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Čestitamo 
ob 20. prazniku 
Občine Hajdina

Pregled investicij in investicijska 
vlaganja 2018–2022

210 let javnega šolstva na Hajdini 
in obisk predsednika republike

Srečanje starejših občanov nad 
70 let

Športni dogodki ob prazniku 
Občine Hajdina

Foto: Langerholc

Vljudno vas vabim

na prireditev ob
20. prazniku Občine Hajdina,

ki bo v soboto, 10. novembra 2018:
ob 15. uri 

23. tradicionalna prireditev »Iz mošta vino – pridi na Hajdino« 
v farni cerkvi sv. Martina

ob 16.30
osrednja prireditev v šotoru na trgu pred občino.

Vesel bom, če se boste tudi vi pridružili našemu praznovanju!

Mag. Stanislav Glažar
župan Občine Hajdina
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VABILO 
  
 

V okviru praznovanj ob občinskem prazniku vas vabimo 
na prijeten jesenski večer, obarvan z domačo pesmijo, 

glasbo in dobro družbo, na   

VEČER VINSKIH PESMI 
 

z ljudskimi pevci in godci, 
 
 
 

ki bo v soboto, 3. 11. 2018, 
 

v Domu krajanov Skorba ob 18. uri. 
  
 

»Kdor poje in igra z iskrenim srcem,  
se smeji in veseli,  

v družbi radost doživi.«   
 

Vljudno vabljeni, da skupaj zapojemo in nazdravimo! 
  
 
 
 
 

KD Skorba in ljudske pevke 
 

UVODNIK 

Marijan Fesel

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.

Kje si, hvaležnost?

Jesenski čas in zahvalna nedelja, praznik vseh 
svetih in spomin na naše rajne, občinsko in 
župnijsko praznovanje, visoki jubilej javnega 
šolstva na Hajdini in lokalne volitve, skrb 
župljanov za urejenost cerkvenih objektov 
in številna društva, ki vsaka na svoj način 
dodajajo kamenček v mozaik raznolikosti 
dogajanja v občini in župniji … Vse to in še 
marsikaj mi v teh dneh drami moje misli in 
jih spreminja v besedo »hvala«, v besedo, ki 
vedno bolj izginja iz nabora uporabljenih 
besed, s katerimi komuniciramo. 
Iz šolskih let se spominjam zgodbe o 
hvaležnem medvedu. Še vidim sliko rjave 
zverine, ki presenečeni gospodinji prinaša 
zibelko, polno medenih hrušk – v zahvalo, 
ker mu je iz šape izdrla trn. Kot otrok sem 
občudoval medveda, kako je bil hvaležen, in 
dojel, da je to zelo lepa lastnost, ki jo moramo 
imeti tudi ljudje, sicer nas bo lahko sram pred 
živalmi … 
In danes? Marsikdo bo z vzdihom dejal, 
da današnji svet hvaležnosti ne pozna. 
Kdo še ni slišal pregovora »Nehvaležnost je 
plačilo tega sveta«? Prej ali slej se v življenju 
srečamo z njo. Tudi ona ima zasluge, da svet 
ni raj na zemlji, marveč solzna dolina. Vedno 
pogosteje se mi zastavlja vprašanje, zakaj je 
krepost hvaležnosti bolj redek cvet. Odgovor 
iščem v tej smeri: Verjetno ne uspeva v vsaki 

zemlji in v vsakem podnebju, če se lahko tako 
izrazim. Korenini samo v plemenitem srcu, ki 
se zaveda svoje obdarovanosti. Če pa tega 
ne spoznaš in ne priznaš darov, ki si jih bil 
deležen in jih še prejemaš, nimaš podlage za 
hvaležnost. Kdor se ne čuti dolžnika, temveč 
upnika, ki samo zahteva svoje pravice, nima 
vzroka za hvaležnost. Tak ne bo hvaležen ne 
Bogu, ne človeku, ne naravi, nikomur … V 
silni naglici, v katero smo zabredli, ni prostora 
in časa, da bi prepoznali obdarjenost. Toliko 
dobrega smo že prejeli, prejemamo in bomo 
najverjetneje deležni tudi v prihodnje, a se 
lahko hitro zgodi, da bomo vse to spregledali, 
zamahnili z roko in šli dalje. 
Brez hvaležnosti pa ne moremo veljati za 
vzgojene ljudi. Hvaležnost je znamenje 
kulture srca in vnaša v medčloveške odnose 
toplino, prisrčnost in darežljivost. Kdor je 
poln sebe, vidi povsod le sebe, sploh ne opazi, 
koliko drugi zanj store. Domišlja si, da si je 
vse sam pridobil, naredil, ustvaril: sedaj uživa 
sadove lastnih rok in uma. Pri tem je morda 
celo prepričan, kako je »napreden«, osvobojen 
vsake odvisnosti, ne potrebuje nikogar, vse 
zmore sam. Hvaležnost je izraz dejstva, da 
smo vse prejeli. Nekaj smo morda tudi sami 
izboljšali in predali naprej »v boljšem stanju« 
– saj to je naša naloga, da ustvarjamo 
boljši svet, ki bo tudi nam dolgoval nekaj 
hvaležnosti. Žal pa smo tudi kaj poslabšali in 
tudi to predali v dediščino potomcem … 

Hvaležnost je znamenje ljubezni. Ko znam 
ceniti dobroto drugih, premagam ujetost 
vase. Hvaležnost je znamenje ponižnosti. 
Vidim, da ne zmorem vsega sam, da mi 
morajo pomagati drugi. Hvaležnost mi tudi 
daje možnost, da rastem. Če sem že pozobal 
vso modrost, če sem že tako pameten, ne 
smem pozabiti, da mi vsak posameznik 
pripravlja današnji in jutrišnji dan. Na takšen 
ali drugačen način. Ko vse to zares odkrijem 
in spoznam, se bom s hvaležnostjo zastrmel 
nad dejstvom, da je na svetu še vendar toliko 
lepega, čistega, neoskrunjenega: ptičji let, 
vonj zemlje, vrišč otrok pri igri, materine 
roke, ki pripravljajo hrano, očetovi žulji, ki 
so jo zaslužili, prijazen odgovor neznanca 
na cesti, zdravnikova zavzetost za moje 
počutje, učiteljeva skrb za doseganje vzgojnih 
ciljev, politikova angažiranost za dobrobit 
naroda, duhovnikovo prizadevanje za dušni          
blagor … Naštevam lahko v nedogled … 
In za vsem tem ljubezen Boga Očeta, ki je 
vtkal v naše življenje ljudi in dogodke, lepoto 
narave in skrivnostnost vesolja, ki skorajda 
samoumevno prikličejo iz dna srca besedo 
hvala. 
Ob vsem zapisanem si želim, da bi hvaležnost 
postala dragocena in nepogrešljiva prvina za 
gradnjo boljše in srečnejše prihodnosti.

Marijan Fesel

VABILO 
 

Vabimo vas na uprizoritev komedije v 4 dejanjih 

»Koga naj obkrožim?« 
V izvedbi amaterskih gledališčnikov iz Kungote. 

Predstava bo v nedeljo 4. novembra ob 18. uri v 
Domu krajanov Skorba. 

Delo je napisala Iris Golob in Janko Vindiš. Nastopa 20 
amaterskih igralcev iz Kungote pod vodstvom režiserja Janka 

Vindiša. 

 
                                              Vljudno vabljeni! 

  

 

 
 
 
 
 

V A B I L O 
Vabljeni na PUŠLŠANK v SKORBO, kjer bomo 

pokusili letošnjo domačo skorbovsko kapljico                         
in skupaj nazdravili. 

 
PUŠLŠANK BO ODPRT 

OD 12. 11. DO 16. 11. 2018 

V DOMU KRAJANOV SKORBA  

VSAK DAN OD 18. DO 22. URE. 

 
Dobrodošli na »skorbovskem Pušlšanku«! 
 
 

Vabijo kletarji z VO Skorba 
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8. dopisna seja Občinskega sveta Občine Hajdina

Dopisna seja je trajala do četrtka, 9. 8. 2018, do 12. ure. Z 
dopisno sejo je bilo sprejeto:
1. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicij-
skega projekta (DIIP) št. 371-41/2018 »Izgradnja ploč-
nika ob LC 328 221, odcep PSC Hajdina–Maja (II. in III. 
faza)«.
2. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v 
Spodnjem Podravju.

22. redna seja Občinskega sveta Občine Hajdina
26. septembra 2018 z začetkom ob 17. uri je potekala 22. 
redna seja Občinskega sveta Občine Hajdina. Sprejeto je 
bilo:
1. Sklepi in zapisnik 21. redne seje in 8. dopisne seje.
2. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav in internih hišnih črpališč na območju Občine 
Hajdina.
3. Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra. S tem skle-
pom se status zemljišča – grajeno javno dobro – ukine in 
postane last Občine Hajdina.

Navedeni parceli sta v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča 
na Ptuju vpisani kot grajeno javno dobro.
4. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javne-
ga dobra. S tem sklepom se pridobi status grajenega jav-
nega dobra na nepremičninah:

Navedene nepremičnine postanejo last Občine Hajdina, 
pri katerih se zaznamuje grajeno javno dobro. Zemljišča, 
navedene v tem sklepu, so vpisana kot last Občine Hajdi-
na.
5. Predlog sklepa o priznanjih Občine Hajdina za leto 
2018. Podelijo se naslednja priznanja:

 – zlati grb: Radoslavu Simoniču, Zg. Hajdina 127, za 
prizadevanje za ustanovitev občine, vodenje občine 
v treh mandatih kot župan ter za zasluge in razvoj 
občine na različnih področjih življenja in dela lokalne 
skupnosti;

 – srebrni grb: Jožefu Ekartu, Sp. Hajdina 14, za aktivno-
sti na področju šolstva in različnih področjih vaške 
skupnosti;

 – srebrni grb: Zvonku Glažarju, Hajdoše 66b, za večle-
tna dejanja, prizadevnost in zasluge v gasilstvu;

 – bronasti grb: Simoni Hazimali, Skorba 26, za večletno 
aktivno delo na kulturnem področju.

 – Župan je pri tej točki člane občinskega sveta sezna-
nil, da bo priznanje župana podelil Janezu Ogrincu, 
Skorba 35.

Parc. št. Id. št. K. o. Površina (m2) Namenska raba

135/15 ID 873861 Slovenja vas 393 153 Podeželsko naselje

135/13 ID 3723373 Slovenja vas 393 219 Podeželsko naselje

135/11 ID 2184138 Slovenja vas 393 121 Podeželsko naselje

135/12 ID 2148072 Slovenja vas 393 67 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

167/10 ID 6500682 Slovenja vas 393 74 Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

167/12 ID 6500680 Slovenja vas 393 152 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

204/2 ID 1680301 Slovenja vas 393 494 Podeželsko naselje

205/6 ID 2803186 Slovenja vas 393 116 Podeželsko naselje

227/6 ID 6453147 Slovenja vas 393 73 Podeželsko naselje

227/4 ID 6453165 Slovenja vas 393 75 Podeželsko naselje

228/2 ID 6453146 Slovenja vas 393 114 Podeželsko naselje

236/6 ID 6453144 Slovenja vas 393 219 Podeželsko naselje

254/5 ID 5857942 Slovenja vas 393 659 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

212 ID 3344746 Slovenja vas 393 1021 Podeželsko naselje

487/9 ID 1527296 Gerečja vas 394 814 Podeželsko naselje

569/6 ID 2367845 Gerečja vas 394 12 Podeželsko naselje

569/7 ID 4382657 Gerečja vas 394 2 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

567/9 ID 4217235 Gerečja vas 394 121 Podeželsko naselje

348/4 ID 5844201 Hajdoše 395 75 Podeželsko naselje

353/4 ID 5844184 Hajdoše 395 487 Podeželsko naselje

354/4 ID 5844196 Hajdoše 395 301 Podeželsko naselje

268/7 ID 481003 Skorba 396 244 Podeželsko naselje

262/11 ID 6738917 Skorba 396 48 Podeželsko naselje

619/45 ID 91492 Hajdina 397 641 Podeželsko naselje

619/88 ID 1748759 Hajdina 397 255 Podeželsko naselje

707/12 ID 6355493 Hajdina 397 5 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Drugo kmetijsko zemljišče

87/2 ID 319929 Draženci 399 307 Gozdno zemljišče

112/8 ID 636679 Draženci 399 102 Podeželsko naselje

86/2 ID 4267904 Draženci 399 72 Gozdno zemljišče

272/10 ID 3208712 Draženci 399 5 Podeželsko naselje

180/10 ID 1561333 Draženci 399 3 Podeželsko naselje

271/11 ID 1728934 Draženci 399 4 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

271/10 ID 3892922 Draženci 399 36 Podeželsko naselje

272/3 ID 1384918 Draženci 399 19 Podeželsko naselje

180/6 ID 1173053 Draženci 399 246

1063/2 ID 306981 Hajdina 397 323

180/11 ID 4144079 Draženci 399 26

Slovenja vas 393ID 5857943254/6 129

562/10 ID 6636790 Gerečja vas 394 231

170/2 ID 6500676 Slovenja vas 393 576

185 ID 1822235 Slovenja vas 393 907

6. Predlog sklepa o priznanjih za najlepše urejeno vaško 
skupnost in za najlepše urejene objekte v Občini Hajdi-
na za leto 2018. Priznanja prejmejo:

 – Vaška skupnost Hajdoše priznanje za najlepše ureje-
no vaško skupnost;

 – Prevozniško, trgovsko in storitveno podjetje Vauda, 
d. o. o., Zg. Hajdina 83a, priznanje za vzorno urejen 
poslovni objekt;

 – Kmetija Pesek, Slovenja vas 19, priznanje za vzorno 
urejeno kmetijo;

 – Anica in Vlado Žitnik, Hajdoše 100, zlata vrtnica za 
vzorno urejeno stanovanjsko hišo;

 – Družina Obran, Draženci 82c, srebrna vrtnica za vzor-

no urejeno stanovanjsko hišo;
 – Družina Bračič - Kmetec, Draženci 45a, srebrna vrtni-

ca za vzorno urejeno stanovanjsko hišo;
 – Terezija Cvilak, Slovenja vas 27, bronasta vrtnica za 

vzorno urejeno stanovanjsko hišo.
7. Predlog sklepa o soglasju k izvajanju vzgojnega pro-
grama domov za učence s posebnimi potrebami.

 – Člani občinskega sveta so se seznanili tudi s Poroči-
lom o izvrševanju proračuna Občine Hajdina za janu-
ar–junij 2018.

Občinska uprava Občine Hajdina

Slovesnost ob novi asfaltni cesti v 
Slovenji vasi

V Slovenji vasi, na novi asfaltni cesti na odseku Škrinjar–Kokol, je bila v ne-
deljo, 30. septembra, krajša slovesnost s prijetnim druženjem in slavnostnim 
odprtjem nove pridobitve.
Občani, ki živijo ob tej cesti, so namreč 
po tem, ko so cesto dali v javno dobro, 
kar nekaj let čakali na asfaltno prevle-
ko in letos poleti se jim je dolgoletna 
želja tudi uresničila. Občina Hajdina 
je v celoti pokrila investicijo, v sklopu 
modernizacije ceste pa so izvedli tudi 
odvodnjavanje meteornih voda, za-
menjali dotrajani vodovod, na koncu 
ceste vgradili protipožarni hidrant, ob 
cesti pa je tudi že vse pripravljeno za 
kasnejšo izvedbo javne razsvetljave. 
Zbrane na dogodku je pozdravil do-
mačin Tomaž Kokol in se v imenu 
uporabnikov ceste zahvalil tako Ob-
čini Hajdina, županu mag. Stanislavu 
Glažarju kot tudi svetnikom za pod-
poro te investicije, posebej pa doma-
čemu svetniku Urošu Matjašiču. Ko-
kol je povedal, da je za vse, ki živijo ob 
tej cesti, to velika in zelo dragocena 
pridobitev, ki so jo že težko pričakova-
li. Tudi zaradi asfaltne ceste v ulico je 
življenje tam zdaj precej lepše in ka-
kovostnejše.
V imenu občine Hajdina je zbrane 
pozdravil svetnik Uroš Matjašič in tudi 
simbolično prerezal vrvico na moder-
nizirani cesti. Druženje so nato nada-
ljevali na zelenici na vrtu pri Jožetu 

Mlakarju in njegovi družini.
Besedilo in foto: TM

OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani 
Občine Hajdina (www.hajdina.si) ob-
javljen razpis o sofinanciranju malih 
komunalnih čistilnih naprav in internih 
hišnih črpališč na območju Občine Haj-
dina.

Občinska uprava

Občinski svetnik Uroš Matjašič je v Slovenji vasi opravil simboličen prerez vrvice na modernizirani cesti Škri-
njar–Kokol.

Uporabniki ceste in vabljeni gostje so druženje nadaljevali na vrtu pri Mlakarjevih, kjer so tudi nazdravili.

Parc. št. Namenska raba Površina (m²) ID-znak K. o.
793/6 Nezazidano stavbno 303 ID 6889884 Hajdoše
793/7 Nezazidano stavbno 208 ID 6889885 Hajdoše

Parc. št. Id. št. K. o. Površina (m2) Namenska raba

135/15 ID 873861 Slovenja vas 393 153 Podeželsko naselje

135/13 ID 3723373 Slovenja vas 393 219 Podeželsko naselje

135/11 ID 2184138 Slovenja vas 393 121 Podeželsko naselje

135/12 ID 2148072 Slovenja vas 393 67 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

167/10 ID 6500682 Slovenja vas 393 74 Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

167/12 ID 6500680 Slovenja vas 393 152 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

204/2 ID 1680301 Slovenja vas 393 494 Podeželsko naselje

205/6 ID 2803186 Slovenja vas 393 116 Podeželsko naselje

227/6 ID 6453147 Slovenja vas 393 73 Podeželsko naselje

227/4 ID 6453165 Slovenja vas 393 75 Podeželsko naselje

228/2 ID 6453146 Slovenja vas 393 114 Podeželsko naselje

236/6 ID 6453144 Slovenja vas 393 219 Podeželsko naselje

254/5 ID 5857942 Slovenja vas 393 659 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

212 ID 3344746 Slovenja vas 393 1021 Podeželsko naselje

487/9 ID 1527296 Gerečja vas 394 814 Podeželsko naselje

569/6 ID 2367845 Gerečja vas 394 12 Podeželsko naselje

569/7 ID 4382657 Gerečja vas 394 2 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

567/9 ID 4217235 Gerečja vas 394 121 Podeželsko naselje

348/4 ID 5844201 Hajdoše 395 75 Podeželsko naselje

353/4 ID 5844184 Hajdoše 395 487 Podeželsko naselje

354/4 ID 5844196 Hajdoše 395 301 Podeželsko naselje

268/7 ID 481003 Skorba 396 244 Podeželsko naselje

262/11 ID 6738917 Skorba 396 48 Podeželsko naselje

619/45 ID 91492 Hajdina 397 641 Podeželsko naselje

619/88 ID 1748759 Hajdina 397 255 Podeželsko naselje

707/12 ID 6355493 Hajdina 397 5 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Drugo kmetijsko zemljišče

87/2 ID 319929 Draženci 399 307 Gozdno zemljišče

112/8 ID 636679 Draženci 399 102 Podeželsko naselje

86/2 ID 4267904 Draženci 399 72 Gozdno zemljišče

272/10 ID 3208712 Draženci 399 5 Podeželsko naselje

180/10 ID 1561333 Draženci 399 3 Podeželsko naselje

271/11 ID 1728934 Draženci 399 4 Podeželsko naselje

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

Podeželsko naselje

Najboljše kmetijsko zemljišče

271/10 ID 3892922 Draženci 399 36 Podeželsko naselje

272/3 ID 1384918 Draženci 399 19 Podeželsko naselje

170/2 ID 6500676 Slovenja vas 393 576

185 ID 1822235 Slovenja vas 393 907

Slovenja vas 393ID 5857943254/6 129

562/10 ID 6636790 Gerečja vas 394 231

180/6 ID 1173053 Draženci 399 246

1063/2 ID 306981 Hajdina 397 323

180/11 ID 4144079 Draženci 399 26
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Pogled na obdobje 2014–2018 in obetaven pogled na 
novo obdobje 2018–2022 na področju investicijskih 

vlaganj v Občini Hajdina
Na področju investicijskih vlaganj je bilo kljub zmanjšanju sredstev za investicije v obdobju 2014–2018 narejenega 
ogromno. Namen tega prispevka je, da se prikaže, v kaj in kje se je vlagalo. Da so bili projekti, ki so bili načrtovani 
v proračunu Občine Hajdina, izvedeni, pa so v veliki meri pripomogla nepovratna sredstva, naj so bila pridobljena iz 
Evropskih skladov, državnih sredstev ali z drugih institucij ministrstev.
Smelo upanje za dokončanje obsežnih projektov (dokončanje sekundarnih odcepov kanalizacije in agromelioracije Haj-
dina 2, 3 in 4) v naslednjih letih pa nam dajejo že potrjena nepovratna sredstva.

REALIZIRANO V OBDOBJU 2014–2018 PO PODROČJIH

Ceste:
 – Rekonstrukcija lokalne ceste LC 328 221 v naselju 

Zgornja Hajdina z izgradnjo pasu za pešce in kolesar-
je na odcepu PSC Hajdina–Maja, 1. faza, izvedeno leta 
2015 in 2016.

 – Asfaltiranje javne poti JP 829 351 na odcepu Galun 
(Skorba)–Gajec (Gerečja vas), izvedeno leta 2015.

 – Izgradnja pločnika ob lokalni cesti LC 328 261 v na-
selju Gerečja vas (mimo gasilskega doma), izvedeno 
leta 2015.

 – Asfaltiranje javne poti JP 829 841 na odcepu Mitrej–
Mariborska cesta.

 – Izgradnja pločnika ob LC 328 221 v naselju Draženci 
na odcepu kapela–nadvoz AC, izvedeno leta 2015.

 – Izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-454 v nase-
lju Hajdoše na odcepu Zupanič–poljska pot za Gere-
čjo vas, izvedeno leta 2016 in 2017.

 – Izgradnja poti za pešce in javne razsvetljave ob lokal-
ni cesti LC 328 161 v naselju Gerečja vas na odcepu 
gasilski dom–nadvoz čez AC proti Kungoti, izvedeno 
leta 2016.

 – Postavitev BIČ-naprave nad prehodom za pešce na 
regionalni cesti R2-544 v naselju  Zgornja Hajdina, iz-
vedeno leta 2016 v višini 6964 EUR.

 – zgradnja pasu za pešce v naselju Draženci na odcepu 
krožišče–Rajh, izvedeno leta 2017. 

 – Ureditev parkirišča pred Športnim parkom Gerečja 
vas, izvedeno leta 2017.

 – Postavitev polnilnice za električne avtomobile na lo-
kaciji v naselju Zgornja Hajdina, izvedeno leta 2017.

 – Asfaltiranje občinske ceste v naselju Slovenja vas na 
odcepu Kokol–Škrinjar.

 – Ureditev varne šolske poti pred OŠ Hajdina, 1. faza, 
izvedeno leta 2018.

 – Sanacija javne poti JP 829 291 v naselju Hajdoše, iz-
vedeno leta 2018.

Investicije Zgornja Hajdina

Draženci – urejanje hodnika za pešce

Izgradnja pločnika v Hajdošah

 – Rekonstrukcija križišča z gradnjo opornega zidu v na-
selju Skorba, izvedeno leta 2018.

 – Asfaltiranje parkirišča (igrišča) pred Domom krajanov 
Draženci, izvedeno leta 2018. 

Javna razsvetljava:
 – Na področju izgradnje nove in rekonstrukcije stare, 

dotrajane javne razsvetljave je bilo v obdobju 2014–
2018 vloženih leta 2015 58.144 EUR, leta 2016 82.361 
EUR, leta 2017 24.475 EUR in leta 2018 19.920 EUR. 

 – Tukaj gre predvsem za odseke javne razsvetljave, ki 
smo jih bili primorani zgraditi v sklopu izgradnje ka-
nalizacije ali ko se je nizkonapetostno omrežje polo-
žilo v zemljo.

 – Leta 2018 predstavlja strošek zamenjavo starih ener-
getsko potratnih svetil z novimi, varčnejšimi LED-sve-
tilkami.

Kanalizacija:
 – Izgradnja sekundarnih odcepov kanalizacije v naselju 

Občine Hajdina v sklopu projekta Regionalni razvojni 
program za razvoj regij RRP8 za obdobje 2013–2015, 
dokončano leta 2015 v višini 957.912 EUR.

 – Izgradnja sekundarnih odcepov kanalizacije leta 
2016 in 2018 v višini 52.719 EUR.

Izgradnja hišnih priključkov:
 – Občina Hajdina je v sklopu izgradnje sekundarnih 

odcepov kanalizacijskega omrežja Hajdina zaradi 
možnosti priključitve novih uporabnikov izvedla 
hišni priključek od revizijskega jaška do parcelne 
meje uporabnika. Za ta namen je bilo namenjenih 
leta 2015 9738 EUR, leta 2016 33.997 EUR, leta 2017 
12.892 EUR in leta 2018 40.000 EUR. 

Vodovod:
 – Izgradnja vodovoda v naselju Draženci na odcepu 

Ferš, izvedeno leta 2016.
 – Izgradnja vodovoda v naselju Hajdoše ob kanalu 4.0 

na odcepu Sabina, izvedeno leta 2016.
 – Izgradnja vodovoda za zazidalno območje pri PSC 

Hajdina, izvedeno leta 2015.
 – Izgradnja vodovoda v naselju Gerečja vas na odcep 

Vajda.
 – Izgradnja vodovoda v naselju Hajdoše na odcepu Vo-

grinec, izvedeno leta 2017.
 – Izgradnja vodovoda v naselju Slovenja vas na odcepu 

Kokol–Škrinjar, izvedeno leta 2018.
Rekonstrukcije NN-omrežij:
V rekonstrukcijo NN omrežij, kar pomeni odstranitev pro-
stozračnih vodov elektro omrežja v zemljo, je Občina Haj-
dina namenila za stroške zemeljskih del, v sklopu katerih 
so se položili še drugi komunalni vodi, naslednja sredstva:

 – Na lokacijah v naseljih Zgornja Hajdina, Gerečja vas in 
Slovenja vas leta 2015 v višini 21.593 EUR.

 – V naselju Draženci je bilo leta 2016 in 2017 

Izgradnja pločnika v Hajdošah

Izkop Gerečja vas

Izkop Zgornja Hajdina

Izgradnja pločnika v Dražencih
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porabljenih sredstev v višini 11.860 EUR.
 – V naselju Skorba je bilo leta 2017 porabljenih sred-

stev v višini 8662 EUR.
 – V naselju Zgornja Hajdina je bilo leta 2018 porablje-

nih sredstev 6015 EUR. 
Športni objekti:

 – Izgradnja namakalnega sistema v Športnem parku 
Hajdoše, izvedeno leta 2015.

 – Prizidek k slačilnicam ŠD Hajdoše, izvedeno leta 2015.
 – Izgradnja atletske steze na igrišču v Hajdošah, izve-

deno leta 2015.
 – Izgradnja namakalnega sistema na nogometnem 

igrišču v Slovenji vasi, izvedeno leta 2016.
 – Postavitev tribun na nogometnem igrišču Hajdoše, 

izvedeno leta 2016.
 – Položitev umetne mase na atletski stezi v Hajdošah, 

izvedeno leta 2016.
 – Postavitev tribun na igrišču v Skorbi in na Hajdini, iz-

vedeno leta 2017.
Vrtec Najdihojca Hajdina:

 – Ureditev sedme igralnice, izvedeno leta 2015 v višini 
44.173 EUR.

Pokopališče Hajdina:
 – Ureditev žarnega polja št. 2 z 58 nišami za žare, izve-

deno leta 2015.
 – Ureditev žarnega polja št. 3 z 58 nišami, izvedeno leta 

2018.
Ureditev dvoran in gasilskih domov:

 – Na področju urejanja dvoran in gasilskih domov je 
bilo leta 2015 izvedeno globinsko injektiranje teme-
ljev v Domu krajanov Skorba.

 – Pri Domu vaščanov Draženci je bil leta 2016 zgrajen 
prizidek.

Vzdrževanje kulturnih spomenikov:
 – Za vzdrževanje kulturnih spomenikov je bilo v celo-

tnem obdobju 2014–2018 namenjeno 29.326 EUR.
Polnilnica za električne avtomobile:

 – Na lokaciji PSC Hajdina je bila leta 2017 postavljena 
polnilnica za električne avtomobile, višina investicije 
6887 EUR.

Operacije v kmetijstvu:
 – Leta 2015 se je izvedla komasacija na komasacijskem 

območju Hajdina 1 v višini 102.583 EUR.
 – Agromelioracijska dela na komasacijskem območju 

Hajdina 1 so se končala leta 2018 v višini 234.601 EUR.

PRIDOBLJENA SOFINANCERSKA NEPOVRATNA 
SREDSTVA V OBDOBJU 2014–2018 PO VIRIH 
SOFINANCIRANJA

Načrt porabe sofinanciranje države po 21. členu 
Zakona o financiranju občin:

Kanalizacija

Komasacije

Vaško središče Gerečja vas dobiva novo podobo.

Urejanje vaškega središča Gerečja vas

 – Leta 2015 je občina prejela iz navedenega vira sofi
 – nanciranja za dokončanje projekta Izgradnja sekun-

darnih odcepov kanalizacije v naselju Občine Hajdina 
12.304 EUR.

 – Leta 2016 je občina prejela iz navedenega vira sofi-
nanciranje za dokončanje projekta Izgradnja pločni-
ka ob regionalni cesti R2-454 v naselju Hajdoše na 
odcepu Zupanič– poljska pot za Gerečjo vas 24.467 
EUR.

 – Leta 2017 je občina prejela iz navedenega vira sofi-
nanciranja za dokončanje projekta Ureditev parkiri-
šča pred Športnim parkom Gerečja vas 25.068 EUR.

 – Leta 2018 bo občina prejela iz navedenega vira so-
financiranja za dokončanje projekta Rekonstrukcija 
križišča z gradnjo opornega zidu v naselju Skorba 
39.920 EUR. 

Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj:
 – Leta 2015 je občina prejela iz navedenega sklada za 

dokončanje projekta Izgradnja sekundarnih odcepov 
kanalizacije v naselju Občine Hajdina 854.514 EUR.

EKO sklad, Slovenski ekološki sklad:
 – Leta 2017 je občina prejela iz navedenega sklada za 

dokončanje projekta 6887 EUR.
Fundacija za šport:

 – Leta 2016 je občina prejela iz navedene fundacije 
za dokončanje projekta Tribune na igrišču Hajdoše 
18.850 EUR nepovratnih sredstev. 

 – Leta 2017 je občina prejela iz navedene fundacije za 
dokončanje projekta Tribune na igrišču Skorba 8840 
EUR nepovratnih sredstev.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in proračun Re-
publike Slovenije iz Programa razvoja podeželja RS za po-
dukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano 
z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in 
gozdarstva.

Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih 
območjih

 – Leta 2015 je občina prejela iz navedenih skladov za 
operacijo Komasacija na komasacijskem območju 
Hajdina 1 nepovratna sredstva v višini 102.583 EUR.

 – Leta 2018 je občina prejela iz navedenih skladov za 
operacijo Agromelioracijska dela na komasacijskem 
območju Hajdina 1 nepovratna sredstva v višini 
234.601 EUR.

Investicijska vlaganja v investicije, ki so se začele 
izvajati leta 2018 oz. za katere so že pridobljena 
nepovratna sredstva in se bodo izvajala v obdobju 
2018–2022

Operacije v kmetijstvu:
 – V letu 2018 se izvajajo geodetska dela na komasacij-

skem območju Hajdina 2 in 3. Po končani komasaci-
ji se bodo začela agromelioracijska dela, ki se bodo 
končala leta 2020. Vrednost del znaša 610.944 EUR.

 –  Leta 2019 se bodo začela geodetska dela na komasa-
cijskem območju Hajdina 4, ki se bodo končala sku-
paj z agromelioracijskimi deli leta 2021. Vrednost del 
znaša 322.046 EUR.

 –  Za navedene operacije so izdane odločbe Agencije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja o 100-odstotnem 
sofinanciranju operacij.

Kanalizacija:
 –  V letih 2019–2021 je predvidena izvedba projekta 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Dra-
ve – Občine Hajdina, katerega investicijska vrednost 
znaša 960.678 EUR. Projekt je potrdilo Ministrstvo za 
okolje in prostor, prav tako je odobreno sofinancira-
nje iz kohezijskega sklada EU v višini 85 % upraviče-
nih stroškov, kar znaša 719.810 EUR, in Nacionalna 
sredstva v višini 127.025 EUR.

Občinska uprava

Izgradnja atletske steze v Hajdošah

Zbirni center za odpadke
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Čeprav Odlok o načinu opravljanja 
obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki in Tehnični pravilnik o rav-
nanju s komunalnimi odpadki prepo-
vedujeta kakršno koli ravnanje v na-
sprotju z določili odloka, tehničnega 
pravilnika in drugih predpisov, ki ure-
jajo ravnanje s komunalnimi odpadki, 
so podatki zadnje čistilne akcije Oči-
stimo Slovenijo 2018 pokazali, da ni 
tako. 
Podatki kažejo, da občani najpogo-
steje odmetavajo odpadke iz avto-
mobilov (plastenke, pločevinke, pla-
stične vreče, papirčke) v cestno telo 
lokalno zbirnih cest, lokalnih cest, jav-
nih poti, da odlagajo zeleni vrtni od-
pad in zeleni vrtni odrez na mesta, ki 
niso predvidena za to, da odlagajo v 
naravo gradbene in kosovne odpad-
ke, da odlagajo ob zbiralnicah ločenih 
frakcij, namenjenih za zbiranje odpa-
dne embalaže iz stekla, tudi mešane 
komunalne odpadke, druge ločene 
frakcije (odpadni papir in karton, od-
padno embalažo iz papirja in kartona, 
odpadno embalažo iz plastike, kovin 
in sestavljenih materialov) in kosovne 
odpadke. 
Občinski odlok v 37. členu določa 
ukrepe v primeru nepravilno odlo-
ženih komunalnih odpadkov, v pr-
vem odstavku 49. člena pa določa 
prepovedi za povzročitelje oziroma 
imetnike odpadkov.
Z globo 1400 evrov se za prekršek 
na podlagi prvega odstavka 57. čle-
na odloka kaznuje pravna oseba. Z 
globo 400 evrov se za prekršek iz 
prvega odstavka 57. člena odloka 
kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. Z globo 400 evrov se 
za prekršek iz prvega odstavka 57. 
člena odloka kaznuje posameznik.

Aleš Lešnik, inšpektor
Skupna občinska uprava občin v 

Spodnjem Podravju

Odmetavanje/odlaganje odpadkov 
v naravo

Vsakdo izmed nas rad gre na lep, miren sprehod oz. nedeljski izlet s svojo druži-
no v naravo. V naravi se lahko naši otroci brezskrbno igrajo, skačejo in so lahko 
tudi glasnejši. Kaj je potem z vsemi temi odvrženimi odpadki v naravo? Kdo se 
želi sprehajati po naravi, kjer vsepovsod ležijo plastenke, pločevinke, plastične 
vreče, kosovni odpadki, gradbeni odpadki, zeleni vrtni odpad itd.?

Odlaganje bioloških odpadkov in zelenega vrtnega odreza v naravo

Odlaganje odpadkov v zbiralnico ločenih frakcij

Šofer Milan Sagadin tokrat ni imel 
gasilske uniforme, a je kljub temu de-
loval kot pravi poklicni voznik. Z vso 
odgovornostjo je pred Cankarjevim 
domom odložil svoje potnice: Jožico 
Mihelak, Marto Sitar, Roziko Cestnik, 
Marjano Veronek in Olgo Nahberger, 
ki so v spremstvu Cecilije Bernjak in 
avtorice zapisa poiskale medgenera-
cijski oder in se pripravile za svoj prvi 
nastop v slovenskem kulturnem hra-
mu na Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje. Že osemnajstič je letos pod 
eno streho tri dni potekalo srečanje 
društev upokojencev iz vse Slovenije 
in tujine. Več kot 3000 posameznikov 
je skrbelo za to, da je več kot 17.500 
obiskovalcev v izobraževalnem in 
strokovnem programu izvedelo mar-
sikaj zanimivega ter uporabnega za 
kakovostno in zdravo staranje. Vsi pa 
so lahko uživali tudi v bogatem spre-
mljevalnem kulturnem programu, ki 

so ga pripravila številna društva. 
Marsikje so Hajdinčanke doslej že na-
stopile, tu pa še ne. Kot vedno so se 
tudi tokrat odlično odrezale in si za-
služile glasen aplavz. Podobno je bilo 
Hajdinske ljudske pevke so zapele na 

Festivalu za tretje življenjsko obdobje. 
tudi v sredo, ko so nastopili Ljudski 
pevci DU Turnišče.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Za kapelo v Hajdošah poleg 
vaških žena že 30 let skrbi Tinček 

Marčinko
Če se pripeljete v Hajdoše z mariborske strani, se vam v križišču ob zavijanju 
na levo pogled ustavi na vedno lepo urejeni vaški kapeli, ki ima dolgoletno 
zgodovino.

Cvetlična gredica v vsakem letnem 
času daje poseben čar temu sakralne-
mu spomeniku, lepo pokošena zeleni-
ca in v jeseni sproti pograbljeno listje 
pa priča o tem, da vaščanom Hajdoš 
ni vseeno za videz vaškega jedra, ka-
terega del je tudi kapelica.
Za gredico in cvetje skrbijo vaške 
žene in dekleta. Pomoč pri vrtnarskih 
delih in urejenosti kapelice ter zvo-

njenju pa nudi Tinček Marčinko, ki to 
s posebno ljubeznijo počne že polnih 
trideset let.
Za njegovo požrtvovalnost sta mu v 
imenu vaščanov in župljanov nadvse 
hvaležna predsednica Vaškega odbo-
ra Hajdoše Hilda Bedrač in farni žu-
pnik naddekan Marijan Fesel.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Tinček Marčinko je ponosen na hajdoško kapelo, po-
svečeno Lurški Materi božji, pri kateri prebije veliko 
svojega prostega časa.     

Hajdinske frajlice zapele v Cankarjevem domu

Hajdinske frajlice, kot se že lep čas imenujejo Ljudske pevke DU in KPD Stane Petrovič Hajdina, so v ponedeljek,                             
1. oktobra 2018, z gasilskim avtom PGD Hajdina odpotovale v prestolnico.

Hajdinske ljudske pevke so zapele na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.
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Ko se srečajo starejši naše občine

Deseti oktober je bil dan, namenjen prijetnemu srečanju starejših občank in 
občanov občine Hajdina, starih nad 70 let. V velikem številu so se tudi letos 
zbrali v Domu krajanov v Skorbi ter med seboj delili dobro voljo in veselje.

Občina Hajdina je že tradicionalni do-
godek pripravila ob občinskem pra-
zniku, na druženju pa je zbrane prija-
zno nagovoril župan mag. Stanislav 
Glažar, ki je dejal, da mu je v veselje, 
da je vsako leto več starejših na sre-
čanju, in da so to lepi trenutki, ki jim 
polepšajo jesen življenja. 
V OBČINI TRENUTNO 578 OBČANOV 
STARIH NAD 70 LET
Zahvalil se je tudi tistim starejšim 
občanom, ki ustvarjajo v društvih in 
skrbijo za promocijo svojega kraja in 
občine. Ob tem je še razkril, da po tre-
nutno zbranih podatkih v občini Haj-
dina živi kar 578 starejših nad 70 let; 
244 je moških in 334 žensk. 
Župan Glažar je posebno pozornost 
namenil najstarejšima udeležencema 
srečanja. Med ženskami je bila to ob-
čanka častitljive starosti Marija Cestar 
iz Dražencev, rojena leta 1923, med 
moškimi pa je letos ta čast pripadla 
Zdravku Vedlinu z Zgornje Hajdine 
z letnico rojstva 1931. Župan se je ob 
tej priložnosti spomnil tudi na najsta-
rejšega občana Maksa Kampla z Zg. 
Hajdine, ki pa se zaradi bolezni sreča-
nja ni mogel udeležiti, zato je župan 
obljubil, da ga bo z majhno pozorno-
stjo obiskal na domu. 
Za prijeten kulturni program so po-
skrbeli mladi kulturniki KD Skorba, 
učenci OŠ Hajdina in OŠ Breg, za glas-
beni del in dobro voljo pa je v drugem 
delu srečanja poskrbel Uroš Sagadin.
 

Besedilo in foto: TM
Posebno pozornost na srečanju starejših je župan Stanislav Glažar tudi letos namenil najstarejšima udele-
žencema: Mariji Cestar iz Dražencev in Zdravku Vedlinu z Zg. Hajdine.

Prijetni utrinki s srečanja v Skorbi ...

V nedeljo, 7. oktobra, je najstarejši vaščan Skorbe Karol Spolenak dopolnil 95 
let. Svojo častitljivo starost preživlja v Domu upokojencev na Ptuju, kjer se v 
družbi osebja na E4 zelo dobro počuti.

V Skorbi so tudi letos učenci OŠ Hajdina in OŠ Breg poskrbeli za prijeten kulturni 
program.

Predstavniki VO Skorba na obisku 
pri najstarejšem sovaščanu

Vesel je bil obiska svojih sovaščanov, 
s katerimi je vsa leta živel v slogi in ra-
zumevanju. V Skorbo se je iz rojstne 
Slomškove Ponikve priženil leta 1952 
in si skupaj z ženo Rozalijo ustvaril 
družino. Leta 1997 je ovdovel in vse 
do leta 2016 živel v svojem domu, 
kjer je skupaj s hčerko Silvo, njenim 
možem Francijem, vnukoma Matijo 
in Primožem, pravnukom Gašperjem 
in z njegovo mamico Karmen mirno 
preživljal jesen življenja. Šestletni 
šolar Gašper rad prihaja z mamico in 
atijem v Skorbo in skoraj vedno obi-
šče v domu svojega »deda Karla«, saj 
se rad spominja časov, ko je, sedeč 
v »podlipniku«, z zanimanjem spre-
mljal njegove otroške podvige s ko-
lesom, avtom, žogo ali drugimi igrali.

Tatjana Mohorko
Foto: arhiv družine Brodnjak

Jubilantu je čestitala in darilo izročila predsednica Vaškega odbora in KD Skorba Renata Gabrovec, voščila 
pa sta mu tudi vodja ljudskih pevk Marija Kolarič ter kletar in član VO Skorba Franc Šlamberger.
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Sedem desetletij ptujske študijske knjižnice

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, ena od osrednjih kulturnih ustanov Spodnjega Podravja in ena od pomembnejših sloven-
skih splošnih in osrednjih območnih knjižnic, opravlja svoje poslanstvo za uporabnike šestnajstih občin ustanoviteljic 
in pogodbenic, kot osrednja območna knjižnica pa še za tri občine z Ormoškega.

Njeni začetki segajo v čas po drugi svetovni vojni, ko so 
bile po uredbi Narodne vlade po vseh večjih pokrajinskih 
središčih organizirane javne študijske knjižnice. Študijska 
knjižnica na Ptuju, katere naslednica je današnja Knjižnica 
Ivana Potrča, je bila ustanovljena 27. julija 1948, poslova-
nje je začela 1. avgusta 1948 v dominikanskem samostanu. 
Temeljno knjižno zalogo je pridobila iz bogate strokovne 
knjižnice leta 1893 ustanovljenega Muzejskega društva na 
Ptuju, iz knjižnih fondov ptujske gimnazijske knjižnice in 
zalog Narodne imovine. Delo prve knjižničarke je bilo za-
upano Rajki Smodič, ženi takratnega upravnika ptujskega 
muzeja, naloge prvega upravnika pa Henriku Šelu, upo-
kojenemu šolskemu nadzorniku, ki je postavil temelje za 
razvoj ustanove. 
Začetki njenega delovanja so bili izredno težki: bila je brez 
ustreznih prostorov in inventarja, ubadala se je s hudim 
pomanjkanjem denarja, kadra in uradnih tiskovin, imela ni 
niti žigov, s katerimi bi lahko označila lastništvo gradiva. 
Od velike množice z vseh vetrov nabranih knjig je bila le 
vsaka dvanajsta pisana v slovenskem jeziku. Zaradi težav 
s financiranjem jo je občinska oblast sredi leta 1954 celo 
ukinila in jo kot posebni oddelek priključila k Mestnemu 
muzeju, a je spomladi 1955, po posredovanju državnih 
prosvetnih oblasti, svoj dekret o ukinitvi morala preklicati. 
Desetletje po ustanovitvi (1958) se je Študijska knjižnica 
združila z Ljudsko knjižnico oz. Mestno knjižnico in čitalni-
co na Ptuju, v okviru katere je od leta 1955 naprej deloval 
Pionirski oddelek, namenjen predšolskim otrokom in od-
raščajoči mladini. Nova ustanova z imenom Ljudska in štu-
dijska knjižnica Ptuj je leta 1962 dobila status matične knji-

žnice za ptujsko občino, desetletje kasneje pa tudi pravico 
do obveznega izvoda tiskanih publikacij (1971). V njenem 
okviru je od jeseni 1959 delovala tudi Potujoča knjižnica, 
ki je obiskovala tiste predele ptujske občine, kjer knjižnic 
ni bilo. Knjižnica je že od ustanovitve naprej opravljala tudi 
arhivalno nalogo in skrbela za ohranjanje kulturne dedi-
ščine: zbirala je gradivo trajne vrednosti s področij znano-
sti, književnosti in umetnosti, skrbela za zbirko redkih in 
dragocenih starih tiskov ter posebno pozornost posvečala 
zbiranju, bibliografski obdelavi in hranjenju domoznan-
skega gradiva z območja Dravskega in Ptujskega polja ter 
Haloz in Slovenskih goric.
V začetku osemdesetih let se je knjižnica v skladu z ra-
zvojnimi usmeritvami bibliotekarske stroke preobliko-
vala v regionalno splošnoizobraževalno knjižnico za ob-
močje ptujske in ormoške občine ter se konec desetletja 
začela pripravljati na avtomatizacijo poslovanja. Prva 
računalniška izposoja je stekla leta 1990 v Študijskem 
oddelku, tri leta kasneje je knjižnica, ki se je medtem 
okitila z imenom pisatelja Ivana Potrča, prešla na raču-
nalniško obdelavo gradiva in avtomatizirano izposojo v 
vzajemnem, on-line dostopnem bibliografskem sistemu 
COBISS. Na prelomu stoletja so se uspešno rešili še pro-
storski problemi knjižnice, ki so ji vrsto let onemogočali, 
da bi zadihala s polnimi pljuči. Jeseni leta 2000 so se vsi 
oddelki knjižnice, ki so dotlej poslovali na različnih lo-
kacijah v mestu (Študijski oddelek od leta 1969 naprej v 
minoritskem samostanu, Mladinski in Ljudski oddelek pa 
na Krempljevi ulici), združili pod eno streho v mogočni 
stavbi prenovljenega Malega gradu na Prešernovi ulici.

Sedemdeset let delovanja Knjižnice Ivana Potrča Ptuj so knjižničarji obeležili z izdajo jubilejnega zbornika in z razstavo prestižnih knjižnih izdaj. Foto: Albin Bezjak

Uvodoma so zbrane likovnike pozdravili: predsednica Li-
kovno-fotografske sekcije občine Hajdina Cecilija Bernjak, 
ravnateljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber in župan ob-
čine Hajdina mag. Stanislav Glažar, ki je dal ustvarjalcem 
zeleno luč za uspešno delo. Kolonije so se udeležili: Marjan 
Špingler, Tadeja Smogavec, Drago Kacjan, Zdenka Kop-
še, Slavica Petrena in Anemarija Vuk iz Likovne sekcije 
Vurberk, s Hajdine pa: Cecilija Bernjak, Mira Bezjak, An-
gelca Černenšek, Anton Gojkovič, Vesna Jančič, Romana 
Kiseljak, Antonija Krajnc, Jana Kraševec, Nežka Kurnik, 
Vesna Mohorko Fajfar, Marta Simonič, Sonja Šmigoc, 
Ajda Fajfar, Majda Vrabl, Majda Vučkovič in kot zunanja 
mentorica Jelka Leskovar. Iz vrst fotografov sem sodelo-

vala avtorica prispevka Silvestra Brodnjak. Posebej veseli 
smo bili, da so se nam pridružile učenke: Nea Šerdoner, 
Ana Angel, Lara Tekmec, Nika Šerdoner, Zoja Vrabl in 
Nesi Jerot.
Ustvarjena dela so bila razstavljena ob slovesnosti, ki je bila 
23. oktobra na Osnovni šoli Hajdina, ob kateri je izšel tudi 
jubilejni zbornik. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Odrasli del likovnikov ob zaključku likovne kolonije 

Začetek delovanja v Malem gradu je sovpadel z novo za-
konodajo, ki je na področju javnih knjižnic uvedla pokra-
jinske oziroma osrednje območne knjižnice. Ta status je 
dobilo deset slovenskih knjižnic, med njimi tudi ptujska. 
Leta 2003 je knjižnici, dotlej eni redkih regionalnih knjižnic 
brez vpeljane bibliobusne mreže, uspelo realizirati tudi 
več desetletij načrtovan nakup bibliobusa in tako ljudem 
iz odmaknjenih krajev olajšati dostop do storitev matične 
knjižnice.
V zadnjem desetletju dopolnjuje knjižnica svoje delovanje 
z različnimi storitvami v digitalnem okolju. Uporabnikom 
zagotavlja dostop do elektronskih baz podatkov ter elek-
tronskih arhivov serijskih publikacij, skrbi za digitalizacijo 
knjižničnega gradiva in njegovo vključitev na domoznan-
ski portal Kamra (www.kamra.si) in v Digitalno knjižnico 
Slovenije (www.dLib.si), s čimer zagotavlja trajno ohranja-
nje knjižničnih gradiv in pisne kulturne dediščine nacio-
nalnega pomena. V dLib je prispevala ok. 145.000 strani 
digitaliziranega gradiva, kar jo uvršča na visoko drugo me-
sto med slovenskimi splošnimi knjižnicami. Zaživel je tudi 
spletni biografski leksikon znanih osebnosti Spodnjega 
Podravja (www.spodnjepodravci.si), ki prispeva k osvetlje-

vanju zgodovine našega območja in dosežkov njegovih 
posameznikov.
Od povojnih časov do danes sta se podoba in vloga knji-
žnice močno spremenili. Iz nekdanje izposojevalnice knjig 
se je razvila v sodoben kulturno-informacijski center, ki 
ponuja široko paleto storitev, od kulturno-izobraževalnih 
do socialno-družbenih. Ves čas svojega obstoja je morala 
loviti ravnotežje med Scilo zakonskih predpisov, strokov-
nih normativov in standardov ter Karibdo finančnih zmo-
žnosti okolja, v katerem deluje. Kljub mnogim težavam, 
ki jih je na svoji poti morala premagati, je vztrajno sledila 
spremembam v družbi in stroki ter se strokovno in orga-
nizacijsko razvijala. K rasti, razvoju in ugledu ustanove so 
pripomogle številne generacije knjižničarjev, katerih misli, 
ideje in strokovno delo so trdno vtkani v temelje naše hiše. 
V jubilejnem letu 2018 stoji pred novimi izzivi, saj moderna 
informacijska družba spreminja njeno tradicionalno vlogo 
in naloge. Kot izkazujejo neštete izkušnje iz preteklosti, bo 
vse izzive, ki jih prinaša prihodnost, uspešno reševala le ob 
trdni in odločni podpori lokalnih skupnosti. 

Melita Zmazek

To in ono iz Likovno-
fotografske sekcije 

občine Hajdina
V soboto, 29. septembra, je na Osnovni šoli Hajdina pote-
kala II. likovna kolonija Hajdina 2018, ki jo je ob podpori 
občine Hajdina organizirala Likovno-fotografska sekcija 
občine Hajdina. Kot gostje so sodelovali tudi člani Likovne 
sekcije TD Vurberk in učenci predmetne stopnje Osnovne 
šole Hajdina. Ustvarjali so motive, povezane z 210-letnico 
javnega šolstva na Hajdini, ki sovpada z 20-letnico obstoja 
občine Hajdina in 5-letnico delovanja sekcije.

Strokovna mentorica Likovno-fotografske sekcije Romana Kiseljak s svojimi 
učenkami
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Svoja dela so na razstavi, ki je bila odprta v soboto, 6. okto-
bra 2018, predstavili avtorji, ki so na skupinskem posnet-
ku: Mira Bezjak, Vesna Jančič, Majda Jakolič, Majda Vučk-
ovič, Angelca Černenšek, Antonija Krajnc, Majda Vrabl in 
Jana Kraševec (stojijo na desni strani odra), Romana Kise-
ljak pa stoji sedma na levi strani. Razen njih so se predsta-
vili še: Cecilija Bernjak, Anton Gojkovič in Marta Simonič, 
od fotografov pa avtorica fotozapisa Silvestra Brodnjak. 
Dvorana na Vurberku je bila skoraj pretesna za vse, ki so 

spremljali kratek kulturni program, v katerem so nastopili 
pevci iz Dvorjan. Spregovorili pa so: Ivan Žižek, predsednik 
TD Vurberk, Cecilija Bernjak, predsednica Likovno-foto-
grafske sekcije občine Hajdina, Marjan Špingler, predse-
dnik Likovne sekcije Vurberk, in župan Občine Duplek Mi-
tja Horvat, ki je tudi odprl razstavo. 

Besedilo in foto: SB

Hajdinski likovniki že četrtič razstavljali na Vurberku

Člani Likovno-fotografske sekcije občine Hajdina smo tudi letos sodelovali na 4. Likovni koloniji Vurberk 2018.

Tonkine slike žarijo, kot bi zasijalo nekaj neresničnega

»Tokratno razstavljavko Antonijo Krajnc, za prijatelje Tonko, poznam že zelo dolgo, a šele zadnji dve leti, odkar prihaja v 
našo likovno ustvarjalnico, imam priložnost občudovati to, o čemer mi je pripovedovala, ko sva pred leti nekaj več časa 
posvečali njenemu literarnemu udejstvovanju. Vedela sem, da ji je blizu abstraktno slikarstvo, kar se je začutilo tudi 
iz njenih motivov, nastalih ob naših srečanjih ob sredah, ko pa sva fotografirali za razstavo predvidena in pripravljena 
dela, pa me je izjemno presenetila.«

Tako sem zapisala v zloženki za prvo samostojno razsta-
vo Antonije Krajnc, ki se je hajdinski in tudi širši javnosti 
predstavila v torek, 9. oktobra 2018, ko so razstavišče na-
polnili njeni likovni pa tudi drugi prijatelji od blizu in daleč.
Odprtje Tonkine razstave je izzvenelo nekoliko drugače 
kot dosedanje tovrstne prireditve, in to prav zaradi nje-
ne vsestranskosti. Ob nastajanju »scenarija« sva se spre-
hodili po njenih aktivnostih v sedmih desetletjih, ki so 
minila od njenega prihoda na svet v rojstnem Dubrov-
niku, kjer je končala gimnazijo in višjo turistično šolo. V 
Zagrebu je pridobila ekonomsko univerzitetno izobraz-
bo in glavnino svoje delovne dobe posvetila turizmu.

Ko se Antonija (Tonka) zazre nekam v daljavo, v mislih pogosto že nastaja nova 
slika ali pa haiku, ki bo »pojasnil« njeno vsebino.

Sama sem jo spoznala v časih, ko je bila direktorica Talumo-
vega Vitala v Kidričevem. V prostem času se je pol svojega 
življenja ukvarjala s svetovanjem za kakovost življenja, ki 
temelji na zdravem življenjskem slogu in zdravi prehrani 
ter zdravju prilagojenim bivalnim in delovnim prostorom. 
Približno deset let je o tem objavljala prispevke za časopis.
V avtorici razstavljenih slik, ustvarjenih v akrilni tehniki na 
papirju, se skriva še več talentov, ki so ji ob poklicni karieri 
in materinskem poslanstvu osmišljali življenje. V razstavi-
šču smo lahko prelistali tri Tonkine pesniške zbirke, ki so 
nastale na temo ljubezni in poenotenja z naravo ter knjigo 
z naslovom Iskanja, ki se nanaša na samozdravljenje. 
Odprtje razstave se je začelo z melodijo gongov, ki je vse 
prisotne umirila in pripravila na to, da smo zbrano prisluh-
nili Ceciliji Bernjak, predsednici Likovno-fotografske sek-
cije pri KPD Stane Petrovič Hajdina. »Slike Antonije Krajnc so 
vitalne in barvite. Barve in motivi nas popeljejo v njen slikovi-
ti notranji svet. Svetloba, ki prodira skozi nanose barv, njene 
korajžne in navdihujoče poteze me bogatijo,« je strnila svoje 
občutke, nato pa dodala še misli strokovne mentorice Ro-
mane Kiseljak: »Ko Antonija prinese na ogled svoja dela in 
jih razstavi, osupnemo, saj vidimo slike, ki kar žarijo, kot bi 
zasijalo nekaj neresničnega. Na večini motivov prevladujejo 
kontrastne barvne kombinacije, hitra, odločna poteza čopi-
ča, bolj gosti ali bolj prosojni barvni nanosi, kar daje slikam še 
posebno dinamičnost. Slike izžarevajo radost in veselje, kar je 
verjetno tudi izraz avtoričinega doživljanja sveta …«
Moderatorka slovesnosti Tatjana Mohorko je predstavila 
Antonijo Krajnc tudi po literarni plati. Obiskovalce razsta-
ve je seznanila, da so vse slike na razstavi opremljene s ha-
ikuji – s sedemnajstzložnimi verzi, ki se nanašajo na motiv.

NATO SMO PRISLUHNILI TONKI IN IZBORU NJENIH PESMI 
Avtorici razstave je zaželela še mnogo podobnih pred-
stavitev v javnosti Barbara Zajc, predsednica KPD Stane 
Petrovič Hajdina. Župan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar, ki je razstavo tudi uradno odprl, je bil vidno zado-
voljen z doživetim in slišanim, predvsem pa s podobo raz-
stavišča, ki bo zadnje mesece iztekajočega se leta prinaša-
la barvitejši pogled na življenje in svet okoli sebe. 
Draga Tonka, čestitamo ti ob trenutku, ko si nam dovolila 
vpogled v svojo izraznost občutkov, in veseli smo, ker te ni 
bilo treba preveč spodbujati za prvi izstop iz likovne ano-
nimnosti. Ob tvojih delih si bomo nabirali energijo vsakič, 
ko pridemo v poslovno-stanovanjski center na Hajdini, saj 
bodo na ogled vsaj do konca novembra. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Antonija Krajnc ni le likovnica, ampak so poleg proznega dela Iskanja pred leti izšle tudi tri njene zbirke pesmi, iz katerih je prisotnim prebrala nekaj najljubših.

Utrinek z razstave
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Drugi del dneva je bil namenjen obisku 19. tradicional-
nega sejma – Prazniku kozjanskega jabolka v Kozjan-
skem parku. Še prej smo se ustavile na gradu Podsreda, 
se malo okrepčale z našimi domačimi dobrotami in izko-
ristile voden ogled gradu. 
Sejem je res nekaj zelo izvirnega, domačega. Osrednjo 
vlogo na stojnicah imajo namreč ekološke kmetije in 
umetniško-obrtniške delavnice. Poudarek je na starih 
sortah jabolk, zdravih kmetijskih pridelkih, pridelanih 
na sonaravni način, in izvirno ter domiselno predelanem 
sadju v ozimnico. Jabolko iz visokodebelnih travniških 
sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tra-
dicije in dediščine naših prednikov. Obrtniške delavnice 
ponujajo vrhunske izdelke ljudske tradicionalne obrti. 
Predstavljajo se tudi društva in množica glasbenih sku-
pin, ki s kulturnim programom prispevajo k prijetnemu 
vzdušju na prireditvi. 
Imele smo možnost videti tudi stiskanje jabolk vse do 
pridelave naravnega jabolčnega soka. Pozno popoldan 
smo se dobre volje vračale v Dražence, k Žejnim ribicam 

v dražensko jamo, kjer nas je čakala druga polovica čla-
nic našega društva. Domači ribiči so nam pripravili odlič-
no pečene postrvi, domači gostinec je poskrbel za pija-
čo, mlade gospodinje za dobro glasbo, na koncu pa ni 
manjkalo pečenih kostanjev.
Končno nam je uspelo najti lepo soboto, da je bilo vzduš-
je še boljše, in hvala Ribiškemu društvu Žejne ribice Dra-
ženci za odlično postrežbo in prostore. 

Zdenka Godec 
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Draženske žene na 
Kozjanskem

V soboto, 13. oktobra, smo se draženske gospodinje od-
pravile na izlet na Kozjansko.
Pot nas je vodila mimo Podčetrtka in Bistrice ob Sotli, kjer 
smo se zjutraj najprej ustavile na Svetih gorah in si ogle-
dale mogočno cerkev, posvečeno Svetogorski Mariji, ki je 
ena najstarejših bogoslužnih poti na Slovenskem.  

Na Prazniku kozjanskega jabolka

Članice Društva gospodinj Draženci so obiskale znamenito cerkev na Svetih go-
rah.

Na posestvu Biotehniške šole Ptuj na Grajenščaku je bila 16. oktobra delavnica, 
v okviru katere so Draženčanke stiskale jabolka in polnile jabolčni sok v stekle-
nice. Vse to bodo predstavile na letošnjem Gospodinjskem večeru.
Foto: arhiv društva

»Enota TV8-S je štela 20 borcev. V dolini 
ob Dravinji je naletela na močno sovra-
žnikovo zasedo. Po spopadu z Nemci so 
izgubili življenje štirje kurirji, med njimi 
komandir – 23-letni študent Stane Pe-
trovič - Ivan s Hajdine, Jože Korošec iz 
Spuhlje, Franc Petek iz Cvetkovcev in 
Anton Gorišek z Rečice ob Savinji. Tri 
slabo oborožene borce so ujeli, drugi 
borci pa so se prebili čez Dravinjo. Bile 

so tudi civilne žrtve.
Pri tem dogodku je žal bil ranjen tudi 
kmet Anton Vinko iz Dežnega, ki je bil 
prepeljan v bolnišnico Ptuj, kjer je pono-
či umrl. Čez štiri dni po hudem boju blizu 
Dežnega in ob Dravinji so se v Rodnem 
Vrhu sestali preživeli kurirji. Na novo so 
vzpostavili prejšnje zveze, izdajalko pa 
kaznovali s smrtjo. Za novega koman-
dirja TV-8S so namesto padlega Ivana 

postavili Rudija Lutra - Borisa,« je v 
nagovoru povedala Terezija Mirković. 

Kot lani je tudi letos organizirala, da so enega zadnjih 
sončnih jesenskih dni izkoristili za telovadbo pred ptuj-
skimi Termami. Iz vsake skupine je prišlo po nekaj članov 
in obiskovalci Term so z zanimanjem opazovali jutranjike, 
ki so pred njihovimi očmi naredili vsak okoli tisoč gibov. 
Pogled na barvito okolico Term je dodatno spodbudil te-
lovadce, da so sledili voditeljici Nežki. 
»Nežka nas je vodila skozi vaje od glave do pet, nato pa smo 
se, razgibani, po skupinah odpravili na kavo, čaj in klepet,« 
je povedala Marija Gabron, pobudnica za uvedbo Šole 
zdravja na Ptujskem. Zadovoljna je z nastankom kar štirih 
skupin v občini Hajdina, še posebej pa ceni prizadevanje 
ene najstarejših članic Šole zdravja na ptujskem koncu 
Nežke Kurnik, ki se je dolgo časa vsako jutro z avtom vo-
zila na telovadbo iz Slovenje vasi na Sp. Hajdino. Odkar 
ji je uspelo okoli sebe zbrati skupino članic, ki telovadijo 
v Športnem parku v Slovenji vasi, so vse zadovoljne, ker 

lahko peš prihajajo na jutranjo gimnastiko. Tudi hoja je na-
mreč del telovadbe.

S. Brodnjak

Del telovadnega kroga »jutranjikov«, ki jih je skozi vaje vodila Nežka Kurnik. 
Foto: Marija Gabron

Več kot 50 tisoč gibov 
udeležencev Šole zdravja 

v Termah Ptuj

Telovadke Šole zdravja iz Slovenje vasi so se udeležile tudi tradicionalnega vse-
slovenskega srečanja v Piranu. Foto: Zala Mohorič

Na parkirišču pred Grand hotelom Primus je bilo v pone-
deljek, 15. oktobra 2018, ob osmih zjutraj oranžno giba-
nje. Več kot 50 članov Šole zdravja iz Slovenje vasi, s Sp. 
Hajdine, Nove Hajdine, Zg. Hajdine – pri lipi, iz Kungote 
pri Ptuju in s Ptuja (Ljudski vrt in Panorama) se je odzvalo 
pobudi Nežke Kurnik, vodje skupine iz Slovenje vasi.

Slovesnost v spomin padlim 
partizanskim kurirjem

Združenje borcev za vrednote NOB Hajdina je pripravilo slovesnost v Domu 
krajanov v Doleni. V neposredni bližini so pred 74 leti bili težek boj partizanski 
kurirji postaje TV-8S s premočnimi okupatorjevimi vojaškimi silami v Halozah, 
blizu Dežnega in ob Dravinji.

Delegacija je k spomeniku v Zg. Pristavi položila 
venec in prižgalo svečo. Foto: TM
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Publicist in literarni zgodovinar, univerzitetni profesor Emil 
Cesar, roj. 1927, je o času druge svetovne vojne zapisal: »To 
je bil čas, ko so spet dobile veljavo tako etične kot moralne 
vrednote, kot so: tovarištvo, poštenje, spoštovanje druge-
ga, vrednotenje človeka po delu, nesebična predanost v 
boju za ohranitev naroda, njegove kulture; čas, ko zvesto-
ba domovini ni bila prazna beseda.«
Po uvodnem nagovoru predsednice Združenja borcev za 
vrednote NOB Hajdina Terezije Mirković je vse prisotne 
nagovoril Friderik Bračič, župan občine Videm, in med 
drugim poudaril pomen takih spominskih slovesnosti za 
ohranjanje zgodovinskih dejstev in s tem tudi ozaveščanje 
mladih o težkih dogodkih, ki so zaznamovali naš narod.
Tovarišica Branka Bezeljak, predsednica Območnega 
združenja borcev za vrednote NOB Ptuj, je v pozdravnem 
nagovoru osvetlila 70-letno zgodovino civilnodružbene 
organizacije Zveza borcev NOB do danes, ko se imenuje 
Zveza združenj borcev za vrednote NOB. Ne smemo dovo-
liti potvarjanja zgodovinskih dejstev, ne smemo dovoliti 
razvrednotenja partizanskega in vseljudskega upora proti 
okupatorju in narodnim izdajalcem. Ob načrtnem razdva-
janju naroda in pojavih neofašizma v Evropi in pri nas je še 
kako pomembno, da ohranjamo spomin na vse te dogod-
ke iz NOB.
NASTOP UČENCEV HAJDINSKE ŠOLE IN LJUDSKIH PEV-
CEV S HAJDINE
Kulturni program so pripravili pevci KPD Stane Petrovič 
Hajdina, ljudski pevci iz Vidma pri Ptuju in učenci OŠ Haj-
dina. Z recitacijami in pesmijo so napolnili čustva udele-

žencev proslave. Nato je delegacija položila venec pri spo-
meniku v Zg. Pristavi. V delegaciji so bili videmski župan 
Bračič, podpredsednik Območnega združenja NOB Ptuj 
Franc Toplak in podpredsednik ZB za vrednote NOB Hajdi-
na Franc Fridl. Sledilo je prijetno druženje v Doleni.

TM

S pesmijo in recitacijo so se v kulturnem programu predstavili učenci OŠ Hajdi-
na. Foto: T. Mirković

Pesmi, ki so skoraj že pozabljene, so zapeli ljudski pevci s Hajdine.

Neli Šešerko, 5 let, 2 meseca
Eliza Krasnić, 5 let, 6 mesecev

Otroci rdeče in bele igralnice obiskali Policijsko postajo 
na Ptuju in Zdravstveni dom Ptuj

Otroci vrtca Najdihojca s Hajdine so v torek, 9. okto-
bra, obiskali Policijsko postajo na Ptuju in Zdravstveni 
dom Ptuj. Na policijski postaji nas je pričakal naš vod-
ja policijskega okoliša Igor Levstik. Otrokom je pokazal, 
razkazal in predstavil naloge in delo policista. Ogleda-
li smo si policijsko postajo, vozila, s katerimi se policisti 
vozijo, in pripomočke, ki jih uporabljajo pri svojem delu. 
Otroci so imeli veliko vprašanj. Nanje so dobili tudi 
odgovore, saj je Igor Levstik potrpežljivo odgovarjal.
Nato smo se odpravili proti zdravstvenemu domu. 
Najprej smo si ogledali zobozdravstvene prostore, 
prijazna sestra pa nam je povedala pravljico in razlo-
žila, zakaj je pomembno redno umivanje zob. Za na-
grado je prav vsak otrok dobil žig na roko. 

V zdravstvenem domu nas je pričakala medicinska sestra 
Maja Šmigoc in nam predstavila potek sistematskih pre-
gledov. Razkazala nam je tudi prostore zdravstvenega 
doma.  
Odpeljala nas je do reševalcev. Pokazali so nam, kakšno je 
reševalno vozilo in razložili, čemu je namenjeno. Vsak je 
smel vstopiti vanj in si ga podrobneje ogledati. Opisali in 
povedali so nam, kakšne so naloge reševalcev in kakšno je 
delo, ki ga opravljajo. Otroci so izkazali veliko znanja, kljub 
vsemu pa so postavljali vprašanja in bili vedoželjni. 
Dan je bil zelo lep, videli in izvedeli smo veliko novega. 

Maja Bezjak, dipl. vzgojiteljica v rdeči igralnici

Otroci rdeče in bele igralnice na izletu na Ptuju, ko so obiskali tudi zgradbo zdravstvenega doma.

Tai Sluga, 3 leta, 4 mesece Lukas Kolarič, 1 leto, 5 mesecevEma Tetičkovič, 5 let, 7 mesecev
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Prvi teden v oktobru obeležujemo te-
den otroka, ko se organizirajo različni 
prostočasni in razvedrilni programi za 
otroke v vseh krajih po Sloveniji. Leto-
šnja tema je potekala pod naslovom 
Prosti čas s poudarkom, da se zaveda-
mo pomena kakovostnega preživljanja 
prostega časa. Ta je dragocen in po-
memben tako za otroka kot za celotno 
družino. To je tisti čas, ki si ga otroci 
lahko organizirajo po svoje, ko iščejo 
tisto, kar jih veseli in navdušuje. Ko se 
družijo s prijatelji in razvijajo svoje soci-
alne kompetence, pridobivajo izkušnje 
iz sveta okoli njih med plezanjem po 
drevesih, igralih, med igro na igrišču, v 
druženju s prijatelji pa tudi na spreho-
du po gozdu ali bližnjem travniku.
V takšni smeri smo razmišljali tudi v 
vrtcu, ko smo snovali zamisli o dejav-
nostih in delavnicah ob tednu otroka, 
prek katerih bodo lahko otroci kar naj-
bolje sporočali svoja čustva, komunici-
rali med seboj, se družili in spoznavali, 
kar si želijo, ter imeli možnost uživati v 

svojem »prostem času«. 
Prisluhnili smo otrokom in ves teden 
teden pripravili zanimive dejavnosti, 
ob katerih smo vsi skupaj zelo uživali 
in doživeli veliko lepega. Najprej smo 
se prek pravljic podali v pravljični svet, 
risali risbice za svoje prijatelje in se dru-
žili ob simbolni igri v različnih kotičkih. 
Torek je bil namenjen kuharskim delav-
nicam, ko so otroci s pomočjo vzgoji-
teljic postali mali kuharski mojstri in 
si skupaj pripravljali različne jabolčne 
dobrote. Najstarejši skupini iz bele in 
rdeče igralnice sta se ta dan odpravili 
na obisk na kmetijo k Tilnovi babici v 
Skorbo, kjer so se seznanili z delom na 
kmetiji in stroji, med katerimi so lahko 
občudovali tudi starodoben traktor in 
voz. Po ogledu so se lotili še kmečke-
ga opravila, ličkanja in luščenja koruze, 
ob koncu pa je sledila še malica z do-
mačimi flancati. Za obe skupini je bil 
zanimiv tudi naslednji dan, ko smo se 
odpravili na obisk v PGD Hajdoše, kjer 
nas je sprejela ekipa prijaznih gasilcev, 

ki so otrokom pokazali prostore, gasil-
sko opremo in avtomobile. Ob koncu 
so otroci imeli možnost preskusiti se 
kot pravi gasilci s škropljenjem v tarčo. 
Prav vsi so uživali in ob slovesu doži-
veli še eno presenečenje. V vrtec smo 
se lahko zapeljali z gasilskim vozilom, 
kar je bilo za otroke posebno doživetje. 
Ta dan so na obisku na kmetiji Meglič 
v Skorbi uživali tudi otroci iz rumene 
igralnice. Otroci, ki so ostali v vrtcu, so 
dan izkoristili za gibanje v naravi in uži-
vali v športnem dopoldnevu. 
Četrtek je bil poseben dan za vse, saj 
smo imeli v vrtcu obisk nekaterih ba-
bic in dedkov, ki so z otroki uživali ob 
različnih namiznih igrah. Prijetno in ve-
selo je bilo z njimi, ob slovesu je tu in 
tam stekla tudi kakšna solza, ki je bila 
dokaz, da se otroci, babice in dedki radi 
družijo in se imajo radi.
Zadnji dan je bil dan glasbe in plesa, 
ko smo v telovadnici uživali ob obisku 
Tadeja in Manje, ki sta nam predstavi-
la nekaj glasbil in skupaj z nami pre-
pevala otroške pesmi. V prijetnem in 
igrivem vzdušju je minil še zadnji dan 
v tednu otroka, ki smo ga zaključili z 
»vrtčevskim« kinom, ko smo uživali ob 
kokicah in risanki.
V tem tednu smo skupaj doživeli veli-
ko novega, prijetnega in zanimivega. 
Prijetnim druženjem smo v naslednjih 
dneh po igralnicah dodali še različna 
srečanja s starši ob pečenih kostanjih, 
pohodih in na srečanju na jesenskem 
Živžavu na Ptuju, kjer so otroci bele in 
rdeče igralnice skupaj s starši uživali ob 
ustvarjalnih delavnicah in ob gledališki 
predstavi Čebelica Debelinka. 
Za prijazno sodelovanje in pomoč se 
zahvaljujemo PGD Hajdoše, kmeti-
ji Zelenko in kmetiji Meglič iz Skorbe, 
Tadeju in Manji, babicam in dedkom, 
staršem ter ZPM in CID Ptuj. V vrtcu 
se bomo še naprej trudili, da otrokom 
vsak dan posebej obogatimo bivanje v 
vrtcu, da bo prijazno, veselo, nasmeja-
no in ustvarjalno.

Renata Gabrovec, vzgojiteljica

Teden otroka v vrtcu Najdihojca

Otroci bele in rdeče igralnice na obisku na kmetiji Zelenko

Otroci bele in rdeče igralnice na obisku pri gasilcih v PGD Hajdoše

Prelep jesenski dan, preživet v dobri in sproščeni družbi staršev in otrok zelene 
igralnice

Otroci modre igralnice so se podali na sprehod v jesenski gozd.

Utrinki iz vrtca Najdihojca Hajdina

V oranžni igralnici smo spoznavali jesenske pridelke, med drugim smo si po-
drobneje ogledali bučo in jo prerezali.

Kostanjev piknik staršev, otrok in vzgojiteljic vijolične igralnice

V tednu otroka sta otroke v oranžni igralnici obiskala posebna dedek in babica.
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Prvošolce sprejeli v Šolsko 
skupnost učencev

V ponedeljek, 8. oktobra, so bili prvošolci OŠ Hajdina spre-
jeti v Šolsko skupnost učencev.
Glasno so obljubili, da bodo vzorni učenci in da bodo upo-
števali šolska pravila in pravila lepega vedenja. Učenci iz 
tretjega razreda so zapeli šolsko himno in pripravili kratek 
kulturni program. Prvošolčke so pozdravili predsednica 
ŠSU Nika Šerdoner, ravnateljica Vesna Mesarič Lorber in 
mentorica ŠSU Dragica Kosi.
Hkrati je vsak prvošolček dobil prijatelja iz devetega razre-
da. Devetošolci bodo budno bdeli nad svojimi malimi pri-
jatelji. Ob zaključku je oboje pričakalo presenečenje. Po-
sladkali so se s torto, ki jim jo je pripravila Mateja iz šolske 

kuhinje. Bilo je pravo doživetje, še posebej za prvošolčke.

Besedilo in foto: Dragica Kosi

Hajdinski prvošolci so dobili prijatelje tudi v devetem razredu.

Na druženju so se posladkali s slastno torto.

Medobčinsko tekmovanje v krosu

V sredo, 3. oktobra, je v Vidmu pri Ptuju potekalo medobčinsko tekmovanje v krosu za osnovne šole. OŠ Hajdina so na 
tekmovanju zastopali učenci od 5. do 9. razreda.

Najuspešnejši tekmovalec z naše šole je bil Lan Dreven-
šek, ki je v konkurenci dečkov iz 6. razreda osvojil srebrno 
medaljo. Preostale vidnejše uvrstitve pri fantih so dosegli 
še Žiga Kosar (6. razred) in Tilen Hercog (7. razred), ki sta 
bila četrta, in učenec 8. razreda Aljaž Janžekovič z osmim 
mestom. Med dekleti, ki so na tekmovanju zastopale našo 
šolo, je bila najuspešnejša učenka 9. razreda Metka Šimun-
kovič, ki je bila šesta.

Besedilo in foto: Rok Marinič, Tatjana Pačnik

Prvošolci po šolski poti s 
policistom Igorjem

Učenci obeh prvih razredov OŠ Hajdina so se konec sep-
tembra v spremstvu učiteljic odpravili na kratek sprehod 
po varni šolski poti. Na poti se jim je pridružil policist Igor 
Levstik s Policijske postaje Ptuj, vodja policijskega okoliša.

Skupaj so prehodili šolsko pot od šole do prehoda za pe-
šce, kjer so se ustavili in prisluhnili nasvetom policista Igor-
ja, nato pa so spoznali še varno prečkanje prehoda za pe-
šce v bližini šole in z dvignjenimi rokami to voznikom tudi 
nakazali. Prvošolci so se tudi na tak način naučili marsikaj 
koristnega.

Besedilo in foto: TM

Hajdinski prvošolci so bili v družbi policista Igorja.

Zahvala

Proti koncu lanskega šolskega leta je prišla pobuda, da bi 
se iz palet naredile miza in klopi. Preden je ideja prišla na 
papir, se je že našel gospod, ki je bil zadevo pripravljen 
takoj izpeljati. 
V času poletnih počitnic je tako nastala prava mojstrovina, 
ki je z začetkom novega šolskega leta obogatila našo šolo. 
Zahvala gre Francu Panikvarju, ki je s svojo požrtvovalno-
stjo pokazal, da so še ljudje, ki so pripravljeni pomagati. Iz 
palet in lesa, ki ga je gospod Franc podaril, so nastale miza 
in klopi, ki so se jih učenci zelo razveselili. Nov »kotiček« 
je zelo obiskan, še posebej v času podaljšanega bivanja. 
Zahvaljujemo se tudi Davorinu Žunku za podarjeno bar-
vo in Petru Vaudi za prevoz. V imenu delavcev in učencev 
šole se vam iskreno zahvaljujemo in si želimo, da bi tudi v 
prihodnje dobro sodelovali. 

Bojana Mlakar
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Obisk botaničnega vrta v Mariboru

Učenci od 1. do 4. razreda smo 26. 9. 2018 imeli 
naravoslovni dan. Obiskali smo botanični vrt v Pivoli, 
kjer smo si ogledali najrazličnejše rastline. Otrokom 
je bilo zelo všeč. Nekaj utrinkov s sprehoda po 
botaničnem vrtu so zapisali učenci 2. a in 2. b razreda.

Zjutraj sem prišla v šolo. V šoli smo dobili malico. Avtobus nas je 
odpeljal v botanični vrt. Videli smo veliko različnih rastlin. Videla 
sem vrtnice, jelko, smreko, bodečo in strupeno rožo. Imeli so 
tudi tri ribnike. V njih so bile ribe in žabe. Po ogledu vrta smo 
imeli malico. Nato smo se igrali po »hribih«. Bilo je zabavno.
                                                                                                                     

Julija Kotar, 2. b

Z razredom smo se odpeljali v botanični vrt. V avtobusu sva se 
s sošolcem Tilnom igrala. Ko smo prispeli, sem nabiral želode. 
V botaničnem vrtu smo si ogledali različne rastline. Videli smo 
tudi ribnik, na katerem so bili lokvanji. Potem smo si ogledali 140 
let staro drevo, kjer smo se tudi fotografirali. Ogledali smo si še 
iglavce in iskali razlike med jelko in smreko. Nato smo malicali. 
Ko se je naš ogled končal, smo se šli igrat. Igrali smo se tako, 
da smo se kotalili in potiskali po »hribih«. Po ogledu smo se 
odpeljali v šolo. 
                                                                                           

  Blaž Zagoranski, 2. b

V botanični vrt smo se peljali z avtobusom. Videli smo veliko 
drevo in rastlino, ki je zaprla liste, ko si se je dotaknil. Bili smo 
tudi v rastlinjaku. Imeli so tudi zelenjavni vrt. 
                                                                                                     

Avguština Marčec, 2. a

V botanični vrt smo se peljali z avtobusom. Ko smo prišli, smo 
čakali vodičko. Ko je prišla, nam je pokazala 90 let staro drevo. 
Pokazala nam je tudi druge rastline in rastlinjak. Imeli smo 
malico, se malo igrali in potem šli v šolo.
                                                                                                                    

 Rok Belić, 2. a

Foto: arhiv OŠ Hajdina

Barve jeseni

Pred vrati je spet lepa jesen,
s pisanim listjem obdana,

s soncem obsijana.

Bližnji gozd je že poln lisičk, jurčkov in dežnikaric,
gobarji se zbirajo, 
gobice pobirajo.

Listi rdeči, zlati so,
že z drevesa padajo.

Jesen je res lep letni čas,
kakor za vas tako za nas;

vsi se ga veselimo,
ko septembra pred šolska vrata hitimo.

Vanja Vrabl in Teja Horvat, 7. a in 7. b

Jesenski ples
                             

                               
K Jeseni se dogajajo čarobne stvari … Drevesa priredijo ples z vetrom, 
veter zapiha – listje odpiha. Iz gozda prihajamo s polnimi košarami 
gob in kostanjev ter se veselimo jesenskih dobrot. Radi se sprehajamo 
po gozdu, se nadihamo svežega zraka ter pojemo čudovite jesenske 
pesmi. Ko pridemo domov, si priredimo kostanjevo zabavo in 
povabimo prijatelje. Naslednje dni obujamo spomine na prelepo 
jesensko druženje.

Eva Rihtarič, Lina Wolf, Neja Šerdoner, Taja Novak, 6. a

OŠ Hajdina ob 210- letnici
                                                            

                                                           Draga šola, 
že 210 let poučuješ učence in jih učiš modrosti. Vsak dan k tebi 
hitimo in skoraj polovico dneva pri tebi preživimo. Med počitnicami 
pa se odpočiješ za naslednje šolsko leto. Vsako leto se posloviš od 
devetošolcev in pozdraviš prvošolce. Devetošolci dajo torbe v kot, 
prvošolčki pa te šele spoznavajo. Vsi, fantje in dekleta, ki so te obiskovali, 
sedaj gledajo fotografije in se spominjajo lepega druženja s teboj.

Blaž Drobnič in Nik Šmigoc, 6. a

Draga šola,
že šesto leto zahajava k tebi in se učiva. Učitelji so zelo prijazni in nas 
veliko naučijo. Sedaj sva v 6. razredu, kjer se je veliko spremenilo, saj 

se selimo iz razreda v razred k različnim učiteljem. Več se druživa s sta-
rejšimi, saj počasi odhajajo v srednjo šolo. Hodiva k različnim krožkom 
in izbirnim predmetom, kjer se učimo, igramo in družimo. Zelo nama 
je všeč med odmori, ker se lahko odpočijeva, se druživa in zabavava. 

Ob tvoji 210-letnici te bo prišel obiskat predsednik države in to je 
velika čast. Veseliva se tega trenutka.

Maša in Sara, 6. a 

Naši šoli

Ko v šolo odhitim, 
se zelo veselim,

saj tam prijatelje imam,
ki vidim jih vsak dan

in rada jih imam.

Tam trudim se zelo, 
da moje delo uspešno bo.

Šola je kar velika, 
zato včasih učence divjanje mika,

učitelje pa skrbi, 
da komu kaj se ne zgodi, 
zato se včasih razjezijo,
da lažje učence umirijo.

Draga šola, rada te imam
in za nič na svetu te ne dam.                                                                              

Nensi Jerot, 6. a

Naša šola

Naša šola letos praznuje 210 let javnega šolstva. Draga šola, veliko si 
nas naučila in si naša lepa, modra, prijazna, stara šola. Vsak dan radi pri-
hajamo z nasmehom v tvoje šolske klopi. Na naši šoli veliko pojemo, se 
družimo in igramo, ustvarjamo in radi hodimo na šolske izlete. Imamo 
pa tudi prijatelje, ki prihajajo iz sosednje Republike Hrvaške. Vsako leto 
jih obiščemo in se radi podružimo.
Draga šola, si kot naš drugi dom, saj s teboj preživimo večino časa. Radi 
te imamo.

Lovro Mirkovič in Nejc Lončarič, 6. a

Hajdinska šola

Šola, 
naša si učiteljica

vsega znanja širnega.
Res imaš že leta, 

a izgledaš kot mlada dama.
K tebi radi zahajamo

in nova prijateljstva ustvarjamo.
Ob tvojem prazniku slavimo, 

vse lepo ti želimo.

Manca Matjašič in Maja Klaneček, 8. a

Pesem o šoli

Šola, stara in učena,
z znanjem razsvetljena –
postala si naš drugi dom.

Radi prihajali smo k tebi,
usvajali smo znanja

s trudom in veseljem.

Sedaj, ko spet praznuješ,
nas s ponosom zaznamuješ,

v prihodnost pogleduješ.

Tia Pleteršek in Šanaja Z. Robar, 8. a

Draga šola!
Hvala, ker že dolgo let kljubuješ in vse ljudi v okolici poučuješ. Brez 
tebe ne bi bilo enako; naši dedki in babice nam ne bi mogli zaupati, 
kakšne trenutke so doživljali v otroštvu, kaj so počeli in kako so se učili. 
Drugače. Za nas zanimivo. Očetje in mame nam ne bi mogli pomagati 
pri učenju, ne bi nam mogli povedati, kako so se družili, zabavali, 
preživljali proste minute. Vsi te imamo radi in upamo, da boš zavetje še 
mnogim mladim v prihodnosti. Hvala ti za vse.

Aljaž Janžekovič in Nal Raner, 8. a
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Barvna čarobnost

Jesen je v naš kraj prišla,
zlato listje pada z dreves,

pričara nam barvno magičen ples …

Pojdimo nabirat kostanje, 
ujemimo te čarobne jesenske sanje!

Zadnje sončne žarke ulovimo
in na toplem soncu se sprostimo.

Poglej to modro nebo, 
noben oblaček na njem ne ždi,

res, čudovito se mi zdi!

Dnevi vedno krajši so –
spanje moje daljše bo.

Res lepa je ta jesen,
na žalost hitro bo minila,

saj mrzla zima v bel objem nas bo ovila.

Nika Sitar in Laura Jambrovič, 8. a

Andreja Novak, prejemnica priznanja dr. Franja Žgeča 
za leto 2018

Med 33 prejemniki letošnjih priznanj dr. Franja Žgeča je tudi profesorica računalništva z matematiko, Mariborčanka 
Andreja Novak, ki je že osemnajsto leto zaposlena na Osnovni šoli Hajdina. V 2. in 3. triadi opravlja pedagoško delo kot 
učiteljica matematike, izbirnih predmetov iz računalništva in kot računalniški organizator informacijskih dejavnosti 
(ROID).
Iz utemeljitve za podelitev priznanja povzemamo nekaj 
najpomembnejših razlogov:
»Ob uvajanju devetletke je bila Andreja Novak članica pro-
jektne skupine in vodja študijske skupine za matematiko. Bila 
je tudi multiplikatorka za matematiko v mreži šol v okviru 
projekta Mentorska mreža šol. Strokovno je sodelovala v pro-
jektu E-učbeniki kot avtorica e-učbenika za matematiko za 4. 

razred OŠ in pri razvoju interaktivnih elementov e-učbenika. 
Aktivno je sodelovala v projektih Zavoda RS za šolstvo.
Andreja je kreatorka in urednica šolske spletne strani, e-
-galerije fotografij in e-zbornice. Je mentorica računal-
niških krožkov in foto-video krožka na šoli. Na šoli je že 
več let organizatorka šolskih tekmovanj iz logike, razve-
drilne matematike in računalniškega tekmovanja Bober.

Pohod na Boč

Z učenci od 6. do 9. razreda smo se od-
pravili na pohod na Boč. Pot smo začeli 
v Poljčanah, od koder smo se v smeri 
čez Babo napotili proti končnemu cilju 
– domu na Boču. Pot se je že hitro po 
začetku začela strmo vzpenjati, zaradi 
česar je kar nekaj učencev imelo teža-
ve. Nasploh smo opazili, da učencem 
zelo primanjkuje kondicije, ki je nuj-
no potrebna za obisk hribov in gora. 
Zato je zelo pomembno, da se tudi 
v prostem času v družinskem krogu 
povzpnejo na kakšen vrh. Po dobri uri 
hoje smo prispeli do doma, kjer smo 
imeli eno uro prostega časa, da smo 
se okrepčali in si nabrali moči za spust, 
ki nas je čakal. Tudi nazaj smo se od-
pravili po isti poti in tudi tokrat ni šlo 
povsem brez težav. Zaradi neprimerne 

obutve je imelo kar nekaj učencev te-
žave, saj je bil teren spolzek in neraven, 
zato je prišlo do nekaj manjših zdrsov. 
A na koncu smo vsi srečno, sicer izmu-
čeni, prispeli do cilja.

Rok Marinič

Hajdinski osnovnošolci so osvojili Boč. Foto: arhiv OŠ

Lepa jesen

Listje že pada tja daleč na tla,
ko veverička poskočna je duplo našla.

Drevesa obarvana veselo šume, 
ko vetrovi že skoznje prav urno hite.

Tja daleč pod liste svetloba prodira,
ko ježek naš mali si sadje nabira.
Gola drevesa se zibljejo v noči
in lepa jesen tiho sanja ponoči.

Ria Ana Hotko in Anđela Kostić, 8. a

Več let je že organizatorka in izvajalka 
vseslovenskega prostovoljskega pro-
jekta Simbioza, bila pa je tudi lokalna 
koordinatorka projekta.« 
In kakšna je Andreja Novak izven 
šolskih prostorov?
»Z družino živimo v Mariboru. Prosti 
čas najraje prebijem v družbi mojih 
treh fantov. Če se le da, počnemo 
vse skupaj, naj bo to vrtnarjenje, ko-
lesarjenje, kuhanje, betoniranje, pla-
ninarjenje idr. Zadnja leta veliko časa 
namenim tudi glasbi, kar je zasluga 
predvsem starejšega sina Brina, ki je 
pianist, mlajši, Tine, pa novopečeni 
kitarist.« 
Je bila odločitev za nadaljevanje izo-
braževanja težka?
»Po končani gimnaziji sem se zelo 
težko odločila za smer študija. Zani-
malo me je veliko področij – težko mi 
je bilo izbrati le eno ali dve. Zagoto-
vo sem vedela samo, da želim delati z 

otroki. Zato sem se najprej vpisala na 
razredni pouk. Vendar sem po vpisu 
in nabito polni predavalnici prišla do 
ugotovitve, da bo po tem študiju zelo 
težko dobiti službo. Sklenila sem, da 
je bolje izgubiti eno leto, kot pa imeti 
kasneje težave z zaposlitvijo, in se vpi-
sala na računalništvo z matematiko 
na Pedagoško fakulteto v Mariboru. 
Najprej me je bilo zelo strah – mate-
matiko sem imela rada, že odkar po-
mnim, o računalništvu pa nisem imela 
pojma. Takrat so bili drugi časi – red-
kokdo je imel doma računalnik in tudi 
jaz nisem bila izjema. Svojega prvega 
sem dobila šele v 2. letniku študija. 
Študij pa mi je postajal iz leta v leto 
bolj všeč. Bilo nas je zelo malo. V 1. le-
tnik se nas je vpisalo približno 30, do 
3. letnika se je število že razpolovilo, v 
4. letniku nas je bilo le še pet. S sošolci 
smo se zelo povezali in si drug druge-
mu pomagali, se skupaj učili, skupaj 
kuhali in predvsem, kadar je komu 
spodletelo, smo si pomagali postaviti 
se nazaj na noge.« 
Kaj bi pri svojem delu v razredu žele-
li spremeniti? Kako otrokom narediti 
matematiko prijaznejšo? 
»Svoje delo v razredu nenehno spre-
minjam in prilagajam generaciji oz. še 
bolje rečeno posameznim učencem. 
Kadar opazim, da neki način dela ne 
učinkuje tako, kot bi si želela, poiščem 
nove metode in poskusim znova. Za-
dovoljna sem šele, ko vidim tiste širo-
ko odprte otroške očke, ki se zasvetijo 
v ‘aha efektu’ kot majhne lučke v temi. 
Imamo pa matematiki težko delo, ne 

toliko zaradi tega, ker bi bila matema-
tika težka, ampak zato, ker prihajajo 
v šolo otroci, ki jih že od rojstva da-
lje strašijo z matematiko. Antimate-
matična propaganda se začne, če ne 
prej, v vrtcu, ko si veselo prepevajo: 
‘Oh, kako je to hudo, če račun ne gre 
v glavo …’ 
Žalostna sem vsakokrat, ko slišim ka-
kšnega otroka, ki se poistoveti s splo-
šnim prepričanjem svoje družine, da 
matematika pač ni njegovo področje, 
ker imajo to že v družini. Matematika 
pa je tako preprosta, naravna in lepa. 
Uči nas, da če naletimo v življenju na 
velik na videz nerešljiv problem, ga 
razdelimo na manjše, rešljive proble-
me in posledično bo z njihovo rešitvi-
jo tudi velik problem rešen. Brez nje 
se ne da preživeti v sodobnem svetu. 
Brez nje tudi računalnikov, tablic in 
pametnih telefonov ne bi bilo. V po-
moč nam je na vsakem koraku, ampak 
ker se to ne poudarja in ne izpostavlja, 
tega marsikdo niti ne opazi.« 
Kaj imate rajši – matematiko ali ra-
čunalništvo? 
»Če že moram izbrati, izberem mate-
matiko. Računalnik je sicer zelo ko-
ristno orodje, ki ti marsikatero delo 
olajša – ima pa v današnjem času žal 
še večjo vlogo pri zapravljanju dra-
gocenega časa naše mladine in tudi 
njihovih staršev, dedkov, babic. Zelo 
tanka meja je med koristno in ško-
dljivo uporabo in včasih se tudi sama 
ujamem v past, da si moram priznati, 
da sem preveč časa prebedela pred 
monitorjem. Če nisi dovolj ozaveščen, 
previden in samodiscipliniran, te lah-
ko čas, prebit za računalnikom ali tele-
fonom, stane dobrih družinskih in pri-
jateljskih odnosov ter tudi zdravja.«
Mislim, da je pri teh odgovorih mlado-
stne, prijazne, nasmejane, ustrežljive in 
z znanjem bogate nagrajenke Andreje 
Novak vsak komentar odveč. Lahko ji le 
čestitamo in zaželimo, da bi si na haj-
dinski šoli prislužila čez leta tudi Žgeče-
vo plaketo. 

Silvestra Brodnjak

Ob koncu projekta Simbioza 2016 so se učenci (učitelji) in starši (učenci) s svojo mentorico Andrejo Novak 
(s šopkom v roki) tudi malo posladkali. Pridružila se jim je tudi ravnateljica Vesna Mesarič Lorber (skrajno 
levo zadaj).
 Foto: Niko Ogrizek

Andreja Novak je na hajdinski šoli že osemnajsto 
leto. Foto: Matej Borin
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V poučno-promocijskem gradivu je številka 112 posebej 
izpostavljena, prostovoljni gasilci in pripadniki Civilne za-
ščite pa so po vsej državi v oktobru pripravili večje aktiv-
nosti. Občani že vrsto let v oktobru in novembru opažajo 
še večje aktivnosti prostovoljnih gasilcev. 
Poveljnik Območne gasilske zveze Ptuj in podpoveljnik 
Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar je povedal, da 
mesec požarne varnosti ni mišljen tako, da bi bil predmet 
aktivnosti samo gasilcev, temveč bi se vsak občan v tem 
delu leta moral dodano ozavestiti s področjem požarne 
varnosti svojega okolja.
S HLADNIMI DNEVI SE STOPNJUJEJO TUDI POŽARI V 
OBJEKTIH
»V oktobru se končuje poletje in začenjajo se hladnejši 
dnevi, ki se bodo počasi prelevili v hladno zimsko obdobje. 
Z mrzlimi dnevi in nočmi se začenja in povečuje kurilna se-
zona,« je poudaril Glažar in dodal: »Dolgoletni statistični 
podatki kažejo, da se s hladnimi dnevi močno stopnjujejo 
tudi požari v objektih. Ravno zaradi tega razloga je nače-
lo slovenskih prostovoljnih gasilcev in Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, da s svojimi aktivnostmi 
in oglaševalskimi prijemi poskušamo animirati državljane, 
da pregledajo, očistijo svoja bivališča, se podučijo o gasil-
nikih in spoznajo z lokalnimi gasilci.«
NA ŠTEVILKO 112 SE ODZOVEJO GASILCI, KO NEKDO 
POTREBUJE POMOČ
Glede na to, da številka za klic v sili 112 letos praznuje 20 
let aktivnosti v Sloveniji, jo izpostavljajo v svojem poučno-
-promocijskem gradivu v letošnjem letu. Nikoli namreč ni 
odveč vedeti, da je številka 112 tista, na katero se odzovejo 
gasilci, ko nekdo potrebuje pomoč. Zelo dolge so minute, 
ko ponesrečenec čaka na pomoč. S pravilno uporabe šte-
vilke 112 bodo gasilci in reševalci še hitrejši. 
VEČJE GASILSKE AKTIVNOSTI BODO TUDI NA PTUJSKEM
Na območju, ki ga pokriva Območna gasilska zveza (OGZ) 
Ptuj, v oktobru načrtujejo več aktivnosti, med drugim se 
bodo srečale tudi članice podravske regije, v občini Haj-
dina bo tradicionalno srečanje starejših gasilk in gasilcev 
OGZ Ptuj, gasilci pa bodo obiskovali šole in vrtce ter otro-
kom predstavili gasilske dejavnosti in tematiko letošnjega 

meseca požarne varnosti.
Gasilci po prostovoljnih gasilskih društvih v območni ga-
silski zvezi bodo izvajali vaje, na katerih bodo preizkusili 
operativno sposobnost gasilskih enot, ponekod bodo že 
tradicionalno pregledovali hidrantna omrežja, skratka do-
godkov v mesecu varstva pred požari ne bo manjkalo.

TM

Male sive celice 

V sredo, 19. septembra, je na OŠ Ljudski vrt potekalo 
predtekmovanje kviza Male sive celice. Naša ekipa v sestavi 
Žiga Tomanič, Tia Pleteršek in Tilen Hercog se je v konkurenci 
39 ekip uvrstila v zgornjo polovico izmed vseh prijavljenih ekip, 
vendar ta rezultat ni bil dovolj, da bi se pomerili z ekipami na 
televizijskem kvizu v Ljubljani.

Iztok Milošič

Oktober tradicionalno 
mesec požarne varnosti

Gasilska zveza Slovenije je v okviru meseca požarne var-
nosti pripravila številne aktivnosti po vsej državi. Letos je 
osrednja tema številka za klic v sili 112. Ta številka prav 
letos obeležuje 20-letnico uvedbe; Slovenija jo je namreč 
uvedla že leta 1997 kot druga država v Evropi.

Slovenjevaški gasilci na državnem gasilskem 
tekmovanju v Gornji Radgoni

Enota članov B PGD Slovenja vas se je 23. septembra udeležila državnega gasilskega tekmovanja za memorial Matevža 
Haceta v Gornji Radgoni. Ponosni smo, da smo kot edina enota v tej kategoriji zastopali OGZ Ptuj, OGP Hajdina in naše 
društvo. Zahvalo za udeležbo nam je namenil tudi poveljnik OGZ Ptuj Zvonko Glažar.

Pot do državnega tekmovanja nam je omogočilo tretje 
mesto na regijskem gasilskem tekmovanju v Ormožu, 
nato pa smo zavihali rokave in trenirali. Na državnem 
tekmovanju je sodelovalo 44 enot iz vse Slovenije, člani 
B PGD Slovenja vas pa smo se uvrstili na 29. mesto.
Na tekmovanje nas je prišlo spodbujat kar nekaj vašča-
nov. Tako je tekmovalni dan v Gornji Radgoni prerasel v 
prijetno druženje in navezovanje stikov med tekmovalci, 
obiskovalci in člani drugih enot. Prav tako nam je udelež-
ba na tem državnem tekmovanju spodbuda, da se bomo 
trudili še naprej in spodbujali gasilstvo v našem društvu. 

Dragica Vegelj,
predsednica PGD Slovenja vas

Veterani PGD Gerečja vas na državnem tekmovanju

Gasilsko najbolj pričakovan vikend je za nami in sedaj si lahko vsi oddahnemo ter uživamo v doseženih rezultatih. V 
septembru je v Gornji Radgoni potekalo državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta, ki so se ga udeležili 
tudi veterani iz PGD Gerečja vas.

Državnega tekmovanja se je skupno udeležilo kar 453 
tekmovalnih enot. Naši veterani so nastopili v nedeljo 
in v konkurenci 50 tekmovalnih enot dosegli odlično 4. 
mesto. Čeprav se je na ocenjevalnem listu znašla kakšna 
sekunda več in so za las zgrešili stopničke, so z rezulta-
tom več kot zadovoljni. Z rezultatom dokazujejo, da se 
redne četrtkove vaje, sprotno delo in trud vedno obre-
stujejo. V gasilski dom, kjer smo jih pričakali drugi člani 
društva, so se vrnili dobre volje in polni zagona za priha-
jajočo sezono. 
Spoštovani veterani, v PGD Gerečja vas smo ponosni na 
vas in vam še naprej želimo veliko uspeha in športne sre-
če. 

Urška Kiselak  
Foto: Uroš Paveo

Na državnem gasilskem tekmovanju je nastopila tudi enota PGD Slovenja vas.
Foto: arhiv društva
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Predstavili so nam njihov center in 
tehniko, s katero razpolagajo. Po kon-
čanem ogledu nas je pot vodila skozi 
Krajnsko Goro do našega največjega 
nordijskega centra – Planice. Tam smo 
z veseljem prisluhnili vodiču, ki nas je 
popeljal po celotnem centru. Za ko-
nec smo se podali še na vrh največje 
letalnice za smučarske polete, ki nas 
je zelo navdušila. Po ogledih smo pri-
jetno druženje nadaljevali ob dobrem 
poznem kosilu v Naklem.

Emil Ogrizek,
predsednik PGD Hajdina 

Operativna vaja v PGD Gerečja vas

Oktober velja v Sloveniji za mesec požarne varnosti. Letošnja glavna tema je namenjena številki za klic v sili 112. Zato 
smo se tudi v PGD Gerečja vas odločili, da kot vsako leto izdelamo zloženko, letos na temo številke za klic v sili 112. Do-
bilo jo bo vsako gospodinjstvo v vasi.

Prav tako smo se odločili izvesti večjo 
gasilsko vajo z namenom ozavešča-
nja vaščanov o pomembnosti obstoja 
prostovoljnih gasilskih društev in pra-
vilnem ukrepanju v primeru požara. 
Vajo smo izvedli 5. oktobra.  
Potekala je v popoldanskih urah na 
dvorišču ene izmed hiš v Gerečji vasi. 
Prijazen lastnik nam je hišo, ki jo je na-
menil podreti, ponudil kot prizorišče 
vaje. Gasilci smo ponudbo z veseljem 
sprejeli in s skupnimi močmi organi-
zirali operativno vajo. Že na začetku 

je bilo prisotnih veliko obiskovalcev, 
ki jih je zanimalo, kaj se v resnici zgo-
di, ko v hiši začne goreti. Na začetku 
vaje je poveljnik društva in vodja in-
tervencije Uroš Paveo zboru opera-
tivcev predstavil okvirni načrt dela in 
jih opozoril na morebitne nevarnosti, 
ki bi jim lahko pretile. Prav tako je na-
padalce, ki so se podali v notranjost 
hiše, opozoril na nevarnosti, ki jih 
lahko pričakajo v notranjosti hiše. Iz 
hiše se je nenadoma začelo kaditi in 
gasilci so zavzeli svoje položaje. Obi-

skovalci smo lahko opazovali velike 
količine izjemno temnega dima, ki se 
je valil iz hiše. Postopno ohlajanje in 
gašenje hiše je trajalo dobre pol ure, 
s tem je bil požar učinkovito poga-
šen in vaja je bila uspešno končana. 
Obiskovalci vseh starostnih skupin 
smo bili nad vajo navdušeni, saj smo 
se z opazovanjem veliko naučili o 
pravilnem ravnanju v primeru poža-
ra.                                                                                                                                                

 Urška Kiselak
Foto: Tjaša Radeka

Ekskurzija članov in članic PGD Hajdina

Zadnja sobota v septembru je bila za člane in članice PGD Hajdina rezervirana za strokovno ekskurzijo. V sklopu rednih 
mesečnih vaj so organizirali strokovni ogled Gasilske brigade Kranj.

Hajdinski gasilci so obiskali Gasilsko brigado Kranj.

Na pot smo se odpravili v zgodnjih ju-
tranjih urah. Prva postaja je bil Muzej 
vojaške zgodovine v Pivki, kjer smo 
si ob odličnem vodenju ogledali raz-
stavne eksponate, fotografije, filmske 
posnetke in se sprehodili skozi čas. 
Pred vhodom v objekt Komanda stoji 
spomenik, ki priča o dogodku, zara-
di katerega se je ta vojašnica vpisala 
v nacionalno vojaško zgodovino. 26. 
junija 1991 so iz te vojašnice na ceste 
zapeljali prvi tanki JLA in s tem začeli 
agresijo na osamosvojeno Republiko 
Slovenijo. 
Razstava Pot v samostojnost prika-
zuje potek osamosvajanja Slovenije s 
poudarkom na osamosvojitveni vojni 
leta 1991. Omogoča, da obiskovalec 
podoživi vojno dogajanje v neposre-
dnem stiku z nekaterimi pomemb-
nimi eksponati iz tistega obdobja. 
Vojaška vozila so bila vedno odraz 
največjih tehničnih dosežkov svoje 
dobe, zato so vedno vzbujala zanima-
nje pa tudi strahospoštovanje.
Razstavljeni so številni tanki, bovi, 
topovi, orožja, skratka vse, kar je pre-
mogla takratna JLA. Na tirih je razsta-
vljena tudi nemška lokomotiva iz 2. 
svetovne vojne. Na mestu parka vo-
jaške zgodovine je bila nekoč že itali-
janska vojašnica, z rapalsko pogodbo 
pa je bilo to območje dodeljeno Italiji 
in je predstavljalo mejo med Kraljevi-
no Jugoslavijo in Italijo. V 2. svetovni 
vojni je bilo to območje prizorišče šte-
vilnih spopadov. 
Po ogledih smo imeli pravo vojaško 
malico v vojaški kantini – pasulj s klo-
baso. Po kosilu smo pot nadaljevali 
proti Ilirski Bistrici, kjer smo si ogle-
dali obrat in proizvodnjo EURO GV, ki 
izdeluje nadgradnje gasilskih vozil. V 
poznih popoldanskih urah smo se od-
pravili proti meji s Hrvaško, do Opa-
tije, kjer smo se namestili v vili Kape-
tanović in se po večerji sprehodili do 
morja.
V soboto smo se po zajtrku odpravi-
li v tretje največje mesto Hrvaške, na 
Reko. Obiskali smo gasilce JVP mesta 
Reka, kjer so nam predstavili organizi-
ranost poklicnih gasilcev na območju 

Reke. Tudi prostovoljno gasilstvo ima 
na tem območju že zelo dolgo tradi-
cijo, saj je bila prva požarna bramba 
tukaj že leta 1863, kar šest let prej kot 
v Sloveniji.
V poznih popoldanskih urah smo se 
odpravili proti Sloveniji in po več po-
stankih smo v poznih večernih urah 

prispeli na Ptuj. Preživeli smo dva za-
nimiva dneva druženja, spoznavanja 
novih krajev in stanovskih kolegov na 
Hrvaškem.

Besedilo in foto: Hilda Bedrač

Hajdoški gasilci na strokovni 
ekskurziji s člani OGZ Ptuj

Območna gasilska zveza Ptuj je bila 4. in 5. oktobra organizator strokovne ek-
skurzije v Pivko, Ilirsko Bistrico, Opatijo in na Reko. Ekskurzije se je udeležilo 
tudi osem članov in članic PGD Hajdoše.

Skupinska slika v JVP Reka

Hajdoški gasilci v Parku vojaške zgodovine v Pivki
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Kolesarski trim krajanov Skorbe

Krajani Skorbe so si za tradicionalni jesenski kolesarski trim izbrali soboto, 29. 
septembra. Kolesarjenja se je udeležilo nekoliko manj kolesarjev kot prejšnja 
leta, pa vendar dovolj, da so dogodek lahko uspešno izpeljali.

Več kot 20 ljubiteljev kolesarjenja se 
je zbralo pred vaškim domom, kjer 
jih je pozdravila Renata Gabrovec, 
predsednica Vaškega odbora Skorba, 
ki je tudi organiziral kolesarski trim. 
Nato je traso kolesarjenja predstavil 
in opisal Ivan Ogrinc ml. Dejal je, da 
je letošnja pot kratka in nezahtevna. 
Sam se je na pot podal kot prvi s svo-
jim znamenitim rdečim ponijem, ko-
lesarji pa so skupaj prevozili okrog 10 
kilometrov od Skorbe, Hajdoš vse do 
mostu v Zlatoličju. Krajši postanek 
so imeli v Baru Boško v Hajdošah, 
kjer so jih tudi prijazno sprejeli in 
pogostili, nato pa so kolesarili še do 
Skorbe, kjer je ekipa skorbovskih kle-
tarjev s prijatelji poskrbela za pogo-
stitev in prijeten zaključek sončnega 
sobotnega popoldneva. Na ta dan je 
dišalo tudi po pečenih kostanjih in 
pečeni koruzi.

Besedilo in foto: TM

Najprej nekaj napotkov pred startom in skupni posnetek

Prvi organizirani kolesarski »spust« po moderniziranem krožišču v Skorbi in po delčku nove kolesarske poti

Na pot so se Skorbčani podali z dobro voljo.

Tradicionalno vaško kolesarjenje Hajdošanov
Vaški odbor Hajdoše je tudi letos organiziral vaško kolesarjenje. V nedeljo, 30. septembra, so se vaščani Hajdoš zbrali v 
športnem parku v Hajdošah.

Organizirano so se odpeljali po novi kolesarski poti v sose-
dnjo občino do Starš, nato pa po krožni poti skozi Prepo-
lje, Kungoto in Gerečjo vas nazaj v Hajdoše do gasilskega 
doma. Tam so jih že čakale dobrote z žara, ki so jih pripra-
vile mlade gasilke. Po okrepčilu so nazdravili in sklenili, da 
se prihodnje leto zopet podajo na pot in skupaj preživijo 
prijetno popoldne.

Hilda Bedrač

Hajdoški kolesarski utrinki letošnje jeseni …

Prehodili del pragozda in obiskali slap Šumik na 
Pohorju

Prelepo jesensko vreme je kar vabilo v naravo in tako smo tudi članice in člani Planinskega društva Hajdina izkoristili 
krasen petkov dan, 5. oktobra, in se podali na Pohorje. 
Pragozd Šumik je edini ostanek neokrnjenega pohorskega 
jelovo-bukovega gozda na nekarbonatni podlagi v Slove-
niji. Ohranjeno drevesno sestavo gozda ob vodnatih jarkih 
bogati še gozdna združba javorja in jesena s primesjo gor-
skega bresta. V pragozdnih rezervatih se z gozdom ne go-
spodari. Rezervati so namenjeni raziskovanju razvoja goz-
dnih ekosistemov in varovanju narave in biotske pestrosti. 
Gozd leži na strmem pobočju desnega brega slikovitega po-
toka Lobnica na nadmorski višini od 680 do 1150 m. Razvil 
se je na sorazmerno kislih rjavih gozdnih tleh. Ob povodju 
potoka Lobnica je bila postavljena najdaljša vodna drča v 
Sloveniji, namenjena spravilu lesa iz pohorskih gozdov. Gra-
dnja drče se je začela okrog leta 1834, končala pa po letu 
1900 in je bila 17 km dolga, višinska razlika pa je znašala    
700 m. V celoti je bila izdelana iz lesa. Za zagotavljanje vode 
za spravilo lesa so uporabljali stranske potoke.
Slap Šumik je visok 24 m. Voda drsi prek slapišča z nagibom 
42 stopinj. Kljub položnosti je slap izredno slikovit zaradi 
širine in bogate vodnatosti. Slap Mali Šumik je približno           
400 m pod slapom Veliki Šumik. Voda pada najprej v treh 
skokih, ki merijo skupaj 9 m, potem pa čez granodioritni 

prag skoraj navpično še nadaljnjih 9 m. Slapova Veliki in Mali 
Šumik sta najslikovitejša pohorska slapova. Nad slapovoma 
dobrih 1000 m sta cesta in parkirišče. Malo naprej je koča 
na Šumiku, kjer smo imeli malo daljši postanek za počitek in 
okrepčilo ter za krajši sprehod v okolico in gobarjenje. Pot 
nas je nato vodila nazaj na izhodišče, kjer smo imeli parkira-
ne avtomobile. Nato smo se podali nazaj v dolino proti Ru-
šam in tako končali lep, sončen in topel oktobrski dan.             

Slavko Burjan

Hajdinski planinci na slapu Veliki Šumik
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Ribiški dan pri 
Obkanalskih krivolovcih

Ribiško društvo Obkanalski krivolovci je v soboto, 6. okto-
bra, uspešno izpeljalo občinsko ribiško tekmo, posvečeno 
prazniku občine Hajdina. Na zaključni podelitvi se je tek-
movalcem in drugim na srečanju pridružil podžupan obči-
ne Hajdina Karl Svenšek, ki je čestital najboljšim in podelil 
pokale v družbi predsednika Milana Fureka.

Vreme je bilo ribičem letos zelo naklonjeno, kar je bil ver-
jetno tudi vzrok za izjemno dobro udeležbo tekmovalnih 
ekip iz občine Hajdina. Največ ribiške sreče je imela ekipa 
Hajdoški poltar, druga je bila ekipa Ribič Pepe, tretja pa 
ekipa Bar Boško.

TM

Letošnji pokali in medalje za najboljše na občinski ribiški tekmi na zaključku in 
podelitvi   Foto: Drago Klein

Nekateri ribiči so se lahko pohvalili s konkretnimi ribami in eno od teh smo ujeli 
tudi v naš objektiv … Foto: TM

Pri Žejnih ribicah občinsko prvenstvo v ribolovu

Ribiško društvo Žejne ribice je tudi letos v počastitev praznika občine Hajdina ob ribniku v Dražencih pripravilo občinsko 
tekmo v dvojicah, letos z nekoliko slabšo udeležbo kot ponavadi. Ribiči so se srečali v soboto, 13. oktobra, že zjutraj pa 
jih je v imenu občine pozdravil občinski svetnik Ivo Rajh.

Največ ribiške sreče sta letos imela 
domačina, ribiča Dušan Černenšek in 
Jože Gajser z ulovom dobrih 88 kg. Na 
2. mesto se je uvrstila dvojica Hajdoše 
v sestavi Urban in Drago Lenart z ulo-
vom dobrih 61 kg, na 3. mesto se je 
uvrstila dvojica Denis in Bojan Krajnc, 

ki je zastopala Zg. Hajdino preko pro-
ge (dobrih 48 kg rib), četrta je bila ribi-
ška dvojica Janko in Drago Kolarič, ki 
je tekmovala za Gerečjo vas, peta pa 
sta bila ribiča Jože Kampl in Dalibor 
Kalik, ki sta tekmovala za Zg. Hajdino 
– Cvetlična ulica. Nagrajenci so prejeli 

pokale in zahvalo za sodelovanje, po 
podelitvi pa je sledilo prijetno druže-
nje ob ribniku.

TM
Foto: Denis Krajnc

Ribiško društvo Žejne ribice je občinskemu prazniku posvetilo posebno tekmo, na uvodnem srečanju pa je 
ribiče pozdravil občinski svetnik Ivo Rajh.

Letošnji nagrajenci na ribiški tekmi dvojic v Dra-
žencih

ČLANSKI TURNIR – IZVEDBA ŠT. 20
Turnirja se je udeležilo le pet ekip, Ge-
rečanom namreč ni uspelo sestaviti 
moštva. Sistem tekmovanja je bil vsak 
z vsakim, spet pa so prvi favoriti tur-
nirja, ekipa NK Hajdina, upravičili pri-
čakovanja. Zmagali so namreč v vseh 
štirih tekmah. Tako je potekal odprt 
boj le za drugo mesto, kjer pa so bili 
najuspešnejši igralci NK Hajdoše. Tre-
tji so bili Skorbčani. Najboljši strelec 
turnirja je tokrat bil Kajetan Brodnjak.
Nekaj zanimivosti s članskega tur-
nirja:

 – Ekipa Hajdine je bila najboljša še 
četrto leto zapored, napovedi iz 
preteklih let se torej uresničuje-
jo, Hajdinčani so v malem nogo-
metu očitno razred zase.

 – Hajdošani so bili letos celo drugi, 
glavna organizatorja ekipe Narat 
in Valh pa sta bila tokrat zelo za-
dovoljna.

Gerečani letos sploh niso prišli na 
turnir, kadrovsko so očitno podhra-
njeni. Edino, kar je bilo letos na član-
skem turnirju povezano z njimi, je bila 
»Jackova trenirka« na enem izmed 
udeležencev turnirja.

1. mesto: Hajdina – člani

Turnirji v malem nogometu za člane in veterane

2. mesto: Hajdoše – člani

V okviru letošnjega praznika občine Hajdina so bili v oktobru tradicionalno odigrani tudi turnirji v malem nogometu za 
člane in veterane. Letošnja novost je bil turnir za super veterane oz. veterane nad 50 let. Vsi turnirji so bili odigrani na 
igrišču z umetno travo pri OŠ Hajdina, postregli so z zelo zanimivimi tekmami, na koncu pa so zmagali najboljši.

3. mesto: Skorba – člani 5. mesto: Slovenja vas – člani4. mesto: Draženci – člani
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SUPER VETERANSKI TURNIR – IZ-
VEDBA ŠT. 1
Letos je prvič potekal tudi super ve-
teranski turnir oz. turnir veteranov 
nad 50 let. Udeležene so bile sicer le 
tri ekipe: NK Skorba, NK Hajdoše in 
NK Hajdina. Videli smo kar precej do-
brih potez, pomembno pa je, da so 
»old boysi« preživeli turnir brez po-
škodb. Na koncu so zmagali Skorb-
čani, drugi so bili Hajdinčani, tretji pa 
Hajdošani.
Nekaj zanimivosti s super veteran-
skega turnirja:

 – Ekipa Skorbe je bila letos zelo 
prepričljiva, naveza Vogrinec-
-Polajžer je spet delovala kot v 
starih časih.

 – Pred turnirjem se dolgo časa ni 
vedelo, za koga bo letos nasto-
pal »legendarni Vinko«, ampak 
saj vemo, on vedno nastopa za 
zmagovalce.

 – Hajdinčani so na tem turnirju 
»švercali Alija«, kar ni nič ču-
dnega, če ugotovimo, kdo je bil 
glavni organizator te hajdinske 
ekipe.

 – Županova ekipa je bila le tretja, 
zato seveda vsi nestrpno čakajo, 
da bo »Hajdoški Maki« končno 
napolnil abrahama in pomagal 
ekipi do boljših rezultatov.

VETERANSKI TURNIR NAD 35 LET – 
IZVEDBA ŠT. 20
Zelo zanimiv je bil letos turnir vetera-
nov nad 35 let, saj so se ga udeležile 
vse ekipe iz občine Hajdina. V pred-
tekmovanju sta največ prikazali ekipi 
Gerečje vasi in Skorbe, ki sta se nato 
pomerili v velikem finalu. Uspešnejši 
so bili Skorbčani, ki so s taktično igro 
zmagali kar s 4:1. V malem finalu sta 
se pomerili ekipi Hajdine in Slovenje 
vasi, zmagali so Hajdinčani. Najbolj 
zanimiva tekma turnirja je bila zago-
tovo tekma med Draženci in Slove-
njo vasjo, ki se je končala z rezulta-
tom 3:3.

1. mesto: Skorba – veterani nad 50 let

2. mesto: Hajdina – veterani nad 50 let

3. mesto: Hajdoše – veterani nad 50 let

Nekaj zanimivosti z veteranskega 
turnirja:

 – Tokrat so bili najboljši Skorbča-
ni, ki so se tako na vrhu lestvi-
ce zmagovalcev teh turnirjev 
priključili Hajdošanom in Gere-
čanom (vse tri ekipe so namreč 
dosegle po šest turnirskih zmag, 
dvakrat pa so do sedaj turnir 
osvojili Hajdinčani).

 – Gerečani so bili tokrat spet vzor-
no organizirani s kar tremi tre-
nerji (glej fotografijo), a jim je 
za končno zmago žal zmanjkalo 
trenerske taktičnosti.

 – Letos so presenetili igralci Slove-
nje vasi; ne toliko s kakovostjo 
odigranih tekem kot s tem, da so 
se spet sploh pojavili na turnirju.

1. mesto: Skorba – veterani nad 35 let

2. mesto: Gerečja vas – veterani nad 35 let

3. mesto: Hajdina – veterani nad 35 let

Utrinek s tekme veteranov nad 50 let

Skupinska fotografija zmagovalcev turnirja vetera-
nov nad 35 let z županom in podžupanom
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Občinski praznik 2018 – footgolf
V okviru praznika občine Hajdina 2018 je ŠZ občine Hajdina uspešno izpeljala turnir v footgolfu, ki se ga je letos udeleži-
lo 16 igralcev iz občine Hajdina. Favoritov za tri pokale je bilo letos kar nekaj, na kar so kazali letošnji rezultati določenih 
posameznikov.
Najboljši je bil Uroš Krajnc, ki je za 18 
lukenj porabil le 71 udarcev z nogo. 
Zanimivo pa je bilo v boju za drugo 
mesto, saj so kar trije igralci po re-
dnem delu dosegli predvideno število 
udarcev (par, 72 udarcev). Zato je bilo 
potrebno razigravanje, v katerem pa 
je največjo zbranost pokazal Miha Le-
šnik, tretji je bil Nejc Ogrinc, brez po-
kala pa je ostal Žiga Zupanič. Morda 
smo več pričakovali od lanskoletnega 
zmagovalca Matjaža Ogrinca in »tihe-
ga favorita«, predsednika ŠZ občine 
Hajdina, a sta oba razočarala in ostala 
krepko pod svojima najboljšima re-
zultatoma.

REZULTATI

1. Uroš Krajnc  71
2. Miha Lešnik  72
3. Nejc Ogrinc  72
4. Žiga Zupanič  72
5. Viktor Hotko  73
6. Jani Lenart  74
7. Matic Marčič  75
8. Aleksander Stojanovič 76
9. Tadej Horvat  77
10. Miroslav Sarkičevič 80
11. Matevž Pleteršek 80
12. Sandi Mertelj  82
13. Damijan Cebek  84
14. Matjaž Ogrinc  85

15. Vojko Mišič  88
16. Jože Mohorič  95

Skupinska fotografija udeležencev tekmovanja v footgolfu

Najboljši v footgolfu

Dan Otroške nogometne šole Golgeter Hajdina

Tudi letos smo v Otroški nogometni šoli Golgeter Hajdina 
organizirali Dan ONŠ Golgeter Hajdina s kostanjevim pi-
knikom. V prekrasnem oktobrskem vremenu se nas je v 
soboto, 13. oktobra, zbralo okrog 80. Pekli smo kostanje, 
se družili, razpravljali o marsičem in na koncu odigrali še 
dve nogometni tekmi.

Za kostanje so tokrat korektno poskrbeli starši otrok U7. Foto: arhiv ONŠ

Razmerje igralcev na igrišču je bilo precej da-
leč od nogometnih 11:11. Najprej so mamice igra-
le proti skupni selekciji igralcev U7, U8 in U9,

Skupinska fotografija udeležencev Dneva ONŠ Golgeter Hajdina 2018. Foto: arhiv ONŠ

Turnir v golfu

Pred turnirjem so se nastopajoči dogo-
vorili, da bodo za pokale šteli le rezul-
tati v neto seštevku (ločeno po spolu). 
Vzdušje je bilo tudi tokrat odlično ne 
samo na igrišču, tudi kasneje ob po-
delitvi letos zelo lepih pokalov. Med 
moškimi je zmagal Janez Kelc, drugi 
je bil Radoslav Simonič, tretji pa Denis 
Golub. Med ženskami je bila letos naj-
boljša Angela Cartl, druga je bila Iris 
Mlakar, tretja pa Marjana Glodež.

SM

V okviru praznika občine Hajdina je bil tradicionalno odigran tudi občinski turnir v golfu. Igrišče za golf na Ptuju namreč 
nudi odlične pogoje za igro, in tako je bilo tudi letos.

Skupinska fotografija udeležencev tekmovanja v golfu, posvečenega letošnjemu občinskemu prazniku

nato pa so še očetje odigrali tekmo 
proti skupni selekciji igralcev U10, 
U11, U12 in U13. Rezultata nista bila 
pomembna, kljub določenim nero-
dnim padcem pa se na srečo ni nihče 
poškodoval. Skratka, bilo je zabav-
no, predvsem pa zelo sproščeno. Na 
koncu še enkrat zahvala vsem star-
šem za vse dobrote, ki ste jih prinesli. 
Mi pa se bomo z vašimi otroki trudili 
še naprej.

SM

Najboljši v golfu
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Kostanjev 
piknik in 

druženje na Zg. 
Hajdini

Vaški odbor Zg. Hajdina, ki ga vodi 
Zlatko Kondrič, je po letu dni spet 
obudil tradicijo in vaščane povabil na 
prijetno jesensko druženje. Pod lipo 
pri Sitarjevi kapeli je dišalo po peče-
nih kostanjih, na mizah pa so bile še 
druge dobrote in domača kapljica.

Pri pripravi jesenskega piknika so va-
škemu odboru pomagali tudi nekateri 
zavzeti domačini in člani društev, vsem 
pa se je za pomoč zahvalil Kondrič, ki je 
izrazil tudi upanje, da se bodo druženja 
na Zg. Hajdini nadaljevala v prihodnje, 
prvo pa bo že v prazničnem decembru.

Besedilo in foto: TM

Frizerski studio Tia v Skorbi že dobra štiri leta
V Skorbi, v zgradbi, kjer je gostilna Koštomaj, je strankam že štiri leta na voljo Frizerski studio Tia. Lastnica salona 
Jasmina Horvat iz Skorbe se je dobro vživela v to okolje in s svojo ugodno ponudbo storitev si je pridobila marsikatero 
stranko iz domačega kraja in širše okolice.
Daleč naokoli je znana tudi po tem, da 
se pri njej frizira kar nekaj nogometnih 
navdušencev in igralcev nogometa, ki 
imajo svojstven stil. 
Jasmina se z veseljem spominja svojih 
podjetniških začetkov, prvih strank v 
salonu, ob tem pa razkrije tudi načrte 
za prihodnje. Pravi, da si z vztrajnostjo, 
prijaznim in profesionalnim odnosom 
do strank lahko uspešen, vedno pa 
moraš slediti trendom v frizerstvu in 
iti v korak s časom. Posebej je pono-
sna, da se je za poklic frizerke odločila 
starejša hči Tia, ki obiskuje prvi letnik 
Srednje šole za oblikovanje Maribor in 
bo lahko mami že kmalu v pomoč. Ja-
smina se že veseli pete obletnice čez 
leto dni.

Besedilo in foto: TM

NASVET ZA VEČ ZDRAVJA: Želodčne težave in praznična prehrana

Smo v času, ko se približujejo prazniki – naj-
prej martinovanje, nato veseli december. 
Slovenci velikokrat praznujemo s preveč 
obloženo mizo, pogostejšim prenajedanjem 
in opuščanjem telesne dejavnosti. Pestra 
ponudba praznične hrane, ki ima lep videz, 
vonj in okus, poveča tek. Zato je pomembno, 
da smo ob vseh sladkih, mastnih in slanih 
dobrotah čim bolj zmerni. Na zabave ne ho-
dimo lačni, temveč doma pred dogodkom 
pojejmo nekaj lahkega. Pomembna sta torej 
vnaprejšnji razmislek in načrtovanje obro-
kov, s čimer se izognemo prenajedanju.
Bližajoči se prazniki pogosto predstavljajo 
veliko preizkušnjo za želodec in črevesje. Že 
priprave na praznike nas pogosto obreme-
njujejo, kar vpliva tudi na našo prebavo. 
Svoje doda še nenehno prehranjevanje, pre-
najedanje, saj mora med prazniki želodec 
prebaviti kakšen kos mesa preveč, alkohol, 
jedi, ki vsebujejo veliko maščobe in slad-
korja. Jedi z veliko kalorijami imajo majhen 
volumen, želodec se ne napolni zlahka, zato 
želodčna in črevesna stena ne pošljeta si-
gnala, da sta želodec in črevo polna. Zaradi 
tega naravni občutek polnosti želodca zata-
ji. Hrana, ki ima veliko maščobe in sladkorja, 
vsebuje malo vlaknin, kar negativno vpliva 
na prebavo in lahko nemalokrat vodi do za-
prtja. Občutek imamo torej, da nam je hrana 
obležala v želodcu, pojavijo se napihnjenost, 
napenjanje, krči in bolečine v želodcu, kislo 
spahovanje, vračanje želodčne kisline nazaj 
v požiralnik (refluks), zaprtje idr. Pri ljudeh, 
ki imajo težave z žolčnimi kamni, se lahko 
pojavijo krči, bolečine, slabost, bruhanje, 
simptomi, podobni zgagi, slaba prebava, 
napenjanje, spahovanje.
Nekatere tuje raziskave kažejo, da prehrana 
med prazniki lahko vpliva na povečanje te-
lesne teže, v povprečju se zredimo za 1,5 kg, 
sicer pa drugih dolgoročnih posledic ni. Izje-
ma so lahko kratkotrajne prebavne težave 
(napenjanje, zaprtje, zgaga idr.), ki pa obi-
čajno minejo brez večjih zapletov. Poslabša 
se lahko tudi naše počutje, razpoloženje in 
storilnost. Praviloma lahko pride do težav le 
v primeru prenajedanja, neustrezne prehra-
ne ali prevelikih odmerkov alkohola, zato je 

dobro, da smo tako zmerni, da do teh težav 
sploh ne pride. Če pa do težav pride, si lahko 
pomagamo z različnimi prehranskimi do-
datki in z zdravo, lahko prehrano, ki vsebuje 
dovolj prehranskih vlaknin. V primeru zapr-
tja pomaga tudi telesna dejavnost. Zaužije-
mo lahko več surove zelenjave, lupinastega 
sadja, sokov (npr. slivov, hruškov) in jabolk. 
Praznično prenajedanje pa je pogosto mo-
tiv za odločitev o hujšanju in dieti. Raziskave 
kažejo, da nestrokovno hujšanje, enolična 
prehrana ali določene izključitvene diete 
lahko celo škodijo zdravju, zato praznike 
preživite z uravnoteženo prehrano in dnev-
no rekreacijo.
Če se vaše težave kljub opisanim ukrepom 
nadaljujejo, pridite na posvet v našo lekar-
no. Težave lahko pozdravite z zdravili brez 
recepta:
– Antacidi so kombinirani pripravki 
magnezijevih, aluminijevih in kalcijevih soli. 
Delujejo tako, da nevtralizirajo že izločeno 
želodčno kislino. Delujejo hitro, vendar ne 
zavrejo izločanja kisline, tako da je njihovo 
delovanje kratkotrajno (le nekaj ur).
– Antagonisti histaminskih receptor-
jev delujejo na način, da zmanjšajo izločanje 
želodčne kisline, tako da zavirajo histamin-
ske receptorje v želodčni sluznici. Zdravilo je 
bolj učinkovito v obdobju nočnega izločanja 
kisline, po obroku hrane pa je manj.
– Zaviralci protonske črpalke so 
zdravila, ki najučinkoviteje zavirajo izločanje 
kisline. Delujejo skoraj ves dan.
– Pomagamo si tudi z zeliščnimi 
pripravki, tako da si po obroku pripravimo 
zeliščne čaje. Za težave v želodcu najbolj po-
magajo zelišča, kot so rman, poprova meta, 
kamilica, kolmež, melisa, pelin in baldrijan.
– Zelo učinkovite so tudi zeliščne 
kapljice, ki so pripravljene v lekarniških ga-
lenskih laboratorijih ali pa takšne, ki so re-
gistrirane kot zdravilo. Te delujejo tako, da 
pospešijo gibanje želodca in na tak način 
hrano hitreje pomaknejo naprej po pre-
bavnem traktu. Spodbujajo tudi izločanje 
prebavnih encimov in nekoliko zmanjšajo 
izločanje želodčne kisline, spodbujajo izlo-
čanje žolča, kadar se ta premalo izloča, de-

lujejo spazmolitično (proti krčem), vplivajo 
na tonus želodca ter zmanjšajo občutljivost 
želodca.
OSNOVNO VODILO PRED PRAZNIKI: NE PRE-
TIRAVAJMO
Z nobenim živilom ne smemo pretiravati, 
ampak če so pred vrati prazniki, se bomo 
verjetno pri prehrani malce pregrešili, to pa 
naj ne bo vsak dan. Biti moramo več telesno 
aktivni, in to vsak dan (sprehod v naravi, tek 
in druge aktivnosti, ki jih radi počnemo). 
Ob tem pazimo tudi na velikost obrokov, 
izbirajmo manjše porcije, pri čemer si lah-
ko pomagamo z manjšimi krožniki. Pred 
vsakim obrokom popijmo kozarec vode ali 
nesladkanega čaja, kar nas vsaj malo nasi-
ti in odvrne od pretiranega uživanja hrane. 
Ne glede na skorajda pregovorno obvezno 
prisotnost tradicionalnih jedi poskrbimo, da 
bo jedilnik kolikor se le da uravnotežen, torej 
tudi z dovolj zelenjave, sadja, kaš in izdelkov 
iz polnovrednih žit. S tem zaužijemo dovolj 
vitaminov in mineralov in zlasti dovolj vla-
knin, ki ugodno vplivajo na našo prebavo. 
Uživajmo tudi manj mastno mleko in mleč-
ne izdelke ter puste vrste mesa, ki mu odstra-
nimo tudi vidno maščobo.
Pri pretiravanju se lahko poslabšata počutje, 
storilnost, pojavi se utrujenost, postanemo 
napihnjeni. V tem primeru popijmo kozarec 
navadne vode, ki ji dodamo žlico limonine-
ga soka, ta običajno spodbudi delovanje 
prebavnih encimov.
Pa lepo praznovanje!

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

tel. št.: 02 620 78 87
info@lekarna-martin.siV Frizerskem studiu Tia je zmeraj delovno vzdušje.
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ZAUPAJTE IZKUŠNJAM

VOLILNA ENOTA 1
1. Ivo Rajh, Draženci 24

2. Barbara Zajc, Zg. Hajdina 114
3. Emil Ogrizek ml., Zg. Hajdina 11c

4. Slavko Pesek, Draženci 31b
5. Anita Zupanič, Sp. Hajdina 3a

VOLILNA ENOTA 2
1. Karl Svenšek, Gerečja vas 4

2. Marija Markovič, Hajdoše 1c 
3. Ivan Vegelj, Slovenja vas 61d
4. Slavko Burjan, Hajdoše 53a

5. Viktorija Klaneček, Skorba 52a

NADGRAJUJEMO DOSEŽENO 
(glavni poudarki iz programa OO SLS Hajdina za 2018 – 2022)

• Ohranjajmo dobre medosebne odnose
• Uspešno zaključimo izgradnjo kanalizacije

• Ostanimo občina obdelanih polj
• Dajmo priložnost mladim, izobraženim 

• Bodimo občina zadovoljnih in srečnih ljudi

Stranka SLS je v Občini Hajdina prepoznavna kot stranka zanesljivih, 
odgovornih, poštenih in dela vajenih ljudi.

OO SLS Hajdina s predlaganimi kandidati za člane občinskega sveta prihaja s precej drugačnimi 
kandidati in smerjo delovanja. Predlagani kandidati združujejo potrebe po zastopanju interesov, 
tako za mlade, kot za starejše občane. Izkušnje imajo na infrastrukturnih, gospodarskih, finanč-

nih in družbenih dejavnostih. Sociala jim ni tuja. Predvsem pa bo njihovo delovanje v bodoče 
temeljilo na etičnih, zgodovinskih in na delu temelječih vrednotah Slovenske ljudske stranke.

Radoslav Simonič, pred. RO SLS Ptuj - Ormož 

Spoštovane volivke, spoštovani volivci!
Hvala za Vaš glas, ki ga boste namenili SLS in našim kandidatom za občinski svet. 
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ZA ŽUPANA OBČINE HAJDINA
mag. Stanislav GLAŽAR

ZAUPAJTE IZKUŠNJAMZAUPAJTE IZKUŠNJAM

N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: S
LS

 S
lo

ve
ns

ka
 lj

ud
sk

a 
st

ra
nk

a,
 B

ee
th

ov
no

va
 u

lic
a 

4,
 1

00
0 

Lj
ub

lja
na



46 47

Oktober 2018 Oktober 2018

2

1.  Franc Krajnc, 
Sp. Hajdina 16A

2.  Marica Kaučevič,
Draženci 29A

3.  Janko Golob, 
Draženci 20

4.  Damjana Lončarič, 
Zg. Hajdina 203B

5.  Evelin Zelenik, 
Zg. Hajdina 11

6.  dr. Marjan Leber, 
Zg. Hajdina 159

1.  Mag. Stanislav Glažar, 
Hajdoše 38A

2.  Hilda Bedrač, 
Hajdoše 43

3.  Uroš Krajnc, 
Skorba 21

4.  Zlatka Strmšek, 
Skorba 36C

5.  Uroš Matjašič, 
Skorba 36S

6.  Boris Sambolec, 
Gerečja vas 20C

7.  Tara Tanita Kiseljak, 
Gerečja vas 112

8.  Maja Kokol, 
Slovenja vas 47A

Spoštovani občanke, občani, na volitvah 18. novembra ne prepuščajte 
odločitev drugim - udeležite se volitev - in če boste zaupali svoj 
glas nam tako, da boste zaokrožili številko 2 , se vam zahvaljujemo 
in obljubljamo, da vas ne bomo razočarali. Vaš glas bo dragocen 
prispevek za boljši jutri  vseh v naši občini.

Spoštovani občanke in občani, na lokalnih volitvah 18. novembra bomo izbirali člane občinskega sveta, ki bodo naslednja 
š� ri leta vodili našo občino. Ker se lahko ponašamo kot stranka s tradicijo, stranka, ki je osnovana na trdnih temeljih, 
stranka, ki v svojem programu ceni človeške vrednote in postavlja cilje, skupne vsej skupnos� , smo seveda preudarno in s 
skrbnostjo sestavili polni kandidatni lis�  za občinski svet. Zagotovili smo medgeneracijsko sožitje, saj nas zastopajo mladi, 
študentje kot tudi upokojenci. Z visoko izobrazbeno strukturo pa zagotavljamo strokovnost ter kakovost pri odločitvah v 
razvojnih ak� vnos� h občine.
Z našo kandidaturo na lis�  za občinski svet smo se javno izpostavili, kar je v današnjem času predvsem tvegano. Vendar smo 
mi to storili, ker vemo, da ZMOREMO in ZNAMO prevze�  ODGOVORNOST za sprejemanje odločitev, ki krojijo usodo naše 
občine. Zakaj? Ne bomo naštevali točk iz obširnega programa dela, ki je pri večini drugih strank sestavljen iz vsemogočih 
obljub, od katerih jih je le malo takšnih, ki so uresničljive, temveč bomo poudarili NAŠE VREDNOTE, s katerimi lahko 
zagotovimo, da bomo razvojno še vedno ob boku najuspešnejših občin v državi:

Slovenska demokratska stranka predstavlja 
listi kandidatov za Občinski svet Občine Hajdina

ZA ŽUPANA OBČINE HAJDINA
mag. Stanislav GLAŽAR
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Socialni demokrati kandidiramo skupnega županskega kandidata mag. Stanislava Glažarja, ker pooseblja 
temeljne vrednote programa Socialnih demokratov na Hajdini in bo svoje znanje in bogate izkušnje, ki si 
jih je pridobil na različnih družbenih področjih, uporabil za še hitrejši in enakomeren razvoj občine Hajdina 
ter višjo kakovost življenja vseh občank in občanov.

Socialni demokrati kandidiramo skupnega županskega kandidata mag. Stanislava Glažarja, ker pooseblja 

Politične stranke Slovenska demokratska stranka (SDS), 
Socialni demokrati (SD) in Slovenska ljudska stranka 
(SLS) so se na lokalnem nivoju združile in predlagale 
skupnega kandidata za župana na lokalnih volitvah 2018. 
Ob predlagateljih je podpornik tudi Nova Slovenija (NSi).

Osnovni poudarki iz dogovora o sodelovanju:
 ¨ skupno nastopanje političnih strank,
 ¨ sodelovanje v interesu občanov že v preteklem 

mandatu,
 ¨ uravnotežen razvoj vseh delov in področij občine,
 ¨ strokoven in sistematičen pogled na razvoj občine,
 ¨ sestava odborov in komisij glede na strokovnost in ne 

politično pripadnost,
 ¨ odprtost za vse predloge in pobude.

Osnovne smernice programa
 ¨ Realizacija strategije trajnostnega razvoja občine
– oblikovanje strokovnih timov,
– strategija in vizija razvoja po posameznih področjih,
– realizacija občinske uprave v skladu s sprejetim 

vsakoletnim proračunom. 

 ¨  Uravnotežen razvoj vseh delov občine
– infrastruktura (kanalizacija, vodovod, ceste, 

razsvetljava, pločniki, kolesarske poti, umirjanje 
prometa ...);

– družbene dejavnosti (kultura, šport, zdravstvo, 
šolstvo, predšolska vzgoja, socialno varstvo, 
znanost …);

– ustvariti pogoje in pospešiti izgradnjo doma 
starejših občanov in večnamenske dvorane;

– gospodarstvo (razvoj gospodarskih družb in 
nove zaposlitve, industrijska cona);

– ustvarjati pogoje za razvoj turizma, trgovine 
in podjetništva;

– spodbujanje razvoja kmetijstva in subvencije 
kmetom za zemljišča na vodovarstvenih 
območjih;

– varstvo okolja in požarno varstvo dvigniti še 
na višji nivo;

– zagotoviti osnovne pogoje za delo naših 
društev na vseh področjih;

– nadaljevati urejanje vaških središč;
– ureditev gasilskih, športnih, verskih in 

kulturnih prostorov ter igrišč za otroke;
– aktivno izrabljanje prostega časa za vse 

starostne kategorije;
– zagotoviti celostno podobo občine in njeno 

promocijo;
– organizacija tradicionalnih prireditev (lokalna 

skupnost, društva).

 ¨  Lokalno samoupravo približati občanu
– vaški odbori,
– predloge, pobude in konkretne projekte 

pridobivati od občanov.

 ¨  Vzpostaviti informacijsko-komunikacijski 
sistem

– poskrbeti za boljše in pravočasno obveščanje 
o občinskih odločitvah;

– omogočiti vsem občanom pridobiti 
informacijo o dogajanju.

 ¨  Učinkovitost občinske uprave
– občinska uprava je servis za občane;
– hitrejše reagiranje na izpostavljeno 

problematiko.

 ¨  Zagotoviti sredstva iz državnih in evropskih 
virov

– racionalno trošiti proračunska sredstva;
– oplemenititi sredstva in zagotoviti delež 

prihodkov iz drugih virov (državni in razpisi 
EU).

Osnovna želja je zagotoviti hitrejši in uravnotežen 
razvoj vseh delov naše občine. Ne želimo dajati 
nerealnih in lažnih predvolilnih obljub, kot je to 
v navadi pred volitvami, ampak želimo zagotoviti 
višjo kakovost življenja vseh občanov naše lokalne 
skupnosti.

Mag. Stanislav Glažar,
kandidat za župana Občine Hajdina

1 volilna enota 2 volilna enota
1. dr. Uroš Gojkovič, 
doktor znanosti s področja 
sociologije

2. Valerija Merc, 
ekonomistka

3. Damijan Cebek, 
diplomirani ekonomist

4. Irena Čuk, 
akademska kiparka

1. Ivan Ogrinc, 
diplomirani ekonomist

2. Klavdija Paveo, 
ekonomistka

3. Vladimir Abraham, 
komercialist

4. Nataša Furek, 
pomočnica vzgojiteljice

4
Spoštovane občanke in občani,
Občina Hajdina ima vse potrebne lastnosti sodobne, urejene in napredne občine, kjer 
pripadnost kraju pomeni privilegij tako v gospodarskem, kulturnem in turističnem smislu ,kot 
z vidika vsakdana občanov vseh generacij. 
Prostorski razvoj, razvoj podjetništva in obrti, medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje, 
pestrost in raznolikost kulturne in turistične ponudbe, celostni in lokalni programi za mlade 
s štipendijsko shemo, izkoriščanje potencialov in spodbujanje inovativnosti ter skrb za čisto, 
urejeno in varno okolje so izhodišča, na katerih bomo še naprej gradili boljšo občino. 
Gradili jo bomo skupaj z vami, zato vas pozivamo k gotovi udeležbi na lokalnih volitvah. Naša 
občina si skupaj z vsemi nami namreč zasluži priložnost za trajnostni razvoj, boljšo podobo in 
svetlo prihodnost. 
Priložnosti lahko uresničimo samo povezani in solidarni. Pomembna sta znanje in želja ekipe, 
ki želi prevzeti večjo odgovornost znotraj Občinskega sveta Občine Hajdina. Mi to imamo!

dr. Uroš Gojkovič, predsednik Socialnih demokratov Hajdina
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BOLJE ZA VSE!

Volilna enota 1
(Draženci, Sp. Hajdina, Zg. Hajdina):

1. Janko Merc, dipl. inž. stroj.
2. Ivana Bedrač Kolarič, upokojenka
3. Dr. Dejan Zadravec, višji arhivist
4. Nataša Fridl, laboratorijski tehnik
5. Marko Horvat, mag.inž.stroj.
6. Majda Vrabl, upokojenka

Volilna enota 2
(Gerečja vas, Hajdoše, Slovenja vas, 

Skorba):

1. Irena Pravdič Galun, upokojenka
2. Uroš Nahberger, elektrotehnik
3. Simona Čatar, mag.javne uprave
4.  Aleksander Vaupotič, dipl.trener 

gorništva
5. Katarina Zajšek, upokojenka
6. Janez Lipavšek, upokojenec

7. Alenka Bone, avtorica
8. Alojz Pravdič, upokojenec

Kandidati za svetnike Občine Hajdina

Naročnik oglasa: SMC Stranka modernega centra, Beethovnova 2, 1000 ljubljana

Na šoli so jubilej združili s praznovanjem dneva šole, ob po-
membni obletnici pa so izdali tudi zbornik z naslovom Hajdinske 
stopinje učenosti in pripravili razstavo. Učencem in učiteljem, 
ki so se na slovesnosti predstavili v prijetnem kulturnem pro-
gramu, sta ob jubileju in dnevu šole čestitala tudi župan Obči-
ne Hajdina mag. Stanislav Glažar in ravnateljica OŠ Hajdina                                                                   

Vesna Mesarič Lorber. Praznični dan so z razstavo likovnih del 
obogatili člani Likovno-fotografske sekcije Občine Hajdina.
Več o praznovanju na OŠ Hajdina pa v decembrski številki Hajdin-
čana.

Besedilo in foto: TM

Predsednik republike na slovesnosti ob 210-letnici 
javnega šolstva na Hajdini

V ponedeljek, 22. oktobra, je bila na OŠ Hajdina osrednja slovesnost ob visokem jubileju – 210-letnici javnega šolstva 
na Hajdini, na kateri je bil osrednji govornik predsednik republike Borut Pahor.
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PROGRAM PRIREDITEV OB 20. PRAZNIKU OBČINE HAJDINA
Ob 17.00 Ponedeljek, 1. oktober 2018

Občinsko prvenstvo v malem nogometu (člani)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: igrišče z umetno travo pri OŠ Hajdina

Ob 17.00 Torek, 2. oktober 2018
Občinsko prvenstvo v malem nogometu (veterani)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: igrišče z umetno travo pri OŠ Hajdina

Ob 13.00 Četrtek, 4. oktober 2018
Občinsko prvenstvo v golfu (za moške in ženske) 
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče za golf Ptuj

Ob 17.00 Ponedeljek, 8. oktober 2018
Občinsko prvenstvo v malem nogometu (člani)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: igrišče z umetno travo pri OŠ Hajdina

Ob 13.00 Sobota, 6. oktober 2018
Občinsko prvenstvo v ribolovu (četvorke) 
Organizatorja: Ribiško društvo Obkanalski krivolovci in VO 
Slovenja vas
Kraj: ribnik v Slovenji vasi

Ob 16.30 Četrtek, 11. oktober 2018
Občinsko prvenstvo v footgolfu (posamezno in ekipe)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče za golf Ptuj

Ob 10.00 Sobota, 13. oktober 2018
Občinska ribiška tekma (pari) 
Organizator: Ribiško društvo Žejne ribice Draženci
Kraj: ribnik v Dražencih

Ob 15.00 Sobota, 13. oktober 2018
Dan Otroške nogometne šole Golgeter Hajdina
Organizator: Otroška nogometna šola Golgeter Hajdina
Kraj: igrišče ŠD Hajdina

Ob 15.30 Petek, 19. oktober 2018
Nočni pohod na Donačko goro
Organizator: Planinsko društvo Hajdina
Kraj: Donačka gora (odhod z avtobusom izpred Občine 
Hajdina)

Ob 9.00 Sobota, 20. oktober 2018
Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu (posamezno)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: telovadnica OŠ Hajdina

Ob 9.00 Sobota, 20. oktober 2018
Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu (posamezno)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: telovadnica OŠ Hajdina

Ob 9.00 Sobota, 20. oktober 2018
Memorial Danija Rajha v ribolovu
Organizator: Ribiško društvo Žejne ribice Draženci
Kraj: ribnik v Dražencih

Ob 15.00 Sobota, 27. oktober
Troboj v vrtnem kegljanju
Organizator: Športno društvo Nova Hajdina
Kraj: paviljon v Športnem parku Nova Hajdina

Ob 9.00 Sreda, 31. oktober 2018
Občinsko prvenstvo v tenisu za člane (pari)
Organizator: Tenis klub Skorba
Kraj: Goya center Hajdoše 

Ob 18.00 Petek, 2. november 2018
Občinsko prvenstvo v kegljanju
Organizator: Športno društvo Gerečja vas
Kraj: kegljišče Deta center Ptuj 

Ob 9.00 Sobota, 3. november 2018
Občinsko prvenstvo v streljanju na glinaste golobe
Organizator: LD Boris Kidrič Hajdina
Kraj: strelski poligon na Zg. Hajdini

Ob 18.00 Sobota, 3. november 2018
Večer vinskih pesmi
Organizator: Ljudske pevke KD Skorba 
Kraj: Dom krajanov Skorba

Ob 18.00 Nedelja, 4. november 2018
Gledališka predstava Koga naj obkrožim?
Organizator: KD Kungota pri Ptuju 
Kraj: Dom krajanov Skorba

Ob 17.00 Petek, 9. november 2018
Odprtje VI. skupinske razstave Likovno-fotografske 
sekcije Občine Hajdina
Organizator: Likovno-fotografska sekcija Občine Hajdina
Kraj: dvorana DU Hajdina

Ob 18.00 Petek, 9. november 2018
19. Štajerska frajtonarica
Organizator: Kulturno društvo Valentin Žumer Hajdoše
Kraj: šotor na trgu pred Občino Hajdina

  Sobota, 10. november 2018 
  OSREDNJA PRIREDITEV

Ob 13.00 Začetek prinašanja belega in rdečega mošta ter vpis pri-
našalcev mošta 
v krstno knjigo za leto 2018 v šotoru

Ob 15.00 Prihod dveh aktualnih kletarjev letnika 2018 iz naselja Skor-
ba s konjsko vprego v
spremstvu kletarjev prejšnjih letnikov in začetek 23. tradicio-
nalne prireditve
»Iz mošta vino – pridi na Hajdino« v farni cerkvi sv. Martina 
S kulturnim programom in krstom mošta

Ob 16.30 Osrednja prireditev ob 20. prazniku Občine Hajdina s slav-
nostnim govorom župana in podelitvijo:
   1. priznanj za najlepše urejeno vaško skupnost in posa-
mezne   objekte
   2. občinskih priznanj

Pogostitev občanov in gostov (v šotoru na trgu pred Občino 
Hajdina)

Ob 17.30 Družabno srečanje občanov Občine Hajdina z ansamblom 
Klateži

Ob 10.00 Nedelja, 11. november 2018
Slavnostna maša ob prazniku sv. Martina

Po maši krajše srečanje v šotoru na trgu pred Občino Hajdina

Ob 18.00 Nedelja, 11. november 2018
Gledališka predstava Kar bo, pač bo
Organizator: KGD Ptičica«
Kraj: Dom krajanov Skorba

Ob 18.00 Sobota, 17. november 2018
Mednarodni turnir v karateju EURO EAST Hajdina 2018
Organizator: Karate klub WKSA Hajdina
Kraj: telovadnica OŠ Hajdina


