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Ponovoletni sprejem v občini 
Hajdina

Letos teklo okoli 200 korantov, 
hudičkov in pokačev

Hajdina in Gerečja vas začenjata s 
podobnega izhodišča

Občina Hajdina že deveto leto aktivno sodeluje v 
Programu Svit
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UVODNIK

HAJDINČAN je glasilo Občine Hajdina.
Člani uredništva: Tatjana Mohorko (odgovorna urednica), dr. Maja Gojkovič, Silvestra Brodnjak, Magdalena Intihar, Hilda Bedrač, Maja Majcen, 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.

Februar je mesec kulture

V Občini Hajdina smo kulturni praznik 
proslavili zelo lepo, tudi s proslavo v čast 
pesnikom in pisateljem, našim velikanom 
kulture v zgodovini Slovenije: Prešernu, 
Cankarju, Vodniku. Likovno-fotografska 
sekcija Občine Hajdina je za kulturni pra-
znik postavila slikarsko razstavo v PSC 
Hajdina, kjer ljubiteljski slikarji predsta-
vljamo svoja dela z različnimi motivi, tudi 
z upodobljenimi liki omenjenih literatov. 
Ljubiteljska kultura je na Hajdini v mnogih 
društvih zelo smela ter krepi, ohranja, opo-
gumlja, vzgaja in daje možnost ustvarjal-
nega življenja in dela, vzbuja ponos in spo-
štovanje posameznika in celote. Namreč, 
po kulturi spoznamo mišljenje, čustvova-
nje, doživljanje naroda, njegove šege in 
navade, civiliziranost, njegovo srce in dušo. 
Kaj pa naša osebna kultura, kultura v vsak-
danu, kultura odnosov med nami? Temu 
naj bi posvečali pozornost vsak dan, vsak 
trenutek. Zelo pomembno je, da smo med 
seboj, eden do drugega prijazni, spoštljivi, 
da znamo poslušati sebe in druge, da zna-
mo tudi odpuščati, da se nimamo za naj-
bolj pametne. Vsak od nas je del celote in 

vsak naj bi s svojo kulturno držo in ustvar-
jalnim načinom življenja pripomogel k čim 
boljšemu, lepšemu in prijaznejšemu življe-
nju tukaj in zdaj. Življenje je prekratko, da 
bi smelo biti žalostno in nasploh nevredno, 
da bi živeli nekulturno in nezadovoljno v 
tako lepi domovini, kot je Slovenija. 
Februar in pustni čas sta že mimo. Koranti 
na Hajdini so z vso občudovanja vredno 
pojavnostjo in lepoto odgnali zimo, ki pa 
žal letos ni bila prava. Nekaterim je morda 
v tem času uspelo sneti vsakdanje maske in 
si nadeti plastične, bolj smejoče, rdečelič-
ne ali pa bolj grozljive, nenavadne ... Svoje 
obraze so imeli zakrite, dali so si duška v za-
bavi, plesu. Vse to smo bili v pustnem času, 
za kar v vsakdanjem življenju morda nima-
mo časa ali korajže. Čas je zlato in vedno 
manj ga imamo, vedno bolj hitimo eden 
mimo drugega, a mnogokrat niti ne vemo, 
kam in zakaj hitimo. Pa se vprašajmo, po-
stojmo, razmislimo, a je prav, da se nam ve-
dno tako zelo mudi. Vsakodnevno pehanje 
za tistim, kar že imamo, je nesmisel. Peha-
nje za tistim, kaj vse naj bi še imeli, pa zna 
biti kruto v odgovoru, da vsega resnično ne 
potrebujemo. Morda hočemo le imeti vse, 
kar drugi že imajo? Je to bistvo naše sreče? 

Kaj pa razmišljanje o zdravju, o pravilni, 
bolj zdravi prehrani, o času in posvečanju 
našim najbližjim, družini, prijateljem? Tudi 
o posvečanju sebi, razmišljanju o miru in 
nemiru v sebi. Oplemenitimo torej našo 
kulturo bivanja in preživimo več časa na 
zraku, na sprehodu v naravi in manj časa 
pri računalnikih, telefonih in televiziji. 
Za pustnim časom prihaja čas velike noči. 
Nanj se pripravljam kot ženska, mati, ba-
bica, sovaščanka, umetnica … pri tem me 
vodijo moji notranji premisleki in vrednote. 
Zavedam se lastne moči in nemoči, spisek 
mojih želja je obširen. Najboljše bo, da ga 
skrajšam in naredim bolj stvaren načrt za 
življenje v prihodnje. 
Prihaja pomlad. Veliko dela nas čaka. Vam, 
sebi in vsem na svetu želim, da jo pričaka-
mo v miru, zdravi in radostni. 

Cecilija Bernjak, 
vodja Likovno-fotografske sekcije Občine 

Hajdina

Cecilija Bernjak, vodja Likovno-foto-
grafske sekcije Občine Hajdina

OBVESTILO
»ČISTO OKOLJE – NAŠE OGLEDALO«

Občina Hajdina organizira tradicionalno spomladansko čistilno akcijo v sodelovanju z vaškimi odbori in društvi 
v soboto, 6. aprila 2019. Zbirna mesta so ob 9. uri po posameznih naseljih.

Po končani akciji ob 11.30 se vsi udeleženci akcije zberemo na lokaciji Lovski dom Boris Kidrič Hajdina, Zg. Hajdina 103e, kjer 
bomo ob malici opravili analizo opravljenega dela. 

Občina Hajdina

Nova defibrilatorja v Skorbi in Dražencih

V začetku marca smo v občini Hajdina že obstoječemu defi-
brilatorju v pritličju Poslovno-stanovanjskega centra na Zg. 

Hajdini 44a dodali še dva nova. Nahajata se na zunanji steni 
Doma vaščanov Draženci 74b in pri Domu krajanov Skorba 

36a (na objektu Športnega društva Skorba).
11. APRILA VABLJENI NA TEČAJ

Z željo, da bi čim več občank in občanov seznanili s temeljnimi 
postopki oživljanja in uporabo avtomatskega 

defibrilatorja, organiziramo tečaj, ki bo 

v četrtek, 11. aprila 2019, ob 17. uri 
v Domu krajanov Skorba.

Vabljeni!

Občinska uprava
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S sej Občinskega sveta Občine Hajdina

Druga redna seja občinskega sveta je potekala 19. decembra 2018.

Na seji je bil sprejeto:
1. Sklep in zapisnik 1. redne konstitutivne in 1. izredne 
seje.
2. Sklep o imenovanju odborov in komisij: 

 – v Odbor za javne finance se imenujejo Ivo Rajh kot 
predsednik in člani Hilda Bedrač, Damijan Cebek, 
Uroš Krajnc in Vladimir Abraham;

 – v Odbor za negospodarske dejavnosti se imenuje-
jo Hilda Bedrač kot predsednica in člani Ivan Ogrinc, 
Uroš Krajnc, Emil Ogrizek in Nataša Fridl;

 – v Odbor za gospodarske dejavnosti se imenujejo 
Janko Merc kot predsednik in člani dr. Marjan Leber, 
Valerija Merc, Ivan Vegelj in Štefan Kirbiš;

 – v Odbor za okolje in prostor se imenujejo Ivan Ve-
gelj kot predsednik in člani Vladimir Abraham, Ivan 
Brodnjak, Aleksander Vaupotič in Uroš Krajnc;

 – v Statutarnopravno komisijo se imenujejo Vladi-
mir Abraham kot predsednik in člani Hilda Bedrač, 
Uroš Matjašič, Nataša Fridl in Slavko Burjan;

 – v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
se imenujejo Slavko Burjan kot predsednik in člani 
Boris Kozenburger, Silvo Pernat, Marjan Rozman, 
Slavko Pesek, Zlatka Strmšek, Karmen Jerenko in 
Igor Levstik;

 – v Nadzorni odbor Občine Hajdina se imenujejo: 
Andrej Tkalec, kot predsednik in člana Marko Drob-
nič in dr. Srečko Glodež

 – v Častno razsodišče se imenujejo Janez Markovič, 
Boris Sambolec in Aleksander Stojanović;

 – v Uredniški odbor javnega občinskega glasila 

Občine Hajdina se imenujejo Tatjana Mohorko kot 
odgovorna urednica, Maja Gojkovič, Silvestra Bro-
dnjak, Hilda Bedrač, Sandi Mertelj, Maja Majcen, 
Magdalena Intihar in Jože Mohorič.

 – Člani občinskega sveta so se seznanili z imenova-
njem komisij in strokovnih organov, ki jih imenuje 
župan:

 – v Strateški svet se imenujejo Radoslav Simonič kot 
predsednik in člani Viktor Gojkovič, Franc Vogrinec, 
dr. Uroš Gojkovič in Janez Žumer;

 – v Komisijo za mlade se imenujejo Janko Golob, Tja-
ša Glažar, Aleksandra Gašljevič, Klavdija Paveo, Eve-
lin Zelenik, Matjaž Godec in Nejc Ogrinc;

 – v Komisijo za infrastrukturo se imenujejo Ivo Rajh 
kot predsednik in člani Ivan Ogrinc, Ivan Vegelj, 
Slavko Burjan, Damijan Cebek, David Merc in Ale-
ksander Tomanič;

 – v Komisijo za Dars in Direkcijo za ceste se imenu-
jejo Janko Merc kot predsednik in člana dr. Marjan 
Leber in Ivo Rajh;

 – za podžupana Občine Hajdina se imenujeta Franc 
Krajnc za področje negospodarskih dejavnosti in 
Karl Svenšek za področje gospodarskih dejavnosti.

3. REDNA SEJA 
Tretja redna seja občinskega sveta je potekala                              
5. februarja 2019.
Na seji je bilo sprejeto:
1. Sklepi in zapisnik 2. redne seje.

2. Dopolnjen osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Ob-
činskega lokacijskega načrta za 
območji urejanja P10-S8/2 in P10-
-S8/3 Hajdina in Predlog Stališč do 
pripomb javnosti, podanih v času 
javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Občinskega lokacij-
skega načrta za območji urejanja 
P10-S8/2 in P10-S8/3 Hajdina. 
3. Odlok o turistični taksi v Občini 
Hajdina.
4. Spremembe in dopolnitve Statu-
ta Zdravstvenega doma Ptuj.
5. Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o ustanovitvi javne-
ga zavoda Zdravstveni dom Ptuj.
6. Sklep o ceni programov za OŠ 
Hajdina – enota vrtec:
Cene programov vrtca Hajdina zna-
šajo od 1. 3. 2019 dalje mesečno:

 – za otroke prve starostne skupi-
ne (otroci, stari 1–3 leta): 457,70 
EUR;

 – za otroke druge starostne sku-
pine (otroci od 3 let do vstopa v 
šolo): 360,65 EUR;

 – kombinirana skupina: /.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha 
veljati sklep št. 602-2/2017-2 z dne 
20. 12. 2017. Ta sklep začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 1. 3. 2019 dalje. 

Občinska uprava

Predsedniki in člani vaških odborov

Naselje Draženci

Drago Lesjak – predsednik 
Anton Kirbiš – član 
Aleksandra Serec Šijanec – člani-
ca 
Brigita Skaza – članica 
Davor Lampret – član 

Naselje Gerečja vas

Marjan Rozman – predsednik 
Janko Gojkošek – član 
Štefan Lukas – član 
Milko Panikvar – član 
Aleksander Tomanič – član 

Naselje Hajdoše

Metka Žumer – predsednica 
Roman Glažar – član 
Ivan Brodnjak – član 
Drago Klinc – član 
Peter Kaučevič – član 

Naselje Slovenja vas

Tibor Ules – predsednik 
Marjan Zupanič – član 
Matevž Pleteršek – član 
Mihael Vegelj – član 
Marko Bezjak – član 

Naselje Skorba

Renata Gabrovec – predsednica
Uroš Matjašič – član 
Franc Šlamberger – član 
Aleksander Stojanović – član 
Gorazd Zagoranski – član 

Naselje Sp. Hajdina
 
Stanko Zupanič – predsednik 
Ivan Ambrož – član 
Franc Kancler – član 
Robert Kornet – član 
Iztok Jakomini – član 

Naselje Zg. Hajdina

Zlatko Kondrič – predsednik 
Silva Purgaj – članica 
Marjan Ogrizek – član 
Iztok Fridl – član 
Franc Fridl – član 

Naselje Zg. Hajdina preko proge

Andrej Tumpej – predsednik 
David Merc – član 
Goran Škraba – član 
Edvard Hojski – član 
Vilijem Gerečnik – član 

Foto: TM

 Franc Krajnc, podžupan

 Karl Svenšek, podžupan
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Ne bodimo dvolični, varujmo naše okolje

Večina ljudi je zelo zadovoljna, če je parcela ob njihovi hiši povsem urejena. Zato je zelo težko razumeti, da jih ne moti, če na drugi 
strani ceste – nasproti njihove dovršene parcele (ali pa malo vstran) – pristanejo kupi vsega tistega, kar je bilo odveč na njihovi 
parceli: kupi kamenja, kupi biološkega odpada (pogosto pomešanega z raznim plastičnim odpadom – mreže za kumare, vrvice, 
rokavice, cvetlični lončki idr.), kupi z ostanki obrezovanja grmovnic in dreves, potem pa zadaj za temi kupi v njihovem kritju pristane 
še vsa druga navlaka. Znani so primeri zlivanja odpadnega olja na drugo stran ceste, kjer ni zemljišča s hišo. Še bi lahko naštevali.
Kako je lahko človek tako dvolično bitje? Na njegovi parceli mora biti vse čisto in poravnano (točno v horizontali!), na 
sosednjem zemljišču pa ga ne moti njegova lastna svinjarija.
V nekaterih primerih pa ne ostajajo kupi smeti, ker jih tisti, ki jih naredijo, skurijo. V takih primerih ostane grdo pogorišče (pod njim pa 
mrtvo zemljišče, na katerem so uničeni vsi mikroorganizmi), najbolj škodljivo, kar je nastalo pri kurjenju plastične in druge navlake, 
pa potem vsi dihamo in jemo, kar so vezale rastline na naših vrtovih.
Dvolično obnašanje vidimo tudi na našem pokopališču: grob mora biti povsem urejen, v zabojnikih pa mešano pristane 
ves odpad s pokopališča (za povrh pa še kaka druga dodatna navlaka). Zakaj je tako težko vsuti biološki odpad iz vrečke 
(plastične posode), vrečko (plastično posodo) pa odložiti v sosednji zabojnik?
Postanimo boljši! Ne bodimo dvolični. 
Danes imamo veliko boljše pogoje, da z lahkoto postanemo boljši. Ni nam več treba prevažati odpadkov na ekološke otoke, temveč 
nam od doma odpeljejo ločeno zbrane odpadke. Odpadkov nam ni več treba voziti na drugo stran Ptuja, temveč imamo v naši 
občini zbirni center, kjer lahko odložimo vse, kar po nepotrebnem pristane v naravi. Poskusimo trošiti čim manj. Mnoge stvari, ki se 
jih na veliko kupuje, samo ogrožajo naše zdravje. Prepogosto se kupujejo stvari, ki so že kmalu po nakupu zgolj odpadek.
Privoščimo si čudovite sprehode po poteh, ob katerih ne bo kupov smeti. Zavijmo tudi na gozdne poti, s katerih bomo lahko 
občudovali le naravo brez navlake. Pri tem pa se zavedajmo, da imamo pri nas poseben privilegij, da gozdovi niso taka zasebna 
lastnina, na katero drugi nimajo vstopa. Imejmo posluh do sočloveka in narave. Glejmo s srcem – kot pravi mali princ v knjigi 
francoskega pisatelja Antoina de Sant-Exuperyja: Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.
Varujmo naše okolje!  

Predstavniki Občine Hajdina so se 23. januarja 2019 sestali 
z Direkcijo RS za infrastrukturo in se dogovarjali o reševa-
nju problematike na državnih cestah na območju Občine 
Hajdina in o ureditvi razmer na njih. Po informacijah se bo 
končno začela izgradnja dolgo pričakovane obvoznice Ki-
dričevo, ki bo prevzela tovorni promet (ta se sedaj odvija 
skozi naselje Zgornja Hajdina). Izgradnja te obvoznice je 
postala evropski projekt, ki se bo financiral iz skladov EU. 
Razpis bo objavljen letos, ker so odkupi zemljišč že urejeni.
V okviru izgradnje obvoznice Kidričevo se bo v celoti izve-
dla rekonstrukcija lokalne ceste LC 328 351, Občina Hajdi-
na pa mora izdelati še izvedbeni načrt rekonstrukcije.
Direkcija RS bo letos preuredila trikrako križišče v km 1,026 
v krožno križišče na regionalni cesti R2-454/1495 Hajdina 
(Mariborska cesta–Gomila, pred nekdanjim gostinskim lo-
kalom Maja). 
V predvidoma poletnih in jesenskih 
mesecih letošnjega leta se bodo izvajala tudi investicijska 
vzdrževalna dela na državnih cestah na naslednjih odce-
pih:

 – cesta R2-454, odsek 1400, ime odseka Miklavž–Haj-
dina, v naselju Hajdoše in od OŠ Hajdina do nadvo-
za v dolžini 400+230 m;

 – cesta R3/710, odsek 0247, ime odseka Ptuj–Hajdina 
(Mariborska cesta), v naselju Spodnja Hajdina od 
meje z MO Ptuj do deteljice v dolžini 1000 m;

 – cesta R2/454, odsek Hajdina–Gomila, v naselju Sp. 
in Zg. Hajdina od deteljice do krožišča pred AC-iz-
vozom Hajdina v dolžini 1940 m;

 – cesta R2/454, odsek 427, ime odseka priključek 
Hajdina, v naselju Spodnja Hajdina deteljica v dol-
žini 780 m;

 – cesta R2/710, odsek 0352, ime odseka Hajdina–Tur-
nišče, v naselju Spodnja Hajdina od deteljice mimo 
Gasilskega doma Hajdina v dolžini 2000 m.

Občina Hajdina je prejela Poročilo o obremenitvah s hru-
pom ob cesti R2-454/1495 Hajdina (Mariborska cesta–Go-
mila) in R3-710/0427 Ptuj–Hajdina. Meritev hrupa je bila 
izvedena za celotno Mariborsko cesto in naselji Spodnja in 
Zgornja Hajdina. Poročilo je na ogled na Občinski upravi 
Občine Hajdina.
Za križišče pri Gasilskem domu Hajdina, kjer je bila prvotno 
načrtovana izgradnja krožišča, se bo glede na izgradnjo 
avtoceste ponovno izvedla prometna študija z namenom, 
da se ugotovi primernost izgradnje krožišča ali izgradnje 
pasu za leve zavijalce. V sklopu projekta je že bila tik ob 
križišču odstranjena stanovanjska hiša.

V naslednjem obdobju bo Direkcija RS zgradila dva pločni-
ka ob državnih cestah izven naselij (v Slovenji vasi, odcep 
Slovenja vas–krožišče Zlatoličje, in Zgornja Hajdina, odcep 
Lovski dom–krožišče pred AC). Občina Hajdina mora izde-
lati projektno nalogo, projektno dokumentacijo in zemlji-
šča.

Tudi letos so načrtovane aktivnosti na komasacijskih območjih 
Hajdina 2, 3 in 4.

V naselju Zg. Hajdina potekajo obsežna gradbena dela.
Foto: arhiv občinske uprave, TM

Aktualno s področja infrastrukture
Informacija o pogovorih na sestanku z Direkcijo RS za infrastrukturo

Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

V spomladanskih mesecih se ponovno začenjajo večja poljedelska opravila na njivah in poljih. Ker sta naša inšpekcijska in redarska 
služba lani prejeli kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim oranjem, vam v nadaljevanju z namenom preventivnega ukrepanja 
predstavljamo zakonske določbe in pravilen pristop k temu opravilu.
Zakon o cestah (ZCes-1) v 4. točki drugega odstavka 5. člena določa: »Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba 
cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.«
Podrobnejše informacije glede zakonskih določb in pravilnega pristopa k takemu opravilu si lahko preberete na spletni strani občine. 

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

AKTIVNOSTI NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH HAJDINA 
2, 3 IN 4
Na komasacijskem območju Hajdina 2 (Gerečja vas), kjer je 
predvidena izvedba komasacije z agromelioracijskimi deli 
(izgradnja poljski poti), se je končal postopek določitve 
oboda komasacije kmetijskih zemljišč. V septembru se bo 
na podlagi zložbe kmetijskih zemljišč izvedlo spreminja-
nje mej in posledično pristopilo k izgradnji poljskih poti.
Na komasacijskem območju Hajdina 3 (Zgornja Hajdina), 
kjer je predvidena izvedba komasacije z agromelioracijski-
mi deli (izgradnja poljski poti), se je končal postopek dolo-
čitve oboda komasacije kmetijskih zemljišč. V septembru 

se bo na podlagi zložbe kmetijskih zemljišč izvedlo spre-
minjanje mej in posledično pristopilo k izgradnji poljskih 
poti.
Na komasacijskem območju Hajdina 4 (Draženci), kjer je 
predvidena izvedba komasacije z agromelioracijskimi deli 
(izgradnja poljski poti), se trenutno glede na ugodne vre-
menske razmere izvaja postopek določitve oboda koma-
sacije kmetijskih zemljišč. V naslednjem letu se bo na pod-
lagi zložbe kmetijskih zemljišč izvedlo spreminjanje mej in 
posledično pristopilo k izgradnji poljskih poti.
 

Občinska uprava

Direkcija RS bo letos preuredila trikrako križišče v km 1,026 v krožno križišče na 
regionalni cesti.

Končno se bo začela izgradnja dolgo pričakovane obvoznice Kidričevo. Razpis za 
izgradnjo bo objavljen letos, ker so odkupi zemljišč že urejeni.
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Še en ponovoletni sprejem v občini Hajdina

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je 4. januarja pripravil tradicionalni ponovoletni sprejem za predsednike 
vaških odborov, predsednike društev in zvez, na sprejem pa je povabil tudi ravnateljico in farnega župnika. Letošnje 
druženje je s pesmijo polepšala mlada pevka Neža Angel, učenka OŠ Hajdina.

Na sprejemu se je župan Glažar v družbi obeh podžupa-
nov, Karla Svenška in Franca Krajnca, ter direktorice občin-
ske uprave Valerije Šamprl vsem zbranim zahvalil za dobro 
sodelovanje v preteklem letu, ob tem predstavil dogodke 
in dosežke leta 2018, hkrati pa pohvalil zavzeto in ustvar-
jalno delo društev ter organizacij, ki zelo dobro skrbijo 
tudi za promocijo občine. V upanju, da bo uspešno sku-
pno sodelovanje tudi v letu 2019, je zbranim predstavil še 
nekaj načrtov in projektov občine za letošnje leto.

Besedilo in foto: TM

Praznični utrinki z letošnjega ponovoletnega sprejema v prostorih občine Hajdina

Sveti trije kralji na obisku
V času okoli praznika Svetih treh kraljev je tudi v naših 
krajih zelo razširjen običaj, da po hišah hodijo skupine 
kolednikov, ki prepevajo voščilne pesmi in tako s pesmijo 
želijo dobro v novem letu. Prihod Svetih treh kraljev sta 
na predvečer praznika dočakala tudi župnik in naddekan v 
župniji sv. Martina na Hajdini Marijan Fesel in župan obči-
ne Hajdina mag. Stanislav Glažar.
Koledniki Lovro, Luka in Simon so s pesmijo in dobrimi 
željami ob začetku novega leta najprej razveselili hajdin-
skega župnika Marijana Fesla, ki je tistega večera gostil še 
kar nekaj koledniških skupin. Župana Glažarja in njegovo 
družino pa so koledniki že po tradiciji obiskali na njego-
vem domu v Hajdošah, kjer so zapeli koledniško pesem, 
voščili dobro v novem letu in na vrata zapisali začetnice 
imen treh kraljev z letnico novega leta. 

Besedilo in foto: TM

S pesmijo so voščili novo leto tudi pri družini župana Glažarja.

Koledniki Lovro, Luka in Simon so najprej obiskali župnika Marijana Fesla.

Nadškofa Cvikla sprejel hajdinski župan Glažar
V februarju je nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl začel z obiski 27 župnij Ptujsko-ormoške naddekanije, v katero spa-
dajo dekanije Ptuj, Velika Nedelja in Zavrč. Nadškof se bo povsod podrobneje seznanil z delovanjem župnij in življenjem 
v župnijskih skupnostih, hkrati pa se bo srečal tudi z župani občin Spodnjega Podravja, obiskal bo nekatere zavode, 
podjetja in društva.
Nadškof je v sklopu letošnje kanonič-
ne vizitacije obiskal tudi župnijo sv. 
Martina na Hajdini, kjer ga je sprejel 
naddekan župnik Marijan Fesel, sku-
paj pa sta obiskala župana občine Haj-
dina mag. Stanislava Glažarja. Župan 
je nadškofu predstavil delovanje ob-
čine, povedal, da uspešno delajo in se 
razvijajo, da je v občini dobro vzdušje, 
da so zelo aktivna in ustvarjalna dru-
štva. Izpostavil je tudi zelo dobro so-
delovanje s šolo in župnijo. Ob tem je 
pohvalil dobro delo in vsestransko za-
vzetost župnika Marijana Fesla pa tudi 
diakona Primoža Lorbka.  
Nadškofa Cvikla so nato sprejeli še v 
OŠ Hajdina, obiskal je tudi hajdinsko 
pokopališče, obe podružnični cerkvi, 
bližnjo Elektrarno Zlatoličje, obisk v 
župniji Hajdina pa je nadškof zaklju-
čil s skupno mašo v cerkvi sv. Martina, 
srečanjem z mladimi in člani ŽPS. 

Besedilo in foto: TM

Župan je nadškofu predstavil delovanje občine, do-
sežke, bogato društveno življenje pa tudi načrte za 
prihodnost.

Dobrodošlica za nadškofa Alojzija Cvikla v prostorih 
občine Hajdina
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Ob tej priložnosti je župan mag. 
Stanislav Glažar čestital prejemnici 
svečane listine AVP Karmen Jeren-
ko, učiteljici na OŠ Hajdina in članici 
SPVCP, ter prejemnikom priznanja 
AVP: Slavku Burjanu, predsedniku 

SPVCP, Društvu upokojencev Haj-
dina in Andreju Petku iz občinske 
uprave. Sicer pa je župan pohvalil 
delo SPVCP v Občini Hajdina, ki ga 
drugi mandat vodi svetnik Slavko 
Burjan, omenil je nekatere preven-

tivne akcije, ki so bile v preteklosti 
uspešno izpeljane, in izrazil željo, da 
se to delo nadaljuje tudi v prihodnje.
Burjan je ob tej priložnosti poudaril, 
da morda njihovo delo ni tako zelo 
opazno med ljudmi, pomeni pa ve-
liko, predvsem za najmlajše udele-
žence v prometu. »Veliko smo naredili 
tudi na področju prometne infrastruk-
ture, v vodstvu občine smo imeli ve-
liko posluha, dobro smo sodelovali z 
osnovno šolo in vsemi drugimi, ki so-
delujejo v Svetu za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu. Načrt za letos 
imamo, veseli pa bomo predlogov in 
pobud s terena. Delamo z veseljem in 
rezultati so,« je še dejal Burjan.

Besedilo in foto: TM

Sprejem za nagrajence Agencije za varnost prometa
V prostorih občine je bil 4. januarja sprejem za nagrajence Javne agencije za varnost prometa, ki so zaslužni za uspešno 
delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) Občine Hajdina.

Letošnji hajdinski nagrajenci Agencije za varnost prometa na sprejemu pri županu Glažarju

Župan Glažar je čestital Karmen Jerenko, dobitnici svečane listine AVP. Slavko Burjan je prejel zlati znak APV za prispevek k večji varnosti v prometu.

»Gremo veselo do 100 let in še naprej,« pravi devetindevetdesetletnik Maks 
Kampl.

Župan Glažar čestital najstarejšemu občanu, 
99-letnemu Maksu Kamplu

Pri svojih devetindevetdesetih letih je Maksimiljan - Maks Kampl z Zg. Hajdine, najstarejši občan občine Hajdina, še 
vedno aktiven in prisoten na večini kulturnih in drugih prireditvah v domačem okolju. Posebno čast ob visokem jubileju 
je slavljencu izkazal župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar.

V občini Hajdina na januarskem srečanju z najstarejšim ob-
čanom Maksom Kamplom niso skrivali ponosa. V prostore 
občine je živahnega devetindevetdesetletnika povabil žu-
pan mag. Stanislav Glažar, v navzočnosti podžupanov Kar-
la Svenška in Franca Krajnca ter direktorice občinske upra-
ve Valerije Šamprl pa mu je izkazal posebno pozornost in 
čestital v imenu občank in občanov. 18. januarja prihodnje 
leto se v občini veselijo praznovanje 100. rojstnega dneva 
svojega najstarejšega občana, je povedal župan.
Najstarejši Hajdinčan svoja leta dobro skriva in kljub mno-
gim težavam z zdravjem, ki so ga po njegovem pripove-
dovanju pestile skozi vse življenje, je 99. rojstni dan do-
čakal dokaj zdrav in v dobri kondiciji. Na svoj rojstni dan, 
18. januarja, so ga poleg njegovih domačih obiskali mnogi 
sorodniki, prijatelji in sovaščani, marsikdo med njimi pa 
verjetno ni mogel verjeti, da je najstarejši Hajdinčan pri 
skoraj sto letih še tako odlično razpoložen, pa tudi, da mu 
spomin še tako dobro služi. 
PREDAN LJUBITELJSKI KULTURI
Tisti, ki ga dobro poznajo, pravijo, da so mu pri njegovem 
vsestranskem, včasih prav vizionarskem delu veliko poma-
gali široko znanje in razgledanost ter poznavanje zakono-
daje pa tudi smisel za korektne medsebojne in človeške 
odnose na vseh področjih gospodarskega, kulturnega in 
političnega udejstvovanja. 
Maks Kampl ima za seboj izredno zanimivo življenjsko 

zgodbo, zamenjal je kar nekaj služb, skoraj dve desetletji 
je bil na vodilih mestih, zdaj pa že dolgo uživa v pokoju in 
se posveča marsičemu. Že vrsto let je predan kulturnik v 
domačem KPD Hajdina, dal je velik pečat kulturnemu ra-
zvoju in prispeval k ugledu svoje občine v širši skupnosti. 
Leta 1993 je ustanovil skupino ljudskih pevcev in jo vodil 
več kot 20 let. 
Hkrati z aktivnostmi na kulturnem področju je bil nadvse 
dejaven tudi v Društvu upokojencev Hajdina, in to ves čas, 
odkar se je upokojil. S svojim vsestranskim znanjem in 
sposobnostmi se je Maks Kampl tudi kot gospodarstvenik 
zapisal v zgodovino občine Hajdina, saj je bil dolgoleten 
uspešen direktor Kmetijske zadruge Hajdina, ustanovljene 
leta 1946. 
DO NEDAVNEGA ŠE VOZIL AVTO, NJEGOV RECEPT ZA 
DOLGO ŽIVLJENJE PA JE ZMERNOST V VSEM
Na jesen življenja vedno dobro razpoloženi Hajdinčan 
Maks Kampl z ženo Marto še vedno živi v svoji hiši na Zg. 
Hajdini, kjer ju sorodniki in prijatelji obiskujejo vsak dan. 
Gobelinom, ki so bili dolga leta njegova velika strast, se 
zdaj več ne posveča, zelo rad pa prebira časopise, tudi 
Hajdinčana, gleda televizijo, z velikim veseljem pa se s 
prijatelji – hajdinskimi ljudskimi pevci – še odpravi na ka-
kšno kulturno prireditev. Še do lani, do svojega 98. leta, 
je imel vozniški izpit in je vozil avto, a se je zaradi varnosti 
in po pogovoru s svojimi domačimi odločil, da to opusti.

18. januarja prihodnje leto se v občini Hajdina veselijo praznovanje 100. roj-
stnega dneva svojega najstarejšega občana, je na sprejemu med drugim dejal 
župan Glažar.
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Na vprašanje, kakšen je njegov recept za dolgo življenje, 
Maks Kampl pravi, da ni posebnega recepta, le zmernost 
mora biti v vsem, redno je treba hoditi k zdravniku, skrbeti 
za svoje zdravje, se zmeraj gibati v dobri in veseli družbi. Vse 
to si velja zapomniti, a še bolj stavek, s katerim se je Maks 
Kampl poslovil na sprejemu pri hajdinskem županu, ko je 
dejal: »Gremo veselo do 100 let in še naprej. Bomo videli, ko-
liko let so mi vile rojenice namenile ob rojstvu.«

Besedilo in foto: TM

Čestitka dobrosrčni Jelki 
Zupanič s Sp. Hajdine

Ob koncu minulega leta so se na zaključku akcije Ljudje 
odprtih rok zahvalili vsem plemenitim ljudem iz vse Slo-
venije, ki so vedno pripravljeni pomagati, ko jih kdo po-
trebuje, ali nesebično delijo, kar imajo, s tistimi, ki nimajo 
oziroma ne zmorejo poskrbeti zase ali svojo družino zaradi 
različnih nesrečnih okoliščin.
Med lanskimi nagrajenci je tudi dobrotnica Jelka Zupanič, 
Joštova Jelka s Spodnje Hajdine. Dobrosrčne in plemenite 
ljudi že 25 let išče in v akciji Ljudje odprtih rok predsta-
vlja širši javnosti revija Ženska (prej Naša žena). Prejela je 
posebno zahvalo za dobroto, plemenitost in človekoljub-
na dela. Za nominacijo so jo predlagali v Društvu žena in 
deklet občine Hajdina, na sprejemu 4. januarja v prosto-
rih občine Hajdina pa je nagrajenki čestital tudi hajdinski 
župan mag. Stanislav Glažar in se ji zahvalil za vsa dobra 
dela, za njeno dobrosrčnost in skromnost.

Besedilo in foto: TM

Župan mag. Stanislav Glažar je v družbi obeh podžupanov in direktorice občin-
ske uprave čestital nagrajenki Jelki Zupanič.

Zgodbam s srečnim koncem, ki jih v življenju Jelke Zupanič ni malo, je z vese-
ljem prisluhnila tudi direktorica občinske uprave Valerija Šamprl.

»Malo je takih ljudi v našem okolju in prav je, da jih predstavimo, se jim zahva-
limo in jih pohvalimo za njihova dobra dela,« je na sprejemu povedal župan 
Glažar.

Dobrosrčna Jelka Zupanič

Ob rob sprejema pri županu občine Hajdina še fotozapis o tem, kaj se je 12. decembra 2018 dogajalo v prostorih Naro-
dne galerije v Ljubljani, kamor je bila med ljudi odprtih rok povabljena članica Društva žena in deklet občine Hajdina 
Gabrijela Zupanič, ki jo najbolje poznamo kot nekoč Vesenjakovo, od leta 1966 pa Joštovo Jelko s Spodnje Hajdine.

V skoraj do zadnjega sedeža zapolnjeni dvorani smo (ne-
kateri že tudi petindvajsetič) z zanimanjem prisluhnili 
povezovalki programa Idi Baš, ki je predstavila vsakega 
nominiranca. Najbolj pozorni pa smo bili, ko je bila na vr-
sti naša kandidatka. Tako je izzvenela njena predstavitev:
»Jelka Zupanič s Spodnje Hajdine za vsakogar najde do-
bro besedo. S svojo iskreno pozornostjo pa pogosto pre-
seneti tudi starejše ljudi, ki jim je še posebej naklonjena. 
Obiskovala je bolnike v bolnišnicah in domovih ostarelih. 
V časih, ko so edini v vasi imeli telefon, je bila vez med 
bolnišnicami in svojci bolnikov. Za marsikoga v bližini je 
socialna delavka. Od svojega dvajsetega leta je dejavna 
članica Združenja šoferjev in avtomehanikov.
Bila je med ustanovnimi članicami Društva žena in deklet 
občine Hajdina ter med pobudnicami za ženske ročnodel-
ske ponedeljke v gasilskem domu. Že v obdobju aktivov 
kmečkih žena je vsako priložnost izkoristila za različna 
izobraževanja in to počne še zdaj.
Zadnjih dvanajst let pa se nesebično posveča možu, ki je 
zaradi možganske kapi popolnoma odvisen od njene 24-
urne nege in pomoči.« 
Zakaj smo Jelko v Društvu žena in deklet občine Hajdina 
želele uvrstiti med ljudi odprtih rok? Preprosto zato, ker 
Spodnjehajdinčanka Jelka Zupanič za svoje vseživljenj-
sko nesebično razdajanje kot občanka nikoli ni prejela 

nobenega pisnega javnega priznanja ali zahvale, ker je 
bila vedno naša članica, mama in žena v »ozadju«, ki je 
naredila vse za to, da so »njeni trije dečki«, kasneje pa tudi 
družini njunih otrok lahko uspešno delovali na različnih 
področjih. Sinova sta bila in sta v prostem času še vedno 
predana nogometu, mož in sin Stanko sta zaprisežena 
lovca, mož Vlado je bil prvi kletar v občini Hajdina … 
»Nikoli nisem bila članica kakih posebnih organov, sem le 
po najboljših močeh pomagala, da so aktivnosti v redu po-
tekale. Zadnja leta pa žal ne morem od hiše, razen za kakšno 
uro, dve ali da moža naložim v avto in ga peljem po svojih 
in najinih skupnih poteh,« se je ob predlogu za nominacijo 
izmikala dobrosrčna Jelka, ki tudi dandanes velikokrat že 
navsezgodaj speče jabolčni zavitek, rozinov kruh ali pa 
buhtlje, s katerimi je razveselila že nešteto svojih prijate-
ljev in članov različnih delovnih skupin. »Če že ne morem 
biti fizično prisotna, pa jim vsaj na ta način izkažem svoje 
spoštovanje,« skromno »opraviči« svojo pozornost. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Jelka Zupanič (prva z leve) med drugimi nominiranci za dobrotnika leta 2018. 
Ob njej urednica revije Ženska Marta Krpič in skrajno levo ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti RS Ksenija Klampfer po podelitvi li-
stin in razglasitvi dobrotnice. Komisija je izmed predlaganih kandidatov izbrala 
Ljudmilo Tratnik (stoji tretja od leve strani).

Za uvrstitev med nominirance za dobrotnika leta 2018 je Jelki Zupanič čestitala 
tudi predsednica Društva žena in deklet občine Hajdina Marija Pulko.

Ob visokem življenjskem prazniku je slavljencu čestital tudi predsednik DU Haj-
dina Anton Cestnik. Foto: Silvestra Brodnjak
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To je od leta 2014, ko je prva razsta-
vila svoja dela predsednica Cecilija 
Bernjak, že peta, 8. februarju posve-
čena razstava. Leta 2016 je ob svojem 
osebnem jubileju svoja dela postavila 
na ogled Nežka Kurnik, 2017 ji je sle-
dila Majda Vrabl, lani so v razstavišču 
PSC na Hajdini skupinsko razstavili 
cvetlične motive. Za mali jubilej ja-
nuarsko-februarskih predstavitev pa 
so letos likovne ustvarjalce opremili 
z enotnimi platni in okvirji ter jim dali 
na voljo, da obiskovalcem po lastni iz-
biri podarijo na ogled motiv, ki jim je 
trenutno najbolj všeč. 
Svoja dela so razstavili: Cecilija Ber-
njak, Mira Bezjak, Silvestra Brodnjak, 
Angelca Černenšek, Anton Gojkovič, 
Majda Jakolič, Vesna Jančič, Romana 
Kiseljak, Antonija Krajnc, Jana Kra-
ševec, Nežka Kurnik, Vesna Mohorko 
Fajfar, Aleksandra Nemec - Bole, Ro-

bert Nemec, Sonja Šmigoc in Majda 
Vrabl. Pridružilo se je tudi pet osnov-
nošolcev iz OŠ Hajdina in Breg: Ajda 
Fajfar, Julija Mohorič, Enej Stanov-
nik, Vita Stanovnik in Zala Topolo-
vec.
Začetek likovne razstave je sovpadal z 
osrednjo občinsko proslavo ob kultur-
nem prazniku, zato je bilo s 5. febru-
arjem 2019 na slovesnosti v dvorani 

PGD Gerečja vas uradno razglašeno 
njeno odprtje. 
Ključ razstavišča je med delavnikom 
možno dvigniti v tajništvu Občine Haj-
dina, po dogovoru s predsednico Ceci-
lijo Bernjak (tel. št. 041 932 401) pa tudi 
pri njej. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Likovno-fotografska sekcija občine Hajdina, ki deluje pod okriljem KPD Sta-
ne Petrovič Hajdina, je ob slovenskem kulturnem prazniku v razstavišču PSC 
na Hajdini pripravila skupinsko razstavo motivov, ustvarjenih v tehniki akril 
na platno. Posvetili so jo velikanom slovenske besedne umetnosti 
Francetu Prešernu, Ivanu Cankarju in letošnjemu jubilantu Valentinu 
Vodniku.

Jelko Zupanič smo na slavnosti v Narodni galeriji poleg moža Vlada, brata dvojčka Milka Vesenjaka in nje-
gove žene Branke (v prvi vrsti z leve) ter sina Stanka (fotografira v ozadju) spremljale tudi njene prijateljice 
iz Društva žena in deklet občine Hajdina. Zapel nam je Isac Palma, ki ga vidimo v ozadju.

Jelki, ki je skupaj z bratom Mil-
kom 17. februarja praznovala 
okrogli jubilej, tudi v uredni-
štvu Hajdinčana čestitamo in 
obema želimo še veliko sku-
pnih obletnic med vsemi, ki ju 

imamo radi.

Hajdinski likovniki ob slovenskem 
kulturnem prazniku

Letošnji razstavljavci V knjigo vtisov so se vpisali tudi najmlajši avtorji.

Čestitka Ivanu Ogrincu, prejemniku priznanja Sveta 
Območne izpostave JSKD Ptuj

V veliki dvorani Narodnega doma na Ptuju je bila lani de-
cembra osrednja prireditev Območne izpostave JSKD Ptuj. 
Slavnostni govorec je bil mag. Marko Repnik, direktor 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Na slovesnosti 
so predstavili program območne izpostave, dosežke kul-
turnih društev na regijskem, državnem in mednarodnem 
nivoju v letu 2018, podelili pa so tudi priznanja Sveta Ob-
močne izpostave JSKD Ptuj za leto 2018. Med prejemniki 
je bil tudi Ivan Ogrinc, dolgoletni ljubiteljski kulturnik in 
nekdanji predsednik KD Skorba. 

TM 
Foto: arhiv OI JSKD Ptuj

Prešerno praznovanje 
slovenskega kulturnega 

praznika
Osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku v 
občini Hajdina je bila 4. februarja v Gerečji vasi. Na prosla-
vi so se skozi najlepše in enkratne kulturne vsebine pred-
stavile vse generacije kulturnikov, ki v tem okolju delujejo 
in ohranjajo slovensko kulturo.

Slavnostni govornik na osrednji proslavi ob slovenskem kul-
turnem prazniku je bil župan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar. Poudaril je pomen kulture in slovenskega jezika za 
naš narod, za našo prihodnost. Tudi letos so bile podeljene 
zahvale dolgoletnim predanim ljubiteljskim kulturnikom. 
V besedi nagovora se je županu pridružila tudi predsednica 
ZKD občine Hajdina Hilda Bedrač.
Tudi ob letošnjem prazniku kulture so se v občini Hajdina 
poklonili našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu, 
v večeru kulture pa se so spomnili tudi pesnika Valentina 
Vodnika, saj je leto 2019 posvečeno 200. obletnici Vodni-
kove smrti. Njemu in vsem velikanom slovenske kulture so 
se poklonili tudi učenci OŠ Hajdina, v nastopu pa so med 
drugim povedali: »Želimo, da bi taki Vodniki – vodniki po-
ezije in dobrih želja – postali tudi sami. Zato vam skušamo 
čar verzov, rim in povestic pričarati z našimi stvaritvami.«

Slavnostni govornik na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku je 
bil župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar.

Zapeli so Ljudski pevci s Hajdine, med katerimi je tretji od desne najstarejši član 
KPD Stane Petrovič Hajdina in najstarejši občan občine Hajdina Maks Kampl.
Foto: Silvestra Brodnjak
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POSAMEZNIKOM IN KULTURNEMU 
DRUŠTVU PODELJENE ZAHVALE 
Župan mag. Stanislav Glažar in pred-
sednica Zveze kulturnih društev obči-
ne Hajdina Hilda Bedrač sta podelila 
zahvale za dosežke na področju lju-
biteljske kulture posameznikom, dol-
goletnim zavzetim kulturnim ustvar-
jalcem in društvom. Zahvale Zveze 
kulturnih društev občine Hajdina so 
prejeli: Ivan Glažar in Franc Zagora-
nski, člana moškega pevskega zbora 
PGD Hajdoše, Marta Sitar, Rozika Ce-
stnik in Marjana Veronek, dolgole-
tne ljudske pevke KPD Stane Petrovič 
Hajdina, Silvestra Brodnjak, članica 
KPD Hajdina, ki ima veliko zaslug za 
nastanek Likovno-fotografske sekcije 

občine Hajdina, Neža Katarina Mla-
kar, članica dramske skupine KD Skor-
ba, Jože Mlakar in Ema Kiseljak, člana 
MePZ Društva žena in deklet Gerečja 

vas, in KD Valentin Žumer Hajdoše ob 
20-letnici delovanja.

TM

Prejemniki zahval za delo na kulturnem področju v občini Hajdina. Foto: Marijan Fesel

Učenci OŠ Hajdina so pripravili zanimiv in pester recitacijsko-glasbeni program in si zaslužili glasen aplavz.

Na proslavi v Gerečji vasi so se zbrali številni obi-
skovalci, ki cenijo kulturo in lepo slovensko besedo. 
Foto: SB

Vodstvo DU Hajdina na zadnjem sestanku v letu 2018
Kot tradicionalno vsako leto so se tudi 20. decembra 2018 na zaključnem sestanku v Gostilni Čelan v Slovenji vasi zbrali 
člani vodstva Društva upokojencev Hajdina in se pogovorili o izvedenih dogodkih in o načrtih, ki bi jih vnesli v svoje 
programe dela po praznikih.

Tokrat je srečanje minilo brez predse-
dnika Antona Cestnika, ki ga je bole-
zen za nekaj časa zadržala v domači 
oskrbi. Srečanje je vodila tajnica Mari-
ca Kaučevič. V predsednikovem ime-
nu se je vsem prisotnim zahvalila za 
prizadevno delo v iztekajočem se letu 
in jih povabila, da tudi v prihodnje, 
tako kot doslej, aktivno sodelujejo v 
različnih dejavnostih društva. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak Vodstvo DU Hajdina na zadnjem sestanku v minulem letu

Na Hajdini 
dekanijsko 

srečanje Karitas

Župnija sv. Martina na Hajdini je bila 
sredi februarja gostiteljica dekanij-
skega srečanja Karitas dekanij Ptuj 
in Zavrč. Srečanja se je udeležil tudi 
predsednik slovenske Karitas in ma-
riborski nadškof Alojzij Cvikl, med 
gosti na srečanju pa je bil tudi župan 
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar. 
Zbranim je uvodni pozdrav namenil 
domači župnik naddekan Marijan Fe-
sel.

TM

Foto: arhiv župnije Hajdina

Mali jubilej Lekarne pri 
Sv. Martinu na Hajdini

Pred desetletjem je občina Hajdina dobila svojo prvo za-
sebno lekarno. Za zasebnico Metodo Meško Žitnik je bila 
to nova preizkušnja, predstavljala ji je velik izziv in hkrati 
priložnost, da se z ekipo in dobro ponudbo izkaže v novem 
okolju.

Uspelo ji je v vseh pogledih, z leti je 
povečala kolektiv, s prijaznim in pro-
fesionalnim pristopom pa se je znala 
približati Hajdinčanom in okoliškim 
prebivalcem. Jubilejnih deset let so 
v kolektivu hajdinske lekarne, kjer so 
poleg Metode Meško Žitnik zaposle-
ne še Jožica Vuzem, Olga Golob in 
Vesna Slameršak, že s ponosom obe-
ležili. 
Metoda Meško Žitnik pravi, da je v tako 
kratkem obdobju lepo spoznati, da so 

te ljudje vzeli za svojo, da si del okolja, 
v katerem delaš in z nasveti poma-
gaš ljudem. »Upam, da bo tudi v pri-
hodnje tako dobro, kot je bilo doslej. 
Trudili se bomo po najboljših močeh, 
odprti bomo tudi popoldan in ob 
sobotah, kar ljudem veliko pomeni. 
Našo ponudbo bomo še dopolnjevali, 
predvsem pa želimo ostati drugačni 
in prilagodljivi okolju, v katerem se 
zares dobro počutimo. Posebna za-
hvala gre tudi občinskemu vodstvu z 

županom Stanislavom Glažarjem za 
zaupanje pa tudi gospodu župniku 
Marijanu Feslu za dobro sodelovanje, 
hvala pa tudi društvom, šoli in vrtcu, 
saj z vsemi odlično sodelujemo. V teh 
letih smo vsi skupaj spoznali, da Haj-
dina potrebuje lekarno, in veselim se 
prihodnjih let tukaj na Hajdini,« je še 
dodala Metoda Meško Žitnik, lastnica 
Lekarne pri Sv. Martinu na Hajdini.

TM

Zraven vseh zdravil, ki jih izdajajo na recept in brez, v Lekarni pri Sv. Martinu na Hajdini ponujajo široko paleto sredstev za nego in varovanje 
zdravja, razne terapevtske in medicinske pripomočke, prehranska dopolnila, eko/bio produkte, zdravila za zdravljenje po naravni poti 

(homeopatska zdravila) in kakovostno kozmetiko. Nudijo tudi strokovne informacije in nasvete.

Kolektiv Lekarne pri Sv. Martinu ob 10-letnici poslovanja
Foto: Matija Brodnjak
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O zgodovini cerkve sv. Martina vemo 
danes zelo malo. Še posebej zato, ker 
je bila leta 2002, pri prenovi župnišča, 
odtujena župnijska kronika. Njeno 
zgodovino lahko gradimo samo na za-
pisih starih avtorjev, med katerimi so 
nekateri postavili čas nastanka cerkve 
sv. Martina že v leto 1000. Zagotovo pa 
je ta že stala na tem mestu v zgodnjem 
13. stoletju kot romanska arhitektu-
ra. O tem namreč pričajo zidovi, vidni 
na ostrešju kapele, in na novo odkrit 
romanski omet v prezbiteriju. Gotsko 
obliko je dobila cerkev ob koncu 14. in 
v začetku 15. stoletja, kar še danes lah-
ko vidimo v vzhodni kapeli kot gotski 
prezbiterij. Ta sodi s svojim zvezdasto-
-rebrastim obokom med najstarejše v 
Sloveniji.
Rebra oboka so oprta na konzolah in 
šestih kapitelih, ki so izklesani v obli-
ki fantastičnih glav s človeškimi in ži-
valskimi značilnostmi. Tako plastično 
modelirane in ohranjene »parlerjanske 
maske« predstavljajo neprecenljivo 
vrednost v naši kot tudi evropski ume-
tnosti. Nekoliko pozneje so nastale 
stenske poslikave, vidne na severni ste-
ni, ki do danes še niso natančno datira-
ne niti ni bila ugotovljena njihova vse-
bina. Na čas gotike kažejo še kamnita 
zakramentalna hišica na severni steni, 
pisani grafiti v nišah, katerih namen še 
do danes ni znan, in gotski zvonik na 

območju zahodne kapele.
V 17. stoletju so na severno steno pri-
zidali zakristijo in stene prezbiterija 
poslikali z baročno poslikavo. Ostanki 
te so vidni predvsem na severni steni. 
Takrat naj bi tudi na novo obokali lad-
jo. Največjo spremembo je arhitektura 
doživela med letoma 1873 in 1874, ko 
je cerkev sv. Martina dobila današnjo, 
neogotsko obliko, ki s svojim starim 
prezbiterijem in zvonikom tvori obliko 
križa. Zadnjo prenovo je gotski prezbi-
terij doživel med letoma 1969 in 1970, 
ko je restavratorska ekipa pod nadzo-
rom takratnega Zavoda za spomeniško 
varstvo iz Maribora odkrila gotske in 
baročne stenske poslikave, odprla po-
zidane niše in tako prezentirala prezbi-
terij v njegovi prvotni, gotski obliki.
Od tega je danes minilo že 48 let in 
ostenje prezbiterija je nujno potrebno 
prenove. V novembru 2018 so se tako 
na pobudo župnika Marijana Fesla in 
po potrditvi ZVKDS, OE Maribor, zače-
la konservatorsko-restavratorska dela. 
Namen teh je, da se ohranijo historične 
plasti, ki danes pod prisotnimi cemen-
tnimi ometi hitro propadajo. Že od-
stranitev teh ometov na severni steni 
je pokazala, kako zelo uničena so oste-
nja. Dvigajoča se vlaga s tal je namreč 
povzročila, da so historični ometi sku-
paj s poslikavami odstopili od nosilca 
(kamna in opeke) in tako obstaja velika 

verjetnost njihove izgube. S posegi pa 
se bodo te plasti ponovno povezale, 
utrdile in ohranile za nadaljnje rodove. 
Odstranili se bodo tudi stari restavra-
torski posegi, ki danes motijo estetsko 
vrednost gotske stenske slike.
Med konservatorsko-restavratorskimi 
posegi so bile izdelane tudi restavra-
torske sondažne raziskave na preosta-
lem ostenju prezbiterija. Pokazale so 
prisotnost romanskega ometa, gotskih 
posvetilnih križev, kamnite arhitektur-
ne elemente starejšega nastanka in 
odprtine na območju niše na severni 
steni. Pri raziskavah je bilo tudi ugo-
tovljeno, da je prvoten gotski nivo tal 
vsaj za 20 cm nižje. Župnija Hajdina želi 
s konservatorsko-restavratorskimi po-
segi tako čim boljohranit stare histo-
rične omete s poslikavami. Namen teh 
posegov pa je, da bo gotski prezbiterij 
prezentiran na muzejski način. To po-
meni, da se bodo ohranile vse plasti in 
prezentirali vsi na novo odkriti kamniti 
elementi. S tem bosta župnija in obči-
na Hajdina dobili muzejski prostor, ki 
bo obogatil naš prostor s svojim ume-
tnostnozgodovinskim in zgodovin-
skim pričevanjem. Prav tako pa bi se s 
tem povečala dodatna vrednost cerkve 
in kraja na področju turizma. 

Nastja Nylaander

Ob koncu pozivamo vse bralce Hajdinčana, da 
nam pomagate pri sestavljanju zgodbe o cerkvi sv. 
Martina. Prosimo vas, da nam posodite zgodovin-
ske fotografije in dokumente (te bomo skenirali in 
vrnili lastniku), ki bi nam pomagali pri raziskovanju. 
Prav tako prosimo, da nam vrnete kroniko župnije v 
primeru, če jo imate doma ali veste, kje je. Lahko jo 
pustite v cerkvi ali pošljete na župnijo. Vsi vam bomo 
izredno hvaležni, saj je del zgodovine, ki jo želimo 
dopolniti. Vabimo prav vse, da si pridete ogledat 
potek konservatorsko-restavratorskih posegov. Zelo 
bomo veseli vašega obiska. Morda bomo skupaj od-
krili še kaj novega.

Restavratorska dela v hajdinski cerkvi si je v družbi župnika Marijana Fesla ogledal nadškof Alojzij Cvikl. 
Foto: arhiv župnija

PREGLEDNIK NAPOVEDNIK

ZKD OBČINE HAJDINA
5. 2. 2019 je bila v Gerečji vasi proslava ob slovenskem kul-
turnem prazniku, na kateri so nastopili učenci OŠ Hajdina 
in domači kulturni ustvarjalci. Podeljene so bile zahvale za 
aktivno delo na področju kulture.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Ljudski pevci in pevke vadijo ter nastopajo na prireditvah. 
Ob slovenskem kulturnem prazniku so člani LIFOS pripravili 
razstavo v PSC Hajdina.

KD DRAŽENCI
V januarju je društvo imelo svoj občni zbor, na katerem je 
prišlo do menjave vodstva in drugih organov društva, hkrati 
pa so se v obeh mesecih udeležili občnih zborov domačih 
društev.

KD SKORBA
Gledališke skupine KD Skorba in pevke se redno srečujejo 
na vajah. 
Odrasla skupina v teh dneh pripravlja novo komedijo, s kate-
ro se bodo najprej predstavili na domačem odru. 
Otroški skupini sta začeli vaje za nove predstave.
V februarju so izpeljali občni zbor društva.
Konec februarja so pripravili pustne delavnice, na katerih so 
izdelovali rože iz krep papirja.
Na pustno soboto so se orači podali po vasi in predstavili 
pustni običaj oranja.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
11. 1. 2019 so organizirale že tradicionalni Košicnbal v Slo-
venji vasi.
16. 1. 2019 so izvedle čistilno akcijo v gasilskem domu na 
Hajdini.
23. 2. 2019 so organizirale meddruštveni turnir v pikadu.
Vsak torek poteka rekreacija v telovadnici OŠ Hajdina. 

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Letošnje leto so začeli precej slovesno, saj so s Štajerskimi 
frajtonarji nastopili na gala zaključku našega največjega tr-
govca s pohištvom. Zelo so veseli, da jih prepoznavajo tudi 
po celotni Sloveniji, saj takšni nastopi niso le naključja, am-
pak tudi plod dobrega dela. S ponosom so povedali, od kod 
prihajajo, in tudi navdušili množico.
Občni zbor je potekal 15. 2. 2019 v gasilskem domu v Haj-
došah. Letošnje leto praznujejo 20 let obstoja in temu pri-
merno bo tudi delo. Dogovorili so se, da posnamejo nov CD z 
naslovom »Za dobro voljo 7« in ga v septembru na skupnem 
koncertu ob praznovanju 20-letnice društva predstavijo. Za-
igrali so tudi ljudski godci iz Hajdoš in spet dokazali, da so 
pravi mojstri na področju pristne ljudske glasbe, Štajerski 
frajtonarji pa jim niso ostali dolžni. 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
V januarju so članice DŽD Gerečja vas pripravile še dodatne 
dejavnosti za leto 2019, ki so jih začele izvajati v februarju. 
Pripravile so učne delavnice za oblikovanje s servietno teh-
niko in izdelovale voščilnice. 
Sodelovale so tudi pri pripravi proslave ob 8. februarju, slo-
venskem kulturnem prazniku. 

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Praznovale so vstop v novo leto.
Izvedle so 20. občni zbor in izdale jubilejni bilten. 
Izvajajo redno tedensko telovadbo v gasilskem domu.
.

Pripravila: Hilda Bedrač

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
V marcu bodo izvedli občni zbor. 
Vse sekcije bodo delovale po programih.

KD SKORBA
V marcu bodo pripravili kulturni program ob materinskem 
dnevu.
V aprilu bodo organizirali že tradicionalne Gledališke urice 
za otroke.

KD DRAŽENCI
V naslednjih dveh mesecih bodo potekale aktivnosti za 
prireditev ob materinskem dnevu – z otroki se bodo pri-
pravljali na prireditev.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji in ljudski godci bodo nastopali na prire-
ditvah in dogodkih po številnih krajih.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
9. 3. 2019 bodo izvedle zbor članic.
18. 3. 2019 bodo organizirale predavanje v sodelovanju z 
lekarno.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
Kot zeliščarice bodo sodelovale na pustni povorki na Ptuju.
8. 3. 2019 bodo imele že tradicionalno srečanje z ogledom 
tovarne Boxmark v Kidričevem in zaključkom v hotelu Leo-
nardo v Slovenski Bistrici.
Začele bodo priprave na 20-letnico društva, ki bo 6. 4. 
2019, ko bodo izvedle 20. redni letni zbor članic.
Pripravile bodo velikonočno razstavo.

Pripravila: Hilda Bedrač

Začetek del v starem gotskem prezbiteriju v cerkvi sv. Martina na 
Hajdini

Morda se malokdo zaveda, kako sta cerkev sv. Martina na Hajdini in njen stari gotski prezbiterij, ki je ohranjen kot 
stranska kapela nove cerkve, ena izmed najpomembnejših pričevalcev zgodovine in umetnostne dejavnosti kraja Haj-
dina in širše okolice. Že leta 1989 je bila namreč cerkev zaradi svojih arhitekturnih in umetnostnozgodovinskih priče-
vanj razglašena kot kulturni spomenik lokalnega pomena.

Motivi so delo članic in člana sekcije 
ter predstavljajo našo občino z več 
vidikov. Občina Hajdina je koledar 
vključila v svoje novoletno darilo in 

tako približala likovno dejavnost šir-
šemu krogu občanov. 

SB

Koledar Likovno-fotografske 
sekcije KPD Stane Petrovič Hajdina
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NAPOVEDNIK
DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Ob 8. marcu, dnevu žena, se bodo odpravile na krajši izlet, 
med drugim bodo obiskale tudi mlin Pečovnik v Framu, 
saj bo njihova letošnja kuharska tema peka različnih vrst 
kruha.
MePZ DŽD Gerečja vas svoje aktivnosti opravlja po rednem 
urniku.
V marcu bodo potekale priprave na 19. redni letni zbor čla-
nic, ki bo 16. 3. 2019.
Skupaj z otroki se že pripravlja program za proslavo ob 
materinskem dnevu, ki bo 24. 3. 2019 v dvorani gasilskega 
doma v Gerečji vasi. 
Od 28. do 31. 3. 2019 načrtujejo članice in člani MePZ po-
noven obisk Izole, kjer bodo 28. 3. 2019 nastopili na že svo-
jem tradicionalnem večernem koncertu v avli hotela Delfin. 
V aprilu bodo članice začele kuharske delavnice na temo 
peke različnih vrst kruha, najprej z mlečnim kruhom ter 
oblikovanjem v pletenice in podobne izdelke, ki po tradiciji 
sodijo v predvelikonočni čas. 
 Po veliki noči bodo pevci MePZ DŽD Gerečja vas organizirali 
svoj tradicionalni glasbeni večer z gosti, ki bo 28. 4. 2019 v 
dvorani gasilskega doma v Gerečji vasi. 

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Še naprej se bodo rekreirale v gasilskem domu.
Odpravile se bodo na popoldansko ekskurzijo.
Pripravile si bodo že tradicionalno praznovanje dneva žena.
V marcu bodo organizirale strokovno predavanje.
Organizirale bodo velikonočne delavnice

Pripravila: Hilda Bedrač

Deset tečajnikov uspešno končalo 
šesti pletarski tečaj

Turistično društvo Mitra Hajdina je v januarju in februarju v prostorih OŠ Haj-
dina ob pomoči izkušenih pletarjev mentorjev izpeljalo že šesti nadaljevalni 
pletarski tečaj.

Tudi vse letošnje pletarske delavnice 
so bile po pričakovanju zelo dobro 
obiskane, deset udeležencev pa je na 
zaključnem srečanju pridobilo še po-
sebno potrdilo. Izročile so jim ga pred-
sednica TD Mitra Sonja Brlek Krajnc, 
podpredsednica Magda       Intihar 
in ravnateljica OŠ Hajdina Vesna Me-
sarič Lorber, ki je v TD Mitra Hajdina 
tudi letos prevzela skrb za pletarske 

delavnice. K sodelovanju so povabili 
domače pletarske mentorje: Franca in 
Ano Tekmec, Antona in Hildo Žumer, 
Stanka in Zdenko Šijanec.
Na zaključku delavnic je Mesarič Lor-
berjeva povedala: »Šesto leto smo že 
skupaj in vesela sem, da je nadaljeval-
ni tečaj obiskovalo deset tečajnikov. 
Veseli me tudi, da se je vse to doga-
jalo v naši šoli in da šola tudi oživi s 
tako obrtjo, da to ne bo šlo v pozabo. 
Imamo načrte za v prihodnje in tečaj 
bomo zagotovo nadaljevali. K sodelo-
vanju bomo povabili nove tečajnike.«

Besedilo in foto: TM

Na zaključku letošnjega pletarskega tečaja v prostorih OŠ Hajdina, kjer je bilo odlično vzdušje.

Tudi letos na sejmu Alpe-
Adria TD Mitra Hajdina

Od konca januarja do 2. februarja je bila na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani osrednja turistična sejemska prire-
ditev v Sloveniji Alpe-Adria, v ospredju katere je bil letos 
zeleni, aktivni turizem, kot novost pa kamping in karava-
ning.

Na sejmu je sodelovalo več kot 330 
turističnih ponudnikov iz Slovenije, 
Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Sr-
bije, Črne gore, Italije, Avstrije, Ma-
džarske, Češke republike in Nepala. 
Tretje leto zapored se je na sejmu 
predstavilo Turistično društvo Mitra 
Hajdina. Na prvem sejemskem dne-
vu so bili na hajdinski stojnici tudi 
učenci OŠ Hajdina, ki obiskujejo tu-
ristični krožek. Predstavili so projekt 

Hajdoške koline in navdušili številne 
obiskovalce. Vse štiri sejemske dneve 
se je TD Mitra Hajdina s predsednico 
Sonjo Brlek Krajnc predstavilo skozi 
posebnosti in znamenitosti občine 
Hajdina pa tudi turistično ponudbo 
našega območja, že tradicionalno pa 
so na sejmu sodelovali pletarji iz ob-
čine Hajdina.

TM

Hajdinski turistični podmladek na sejmu Alpe-Adria

Letošnji sejemski utrinki 
Foto: arhiv TD

Na obisku zdravstvena 
ekipa

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je v začetku 
novega leta na krajši sprejem v prostore občine povabil 
zaposlene v zdravstvu: ekipo splošne ambulante in zo-
bozdravstvene ambulante Hajdina, Zdravstvenega doma 
Ptuj, ter zasebnico Metodo Meško Žitnik iz Lekarne pri Sv. 
Martinu.
Strnili so spomine minulega leta, predstavili smernice in 
izzive na področju zdravstva ter delovanja obeh ambulant 
in lekarne v novem letu.

Foto: arhiv občinske uprave
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Praznično decembrsko vzdušje v Hajdošah

Vaški odbor Hajdoše je konec leta že po tradiciji pripravil dogodke, s katerimi so obogatili praznični čas, v ospredju pa 
je bil 7. Božičkov tek in pohod, ki je potekal skozi Hajdoše.

V vaškem središču ob kanalu je va-
ški odbor poskrbel za postavitev in 
okrasitev smrečice. Na božični večer 
so se krajani zbrali ob vaški kapeli in 
se kot že veliko let prej skupaj od-
pravili k polnočnici. Med potjo so se 
okrepčali pri županu občine Hajdina 
Stanislavu Glažarju, nato pa so še 
pozdravili nekdanjega župana Rado-
slava Simoniča.
26. decembra so pripravili srečanje 
vaščanov ob božičnem drevesu. 
Okrepčali so se s kuhanim vinom, ča-
jem in božičnimi dobrotami. 
Hajdoše so bile letos tudi postaja te-
kačev, ki so tekli na Božičkovem teku. 
Za vse so pripravili sladke dobrote, 
čaj in kuhano vino. Popoldne je mini-
lo v prijetnem vzdušju in želji, kako z 
novimi idejami popestriti praznova-
nje tudi prihodnje leto. 

Hilda Bedrač

Rekreativnega prazničnega dogodka se je udeležilo okrog 350 tekačev in pohodnikov.
Foto: Stanko Kozel

Udeležence 7. Božičkovega teka in pohoda so 26. decembra prijazno sprejeli v vaškem središču Hajdoše.

Božičevanje v hajdoškem vaškem središču.
 Foto: Roman Glažar

Letos teklo okoli 200 korantov, 
hudičkov in pokačev

Na desnem bregu Drave so člani ko-
rantovih in drugih pustnih skupin iz-
vedli že osmi korantov tek od Pobrež-
ja v videmski občini do Dražencev v 
občini Hajdina. Pred vaškim domom 
Pobrežje se je v soboto, 9. februarja, 
zbrala množica sodelujočih: okoli 200 
korantov, hudičkov in pokačev iz tri-
najstih društev iz občin Videm, Pod-
lehnik, Kidričevo, Hajdina in Mestne 
občine Ptuj. 
Ob tej priložnosti so jih v Pobrežju, kjer 
so se še pred tekom vsi dobro okrepčali, 
nagovorili videmski župan Branko Ma-
rinič, podžupanja Kidričevega Anja Raj-
her, župan Podlehnika mag. Sebastian 
Toplak, predsednik primestne četrti 
Turnišče - Breg Vlado Koritnik, poslanka 
Suzana Lep Šimenko, v Dražencih pa 
sta jih pozdravila še župan občine Haj-
dine mag. Stanislav Glažar in predse-
dnik TeDe Korant kluba Turnišče - Dra-
ženci Drago Lesjak.
V DRUŽBI PRINCA PTUJSKEGA KAR-
NEVALA 
Posebno čast je udeležencem tradici-
onalnega pustnega teka izkazal tudi 
letošnji, 17. princ ptujskega karnevala 
Darko Cafuta, baron Jakob Zekel Vi-
demski, s svojim spremstvom, baroni-
co Sabino Zofijo Zekel in gardo.
Ko so pokači zavihteli svoje biče, so 
bili koranti že pripravljeni na tek od 
Pobrežja do Dražencev. Da pa so teh 
dobrih sedem kilometrov poti v po-
polni korantovi opravi in opremi lažje 
premagali, so jim na poti gostoljubni 
domačini pripravili kar nekaj posto-
jank z okrepčili. Pred domom vašča-
nov v Dražencih so letošnji tek končali 
z nagovori zahvale in s pogostitvijo za 
vse.
Hajdinski župan  mag. Stanislav 
Glažar je ob tej priložnosti pohvalil 

sodelovanje med etnografskimi sku-
pinami, dejal, da je to projekt, ki zna 
povezati občine in ne pozna meja. Za-
hvalil se je vsem, ki ohranjajo kulturno 

in etnografsko dediščino. 

Besedilo in foto: TM

Zaključek korantovega teka je bil v Dražencih.

V korantovi opravi so uspešno pretekli dobrih sedem kilometrov, vmes pa so se tudi ustavili in si nabrali 
moči za naprej …
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Jubilejni občni zbor TeDe Korant kluba

Poročilo o delu društva v minulem 
letu, ko so bili v ospredju dogodki 
pustnega časa, in načrte za letošnje 
leto je predstavil predsednik Drago 
Lesjak. Posebej je poudaril, da je bilo 
teh skupnih 20 let lepih in doživetih 
na nastopih doma in v tujini. Jubilej-
nih 20 let skupine je bilo tudi prilo-
žnost za podelitev zahval ustanov-
nim in dolgoletnim članom, vsem, 
ki so s koranti in orači sodelovali, jih 
podpirali in bodrili pri ohranjanju 
pustnega izročila. Lesjak je pouda-
ril, da v TeDe Korant klubu ostajajo 
zvesti tradiciji korantovega poslan-
stva in se veselijo novih zgodb, ki jih 
bodo prehodili skupaj.
Boris Vegan, prvi vodja skupine ko-
rantov TeDe, je ob tej priložnosti 
predstavil zgodbo od nastanka sku-
pine do danes in poudaril, da imajo 
na ta skupna leta nešteto lepih spo-
minov, ves čas pa so imeli v ospred-
ju koranta in njegovo predstavitev v 
domačem okolju ter na nastopih v 
tujini. Ponosni so bili tudi leta 2009, 
ko je član društva Stanko Vegan po-
stal 10. princ ptujskega karnevala.

Besedilo in foto: TM

V soboto, 19. januarja, so se na rednem občnem zboru v Domu vaščanov Draženci srečali člani TeDe Korant kluba Dra-
ženci - Turnišče. Ob tej priložnosti so proslavili tudi jubilejnih 20 let od ustanovitve skupine, vmes so bili člani KD Dra-
ženci, zadnja tri leta pa so združeni v novoustanovljenem društvu.

Zahvala TeDe Korant kluba ustanovnim in dolgoletnim članom društva

Na srečanje so prišli tudi prijatelji iz Starega Kaštela.

Redni občni zbor Kulturnega društva Skorba je bil v petek, 15. februarja, poleg 
članov društva pa so na zboru sodelovali tudi vabljeni gostje, med njimi tudi 
župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar.

Kulturniki v Skorbi na delovnem 
srečanju

Podrobno poročilo o delovanju dru-
štva skozi minulo leto je na zboru 
predstavila predsednica Renata Ga-
brovec in povedala, da se skozi šte-
vilne odmevne dogodke kaže, da so 
bili v društvu zelo uspešni. Poudarila 
je, da so bile vse sekcije zelo aktivne, 
ljudske pevke, gledališčniki in recita-
torji so imeli več nastopov, mautarji so 
bili bolj aktivni v času pusta, kulturno 
društvo pa je več prireditev pripravilo 
ob dobrem sodelovanju z Vaškim od-
borom Skorba in drugimi društvi. Kot 
je povedala Gabrovčeva, je KD Skorba 
lani organiziralo tudi gledališke urice, 
poletne delavnice za počitnikarje pa 
tudi pustne delavnice, večer vinskih 
pesmi, zelo dobro so se izkazali ob 
občinskem prazniku in na lanskem 
martinovanju v občini, skozi leto pa 
so se v društvu trudili, da bi dosegli 
pričakovanja in so jih marsikje morda 
tudi presegli. Posebej se je zahvalila 
skorbovskim kletarjem in domačim 

gospodinjam, ki vedno pomagajo na 
dogodkih, ob tem pa je predstavila 
tudi pester program dogajanja v letu 
2019.
ZAHVALE ČLANOM DRUŠTVA IN 
SPONZORJEM
Dolgoletnim in prizadevnim članom 
kulturnega društva ter sponzorjem so 
ob koncu podelili še posebne zahvale. 
Prejeli so jih: Nejc Lazar, Ana Ria Hot-
ko, Luka Šlamberger, Gašper Mlakar, 
Neža Katarina Mlakar, Manja Gabro-

vec, Tilen Abraham, Sabina Hotko, 
Terezija Filipaja, Andreja Purg, Dra-
gica Meglič, Marija Kolarič, Julijana 
Gvozdarevič, Čistilnica Antolič in Pa-
pirnica Bukvica.
Kulturnikom v Skorbi so za uspešno 
delo in širjenje ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v občini posebej čestitali 
župan mag. Stanislav Glažar, pred-
sednica ZKD Hajdina Hilda Bedrač in 
svetnik Ivo Ogrinc. 

Besedilo in foto: TM

Dobitniki zahval KD Skorba

V Skorbi so ljubiteljski kulturniki svoje minulo delo 
predstavili na rednem občnem zboru.

Delavnice Ptujski lük – kralj čebule
V decembru so imeli učenci od 1. do 
5. razreda lükovo delavnico. Namen 
delavnice je bil, da so učencem pri-
bližali tradicionalni ptujski lük z za-
ščiteno geografsko označbo. 
Za uvod so si ogledali kratek film o 
ptujskem lüku in lükarjih. S pomočjo 
powerpointa so spoznali ptujski lük, 
izvedeli, zakaj je zaščiten, kako ga sa-

dijo in pobirajo, kako ga uporablja-
mo v prehrani in zakaj ga je dobro 
jesti.
S pomočjo vodje delavnice so si otro-
ci lahko sami mazali zaseko na kruh. 
Kdor je želel, si je na kruh lahko dal 
tudi ptujski lük. 
Učenci prve triade so ob koncu de-
lavnice reševali učni list o ptujskem 

lüku in obnovili pridobljeno znanje. 
V drugi triadi so učenci svoje prido-
bljeno znanje utrdili z zanimivim in-
teraktivnim kvizom.

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

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

faks: 02 788 1261
vrtecnajdihojca.hajdina@

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

Povečuje se število prizadevnih čla-
nic, ki s seboj pripeljejo še koga, ki mu 
je do tega, da en večer v najdaljšem 
mesecu preživi v veseli družbi. Tudi 
tokrat se je zbralo okoli sto udeležen-
cev iz hajdinske pa tudi okoliških ob-
čin. Angelca Mlakar, podpredsednica 
Društva žena in deklet občine Haj-
dina je ob predsednici Mariji Pulko 
ena gonilnih sil, ki vsako leto skupaj 
s članicami iz Slovenje vasi poskrbijo 
za delo, veselo družbo in večerjo. Sle-
dnja je verjetno tisto, kar je v dana-
šnjih časih neprimerljivo s tem, kaj so 
gospodinje nekoč dale na mizo. 
Za letošnjo »pogostitev« je svoj delež 
prispeval farni župnik Marijan Fesel, 
ki skoraj nobeno leto ne manjka na 
Košicnbalu. Vedno pa je tudi med ti-
stimi, ki gostiteljicam urno priskoči 
na pomoč pri postrežbi. Januarski do-
godek je v imenu odsotnega župana 
pozdravil občinski svetnik Janko Ve-
gelj, spregovorila je predsednica Ma-
rija Pulko, program pa je povezovala 
podpredsednica Angelca Mlakar. Vsi 
so poudarjali, da je treba tradicijo ko-
šicnbala nadaljevati tudi v prihodnje. 
S tem so se strinjale tudi gostje iz Dru-
štva kmečkih žena Jakob in sorodne-
ga društva iz Zavrča. 
Irena Kraner iz Jakobskega Dola in 
njena soimenjakinja Kokotova iz Za-
vrča že več let prihajata v Slovenjo 
vas, kjer jim vedno pripravijo neko 
presenečenje v programu. Letos so 
se od srca nasmejale plesalkam, ki so 
si dodale nekaj žlahtnih let na realno 
upokojensko starostno podlago in ob 
zvokih godcev ter smehu in aplavzu 
luščilcev izvedle lepo plesno-pevsko 
točko. 

Z njima je soglašal tudi najstarejši, 
99-letni hajdinski občan Maksimiljan 
Kampl, zelo zaslužen za Košicnbal. S 
takratno predsednico Društva žena 
in deklet občine Hajdina Marto Sitar 
ter njenimi ljudskimi pevkami so leta 
2003 zgradili temelje današnje tradi-

cionalne prireditve, ki je prva štiri leta 
potekala v gasilskem domu na Hajdi-
ni. 

Silvestra Brodnjak
Foto: Marija Žunkovič

Marta Sitar in njene ljudske pevke so se med luščenjem pogovarjale s hajdinskim župnikom naddekanom 
Marijanom Feslom in občinskim svetnikom Jankom Vegljem o tem, kako so kot mlada dekleta hodile luščit 
bučnice in so na ta način preživele veliko lepih večerov tudi v družbi mladih fantov, s katerimi so se po delu 
rade zavrtele ob zvokih harmonike.

S pevsko-plesno točko »bergltanc« so nastopajoče plesalke do solz nasmejale vse prisotne, na koncu pa so 
ob zvokih muzikantov Marka Cartla in Roberta Nahbergerja na ples povabile vsaka svojega luščilca.

Utrinki iz vrtca 
Najdihojca Hajdina

OBJAVA
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

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

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

VLOGO ZA VPIS JE MOGOČE ODDATI:
 – PO POŠTI,

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

Poslovalni čas vrtca je vsak delovni dan od 5.30 do 16.30.
Vloge, ki so bile oddane do 1. 3. 2019, se pri razpisu upoštevajo in 

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

status).

Lepo vabljeni k vpisu!

Zrcalce, zrcalce na steni, povej, kdo najlepši v modri igralnici je tej …

V rumeni igralnici smo ustvarjali na temo pusta. Izdelali smo si masko kurenta.

Otroci iz bele igralnice so prvi mesec v letu preživljali ob spoznavanju letnega časa zime in hitro izkoristili 
čas, ko je zapadlo nekaj snega, da so lahko uživali tudi v zimskih radostih.

Otroci oranžne igralnice – barvanje srčka za valen-
tinovo

Že petnajstič Košicnbal

Letos se je že v petek, 11. januarja, zgodil tradicionalni dogodek, ki privabi v 
dvorano PGD Slovenja vas vse tiste, ki želijo ohranjati košicnbal, staro kmečko 
opravilo, pri kakršnem so se nekoč zbirale kmečke družine, ki so ob pomoči 
vaških fantov in deklet, pogosto pa tudi muzikanta, luščile bučnice, iz katerih 
so potem v oljarni spražili bučno olje.

Če stopita skupaj Anica Čelan, upokojena gostilni-
čarka, in župnik Marijan Fesel, čakanja na večerjo 
skoraj ni. 
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Otroci bele igralnice so prek različnih dejavnosti spoznavali ure in čas. Veselo 
so ustvarjali in pripravili glasbeno pravljico z naslovom Tik tak, s katero so se 
predstavili drugim otrokom in pri tem zelo uživali.

V vijolični igralnici smo se spremenili v pingvine in si naredili tudi svoj iglu, v 
katerem smo se zelo radi skrivali. 
Besedilo in foto: VV

Slovo

To poletje
dobila sem cvetje.
Dal mi ga je nekdo,
ki očaral me je zelo.

Lep bil je kot
pisan cvet.

Zame dal bi ves svet.

A to dovolj ni bilo,
ker razočaral me je zelo.
Povedala sem mu lepo,

da to bilo je slovo.

Nika Šerdoner, Lara Klaneček, Pia P. G. in Ajda K. Tole, 7. b 

Besedilo: Irena Vesenjak, Silva Hajšek in Branka Gaiser

Šola

Šola je res nora,
vsi v njej hitijo,

da dobre ocene pridobijo,
tam nikoli ne zaspijo.

Ko za zvezki tam sedijo,
v daljne kraje si želijo,

ki se v glavah jim vrtijo,
čeprav nočejo v tujino.

Radi bi zaspali
in v sanjah odpotovali,

nato pa končno res zaspijo
pa si že nazaj želijo.

Ko pa končno se zbudijo,
je na mizi pravi test,
čisto čisto čist zares! 

Simon Mohorič in Val Osrajnik, 7. a

Ob vsakdanjih čudežih in sveži skodelici čaja ali kave vam želimo dan drobnih vsakdanjosti, ki vas razvese-
ljujejo … 

Ob našem prešernem prazniku, ki je letos posvečen 200. obletnici Vodnikove smrti, bi želeli, da bi taki Vodniki – 
vodniki poezije in dobrih želja – postali tudi sami. Zato vam skušamo čar verzov, rim in povestic pričarati z našimi 
stvaritvami.
V Vodnikovem letu imamo priložnost, da smo sleherni dan lahko taki vodniki v dobrih in lepih besedah in tudi 
dejanjih, še posebej v času, ki mu manjka tišine, miru in topline. Ohranimo spoštljivo misel na Prešerna, hkrati pa 
prešeren nasmeh, ki naj bo vodilo skozi dneve letošnjega leta.
Tokrat vam poklanjamo nekaj naših pesmi za pokušino …
Brez naših zgodbic, brez novic, brez romanov brez besed … bi bila knjiga tržno in učno blago. Dvom, upanje, 
ljubezen pa so teme, ki pričajo o tanki meji med razočaranjem in ljubeznijo, upom in obupom, svetlobo in temo, 
bolečino in radostjo.

Prijateljstvo je kot sonce

Prijateljstvo je kot drevo, 
ki ti nudi zavetje,

kot travnik,
na katerem raste cvetje.

Ko imaš prijatelja ob sebi,
čas teče, kot nikoli ne bi,
mimo hiti in se ne ozira,

tudi če na poti je kakšna ovira.

Kot radirka in svinčnik,
ki se skupaj držita,

kot da bila bi
v praznično darilo ovita.

Včasih se strga,
včasih se zlepi,

a vedno v najlepši luči zasveti.

Prijateljstvo je svečka,
ki prižgemo jo v temi,

vendar se ta nikoli ne stopi.

Emela Sivčević in Janja Murko, 7. a

Moja Slovenija

Moja Slovenija, majhna in lepa,
okrog in okrog z lepoto odeta.
Jaz pa te gledam in opazujem,

ali spoštujejo te naši ljudje?

Srce je pripeto na tvoje lepote,
ljubljena moja deželica.

O, glej to čudovito pokrajino,
vsak dan vse lepša in lepša se zdiš.

Eno je tisto ta pravo,
nevidno, a močno,

iskreno in eno,
je moje, je tvoje, je naše,

in nikdar ne izgine občutek topline.

Anđela Kostić, 8. a

France Prešeren – naš poet

Tretjega decembra se možakar je rodil,
po imenu France je bil.

Kot majhen je že kazal nadarjenost 
in cel dan pred knjigami sedel.

Svoje življenje je za pesmi daroval,
v prostem času se za Julijo je žrtvoval.

Julija bogata je bila,
za ljubezen mar ji ni bilo.

Franceta res potrlo je,
ko poročila z bogatašem se je.

Na Dunaju študiral je
in prijatelja spoznal je,

pesnik po srcu je postal,
inspiracijo Matija Čop mu je dal.

Pesem Krst pri Savici
prijatelju posvetil je,

ki v Savi žalostno utonil je.
Zadnja leta težka so bila,

otožna in osamljena.

Ko zadnja leta dočakala so ga,
njegovo pesništvo privrelo je na plan,

veliko pesmi spesnil je takrat in življenje
zapustil je tisti dan.

Ana Marija Kancler in Vanja Vrabl, 7. a

Sanje

Življenje je eno samo,
ne vrzi ga čez ramo.

Če ga ne izgubiš,
prijatelje dobiš.

Ljubezen pridobiš
in nič ne izgubiš.

Sreča je ena sama,
četudi jo zdrobiš,

jo lahko nazaj dobiš.

In na koncu oči odpreš
in se iz lepih sanj zbudiš.

Lara Tekmec in Tjaša Vratič, 7. b
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Med 16. in 20. januarjem je potekalo 
(Rok)ovanje – dobrodelna akcija, ki jo 
je v spomin na mladega humanitarca 
Roka Černica organiziralo društvo Hu-
manitarček iz Maribora. Akcijo bodo 
nadaljevali vsako leto ob njegovem 
rojstnem dnevu, 16. januarju. 
Že ob Rokovi smrti sem želela narediti 
nekaj, da bi nadaljevala njegovo do-
brodelno pot. Ko sem izvedela za to 
akcijo, sem učiteljici Branki Gaiser pre-
dlagala, da se akciji pridruži tudi naš 
razred. Sošolci so bili takoj za, saj smo 
v 7. b veliki navijači NK Maribor. Nato 
smo se odločili, da k akciji povabimo 
kar vse učence OŠ Hajdina in tako 
zberemo čim več »zoknov« za sloven-
ske brezdomce. Pripravili smo veliko 
škatlo z opisom akcije in jo okrasili v 
vijoličasto-rumenih barvah NK Ma-
ribor. Prav tako smo učence o akciji 
obvestili po šolskem radiu. Zbrali smo 
82 parov nogavic (večina novih in ne-
kaj rabljenih), torej smo skupaj obuli 
kar 82 brezdomcev. Škatlo sem nato 
odnesla na zbirno mesto v Vijol’čno 
bajto v Mercatorjev center Maribor, 
kjer so bili navdušeni nad videzom 
škatle in so rekli, da bodo naše zbrane 
»zokne« kar v njej poslali na društvo 
Humanitarček. Rok je želel obuti vsaj 
1000 brezdomcev v nogavice NK Ma-
ribor, a mu žal ni uspelo. Skupaj pa 
smo v akciji zbrali več kot 6500 parov, 
kar pomeni, da nam je uspelo obuti 
čisto vse slovenske brezdomce. Akcija 
v spomin na Roka bo potekala vsako 
leto, zato se lahko tudi naslednje leto 
pridružite in po svojih močeh poma-
gate brezdomcem.

Kdo je bil Rok Černic?
Rok Černic je bil mlad fant, velik navijač 
NK Maribor, ki je žal prezgodaj umrl za-
radi bolezni. Zaradi svoje dobrodelnosti 
je 2015 dobil tudi priznanje prostovo-
ljec leta med mladimi do 19 let. Njego-
va posebna strast je bilo zbiranje dresov 
NK Maribor. Z njimi je organiziral več 
dražb, s katerimi je zbiral sredstva za 

socialno ogrožene. Ko sta se z mamo 
znašla v finančni stiski in skorajda osta-
la brez strehe nad glavo, je svojemu naj-
večjemu navijaču na pomoč priskočil 
njegov najljubši klub – NK Maribor.

Ob zbiranju dresov ni zamudil nobene 
tekme. Bil je eden redkih navijačev, ki 
so po vsaki tekmi počakali igralce in jim 
čestitali. 

Ana Angel, 7. b

Lastno razmišljanje o pesniškem poklicu

Pesništvo se je začelo v 18. stoletju, v tem času so bili pesniki zelo necenjeni. 
Veliko jih je bilo revnih ter pregnanih iz svoje domovine. Imeli so slabo in tež-
ko življenje. Večina jih je bila neizobraženih, saj niso imeli dovolj sredstev za 
šolanje.
Pisali so predvsem o svojem osebnem pogledu na svet, o čustvih, ljubezni, dru-
žini, domovini, razkolu med visokimi ideali in resničnostjo.
Imeli so izjemno in bogato domišljijo. Kljub mnogim napisanim pesmim jih ni 
bilo veliko izdanih oziroma so ostale ljudske. 
Menim, da so v preteklosti premalo cenili pesnike ter njihove pesmi in ves trud. 
Mislim, da se je s časom vse to spremenilo, saj je dandanes mnogo uspešnih 
in cenjenih pesnikov. V današnjem obdobju bolj spoštujemo in podpiramo te 
ljudi, saj vemo, da v to vlagajo veliko dela, znanja ter truda.
Zapomniti pa si moramo, da je ključ do uspeha osredotočenost na stvari, ki si 
jih želimo.

Pia Emeršič in Sergeja Kolarič, 9. a

Zbiranje nogavic za brezdomce v 7. b
Foto: Andreja Novak

Občina Hajdina že deveto leto aktivno sodeluje v 
Programu Svit

Letos mineva desetletje organiziranega boja proti raku na debelem črevesu, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ) v okviru Programa Svit. Že decembra 2010 smo v občini Hajdina začeli aktivnosti za zvišanje odzivnosti 
naših občanov, starejših od 50 in mlajših od 74 let, da bi se odzivali povabilu Svita in vsaki dve leti pošiljali v pregled 
vzorce blata.

Sanje

Sanje so kraj,
ki te odpelje v čudežni raj.

Ko zapreš oči, domišljija ponori.
A v domišljiji se vse lahko zgodi,

zato le upaj si sanjati.

Trdo delaj ter sanjaj
in sanje lahko postanejo resničnost.

Nikoli ne zavij s prave poti,
le naprej glej in se smej.

Sanjaj in bodi sanje!

Ana Angel in Teja Horvat, 7. b

Razmišljanje o pesništvu

Pesništvo je literarno ustvarjanje, katerega izrazna oblika je pesem. Je vrsta ume-
tnostnega besedila, za katero so značilni verzi. Pesništvo lahko največkrat prepo-
znamo po kiticah in rimah.
Kdaj je nastalo, ne bo nikoli znano, saj o tem ni zapisov ali dokazov. Prve pesmi 
so bile kratke in preproste, prenašale so se iz roda v rod. Ogromno jih je bilo po-
zabljenih, nekatere pa so danes znane kot ljudske pesmi, katerih avtor je neznan.
Pesništvo se razvija že mnogo let, postaja vse bolj moderno, zapleteno. Zato se 
spreminja tudi slog pisanja, pesniki velikokrat pišejo v prenesenem pomenu, 
tako imenovanih metaforah.
Skozi različna časovna obdobja so tudi pesniki pesnili o različnih temah. V praz-
godovini so večinoma opisovali, kar so videli. V času ljudskega slovstva so pisali o 
svojem življenju. Ko je bilo obdobje reformacije, se je William Shakespeare našel 
v pisanju tragedij. Romantika je opevala čustva, lepoto, osebni pogled na svet.
V tem obdobju je deloval tudi naš največji pesnik, glavni predstavnik tega časa 
France Prešeren. Za Slovence je zelo pomemben, čeprav je tako postalo šele po 
njegovi smrti. 
Pesniki so bili revni, živeli so v težkih razmerah, imeli težko življenje. Velikokrat 
so se morali skrivati, uporabljati psevdonime. Včasih niso imeli niti pravice pisati 
v svojem lastnem jeziku ali pa ljudje niso bili pismeni, da bi naš jezik razumeli. 
Dandanes lahko izdamo tudi več izvodov knjig, pesmaric, saj jih ni treba pisati na 
roke, kot so to počeli včasih.
Vendar pa tisti pravi pisatelji oziroma pesniki niso obrnili hrbta pisanju, ne glede 
na to, kako težko je bilo. Tisti, ki so imeli voljo in željo, so poiskali tudi dobre plati 
tega. Pri tem je nekaterim pomagala tudi narava, v kateri so iskali navdih, saj jih 
je osrečevala. 
Biti pesnik ni lahko in verjetno tudi nikoli ne bo, vendar se moraš, če imaš nekaj 
rad, za to potruditi, četudi se ljudje norčujejo, te ne spoštujejo, kakor je zapisal 
tudi Prešeren v pesmi Pevcu.

Minea Peer, 9. a 

Največ aktivnosti poteka v okviru 
Društva žena in deklet občine Hajdi-
na, ki je že takoj dobilo vso podporo 
župana. Leta 2011 je bila društvu po-
deljena zahvalna listina NIJZ, sama 
pa sem postala ambasadorka tega 
programa. Leta 2016 se je iz našega 
društva ambasadorjem pridružila tudi 
Zlatka Strmšek, ki kot članica UO Zve-
ze kmetic Slovenije skrbi za posredo-
vanje Svitovih informacij Zvezi. Obe 

z Zlatko sva se 14. decembra 2018 v 
Viteški dvorani gradu Ormož udeležili 
okrogle mize z naslovom »Kaj lahko v 
Ormožu s širšo okolico še naredimo 
za višjo odzivnost v Programu Svit«. 
To je že tretja okrogla miza (prva je 
bila 5. decembra 2016 v ZD Ptuj, dru-
ga 8. decembra 2017 v ZD Maribor), 
ki jo organizira Območna enota Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje 
Maribor pod vodstvom predstojnice 

dr. Olivere Stanojević Jerković, dr. 
med., spec., in Marije Hanželj, koordi-
natorice Programa Svit v OE Maribor 
NIJZ. Letošnja razprava, ki jo je kot go-
stitelj omogočil ZD Ormož, je pome-
nila prizadevanje obeh institucij, da 
bi bili prebivalci Podravja čim boljše 
obveščeni o različnih načinih ohranja-
nja svojega zdravja in preprečevanja 
bolezni. Preventivni in presejalni pro-
grami, kamor sodi tudi Program Svit,

(Rok)ovanje 2019 na OŠ Hajdina
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lahko dosežejo svoj namen le, če se ljudje nanje odzovejo. 
Rak na debelem črevesu in danki se razvija počasi, v dalj-
šem obdobju in praviloma brez vsakršnih težav, zato je 
toliko bolj pomembno, da se vabljeni na vabilo odzovejo 
in opravijo vse morebitne potrebne korake v nadaljnjem 
postopku.
Cilj okrogle mize je bil predstaviti trenutno stanje na po-
dročju odzivnosti, lastne izkušnje in primere dobre prakse 
na področju izvajanja Programa Svit, ki bi bili lahko kori-
stni tudi v drugih slovenskih okoljih z nižjo odzivnostjo. 
Skupaj so poskusili odgovoriti na vprašanje, zakaj se ne-
katere skupine prebivalcev v tem delu Podravja (moški in 
še posebej samski moški, hendikepirane osebe in ljudje, 
ki živijo v socialno kritičnih razmerah) sploh ne vključuje-
jo oz. se manj vključujejo v Program Svit. Pri tem je zelo 
pomembna vloga patronažne službe, ki dela na terenu in 
dobro pozna razmere prebivalcev. V povezavi z referenč-
nimi ambulantami imajo tudi pregled nad neodzivniki. 
Marsikdo se ne odloči za sodelovanje, ker se mu zdi posto-
pek jemanja vzorca blata preveč zapleten, o tem pa mu je 
nerodno spraševati druge. Vsi so se strinjali, da bo treba še 
naprej vztrajati pri ozaveščanju oseb, ki dopolnijo 50 let, 
da pravočasno in brezplačno poskrbijo za svoje zdravje. 
Vse tja do 74. leta je treba vsaki dve leti odgovoriti na va-
bilo Svita in potem, ko dobimo epruveti, tudi čim prej od-
poslati vzorce blata. 
Objavljamo letno poročilo NIJZ o odzivnosti vabljenih v 
zdravstveni regiji Maribor po občinah. Občina Hajdina je 
nekje v sredini, posebej skrb vzbujajoč pa je podatek o 
tem, kako moška populacija zaostaja za ženskami. Z nobe-
nim od podatkov ne moremo biti zadovoljni, saj smo bili 
še nekaj let nazaj čisto pod vrhom lestvice. Ali nam je res 
čisto vseeno za svoje zdravje?

Silvestra Brodnjak

Občina Odzivnost Odzivnost 
– moški 

Odzivnost 
 – ženske 

Makole 71,90 % 64,74 % 79,75 % 
Starše 69,88 % 67,26 % 72,70 % 
Oplotnica 69,01 % 62,61 % 75,81 % 
Lovrenc na Pohorju 67,81 % 64,31 % 71,49 % 
Markovci 67,71 % 62,28 % 73,24 % 
Destrnik 67,44 % 70,62 % 64,29 % 
Selnica ob Dravi 66,03 % 66,30 % 65,80 % 
Ptuj 65,94 % 59,99 % 71,41 % 
Sveti Tomaž 65,89 % 61,74 % 69,93 % 
Rače - Fram 65,64 % 59,18 % 71,68 % 
Šentilj 65,63 % 61,35 % 69,81 % 
Poljčane 64,98 % 59,38 % 70,36 % 
Lenart 64,65 % 58,68 % 70,24 % 
Slovenska Bistrica 64,24 % 59,24 % 69,02 % 
Kidričevo 63,78 % 57,86 % 68,97 % 
Duplek 63,65 % 56,61 % 70,53 % 
Miklavž na Dravskem polju 63,46 % 59,24 % 67,42 % 
Središče ob Dravi 62,87 % 55,29 % 70,35 % 
Dornava 62,86 % 55,43 % 69,65 % 
Trnovska vas 62,64 % 58,82 % 65,98 % 
Gorišnica 62,56 % 60,34 % 64,83 % 
Hajdina 62,16 % 58,05 % 65,62 % 
Benedikt 62,13 % 50,61 % 72,99 % 
Juršinci 61,79 % 57,31 % 66,46 % 
Hoče - Slivnica 61,50 % 55,53 % 67,51 % 
Pesnica 61,05 % 57,88 % 64,40 % 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah 60,87 % 55,76 % 66,24 % 
Cerkvenjak 60,70 % 54,41 % 66,44 % 
Ormož 60,43 % 54,33 % 66,36 % 
Majšperk 60,15 % 53,56 % 67,64 % 
Maribor 59,78 % 53,82 % 65,28 % 
Videm 59,70 % 51,78 % 67,98 % 
Ruše 59,40 % 52,17 % 66,44 % 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah 59,06 % 57,32 % 60,90 % 
Sveta Ana 57,57 % 55,43 % 59,88 % 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah 55,76 % 48,81 % 62,96 % 
Kungota 54,69 % 52,97 % 56,45 % 
Podlehnik 54,33 % 47,68 % 61,07 % 
Zavrč 53,11 % 49,64 % 57,69 % 
Žetale 53,05 % 51,89 % 54,21 % 
Cirkulane 49,35 % 45,59 % 53,55 % 
Maribor 61,96 % 56,54 % 67,14 % 

 

Odzivnost vabljenih v zdravstveni regiji Maribor po občinah v letu 2018 (Vir: 
NIJZ)

Ob desetletnici Programa Svit, v katerem že od leta 2010 sodelujemo tudi ne-
kateri predstavniki iz občine Hajdina, je 1. decembra 2018 v organizaciji Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje potekalo snemanje videospota, ki bo na 
sporedu nacionalne TV v marcu, mesecu boja proti raku na debelem črevesu. 
Vesela sem, da so se mi pridružile soambasadorka Zlatka Strmšek z vnukom 
Luko Šlambergerjem, lektorica Silva Hajšek iz OŠ Hajdina in Tatjana Mohorko, s 
katero skupaj skrbiva za informacije o »svitanju po hajdinsko«.

Obiskali tudi Slovence na Reki

Pri izvedbi strokovne ekskurzije so pomagali tudi drugi 
člani upravnega odbora, članice društva so spet poskrbele 
za številne suhe dobrote, člani pa, da ni bilo žeje. Pristani-
ško mesto Reka poznamo bolj iz vožnje na dopust, ko se 
le redko ustavimo, zato je bila tokratna pot morda povod, 
da si bomo še kdaj vzeli več časa za odkrivanje njenih zna-
menitosti. 
Prvi postanek je bil zanimiv še posebej za tiste, ki smo že 
bili kdaj v Hrastovljah in smo si ogledali Mrtvaški ples. Obi-
skali smo Kastav nad reško obalo, približno deset kilome-
trov oddaljen od morja. Spoznali smo kraj in izvedeli mar-
sikaj o njegovi zgodovini, s katero je povezan istrski slikar 
Janez, avtor znamenite hrastovske freske. 
Ker smo v pustnem času, morda podatek, da so tako kot 
pri nas kurenti pri njih na pohodu »halubajski zvončari«, 
ki od pustne nedelje do torka vsakodnevno obiščejo po 
dvajset vasi. 
Pot smo nadaljevali proti Opatiji, kjer smo si na rivieri pri-
voščili kratek sprehod ob morju in kavico ob sproščenem 
klepetu. 
Preden smo se sprehodili po večerni Reki, smo »poromali« 
tudi na Trsat, dobro znano božjepotno središče, kamor so 
se odpravili tudi mnogi verniki iz naših krajev. 
Sonja Brlek Krajnc je tako komentirala letošnjo ekskurzijo: 
»Po nekaj letih lahko ugotovimo, da je ideja o spoznavanju 
življenja in delovanja Slovencev izven matične domovine bila 
pravilna. Člani društva za te vsebine vsako leto pokažejo ve-
liko zanimanja in društvene januarske ekskurzije so postale 

nepogrešljiv del dogajanja v prvem mesecu vsakega novega 
leta. To je vsekakor motivacija tudi nam organizatorjem, da 
z vedno večjim veseljem zbiramo nove ideje in pripravljamo 
programe prihodnjih raziskovanj. Letošnja ekskurzija je kot 
vse do sedaj udeležencem predstavila veliko novega, prese-
nečenje za marsikoga sta bila zgodovinski biser Kastav in 
prelepo mesto Reka, hkrati pa nas je napolnila s pozitivno 
energijo. Spomin na uživanje na s soncem obsijani opatijski 
obali je pravi spodbujevalec optimizma v sicer kratkih zim-
skih dnevih.«
Za nepozaben dan se zahvaljujemo organizatorjem, ki so v 
sedmih letih, kar društvo deluje, pripravili že skoraj toliko 
nepozabnih potovanj.

Besedilo in foto: S. Brodnjak

Sončne sobote, 12. januarja 2019, se bomo spominjali tudi zaradi nekajurne odsotnosti od tam, kjer smo doma. Člani 
Turističnega društva Mitra Hajdina smo se pod vodstvom predsednice Sonje Brlek Krajnc in ob asistenci naddekana 
Marijana Fesla ter Alena Krajnca odpravili na pot proti Reki.

Pred Slovenskim domom KPD Bazovica smo naredili skupinski posnetek z gosti-
telji Vasjo Simoničem, Borisom Rejcem in Zdenko Jelovčan, ki so nam prijazno 
razkazali prostore v tej čudoviti zgradbi.

Med čakanjem na »spoved« smo si ogledali tudi kip papeža Janeza Pavla II.

Za uspešen start v leto 2019 skupinska fotografija vseh sodelujočih v razpravi 
Foto: arhiv ambasadorke Svit
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Glede na sorazmerno preprostost 
uporabe in številne motive, ki jih ima-
mo na tržišču na voljo, jo je mogoče 
uporabiti ne samo za voščilnice, pir-
he, steklo, temveč za neskončno šte-
vilo dekorativnih izdelkov, odvisno 
od domišljije vsakega posameznika. 
Delavnice so izpeljale v dveh delih: 
prvič 13. februarja, nadaljevalni tečaj 
pa so končale 20. februarja. Zagoto-
vo bo kakšen njihov izdelek prišel 
tudi v vaše roke.

Besedilo in foto: MI

Leto začele ustvarjalno

Članice Društva žena in deklet Gerečja vas so letošnje leto začele ustvarjalno 
– z delavnicami izdelave voščilnic s servietno tehniko. Na prvih delavnicah so 
udeleženke spoznale, da je to preprosta tehnika.

Z zanimanjem so spremljale predstavitev in potek 
dela, med udeleženkami delavnic pa smo opazili 
tudi Sonjo Brlek Krajnc, predsednico TD Mitra Haj-
dina.

Izpod pridnih rok udeleženk so nastajali čudoviti 
izdelki.

Po kar nekaj letih dela na prostem in na njivi so se 
članice DŽD Gerečja vas ponovno lotile izdelkov iz 
naslova ročnih spretnosti, tokrat so začele delav-
nice izdelave voščilnic na temo servietne tehnike.

Tretji valentinov turnir v pikadu
V Gostilni Čelan v Slovenji vasi je v soboto, 23. februarja, potekal tradicionalni, tretji valentinov turnir v pikadu, ki ga je 
organiziralo Društvo žena in deklet občine Hajdina.

Za nemoteno tekmovanje posame-
znic, ki mu je prisostvovalo tudi ne-
kaj navijačev, je skrbel vodja tekmo-
vanja Janko Turnšek, ki je bil tudi v 
vlogi sodnika. Predsednica Marija 
Pulko je povedala, da je sodelovalo 

17 tekmovalk iz treh društev, poleg 
domačega hajdinskega tudi iz Zavr-
ča in Jakoba. 
Vzdušje je bilo ves čas prijetno, tek-
movalna mrzlica se je pojavila proti 
koncu tekmovanja, ko so se v finalu 

pomerile najboljše. Zmagala je Vil-
ma Mesarič iz Društva žena in deklet 
občine Hajdina, sledila ji je Štefka 
Majcenovič iz Zavrča, tretje mesto 
pa je spet pripadlo tekmovalki s Haj-
dine Idi Janžel. Zmagovalkam če-
stitke za dosežene rezultate, vsem 
sodelujočim pa zahvala za korektno 
športno obnašanje. Pohvala velja 
tudi organizatoricam, ki so se potru-
dile, da s tekmovanja nihče ni odšel 
lačen ali žejen, lepo pa je bil okrašen 
tudi prostor, v katerem je potekalo 
tekmovanje. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak Hajdinčanke so uspešno izpeljale turnir v pikadu

Letošnje leto se je začelo zelo uspe-
šno, saj so bili vsi pohodi izpeljani po 
načrtu in v lepem, sončnem vreme-
nu, v pravih spomladanskih razme-
rah, kar ni značilno za ta letni čas. Če 
smo se čudili ogromni snežni odeji v 
sosednjih državah, ga je bilo pri nas 
za vzorec, in še ta ni dolgo trajal.
Pohod po poti Ivana Potrča in Matije 
Murka organizirata Planinsko društvo 
Ptuj in društvo Zreli vedež s Ptuja. Je 
zelo množično obiskan, kajti po ve-
selem decembru in vseh praznikih se 
zelo prileže pohod, ki je organiziran 
drugi dan v novem letu. Pohodniki 
smo se zbrali na dvorišču ptujske knji-
žnice in se odpravili proti Drstelji, kjer 
smo obiskali Štuke in domačijo Ivana 
Potrča, nato pa še domačijo Matije 
Murka.
VINCEKOV POHOD PO OBČINI HAJ-
DINA
Letos je bil že šestič organiziran Vin-
cekov pohod po občini Hajdina. Po-
hod smo začeli pri vaškem domu v 
Skorbi. Kot je že tradicija, so topel 
čaj pred začetkom pohoda pripravili 
člani in članice Planinskega društva 
Hajdina, doma iz Skorbe. Dragica in 
Jože Meglič in Slavko Kozoderc so k 
toplemu čaju dodali kuhano vino in 
nekaj za prigrizniti. Za pogostitev se 
jim prav lepo zahvaljujemo. Pohoda 
se je udeležil tudi župan občine Sta-
nislav Glažar z ženo Urško.
Pot je nato potekala proti naselju 
Skorba in naprej v smeri vodnjakov 
v Skorbi. Pohod smo nadaljevali v 
smeri Zg. Hajdine, kjer nas je pričakal 
naddekan Marijan Fesel, ki je ravno ta 
dan slavil svoj rojstni dan. V veroučni 
učilnici, kamor nas je povabil in po-
gostil s hrano in toplim čajem, smo se 
ogreli. Po prijetnem klepetu in čestit-

kah je sledilo predavanje občinskega 
kletarja Franca Kanclerja o vinski trti. 
Z zanimanjem smo poslušali temo, o 
kateri je govoril, in se seznanili s po-
menom vinske trte.
Ob druženju pri slavljencu so se nam 
pridružili tudi občinski kletarji Jože 
Meglič, Franci Vogrinec, Ivan Kramer, 
Branko Sitar, Janez Žumer, Stanko 
Glažar st., nekateri so tudi hodili z 
nami, ter predsednik vaškega odbora 
Zg. Hajdina Zlatko Kondrič in pred-
sednica Turističnega društva Mitra 
Hajdina Sonja Brlek Krajnc. Pot smo 
nadaljevali v naselje Draženci, kjer 
so nas pričakale članice Planinskega 
društva Hajdina Helena Ferš, Zdenka 
Lesjak in Ivanka Selišek ter nas prav 
tako pogostile s hrano in čajem. Ob 
zvokih harmonike je bilo vzdušje še 
posebej lepo.
Po dobri uri druženja smo se podali 
nazaj v naselje Skorba, kjer smo po-
hod, ki je bil dolg nekje 12 km, tudi 

končali. Vsem, ki ste kakor koli poskr-
beli za dobro družbo in nas počastili s 
hrano in pijačo, se člani planinskega 
društva lepo zahvaljujemo.
Vse informacije o nadaljnjih izletih 
lahko dobite na naši spletni strani in 
vsak četrtek od 17. do 19. ure v dru-
štvenih prostorih (stara pošta). Lepo 
vabljeni.

Slavko Burjan 

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

Planinski kotiček – naj bo varen korak povsod, na 
vseh poteh

Utrinek z letošnjega 18. občnega zbora PD Hajdina
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Hajdinski planinci po 
romarski Jakobovi poti po 

Sloveniji
Jakobova pot ali El Camino de Santiago je skupno ime 
za več romarskih poti, ki vodijo do groba svetega Jakoba 
v kraju Santiago de Compostela (Santiago pomeni sveti 
Jakob). Cerkev je v Galiciji na severozahodu Španije ter je 
poleg Rima in Jeruzalema največje romarsko središče.

Planinsko društvo Hajdina ima v svojem programu cilj, da 
v letu 2019 prehodi Jakobovo romarsko pot po Sloveniji. 
Izbrali smo prekmursko-štajersko in primorsko vejo. Pre-
kmursko-štajerska veja poteka od Madžarske (Kobilje) do 
Ljubljane v dolžini 299 km, primorska veja pa iz Ljubljane 
do Trsta v dolžini 126 km.
Svetemu Jakobu je na Slovenskem posvečeno 67 cerkva. 
Te cerkve so ključne točke na slovenski Jakobovi pešpoti. 
Obstajajo še gorenjska, dolenjska in koroška veja.
V petek, 15. februarja, smo se pohodniki odpravili na pot, 
ki jo bomo prehodili po etapah. Pred odhodom smo dobi-
li blagoslov pred domačo cerkvijo sv. Martina na Hajdini. 
Blagoslov je opravil diakon Primož Lorbek. Prva etapa se je 
začela na madžarski meji v kraju Kobilje. Pot nas je vodila 
po dobro markirani poti v naselje Kobilje, kjer je cerkev sv. 
Martina. Tam nas je sprejel domači župnik in nas povabil v 
cerkev, opravil blagoslov in povedal nekaj o življenju do-

mačinov v tem kraju. 
Dobili smo tudi prvi žig v naše knjižice romarske poti. Nato 
smo pot nadaljevali do kraja Dobrovnik, kjer je prva cerkev 
svetega Jakoba. Po krajšem postanku in okrepčilu smo si 
ogledali cerkev, slišali smo o življenju in delu tamkajšnjih 
prebivalcev, nato pa pot nadaljevali do kraja Turnišče, do 
župnijske cerkve sv. Marije Vnebovzete. Tudi tukaj nam je 
domači župnik lepo razložil o življenju ljudi v tem kraju in 
nam žigosal romarske knjižice. Po dobrih 22 km skupne 
prehojene poti smo prispeli v kraj Odranci, do cerkve sv. 
Trojice, kjer smo končali pohod. Pot je potekala skozi goz-
dove, polja, veliko po asfaltiranih poteh ob cestah in tudi 
po glavnih cestah.
Naslednja etapa sledi v marcu iz kraja Odranci proti Gornji 
Bistrici, Ljutomeru in Jeruzalemu.

Slavko Burjan

V petek, 15. februarja, so se pohodniki odpravili na pot, ki jo bodo prehodili 
po etapah.
Foto: arhiv PD

Obisk kozmodroma Bajkonur 
in izstrelitev Sojuza MS-09

V začetku leta 2018 se mi je ponudila enkratna in edinstvena priložnost – obisk ruskega kozmodroma (vesoljskega 
izstrelišča) Bajkonur in ogled izstrelitve rakete Sojuz MS-09 v Kazahstanu. Takšne priložnosti se ne pojavijo ravno po-
gosto in vsakomur, zato je bilo treba priložnost zagrabiti z »vsemi štirimi«.
Kozmodrom Bajkonur je bil ustanovljen 
leta 1955 na začetku vesoljske tekme na 
območju vasice Leninsk v takratni repu-
bliki Kazahstan. Ob ustanovitvi je bil to 
prvi kozmodrom na svetu. Z namenom 
»maskirovke« so vas Leninsk preimeno-
vali v Bajkonur, po manjšem rudarskem 
mestu na SV Kazahstana. V Kazahstanu 
obstajata dva kraja z imenom Bajkonur. 
Bajkonur je tako »umetno« narejeno 
mesto z okrog 50–60.000 prebivalci, od 
katerih približno ena četrtina dela na ve-
soljskem programu. 
V mestu imajo lastno elektrarno, vo-

dovod, bolnišnico, šolo, vrtce, policija 
letališče, upravne in servisne stavbe 
Roscosmos ter kozmodrom Bajkonur. 
Nahaja se na bregovih reke Sir Darja in 
ob ostankih Aralskega jezera. Bajkonur 
je oddaljen od Rusije okrog 1000 km. 
Celoten kozmodrom in mesto sta ogra-
jena in obsegata površino 24.000 km2. 
Kozmodrom Bajkonur je tako po ve-
likosti večji,kot je Slovenija (od nje je 
oddaljen okrog 4700 km). Območje 
kozmodroma je suveren ruski terito-
rij na ozemlju države Kazahstan,za 
kar Rusija plačuje »najemnino« okrog 

Fotoutrinki z obiska ruskega kozmodroma Bajkonur 
in z ogleda izstrelitve rakete Sojuz MS-09 v Kaza-
hstanu

100 mio evrov na leto. S preostalim 
svetom je povezan z železnico, »av-
tocesto« in po zraku. Pokrajina koz-
modroma in okolice je tipična stepa z 
nizkim grmičastim rastjem in redkimi 
drevesi. Poletne temperature so od 
+30 do +40 stopinj Celzija, zimske pa 
25–40 stopinj pod ničlo. Še dobro, da 
sem bil tam poleti. 
Kozmodrom Bajkonur je zibelka člove-
kovega osvajanja vesolja, tukaj so se 
začeli prvi človekovi koraki v vesolje in 
k osvajanju vesoljskega prostranstva. 
S tega kozmodroma je bil 4. 10. 1057 
v vesolje izstreljen prvi umetni sate-
lit Sputnik 1, 12. 4. 1961 pa je od tod 
poletel v vesolje prvi človek Jurij Ga-
garin. V naslednjih letih in desetletjih 
je iz Bajkonurja poletelo proti vesolju 
1878 vesoljskih plovil Vostok in Sojuz s 
človeško posadko ter več kot 4000 plo-
vil Proton, Zenit, Progres in Sojuz brez 
posadke. 
Leta 1988, malo pred razpadom takra-
tne Sovjetske zveze, je s kozmodroma 
Bajkonur poletelo tudi rusko vesoljsko 
plovilo Buran – Energija (ekvivalent 
ameriškemu shuttlu). Danes Bajkonur 
izgublja svoje vodilno mesto v kozmo-
logiji, počasi ga nadomešča novozgra-
jen kozmodrom v vzhodni Sibiriji – Vo-
stočni. Kozmodrom Bajkonur bo ostal 
v uporabi predvidoma do leta 2050. 
UTRINKI S POTOVANJA
Proti Bajkonurju smo se odpravili z le-
tališča Ljubljana prek moskovskega le-
tališča Šeremetjevo v Astano in naprej 
do Kizilorde, nakar smo po cesti prispe-
li v Bajkonur. Po nastanitvi v »hotelu« 
je sledil temeljit ogled mesta in spo-
menikov, postavljenih v čast osebam, 
ki zasedajo pomembno mesto v ruski 
zgodovini osvajanja vesolja. Na prvem 
mestu sta konstruktor raket Sergej 

Koroljov in prvi kozmonavt na svetu 
Jurij Gagarin. Potem so tu še spome-
niki konstruktorju raketnih motorjev 
Valentinu Gluškovu, obeležje prvemu 
umetnemu satelitu Sputnik 1, raketam 
Vostok in Sojuz, muzej kozmonavtike 
in mednarodna kozmonavtska šola. 
Najpomembnejši del obiska kozmo-
droma Bajkonur je bil ogled izstrelitve 
rakete Sojuz MS-09 s posadko. Vsaka 
izstrelitev se začne s t. i. »roll outom« 
iz stavbe, namenjene sestavljanju in 
testiranju raket in prevozu rakete proti 
izstrelilni rampi. 
»Roll out« se je začel točno ob 7.00 po 
lokalnem času, čemur sta sledila pre-
voz in namestitev na izstrelilno rampo 
za t. i. Gagarinov start. Dva dni kasneje, 
6. 6. 2018, ob 17.11 po lokalnem času 
je sledila še izstrelitev. Ogledali smo si 
jo z razdalje okrog 700 m – na območju 
zadnjih kamer. Izstrelitev ni bila nič po-
sebnega, ni bilo niti pretiranega hrupa, 
tresljajev in grmenja motorjev. Malo je 
zarohnelo, zagrmelo in se streslo, ko je 
Sojuz prebil zvočni zid in poletel hitre-
je od zvoka. Pričakoval sem malo več 
hrupa, kot ga je bilo. 
Za nemoteno uporabo fotoaparata je 
bilo treba pridobiti posebno dovolje-
nje varnostne službe, kljub temu pa 
je fotografiranje nekaterih delov koz-
modroma strogo prepovedano. Tudi 
vstop v določene dele in zgradbe koz-
modroma je praktično nemogoč brez 
posebnega dovoljenja in varnostnega 
preverjanja. Imeli smo srečo in nekje 
dobrega »botra«, saj nam je bil omo-
gočen in dovoljen vstop tudi v te »pre-
povedane« cone kozmodroma, kjer pa 
fotografiranje ni bilo dovoljeno. Tako 
smo si v okviru teh con »off limit« ogle-
dali izstrelišče in assembly building 
raket Zenit, Proton in Proton M. Ener-

gija in kompleks Buran s hangarjem ter 
vojaški del kozmodroma (Energija je 
najtežja in najmočnejša raketa, ki je do 
sedaj poletela v vesolje). Med obiskom 
omenjenih kompleksov so vsi fotoapa-
rati in telefoni ostali varno zaklenjeni 
in zastraženi v kombiju. 
Kozmodrom ima tudi odličen muzej 
kozmonavtike, v katerem so razstavlje-
ni mnogi eksponati iz zgodovine osva-
janja vesolja, npr. raketoplan Buran, 
ki je bil namenjen za statična in dina-
mična testiranja, sklop Sojuz-Progres, 
kapsuli Gagarina in Lajke, spominski 
hiši Koroljova in Gagarina, razstavljeni 
so različni raketni motorji, med drugim 
tudi najmočnejši raketni motor RD-
170 s 795 t potiska iz raketnega kom-
pleksa Energija in RD-107, ki poganja 
današnje Sojuze. V okviru kozmodro-
ma je tudi t. i. aleja kozmonavtov, kjer 
po običaju vsak kozmonavt, ki poleti 
v vesolje, pred poletom zasadi drevo, 
podobno akaciji. V tej aleji je bilo v 
58 letih posajenih precej dreves. Vsa-
ko drevo ima tudi označbo, kateremu 
kozmonavtu pripada. 
V Bajkonurju je tudi t. i. MKŠ (medna-
rodna kozmonavtska šola), ki smo si 
jo ogledali. Gre za osnovno in srednjo 
šolo. Poudarek se daje tehničnim pred-
metom, učenci in dijaki šole pa lahko 
potem šolanje nadaljujejo na MAI v 
Moskvi in imajo možnost postati na-
slednji rod kozmonavtov. Tudi v šoli je 
ogromno eksponatov, povezanih z ve-
soljem in osvajanjem le-tega. 
Na žalost je sedem dni obiska kozmo-
droma Bajkonur minilo vse prehitro. 
Prek Astane in Moskve smo se vrnili v 
Slovenijo. Lahko rečem, da je bilo en-
kratno in nepozabno. 

Besedilo in foto: Tomaž Pravdič
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Ustvarjalno in pustno vzdušje v Društvu gospodinj Draženci
Že v januarju so članice Društva gospodinj Draženci začele 
ustvarjalne delavnice. Ob pomoči in nasvetih Draga Lesja-
ka, predsednika TeDe Korant kluba Turnišče - Draženci, so 
izdelovale rože in duhce iz krep papirja.

Zeliščarice iz Dražencev na otvoritveni povorki na Ptuju

V kuhinji so bile na obisku »korantke«.

Praznujemo dvajset let Društva žensk 
Hajdoše

Vsako praznovanje pomeni mejnik v življenju posameznika, 
prav tako tudi društva. Ob obletnici Društva žensk Hajdoše 
smo izdale bilten – Našo zgodbo 1999–2019, dvajsetih let le 
v nekaj fotografijah. 
Prepričana sem, da se bomo ob pogledih na posamezne 
slike zamislile. Zmeraj poudarjam, da skrinjo spominov pol-
nimo, dokler zmoremo, in ko pride čas, jo lahko praznimo z 
obujanjem spominov na vse tisto, kar smo doživeli. 
Reči moram, da smo vse članice hvaležne Anici Žumer za 
pogum in smelost ob nastajanju in desetletnem vodenju 
društva kakor tudi Zdenki Ornik za njena štiri leta. Trudi-
mo se trdno hoditi po poti, ki je začrtana z njunim delom. 
Prepričana sem, da nam vsem delovanje društva ogromno 
pomeni. Vsaka se nekje najde, naj bo to izlet, telovadba, ko-
lesarjenje ali tradicionalni anin piknik. Ob priložnostih, ko 
so potrebne gospodinjske roke, nam ni težko stopiti skupaj. 
Ob druženjih ugotavljamo, da lahko marsikatero težavo re-
šimo, le zaupati si moramo. Ko imamo priložnost praznovati 
rojstni dan, ko dobimo vnuke, ko se upokojimo, ko se nam 
zdi, da je preprosto treba nekaj praznovati, se šele zavemo, 
da nam je dana velika sreča, ki jo lahko delimo. 
Torej lahko ugotovimo, da smo v teh dvajsetih letih preži-
vele ogromno skupnih trenutkov, veliko lepega videle, se 
veselile ob veselih dogodkih, kdaj pa kdaj tudi čutile žalost. 

Ob obletnici se moramo spomniti naših članic, ki jih ni več 
med nami, so pa pustile sledi v delovanju društva.
Resnično želim, da z doživetji v društvu še naprej polnimo našo 
skrinjo spominov!

Majda Turnšek,
predsednica društva

Praznično na občnem zboru Društva žensk Hajdoše, kjer so nastopili tudi moški pevski zbor PGD Hajdoše, 
Štajerski frajtonarji in pesnica Olga Vidovič.

»V teh dvajsetih letih smo preživele ogromno sku-
pnih trenutkov, veliko lepega videle, se veselile ob 
veselih dogodkih,« pravi Majda Turnšek, predsedni-
ca Društva žensk Hajdoše. 
Foto: arhiv društva

Zahvala trem predsednicam (od desne): Zdenki Ornik, Anici Žumer in Majdi 
Turnšek. 

V Hajdošah so članice društva žensk slavile na 20. občnem zboru.

V februarju, v času pustnih dogodkov in veselja, so se čla-
nice zbrale v kuhinji doma vaščanov, kjer so kuharski tečaj 
posvetile pripravi in peki ocvrtih dobrot: krofov, flancatov, 
tresk, mišk, ocvrtih jabolk idr. Z nasveti jim je pomagala Ma-
rija Horvat iz IC Piramida Maribor, Srednje šole za prehrano 
in živilstvo. 

V Dražencih so izdelovali rože in duhce iz krep papirja

Prvi občni zbor mladine PGD Hajdoše
Prvič so v PGD Hajdoše januarja letos pripravili mladinski občni zbor, na druženje pa povabili mlade gasilce, njihove 
starše ter vodstvo PGD Hajdoše in OGZ Ptuj. Za dobro idejo in pripadnost gasilstvu jim je ob tej priložnosti čestital tudi 
podpoveljnik GZS Zvonko Glažar.
Glavni govorci na občnem zboru so 
bili mladi gasilci, ki so tudi predstavili 
delo v minulem letu, uspehe na tek-
movanjih in smernice za naprej. Ob 
njihovem delu jih je usmerjala mento-
rica Nina Bedrač z ekipo mladih men-
torjev v hajdoškem gasilskem dru-
štvu. Čestital jim je tudi predsednik 
PGD Hajdoše Davorin Vidovič, pove-
dal, da zelo podpirajo njihovo delo 
in se veselijo vseh njihovih uspehov, 
zaželel jim je uresničitev vseh načrtov, 
ob tem pa dejal, da ga veseli, da mladi 
v gasilstvu doživljajo prijateljstva, od-
govornost in timsko delo.
V imenu občine Hajdina je mlade poz-
dravila svetnica Hilda Bedrač in pove-
dala, da je vesela, da so mladi gasilci v 

občini v dobrih rokah, da je v mladih 
prihodnost, pa tudi, da je treba njiho-
vo delo še bolj spodbujati.
Za organizacijo prvega občnega 
zbora so mladim čestitali tudi Janko 
Fišinger, predsednik komisije za 
delo z mladino v OGZ Ptuj, Mateja 

Ogrizek, v GPO Hajdina odgovorna 
z mladino, in predsednica VO Skorba 
Renata Gabrovec.

Besedilo in foto: TM

Skupinski posnetek mladih gasilcev z gosti občnega zbora

V sobota, 23. februarja, pa so se Draženčanke kot zname-
nite zeliščarice udeležile otvoritvene pustne povorke na 
Ptuju.

TM

Mlade gasilce je nagovoril podpoveljnik GZS Zvonko 
Glažar.

Nina Bedrač, mentorica mladih gasilcev v PGD Haj-
doše

Mladi hajdoški gasilci in njihovi mentorji so se prvič 
srečali na svojem občnem zboru.
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88. občni zbor PGD Gerečja vas
V soboto, 23. februarja, so se člani in članice PGD Gerečja vas sestali na rednem letnem občnem zboru, uvod v delovno 
srečanje pa so s pesmijo obogatili pevci MePZ Društva žena in deklet Gerečja vas. Občnega zbora sta se poleg pred-
stavnikov OGZ Ptuj, GPO Hajdina, sosednjih in prijateljskih gasilskih društev udeležila tudi podžupan občine Hajdina 
Karl Svenšek in podpoveljnik GZS ter poveljnik OGZ Ptuj Zvonko Glažar. Oba sta gasilcem čestitala za opravljeno delo, 
posebej pa pohvalila delo z mladino in uspehe veteranske ekipe.

Pozdravni nagovor je imel predsednik PGD Gerečja vas 
Rado Kaisersberger. V nadaljevanju je predstavil poročilo 
o delovanju društva v minulem letu, ki je bilo zanj in za 
ekipo društva tudi prvo leto vodenja. Ocenil ga je za uspe-
šno, saj jim je v društvu uspelo izpeljati vse zadane naloge, 
dodatno pa so za uspeh društva poskrbeli še tekmovalci. 
Dejal je, da imajo v društvu dragocen gasilski podmladek, 
sicer pa več kot 120 članov, veliko mladih, 32 operativcev 
in lepo število podpornih članov. 
Operativno poročilo je predstavil poveljnik Uroš Paveo in 
povedal, da je bilo minulo leto na področju operative pe-
stro in razgibano, posebej aktivni so bili v času poplav in 
pomagali mnogim, ki so pomoč gasilcev še kako potrebo-
vali. Pohvalil je vse, ki se v društvu trudijo in izobražujejo. 
Poročilo o delu gasilske mladine je na občnem zboru pred-
stavila Urška Kiselak, delo starejših gasilcev in uspehe, ki so 
jih dosegli lani, pa član ekipe Marjan Bračun.
NOVI ČLANI, PODELJENA PRIZNANJA, ODLIKOVANJA
V PGD Gerečja vas so na občnem zboru v gasilske vrste 
sprejeli tudi nove člane, pridružili so se jim: Nuša Planin-
šec, Zala Vidovič, Maša Černezel, Klara Ciglič, Vid Vido-
vič, Vid Černezel in Rene Žunko.
Društveno priznanje za požrtvovalno delo v gasilski orga-
nizaciji so prejeli: Veronika Gojkošek, Miha Kaisersber-
ger, Martin Drevenšek ml., Janko Gojkošek, Urška Kise-
lak, Kaja Intihar in Jure Drevenšek.
Za dolgoletno aktivno delo v gasilski organizaciji so neka-
terim članom čestitali in podelili jubilejna priznanja, med 
nagrajenci pa so: Gregor Zupanič, Marjan Bračun, Mla-
den Racić, Jasmina Klep, Miha Lešnik, Rok Kaisesberger, 
Simon Černezel in Dejan Vrečar. 
Plaketo gasilskega veterana je prejel Branko Intihar.
Na področju izobraževanja so bili uspešni naslednji gasilci: 
Dejan Veber, Ivan Lešnik, Jasmina Klep, Uroš Nahberger, 
Alojz Purgaj, Uroš Nahberger in Anton Vindiš.
Podeljena so bila tudi visoka gasilska odlikovanja, med 
prejemniki pa so: Simon Kaisesberger, David Peer in 
Franc Nahberger, ki je prejel najvišje priznanje – odlikova-
nje GZ Slovenije I. stopnje.

Besedilo in foto: TM
Foto: arhiv društva

Novi člani PGD Gerečja vas s svečano izjavo v družbi predsednika in poveljnika

Franc Nahberger je za svoje dolgoletno delo v gasilstvu prejel odlikovanje GZ 
Slovenije I. stopnje.

Letošnji nagrajenci, dobitniki jubilejnih priznanj

Čestitka gasilcem PGD Gerečja vas, ki so bili uspešni na področju izobraževanja.

65. občni zbor PGD Hajdoše
V soboto, 26. januarja, so se na rednem občnem zboru sestali člani in članice PGD Hajdoše ter predstavili delo in dosežke 
v minulem letu. Na delovnem srečanju so se domačim gasilcem pridružili tudi gostje, med njimi župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar, podpoveljnik GZS in poveljnik OGZ Ptuj Zvonko Glažar, predsednik OGZ Ptuj Marjan Meglič in član 
poveljstva OGZ Ptuj Aleš Lenart.

Tudi letošnji občni zbor so v Hajdošah po tradiciji začeli 
s pesmijo pevcev moškega pevskega PGD Hajdoše, nato 
pa je srečanje z uvodnim pozdravom in kasneje nago-
vorom nadaljeval predsednik PGD Hajdoše Davorin Vi-
dovič. Povedal je, da se je v letu 2018 v društvu veliko 
dogajalo, v ospredju so bile intervencije, povezane s po-
plavami, člani so se uspešno izobraževali, tekmovalci pa 
so dosegli nove odlične rezultate. Posebej je pohvalil tudi 
delo z mladino in dejal, da je obširno zastavljen tudi pro-
gram dela za leto 2019 v PGD Hajdoše.
Skupno poročilo za minulo leto, tako na organizacijskem 
kot tudi operativnem področju, ter dosežke in tekmoval-
ne uspehe minulega leta je na občnem zboru predstavi-
la Tjaša Glažar. Na tokratnem občnem zboru so izpeljali 
tudi nadomestne volitve, za dolgoletno delo in dobro 
sodelovanje so se zahvalili dosedanji blagajničarki Zden-
ki Brodnjak in kulturnemu referentu Jelku Žumru st. Na 
nujni mesti so člani soglasno imenovali Majo Trlep in Jel-
ka Žumra ml.
PODELJENE ZAHVALE, PRIZNANJA, ODLIKOVANJA IN 
NAPREDOVANJA
Zaslužnim gasilkam in gasilcem so na občnem zboru 
podelili tudi potrdila o napredovanju, ob tem pa tudi 
priznanja, zahvale in odlikovanja, posebej glasno pa so 
zbrani zaploskali sedmim dobitnikom plakete veterana. 
Predsednik društva Davorin Vidovič in poveljnik Stane 
Žumer sta najprej podelila društvene zahvale. Prejeli so 
jih: Zdenka Brodnjak, Gabriel - Jelko Žumer ml., Franc 
Zagoranski, Tjaša Glažar, Valerija Fišinger in Živan Vra-
bl.
Priznanje PGD Hajdoše so letos prejeli: Franc Brodnjak, 
Stanko Vogrinec in Janko Polanec. 
Potrdilo o napredovanju so izročili: Tilnu Abrahamu, Po-
loni Glažar, Valeriji Zajšek, Janezu Kočarju, Žanu Gojko-
viču in Maticu Bedraču. Tjaša Glažar je prejela občinsko 
priznanje III. stopnje, Janko Polanec pa občinsko prizna-
nje II. stopnje.
Značko za dolgoletno delo v gasilski organizaciji so 
prejeli: Drago Brumec za 10 let, Polona Glažar, Mar-
jan Horvat, Amadeja Pernat, Monika Vidovič in Alojz 
Zabav za 20 let, Zdenka Brodnjak, Marjan Glažar, 
Roman Glažar, Vera Glažar in Franci Zupanič za 30 
let, Franc Brodnjak, Jože Majerhofer in Metka Vido-
vič za 40 let ter Franc Erlač in Štefan Vidovič za 60 let. 

Za napredovanje sta članom čestitala predsednik OGZ Ptuj Marjan Meglič (na 
desni) in član poveljstva OGZ Ptuj Aleš Lenart (na levi).

Prejemniki društvene zahvale

Zahvala Zdenki Brodnjak, dolgoletni blagajničarki društva, za njen veliki prispe-
vek k uspešnemu delu društva
Foto: arhiv društva
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Plaketo veterana sta prejeli: Zdenka 
Brodnjak in Vera Glažar. 
Posebej je vodstvo društva čestitalo 
lanskim jubilantom: Mirku Abraha-
mu, Zvonku Glažarju, Ivu Glažarju, 
Štefki Erlač, Zdenki Repec in Antonu 
Glažarju. 
V gasilske vrste so letos sprejeli tudi 
nove člani: Marka Antonija Žumra, 
Tiaro Podhostnik, Marka Sitarja, 
Micka Horvata, Matevža Emeršiča, 
Elo Gašparič, Roka Hentaka, Loto 
Kuča Belšak, Saro Hercog, Ano Zaro 
Papež, Mio Cebek in Kristjana Mar-
tina Žumra. 

TM

48. občni zbor PGD Slovenja vas

V gasilskem domu v Slovenji vasi so se v soboto, 9. februarja, zbrali člani in članice PGD Slovenja vas na rednem občnem 
zboru. Zbrane na delovnem srečanju je v imenu občine Hajdina nagovoril svetnik Janko Vegelj, v imenu OGZ Ptuj Uroš 
Meglič in Uroš Paveo, pohvalo za dobro delo in odlično sodelovanje pa jim je izrekel poveljnik GPO Hajdina Ivan Bro-
dnjak. S pesmijo je dogodek obogatil nonet PGD Zlatoličje.

Številne domače gasilce, predstavni-
ke sosednjih in prijateljskih gasilskih 
društev ter goste, zbrane na obč-
nem zboru, je pozdravila predsedni-
ca PGD Slovenja vas Dragica Vegelj. 
Zbranim je predstavila tudi poroči-
lo o delu društva v lanskem letu in 
med drugim povedala: »Minilo je leto, 
odkar je nova ekipa prevzela vode-
nje našega društva, in upam, da smo 
izpolnili pričakovanja. Ob prevzemu 
funkcije predsednice sem dejala, da je 
naše društvo v dobri kondiciji, kar do-
kazujejo tudi mnoge aktivnosti, ki smo 
jih opravili v letu 2018.« Poudarila je, 
da so bili v društvu čez leto zelo ak-
tivni na vseh področjih, uspešno so 
ob pomoči občine uredili notranjost 
gasilske dvorane, izpeljali so gasil-
sko tekmovanje, z ekipo članov B so 
uspešno nastopili na državnem gasil-
skem tekmovanju v Gornji Radgoni, s 
člani so se odpravili na ekskurzijo in 
poskrbeli za nekaj skupnih druženj 
pri gasilskem domu. Pohvalila je tudi 
delo operative in povedala, da so bile 

čez leto aktivne vse tekmovalne eki-
pe, od pionirjev, članic do starejših 
gasilcev in članov. V PGD Slovenja 
vas so začeli tudi aktivnosti na podro-
čju ustanovitve mladinske ekipe.
»Brez skupnega dela, timskega duha 

in sodelovanja ne bi bilo uspehov. 
Vsakemu se iz tega mesta zahvalju-
jem za vsak najmanjši prispevek, ki 
ga je namenil za uspeh in rast naše-
ga društva,« je še dodala Vegljeva.

Letošnji prejemniki zahval PGD Slovenja vas

PODELJENE ZAHVALE IN PRIZNANJA, NOVI ČLANI DRU-
ŠTVA 
Obširno poročilo o delu poveljstva je v nadaljevanju pred-
stavil poveljnik Maksimiljan Zupanič. Na občnem zboru 
PGD Slovenja vas so posebno pozornost namenili tudi ne-
katerim prizadevnim in dolgoletnim članom. Med letošnji-
mi prejemniki društvenih zahval in plaket so: ekipa članov 
B – udeleženci državnega tekmovanja, Marko Bezjak, ŠD 
Slovenja vas – dobitniki zahvale društva, Uroš Matjašič je 
prejel bronasto plaketo, Tomaž Kokol pa srebrno plaketo. 
Srečko Sagadin je prejel značko za 20 let dela v gasilstvu, 
Damijan Pleteršek in Ignac Skaza pa sta prejela značko 
za 40 let. 
V višji čin so napredovali: Tjaša Sluga, Miha Vegelj, Ma-
ksimiljan Zupanič in Zvonimir Pintarič. Danilo Furek in 
Boštjan Matjašič sta prejela priznanje OGZ Ptuj.
Posebej slovesno pa je bilo ob sprejemu novih članov. 
Novi člani PGD Slovenja vas so: Neli in Teo Furman, Nadja 
Krajnc, Primož Lorbek in Peter Anton Bezjak. 

Besedilo in foto: TM

Danilo Furek in Boštjan Matjašič sta prejela priznanje OGZ Ptuj.

Čestitka za napredovanje v gasilskih vrstah

Predsednica in  poveljnik društva sta Urošu Matjašiču podelila bronasto plaketo 
društva, Tomažu Kokolu pa srebrno plaketo.

Novi član PGD Slovenja vas je postal tudi diakon Primož Lorbek. Čestitamo!
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Ta je bila ustanovljena 22. februarja 1978, njen ustanovni 
predsednik je bil danes že pokojni Janko Repič. Slavnostne 
akademije so se udeležili številni gostje, med njimi je bil tudi 
predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović z 
nekaterimi najožjimi sodelavci. 
TRETJA NAJBOLJ ŠTEVILNA ZVEZA
Uvodni govor je pripadel županu občine Hajdina mag. 
Stanislavu Glažarju, ki zvezo neprekinjeno vodi od leta 
1997. Glažar je poudaril pomen nogometa v svetu in Slo-
veniji, po zgodovinskem orisu nastanka in razvoja zveze 
pa je poudaril: »MNZ Ptuj je danes po številu članic tretja 
izmed vseh devetih, ki sestavljajo slovensko nogometno 
družino, več članstva imata le MNZ Ljubljana in MNZ Ma-
ribor.« Ob koncu je optimistično zaključil: »Smelo zakora-
kajmo v peto desetletje delovanja!«
MNZ PTUJ KOT VZOR DRUGIM ZVEZAM
Kot najvišji gost je zbrane nagovoril Radenko Mijatović. 
Izpostavil je nogomet kot najbolj popularen in množičen 
šport: »Nogomet je daleč najbolj množičen in popularen 
šport, ljudje ga imajo radi zaradi tekmovalnosti in emocij, 
ki ga spremljajo. Tako je tudi na območju MNZ Ptuj, ene 
izmed najpomembnejših članic NZS, ki veliko pripomore k 
razvoju in stabilnosti Nogometne zveze Slovenije. MNZ Ptuj 
je zelo odprta za sodelovanje in naravnana na razvoj, zelo 
dejavno vključuje vse deležnike in je lahko vzor vsem dru-
gim zvezam.«
Sledile so podelitve številnih zahval in priznanj ob 40-le-

tnici delovanja MNZ Ptuj, ki obsega območje od Sloven-
ske Bistrice prek Ptuja do Ormoža. Med najbolj odmev-
nimi sta bili zagotovo podelitvi pokalov nekdanjim in 
sedanjim reprezentantom v članski kategoriji in U21; iz 
občine Hajdina sta bila v tej družbi Matjaž Rozman in 
Marko Drevenšek. Za neprekinjenih 40 let nastopanja v 
ligah MNZ Ptuj ali NZS sta priznanje prejela NK Hajdina 
in NK Gerečja vas. 
Po končanem uradnem delu je sledila pogostitev v graj-
ski kleti, kjer je bila ob tej priložnosti na ogled zanimiva 
razstava fotografij, uradnih dokumentov in nogometnih 
eksponatov iz zgodnjih začetkov delovanja MNZ Ptuj. 
Posebne pozornosti so bile deležne »kopačke« Štefana 
Lukasa iz 70. let prejšnjega stoletja. 

Jože Mohorič, Štajerski tednik

33. občni zbor PGD Draženci

Občnega zbora so se poleg župana 
občine Hajdina mag. Stanislava Gla-
žarja udeležili še poveljnik GPO Haj-
dina Ivan Brodnjak, Dejan Zemljarič 
in Damjan Brlek iz OGZ Ptuj, občinska 
svetnika Ivo Rajh in Damijan Cebek ter 
predsednik VO Draženci Drago Lesjak.
Uvodni nagovor s pozdravom gostov 
je imel podpredsednik PGD Dražen-
ci Anton Kirbiš. Predstavil je tudi 
kratko poročilo o delovanju društva 
v minulem letu, povedal, da so bili 
uspešni, da so se srečevali na rednih 
mesečnih vajah, sobotnih dežurstvih, 
vzdrževali vozni park in orodišče, 
nekaj uspehov pa so vendarle dose-
gli tudi na tekmovalnem področju. 
Skratka, z delom društva v letu 2018 
so zadovoljni, z novimi željami, ci-
lji in pričakovanji pa so se že podali 
v novo obdobje, je še dodal Kirbiš.
Povzetek iz operativnega poročila je 
predstavil poveljnik Aleš Drevenšek. 
Med drugim je povedal, da so imeli 
čez leto veliko aktivnosti tako na rav-
ni društva kot tudi v GPO in OGZ Ptuj. 
Spomnil je, da so minulo leto tudi na 
območju njihovega požarnega oko-
liša zaznamovale poplave, skupaj pa 
so imeli lani pet intervencij. Redno 
so se izobraževali, nekaj vaj so ime-
li tudi z mladinci in pionirji, prav na 
tem področju pa želijo letos narediti 
veliko več. Drevenšek je še dodal, da 

je v društvu še kar nekaj načrtov, ki 
se navezujejo tudi na ureditev gasil-
skih garaž in drugih del okrog doma, 
predvsem pa se gasilci v Dražencih v 
novo leto podajajo zelo odgovorno.
LETOŠNJI NAGRAJENCI PGD DRA-
ŽENCI
V PGD Draženci so na občnem zbo-
ru podelili tudi priznanja, zahvale za 
dolgoletno delo, potrdila o napredo-
vanju. Letošnji nagrajenci so: Kristjan 
Lah, Aljaž Kos, Simon Drevenšek, 
Sara Drevenšek, Patrik Berčič Horvat 
in Janja Tominc – za 10 let gasilstva, 
Jovica Gajić in Slavko Pesek – za 20 
let, za 30 let dela v gasilstvu pa sta pri-
znanje prejela Martin Štrafela in An-
drej Drevenšek. 
V minulem letu so napredovali v viš-
ji čin: Robi Lah, Slavko Pesek, Nejc 
Marčič, Srečko Kosec, Valerija Lah, 
Jan Drevenšek, Nejc Marčič, Mate-
ja Gojkošek, Aleksander Jagarinec, 
Slavko Krošl, Aleš Drevenšek in Slav-
ko Pesek.
Ivu Rajhu so se gasilci zahvalili za po-
moč in dobro sodelovanje pri pripravi 
memorialnega gasilskega tekmova-
nja, ob 10-letnici poveljevanja pa so 
s posebno zahvalo presenetili povelj-
nika Aleša Drevenška. Danilo Kocbek 
pa je postal novi član PGD Draženci.

Besedilo in foto: TM

V Dražencih, v tamkajšnjem domu vaščanov, je bil v soboto, 16. februarja, 33. redni občni zbor članov in članic PGD 
Draženci. Uvod v delovno srečanje so s petjem obogatili ljudski pevci s Hajdine.

Gasilci so se za dobro sodelovanje in pomoč zahva-
lili tudi Ivu Rajhu.

Nova moč v draženskih gasilskih vrstah

Čestitka za napredovanje

Gasilcem v Dražencih se je za njihovo delo in do-
bro sodelovanje zahvalil tudi župan mag. Stanislav 
Glažar.

Letošnji nagrajenci PGD Draženci za deset in več let dela v gasilstvu

MNZ Ptuj obeležila 40 let 
delovanja

Tik pred koncem leta 2018 je bila v nabito polni slavnostni 
dvorani ptujskega gradu slavnostna akademija ob 40-le-
tnici delovanja Medobčinske nogometne zveze (MNZ) 
Ptuj.

Predsednik NZS Radenko Mijatović je predsedniku MNZ Ptuj mag. Stanislavu 
Glažarju ob jubileju, 40-letnici MNZ Ptuj, izročil priznanje.
Foto: Črtomir Goznik
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Že drugo leto zapored so se najbolje odrezali veterani Haj-
doš, ki so na turnirju nad 45 let osvojili 1. mesto, njihov 
vratar – legendarni Leopold Valh – pa je bil proglašen za 
najboljšega vratarja turnirja. Kljub rosnim letom Poldi to-
rej nadaljuje aktivnosti v nogometu, in prav je tako. Sicer 
pa je ekipa iz Hajdoš v skupinskem delu premagala vse tri 
tekmece, v polfinalu so bili boljši po izvajanju 6-metrovk, v 
finalu pa so z rezultatom 1:0 premagali še ekipo KMN Do-
mino. Zmagoviti niz od lani se torej nadaljuje. Le kje se bo 
zaustavil?

Preostali veteranski ekipi iz občine Hajdina sta nastopali v 
kategoriji nad 35 let. Lanskoletni bronasti veterani Hajdine 
so tokrat izpadli že v predtekmovanju, podobno pa se je 
pripetilo tudi veteranom iz Gerečje vasi. Razlogov za neu-
speh je precej, a najti bo treba prave. Predvsem pa se bo 
treba sprijazniti s tem, da smo iz leta v leto starejši, med-
tem ko se vse nasprotne ekipe pomlajujejo. Morda se bosta 
drugo leto ekipi Hajdine in Gerečje vasi prijavili na turnir 
veteranov nad 45 let.

SM

2. LIGA MNZ PTUJ: SLOVENJA VAS IN HAJDOŠE Z NOVIMA 
TRENERJEMA
V 2. ligi MNZ Ptuj tekmujeta ekipi Slovenje vasi in Hajdoš, 
obe pa sta v jesenskem delu sezone zbrali skromno število 
točk in z devetimi oz. štirimi točkami zasedata 6. (Hajdoše) 
in 8. mesto (Slovenja vas). Kakšnih posebnih ambicij ome-
njeni ekipi ne gojita, glede na moč vodilnega Majšperka (8 
tekem 8 zmag) pa bodo tudi preostali tekmeci (razen Ma-
kol, 7 zmag, 1 poraz) pobirali le drobtinice. Lahko pa si po-
stavijo dobre temelje za naslednjo sezono.
Slovenjevaščani bodo v drugi del sezone krenili z novim 
trenerjem – Alešem Gerečnikom, ki je zamenjal Ladislava 
Droska. Gerečnik je v preteklosti že vodil ekipo Slovenje 
vasi kot igralec-trener, sedaj bo samo v vlogi trenerja. Tudi 
med igralci sta se zgodili dve spremembi: odšel je Gorazd 
Ornig (Lovrenc), prišel pa Matic Dobnik. 
Podobno kot v Slovenji vasi so tudi v Hajdošah bili prisiljeni 
poiskati novega trenerja, saj je Drago Prelog odšel v Rogo-
znico. Zamenjavo so našli v Romanu Kaisersbergerju, ki je 
nazadnje vodil Lovrenc. 
S trenerjem je v Rogoznico odšel tudi Benjamin Šoštarič, v 
Brunšvik se je podal Timotej Tomič, v Zavrč pa Aleksander 
Koželj. Na listi prihodov sta Aljaž Kaisersberger (NŠ Golge-
ter) in vratar Jernej Mantelj. Zaradi popolnitve igralskega 
kadra so v Hajdošah registrirali nekaj veteranov (Roman Ka-
isersberger, Jaka Potočnik, Aleksander Mlakar, Jernej Cvikl), 
ki bodo po potrebi priskočili na pomoč članom. 
V Hajdošah je prišlo do še ene pomembne spremembe – na 
mestu predsednika kluba. Dosedanjega predsednika Gre-
gorja Glažarja je zamenjal Leopold Valh, ki je s svojimi igra-
mi kot vratar pustil močan pečat v klubih iz naše občine, 
pred leti v članski konkurenci, nazadnje pa kot eden najbolj 
aktivnih veteranov. 
SUPERLIGA: SKORBA BREZ SPREMEMB, HAJDINA IN GE-
REČJA VAS OKREPLJENI

V Superligi, najmočnejšem tekmovanju pod okriljem MNZ 
Ptuj, tekmujejo iz občine Hajdina kar tri ekipe. Pri Skorbi 
ostajajo zvesti filozofiji, ki so si jo izbrali že pred sezono. Še 
naprej bodo vztrajali z domačim kadrom, kljub tveganju 
izpada. Prezimili so na zadnjem mestu Superlige, a zara-
di tega niso šli v prenovo moštva oz. niso iskali okrepitev 
izven vasi. Vsi igralci, ki so jeseni začeli v dresu Skorbe, bodo 
spomladi tudi končali. »Bomo pa poskušali vsem pokazati, 
da je možno tudi brez denarja enakovredno tekmovati v tej 
ligi,« je dejal trener Uroš Krajnc iz NK Skorba. 
Ekipo Hajdine bo še naprej vodil trener Samir Colnarič, v 
igralskem kadru pa je prišlo do precejšnjih sprememb, več 
v smeri prihodov. Tako so se ekipi Hajdine pridružili Jan Ce-
sar (Videm), Marcel Vindiš (Sinabelkirchen, Avstrija), Aljo-
ša Ornik, Nik Veličkovič (oba Markovci), Rok Štumberger 
(Hajdoše), Gregor Mar (Gorišnica), Tomi Muster (Železničar 
Maribor) in Tim Gliebe (Maribor Tabor). 
Na drugi strani so v druge sredine odšli Marcel Koren (Vi-
dem), Peter Vogrinec (Markovci) in Aljaž Kaisersberger 
(Hajdoše). 
S temi spremembami so na Hajdini jasno pokazali, da si že-
lijo v Ligo za prvaka, kamor se uvrsti pet najboljših moštev 
rednega dela sezone. 
Podobne so želje tudi ekipe iz Gerečje vasi, ki jo kot trener 
vodi najbolj znano nogometno ime v celotni ligi, Milko 
Djurovski. Nekdanji legendarni nogometaš Partizana in 
Crvene zvezde bo imel v drugem delu na voljo podobno 
ekipo kot v jesenskem delu, med vijoličaste se je preselil le 
dosedanji nogometaš ptujske Drave Simon Abutu Oduh. 
Gre za 19-letnega nogometaša iz Nigerije. Pred leti so v Ge-
rečji vasi že spisali podobno zgodbo, tudi takrat je iz Drave 
prišel v Gerečjo vas mladi nogometaš iz Nigerije, Jonathan 
Endurance Odiri. 

Jože Mohorič, 
Štajerski tednik

Vrstni red po jesenskem delu sezone
Superliga: Podvinci 29, Bukovci 26, Cirkulane 25, Hajdina in Gerečja vas 16, Apače in Stojnci 15, Pragersko 12, 
Markovci 8, Skorba 4 točke.
2. liga MNZ Ptuj: Majšperk Picerija Špajza 24, Makole Bar Miha 21, Rogoznica Slofin 14, Polskava avtoprevozništvo 
Grubelnik 13, Mladinec Lovrenc 11, Hajdoše 9, Zgornja Polskava 6, Slovenja vas 4, Oplotnica 3 točke. 

Uspešni tudi karateisti 
WKSA Hajdina

Tradicionalnega turnirja Bogojina open 2. februarja letos 
so se udeležili tudi tekmovalci WKSA Hajdina in Shofukan 
karate kluba Kidričevo, ki skupaj vadijo.

Treningov in priprav so se karateisti 
lotili zelo resno. Vse prihodnje pri-
prave in tekmovanja so usmerjeni v 
vrh sezone. To je svetovno prvenstvo 
v Bratislavi, ki bo od 19. do 23. junija 
2019. Na spisku je kar devet mladih 
nadobudnežev, štirje iz občine Hajdi-
na.                                                                                                                             
Rezultati:

 – kate ekipno (do 12 let dečki): 
WKSA Hajdina (Osrajnik, Gereč-

nik, Mohorko) – 3. mesto;
 – borbe posamezno (9 let dečki): 

Luka Vauda (WKSA Hajdina) – 1. 
mesto;

 – borbe posamezno (10 let dečki 
–145 cm): Mihael Furek (WKSA 
Hajdina) – 3. mesto;

 – borbe posamezno (10 let dečki 
+145 cm): Matevž Peklar (WKSA 
Hajdina) – 2. mesto;

 – borbe posamezno (12 let deč-

ki +155 cm): Val Osrajnik (WKSA 
Hajdina) – 1. mesto, Jure Gerečnik 
(WKSA Hajdina) – 3. mesto;

 – borbe ekipno (11–12 let): WKSA 
Hajdina 1 – 1. mesto, WKSA Haj-
dina 2 – 2. mesto;

 – borbe ekipno (11–14 let): WKSA 
Hajdina – 2. mesto.

Besedilo (povzetek) in foto: Tekmoval-
na komisija KZ WKSA Slovenije 

Tekmovalci WKSA Hajdina in Shofukan karate kluba Kidričevo skupaj na turnirju 
v Bogojini letos februarja

Marca bodo drugi del sezone 2018/19 začeli tudi nogo-
metaši v ligah Medobčinske nogometne zveze Ptuj (MNZ 
Ptuj), med njimi so tudi ekipe iz občine Hajdina.

Hajdina in Gerečja vas 
začenjata s podobnega 

izhodišča

Ekipa Hajdine – veterani nad 35 
Foto: SM

Na praznični 8. februar so se kar tri veteranske ekipe iz občine Hajdina udele-
žile tradicionalnega nogometnega turnirja v Markovcih, ki ga vsako leto orga-
nizira ŠD Stojnci. Kljub prazniku so se vse tri ekipe dobro organizirale, saj so 
dostojno zastopale svojo vas in tudi občino Hajdina.

Dvoranski nogometni turnir v 
Markovcih za veterane

Leopold Valh – najboljši vratar 
na turnirju nad 45 let

Veterani Hajdoš – zmagovalci turnirja nad 45 let
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OBJAVA
JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
RS (Ur. list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hajdina za 
obdobje 2014–2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/15; 
v nadaljevanju Pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Hajdina 
za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18) objavlja 

Občina Hajdina

JAVNI RAZPIS
O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ 

KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 
2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA je dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja na območju Občine Hajdina za naslednje ukrepe:
1. UKREP A: naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo,
2. UKREP D: podpora delovanju neprofitnih organizacij na 
področju kmetijstva v Občini Hajdina.

II. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina za leto 
2019 na proračunski postavki 1102404 Kmetijstvo po razpisu v 
skupni višini 19.000,00 EUR in na proračunski postavki 1102202 
Izobraževanje – delovanje društev gospodinj v višini 11.524,00 
EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska 
višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna 
od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse 
pogoje tega razpisa. O razdelitvi in višini finančnih sredstev 
odloča strokovna komisija.
Najmanjši skupni znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo je 
100 EUR, najvišji skupni znesek pa do 3000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo.

DODELITEV POMOČI
1. UKREP A: naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo
1. Splošne določbe
(1) Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 so 
upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji 
kmetijskih proizvodov, razen za:

 – pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali 
količine proizvodov, danih na trg;

 – pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje dr-
žave ali države članice, in sicer pomoč, neposredno 
povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in 
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

 – pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim 
proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženi-
mi.

(2) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih 
proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge 
dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št. 
1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno 
v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen 
način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, 
da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema 
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(3) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih 
proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe 
Uredbe (ES) št. 875/2007 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v 
zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer 
z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna 
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de 
minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(4) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki 
se odobri in izplača istemu upravičencu oziroma enotnemu 
podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 
1408/2013, ne sme presegati 15.000 EUR v katerem koli obdobju 
treh proračunskih let.
(5) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se 
odobri in izplača prejemniku oz. enotnemu podjetju iz drugega 
odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, ne sme 
presegati 15.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se 
pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka pa kumulativni 
znesek vseh pomoči de minimis v kmetijskem sektorju v 
kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati 
nacionalne omejitve tretjega odstavka 3. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 1408/2013. 
(7) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo 
poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Hajdina ali do države.
(8) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje 
velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. list 
RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, 
stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla 
polovico osnovnega kapitala družbe.

2. Kumulacija pomoči
(1) Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma enotnemu 
podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje 
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, 
določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih 
Unije.

(2) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem 
ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de mnimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), se 
pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske 
proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de 
minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do 
zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo 
dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja 
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene 
v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(3) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju 
ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za 
dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, 
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva 
in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije 
(EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
v sektorju ribištva in akvakulture (Uradni list EU L 190/14 z dne 
28. 6. 2014), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, 
da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema 
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 717/2014.

3. Upravičenci
Kmetijska gospodarstva s sedežem na območju Občine Hajdina 
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo 
kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi 1 k Pogodbi, imajo v 
lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju 
Občine Hajdina in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

4. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo
(1) Pomoči bodo dodeljene naložbam v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo. Naložbe morajo biti izvedene 
na območju Občine Hajdina in se ohraniti vsaj dve (2) leti.
(2) Cilji ukrepa:

 – Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijske-
ga gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proi-
zvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

 – izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali 
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba pre-
sega veljavne standarde Unije;

 – vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane 
z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasa-
cijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo.

(3) Upravičeni stroški:
 – gradnja, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje ne-

premičnin, pri čemer je kupljeno zemljišče upravičeno 
le do 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne de-
javnosti;

 – stroški za nakup materiala za gradnjo/adaptacijo hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev 

izpustov;
 – stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehaniza-

cije;
 – nakup ali zakup mehanizacije in opreme (rabljene ali 

nove) do tržne vrednosti sredstev;
 – pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme 

ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in bla-
govnih znamk.

(4) Pomoč se ne dodeli za:
 – nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin;
 – zasaditev letnih rastlin;
 – dela v zvezi z odvodnjavanjem;
 – nakup živali;
 – naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije;
 – stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot so mar-

ža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski 
stroški in stroški zavarovanja;

 – obratna sredstva.
(5) Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči:

 – do 50 % zneska upravičenih stroškov;
 – znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno po-

močjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz če-
trtega odstavka 6. člena Pravilnika.

2. UKREP D: podpora delovanju neprofitnih organizacij na 
področju kmetijstva v Občini Hajdina
1. Občina sofinancira tudi programe na področju kmetijstva, ki ne 
predstavljajo državnih pomoči. 
2. Cilj podpore je spodbujanje delovanja in povezovanja 
zainteresiranih ljudi na podeželju v okviru nevladnih in 
nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v društvih, povezanih s 
kmetijstvom (in gozdarstvom), ki s svojim delovanjem prispevajo 
k razvoju in ohranjanju kmetijstva ter poseljenosti podeželja.
3. Upravičeni stroški:

 – sofinancirajo se programi dela društev s področja kme-
tijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno 
dejavnostjo;

 – materialni stroški delovanja;
 – vlaganja v opremo, potrebno za delovanje društva;
 – prireditve (org. razstave, materinskega dne), ki jih izva-

ja društvo;
 – izdajanje društvenega glasila ter druge dejavnosti dru-

štva.
4. Upravičenci do pomoči

 – pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno neprido-
bitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo 
upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju 
Občine Hajdina. Proračunska sredstva se upravičen-
cem dodeljujejo v obliki dotacije.

5. Pogoji za pridobitev sredstev:
 – vloga;
 – dejavnost društva mora potekati na območju Občine 

Hajdina;
 – seznam članov društev.
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III. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Do sredstev so upravičeni vlagatelji, ki za ta namen še niso 
prejeli podpore javnih sredstev. Če je upravičenih vlog več, kot je 
razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo 
vsem upravičencem.
Pogoji za pridobitev po predhodno odobreni vlogi:

 – ustrezno dovoljenje/dokumentacija za izvedbo in-
vesticije;

 – račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere uvelja-
vljajo pomoč;

 – zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2019 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;

 – drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kme-
tijske dejavnosti.

IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Roki za oddajo vlog:

 – do 14. 10. 2019 za ukrep A delitev pomoči,
 – do 27. 5. 2019 in 2. 12. 2019 za ukrep D delitev pomoči.

Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. 

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od 15. 10. 2018 
do 14. 10. 2019. Dokazila o plačilu in plačani računi za izvedene 
aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. Upravičena 
sredstva bodo izplačana v 15 dneh po podpisu pogodbe.

Dodeljena sredstva mora upravičenec porabiti v obdobju od 
15. 10. 2018 do 14. 10. 2019 za namen, za katerega so mu bila 
dodeljena.

Vloge – prijavne obrazce za ta razpis – in vso zahtevano 
dokumentacijo je treba dostaviti v zaprti ovojnici s pripisom 
»RAZVOJ PODEŽELJA« na naslov Občina Hajdina, Zg. Hajdina 
44a, 2288 Hajdina. Vloge bo obravnavala strokovna komisija v 
roku 30 dni od datuma, določenega za sprejem vlog. Vlagatelji 
bodo v roku 30 dni od odpiranja vlog obveščeni o odobritvi 
sredstev oz. zavrnitvi s sklepom.

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja 
vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, 
bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, 
se kot neustrezne zavrnejo. Brezplačne razpisne obrazce lahko 
zainteresirani dvignejo na Občini Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 
2288 Hajdina, v tajništvu občine. Objavljeni so tudi na spletnih 
straneh Občine Hajdina: www.hajdina.si. Kontaktna oseba 
občine je direktorica občinske uprave Valerija Šamprl, telefon 02 
788 30 30.

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

OBJAVA
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2019

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18) in Pravilnika 
o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, 

št. 18/14) župan Občine Hajdina objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA 

MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja 
malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

 – sofinanciranje materialnih in nematerialnih investi-
cij,

 – sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja no-
vih delovnih mest.

II. VIR
Razpoložljiva proračunska sredstva na postavki 1402101 Razvoj 

gospodarstva.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina za leto 
2019 v višini 17.566,00 EUR na proračunski postavki 1402101 
Razvoj gospodarstva za 1. ukrep – sofinanciranje materialnih 
in nematerialnih investicij 14.566,00 EUR in za 2. ukrep – 
sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih 
mest 3.000,00 EUR.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičenci do pomoči so:

 – podjetja, ki imajo sedež na območju občine in s kra-
jem investicije v Občini Hajdina;

 – fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar 
gre za sofinanciranje samozaposlitve;

 – mikro in majhna podjetja, ki imajo sedež dejavno-
sti izven Občine Hajdina, če imajo poslovno enoto v 
Občini Hajdina, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb 
za nedoločen čas iz Občine Hajdina (stalno bivali-
šče) in investira na območju Občine Hajdina.

Za podjetje se šteje:
 – samostojni podjetnik posameznik;
 – majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni 

promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR);
 – srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb 

ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali bilanč-
na vsota ne presega 43 mio EUR).

Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko praviloma 
pokriva do 50 % upravičenih stroškov (brez DDV). 
O višini zneska bo odločala komisija, ki jo imenuje župan. Če je 
upravičenih vlog več, kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena 
sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.

Do pomoči niso upravičena podjetja, ki:
 – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
 – so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje 

in prestrukturiranje;
 – sodijo v sektor ribištva in ribogojstva;
 – sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proi-

zvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti;

 – delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustano-
vitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

• če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
• če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce;
• nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine;
• nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti 
do delavcev.

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH
Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo 
nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar 
pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že 
izvedeni oziroma se že izvajajo.
Obrestna mera se lahko sofinancira tudi za investicijo, ki je 
nastala po najetju kredita za posamezno investicijo do konca 
trajanja kredita.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne 
sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako 
kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, 
določena z uredbo o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je 
sprejela Komisija (ES).

1. UKREP: sofinanciranje materialnih in nematerialnih 
investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje 
pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih 
in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine 
po tem razpisu so:

 – stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na 
območju občine;

 – stroški izdelave investicijskih programov in pridobi-
vanja projektne dokumentacije za   gradnjo poslov-
nih prostorov;

 – stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih 
prostorov;

 – stroški osnovnih sredstev, namenjenih posodobitvi 
dejavnosti;

 – stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo 
materialne investicije.

 – Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
 – stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepa-

tentiranega tehničnega znanja in   programske opre-
me;

 – stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo 
nematerialne investicije.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki 
investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo 
sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju 
občine.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev 
za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali 
nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 
3 leta.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 4.000,00 EUR na 
upravičenca (upoštevajo se računi brez DDV).

2. UKREP: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja 
novih delovnih mest
Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in 
ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje 
brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:

 – stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 ozi-
roma 10 minimalnih mesečnih plač;

 – stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini 
do 10 minimalnih mesečnih plač.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične 
osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine ali 
registrirano dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih 
družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni 
poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer 
do 10 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve 
brezposelne osebe, ki je bila najmanj 6 mesecev prijavljena 
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni 
iskalec zaposlitve, in do 5 minimalnih mesečnih plač za 
primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih 
mest so podjetja iz 4. točke tega razpisa in podjetja, ki imajo 
poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine 
poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja 
dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. 
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Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve 
osebe, ki ima stalno bivališče na območju občine in če 
nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila 
zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez 
upoštevanja upokojitev.

Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 leta.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 1.000,00 EUR na 
upravičenca.

VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 14. oktober 2019.
Vlogo – prijavne obrazce – in vso zahtevano dokumentacijo je 
treba dostaviti v zaprti ovojnici s pripisom »RAZPIS – RAZVOJ 
GOSPODARSTVA« na naslov Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 
2288 Hajdina.

1. Osnovni podatki na vlogi
Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen 
pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega 
projekta ter številka transakcijskega računa.
2. Dokumentacija – priloge
K vlogi je treba priložiti še:

 – dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti (odločba o vpisu v register);

 – izkaz poslovnega izida, iz katerega je razvidno, da 
podjetje ni v težavah;

 – dokazilo davčne uprave o plačanih prispevkih;
 – izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral 

na območju Občine Hajdina;
 – izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen;
 – izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomo-

či oziroma če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih 
virov, vključno z navedbo dajalca in o že odobreni in 
še neizplačani pomoči de minimis;

 – izjavo prosilca o kandidaturi za pomoč de minimis;
 – izjavo prosilca o povezanih družbah ter o združitvi 

ali razdelitvi podjetij.
K posameznim projektom znotraj ukrepa je treba priložiti še:
• sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij:

 – račune z dokazili o plačilu za izvedene aktivnosti 
z datumom iz obdobja od 15. 10. 2018 do 14. 10. 
2019;

 – stroške obrestne mere za najete kredite za izvedbo 
materialne/nematerialne investicije:

 – pogodbo o najetem kreditu;
 – dokazilo o višini obresti za tekoče leto s strani iz-

brane poslovne banke za materialne/nematerialne 
investicije;

• sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih 
delovnih mest:

 – v primeru samozaposlitve:
 – dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 6 mesecev prijavljen 

na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposli-
tve (dokazilo ZRSZ) oziroma

 – dokazilo o predhodni zaposlitvi (izpis obdobij zaposlitev 
izda ZPIZ);

 – v primeru odpiranja novih delovnih mest:
 – dokazila o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni oziro-

ma so ostali brez zaposlitve;
 – dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podjetju 

v letu pred odprtjem delovnega mesta, tj. obrazec prija-
va-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za vsakega izmed zaposlenih v letu pred od-
prtjem delovnega mesta.

Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak ukrep. 
V primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več projekti, 
mora biti vsak projekt na svojem obrazcu. Vloga mora 
vsebovati vsa zahtevana dokazila. Tako izdelana prijava 
bo obravnavana kot popolna. Če vloga ne bo popolna, bo 
vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s 
pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji 
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. 
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne 
zavrnejo.

Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo 
na Občini Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina. 
Objavljeni so tudi na spletnih straneh Občine Hajdina: 
www.hajdina.si. 
Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem – 
upravičencem – v odvisnosti od finančnih zmožnosti 
občinskega proračuna.

Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, namenjenih za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva, bo sprejet 
najkasneje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka 
oziroma popolne vloge upravičenca. 

Pomoč de minimis se ne glede na datum izplačila šteje 
za dodeljeno z dnem pravnomočnosti sklepa o dodelitvi 
sredstev.

Informacije: Občinska uprava Občine Hajdina, tel. 02 788 
30 30.

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

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

HAJDINA ZA LETO 2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS 
(Ur. list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/12), Odloka 
o proračunu Občine Hajdina za leto 2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 29/18) in Pravilnika o dodelitvi proračunskih 
donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za 
sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov 
proračunskih sredstev Občine Hajdina (Ur. list RS, št. 47/07) 

Občina Hajdina objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV ALI 

PROJEKTOV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI 
HAJDINA ZA LETO 2019

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

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

 – da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na obmo-
čju Občine Hajdina;

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

 – da so pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so nji-
hovi člani občani Občine Hajdina ali prireditev organi-
zirajo na območju Občine Hajdina;

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

lagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril 
in kriterijev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

4. ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

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

6. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Roki za oddajo prijav so: 11. 2. 2019, 24. 5. 2019, 2. 9. 2019 in 11. 
11. 2019. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem 
roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Hajdina, 
Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina. Dokumentacija je dostopna tudi 
na internetni strani Občine Hajdina: www hajdina.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, 
z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti 
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 
44a, 2288 Hajdina z oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS 
– DRUGO«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene 
pošiljatelju.

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

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

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega 
roka oziroma do porabe sredstev dosegljiva v času uradnih ur v 
sprejemni pisarni Občinske uprave Občine Hajdina, Zg. Hajdina 
44a, 2288 Hajdina, in na spletni strani Občine Hajdina.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje direktorica 
Občinske uprave Valerija Šamprl na naslovu Občine Hajdina, 
telefon 02 788 30 30.

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav GLAŽAR, l.r.
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Vitamin C
Vitamin C, poznan tudi kot L-askor-
binska kislina, ima v telesu pomemb-
no vlogo pri delovanju imunskega 
sistema, sodeluje v procesu tvorbe 
kolagena, ki je potreben za normalno 
delovanje žil, kosti, hrustanca, dle-
sni, kože in zob, poznana pa je tudi 
njegova antioksidativna vloga, kar 
pomeni, da ščiti strukture v telesu 
pred oksidativnim stresom. Vitamin 
C obenem prispeva k normalnemu 
delovanju živčnega sistema in zmanj-
šani utrujenosti. Pomemben je tudi 
pri absorpciji in metabolizmu hranil. 
Tako npr. podpira absorpcijo železa, 
prav tako pa podpira obnovo reduci-
rane (delujoče) oblike vitamina. Za-
radi vseh funkcij v našem telesu je ta 
vitamin izrednega pomena za ohra-
njanje našega zdravja.
Vitamin C je eden od močnejših an-
tioksidantov in je zato nepogrešljiv 
v obrambi naših celic pred prosti-
mi radikali. Ti dnevno nastajajo kot 
stranski produkti presnove hranilnih 
snovi v energijo. Kadar je prostih ra-
dikalov v telesu preveč, lahko pospe-
šijo proces staranja in pripomorejo k 
nastanku vrste obolenj, kot so razna 
vnetna stanja (npr. artritis), bolezni 
srca in ožilja in celo rak. Ker je njihov 
nivo v naših telesih danes vse večji, 
predvsem zaradi stresnega načina 
življenja in razvad (npr. kajenja) ter 
vse večje izpostavljenosti onesnaže-
nemu okolju, je uživanje antioksidan-
tov dobrodošlo tako za ohranjanje 
zdravja kot za ponovno vzpostavlja-
nje le-tega.
Poleg antioksidativnega učinka so 
vitaminu C določili tudi protivirusni 

učinek, saj izboljša odpornost proti 
infekcijam. Številne študije namreč 
potrjujejo, da že dnevno uživanje 70–
200 mg vitamina C za 31 % zmanjša 
možnost pojava simptomov prehla-
da ali pa ta ne bo tako izrazit.
Klasični klinični bolezni pomanjkanja 
vitamina C sta pri dojenčkih Moeller-
-Barlowova bolezen, pri odraslih pa 
skorbut. V glavnem se izražata v obli-
ki motenj tvorbe kolagena. Pri otro-
cih se bolezen izraža v motnjah rasti 
in tvorbe kosti, v kasnejših življenj-
skih obdobjih pa v obliki nagnjenja 
do krvavitev v koži, sluznicah, miši-
čevju in notranjih organih. V razvitih 
državah se takšna stanja hudega po-
manjkanja vitamina C praktično ne 
pojavljajo več, lahko pa se pojavijo 
predklinični znaki (kot splošna utru-
jenost) ter kasneje zmanjšana storil-
nost in motnje v duševnem počutju 
ter počasnejše okrevanje po bole-

znih pa tudi dovzetnost za okužbe in 
slabo celjenje ran.
V lekarni imamo več izdelkov, ki vse-
bujejo ta vitamin. Lahko so v obliki 
tablet, šumečih tablet, naravnih so-
kov, napitkov in kapsul. Dodan pa je 
tudi zdravilom, ki delujejo proti gripi 
in prehladu.
Vabljeni v našo lekarno, kjer vam 
bomo z veseljem svetovali in poma-
gali izbrati pripravek, ki bo najpri-
mernejši za vas.

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina
02 620 78 87

info@lekarna-martin.si

1. Katarina Matjašič, Slovenja vas 44a.
2. Alojzij Zemljak, Draženci 29.
3. Kristina Lampret, Draženci 46a.
4. Ivan Paveo, Gerečja vas 94.
5. Franc Karo, Gerečja vas 13a.
6. Marija Klaneček, Skorba 19b.

V hvaležen spomin

Pokal Poli 2019
V soboto, 6. aprila 2019, bo med Hajdošami in Slovenjo vasjo ter po nekategorizirani cesti čez dravski kanal potekala krožna mednarodna 
kolesarska dirka Pokal Poli 2019, ki jo organizira Kolesarski klub Perutnina Ptuj. Tekmovanje bo potekalo med 9. in 16. uro v vseh starostnih 
kategorijah. V tem času bo tudi popolna zapora ceste omenjene trase. Prosimo za razumevanje. 
Vljudno vabljeni na ogled tako imenitnega športnega dogodka.

Kolesarski klub Perutnina Ptuj

ŠPORTNIK LETA
OBČINE HAJDINA

Vabljeni na tradicionalno 
prireditev in podelitev nagrad 

Četrtek, 14. marec 2019, ob 18. uri
v Domu krajanov Skorba.OBČINA HAJDINA

ŠPORTNA ZVEZA
HAJDINA

Trasa pokala Poli 2019 Na zaključku kolesarske dirke za Pokal Poli



Pustni utrinki iz občine Hajdina

Fotografije: TM

Korante ED Koranti Hajdina, TeDe Korant kluba in zeliščarke Društva gospodinj Draženci je na osrednjem občinskem 
trgu pozdravil župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar.


