim izzivom, k 
usvajanju novega znanja, razvijanju 
sposobnosti, gradnji medsebojnih 
odnosov ... Vsak začetek prinaša s se-
boj načrtovanja, pričakovanja, novo 
upanje in dobre sklepe. Verjamem, 
da imamo vse to v mislih in da smo 
na novo šolsko leto dobro pripravlje-
ni.
Šolo v tem šolskem letu obiskuje 252 
učencev, ki so razporejeni v 15 oddel-
kov. Med njimi je tudi 34 prvošolčk-
ov. Želim jim, da bi se v šoli dobro 
počutili in se vsak dan znova veselili 
svojih uspehov.
Med počitnicami so bila šolska vra-
ta zaprta, zato smo si vzeli čas in 
šolo tudi malo polepšali. Z novim 
stropom, razsvetljavo in opleskom 
smo uredili tehnično in računalniško 
učilnico. Prav tako sta se na pobudo 
Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Hajdina ure-
dila pločnik in prehod za pešce pri 
šoli, kar bo učencem omogočilo še 
varnejši prihod v šolo. Da smo vse to 
lahko opravili, velja zahvala ustano-
viteljici, Občini Hajdina, ki je pri tem 
finančno pomagala. 
Letos bo šola praznovala 210-letnico 
javnega šolstva na Hajdini. Ob tej pri-
ložnosti že pripravljamo šolsko mo-
nografijo, v kateri bomo zapisali spo-
mine, opisali dogajanje in tako vsem 
približali utrip šole nekoč in danes. 
V tem šolskem letu začenjamo nov 
koncept razširjenega programa z na-
slovom Gibanje in zdravje za dobro 
psihično in fizično počutje, s katerim 
želimo obogatiti šolsko delo in pri-
spevati k temu, da bi učenci posvetili 
več časa gibanju in zdravemu načinu 
življenja.
Dragi učenci in učenke!
Želim vam, da bi se v šoli počutili 
varno, zato bodite strpni in spoštljivi 
drug do drugega. Pomagajte si med 

seboj, saj tako prispevate k temu, da 
postaja svet lepši in prijetnejši. Želim 
vam veliko uspeha v novem šolskem 
letu. Odkrivajte lepoto in bogastvo 
sveta. Vsi se zavedamo, da je učenje 
naporno, vendar znanje omogoča 
uresničitev vaših sanj in želja. Znanje 
je tista vrednota, ki vam je ne more 
nihče vzeti. Ob znanju pa ne pozabite 
na vrednote odgovornosti, zaupanja, 
strpnosti, prijateljstva in spoštovanja, 
ki so še kako pomembne na poti va-
šega življenja.
Spoštovani starši!
Otroci so velika radost in velika od-
govornost za vas in tudi za nas uči-
telje. Vsak starš stremi k temu, da bi 
bil njegov otrok srečen in zadovoljen 
tudi v šoli. Življenje vas staršev je da-
nes velikokrat obremenjeno s služba-
mi in otroci preživijo velik del dneva 
v šoli. Tega se zavedamo tudi mi, zato 
si prizadevamo, da bi bila vaša priča-
kovanja kar najbolj izpolnjena. Življe-
nje in čas, v katerem živimo, namreč 
nenehno prinašata spremembe in le 
z novimi znanji, pogledi in izkušnja-
mi bodo lahko naši otroci uspešno 
krmarili skozenj. Veselim se srečanja 

z vami, vaših pobud, predlogov in is-
krenih pogovorov. 
Želim si tudi dobrega sodelovanja 
šole z občani Občine Hajdina in z 
društvi kakor tudi z Občino Hajdina 
in župnijo. Doslej je bilo to sodelova-
nje dobro in uspešno. Naj bo tudi v 
prihodnje tako.
Verjamem, da bo to šolsko leto, ki je 
pred nami, zanimivo in pestro.  

Vesna M. Lorber, 
ravnateljica OŠ Hajdina z enoto Vrtec

Vesna M. Lorber
Foto: S. Brodnjak

Utrinek s prvega šolskega dne, 3. septembra, na OŠ Hajdina
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Prvi šolski dan na OŠ 
Hajdina

Pred OŠ Hajdina je bilo živahno že zjutraj, ko so se pred šol-
sko zgradbo zbrali učenci in učitelji, nekoliko kasneje pa so 
na šoli pripravili še sprejem za letošnje prvošolce. Uvodo-
ma jih je pozdravila ravnateljica Vesna Mesarič Lorber in 
jim predstavila obe razredničarki ter vzgojiteljico, nato pa 
so sledili pozdravi in dobre želje ob začetku novega šolske-
ga leta še župana mag. Stanislava Glažarja, Slavka Burjana, 
predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Hajdina, in policista Igorja Levstika.

Besedilo in foto: TM

V ponedeljek, 3. septembra, so šole, vrtci, javni in zaseb-
ni zavodi po vsej Sloveniji spet na stežaj odprli vrata. Po 
podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
je v osnovno šolo v šolskem letu 2018/2019 vključenih 
184.169 učencev.

Poletni utrinki iz vrtca

Poletje, senca in pesek – kombinacija za prijetno preživljanje bivanja v vrtcu

Slikanje na papir, pripet na ograjo, je zabavno.

Ustvarjanje poletnih motivov 
Foto: arhiv vrtca

Tudi poleti se razgibavamo in telovadimo.

Poletna zabava z milnimi mehurčki

Pot do travnika je za majhne noge utrujajoča, zato se počitek in malica še kako 
priležeta.
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Kljub poletnim počitnicam so bili v naših kulturnih društvih 
in društvih žensk zelo aktivni. Udeleževali so se številnih 
prireditev in sodelovali na raznih srečanjih, predstavitvah, 
taborih.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Folklorna skupina je konec avgusta ponovno začela vaje. K 
sodelovanju vabijo nove člane. Vaje imajo v Gasilskem domu 
Hajdina.

KD SKORBA
Konec junija so se pevke ob nastopih odpravile še na strokov-
no ekskurzijo na Dolenjsko. 
Nekaj članov društva se je v juliju udeležilo pohoda na Do-
načko goro. 
V avgustu so izpeljali poletne delavnice za otroke. Pripravili 
so likovno-ustvarjalne delavnice, kuharsko, gledališko, ple-
sno in literarno delavnico. Zadnji dan so udeležence odpeljali 
v Mestni kino Ptuj na ogled risanega filma Transilvanija.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
Članice so bile vse poletje zelo delavne.

1. 6. 2018 so si ogledale razstavo pri Optimistih Ptuj.
15. 6. 2018 je bil uvod v rimsko sezono na Štukih – priprave 
na 11. Rimske igre.
24. 6. 2018 so se udeležile državnih ženskih kmečkih iger v 
Mirni Peči na Dolenjskem.
30. 6. 2018 so se odpeljale na ogled razstave v Benedikt.
V juliju so se udeležile tekmovanja Jakobska kuhla in se po-
merile v kuhanju kisle župe v Jakobskem Dolu.
V rimskem kampu na Štukih so pripravile rimski lonec.
Bile so tudi v Juršincih, kjer so se pomerile v kuhanju kisle 
juhe.
11. 8. 2018 so pripravile degustacijo rimskih jedi za goste na 
praznovanju abrahama Bojana Krajnca.
16. 8. 2018 so bile na odprtju 11. Rimskih iger.
17. 8. 2018 so pripravile rimsko večerjo za 50 gostov sena-
torja Klasusa.
18. 8. 2018 so spet pripravile rimsko večerjo za goste sena-
torja in pogostile 80 oseb.
18. 8. 2018 so sodelovale na povorki 11. Rimskih iger.
12. 9. 2018 so pripravile rimsko pogostitev za učence Wal-
dorfske šole v rimskem kampu na Štukih.
13. 9. 2018 so opravile trganje koruze na kmetiji Kirbiš in dan 

kasneje kožuhanje.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Junija se je v Gerečji vasi ponovno praznoval god patrona 
Alojza. Članice DŽD Gerečja vas in MePZ so tudi letos pripo-
mogli k uspešni organizaciji praznovanja.
V poletnih mesecih so imele opravka z letošnjim projektom 
Jušna zelenjava. Še pred poletjem so večkrat okopale in re-
šile plevela posevke jušne zelenjave, v poletnih mesecih pa 
v štirih zaporednih tednih nekaj pridelka tudi že pospravile.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
V poletnih mesecih so se družile na kolesarjenjih in pohodih.
Ob prazniku sv. Ane so se srečale na že tradicionalnem pikni-
ku, ki je bil letos v gasilskem domu.

Pripravila: 
Hilda Bedrač

PREGLEDNIK

Po počitnicah ponovno živahno v vrtcu Najdihojca 
Hajdina

Počitnice, čas veselja, sproščenosti in potovanj, so minile. V vrtcu je bilo v tem času manj otrok, saj so bili otroci skupaj 
s svojimi starši na morju, v termah, na potovanjih. Nekateri otroci so počitnikovali pri babicah in dedkih ali drugih soro-
dnikih ali pa so se počitniškim radostim predajali na domačem dvorišču.

Tudi v vrtcu je bilo v tem času živah-
no, saj so vzgojiteljice otrokom, ki so 
prihajali v vrtec, pripravljale zanimive 
in pestre aktivnosti. Otroci so imeli 
možnost najrazličnejšega ustvarjanja, 
sprehajali so se v bližnjo okolico vrt-
ca, se igrali igre, ki jih omogoča igri-
šče vrtca, v najtoplejših dneh pa so se 
predajali vodnim radostim. 
Razigrano in počitniško obarvano po-
letje je minilo in v vrtcu Najdihojca 
Hajdina je ponovno živahno. Otroci 
so se vrnili s krajših oz. daljših počitnic 
veseli, da bodo ponovno videli, se 
družili in igrali s svojimi prijatelji. Tem 
se je pridružilo 34 novincev, otrok, 
ki vrtec, vzgojiteljice in vrstnike šele 
spoznavajo.
Novo vrtčevsko leto smo začeli s 127 
vpisanimi otroki, ki so razporejeni v 
sedem oddelkov. Kar tri oddelke za-
polnjujejo otroci, ki so stari do treh let. 

Začetek leta smo v beli igralnici začeli s spoznavanjem drug drugega in s pletenjem mreže prijateljstva, ki 
jo bomo tkali skozi vse leto.

V beli igralnici ob različnih dejavnostih radi izkoristimo tudi bližnji gozdiček, ki nam ob raziskovanju nudi 
tudi prostor za razgibavanje in razvijanje naših spretnosti.

Zanimivo je tudi to, da smo lahko le-
tos oblikovali oddelke tako, da so v 
vsakem izmed njih otroci zelo podob-
ne starosti – otroci, katerih starostni 
razpon je največ eno leto.
Veselimo se izzivov, ki nam jih prinaša 
novo šolsko oz. vrtčevsko leto. Prepri-
čani smo, da bomo skupaj z otroki in 
v sodelovanju s starši in lokalno sku-
pnostjo napredovali, rasli, se razvijali 
in bogatili naš vsakdan. Želimo si torej 
tvornega sodelovanja, katerega prvi 
in glavni namen je ponuditi otrokom, 
vključenim v vrtec, obilo spodbujajo-
čih aktivnosti, ki bodo pozitivno vpli-
vale na njihov razvoj.
Naš cilj je, da bi otroci radi prihajali v 
vrtec in da bi vsak dan zadovoljni in bo-
gatejši odhajali domov.

Viktorija Vrabl, 
pomočnica ravnateljice za Vrtec

Otroci rumene igralnice so se odpravili na sprehod in zraven povabili še otroke sosednje igralnice.

Otroci vijolične igralnice se veseli in zadovoljni igrajo z žogami na igrišču z umetno travo.

Otroci oranžne igralnice so si bližnjo okolico vrtca 
ogledali z vozička.

Med jokom je prostora tudi za smeh in igro z žoga-
mi.

Otroci modre igralnice med igro v peskovniku

Otroci zelene igralnice si dneve bogatijo s plesom 
in igro v krogih.
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Sodelovali smo na Mini 
olimpijadi

V vrtcu Najdihojca Hajdina smo se odzvali povabilu in se 
udeležili tega športnega dogodka. Na slavnostnem od-
prtju so sodelovali tudi otroci našega vrtca: pomagali so 
nositi olimpijsko zastavo. V nadaljevanju sončnega po-
poldneva so otroci spoznali različne športne discipline. 
Na vadbenih postajah so se namreč predstavili klubi in 

društva s ptujskega območja, predstavili svoje delo in pri-
pravili športne aktivnosti za otroke. Ob koncu smo bili vsi 
zadovoljni in predvsem dobro razgibani.

Vrtec Najdihojca

»Kdo bo hitrejši?« so se spraševali otroci rdeče igralnice. Otroci rdeče igralnice v gozdu med poslušanjem zvokov iz narave.

V soboto, 8. septembra, je na Mestnem stadionu na Ptu-
ju potekala Mini olimpijada, ki jo je organiziral Zavod za 
šport Ptuj v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slove-
nije.

Otroci vrtca Najdihojca Hajdina so pomagali nositi olimpijsko zastavo.
Foto: arhiv vrtca Najdihojca

Z družino smo šli na morje na Ugljan. Šli 
smo tudi v Postojnsko jamo in v toplice. 
Doma sem se učila in igrala. Bilo je zelo 
lepo. Šla sem na dva tabora in tudi doma 
sem spala v šotoru. Kopala sem se pri 
mojem bratrancu. Komaj sem čakala šolo, 
ker mi je bilo doma dolgčas.

Valentina Žumer

Najbolj zanimivo je bilo v Črni gori in po 
Sloveniji. Bila sem tudi s prijateljico na 
morju. Pred šolo je prišla tudi prespat k 
meni.

Ajda Mirković Zver

Bil sem v Gardalandu in imel sem se zelo 
fajn. Moja mami se je zelo čudno držala, 
ker jo je bilo strah. Med počitnicami sem 
bil tudi na morju, kjer sem se potapljal. Bilo 
mi je všeč.

Marsel Petek

Jaz sem šla na morje za en dan z mojo 
prijateljico in njenim bratom. Šli smo 
v Simonov zaliv. Tam smo se vozili s 
pedalinom in z njega skakali v vodo. Potem 
je začel padati dež in smo šli domov.

Taša Marčič

Med počitnicami sem bil na poroki 
mojega bratranca. Bil sem tudi za deset 
dni na morju v Poreču. Tam sem plaval in 
skakal s pomola. 

Ali Krasniq

Bila sem v toplicah z dedijem, sestro in 
babico. Šli smo v trgovino in potem smo 
šli še v McDonald’s. Šli smo tudi na pijačo. 
Šli smo v Maribor v Europark na pico. In šla 
sem tudi k Zoji na rojstni dan. Tam so bili 
Žana O., Ajda, Nick, Jaša in Lovro.

Žana Hohnec

Jaz sem postala teta. To se je zgodilo, ko 
sem prespala pri Aljažu. Ko sem dobila 
sms, sem takoj povedala Aljažu in njegovi 
družini. Vsi so se skoraj razjokali.

Anja Brodnjak

Bil sem v Avstriji na jezeru, kjer smo se 
vozili s pedalinom in kajakom. Spuščal 
sem se po toboganu. Bil sem s prijatelji.

Nik Vintar

Jaz sem osvojil Triglav. Na morju sem bil 
v Črni gori (Montenegro). Z babico in 
dedijem sem bil v Motorik parku v Avstriji, 
kjer sem se kopal v jezeru in plezal po 
igralih. Bilo je zabavno.

Jaša Panič

Šla sem v Ljubljano, nato sem pozdravila 
teto in skupaj sva odšli na Radio 1. Tam sva 
počeli marsikaj. Teto sem poslušala, kako 
je brala novice. Teh osem ur je zelo hitro 
minilo. Imela sem se lepo.

Zoja Vegelj

Ko sem bil doma, je bilo super. Šli smo na 
morje. Tam smo skakali s pomola, se igrali 
in plavali do mreže. Šli smo tudi na čoln. 
Videl sem tudi ladjo, ki je bila večja od 
malega in velikega trajekta skupaj. 

Anej Dobnik

Bil sem na jezeru v Avstriji, kjer sem se 
kopal s starši. Zraven sta bila tudi Nick in 
Rosa. Šel sem tudi na morje. Videl sem 
križarko in ogromno školjko. Voda je bila 
topla.

Blaž Tetičkovič

POZDRAV S POČITNIC

Luka: Gledal sem televizijo, bil sem na 
morju, na obisku pri bratrancu, kjer sem 
prespal, veliko sem se igral.
Matevž: Na morju sem skakal s pomola in 
iskal školjke, na obisku sem bil pri dedku in 
babici, igral sem igrice.
Matej: Najboljše je bilo na morju, kjer sem 
se potapljal, nabiral sem školjke, mami 
in jaz sva imela rojstni dan, igral sem se s 
sorodniki, igrali smo nogomet in sestavljali 
lego kocke.
Aljaž: Na morju sem dobil nove plavutke 
in blazino, bil sem na gasilskem taboru in v 
Bumbar parku.
Nick: Bil sem na morju, z ladjo smo se peljali 
okrog otokov, veliko sem se potapljal in iskal 
školjke, igral sem igrice, bil sem na gasilskem 
tekmovanju in veliko sem se igral.
Mark: Bil sem na morju, veliko sem se kopal, 

igral sem igrice na računalnik.
Živa: Dva tedna sem bila na morju. Ko 
sem prišla domov, sem se igrala z mačko, 
zadnje dneve počitnic sem bila v toplicah v 
Podčetrtku.
Vanesa: Na morju sem se z atijem vozila z 
vodnim skuterjem, prespala sem pri Ajdi. 
Skupaj sva se kotalkali.
Ema: S prijateljicami sem na bovlingu 
praznovala rojstni dan. Hana je prespala pri 
meni. Bila sem tudi na morju. Dobila sem 
najlepše darilo – štiri mlade kužke.
Hana: Z družino sem bila v Grčiji, videla sem 
delfine, pri meni je prespala Ema, v toplicah 
sem praznovala rojstni dan.
Zala: Doma sem se kotalkala, z družino 
smo šli v Terme Čatež, prijateljice so prišle k 
meni za rojstni dan in skupaj smo sestavile 
koreografijo na kotalkah, z Emo in sosedi 
sem bila v kinu.

Tiara: Praznovala sem rojstni dan, mami 
in ati sta se poročila in smo imeli poroko. 
Potem smo šli na morje, na počitnicah sem 
bila pri bratrancu.
Rea: S prijateljico Živo smo bili skupaj na 
morju, Nuša je prespala pri meni, med 
počitnicami sem ponavljala poštevanko in 
pisala.
Teja: Mami in dedi sta imela rojstni dan, 
veliko sem se igrala s sestrično.
Rene: Na morju sem bil v Poreču, z dedijem 
sem bil v Moravcih in na sejmu v Gornji 
Radgoni.
Medina: Bila sem na morju v Poreču. Babica 
je praznovala rojstni dan. Prespala sem pri 
sestrični.

Učenci 4. b razreda

ČETRTOŠOLCI MED POČITNICAMI
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Obiskali smo Piinega dedka Viktorja 
Gojkoviča

Tik pred koncem šolskega leta smo s tremi učenkami hajdinske osnovne šole 
Pio Premužič Gojkovič, Niko Šerdoner in Laro Tekmec, nekdanjim ravnateljem 
Jožetom Lahom in učiteljico likovne vzgoje Romano Kiseljak obiskali daleč na-
okoli in v svetu priznanega akademskega kiparja, magistra restavratorstva in 
restavratorskega svetnika Viktorja Gojkoviča.
Umetnik, ki mu daleč naokoli ni ena-
kega, je bil zaposlen v mariborski iz-
postavi Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. V letih 1973–1992 je bil 
predavatelj na nekdanji Pedagoški 
akademiji v Mariboru, leta 2004 pa je 
postal prvi častni občan Občine Hajdi-
na. Kljub upokojitvi je še vedno nad-
vse aktiven v svojem ateljeju, ki ga ima 
v Minoritskem samostanu na Ptuju, pa 
tudi na terenu. 
Mag. Viktor Gojkovič nam je nadvse 
zanimivo predstavil svoje kiparsko 
ustvarjanje, ogledali smo si njegov 
atelje in dovolil je, da smo za preo-
stale, neprisotne učence fotografirali 
njegov »drugi dom«, kjer nastajajo 
številne kiparske umetnine. Povedal 
je, da ustvarja z različnimi materiali, 
od marmorja, peščenca, aluminija, 
brona, železa, gline, mavca do beto-
na, voska, lesa idr. Je avtor več javnih 
spomenikov in fontan na Štajerskem, 
Koroškem, v Prlekiji in Prekmurju. S 
svojimi deli je opremil več cerkvenih 
prostorov doma in v tujini, med dru-
gim baziliko na Ptujski Gori.
Množica njegovih kiparskih stvaritev, 
doprsnih kipov, portretov, posmrtnih 

mask, restavriranih sakralnih kipov in 
fresk v najrazličnejših krajih po Slove-
niji pa tudi v nekdanji Jugoslaviji terja 
posebno obravnavo. Sodeloval je na 
več kot 130 razstavah, skupinskih, kot 
član Grupe Junij ali Skupine PA-71 in 
samostojnih. 
Viktor Gojkovič si na svet ni prinesel 
le smisla za kiparstvo, ampak tudi za 
restavratorstvo, saj je bil njegov oče 
Janez Gojkovič nekoč tudi učenec 
hajdinske šole, zaposlen v ptujskem 
muzeju kot njegov prvi konservator 
in preparator. Svoje znanje je prena-
šal na otroke, in kar dva od njih, poleg 
Viktorja tudi mlajši brat Stanislav Goj-
kovič, sta med prejemniki Steletove 
nagrade za življenjsko delo, ki pomeni 
v strokovnih krogih najvišje priznanje 
za restavratorstvo in konservatorstvo. 
Kot restavrator je Viktor Gojkovič med 
drugim vodil velike restavratorske 
projekte v proštijski cerkvi sv. Jurija na 
Ptuju, v cerkvi minoritskega samosta-
na na Ptuju, romarski in župnijski cer-
kvi Marije Zavetnice na Ptujski Gori, v 
župnijski cerkvi sv. Jakoba v Ormožu 
idr. ter restavriranje kužnega zname-
nja v Mariboru in njegovo nadome-

ščanje s kopijo. Bil je eden prvih resta-
vratorjev v Sloveniji, ki so mu podelili 
strokovni naziv konservatorsko-resta-
vratorski svetnik. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Če želite o našem častnem 
občanu Viktorju Gojkoviču 
izvedeti vsaj nekaj o njegovi 
bogati zapuščini, preberite 
slikovno nadvse bogato 
monografijo Viktor Gojkovič, 
kipar in restavrator, ki je leta 
2005 izšla ob umetnikovi 
60-letnici, za katere izdajo 
imata zasluge Talum Kidričevo 
kot glavni pokrovitelj in med 
drugimi tudi Občina Hajdina 
kot srebrna donatorica.
Ko jo boste prebrali, boste 
začutili še dodatno, izjemno 
spoštovanje do našega rojaka 
in prijatelja, čigar sposobnosti 
in umetniškega poslanstva se 
sploh ne zavedamo. Skromen, 
kot je, nikoli ne govori veliko o 
sebi. O njem pričajo njegova 
dela, v katera je vložil vse svoje 
življenje. Delček tega je tudi 
fontana na trgu pred poslovno-
stanovanjskim centrom na 
Hajdini, pred katero je tudi 
doprsni kip tretjega častnega 
občana Občine Hajdina Franca 
Jeze, ki je prav tako delo 
akademskega kiparja mag. 
Viktorja Gojkoviča.

Umetnik Viktor Gojkovič z učenkami OŠ Hajdina Pio Premužič Gojkovič (njegovo vnukinjo), Niko Šerdoner 
in Laro Tekmec. Ob njem Jože Lah, v ozadju pa Gojkovičeva nekdanja študentka na PA, učiteljica likovne 
vzgoje Romana Kiseljak.

Viktor Gojkovič je prijazno odgovarjal na naša 
vprašanja.

Otroci pojejo slovenske pesmi in se 
veselijo 2018

Tudi letos smo imeli v finalu prireditve Otroci pojejo slovenske pesmi in se ve-
selijo predstavnico iz OŠ Hajdina. Neža Angel, učenka 4. a razreda, je s pesmijo 
Klare Jazbec Milijon in ena osvojila odlično 2. mesto v nižji kategoriji.

Projekt Otroci pojejo in se veselijo 
je projekt Radia-Tednik Ptuj, ki že 4. 
leto zapored spodbuja petje sloven-
skih zabavnih in narodno-zabavnih 
pesmi ter tako skozi pesem ohranja-
nje slovenskega jezika. Uvrstitev v fi-
nale je potekala skozi predizbore na 
posameznih osnovnih šolah in treh 
polfinalnih nastopih. Ob Neži se je v 
polfinalnem nastopu na OŠ Videm v 
starejši kategoriji predstavil šestošo-
lec Luka Šlamberger z narodno-za-
bavno skladbo Babica, hvala ti. 
Finale je potekal 14. 6. 2018 v dvorani 
OŠ Ljudski vrt na Ptuju, kjer si je oder 
delilo 15 otrok od 1. do 5. razreda in 
15 otrok od 6. do 9. razreda. Dogodek 
sta povezovala Dalibor Bedenik in 
Domen Hren z Radia Ptuj. Tričlansko 
žirijo so sestavljali Matjaž Vlašič (glas-
benik, tekstopisec, skladatelj), Zvone 
Tomac (Kingstoni) in Blaž Švab (Mo-
drijani). Prav žirant Blaž Švab je Neži 
po izvedenem nastopu namenil ču-
dovite besede in nasvete: »Pomemb-
no je zgodaj začeti, ampak Neža je že 
začela, in iskati svoj izraz. Neža ima 
čudovit in zelo, zelo poseben glas. Iz-
jemno poje, in tole ime si bom jaz kar 
dobro zapomnil, ker me zelo zanima, 
kako se bo tvoj glas skozi leta razvijal 
in kam te bo kot glasbenico poneslo.« 
Njegov komentar, prijetno vzdušje za 
odrom in glasni navijači v dvorani so 
polepšali Nežin dan. Drugega mesta 
ni pričakovala, je pa ga bila izjemno 
vesela. Že od polfinalnega nastopa 
naprej ji je bil všeč glas končne zma-

govalke nižje kategorije, Kiare Šegula 
iz OŠ Mladika, katere zmage s pesmijo 
Lahko noč, Piran je bila iskreno vesela. 
Tretje mesto nižje kategorije je osvo-
jil Patrik Šabeder iz OŠ Duplek, ki se 
je predstavil z avtorsko pesmijo Life 
je rock’n’roll. Prireditev sta s pesmi-
jo popestrili tudi zmagovalki lanske 
sezone. Finalno prireditev je posnela 
RTV Slovenija in smo si jo lahko ogle-
dali tudi na televiziji. Na OŠ Hajdina se 
bo zagotovo še veliko pelo, saj je na 
šoli veliko dobrih pevcev, ki jim lahko 
prisluhnemo na različnih šolskih pri-
reditvah. 

Nežina družina je zelo ponosna na 
Nežino petje in se ob tej priložnosti za-
hvaljuje županu Občine Hajdina mag. 
Stanislavu Glažar in ravnateljici OŠ 
Hajdina Vesni Mesarič Lorber za pod-

poro projekta – od predizbora na šoli 
do organizacije avtobusnega prevoza 
za navijače na polfinalni in finalni na-
stop ob sodelovanju Radia-Tednik Ptuj. 
Hvala razredničarkam ter staršem 4. in 
6. razredov, ki so omogočili prisotnost 
sošolk in sošolcev na polfinalnem ter 
finalnem nastopu, predvsem Metki Ko-
kol in Ireni Vesenjak za prisotnost na 
prireditvah in spodbudne besede. Prav 
navijači obeh četrtih in šestih razredov 
so veliko pripomogli k Nežinemu do-
bremu počutju na odru in posledično 
končnemu uspehu. Iskrene čestitke tudi 
Luku za odličen polfinalni nastop. Ana 
Delin pa je oseba, ki je s svojim znanjem 
in izkušnjami znala iz Neže izvabiti naj-
boljše, zato zahvala tudi njej.

UR

Neža v družbi najboljših mladih pevcev
Foto: Črtomir Goznik

Neža Angel je blestela na odru.
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Tabor Štrk

Učenci 2. a in 2. b razreda smo se skupaj z učiteljicama Ta-
tjano in Mojco v ponedeljek, 11. 6. 2018, pogumni in opre-
mljeni z bolj ali manj velikimi kovčki odpravili na bivanje v 
tridnevni tabor. Na cilj – tabor Štrk v Spuhlji – smo prispeli 
razmeroma hitro, se namestili v sobe in začeli raznovrstne 
aktivnosti. Veliko smo se družili na prostem, imeli pohode, 
kreativne delavnice, se urili v lokostrelstvu in plezanju po 
plezalni steni. Zadnji dan smo s kanuji veslali po Ptujskem 
jezeru.
Tudi pripravljanje in pospravljanje jedilnice nam je šlo, po 
besedah odraslih, odlično od rok. Pojedli smo vse, kar nam 
je bilo na voljo, saj je bila hrana zelo okusna. Na urejenost 
naših sob pa bi bili ponosni tudi naši starši. Zvečer so ma-
lokateri potočili kakšno solzo zaradi domotožja, a jih je 
spanec hitro premagal. Trije dnevi so hitro minili in zado-
voljni smo se vrnili domov.

Besedilo in fotografije: učiteljica Tatjana Habjanič

Nastaja zbornik ob 210-letnici javnega šolstva na 
Hajdini

Že vse od spomladi se vsake toliko časa zberemo Vesna 
Mesarič Lorber, ravnateljica Osnovne šole Hajdina, Jože 
Lah, njen predhodnik, učiteljici Silva Hajšek in Tatjana 
Lukovnjak, Mojca Vomer Gojkovič, kustodinja Pokrajin-
skega muzeja Ptuj - Ormož ter Tatjana Mohorko in Sil-
vestra Brodnjak iz uredništva Hajdinčana. Cilj našega se-
stajanja sta zbiranje gradiva in priprava vsebine zbornika, 
ki bo izšel ob 210-letnici javnega šolstva na Hajdini. Ure-
dniško vlogo smo zaupali Tatjani Mohorko. Če bo teklo 
vse po predvidevanjih, si bomo v zimskih večerih lahko 
ob njegovem prebiranju širili obzorje o marsičem, kar je 
povezano z zgodovino sedanjega in nekdanjega hajdin-
skega hrama učenosti.  

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Septembrski sestanek uredniškega odbora za pripravo zbornika ob 210-letnici 
javnega šolstva na Hajdini. Od leve sedijo: Silva Hajšek, Mojca Vomer Gojkovič, 
Vesna Mesarič Lorber, Jože Lah, Tatjana Lukovnjak in Tatjana Mohorko.

Nekoč pred davnimi časi je zaživela … pravljica
Iz generacije v generacijo je potovalo med ljudmi mnogo 
lepih zgodbic in pravljic. Dedki, babice so pripovedovali 
svojim vnučkom napete zgodbe o Butalcih in jari kači pa 
o ljudskih posebnežih, da smo se jih otroci malo bali, a si 
vsakega posebej v mislih naslikali z bujno domišljijo. Tako 
so se prenašale velike in male uganke brihtnih glavic skozi 
rodove. 
Danes je tak čas, ko smo mi postali babice in dedki in 
znamo drobne glavice navdušiti z bogatim ljudskim izro-
čilom. Pesmi, kratke zgodbe in ilustrirane knjižice vedno 
pritegnejo male in nekoliko večje bralce k poslušanju ali 
branju, saj je knjiga naša večna spremljevalka.
September je začetek šolskega leta, a hkrati je to tudi za-
četek bralne značke, slovenske kulturne dediščine (17. 
9. – rojstni dan Franceta Bevka – dan zlatih knjig) in naše 
priljubljene akcije branja. Že v vrtcih usvajamo Ostržko-
vo bralno značko, Bralčka znalčka ... In zato je prav, da je 
septembra tudi začetek vseslovenske akcije Beremo sku-
paj. Od 8. 9., na dan pismenosti, do 8. 10. praznujemo na-
cionalni mesec skupnega branja s častnim pokroviteljem 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Tudi v 
šoli enkrat na teden 15 minut posvetimo branju knjig, revij 
ali literature, ki nam je pri srcu. 
S tem spodbujamo v mladih tisto prvinsko željo po znanju 
in izobrazbi. A izobrazba je lahko ključna ob dobri vzgoji 
tako staršev kot nas, strokovnih delavcev. 
Naj bo to prijeten napotek za nežne odzive na dobro knji-
go, zgodbo, roman. In svet bo lepši.

Silva Hajšek

Četrtošolci z razredničarko Natašo Štumberger se tedensko posvečajo minut-
kam, namenjenim branju. Poleg zgodb in pravljic posegajo tudi po periodiki. 
Foto: arhiv OŠ
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Minilo je že pet desetletij

Uradni del srečanja je potekal v mali 
telovadnici. V letu 2018, ko praznu-
jemo 210-letnico javnega šolstva na 
Hajdini, je ta dogodek še posebej slo-
vesen, saj je prav ta čas minilo tudi pol 
stoletja od takrat, ko nas je 31 učen-
cev osmega razreda odšlo v svet.
Jubilante sta v sodobno opremljeni 
šoli pozdravili ravnateljica Vesna Me-
sarič Lorber in njena sodelavka Irena 

Vesenjak s skupino učencev, ki so pri-
pravili kratek, a prisrčen kulturni pro-
gram, nas presenetili s spominskimi 
darilci, z zanimanjem pa smo si ogle-
dali tudi film o naši šoli.
Neuradni del srečanja se je nadalje-
val v Gostilni Čelan v Slovenji vasi. Vsi 
zbrani smo bili nadvse veseli prihoda 
naših treh razrednikov Angelce Gla-
žar, ki nas je učila v 4. razredu, Vlad-

ke Kolarič iz 6. in 7. ter Jožeta Ekarta 
iz 6., 7. in 8. razreda. Z enominutnim 
molkom smo počastili spomin na vse 
preminule učitelje in ravnatelje pa 
tudi na osem naših sošolcev in dve 
sošolki, ki so se mnogo prezgodaj po-
slovili s tega sveta. 
Za prijetno razpoloženje nam je zai-
gral Alen Gojkošek, vnuk naše sošolke 
Zvonke, ki je bil pred leti državni pr-
vak v igranju na diatonično harmo-
niko. Poleg nekaterih »učenk«, ki so 
spekle pecivo, je za sladko preseneče-
nje Avtohiše Furman poskrbela naša 
sošolka Vlasta Furman.
Zahvaljujem se sošolkam Mileni Sto-
jadinovič - Vršič, Vlasti Furman - Tu-
šek, Kristini Jurgec - Repec in Zdenki 
Slaček - Drevenšek ter sošolcem Mi-
lanu Brodnjaku, Danilu Zupaniču in 
Jožefu Mlakarju za tvorno sodelova-
nje v organizacijskem odboru. 
Ob slovesu smo si obljubili, da ne 
bomo čakali na dvomestno število let, 
da bi se ponovno srečali. Upamo, da 
bo takrat z nami tudi kdo od tistih, ki 
na jubilejno snidenje ni mogel priti. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Marsikdo od generacije s 50 let starim spričevalom v 
žepu nima več vseh šolskih fotografij. Člani organi-
zacijskega odbora za pripravo srečanja so pomagali 
najti manjkajoče fotografije in nastal je drobcen 
albumček, v katerega bo treba nalepiti le še skupin-
sko fotografijo jubilejnega druženja.

Angelca Glažar, Jože Ekart in Vladka Kolarič so trije razredniki, ki so nas, letošnje jubilante, počastili s svojo 
prisotnostjo.

V soboto, 8. septembra 2018, se je pred hajdinsko osnovno šolo zbrala gene-
racija nekdanjih učencev, ki smo se vpisali v prvi razred leta 1960 in šolanje 
končali v letu 1968.

Nastajanje uradnega skupinskega posnetka pred šolo, ki bo objavljen v zborniku ob 210-letnici javnega 
šolstva na Hajdini. Nekoč smo se za fotografiranje postavili pred sosedove brajde, tam, kjer danes stoji Vrtec 
Najdihojca. Potem pred nekdanji vhod v staro šolo, tam je danes vezni trakt, ki povezuje šolo in vrtec. S haj-
dinskim fotografom Tadejem Tementom pa smo izbrali motiv, ki bo poleg zlatih osnovnošolcev predstavil 
tudi pogled na veliko, sodobno hajdinsko šolo danes.

Osmega avgusta so jih skupaj s starši, 
bratci in sestricami povabili v gasilski 
dom na piknik, na zabavi pa poskrbe-
li za pravo presenečenje. Na pikniku 
so jih pričakale čisto prave eksotične 
živali in Aleš Abram iz Bioexo Boasa, 
podjetja, ki prireja tudi praznovanja 
z eksotičnimi živalmi. Navdušenje je 
bilo izjemno, mladi so bili zelo pogu-
mni in zagotovo jim bo dogodek ostal 
v lepem spominu.

TM

V PGD Slovenja vas so želeli mladim gasilcem z nevsakdanjim dogodkom vsaj 
malo popestriti delček letošnjih poletnih počitnic in se jim tako zahvaliti za 
njihov trud na vajah in tekmovanjih.

Slovenjevaški mladi gasilci 
navdušeni nad eksotičnimi živalmi
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Nina Bedrač je ob pomoči drugih mentorjev mladine in 
vodstva društva prevzela organizacijo gasilskega viken-
da, nekaj dni po uspešni izvedbi pa je strnila prve vtise 
in povedala: »Mladim gasilcem smo želeli predstaviti si-
tuacijo v primeru, ko gre za pravo intervencijo, ‘pripravi-
li’ smo požar, ki so ga lahko gasili pod našim nadzorom. 
Člani našega društva, ki so izobraženi na področju zdra-
vstva, so otrokom pokazali osnovne tehnike reševanja, 
kot na primer, kako ustaviti krvavitev, kako se izvajajo 
temeljni postopki reševanja, kako ravnati ob poškodbah. 
Zabavali smo se tudi z družabnimi igrami, igrami z žogo, 
pripravili smo kino večer, ne smem pozabiti na zabavni 
del škropljenja z vodo, ko smo vsi zelo uživali. Vse obro-
ke smo pripravili sami, kar nam je predstavljalo dodaten 
izziv, in dokazali smo, da skupaj zmoremo. Verjamem, da 
bomo nekaj podobnega organizirali tudi v prihodnje, 
saj se zavedamo, da so otroci, naša mladina prihodnost 
našega društva. Zahvaljujem se staršem za zaupanje, 
vodstvu društva, vsem operativcem, drugim gasilcem in 
mentorjem za vso pomoč pri izvedbi dogodka.«

TM

Prvi gasilski vikend v PGD Hajdoše
V PGD Hajdoše so v avgustu uspešno izpeljali prvi gasilski vikend za mlade gasilce, ki so en večer prespali tudi v gasil-
skem domu, kjer so jim mentorji mladine pripravili zanimiv program. V ospredju so bile gasilske teme, oba dneva pa sta 
bila polna zabave in nepozabnih doživetij za vse udeležence. Bilo jih je okrog 30.

V hajdoškem gasilskem domu se je poleti dogajalo veliko zanimivega …

Udeleženci prvega gasilskega vikenda v hajdoškem gasilskem društvu prvi 
dan, ko so se osvežili tudi z vodo.
 Foto: TM

Sodelovalo je več kot 200 mladih ga-
silcev, zanje pa sta poskrbela ekipa 
mentorjev in vodstvo mladinske ko-
misije OGZ Ptuj, ki jo vodi Janko Fišin-
ger, član UO OGZ Ptuj. Prvič so se jim 
pridružili mladi gasilci iz GZ Juršinci 
(PGD Gabrnik) in četrto leto zapored 
tudi mladi iz PGD Biš.
Prvi dan so spoznavali gasilsko orien-
tacijo, seznanili so se s topografijo in 
uporabo kompasa, posebej so se po-
svetili spoznavanju gasilske opreme, 
dela in organizacije civilne zaščite, 

pokazali so jim, kako oskrbeti poško-
dovance ob nesrečah, zadnji dan ta-
bora pa so jim predstavili delovanje 
gasilske avtolestve PGD Ptuj. Živahno 
in zanimivo je bilo ob večerih in pose-

bej so bili navdušeni, ko jih je na ta-
boru obiskal najuspešnejši slovenski 
boksar Dejan Zavec. 

TM

Mladi gasilci na taboru gasilske 
mladine v Podvincih

Od 25. do 27. avgusta je v Športnem parku v Podvincih potekal tabor gasilske 
mladine OGZ Ptuj. Tabora so se v manjšem številu udeležili tudi mladi gasilci iz 
gasilskega poveljstva občine Hajdina. Organizatorjem je žal letos ponagajalo 
slabo vreme, a so tabor vendarle uspešno izpeljali.

V Podvincih na taboru gasilske mladine je letos sodelovalo več kot 200 mladih skupaj z mentorji s širšega 
Ptujskega.

Na taboru jih je letos spremljal gasilec Samo.
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Hajdoške članice B znova zmagovalke pokalnega 
tekmovanja GZS

V Škofji vasi pri Celju je bil v soboto, 15. septembra, zaključek članskega pokalnega tekmovanja za pokal Gasilske zveze 
Slovenije (GZS) za leto 2018.

V ligi so letos nastopile le članice B 
PGD Hajdoše, nekaj tekmovanj pa 
so se udeležili tudi članice A in člani 
B. Na koncu so članice B prepričljivo 
zmagale in vsem dosedanjim uspe-
hom dodale še eno zmago v bogati 
zbirki odličnih rezultatov.

STAREJŠI GASILCI PGD GEREČJA 
VAS ČETRTI V LIGI
Starejši gasilci in gasilke so na Pre-
valjah že 1. septembra zaključili po-
kalna tekmovanja – letno ligo 2018. 
Odlično 4. mesto so v skupnem se-
števku pokalnih tekmovanj dosegli 

starejši gasilci PGD Gerečja vas, na 
osmem mestu pa so na koncu pristali 
starejši gasilci PGD Hajdoše. 
Vse čestitke našim tekmovalnim 
enotam!

TM

Na zaključku pokalnega tekmovanja GZS v Škofji 
vasi so se 1. mesta veselile članice B PGD Hajdoše. 
Na fotografiji so se jim pridružili še člani B in vod-
stvo Gasilske zveze Slovenije s podpoveljnikom 
Zvonkom Glažarjem.
Foto: Sebastjan Kroflič

Tekmovali so članice, člani in starejši 
gasilci, predsednica PGD Slovenja vas 
Dragica Vegelj pa je povedala, da so 

jih na tekmovanju bodrili tudi družin-
ski člani, zato je bilo vzdušje še veliko 
boljše.

»Zelo sem vesela in to je zelo pohvalno 
za naše gasilsko društvo, da se na dela 
prost dan zbere toliko tekmovalcev in 
se tekmovanja udeležili s tremi ekipa-
mi. Na tekmovanju v Zlatoličju smo si-
cer imele vse tri ekipe nekoliko smole, 
vendar sta udeležba in sodelovanje na 
prvem mestu,« je še dodala Vegljeva.

TM

S kar tremi tekmovalnimi enotami se je PGD Slovenja vas na praznični dan, 15. 
avgusta, udeležilo tradicionalnega gasilskega tekmovanja v sosednjem PGD 
Zlatoličje.

Tri slovenjevaške enote na 
tekmovanju v PGD Zlatoličje

Na gasilskem tekmovanju v Zlatoličju so nastopile tri enote PGD Slovenja vas, zanje pa so navijali družinski člani.

15. tekmovanje za pokal PGD 
Slovenja vas

Na državni praznik, 25. junija, smo v PGD Slovenja organizirali že 15. tekmova-
nje članic in članov za pokal PGD Slovenja vas. Tekmovanja so se udeležile tri 
ženske in sedem moških enot iz domačega in sosednjih gasilskih društev.

Udeležba kar številnih ekip je poka-
zala, kako pomembno je, da smo bili 
v PGD Slovenja vas ves čas do naše-
ga tekmovanja zelo aktivni z udelež-
bami na tekmovanjih z vsemi štirimi 
tekmovalnimi enotami (pionirji, čla-
ni, članice, starejši gasilci) pri sose-
dnjih društvih. 
Tekmovanje v PGD Slovenja vas je fi-
nančno in materialno (dobitki za sre-
čelov) podprlo kar nekaj donatorjev. 
V imenu PGD Slovenja vas se vsem 
zahvaljujemo za pomoč, posebej še 
Občini Hajdina.
V letu 2019 načrtujemo, da bomo v 
sklopu tekmovanja PGD Slovenja vas 
prvič organizirali tudi tekmovanje 
starejših gasilcev, saj bo lahko to na-
grada za njihovo vztrajno in požrtvo-
valno delo.

Dragica Vegelj,
predsednica PGD Slovenja vas

Tekmovalne enote na razglasitvi rezultatov

Utrinek z gasilskega tekmovanja v Slovenji vasi.

Na zaključku tekmovanja v Slovenji vasi
Foto: arhiv PGD
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Pionirsko tekmovanje v 
Gerečji vasi

Počitnice so minile, šola se je začela in po vaseh so po-
novno oživela društva, ki vključujejo mlade. V nedeljo, 9. 
septembra, so se društva zbrala pred gasilskim domom v 
Gerečji vasi, kjer je potekalo 8. pionirsko tekmovanje za 
pokal Gerečje vasi.

Tekmovanje se je začelo ob 9. uri z dvigom tekmovalne 
zastave. Dvig je opravila domača pionirska ekipa in s tem 
uradno odprla tekmovalno dopoldne. Tekmovanja se je 
udeležilo šest ekip, med njimi tudi ekipa iz PGD Bukovci, 
ki se v kratkem odpravlja na državno tekmovanje. Okrog 
poldneva je potekala razglasitev, na kateri se je izkazalo, 
da so se ekipe kljub počitnicam na tekmovanje dobro pri-
pravile, saj so vsi tekmovalci in mentorji domov odšli za-
dovoljni. Mentorji in člani PGD Gerečja vas se že veselimo 
tekmovanja v prihodnjem letu, na katerem si želimo še 
večje udeležbe.

Urška Kiselak

Foto: Uroš Paveo

Strokovna ekskurzija 
PGD Slovenja vas

Konec junija smo se članice, člani in podporni člani PGD 
Slovenja vas prvič podali na pot in uspešno izvedli stro-
kovno ekskurzijo. Ogledali smo si gasilski muzej na Vran-
skem in obiskali poklicno gasilsko enoto Celje.

Sprehodili smo se po Laškem in obiskali muzej v središču 
mesta. Nismo izpustili ogleda Pivovarne Laško. Posladkali 
smo se v čebelarstvu in lectarstvu Šolar. Z velikim zani-
manjem smo si ogledali tudi celjski grad, vodička Karmen 
Klepej pa nam je povedala veliko zanimivih zgodbic o 
življenju grajskih gospodov in gospodičen. Dan je vsem 
udeležencem strokovne ekskurzije minil zelo hitro, saj je 
bil program zelo pester. Program nam je pripravil Sandi 
Furek iz Zlatoličja, za kar se mu ob tej priložnosti tudi is-
kreno zahvaljujemo. Dobre volje ni manjkalo. Odzivi ude-
ležencev so bili pozitivni in zato bomo v načrt dejavnosti 
PGD Slovenja vas za leto 2019 vključili takšno prijetno 
strokovno potovanje po Sloveniji.

Dragica Vegelj,
predsednica PGD Slovenja vas

Utrinki s prijetnega druženja članov in prijateljev PGD Slovenja vas
Foto: arhiv društva

Gasilska ekskurzija v Prekmurje

Prostovoljno gasilsko društvo Gerečja vas vsako leto organizira ekskurzijo v 
različne slovenske kraje. Letošnje leto smo se gasilci 15. septembra odpravili v 
Prekmurje, pokrajino, ki do sedaj še ni bila na našem seznamu ogledov. 

Ekskurzijo smo začeli ob pol osmi uri 
pred domačim gasilskim domom. 
Počasi smo se odpravili proti Murski 
Soboti. Med potjo smo se ustavili na 
enem izmed postajališč, kjer smo si 
vzeli čas za malico in kavo. Okrepča-
ni smo se odpeljali proti gasilskemu 
domu v Murski Soboti, kjer so nas že 
čakali gostitelji. Predstavili so nam 
pomembnejše podatke o društvu in 
nam razkazali del opreme. Preizkusili 
smo lahko tudi njihovo gasilsko le-
stev. Ker pa nesreča nikoli ne počiva, 
je ravno v času našega obiska prišlo 
do intervencije in gostitelji so se hi-
tro odpravili na dolžnost. Z zanima-
njem smo jih opazovali in spremljali 
njihov hitri izvoz z dvorišča. 
Pot smo nadaljevali proti lončarski 
vasi Filovci. Gospod, ki nas je tam 
pričakal, nas je vodil po posestvu in 
nam razkazoval velike peči za peko 
lončarskih izdelkov ter njihove že 
končane lončarske stvaritve. Pred 
nami je tudi »v živo« iz kepice gline 
ustvaril lepo glinasto posodico. Do-
poldanski del ekskurzije smo preži-
veli v Bogojini, kjer smo si ogledali 
znamenito Plečnikovo cerkev. Na 
bližnjem pokopališču smo obiskali 
tudi grob naših nekdanjih župnikov, 
Ivana in Pavla Pucko.    
Kosilo smo imeli v gostišču Lovenja-
kov dvor v Polani, kjer so nas lepo 

sprejeli. Postregli so nam okusno 
kosilo, ki smo ga z veseljem pojedli. 
Škoda, da namesto jabolčnega za-
vitka za sladico ni bilo prekmurske 
gibanice. V popoldanskem času smo 
se odpravili še v Grad na Goričkem. 
Tam smo imeli voden ogled zanimi-
vega gradu, ki se razprostira okrog 
ostarelega vulkanskega kraterja. Na 
ogledu smo lahko občudovali veči-
no prenovljenih sob in se sprehodili 
po nekaterih sobanah, ki še čakajo 
na prenovo. Grad je danes v večini 
namenjen porokam, saj ima kar dve 

poročni dvorani. Spoznali smo, da 
je grad zelo velik, saj je ogled trajal 
dobro uro. Na koncu smo se lahko šli 
ohladit še v grajsko vinsko klet. 
V popoldanskih urah smo se od-
pravili nazaj proti domačim krajem. 
Ustavili smo se v lovskem domu na 
Hajdini, kjer smo imeli piknik ob za-
ključku ekskurzije. Jedli, pili in zaba-
vali smo se ter se že pogovarjali o 
ekskurziji in ponovnem druženju, ki 
nas čaka drugo leto. 

Urška Kiselak

Gasilska

Zaključek druženja v lovskem domu na Zg. Hajdini

Na obisku pri lončarju v Filovcih 
Foto: Uroš Paveo
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Članice in člani Planinskega društva 
Hajdina smo junija in julija doživeli 
kar nekaj lepih vzponov v sredogor-
je. Med drugim smo uspešno izpeljali 
pohod na Snežnik (1796 m), obiskali 
Menino planino. Žal pa nam jo je za-
godlo vreme in sta odpadla vzpon na 
Triglav in Kamniške Alpe (Skuta). Se 
pa je veliko posameznikov ali v manj-
ših skupinah odpravljalo v gore po-
ljubno izven načrta, kar sta tudi lepo 
doživetje in ohranjanje kondicije.
V društvu smo ponosni na našega čla-
na Milana Bezjaka, ki je sredi poletja 
osvojil najvišji vrh v Alpah.
OSVOJIL STREHO EVROPE
Prvega avgusta se je v družbi šestih 
prijateljev planincev podal na pot na 
Mont Blanc Milan Bezjak, član Planin-
skega društva Hajdina. Skupaj s pla-
ninci iz PD Cirkulane in PD Naveza so 
se odpravili skozi Ljubljano do Italije. 
Pot jih je vodila skozi Milano, Torino, 
predor Mont Blanc proti Franciji, v 
Chamonix in do izhodišča Saint Ger-
vais.
Naslednji dan zgodaj zjutraj so se z 
vlakom zobate železnice odpeljali na 
višino 2380 m. Izbrali so smer: Saint 
Gervais– Nid d’Aigle –Tete Rousse–Ai-
guille de Gouter–Dome de Gouter–
Vallot–Arete des Bosses–Mont Blanc. 

Mont Blanc – bela gora, tudi bela 
dama, je najvišja gora v Alpah in 
zahodni Evropi nasploh. Visok je                   
4810 m, zaradi snega pa se njegova 
višina skozi leta spreminja. Skalni vrh 
je nekaj več kot 40 m pod ledeno pla-
stjo. Mont Blanc leži med Francijo in 
Italijo, sam pa v Franciji. Najbolj znano 
mesto na izhodišču gore je Chamonix.
Pot na vrh jih je vodila po tehnično 
zelo zahtevni poti, ki je bila slabo 
označena in zelo slabo varovana. Prav 
tako so bile skale posebej krušljive, saj 
so k temu pripomogle visoke tempe-
rature, ki se poznajo tudi na ledenikih. 
Po preplezani skalni vertikali so se 
znašli na ledeniku, kjer so opazovali 
neskončno belino vrhov, ki so jih ob-
dajali. Na terasi stare koče na ledeniku 
so uredili navezo in se previdno poda-
li po grebenu do koče. Tu so že obču-
tili, da je dihanje oteženo, saj leži koča 
Aguillo de Gouter nad prepadom na 
višini 3835 m, kar pomeni, da je v zra-
ku že dosti manj kisika. Na koči je sle-
dil počitek.
Naslednji dan zgodaj zjutraj (ob dveh) 
je sledil vzpon na vrh. Vremenska 
napoved je bila zelo lepa. Ker so bili 
kondicijsko zelo dobro pripravljeni, 
niso imeli težav. Tempo je bil dober, 
vmes so bili postanki za dihanje, prav 

tako ni bilo težav z aklimatizacijo. V 
objemu beline in mraka so prispe-
li do bivaka (Valott), ki stoji na višini          
4400 m. Po krajšem počitku so opre-
mljeni s cepini nadaljevali pot, začelo 
pa se je tudi daniti. Na poti proti vrhu 
je bilo treba biti pazljiv in koncentri-
ran. Nekaj minut čez osmo uro zjutraj 
so dosegli vrh Mont Blanca. Zadovolj-
stvo ob čudovitih razgledih in belini, 
ki jih je obdajala, je bilo veliko. 
Dosegli so tisto, kar so želeli, stati na 
strehi Evrope. Po prvem navdušenju 
je sledilo fotografiranje. 
Pri sestopu so se nemo ozirali nazaj 
na vrh in opazovali posameznike in 
naveze – nekateri so se z velikimi te-
žavami vzpenjali proti vrhu. Spuščali 
so se sorazmerno hitro, devet ur do 
koče na 3835 m, po krajšem počitku 
nadaljevali do koče na višini 3167 m, 
nadaljevali do koče na zgornji postaji 
zobate železnice, ki so jo dosegli po 
trinajstih urah hoje. Ko so prispeli v 
dolino, so poskrbeli za sobe in si malo 
oddahnili. V soboto zjutraj je sledila 
vrnitev proti domu, pred tem pa še 
obisk prelepega francoskega mesteca 
Chamonix. Bili so navdušeni, od tam 
so opazovali nešteto vrhov, ki ga ob-
dajajo, tudi sam vrh, ki so ga dosegli 

Pripravil: Slavko Burjan, po arhivu PD 
Cirkulane

Čez poletje v visokogorju in še 
višje

Hajdinski planinci so junija in julija doživeli kar nekaj lepih vzponov v sredogorje.

Hajdinski planinec Milan Bezjak na Mont Blancu 
Foto: arhiv PD Cirkulane

Skorbčani na Donačko goro
Na povabilo Vaškega odbora Skorba se je nekaj krajanov v nedeljo, 22. julija, vendarle odločilo za skupni planinski po-
hod na Donačko goro. Vzpon jim je uspel brez težav, potem pa jih je na poti z vrha zmočila močna ploha, a so vsi srečno 
prišli do cilja.

Predsednica VO Skorba Renata Gabrovec je sicer priča-
kovala večjo udeležbo, a je bilo nekaj pogumnih vašča-
nov vendarle dovolj, da so se odpravili na visok haloški 
vrh, ki je ob vikendih zelo oblegan. Obljubila je, da bodo 
tovrstna druženja na vasi nadaljevali. Žal so morali prvi 
termin letošnjega kolesarskega trima zaradi slabega vre-
mena odpovedati, vaško kolesarjenje pa so uspešno iz-
peljali 29. septembra.

TM
Ekipa Skorbe, ki je konec julija osvojila vrh Donačke gore.
Foto: arhiv Gabrovec

Družinski kolesarski izlet
Kolesarska sekcija, ki deluje v okviru ŠD Draženci, je tudi letos ob koncu šolskega leta organizirala družinski kolesarski 
izlet.

Člani sekcije vsako leto znova opažamo, da so vaščani in 
člani društva kolesarski izlet dobro sprejeli, saj se je tudi 
tokrat na vabilo odzvalo več kot 30 udeležencev. Naj-
mlajša udeleženka med nami je štela le nekaj dni manj 
kot dve leti, najstarejši udeleženec pa je že ponosno ko-
rakal proti sedemdesetemu letu. 
Zbrali smo se 23. junija pred vaškim domom v Dražen-
cih, od koder smo krenili na pot proti Vidmu, nato pa čez 
jez v Markovcih do mestnega parka na Ptuju. Tam smo si 
privoščili krajši počitek – odrasli smo malo poklepetali, 
otroci pa so se prepustili otroškim igralom. Nato smo pot 
nadaljevali čez most pri Ribiču do draženske jame, kjer 
smo naročili pice ter se nato ob pijači in jedači še dolgo 
zabavali. Po okusnem okrepčilu smo do poznih večernih 
ur preizkušali svoje spretnosti v nogometu, »hokeju na 
suhem«, balinanju, košarki, badmintonu in še čem. 
Ob koncu našega druženja smo vsi prisotni znova ugoto-
vili, kako lepo je bilo preživeti prijeten popoldan v naravi, 
ob lepem vremenu in v dobri družbi, ter sklenili, da se 
prihodnje leto znova srečamo z željo, da se nam takrat 
pridruži še kdo.

Alen Moge in Damijan Cebek
V Dražencih se je zbralo več kot 30 kolesarjev.
Foto: arhiv Cebek
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Spet zelo živahno v Poletni šoli nogometa

Športna zveza Občine Hajdina in Otroška nogometna šola Golgeter Hajdina sta po tradiciji v prvem tednu poletnih 
počitnic organizirala športne aktivnosti za otroke v starosti od 5 do 15 let.

Tako je bila od 25. do 29. junija 2018, 
tokrat v Športnem parku ŠD Gerečja 
vas, organizirana že 18. Poletna šola 
nogometa, ki v občini Hajdina pred-
stavlja vsakoletni zaključek tekmo-
valne sezone mladih nogometašev. 
Tudi letos je bilo vključenih okrog 100 
otrok, ki so se predvsem učili nogo-
metnih veščin in zelo zabavali. Tisti 
najmlajši so se prvič seznanili z orga-
niziranim igranjem nogometa, malo 
starejši so se zabavali ob nogome-
tnem tenisu, najstarejši pa z igro na 
velike gole. Trenerji ONŠ so vneto is-
kali nove mlade nogometaše, da se v 
avgustu in septembru letošnjega leta 
vpišejo v šolo nogometa na Hajdini.

Sicer pa je bila tudi pretekla sezona za 
ONŠ Golgeter Hajdina uspešna. Ekipa 
U15 je v 1. SNL U15 – vzhod na koncu 
žal izpadla iz lige, so pa zato izvrsten 
uspeh dosegli igralci kadetske in mla-
dinske ekipe, ki se jim je uspelo uvrsti-
ti v 2. SML/2. SKL. Tudi preostale mlaj-

še ekipe so pridno nabirale predvsem 
izkušnje, saj rezultati pri mlajših kate-
gorijah niso prioritetnega značaja.
Na tem mestu še enkrat zahvala ob-
čini Hajdina za podporo športa mla-
dih, prav tako pa vsem staršem, otro-
kom, trenerjem, ekonomom, klubom, 

sponzorjem in drugim, ki podpirajo 
projekt ONŠ Golgeter Hajdina, že 
enajstletni projekt z dušo in svetlo 
prihodnostjo.

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ONŠ

Poletna šola tenisa tudi letos v Hajdošah
Športna zveza Občine Hajdina in Tenis klub Skorba sta v prvem tednu počitnic na igriščih za tenis Goya centra v Hajdo-
šah organizirala Poletno šolo tenisa 2018.
V dopoldanskem terminu se je pod 
vodstvom Roka Galuna iz teniške šole 
Galtena in članov Teniškega kluba 
Skorba s teniško igro ukvarjalo pribli-
žno 30 otrok. Otroci so se učili osnov-
nih teniških veščin, ob tem pa se tudi 
zabavali. Na zaključku niso manjkale 
pice in majice kot spomin na dogo-

dek. Sicer pa Tenis klub Skorba vabi 
vse mlade nadobudneže, da se pri-
ključijo njihovim aktivnostim, ki so 
povezane tudi s šolo tenisa za mlade.

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ Občine Hajdina

Foto: arhiv ŠZ Občine Hajdina
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Osnovni cilji delovanja naše šole 
ostajajo že vrsto let enaki, to je, da 
se otroci dobro počutijo pri nas, da 
uživajo v igranju nogometa ter da 
se znova in znova vračajo na nogo-
metna igrišča. Predvsem pri mlajših 
starostnih kategorijah do U13 rezul-
tati niso v ospredju, pomembnejši 
so navajanje otrok na delo v skupini, 
druženje, zabava, igranje z žogo idr. 
Pravo tekmovanje se začne pri selek-
ciji mlajših dečkov U13, ko se otroci 
že počasi navajajo na igranje velike-
ga nogometa. Osnovni cilj selekcije 
starejših dečkov U14, ki nastopa v 
ligi MNZ Ptuj, je privajanje na tekmo-
vanje v ligi NZS, kamor se, žal po le-
tošnjem izpadu, želimo spet uvrstiti 
v prihodnjih letih.
Z najboljšimi ekipami na vzhodnem 
delu Slovenije se bodo letos prvič 
pomerili kadeti in mladinci. Vemo 
že, da se nam je uspelo uvrstiti v 2. 
SML/2. SKL, ki je letos sestavljena iz 
desetih moštev. NK Rudar Velenje, 
NK Nafta, NK Dravograd, NK Brežice, 
NK Šampion, NK Maribor Tabor, NK 
Jarenina, NK Veržej in NK Slovenska 
Bistrica bodo letošnji naši tekmeci. 
Cilj v takšni konkurenci je doseči ob-
stanek v ligi. Morda se to sliši preveč 
skromno, a žal je realnost takšna. 
Vsekakor si želimo uspehov v vsa-
ki tekmi, hočemo biti tekmovalni in 
tudi zmagovalni, ampak o tem raz-
mišljajo tudi naši tekmeci. Ker so do-
ločene sredine tako po kakovosti kot 

po organizaciji pred nami, moramo 
biti s cilji realni. Smo tudi novinci v 
ligi, zato se bo treba čim prej privadi-
ti na razmere v tej ligi.
Delovanje ONŠ Golgeter Hajdina se 
torej nadaljuje z zgodbo številka 12, 

prihajajo novi obrazi, oblikujejo se 
že nove generacije igralcev. Skratka, 
uspešna zgodba se nadaljuje.

Sandi Mertelj

ONŠ Golgeter Hajdina v 12. sezono 
delovanja

V sredini avgusta se je uradno začela že 12. sezona delovanja ONŠ Golgeter 
Hajdina. V letošnji sezoni bomo v tekmovanju MNZ Ptuj in NZS nastopili z de-
vetimi selekcijami v vseh starostnih kategorijah, od najmlajših cicibanov U7 
do mladincev U19. Vključenih bo več kot 150 otrok iz naše občine Hajdina in 
bližnje okolice, kar priča o tem, da je bilo preteklo delo opravljeno več kot 
odlično.

Letos v občini znova trije superligaši

Avgusta se je začela nova sezona 2018/19 v vseh ligah Medobčinske nogometne zveze (MNZ) Ptuj. Tudi letos v članskih 
kategorijah nastopa pet ekip iz občine Hajdina. V najvišji ligi, imenovani Superliga, letos znova nastopajo kar tri ekipe: 
Gerečja vas, Hajdina in Skorba. V 2. ligi igrata ekipi iz Hajdoš in Slovenje vasi.

SKORBA
Gerečja vas in Hajdina sta v Superligi 
nastopali že v prejšnji sezoni, Skorba 
se vanjo vrača po enem letu nasto-
panja v 1. ligi MNZ Ptuj. In slavja v 
tem tekmovanju … Četa varovancev 
trenerja Uroša Krajnca je bila izje-
mno prepričljiva in je v celotni sezoni 
2017/18 ob 17 zmagah in dveh re-
mijih izgubila le tri srečanja. Tako je 
z velikim naskokom 12 točk pred Bo-
čem osvojila 1. mesto in si priborila 
napredovanje v Superligo. 
»Fantje so že dolgo skupaj, na trenin-
gih in tekmah kažejo resnost in za-
vzetost, uspeh je samo posledica tega 
dobrega dela. Imamo veliko igralcev iz 
domače vasi, zato v ekipi vlada pove-

zanost, fantje so med seboj pravi kole-
gi. Te vezi vsako leto utrjujemo z odho-
dom na skupne priprave na morje,« je 
o razlogih za prepričljive predstave 
povedal trener Uroš Krajnc, ki je imel 
v svoji ekipi tudi dva najboljša strelca 
lige: Sama Šimenka (20 zadetkov) in 
Kajetana Brodnjaka (19). 
Skorba svoje tekme tradicionalno 
igra v nedeljskem dopoldanskem 
terminu. »Naši navijači so na ta termin 
že navajeni, kar redno pa pride na naše 
tekme tudi veliko drugih nogometnih 
navdušencev, saj je to lepa priložnost 
za nogometne debate,« doda Krajnc. 
Na navijače računajo tudi v tej sezo-
ni, ko so že začeli nastopati v Superli-
gi (na treh tekmah so enkrat zmagali 

in dvakrat izgubili). »Z igranjem v Su-
perligi že imamo izkušnje izpred leta 
in tudi zaradi tega se nadejamo uspe-
šnega nastopa. Zavedamo se, da je 
konkurenca tukaj močnejša, poznamo 
praktično vse ekipe, mi pa smo se nanje 
ustrezno pripravili. Zagotovo imamo 
svoje razloge za optimizem,« je pove-
dal trener rumeno-modrih in opozo-
ril še na eno pomembno stvar: »Ekipe 
v občini Hajdina nimamo praktično 
nobenih težav z ustreznimi mlajšimi 
selekcijami, saj za to odlično poskrbi 
občinska nogometna šola Golgeter. To 
je res velika stvar, saj se lahko zaradi 
tega povsem posvetimo delu s člani.«

Nogometaši iz Gerečje vasi so slabo začeli novo sezono v Superligi, v uvodnih treh krogih so enkrat remizirali in dvakrat izgubili.



52 53

September 2018 September 2018

HAJDINA
Ekipa Hajdine je v prejšnji sezoni pri-
pravila eno lepših presenečenj Su-
perlige, saj se je v rednem delu zavih-
tela na 5. mesto in si s tem prislužila 
nastop v Ligi za prvaka. 
Pred sezono se je na Hajdini zgodi-
la sprememba na čelu kluba, saj je 
Matica Bera na mestu predsednika 
zamenjal Stane Zupanič. Ta ciljev 
pred sezono ni bistveno spreminjal 
glede na prejšnja leta, znova je želja 
stabilna plovba v Superligi, tihi cilj 
pa uvrstitev v Ligo za prvaka, torej v 
zgornjo polovico lestvice. 
Druga zamenjava se je zgodila na 
mestu trenerja članske ekipe, saj je 
Miran Emeršič odšel v NK Aluminij, 
zamenjal ga je Samir Colnarič, ki je 
doslej vodil ŠD Mladinec Lovrenc. 
»V klubu smo se soočili s številnimi od-
hodi igralcev, tako so si nove sredine 
poiskali Rok Letonja, Aljoša Ornik, 
Nik Veličkovič (vsi v Markovce), Alen 
Rajh, Jaka Bezjak (oba Slovenja vas), 
Žan Megla, Damjan Matjašič (oba 
Grajena), Andrej Mlinarič (Zavrč), 

Matej Svržnjak (Podvinci) in Boštjan 
Kurež (Hajdoše). Na drugi strani so ob 
domačih fantih iz lastne nogometne 
šole v klub prišli Jure Oroz (prej Zavrč), 
Aleksander Trep (Cirkulane), Aleksej 
Muhič (Šampion), Niko Klinc (Drava 
Dakinda Ptuj) in Nino Kuhar (Središče 
ob Dravi),« je iz NK Hajdina sporočil 
Robert Travnikar. 
GEREČJA VAS
V Gerečji vasi je takoj po koncu se-
zone 2017/18 prišlo do spremembe 
na trenerskem mestu. »Sporazumno 
smo se razšli z Bojanom Špehonjem, ki 
je našo člansko ekipo vodil zadnje leto 
in pol. Dobil je zelo dobro ponudbo iz 
Miklavža in mi mu na njegovi nadalj-
nji poti želimo vse dobro, obenem pa 
se mu zahvaljujemo za delo, ki ga je 
opravil pri nas. Precej nepričakovano 
smo potem prišli v stik z Milkom Djuro-
vskim, s katerim smo zelo hitro našli 
skupni jezik in se dogovorili za sode-
lovanje,« je povedal Boštjan Paveo, 
predsednik NK Gerečja vas.
Nekoliko starejšim ljubiteljem no-
gometa Milka Djurovskega ni treba 

posebej predstavljati, saj je bil eden 
najbolj izpostavljenih igralcev nek-
danje skupne Jugoslavije. Po igralski 
karieri se je ustalil v Sloveniji, kjer je 
tudi začel trenersko kariero. Prvo re-
sno priložnost je dobil na Ptuju, kjer 
je Dravo v prvi ligi vodil v letih 2005 
in 2006. Leta 2007 je bil kratek čas 
tudi trener Maribora, a so ga slabi 
rezultati hitro oddaljili od Ljudskega 
vrta. 
Med nogometaši se je ekipi pridruži-
lo nekaj novincev, v prvi vrsti sta to 
Nikolaj Čeh in Tilen Novak. Prvi pri-
haja iz Mons Claudiusa, drugi pa iz 
Brunšvika. »Lahko rečem, da je naše 
stanje stabilno in da so naši cilji v pri-
hajajoči sezoni vezani na uvrstitev pri 
vrhu Superlige,« je še dodal Boštjan 
Paveo. Vijoličasti iz Gerečje vasi so 
sicer slabo začeli sezono, po treh 
krogih imajo na svojem računu zgolj 
točko. 

Jože Mohorič, Štajerski tednik

Zmagovalni pokal v roke nogometašev Skorbe

V Slovenji vasi domači nogometni klub avgusta tradicionalno organizira turnir v spomin na vse preminule člane kluba. 
Ekipe se v tem delu priprav turnirja v Slovenji vasi rade udeležijo, saj gre za kakovosten in odlično organiziran turnir.

Letos je bilo prijavljenih osem ekip, a so nogometaši Trž-
ca v zadnjem trenutku odpovedali nastop, tako da se je 
za pokale merilo sedem ekip. Zmagovalci sobotnih tekem 
so si zagotovili nastop še v nedeljskih zaključnih dvobojih. 
Takrat sta si finalni nastop zagotovili ekipi Skorbe in Makol; 
slednji so šele po strelih z 11-metrovk ugnali domačine, 
superligaš iz Skorbe pa je potrdil svojo vrednost proti so-
sedom iz Hajdoš, čeprav so nastopili s kombinirano zased-
bo članov in veteranov. 
V tekmi za 3. mesto je bilo doseženih največ zadetkov, do-
mačini so si z zmago vendarle zagotovili pokal. Sledil je za-
ključni dvoboj turnirja, kjer je Skorba z golom v 2. polčasu 
strla odpor zelo organiziranih Makolčanov. 
Najboljši strelec turnirja je bil Saša Gojčič (Skorba), naj-
boljši vratar je prav tako prišel iz zmagovalnega moštva, 
to je bil Tomaž Gabrovec (na treh tekmah ni prejel nobe-
nega zadetka), za najboljšega igralca pa je bil proglašen  

Ena izmed bolj zanimivih tekem na turnirju v Sloveniji vasi je bila med doma-
čini in gosti iz Makol. Končala se je šele po streljanju 11-metrovk, zmago pa so 
slavili Makolčani. 
Foto: Črtomir Goznik, Štajerski tednik

Če so bili dolga leta v premoči Spodnjehajdinčani, je le-
tos že drugič žoga večkrat zadela njihovo mrežo. Navijači 
so vztrajno spodbujali obe ekipi, po žvižgu sodnika pa ni 
bilo več tekmecev. Vsi skupaj so se prijateljsko zbrali na 
neuradnem delu srečanja in se pripravili za navijanje na 

prvi tekmi jesenskega kola, ko so v goste prišli nogome-
taši iz Cirkulan … in odnesli vse tri točke!

Silvestra Brodnjak

Med nogometnimi prijatelji je tudi letos slavila 
Zgornja Hajdina

V Športnem društvu Hajdina so začetek jesenske sezone v soboto, 25. avgusta 2018, organizirali tako, da sta se najprej 
pomerili tradicionalno nasprotni ekipi prijateljev nogometa Spodnje in Zgornje Hajdine.

David Rojs (Makole). 
Pokale je dobitnikom podelil občinski 
svetnik Uroš Krajnc, ki je izpostavil 
dobro organizacijo nogometnih ekip 
v občini, domačinom in vsem drugim 
udeležencem turnirja pa zaželel do-
bro sezono. 

Rezultati: 
Slovenja vas – Tržec 3:0 (b. b.), Graje-
na – Makole 1:2, Skorba – Miklavž 2:0, 
Hajdoše – Zlatoličje 4:0;
polfinale: Slovenja vas – Makole 1:1 
(2:3 po strelih z 11 m), Skorba – Haj-
doše 2:0;

tekma za 3. mesto: Slovenja vas – 
Hajdoše 3:2
tekma za 1. mesto: Skorba – Makole 
1:0. 
Končni vrstni red: 1. Skorba, 2. Mako-
le, 3. Slovenja vas, 4. Hajdoše. 

Jože Mohorič, Štajerski tednik

Uvodna tekma v začetek jesenske sezone
Foto: Matija Brodnjak

Tretje prijateljsko srečanje ribiških 
društev v draženski jami

Ribiško društvo Žejne ribice Draženci je 19. avgusta ob ribniku v draženski jami 
organiziralo tretje ribiško prijateljsko srečanje. Tekmovalne ekipe so bile iz še-
stih občin, žal pa velikost ribnika s svojimi 28 lovnimi mesti ne omogoča ude-
ležbe večjega števila. Nastopilo je sedem ekip s štiričlansko zasedbo.

Ekipa ŠRD Šterntal je imela v svoji sredi 
tudi tekmovalko, kar je prej izjema kot 
pravilo, saj je žensk, ki lovijo ribe, zelo 
malo, še manj pa žensk, ki se udeležu-
jejo tekmovanj. Na tekmi so sodelova-
li: Obkanalski krivolovci Slovenja vas, 
ŠRD Markovci, ŠRD Šterntal Kidričevo, 
RD Majšperk, ŠRD Krap Videm, RD Žej-
ne ribice Draženci in ŠRD Dornava.
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Tri prvouvrščene ekipe so poleg zahvale za udeležbo pre-
jele tudi lične pokale, preostale ekipe pa samo zahvalo za 
prisotnost na tekmi. Priznanje je prejel tudi najuspešnejši 
ribič. Po štiriurnem namakanju trnkov je tehtnica pokaza-
la, kakšna sta bili sreča in uspešnost posameznih tekmo-
valcev oziroma tekmovalnih ekip. 
Rezultati: 1. mesto ŠRD Krap (52,440 kg), 2. mesto ŠRD 
Markovci (60,480 kg), 3. mesto ŠRD Šterntal (43,680 
kg), najuspešnejši posameznik Stanislav Petrovič iz ŠRD 
Markovci.  
ALEŠ STOCKL JE NOVI RIBIŠKI CAR
Poleg tega imajo Žejne ribice tudi novega ribiškega carja, 
ki so ga ustoličili 21. julija. Car je postal Aleš Stockl, ki je 
ujel najtežjo ribo (4,880 kg). Za uspešno »carjevanje« do 
naslednje tekme pa mu bosta pomagala prvi in drugi spre-
mljevalec Zvonko Mohorko in Jože Stockl. 
Predsednik Žejnih ribic Dušan Černenšek: »Zadovoljen 
sem, da so se vabljena društva odzvala povabilu na tekmo-
vanje in druženje. Teža ulova je primerna številu tekmovalcev 
in vremenu. Vse sodelujoče ob tej priložnosti vabim na sreča-
nje v prihodnjem letu.«
Podpredsednik zmagovalne ekipe ŠRD Krap Boris Geč: »Z 
nastopom naše ekipe sem zadovoljen, saj nam je po dveh 
drugih mestih uspelo zmagati. Žejnim ribicam se zahvalju-
jem za povabilo in verjetno se drugo leto zopet srečamo.«

Ignac Habjanič      

Ob draženskem ribniku je bilo pestro vse poletje.
Foto: TM

Ribiški car postal David Čuček

Ribiško društvo Obkanalski krivolovci je v poletnem času 
izpeljalo dve pomembni ribiški tekmi, pestro pa je bilo ob 
slovenjevaškem ribniku vsak vikend. Dobili so tudi novega 
ribiškega carja. Ta čast je v juliju po tekmi pripadla Davidu 
Čučku.

Obkanalski krivolovci so 7. julija pripravili ribiško tekmo 
za naziv ribiškega carja. Lovilo je blizu 30 ribičev, najuspe-
šnejši pa je bil torej mladi ribič David Čuček. Prazniku Ma-
rijinega vnebovzetja pa so že po tradiciji posvetili ribiško 
tekmo v avgustu. Najboljši so prejeli tudi pokale.

TM

V Slovenji vasi se je zbralo precejšnje 
število gledalcev, skupno se je zvr-
stilo tekmovanje v devetih dirkaških 
razredih, v katerih so lahko ljubitelji 
moto športa spremljali predfinalne, 
nato pa še finalne vožnje. V vseh ra-
zredih je skupno nastopilo okrog 80 
voznikov, ki so prišli iz Črne gore, Sr-
bije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Slove-
nije.
Posebne pozornosti so bili deležni 
otroci v razredu R1 Mini 50, ki so 
na precej vijugasti novi progi po-
kazali kar nekaj vozniškega znanja. 
Z vsakim razredom se je to znanje 
stopnjevalo in najboljše dirkače so 
tako gledalci spremljali v razredu 
R8 KZ2, kjer je v obeh dirkah slavil 
član domače društva AMD Hajdina 
Vid Pšajd. Ta je po tekmovanju po-
vedal: »Prva dirka je bila napeta, saj 
je bil ves čas za menoj moj društveni 
sovoznik Jan Skledar. V drugi je na-

redil napako na startu, tako da sem 
se odpeljal naprej in sem brez težav 

dobil dirko. Nova proga je odlična in 
zelo sem vesel, da sem lahko dirkal

Ob slovenjevaškem ribniku je bilo živahno skozi vse poletje. 
Foto: TM

Med zmagovalci uvodne dirke tudi Hajdinčani

AMZS Center kartinga in moto športa v Slovenji vasi je svoja vrata odprl junija, kmalu po odprtju pa je na njem potekalo 
tudi prvo tekmovanje. Na nekaj več kot kilometer dolgi progi so se odvile dirke za državno prvenstvo Slovenije in pokal-
no tekmovanje Sportstil v kartingu. To je bilo po porušitvi kartodroma v Hajdošah – po nekaj več kot treh letih – prvo 
tekmovanje na našem območju.

Utrinek s priprav na dirko
Novi ribiški car je David Čuček  
 Foto: Drago Klein
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pred svojimi navijači.« Pšajd se je v tej sezoni posvetil dir-
kanju v avstrijskem državnem prvenstvu, na domači sce-
ni bo najverjetneje ponovno nastopil šele septembra na 
novi dirki v Slovenji vasi. Na tej je najhitrejši krog prevozil 
Jan Skledar (AMD Hajdina), ki je bil v R8 KZ2 drugi. 
V razredu R3 Rotax Mini Max je za državno prvenstvo 2. 
mesto osvojil Dimitrij Mlakar, 3. pa Mitja Miklaužič (oba 
AMD Hajdina), v Sportstilu pa je bil prvi Avstrijec Phillip 
Pust.
Z dvema zmagama je bil suvereno prvi v R6 Rotax DD2 
Primož Matelič (AMD Hajdina). V R9 Shifter je Marko Žerak 
(AMD Hajdina) zasedel tretje mesto. V skupnem seštevku 
vseh voznikov je AMD Hajdina osvojilo 3. mesto, slavila je 
ekipa AMD Ptuj. 
Karting dirke bodo letos v Slovenji vasi na sporedu še en-
krat, saj bo AMD Ptuj v septembru organiziralo še eno dir-
ko za državno prvenstvo in pokal Sportstil.

Besedilo in foto: JM, Štajerski tednik

Najboljša trojica v kategoriji R3 – Rotax Mini Max Državno prvenstvo Slovenije v kartingu 
2018, rezultati članov AMD Hajdina
R2 – Rotax Micro Max:
1. Aleksandar Bogunovič (AMD Ptuj)
2. Nik Ščulac (AMD Ptuj)
R3 – Rotax Mini Max:
1. Mai Sadar (AMD Šlander)
2. Dimitrij Mlakar (AMD Hajdina)
3. Mitja Miklaužič (AMD Hajdina)
R5 – Rotax Max:
1. Anže Dovjak (AMD Šlander)
R6 – Rotax DD2:
1. Primož Matelič (AMD Hajdina)
R8 – KZ2:
1. Vid Pšajd (AMD Hajdina)
2. Jan Skledar (AMD Hajdina)
4. Maks Mlakar (AMD Hajdina)
R9 – Shifter:
1. Zvonko Črešnik (Slo)
3. Marko Žerak (AMD Hajdina)
Ekipni vrstni red:
1. AMD Ptuj 373 točk
2. AMD Šlander 324 točk
3. AMD Hajdina 210 točk

1. Ivan Osenjak, Skorba 42, roj. 4. 2. 1957, umrl 25. 6. 2018.
2. Marija Murko, Slovenja vas 61a, roj. 21. 8. 1934, umrla 16. 7. 2018. 
3. Marija Krumpak, Zg. Hajdina 165, roj. 16. 7. 1926, umrla 19. 7. 2018.
4. Alojz Roškar, Hajdoše 43c, roj. 20. 6. 1941, umrl 8. 8. 2018.
5. Janez Hriberšek, Hajdoše 2b, roj. 14. 9. 1927, umrl 22. 8. 2018.
6.  Ema Vogrinec, Skorba 60, roj. 7. 4. 1929, umrla 10. 9. 2018.
7. Marijan Ogrizek, Zg. Hajdina 81a, roj. 25. 9. 1953, umrl 18. 9. 2018.
8. Branko Purg, Skorba 24, roj. 26. 5. 1959, umrl 20. 9. 2018.

V hvaležen spomin

90 poletij Frančiške Cartl

Ko jo srečaš, ji sežeš v roko in začutiš trden stisk ter prijazen pogled v oči, si misliš, da so se zmotili, ko so rekli, da pra-
znuje že 90. jubilej. A ko v pogovoru izveš, da bo najstarejši sin Ivan naslednje leto zaokrožil sedem križev, da mu bo čez 
dve leti sledil Rajko, leta 2022 Stanko in 2026 še Slavko, se pustiš prepričati, da videz včasih tudi vara.

Tokrat zelo, v korist naše slavljenke, še vedno mladostne 
Frančiške Cartl z Zg. Hajdine 74, četrte izmed osmih otrok 
v družini Vaupotič iz Male vasi. Pričujoča fotografija pove 
več kot tisoč besed. Nastala je, ko sva jo le nekaj dni po 
slovesnosti, konec avgusta 2018, obiskala s predsedni-
kom Društva upokojencev Hajdina Antonom Cestnikom. 
Pred nama sta jo z voščilom počastila župan občine Haj-
dina mag. Stanislav Glažar in direktorica občinske uprave 
Valerija Šamprl. Za njene zasluge v kurirski službi med 
nemško okupacijo pa so jo obiskali tudi predstavniki 
Združenja za vrednote NOB Hajdina in Gorišnica.
Med nami se je razvil sproščen klepet, v katerem sva od 
najine sogovornice Frančke Cartl – ome, kot jo kličejo do-
mači in prijatelji, izvedela marsikaj zanimivega o njenem 
življenju, ki se deli na tri pomembna obdobja. Mladost v 
gorišniški občini, pretežni del življenja šestčlanske druži-
ne v Nemčiji in zanimiva, pestra jesen življenja, ki jo uživa 
tam, kamor jo je pred sedmimi desetletji pripeljala ljube-
zen z Zgornjehajdinčanom Janezom Cartlom. Nekaj let 
sta kmetovala na moževi domačiji, nato se je v tujino naj-
prej odpravil mož, potem pa se je v Nemčijo preselila vsa 
družina. 
Izmed sinov se je v domovino vrnil le Rajko, ki si je z ženo 
Angelo ustvaril družino in zgradil nov dom na sosednji 
parceli. Leta 1990 sta se z možem vrnila na Hajdino. Pre-
uredili so Cartlovo domačijo in v njej sta nekaj let uživala 
srečno jesen življenja, ki so jo bogatili tudi njuni nasle-
dniki. Žal možu Janezu ni bilo dano, da bi bil deležen ve-
selja, ki ga ima oma Frančka ob osmih vnukih in devetih 
pravnukih. 
Gospa Frančka je dolgoletna članica Društva upokojen-
cev Hajdina ter Društva žena in deklet občine Hajdina, 
tudi gasilci in nogometaši nikoli ne odidejo iz njene hiše 
praznih rok. 
Ob njenem jubileju ji v imenu vseh, ki jo cenimo in imamo 
radi, želimo, da bi namesto svojega vseživljenjskega dvo-
kolesnega spremljevalca še naprej poganjala sobno kolo, 
uživala ob gledanju priljubljenih oddaj, branju knjig in revij, 
udeležbi na dogodkih v cerkvi in občini … ter čila in vedra 
med svojimi najdražjimi čez deset let dočakala trimestno 
število svečk na jubilejni torti. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak Jubilantka v družbi prijateljev Združenja za vrednote NOB Hajdina

Jubilantka Frančiška Cartl in predsednik Društva upokojencev Hajdina Anton 
Cestnik
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Stanko Žnidar, častni član PGD Gerečja vas, praznuje 
90 let

Opravljati gasilsko službo je verjetno eno izmed najlepših poslanstev, ki jih lahko človek opravlja v življenju. Biti prosto-
voljni gasilec vse svoje življenje je za marsikoga zgolj samo želja, le redkim pa to uspe tudi doseči.

Med tistimi, ki jim je to do sedaj odlič-
no uspevalo, je tudi naš častni član 
tovariš Stanko Žnidar, ki je pred krat-
kim praznoval jubilejnih 90 let. Tovariš 
Stanko Žnidar je dolgoletni član Pro-
stovoljnega gasilskega društva Gere-
čja vas in je v svojih najbolj produk-
tivnih letih prejel gasilsko odlikovanje 

II. stopnje, priznanje gasilske zveze 
III. stopnje, več značk za dolgoletno 
delo, plaketo gasilskega veterana in 
listino o častnem članstvu. Letos mu 
je bila podeljena tudi značka za 60-le-
tno delo v dobrobit društva. Tovariša 
Stanka smo gasilci našega društva 
obiskali v sredo, 12. septembra. Iskre-

no smo mu voščili iz srca, mu zaželeli 
veliko zdravja ter predali sliko z nje-
govo najljubšo ustanovo – gasilskim 
domom v Gerečji vasi. 
Vse najboljše, gospod Stanko, in še na 
mnoga leta! 

Urška Kiselak

Gasilci PGD Gerečja vas so čestitali slavljencu Stanku Žnidarju.                                              
Foto: Uroš Paveo

Jubilantu Stanku Žnidarju čestitali krajani in hajdinski 
kletarji

Stanko Žnidar iz Gerečje vasi je 11. septembra praznoval svoj 90. rojstni dan. Ob visokem osebnem prazniku so mu prišli 
čestitat tudi člani vaškega odbora, podžupan Karl Svenšek, domači gasilci, za posebno presenečenje pa so poskrbeli 
njegovi prijatelji – hajdinski občinski kletarji.
Poleg tega, da je bil vzoren družinski mož, oče in dedek, 
je bil vse življenje zelo aktiven in delaven na vseh podro-
čjih vaškega življenja. Danes je tudi častni član PGD Ge-
rečja vas, poznan tudi kot eden od hajdinskih občinskih 
kletarjev in še bi lahko naštevali. Prav njegova skromnost 
in delavnost sta iz njega naredili velikega ter spoštovanja 
vrednega sovaščana in občana.

Besedilo in foto: MI
Voščila so slavljencu v Majski Vrh, med čudovite haloške griče, ponesli tudi nje-
govi prijatelji – hajdinski kletarji.

Junij 2018
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Na OŠ HAJDINA 
15.–29. 10. 2018 med 9.00 in 11.00  
Vsi, ki se želite naučiti uporabljati miško, 

tipkovnico, e-pošto, mobilnik in fotoaparat.  

OŠ Hajdina: (02) 788 12 60  
(lahko se oglasite tudi osebno v šoli) 
e-pošta: simbiozahajdina@gmail.com  

ime in priimek, telefonsko št. 
do 15. 10. 2018    Vljudno vabljeni!  

 

OPRAVIČILO

Zakoncema Marti in Petru Šegula s Sp. Hajdine, ki sta slavila biserno poroko, se opravičujemo, ker je bila v junijski številki Hajdinčana
ob članku o njunem jubileju objavljena malo nejasna fotografija. V uredništvo smo dejansko prejeli fotografijo manjše resolucije in 
v popravku objavljamo novo fotografijo, ki smo jo prejeli naknadno.
Jubilantoma naj še enkrat velja iskrena čestitka!

Uredništvo Hajdinčana

Slavljenca na praznični dan v cerkvi sv. Martina v krogu družine in prijateljev. Foto: arhiv Sagadin
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Vaščani in tudi nekateri okoličani so v skupni vaški sod prispevali 
kar nekaj grozdja, večjo količino pa so potrgali pri Zelenkovih v 
Skorbi. Po prvih informacijah so letos naprešali okrog 600 litrov. 

Že ob martinovem bo vaško vino na pokušnji, so obljubili pridni 
skorbovski kletarji.

Besedilo in foto: TM

Skorbovska vaška trgatev v dežju

Tradicionalna vaška trgatev z naslovom Skorba trga in preša je bila letos krajša in manj vesela kot ponavadi. A grozdje 
je pobrano, vaški kletarji so ga sprešali in spravili v sode, kjer ga bodo skrbno donegovali do novega vinskega letnika.

Športni dogodki ob občinskem prazniku
DATUM URA DOGODEK ORGANIZATOR

01. 10. 2018 17.00 Občinsko prvenstvo v nogometu - člani ŠZ Občine Hajdina
02. 10. 2018 17.00 Občinsko prvenstvo v nogometu - veterani ŠZ Občine Hajdina
04. 10. 2018 13.00 Občinsko prvenstvo v golfu - moški, ženske ŠZ Občine Hajdina
06. 10. 2018 13.00 Občinsko prvenstvo v ribolovu - četvorke Obkanalski krivolovci in VO Slovenja vas
11. 10. 2018 16.00 Občinsko prvenstvo v footgolfu ŠZ Občine Hajdina
13. 10. 2018 09.00 Občinsko prvenstvo v ribolovu - pari RD Žejne Ribice
13. 10. 2018 14.00 Dan ONŠ Golgeter Hajdina ONŠ Golgeter Hajdina
19. 10. 2018 16.00 Nočni pohod na Donačko goro Planinsko društvo Hajdina
20. 10. 2018 09.00 Memorial Danija Rajha RD Žejne Ribice
20. 10. 2018 09.00 Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu ŠZ Občine Hajdina
27. 10. 2018 17.00 Občinsko prvenstvo v vrtnem kegljanju ŠD Nova Hajdina
31. 10. 2018 09.00 Občinsko prvenstvo v tenisu - pari Tenis klub Skorba
03. 11. 2018 09.00 Občinsko prvenstvo v streljanju Lovska družina Boris Kidrič Hajdina
02. 11. 2018 18.00 Občinsko prvenstvo v kegljanju ŠD Gerečja vas
17. 11. 2018 09.00 Turnir v karateju EUROEAST 2018 Karate klub WKSA Hajdina


