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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: Uroš Bunderla s.p.
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.

Ko postaneš naj gasilsko društvo 
v Sloveniji

Spoštovani občanke in občani!

Napisati uvodnik v občinskem glasilu Haj-
dinčan je velika čast zame kot predsednika 
PGD Hajdoše pa tudi za gasilsko društvo. Je 
pa podlaga zato vendarle pridobitev presti-
žnega naslova naj gasilsko društvo v Slove-
niji (do druge kategorije) za PGD Hajdoše. 
Izbor so izpeljale Slovenske novice v sodelo-
vanju z Gasilsko zvezo Slovenije.
Ob tej priložnosti se vsem, ki so glasovali za 
naše društvo, iskreno zahvaljujem. Nagrada 
za društvo ni zgolj ponos, ampak tudi velika 
finančna pridobitev, saj gre za velik znesek, 
ki ga bomo v našem društvu naložili na var-
čevalni račun, kjer namensko varčujemo za 
novo gasilsko vozilo GVC. Novo vozilo bomo 
nabavili predvidoma leta 2028, do takrat pa 
moramo zbrati 30 % vsote novega vozila v 
vednosti okrog 230.000 evrov. To vozilo bo 
zamenjalo avtocisterno TAM 130, ki bo ta-
krat stara že več kot 40 let. Pri tem je treba 
poudariti, da ravno takšne nagrade, dona-
cije in sponzorstva pomenijo za vsa PGD v 
Sloveniji zelo veliko. V našem društvu izkori-
stimo vsako priložnost za pridobitev doda-
tnih sredstev, saj izvajamo razna varovanja 
prireditev, organizacij tekmovanj idr.

Zasluge za pridobitev naziva naj gasilsko 
društvo v Sloveniji vsekakor nosijo vse ge-
neracije gasilcev v zgodovini obstoja PGD 
Hajdoše. Razlogi, da smo bili izbrani med 
pet finalistov, so bili doseženi različni uspehi 
v gasilskošportnih disciplinah, različna udej-
stvovanja, organizacija tekmovanj, opera-
tivno delovanje in prireditve na nivoju OGZ 
Ptuj in GZS. Menim, da si vsa društva v Slo-
veniji zaslužijo ta naslov.
Tudi v naši občini je gasilstvo najštevilnejša 
organizacija. Vseh pet društev je izjemno ak-
tivnih, naj gre za operativno delo, izobraže-
vanja, delo z mladimi, vzdrževanje gasilskih 
domov in opreme. Vsa društva so primerno 
opremljena in usposobljena. Pri tem bi izpo-
stavil, da vsa društva v GPO Hajdina dobro 
sodelujemo. Morda se komu zdi, da občina 
preveč sredstev namenja gasilstvu. Sam sem 
nasprotnega mnenja, kajti zavedati se je 
treba, da so gasilska društva in gasilski do-
movi center dogajanja vsake vasi. V gasilskih 
domovih gostimo tudi druge organizacije in 
društva, v domovih potekajo številni sestanki 
in prireditve. Pri tem pa je treba izpostaviti, 
da sta vzdrževanje in obnova domov na ra-
menih gasilskih društev. Brez izdatne pomo-
či občine gasilski domovi v naši občini prav 
gotovo ne bi bili videti tako lepo. Županu 
in Občini Hajdina ob tej priložnosti izrekam 
iskreno zahvalo za vso podporo gasilstvu v 

Občini Hajdina. 
V gasilskih društvih smo v prvih treh mesecih 
leta izvedli občne zbore, za nami je tudi že 
skupščina OGZ Ptuj, na kateri smo delega-
ti pregledali delo preteklega leta in podali 
smernice za aktivnosti v tekočem letu. Opra-
vili smo tudi slovesni podpis aneksov o opra-
vljanju javne gasilske službe za leto 2019, kar 
nam zagotavlja pravno podlago in finančna 
sredstva za naše delovanje. 
V domačem društvu bomo letos ponovno iz-
vedli mednarodno tekmovanje za pokal GZS 
in pokal Hajdoš, letos prvič pa tekmovanju 
dodajamo še kategorijo pionirk in pionirjev. 
Tekmovalci že pridno trenirajo, nadaljujejo 
se izobraževanja, veliko delamo z mladino. 
Ravno od njih je odvisna prihodnost sloven-
skega gasilstva. Zato je treba mladim najprej 
posvetiti veliko pozornosti.     
Ob koncu uvodnika vsem želim varno biva-
nje v naši občini. Ne pozabite, da gasilci pa-
zimo na vas 24 ur na dan vse dni v letu.

Želim vam prijetne prvomajske praznike ter 
obilo zdravja in zadovoljstva.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Davorin Vidovič,
predsednik PGD Hajdoše       

Davorin Vidovič, predsednik PGD Hajdoše       
Foto: Stanko Kozel

Postavitev mlajev in kresovanja v Občini Hajdina 
 
Prvomajsko praznovanje z družabnim srečanjem in kresovanjem v Skorbi 
Vaški odbor Skorba, orači, vaški kletarji z vsemi društvi in sekcijami so prvomajsko 
praznovanje z družabnim srečanjem in kresovanjem že pripravili v soboto, 27. aprila 2019, pri 
ribniku. 
Kresovanje in postavitev mlaja v Hajdošah 
Vaški odbor in PGD Hajdoše sta kresovanje organizirala v nedeljo, 28. aprila 2019, v 
Športnem parku v Hajdošah. V torek, 30. aprila 2019, ob 17. uri pa vabijo na postavitev mlaja 
pri gasilskem domu v Hajdošah. 
Postavitev mlaja v Dražencih in druženje vaščanov v Draženski jami 
Vaški odbor Draženci vabi na postavitev mlaja v torek, 30. aprila 2019, ob 17. uri pred 
Domom vaščanov Draženci. V sredo, 1. maja 2019, pa vsa vaška društva v sodelovanju z 
vaškim odborom vabijo na tradicionalno druženje vaščanov v Draženski jami. 
Dogodki: 

 ob 8. uri tradicionalno prvomajsko ribiško tekmovanje; 
 ob 15. uri se bosta v nogometu pomerili ekipi super veteranov (+50) in otrok (U15); 
 ob 16. uri se bosta v odbojki pomerili ekipi dam in deklet; 
 ob 17. uri bo tradicionalna nogometna tekma stari : mladi; 
 ob 18.30 se bodo ekipe vaških društev pomerile v vleki vrvi. 

Dogajanje bodo nadaljevali ob mraku s prižigom kresa. 
 Postavitev mlaja v naselju Gerečja vas 
Vaški odbor Gerečja vas vabi na postavitev mlaja, ki bo v torek, 30. aprila 2019, ob 17. uri v 
Gerečji vasi pri vagi.  
Postavitev mlaja v naselju Sp. Hajdina 
Vaški odbor Sp. Hajdina vabi na postavitev mlaja, ki bo v torek, 30. aprila 2019, ob 17. uri pri 
vaški lipi.  
Postavitev mlaja v naselju Zg. Hajdina 
Vaška odbora Zg. Hajdina in Zg. Hajdina preko proge vabita na postavitev mlaja, ki bo v 
torek, 30. aprila 2019, ob 17. uri pred vaško kapelo pri Marti Sitar.  
Postavitev mlaja in kresovanje v naselju Slovenja vas 
Vaški odbor Slovenja vas z društvi iz vasi vabi na postavitev mlaja in kresovanje, ki bo v 
torek, 30. aprila 2019, ob 17. uri pri gasilskem domu Slovenja vas. 

Občinska uprava 
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Nov ekološki otok pri Poslovno-stanovanjskem centru Hajdina

S sej občinskega sveta

4. redna seja

14. marca 2019 ob 16.30 je potekala 4. redna seja občin-
skega sveta.
Na seji je bilo sprejeto:
1.  Sklepi in zapisnik 3. redne seje.
2. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora v Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Hajdina, ki dolo-
ča:

 – višino takse za obravnavanje zasebnih pobud za 
spremembe namenske rabe prostora,

 – način plačevanja takse in
 – posledice neplačila takse. 

3. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 
Občini Hajdina, ki določa:

 – višino nadomestila stroškov postopka lokacijske 
preveritve,

 – način plačevanja nadomestila stroškov postopka lo-
kacijske preveritve,

 – posledice neplačila nadomestila stroškov postopka 
lokacijske preveritve. 

4. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminja-
nje meje parcele na območju Občine Hajdina, ki določa 
območje obveznega soglasja Občine Hajdina za spremi-
njanje meje zemljiške parcele. 
5. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Hajdina, v katerem se 
v drugem odstavku 15. člena odloka doda nova, druga 
alineja, ki se glasi »– pravico do uporabe počitniške hiše, 
vikenda, praznega stanovanja ali poslovne enote, v kateri 
ni stalno prijavljenih stanovalcev in ni v stalni uporabi;«.
6. Sklep o spremembi poteka meje med Občino Hajdi-
na in Mestno občino Ptuj.
Meja med Mestno občino Ptuj in Občino Hajdina se spre-

meni tako, da se prenesejo iz območja Občine Hajdina in 
vključijo v območje Mestne občine Ptuj:

 – parc. št. 387/6, k. o. Draženci (399) in 
 – parc. št. 387/7, k. o. Draženci (399) v skupni površini 

1661 m².
7. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen stori-
tev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
a) odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda – odvajanje odplak,
b) čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
– čiščenje odplak.
8. Sklep o spremembi in dopolnitvi programa pridobi-
vanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem v 
Občini Hajdina za leto 2019.
Program pridobitve in odsvojitve občinskega finančne-
ga in stvarnega premoženja Občine Hajdina za leto 2019 
(letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem) je pripravljen, ker je treba urediti la-
stništvo dejanskega stanja v naravi. 
9. Sklep o potrditvi novelacije identifikacije investicij-
skega projekta – veliko nogometno igrišče z umetno 
travo v športnem parku na Sp. Hajdini z razsvetljavo.
10. Sklep o soglasju za izgradnjo prostorov za izvajanje 
dejavnosti institucionalnega varstva starejših obča-
nov, s katerim se Občinski svet Občine Hajdina strinja z 
namero družbe SPIK ING, investicijski inženiring, d. o. o., 
Podova 3, 2327 Rače, da bo na lokaciji Zgornja Hajdina, 
parcelna številka 117/1, k. o. Hajdina, zgradila prostore za 
izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših 
občanov in opravljala storitev institucionalnega varstva 
za starejše občane.

Občinska uprava

Dokončanje rekonstrukcije lokalne ceste LC 328 221 v 
naselju Zgornja Hajdina

Izvedla se je rekonstrukcija lokalne 
ceste LC 328 221 v naselju Zgornja 
Hajdina, in sicer 2. in 3. faza na od-
cepu Sitarjeva kapela–glavna cesta 
R2-454 (Hajdina–Slovenska Bistrica) 
v skupni dolžini 1126 m (I. faza 563 m, 
II. faza 320 m in III. faza 243 m).
V sklopu rekonstrukcije cestišča sta 
bila v kompletu zamenjana spodnji 
in zgornji ustroj, zgrajena pa je tudi 
površina za kolesarje in pešce. Svetli 
profil cestišča je 2 × 5,00 m + 2,25 m 
pas za kolesarje in pešce.
Glede na to, da se je spremenil preč-
ni profil cestišča, se je uredilo tudi 
odvodnjavanje meteornih voda s ce-
stišča.

Občinska uprava

V naselju Zg. Hajdina so od Sitarjeve kapele do glavne ceste dela končana.

Nove pridobitve na Zg. Hajdini in v Hajdošah

BALINIŠČE IN KEGLJIŠČE NA ZG. HAJDINI 
Občina Hajdina je na pobudo Vaškega odbora Zg. Hajdi-
na lani začela izgradnjo prvega balinišča v Občini Hajdi-
na. V sklopu izvedbe balinišča se je uredil tudi prostor za 
kegljanje s kroglo na vrvici ali bolj poznano rusko keglja-
nje na prejšnjem igrišču za odbojko na mivki pod Sitar-
jevo kapelo. Dela so trenutno v zaključni fazi, tako da se 
bodo v začetku maja lahko začele izvajati aktivnosti na 
tem področju. 
KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI V HAJDOŠAH
Tudi v Hajdošah je bilo poskrbljeno za aktivnosti v pro-
stem času. Na parkirišču ob gasilskem domu je zgrajeno 
rusko kegljišče.

Občinska uprava
Foto: arhiv občinske uprave

Na Zg. Hajdini pod Sitarjevo kapelo se bodo kmalu 
družili ljubitelji balinanja in kegljanja.

Ob hajdoškem gasilskem domu poslej tudi kegljišče
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Vodooskrbni sistem Ptuj je regional-
ni vodovodni sistem v Spodnjem Po-
dravju, ki s pitno vodo oskrbuje pribli-
žno 74.000 prebivalcev v 17 občinah 
Dravskega polja, Ptujskega polja, Ha-
loz in Slovenskih goric. Oskrbuje še 
posamična naselja v šestih sosednjih 
občinah, ki iz zgodovinskih ali čisto 
tehničnih razlogov bolj gravitirajo na 
naše območje. Srce vodovodnega sis-
tema je glavno črpališče pitne vode v 
Skorbi v Občini Hajdina. Dopolnjuje ga 
manjše črpališče v Lancovi vasi z enim 
plitvim in enim globokim vodnjakom 
ter posamični globoki vodnjaki v Novi 
vasi pri Ptuju, Gerečji vasi, Župečji 
vasi, Podvincih in v Desencih. Vodovo-
dni sistem sestavlja približno 1100 km 
primarnih in sekundarnih cevovodov, 
38 vodovodnih rezervoarjev in 50 pre-
črpalnih postaj za dvig tlaka. Dolžina 
priključnih cevovodov manjših pre-
merov do posameznih odjemalcev 
prav tako presega 1000 km.
Črpališče v Skorbi sestavlja sedem 
plitvih vodnjakov globine do 24 m. 
Ti vodnjaki črpajo vodo iz prvega vo-
donosnega sloja Dravskega polja. Od 
teh vodnjakov stalno obratujeta dva 
vodnjaka, tretji vodnjak obratuje do-
datno poleti, ko so večje potrebe po 
vodi. Dva vodnjaka služita kot rezer-
va, dva pa sta trajno izven obratova-
nja. Iz drugega vodonosnega sloja 
črpa v Skorbi vodo sedem globinskih 
vodnjakov. Pet vodnjakov je globokih 
150 m, dva sta globoka 200 m. Ti vo-
dnjaki obratujejo neprenehoma. Glo-
boki vodnjaki izven črpališča Skorba 
so vsi globine 200 m. Vodo črpajo iz 
drugega vodonosnega sloja in tudi 
delujejo neprestano. 
Zadnja dva od sedmih globokih vo-
dnjakov v Skorbi, globine 150 m, sta 
bila izvrtana jeseni 2017 in po zaključ-
ku nadzemnih gradbenih del dana v 
uporabo aprila 2018. Od decembra 
2018 na obeh novih vodnjakih deluje 
filtracija vode.

Glavne zaloge pitne vode so v prvem 
vodonosnem sloju – v plitvi podtalni-
ci Dravskega polja. Ta se razmeroma 
hitro obnavlja s padavinami in poni-
kanjem padavinske vode s Pohorja. 
Zaradi intenzivne kmetijske pride-
lave in dolgotrajne uporabe triazin-
skih herbicidov v preteklosti je plitva 
podtalnica še vedno obremenjena z 
nitrati in pesticidoma atrazin in de-
setilatrazin. V sledovih se že zazna-
vajo tudi novejša zaščitna sredstva. 
Zdravstveno ustrezno pitno vodo v 
vodovodnem sistemu zagotavlja-
mo z mešanjem te vode z bolj čisto 
vodo iz drugega vodonosnega sloja 
– iz globinskih vodnjakov. Globinska 
voda ne vsebuje ostankov zaščitnih 
sredstev, saj je od površine ločena s 
plastmi neprepustne gline. Zaloge 
vode v drugem vodonosnem sloju so 
veliko manjše in same niso dovolj za 
izvajanje oskrbe s pitno vodo. Zaradi 
črpanja vode v bližino globoke vrtine 
prinese fine frakcije peska, ki ovirajo 
dostop vode do vrtine in tako zmanj-
šujejo izdatnost vodnjaka. Pri plitvih 
vodnjakih se zaradi bolj grobega pe-
ska okoli vrtin to ne dogaja.
V zadnjem času so se v nekaterih 
medijih pojavile izkrivljene in nere-
snične informacije o črpališču Skor-
ba in o ptujskem sistemu oskrbe z 
vodo. Izjavljamo, da je distribuirana 
voda v vodovodnem omrežju bila 
in je zdravstveno ustrezna. Občasno 
na nekaterih mestih ni bila skladna s 
pravilnikom o pitni vodi zaradi neko-
liko preseženih vrednosti za atrazin 
in desetilatrazin. To je veljalo za ob-
močje starega dela Ptuja in območje 
občin Hajdina, Markovci, Cirkulane 
in Zavrč. Za vsa ta preseganja ima-
mo pridobljeno zdravstveno mne-
nje (2003), oceno tveganja (2013) in 
izjavo ministrstva za zdravje iz leta 
2013. Z vsemi do sedaj izvedenimi 
ukrepi v črpališčih (novi vodnjaki) in 
na omrežju (zmanjševanje vodnih iz-
gub) smo na pipah vseh uporabnikov 
zagotovili skladnost po parametru 
desetilatrazin od oktobra 2016 da-

lje, po parametru atrazin pa od juni-
ja 2018 dalje. Zgodba o preseženih 
vrednostih nitratov sega v obdobje 
pred letom 1996. V letu 1996 smo 
začeli uporabljati prve štiri globinske 
vodnjake in z njihovo pomočjo smo 
znižali vsebnost nitratov v distribui-
rani vodi v dovoljene okvire. Občasna 
preseganja nitratov so bila še v letu 
2003 v poletnem času na območju že 
omenjenih občin, ki jih oskrbujemo 
direktno iz črpališča Skorba. Na ob-
močjih, kjer so dislocirani globinski 
vodnjaki, ki smo jih zgradili čez leta, 
preseganj vrednosti nitratov, atrazina 
in desetilatrazina ni bilo.
Napačno je tolmačenje računskega 
sodišča v zvezi z onesnaženjem dru-
gega vodonosnega sloja z nitrati. Tr-
ditve so na osnovi podatkov iz enega 
od treh globinskih vodnjakov v Skor-
bi, zgrajenih v letu 1996. Zaradi razra-
hljanja zatesnitve skozi glineno plast 
zaradi dolgoletne uporabe in zaradi 
izvedenih čiščenj vrtin prihaja do za-
tekanja vode iz plitvega vodonosnika 
po vrtini navzdol. Ker vodo iz teh vo-
dnjakov stalno črpamo, je to onesna-
ženje omejeno zelo lokalno pri teh 
treh globokih vrtinah. V prid temu 
govorijo podatki iz dveh drugih glo-
bokih vrtin, ki sta bili v državni moni-
toring podtalnice vključeni v začetku 
leta 2018, in naši podatki iz spremlja-
nja kemijskega stanja v globokih vrti-
nah. Vrednosti nitratov v treh vrtinah 
so pod 10 mg/l, v sedmih pa pod 3 
mg/l od skupaj 13 globokih vrtin 
na celotnem vodovodnem sistemu. 
Alarmantni naslovi v medijih v zvezi s 
črpališčem Skorba in zagotavljanjem 
pitne vode na ptujskem sistemu 
oskrbe z vodo v bližnji prihodnosti 
tako nimajo strokovne osnove. 
Resnične so vse navedbe v zvezi z 
onesnaženjem plitve podtalnice na 
območju črpališča Skorba in na ce-
lotnem Dravskem polju. To je dolgo 
znani problem onesnaženosti zaradi 
kmetijske proizvodnje, divjih odlaga-
lišč odpadkov, neurejenih komunal-
nih odplak iz naselij v preteklosti ter 

zaradi naravnega kroženja dušika na 
Zemlji. Vrednosti nitratov se bistveno 
ne zmanjšujejo, vrednosti atrazina in 
desetilatrazina pa imajo trend upa-
danja. Zadnje izmerjene vrednosti za 
atrazin v referenčnem vodnjaku V5 v 
Skorbi znašajo 0,12 μg/l vode (febru-
ar 2019), vrednosti desetilatrazina so 
že dalj časa pod dovoljeno mejo 0,1 
μg/l vode. Na območju severozaho-
dno od Skorbe so vrednosti atrazina 
in desetilatrazina po podatkih agen-
cije za okolje precej višje, vendar tudi 
s trendom upadanja.
Na osnovi navedenega obstaja resen 
problem onesnaženosti plitve pod-
talnice Dravskega polja z nitrati, atra-
zinom in desetilatrazinom. Reševanje 
tega problema ni v moči in v pristoj-
nosti Komunalnega podjetja Ptuj.
Ob nadaljnjem dobrem sodelovanju 
z občinami, ki jih oskrbujemo s pitno 
vodo (lastnicami vodovodne infra-
strukture), bomo tudi v prihodnje v 
okviru izvajanja javne službe oskrbe 
s pitno vodo zagotavljali vsem našim 
uporabnikom pitno vodo, ki je skla-
dna z veljavnimi predpisi. Če bodo 
to narekovale potrebe, bomo zgradili 
dodatne globoke vrtine izven črpali-
šča Skorba.
Letna poročila o pitni vodi za prete-
kla leta so dosegljiva na naši spletni 
strani http://www.komunala-ptuj.si/
vodooskrba/letna-porocila-o-pitni-
-vodi/, podatki iz državnega moni-
toringa podtalnice so dosegljivi na 
spletni strani agencije RS za okolje 
(ARSO) http://www.arso.gov.si/vode/
podatki/

Ivan Dobnik, 
Komunalno podjetje Ptuj

Objekt VG6 zunaj

Objekt VG6 s filtrom znotraj

Informacija o pogovorih na sestanku z Direkcijo RS za infrastrukturo

Kakovost pitne vode na vodooskrbnem sistemu Ptuj
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Na spomladanski čistilni akciji 
zbrali okrog 63 m3 odpadkov

 Pomlad vsako leto kliče po čistilnih akcijah. V nekaterih občinah Spodnjega 
Podravja, tudi v občini Hajdina, smo čistilno akcijo uspešno izpeljali v soboto, 
6. aprila.

Občani so čistili po vaških središčih, 
v vaških, gasilskih in kulturnih do-
movih, smeti pa so pobirali tudi ob 
dravskem kanalu, glavni cesti in ob 
kolesarskih poteh. Čistilno akcijo je 
spremljal tudi hajdinski župan mag. 
Stanislav Glažar in se vsem udeležen-
cem, letos jih je bilo 215, tudi zahvalil 
za sodelovanje in pomoč pri čiščenju 
narave. 
Janko Vegelj, predsednik odbora za 
okolje in prostor, je na zaključku akci-
je dejal, da je bila letos udeležba ne-

koliko slabša kot prejšnja leta, pa tudi, 
da se je malo poznalo, da lani akcije ni 
bilo, a kljub vsemu so jo uspešno izpe-
ljali in nabrali okrog 63 m3 odpadkov. 
Vegelj je izrazil upanje, da bo v priho-
dnje odpadkov na mestih, kamor ne 
spadajo, dosti manj in da bodo v obči-
ni čistilno akcijo zagotovo nadaljevali 
ter občane še bolj ozaveščali o skrbi 
za okolje.

TM
Foto: TM, RT
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Kmetje ob Dravi znova predstavili problematiko 
poplavne Drave

V Skorbi so člani civilne iniciative »Poplave ob reki Dravi«, v katero so se povezali kmetje, ki so zadnja leta bili večkrat 
oškodovani zaradi poplavljanja Drave, 26. marca v sodelovanju s kmetijsko-gozdarskima zavodoma (KGZ) Ptuj in Mari-
bor ter lokalnimi skupnostmi med Mariborom, Ptujem in Središče ob Dravi pripravili problemsko konferenco ter pred-
stavili ukrepe za sanacijo škode.

Zaradi zaraščanja stare struge in ne-
vzdrževanja logov ob reki Dravi se iz 
leta v leto zmanjšuje pretočnost reke 
Drave, kar povzroča vedno več popla-
vljanja in posledično veliko gospodar-
sko škodo na kmetijskih površinah, 
cestni infrastrukturi in gospodarskih 
objektih, ogroža stanovanjske in go-
spodarske objekte, je med drugim v 
imenu civilne iniciative znova opozo-
ril Darko Dobnik. »Zdaj je treba začeti 
tudi ukrepati, če hočemo ohraniti življe-
nje ob reki. Želimo, da se ukrepi, ki jih 
predlagamo, čim prej realizirajo. Na ža-
lost pa Drava enim daje, drugim jemlje,« 
je še povedal Dobnik. Ivan Brodnjak, 
kmetijski svetovalec s KGZ Ptuj, sicer 
pa tudi sam kmetovalec ob Dravi, ki 
razmere na teh območjih zelo dobro 
pozna, je povedal, da je ozelenitev 
kmetijskih površin skozi vse leto ena 
od tistih rešitev, ki zmanjšujejo posle-

dice poplav. Opozoril je, da je ob stari 
strugi Drave zdaj poplavno ogroženih 
dobrih tisoč hektarov prvovrstnih njiv. 
»Drava je del Nature 2000 in je z vsemi 
svojimi habitati, vse dokler ne prestopi 
bregov svoje struge, čudovita reka. Ko 
se to zgodi, najboljšo zemljo odnese 
v bližnje loge in gozdove, ki so vse bolj 

zaraščeni, vse več je na takih območjih 
tudi tujerodnih rastlinskih vrst, česar si 
zagotovo ne želimo. Izredno pomemb-
no je, da so polja vedno ozelenjena, 
kar se je pokazalo tudi ob zadnjih po-
plavah, ko je narasla reka odnašala 
v največji meri sveže zorano zemljo.«

Kmetje ob Dravi so v sodelovanju s KGZ Ptuj in Maribor ter lokalnimi skupnostmi med Mariborom, Ptujem 
in Središče ob Dravi pripravili problemsko konferenco ter predstavili ukrepe za sanacijo škode.

Problematiko poplavljanja reke Drave 
od Maribora do Središča ob Dravi je 
podrobno predstavil Peter Pribožič 
s ptujskega Kmetijsko-gozdarskega 
zavoda in opozoril, da od leta 2012 
vsako drugo leto beležimo veliko go-
spodarsko škodo zaradi poplav Drave 
in drugih vodotokov. V zadnjih osmih 
letih je Drava s poplavljanjem v Po-
dravju povzročila za dobrih 96 milijo-
nov evrov škode.
Škoda zaradi poplav v Podravju (sku-
paj 2012–2018): Spodnje Podravje 
45.421.953 evrov, Zgornje Podravje 
51.426.453 evrov, skupaj škoda na 
kmetijskih površinah, infrastrukturi 
in objektih 96.848.407 evrov.
 »NASPROTUJEMO VSAKEMU POSE-
GU V POREČJE REKE BREZ NAŠE VE-
DNOSTI«
Kmetje ob Dravi zahtevajo zagotavlja-
nje varstva pred škodljivim delova-
njem Drave. Kmet Marjan Kramber-
ger je v imenu civilne iniciative glasno 
zahteval, da je treba struge tako ure-
diti, da pri pretoku dva tisoč kubič-
nih metrov v sekundi ne bodo več 
poplavljale. »Takšno stanje je nekoč že 
bilo, ko so bili poplavni logi še nižji in 
rečna voda še ni bila speljana v kana-
le elektrarn. V primeru poplav kmetje 
zahtevamo, da se nam škoda primerno 

ovrednoti in dobimo odškodnine, zah-
tevamo takojšnjo sanacijo že poškodo-
vanih brežin reke Drave in obenem na-
sprotujemo vsakemu posegu v porečje 
reke brez naše vednosti in z namenom, 

da se samo zapravi denar, pridobljen 
na razpisu. Predlagamo ustanovitev 
delovne skupine, ki bo skrbela za reali-
zacijo naših zahtev.« 

Besedilo in foto: TM

Kmete je v njihovih stališčih podprla tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ob tem pa poudarila, da 
podpira reševanje – ohranjanje vsakega kvadratnega metra rodovitne zemlje. V pogovoru je sodeloval To-
maž Prohinar, direktor Direkcije za vode.

Kmetje zahtevajo ukrepe proti poplavljanju reke, nujna je večja pretočnost.

Na isti poti, a v različnih 
krajih

V februarju smo hajdinski planinci v družbi z videmskimi 
planinci prehodili prvo etapo romarske Jakobove poti po 
Sloveniji. Začeli smo na madžarski meji in nadaljevali po 
Prekmurju do Odrancev. Nismo hodili samo po tako zelo 
urejenih poteh, kakršno lahko vidimo na zgornji sliki, tem-
več tudi po povsem navadnih gozdnih in poljskih poteh, 
kakršne imamo tudi v naših krajih. Vendar pa je tudi ob 
navadnih prekmurskih poteh bilo čisto, v naših krajih pa 
ob isti romarski poti lahko vidimo ogromno smeti. Če te 
smeti zložimo na kup, dobimo spodnjo sliko.
A smo v naših krajih doma res toliko slabši ljudje?

Besedilo in foto: DH
Pred Puhom

Od Odrancev proti Lipi
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Predavatelj Janez Strelec je pomagal osvežiti znanje.

Predavanje o cestnoprometnih 
predpisih

V sredo, 10. aprila, je v dvorani Društva upokojencev Hajdina potekalo preda-
vanje o cestnoprometnih predpisih, ki ga je organizirala Občina Hajdina oz. 
njen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga vodi Slavko Burjan.

Namen predavanja, ki ga je izva-
jal inštruktor Janez Strelec, je bila 
utrditev poznavanja predpisov, ki 
so se iz časov, ko je delala izpit se-
danja generacija voznikov »sre-
dnjih let«, kar nekajkrat spremenili. 
Ponovili smo pojme o tem, kdo so 
udeleženci v cestnem prometu, kaj 
pomenijo posamezni izrazi, ki smo jih 
že malo pozabili, kakšni so prometni 
znaki danes, ko je bilo sprejetih ne-
kaj sprememb, kako pomembno je 
upoštevati omejitve hitrosti. Posebej 
zanimivo pa je bilo slišati tudi to, kar 
se nam zdi čisto samo po sebi umev-
no – kako se pripraviti za varno vo-
žnjo, kako se obnašati v prometu na 
avtocesti, kako moramo upoštevati 
prostor na cestišču, ki je namenjen 
kolesarjem in pešcem, pa seveda no-
vost zadnjega obdobja – vožnja v 
krožiščih. Slednja so postala naš vsak-
danjik, a vendarle si velikokrat vsak 
po svoje razlagamo obnašanje v kro-
žnem prometu. 
Za tiste, ki se niso utegnili udeležiti 
predavanja, si bo možno na progra-
mu SIP TV gledati posnetek, zato vas 
vabimo pred TV sprejemnike v sredo, 
8. maja 2019.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Dogodek je bil zelo dobro obiskan.

Za občane predavanje o uporabi defibrilatorja

Občina Hajdina je potem ko je namestila nove defibrilatorje po občini, občane povabila še na predavanje o pomenu 
defibrilatorja in njegovi uporabi. V Domu krajanov Skorba je bilo dobro obiskano predavanje 11. aprila, predaval pa je 
Davor Bilič iz podjetja Defibtech, ki je tudi dobavitelj novih defibrilatorjev občini.

KAKO UPORABITI DEFIBRILATOR
V Sloveniji zastoj srca vsak dan doživi približno deset lju-
di, od tega jih skoraj polovica umre. Ko se srce nenadoma 
in nepričakovano ustavi, to razumemo kot nenaden srčni 
zastoj. Ta se za razliko od srčne kapi lahko zgodi kateri koli 
osebi in v kateri koli starosti, hkrati je tudi veliko bolj smr-
tonosen, saj največkrat nastopi povsem nepričakovano in 
brez opozorilnih znakov. 

K sreči pa smrt zaradi nenadnega srčnega zastoja ni neiz-
ogibna. Pravzaprav je to morda edino smrtonosno zdra-
vstveno stanje, v katerem lahko, četudi nimamo strokov-
nega medicinskega znanja, s hitro reakcijo kar za trikrat 
povečamo možnost preživetja žrtve – če seveda poznamo 
temeljne postopke oživljanja (TPO), ki jih je v primeru za-
stoja srca treba izvesti.
KAKO REŠITI ŽIVLJENJE V PRIMERU NENADNEGA SRČ-
NEGA ZASTOJA
Ob nesreči bližnjega se je težko odzvati, saj te lahko pre-
maga strah ali stres, vendar se je vseeno treba zavedati, 
da vsaka minuta, ki preteče brez stiskov prsnega koša, 
zmanjša možnost preživetja za 10 %. Zato je pomembno, 
da ohraniš zbranost in hitro ukrepaš. Znake, da gre za za-
stoj srca, lahko prepoznaš po tem, da se oseba nenadoma 
zgrudi, se več ne odziva in ne diha. 
V teh primerih nemudoma upoštevaj spodnje korake:

1.  Če se žrtev ne odziva in ne diha, sprosti dihalne poti 
in takoj pokliči 112.
2.  Če pri reševanju nimaš pomoči, takoj oceni, kje v bliži-
ni se nahaja defibrilator. Seznam defibrilatorjev v bližini 
lahko že ta hip preveriš tukaj, da v nujnih primerih ne iz-
gubljaš časa po nepotrebnem. Če se defibrilator nahaja 
največ dve minuti teka stran, steci ponj, saj ima defibri-
lacija srca prednost pred drugimi postopki oživljanja. Če 
pa imaš ob sebi še koga, po defibrilator napoti njega.
3.  Če si sam in je defibrilator oddaljen več kot dve minu-
ti teka, prizadetega ne zapuščaj, ampak mu takoj nudi 
masažo srca (30 stiskov plus dva vpiha).
4.  Takoj ko ti pod roke pride defibrilator, ga vključi in 
sledi zvočnim navodilom.

Kot lahko vidiš, vsi omenjeni ukrepi, pomembni za pre-
živetje, niso odvisni od zdravstvenega osebja, ampak od 
navzočih pri nesreči. Torej tebe. Tvoj trud lahko do prihoda 
reševalcev nekomu reši življenje.
ZNAŠ UPORABITI DEFIBRILATOR
Uporaba defibrilatorja ni noben »bavbav«. Aparat te bo 
vodil skozi celoten postopek, verjetnost, da boš z njim pri-
zadetemu povzročil trajno škodo, pa je neskončno majh-
na, saj defibrilator ne bo dovolil električnega sunka, če to 
ne bo zares potrebno. 

KAKO UPORABIŠ DEFIBRILATOR
Takoj ko dobiš defibrilator, ga vključi in sledi zvočnim kora-
kom govornika. Samolepilni elektrodi prilepi na golo kožo, 
ki ne sme biti vlažna, in sicer eno pod desno ključnico, dru-
go pa na levo stran prsnega koša. Odmakni se od naprave 
in se ničesar ne dotikaj ter pusti napravi, da analizira srčni 
ritem. Če naprava zazna, da je potrebna defibrilacija, sve-
tuje električni šok, ki ga sprožiš s pritiskom na utripajoči 
gumb. Sledi nadaljnjim navodilom defibrilatorja za oživlja-
nje. Navadno to pomeni, da te defibrilator vpraša za oce-
no odzivnosti in dihanja. Če žrtev ne daje vidnih znakov, 
nadaljuj masažo srca (30 stiskov, dva vpiha), vse dokler te 
defibrilator ne pozove, da prenehaš in se umakneš zaradi 
ponovne analize ritma.
Če defibrilator zazna ritem, elektrode vseeno pusti prile-
pljene in defibrilator vključen, saj se lahko zastoj že kmalu 
ponovi. Redno spremljaj tudi odzivnost in dihanje priza-
detega.
Pomembno: Uporaba defibrilatorja brez masaže srca ni učin-
kovita. 

Povzetek pripravila: Občinska uprava

Predavatelj Davor Bilič je občane seznanil s temeljnimi postopki oživljanja, 
predstavil je defibrilator in njegovo uporabo.
Foto: TM
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Letos bodo tako občine v okviru 
OGZ Ptuj prostovoljnim gasilskim 
društvom namenile okrog pol mi-
lijona evrov za redno dejavnost in 
investicije. Predsednik OGZ Ptuj 
Marjan Meglič je ob tem povedal, 
da so lani uspešno delali, in dodal: 
»Tudi v prihodnje nas čaka veliko 
dela, k temu nas zavezuje tudi za-

konodaja. S slavnostnim podpisom 
aneksov k pogodbam o opravljanju 
javne gasilske službe si gasilci in lo-
kalne skupnosti podamo roke, mi pa 
jim obljubimo, da se na nas lahko za-
nesejo v vsakem trenutku. V OGZ Ptuj 
imamo trenutno več kot 700 opera-
tivnih gasilcev, razpolagamo z zelo 
izobraženim kadrom in dobro tehniko. 

Skupinska fotografija vseh podpisnikov pogodbe za financiranje gasilske javne službe

Župan Glažar je podpis aneksov k pogodbam opra-
vil z vsemi petimi gasilskimi društvi.

Na Ptuju podpisali pogodbe za 
financiranje gasilske javne službe

Župana občin Hajdina in Zavrč mag. Stanislav Glažar in Slavko Pravdič ter žu-
panja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in županja Cirkulan Antonija Žumbar 
so v petek, 12. aprila, s prostovoljnimi gasilskimi društvi in Območno gasilsko 
zvezo (OGZ) Ptuj podpisali anekse k pogodbam za financiranje gasilske javne 
službe v letu 2019.

Na slavnostnem podpisu so ob predsedniku OGZ Ptuj Marjanu Megliču (v sredini) sedli vsi štirje – županji 
in župana občin na Ptujskem.

V občini Hajdina so nekateri naši občinski in farni kletar-
ji uspešno opravili tudi letošnjo rez potomke najstarejše 
trte na svetu z Lenta, ki je posajena na dvorišču župnije sv. 
Martina. Pri rezi trte sta se hajdinskim kletarjem in Rado-
slavu Simoniču pridružila še župan mag. Stanislav Glažar 
in farni župnik Marijan Fesel. Po rezi ostaja upanje, da bo 
trta letos vendarle obrodila, da ji ne bo škodila kakšna spo-
mladanska pozeba kot minula leta.

TM

Kletarji poskrbeli za rez 
potomke najstarejše trte

Ideja, ki jo je dal Ivan Brodnjak, da bi v Hajdošah na zemlji-
šču, ki je v lasti Agrarne skupnosti Hajdoše, posadili sadna 
drevesa, je posta- la resničnost. Zemljišče, ki leži ob 
krožišču pri mostu čez kanal, je bilo zapuščeno ter poraslo 
s travo in grmovjem. Zdaj je dobilo novo vsebino.

Sredstva bomo namenili za dobre na-
mene, na področja, kjer so tudi načrto-
vana. V letu 2019 ne bo nekih posebej 
izstopajočih dogodkov pa tudi večjih 
investicij ne načrtujemo.«
ZA IZBOLJŠANJE STANJA NA PO-
DROČJU GASILSTVA
»Zavedamo se, kako pomembno in 
plemenito poslanstvo opravljate, zato 
si brez vas težko predstavljamo neko 
skupnost,« pa je dejal hajdinski župan 
mag. Stanislav Glažar in dodal, da v 
občini gasilcem pomagajo v okviru fi-
nančnih zmožnosti. »To je naša obveza 
in samo s pomočjo lokalne skupnosti 
bomo lahko izboljšali stanje na po-
dročju gasilstva.«  

Besedilo in foto: TM

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar na podpisu s svojo gasilsko ekipo

V hajdoški vaški 
sadovnjak posadili 13 

sadnih dreves

Vaški odbor Hajdoše si je ureditev sadovnjaka dal v pro-
gram aktivnosti. Na seji so se dogovorili, da sadna drevesa 
plačajo člani vaškega odbora, predsedniki društev v vasi, 
svetniki iz vasi, župan mag. Stanislav Glažar in jih skupaj 
posadijo. To se je zgodilo v soboto, 6. aprila. Zemeljska 
dela je opravil Peter Kaučevič in zemljišče tudi uredil. Načrt 
zasaditve je pripravil Ivan Brodnjak in tudi bdel nad tem, 
da so bila drevesa pravilno posajena. Posadili so jablane, 
hruške, slive, češnje in oreh. Vseh posajenih dreves je 13. 
Število se bo še povečevalo, saj bodo v vasi ob različnih 
priložnostih sadili sadna drevesa. Čez nekaj let bodo s sa-
deži razveseljevala vaščane in mimoidoče. Kot zanimivost 
naj dodamo, da so bila sadna drevesa ob cesti Ptuj–Mari-
bor posajena že v času Marije Terezije.

HB

Foto: arhiv Simonič

Drevesa so posajena.
Foto: arhiv Glažar
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Letošnji dan žena v Skorbi

Pod vodstvom naše domačinke Marije Brumec, ki se je z 
veseljem odzvala našemu vabilu, da nas vodi, smo pripra-

vljale različne jedi. Marija je poskrbela za zanimiv jedilnik z 
več hodi. Vestno smo spremljale postopek priprave, Marija 
pa se je izkazala kot prava učiteljica. Marsikaj novega smo 
spoznale, se učile kuharskih skrivnosti, si predajale ideje, 
zraven pa se tudi nasmejale. Potrudile smo se tudi pri pri-
pravi pogrinjkov in namizne dekoracije. Ob večerji, ki je 
bila vrhunec našega srečanja, smo uživale ob sproščenem 
ženskem klepetu in sklenile, da takšna srečanja še ponovi-
mo. Dokazale smo, da skupaj zmoremo veliko. Domov smo 
odšle zadovoljne, z nekaj novega znanja in z rožico v roki, s 
katero so nas razveselili vaški kletarji.

Besedilo in foto: RG

Skupinski posnetek vseh, ki so bili na dogodku ob dnevu žena v Skorbi.

Petkov popoldan, 8. marca, smo ženske in dekleta v Skorbi preživele malo drugače. Podarile smo si čas in si z obilo 
dobre volje pripravile popoldansko druženje v kuharski delavnici.

 

JEDILNIK 

***** 

nadevana jajčka na rukoli 

***** 

goveja juha z domačimi rezanci 

***** 

pretaknjena govedina v pikantni omaki 

palačinkina rulada 

vodni žličniki 

sestavljena solata 

***** 

vaniljeva krema v kozarcu s sadjem in smetano 

 

Dober tek! 

Za skupno mizo, na večerji …

Jedilnik

KD SKORBA
V februarju so izvedli redni občni zbor društva.
22. 2. 2019 so v sodelovanju z VO Skorba izvedli pustne delav-
nice in večer namiznih iger. 
Vse gledališke skupine in pevke so se redno srečevale na gle-
daliških in pevskih vajah.
2. 3. 2019 so orači izvedli običaj pustnega oranja po vasi.
8. 3. 2019 so sodelovali na kuharski delavnici in druženju ob 
dnevu žena.
Ljudske pevke so opravile nekaj nastopov.
23. 3. 2019 so pripravili kulturni program na proslavi ob ma-
terinskem prazniku in dnevu žena.
Otroška gledališka skupina se je v marcu premierno predstavi-

la z novo gledališko predstavo Oh, ti žabica.
V aprilu potekajo redne vaje odrasle in mladinske gledališke 
skupine.
Udeležili so se čistilne akcije v okviru občine in vasi.
Ljudske pevke so gostovale na srečanju pevcev v Staršah.
Otroška gledališka skupina se bo z igrico Oh, ti žabica predsta-
vila v vrtcu Najdihojca in v OŠ Hajdina.

 KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
24. 3. 2019 je bila premiera lutkovne predstave Tiho, tukaj 
beremo! v izvedbi članov Lutkovne sekcije KPD Stane Petrovič 
Hajdina.
27. 3. 2019 so se lutkarji udeležili območne revije lutkovnih 

skupin v Trnovski vasi.
Ljudski pevci in pevke se srečujejo na vajah in nastopajo na 
povabilo.
Člani LIFOS-a ustvarjajo na delavnici v OŠ Hajdina.

KD DRAŽENCI
V aprilu so se udeležili čistilne akcije vasi, še zadnjih občnih 
zborov sosednjih društev in jim s tem pritrdili in pozdravili 
prihodnje sodelovanje. 
Konec aprila so skupaj z drugimi društvi postavljali mlaj pri 
Gasilskem domu v Dražencih. 

PREGLEDNIK

Prvo in hkrati tudi zadnjo lepo nede-
ljo v marcu smo v Dražencih obeležili 
materinski dan s predstavo in dekla-
macijami naših otrok. Sonce in poletne 
temperature so nas sicer mamljivo va-
bile v naravo, oder bi skorajda že pre-
stavili na prosto, ampak lepo se je bilo 
podružiti v takšnem številu.
Priprave se začnejo že veliko prej, pre-
den je sploh kaj pokazati, preden je 
morda že sploh novo leto ali preden 
kdor koli sploh misli na materinski 
dan. Vsako leto se potrudimo napisati 
scenarij za predstavo, v katero vklju-
čimo čim več otrok, ki si to želijo. Teh 
otrok je vedno več in počasi bomo lah-
ko razmišljali o celovečerni predstavi 
mladinske dramske sekcije. Tudi letos 
je svoje možgane prevetrila in jih z ide-
jami preplavila dosedanja predsednica 
Kulturnega društva Draženci Saška Se-
rec Šijanec. Vsakič znova se potrudi, 
da je na odru nekaj novega, svežega 
in pristnega. Takšnega, otroškega, ki 
pogreje dušo in srce. Oder zmeraj krasi 
preprosta, a čudovita in izvirna sceno-
grafija, v katero je vloženega precej 
truda. V vodo smo vrgli tudi Mihaelo 
Cajnko Gojkošek, ki je razpela svoja ja-
dra in plavala skupaj s tokom in z nami.
Ko se prvi mesec leta poslovi, je pred 
nami pust in s tem tudi prva srečanja 
vseh, ki so odgovorni za to, da mate-
rinski dan lahko izvedemo. Izveden je 

pod okriljem vaškega odbora z vsemi 
vaškimi društvi in tako je bilo tudi le-
tos. Otroci so kljub izzivom doma in 
v šoli redno obiskovali vaje ter se uči-
li besedil in pesmi. Bližje ko je dan d, 
bolj smo vsi na trnih in usklajujemo še 
zadnje zamisli, nabavljamo kdaj tudi 
pustne pripomočke, tudi po tem, ko je 
pust že mimo in že komaj čakamo, da 
bomo lahko videli trud in delo otrok.
Vsak po svojih zmožnostih in tudi le-
tom primerno se potrudi, da se pokaže 
v najboljši luči, premaga tremo, doživi 
svojih pet minut slave in dobi največji 
aplavz v dvorani. S previdnimi kora-
ki in s cmokom v grlu počasi stopajo 
na oder in gledajo v to širno množico 
znanih in neznanih obrazov. Tiho, s 
strahom in figami v žepu deklamira-
jo svojo pesem ali povedo besedilo 
in komaj čakajo, da lahko smuknejo z 
odra. Konec koncev so za nekatere to 
prvi trenutki na odru, prvi preboj na 
sceno in kdo ve, morda bo kdaj v pri-
hodnosti to nova gledališka zvezda 
in bomo lahko ponosni, da je začel/-a 
svoje prve korake prav tukaj in zdaj. A 
vsi prisotni vemo, da je vsak naslednji 
prihod na oder lažji in boljši, saj vaja 
dela mojstra, če le mojster dela vajo. 
Tudi tokrat so naši moški predstavniki 
društev dokazali, da so že pravi moj-
stri, saj so slavnostno pripravili dvora-
no, nam ponosno postregli večerjo in 

kavo ter potem vse skupaj še pospra-
vili za nami (in tudi sabo). Zelo dobro 
se zavedamo, da so moški vseeno po-
membni v naših življenjih, to jim je le 
treba priznati. Zato iskrena hvala vsem 
tistim, ki ste si ta in še kak dan prej vze-
li čas in nam dali pet minut miru, aja, 
pet minut užitka, topline in nasmeha 
na obrazih. Kaj pet minut, cela ura je 
bila prav prisrčna, čustvena in ganljiva.
Mi lahko imamo velike ideje in ogro-
mne ambicije, ampak če nimamo 
otrok, nimamo ničesar. Zahvala star-
šem, ki so si vzeli čas in nam otroke pu-
stili in prepustili v našo oskrbo ter jih 
malo posodili, da smo skupaj z njimi 
lahko ustvarili tako prijeten popoldan.

Janja Radaš, 
predsednica Kulturnega društva 

Draženci
Foto: arhiv KD

Čaroben dan v Dražencih

Marec je tisti mesec v letu, ki je namenjen ženskam, mamam, moškim, konec 
koncev vsem staršem. Ob koncu meseca je prav materinski dan tisti, ki nas ne 
pusti ravnodušnega, pa če ima kdo še tako ledeno srce.

Materinski dan v Dražencih V kuhinji so se posebej trudili moški.
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Tudi v Slovenji vasi proslavili materinski dan

V soboto, 23. marca, je v Slovenji vasi potekala prireditev ob materinskem dnevu, na kateri se je zbralo okrog 80 va-
ščank in vaščanov. Kratek kulturni program je pripravila Martina Klemen z otroki iz Slovenje vasi. Ti so s petjem, plesom 
in igranjem na instrumente poskrbeli za prijetno in toplo vzdušje.

Z besedami »Ljudje mnogokrat vidimo samo posamezna 
drevesa, celotnega gozda pa ne«, je uvodoma na priredi-
tvi navzoče nagovorila Mojca Ules. S temi besedami se je 
zahvalila za podporo in številno udeležbo krajank in kra-
janov, ki so s svojo prisotnostjo podprli organizacijo tega 
dogodka. Le volja in trud celotnega vaškega odbora ter 
nesebična organizacijska pomoč PGD Slovenja vas na-
mreč ne bi bili dovolj za uspešno izpeljano prireditev ob 
materinskem dnevu.
Predsednik vaškega odbora Tibor Ules se je v zaključnem 
govoru iskreno zahvalil povezovalkam programa Mojci, 
Ani, Tiji in Martini Klemen za pripravo nastopa, članom 
PGD Slovenja vas, ansamblu Uspeh, ki je do jutranjih ur 
skrbel za odlično vzdušje, ter Gostilni Čelan za okusno hra-
no in dobro postrežbo.
»Veseli me, da je celotna vaška skupnost delovala kot eno in 
s tem dokazala, da kjer je volja, je tudi pot. Čeprav smo šele 
na novo prevzeli funkcijo vaškega odbora in smo v fazi za-
četnega mandatnega obdobja, sem toliko bolj hvaležen in 
ponosen, da se je že prve naše prireditve udeležilo veliko va-
ščanov. Ker so ljudje odhajali domov s pozitivnimi vtisi, sem 
prepričan, da smo na pravi poti, da uresničimo začrtano vi-
zijo. Če se bomo tudi v prihodnje držali mota Vsi za enega, 
eden za vse, verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo 
doseči marsikateri cilj. Predvsem pa mora naša vas na novo 
zaživeti ob pozitivnih spremembah in dogajanjih v naši sku-
pnosti, zaradi katerih bomo kot celota še močnejši in še bolj 
povezani,« je še dodal Tibor Ules.

TU

Dober mesec so se otroci pripravljali na nastop, pripravljali in vodili sta jih člani-
ci domačega društva Dragica Majcen in Jožica Lešnik. Prav tako so člani MePZ 
z zborovodjem pripravili pesmi za ta praznik. V dobri uri programa so mamice, 
mame in številni drugi obiskovalci prisluhnili različnim pesmicam, recitalom, 
branim odlomkom znanih literarnih del in samostojnim glasbenim nastopom. 
Zanje so jih letos skupaj z MePZ pripravili Aljaž, Lan in Nia, Keli in Kevin, Aneja, 
Tea, Matej, Petra ter Tian in Mineja, celoten program pa je v celoto povezala 
Kaja.
V zahvalo so otroci ob koncu programa mamicam, mamam in obiskovalkam 
podarili še vrtnico in voščilnico.

Besedilo in foto: MI

PREGLEDNIK

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji vadijo vsak petek v gasilskem domu v 
Hajdošah.
Nastopili so na vaški prireditvi ob materinskem dnevu.
Ljudski pevci in Štajerski frajtonarji nastopajo na številnih 
prireditvah. 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
 8. 3. 2019 so se udeležile prireditve v Jakobskem Dolu.
9. 3. 2019 so imele redni letni zbor članic.
23. 4. 2019 so pripravile pogostitev ob odprtju razstave v 
Knjižnici Ivana Potrča Ptuj.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
8. 3. 2019 so se zbrale na praznovanje dneva žena.
Vsak teden poteka telovadba v gasilskem domu.

Roža za mamico, mamo, babico

Članice DŽD Gerečja vas in MePZ so se odločili, da bodo tudi letos pripravili pro-
slavo ob praznovanju materinskega dne. Praznična proslava je bila v nedeljo, 
24. marca, v dvorani gasilskega doma v Gerečji vasi.

Pisan šopek nastopajočih na proslavi ob materinskem dnevu

Svoj prispevek na proslavi za materinski dan je prispeval tudi domači MePZ DŽD Gerečja vas.

Mame so uživale ob pestrem programu, recitacijah, 
branih odlomkih znanih literarnih del in glasbenih 
točkah.

Nastopajoči otroci so vsem mamicam, mamam in 
starim mamam namenili drobno pozornost. Za ta 
namen so voščilnice izdelale članice DŽD Gerečja 
vas na svojih delavnicah.
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NAPOVEDNIK
KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
LjudskI pevke in pevci bodo pridno vadili in se udeleževali 
nastopov.
LIFOS bo skupaj z ZKD Občine Hajdina organizirala likovno 
kolonijo.

KD SKORBA
V maju bodo pripravili gledališki vikend z otroškimi in mla-
dinskimi predstavami.
Otroška gledališka skupina bo gostovala s predstavo v vrtcu 
na Ptuju.
Pevke se bodo redno srečevale na vajah in se udeleževale 
nastopov.

KD DRAŽENCI
V maju bodo ob kresu in športnih igrah v Draženski jami 
praznovali 1. maj, kjer je vedno pestro in zanimivo, konku-
renca pa vsako leto močnejša.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji in ljudski godci bodo opravili številne 
nastope.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
11. 5. 2019 se bodo odpravile na strokovno ekskurzijo.
Pričakujejo vabila na praznovanja, kjer bodo pripravljale 
svoje dobrote po tradiciji rimske kuhinje.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
Kot Članice bodo sodelovale na vaškem druženju ob 1. 
maju.
11. 5. 2019 se bodo udeležile tradicionalnega pohoda v 
organizaciji TD Podlehnik, po poti turističnih znamenitosti 
občine Podlehnik.
Izvedle bodo kulinarične delavnice na temo testeninarstvo.
Obiskale bodo razstavo Dobrote slovenskih kmetij. 
V začetku junija se bodo podale na enodnevno ekskurzijo 
po Prekmurju do Term sv. Martin na Muri in na druženje s 
članicami društva Sv. Jurij ob Ščavnici. 
Imele bodo predavanje na temo o dejavnikih tveganja (po-
višan krvni tlak, povišan sladkor).
Načrtujejo tridnevno ekskurzijo v Romunijo.
Pripravile bodo kulinarično srečanje na temo potic.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS 
V začetku maja se bodo začele intenzivne priprave za izved-
bo 2. družabnih vaških iger in tekmovanja v kuhanju golaža, 
ki bo 26. 5. 2019 na Nemčovem travniku.
Junija bodo sodelovale na Lojzovem prazniku.
V poletnem času bodo izvedle še kakšne kuharske delavnice 
na temo različne vrste kruha.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
V aprilu imajo predvideno popoldansko ekskurzijo.
Ob popoldnevih bodo kolesarile in se odpravile na pohode.
Udeleževale se bodo vaških aktivnosti ter se vključevale v 
pripravo in izvedbo.

Pripravila: Hilda Bedrač

Materinski praznik v Hajdošah

Vaški odbor Hajdoše že vrsto let pripravlja prireditev ob marčevskih praznikih 
in tudi letos je bilo tako. V gasilskem domu se je v nedeljo, 24. marca, na pro-
slavi zbralo 90 žensk.

V kulturnem programu so nastopili otroci iz vasi – mladi gasilci, Štajerski frajto-
narji in pevci MoPZ PGD Hajdoše. Kulturni program so tudi letos pripravile Nina 
in Katja Bedrač, Tjaša Glažar in Klavdija Paveo. Posamezne točke je spremljal 
Miha Bedrač na kitari. Ženske je ob prazniku nagovorila predsednica VO Hajdo-
še Metka Žumer. V dar so dobile še cvetočo lončnico, ki so jim jo podarili otroci. 
Po prireditvi je bila manjša pogostitev z gibanico. Nazdravili so s kozarcem ruj-
nega in se družili ob prijetnem klepetu. Sklenili so, da se čez leto spet srečajo.
Velikokrat se poraja vprašanje, kateri praznik je pravi in kateremu dati večjo 
težo – ali je pravi praznik dan žena ali materinski dan. Dan žena je praznik vseh 
žensk, materinski dan pa je praznik mater. Prav je, da se praznujeta oba. 

Hilda Bedrač

Najmlajši na odru
Foto: Tina Sel

Ogrizek in Teja Horvat se dvakrat te-
densko zberejo na vajah, ki jih imajo 
v dvorani Društva upokojencev Hajdi-
na. V letošnji sezoni so pripravili igrico 
Tiho, tukaj beremo! po motivih Becky 
Bloom. Zgodba pripoveduje o volku, 
ki je prišel na kmetijo in tam videl 
pujsa, račka in zajčka, ki so sedeli na 
travi in brali knjige. Volk se je začudil, 

saj še nikoli ni videl pujsa, račke ali 
zajčka, da bi brali knjige. Odločil se je, 
da se bo tudi sam naučil brati. Srečal 
je piščančka Pipija in Kokota. Predla-
gala sta mu, da naj gre v šolo, da se 
bo tam naučil brati. Tako je volk šel v 
šolo, nato pa v knjižnico. V knjigarni si 
je kupil svojo knjigo pravljic. Naučil se 
je brati tako dobro, da so gozdne živa-

li uživale ob njegovem branju. 
Živali na kmetiji so imele piknik, volk 
pa jim je bral pravljice. Dan, ki so ga 
preživeli skupaj, je bil čudovit, volk pa 
je bil srečen, ker je po zaslugi novega 
znanja dobil tako dobre prijatelje. S to 
poučno zgodbo so hajdinski osnov-
nošolci navdušili polno dvorano 
otrok, ki so prišli v nedeljo, 24. marca 

Materinski praznik v Skorbi
V soboto, 23. marca, je bilo v Domu krajanov Skorba znova praznično vzdušje. 
Člani KD Skorba in VO Skorba so skupaj pripravili prijetno proslavo ob materin-
skem dnevu, posvečeno tudi dnevu žena, nanjo pa povabili prav vse na vasi. 

Otroci so se na odru predstavili z recitali, pesmijo, plesom 
in igro, premierno pa se je predstavila otroška gledališka 
skupina z igro Oh, ti žabica. Ob koncu proslave so otroci 
vse žene v dvorani obdarili še z rožico, v imenu organiza-
torja proslave pa je zbrane tudi tokrat nagovorila Renata 
Gabrovec, predsednica VO in KD Skorba, in vsem ženam 
tudi čestitala ob praznikih. 
Zaključni, neuradni del prireditve so tudi tokrat prevzeli 
moški – ekipa skorbovski pubeci, ki je postregla vse v dvo-
rani, bogato obložila mizo, svoj del pa so posebej dodali še 
domači skorbovski kletarji. 

TM

Moška strežna ekipa. Foto: Neža Mlakar

Premiera lutkovne igrice Tiho, tukaj beremo!

V KPD Stane Petrovič Hajdina že dolga leta zelo uspešno deluje lutkovna sekcija, ki skoraj vsako sezono pripravi premi-
ero nove igrice za otroke. Tako je bilo tudi letos, ko je mentorica Brigita Plohl, ki je to poslanstvo prevzela od dolgole-
tnega lutkarskega tandema Danice in Ivana Serdinška, zbrala ekipo mladih lutkarjev z OŠ Hajdina. 

PREGLEDNIK

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Članice DŽD Gerečja vas so v februarju izvedle ustvarjalne 
delavnice za izdelavo voščilnih s servietno tehniko za po-
trebe obdarovanja ob dnevu žena in materinskem dnevu.
9. 3. 2019 so se podale na popoldanski izlet. 
19. redni letni zbor članic so izvedle 16. 3. 2019. 
Ob materinskem dnevu so pripravile skupaj z otroki in 
člani MePZ proslavo ob praznovanju materinskega dne. 
28. 3. 2019 so se skupaj s člani MePZ podale na glasbeni 
koncert in tridnevno bivanje v Izolo. 
Pred veliko nočjo so izpeljale tudi kuharske delavnice na 
temo pletenice. 
Konec aprila so izvedle skupaj s člani MePZ 10. tradicio-
nalni glasbeni večer Pesem druži nas.

Pripravila: Hilda Bedrač

Nastopajoči na letošnji marčevski proslavi v Skorbi. Foto: Viki Hotko
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Tiho, tukaj beremo!
Foto: Mateja Ogrizek

2019, na premiero. 
Z lutkovno igrico so se hajdinski lut-
karji, ki jim je pri postavitvi scene in 
izdelavi nekaterih lutk tudi letos po-
magal Ivan Serdinšek, predstavili na 
Območnem srečanju lutkovnih sku-
pin v Trnovski vasi. 
Režiserki Brigiti Plohl in njenemu 
mlademu ansamblu je na premieri 
čestitala tudi predsednica KPD Stane 
Petrovič Hajdina Barbara Zajc, vsi sku-
paj pa jim želimo, da svoje kulturno 
poslanstvo nadaljujejo tudi v novem 
šolskem letu. 

S. Brodnjak

106. zbor članov KPD Stane Petrovič Hajdina

Ker o njihovem delu sproti poročamo v Hajdinčanu, jih 
tokrat predstavljamo v sliki in besedi med njihovim dru-
ženjem.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

15. marca 2019 se je vabilu predsednice KPD Stane Petrovič Hajdina Barbare Zajc odzvala večina članov vseh sekcij in 
se zbrala v Gostilni Olga

Ljudskim pevkam (nastopajočim) in pevcem (med poslušanjem) se je v na-
daljevanju pridružila tudi članica literarne in predsednica likovno-fotografske 
sekcije (razmišljujoča) Cecilija Bernjak ter predstavila nekaj pesmi.

Vodstvo KPD: predsednica Barbara Zajc, blagajničarka Cvetka Vratič, predsedni-
ca delovnega predsedstva Ida Markež in tajnica Nataša Štumberger je skupaj s 
preostalim omizjem pozorno spremljalo kulturni program.

Nekdanja sodelavca, danes najstarejši občan Maks Kampl in slavljenka Marija 
Markovič, v ozadju pa tudi Nežka Kurnik

Članice in člani folklorne skupine so nazdravili svoji soplesalki Mariji Markovič 
(stoji četrta z desne), sicer tudi članici literarne sekcije in avtorici pesniške zbir-
ke, ki je prav ta dan praznovala svoj osebni praznik. Razveselili pa so se tudi 
mlade mamice, njihove vodje Urške Štumberger, ki ji je njena dva meseca stara 
Nika dovolila kratko odsotnost z doma.

Nalogi smo dali naslov Zdravilno seme, saj smo izhajali 
iz zgodbe o kugi. Ta je namreč razhajala na Hajdini in so 
to bolezen zdravili s pomočjo bučnih semen, ki so jih pri-
pravili na različne načine. Izdelali smo bučo iz das mase, 
v katero smo zapakirali štiri različne okuse bučnic (slane, 
čokoladne, karamelizirane in s sirom). Ta buča je kasneje 
uporabna tudi za odlaganje pisal, vanjo lahko posadimo 
kakšno rastlino ipd.
Raziskovalno nalogo smo pripravili v pisni obliki in jo jav-
no predstavili na turistični tržnici v Mercatorjevem centru 
Supermesto Ptuj. Sodelovali so učenci 8. in 9. razredov 
(Nika Sitar, Tia Pleteršek, Tian Kaisersberger, Lan Glažar, 
Vita Žumer, Vita Belič, Metka Šimunkovič, Žiga Tomanič) 
pod mentorstvom učiteljev Iztoka Milošiča in Roka Ma-
riniča. Za nalogo smo prejeli srebrno priznanje. Nalogo 
smo prav tako predstavili na občnem zboru Turističnega 
društva Mitra Hajdina.

Besedilo in foto: Iztok Milošič

Z raziskovalno nalogo smo se prijavili na razpis Turistične 
zveze Slovenije z naslovom Turistični spominek mojega 
kraja. V nalogi smo kot turistični spominek našega kraja 
predstavili bučna semena.

Učenci 8. in 9. razredov ob predstavitvi naloge

Raziskovalna naloga 
Zdravilno seme

Turniški grad razliva svoje 
sledi

Raziskovalno nalogo Turniški grad razliva svoje sledi sta si 
zastavili osmošolki Nika Sitar in Tia Pleteršek pod mentor-
stvom učiteljic Marije Meklav in Silve Hajšek. Na 27. sreča-
nju mladih raziskovalcev za Spodnje Podravje in Prlekijo 
– Bistra Ptuj, ki je bilo tokrat v Slovenski Bistrici, sta prijeli 
zlato priznanje.

Naloga je bila osredotočena na zgodovinska dejstva so-
sednjega gradu na Turniščah. Grad predstavlja ohranja-
nje kulture kot živega procesa, ki ni samo kulturni projekt 
neke preteklosti, ampak nosi sporočilo tudi za priho-
dnost. Skozi njeno predstavitev sta posegali po najra-
zličnejših zgodbah, intervjuvali Janeza Janžekoviča, prof. 
zgodovine, obiskali sta Zgodovinski arhiv Ptuj, hkrati pa 
upoštevali strokovne poglede na ta zgodovinska dejstva.
Vsebino raziskovalne naloge sta približali svojim sovrstni-
kom, saj gradovi vedno burijo domišljijo in so polni skriv-
nosti. Prav zaradi tega, ker so se mnogi podatki verjetno 
izgubili, je bilo raziskovanje še toliko bolj zanimivo.

Silva Hajšek in Marija Meklav

Mladi raziskovalki Tija in Nika ob zagovoru raziskovalne naloga na 2. OŠ Slo-
venska Bistrica
Foto: Silva Hajšek



24 25

April 2019 April 2019

Nastopajoči ter solistki Neža Angel in Manca Sitar
Foto: Jure Glažar

Prireditev ob materinskem dnevu

V torek, 19. marca, so učenci od 1. 
do 5. razreda s svojimi učiteljicami 
pripravili kulturni program ob dnevu 
žena in materinskem dnevu. 
Prireditev je potekala v popoldanskih 
urah v šolski telovadnici, kjer so se 
otroci predstavili s petjem in plesom. 
Zaplesali so ob različnih zvrsteh glas-
be in navdušili prisotne v telovadnici. 
Na koncu prireditve so vsi skupaj za-
peli pesem Nine Pušlar To mi je všeč. 
Ob koncu prireditve so se učenci z 
majhno pozornostjo, ki so jo naredili 
za svoje mame, zahvalili za vse, kar na-
redijo zanje.

Mojca Purg

Obisk tekme smučarskih poletov v Planici

V četrtek, 21. marca, se je 44 otrok OŠ Hajdina v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav udeležilo ogleda uradnega trenin-
ga in kvalifikacij v smučarskih poletih.

V Planico smo se odpravili ob peti 
uri zjutraj. V dolini pod Poncami nas 
je pričakalo sončno vreme in več kot 
3000 vrstnikov iz slovenskih šol. Naši 
letalci so leteli zelo daleč. Ob bučnem 
in športnem navijanju smo videli ve-
liko poletov čez 200 metrov, dva od 

njih pa sta merila kar 248 metrov. Za-
varovalnica Triglav je po koncu tek-
movanja poskrbela še za pester ani-
macijski program. Na glavnem odru 
so nas najprej pozdravili vsi slovenski 
reprezentanti, čisto na koncu pa sta 
nas razveselila še glasbenika Challe 

Salle in Nipke. 
Učenci so se ob prihodu pred OŠ Haj-
dina zahvalili uradnemu spremljeval-
cu Zavarovalnice Triglav in ga prosili, 
da na našo šolo računajo tudi nasle-
dnje leto.

Sandi Drobne

Hajdinski učenci v Planici
Foto: Mojca Ornik Ulbl

V četrtek, 28. marca, smo se učenci 
osmega in devetega razreda odpra-
vili na potovanje v London. Pred šolo 
smo se zbrali ob 2.30. Prvi postanek 
smo imeli v Makolah, kjer so se nam 
pridružili učenci devetega razreda 
Osnovne šole Makole. Pot smo nada-
ljevali do letališča Marco Polo v Benet-
kah. Na letalo smo se vkrcali ob 10. uri 
in približno čez dve uri prispeli v Lon-
don. Najprej smo se odpravili v hotel 
v delu Londona, ki se mu reče Croy-
don. Tam smo odložili svojo prtljago 
in se odpravili v Camden Town, znan 
po svojih barvitih tržnicah. Imeli smo 
nekaj prostega časa za nakup spo-
minkov in ogled, nato pa smo imeli 
večerjo v bližnji restavraciji. Nazadnje 
smo se sprehodili še po »nakupoval-
ni« ulici Oxford Street in se po napor-
nem dnevu vrnili v hotel zelo utrujeni.                                     
Naslednji dan smo se prebudili ob 7. 
uri. Po okusnem angleškem zajtrku 
smo se s podzemno železnico odpra-
vili na postajo Victoria Street. Ogle-
dali smo si Buckinghamsko palačo in 
se sprehodili po bližnjem St. James’s 
parku. Kasneje smo v Narodni galeriji 
(National Gallery) videli veliko moj-
strovin. Prosti čas in malico smo pre-
živeli v Covent Gardenu, potem pa 
smo se zapeljali z orjaškim panoram-
skim kolesom London Eye, s katerega 
lahko vidiš skoraj vse mesto. Večerjali 
smo v restavraciji Pizza Hut in se v po-
stelje vrnili pozno zvečer.                         
Tretji dan smo se po zgodnjem zajtr-
ku odpravili v Greenwich, kjer nas je 
angleški vodič peljal na ogled pol-
dnevnika in Narodnega pomorskega 
muzeja (National Maritime Museum). 
V Greenwichu smo imeli nekaj časa 
za malico, potem pa smo se vkrcali na 
ladjico, ki nas je popeljala do Tower 
Bridgea, od koder smo se sprehodili 
do Muzeja voščenih lutk. Tam smo si 
lahko ogledali veliko znanih oseb in 
nekateri so se tudi fotografirali s svoji-
mi idoli. Zvečer smo se z dvonadstro-

pnim avtobusom odpravili na večerjo. 
Na poti smo se ustavili tudi pri stadi-
onu nogometnega kluba Chelsea. V 
hotel smo prišli v večernih urah.                                                                                                   
Zadnji dan je bil namenjen ogledu 
muzejev (Natural History Museum in 
Science Museum), kjer smo si lahko 
ogledali celotno zgodovino Zemlje 
in nastanek človeka. Potem smo si 
ogledali še Royal Albert Hall in Albert 

Memorial. Po dolgih in napornih urah 
smo se odpravili v hotel po prtljago, 
nato pa na letališče. Na letalo smo se 
vkrcali v nedeljo zvečer ob 18. uri. Le-
teli smo približno dve uri in se domov 
vrnili pozno ponoči, z novimi doživetji 
in spomini.

Pia Emeršič in Sergeja Kolarič, 9. 
razred

S prijatelji pred Tower Bridgeom 
Foto: Iztok Milošič

Hajdinski osmo- in devetošolci v Londonu

Potovanje v London
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V prostorih velike sejne sobe Mestne občine Ptuj je 12. marca potekal medobčinski otroški parlament na temo Šolstvo 
in šolski sistem.
Prisotni so bili ptujska županja Nuška 
Gajšek, koordinatorica iz ZPM Ptuj 
Vojka Havlas, predstavniki medijev ter 
učenci in mentorji osnovnih šol Spo-
dnjega Podravja. Predstavnica naše 
šole je bila Nika Šerdoner, ki je pred-
sednica šolske skupnosti.
Vojka Havlas je najprej vse lepo poz-
dravila. Mladim parlamentarcem je 
izrekla dobrodošlico tudi županja ter 
jim zaželela dobro razpravo in rešitve, 
ki bi jih lahko skupaj naslovili na »pra-
ve parlamentarce«. Ti imajo trenutno 
v rokah »škarje in platno«. 
Predstavniki so se razdelili v štiri sku-
pine in si dodelili vloge (pisanje, poro-
čanje idr.). Vsaka skupina je imela na-
logo: oceniti temo, o kateri so govorili, 
in oceno pojasniti, povedati tisto, kar 
si želijo spremeniti, katere spremem-
be so ali še uvajajo v šolah, težave, na 
katere so naleteli, in katere pozitivne 

spremembe v zvezi z njihovimi akcija-
mi opažajo. 
Predstavniki so navdušeno debatirali 
o odnosih v šoli, šoli za življenje ter 
o metodah in načinih poučevanja in 
učenja. Strnila sem nekaj povzetkov 
njihovega razmišljanja.
Učenci so bili mnenja, da je vzgoja star-
šev bistvena pri obnašanju učencev. V 
nekaterih primerih starejši učenci niso 
vzor mlajšim. S tutorstvom starejši 
učenci vplivajo na mlajše. Učenci naj bi 
si zaslužili biti tutor.
Predlagajo tudi sporočilca z lepimi mi-
slimi za učence, ki so žalostni in jim z 
lepo mislijo polepšajo dan.
Kazen naj bi se izvajala kot družbeno 
koristno delo, ki bi jo določili učenci ali 
celo župan.
Učenci si želijo strožje učitelje, ki zani-
mivo podajajo snov. Želijo si učilnice na 
prostem oz. več praktičnega pouka v 

naravi. Želijo si več praktičnega dela, ki 
bi jim bilo koristnejše za življenje (ročne 
spretnosti, kuhanje, plačevanje polo-
žnic idr.).
Želijo si tudi več pogovornih ur, debati-
ranja v tujem jeziku. Predlagali so, da se 
kot obvezni jezik nazaj uvede nemšči-
na. Vzgojni predmeti naj ne bi bili več 
številčno ocenjeni. Učenci so mnenja, 
da ne potrebujejo testov nadarjenosti.
Učenci so mnenja, da jim NPZ povzro-
ča ogromno stresa in niso kazalnik nji-
hovega znanja.
Na koncu so imeli učenci možnost iz-
brati eno izmed tem za naslednje šol-
sko leto: Odvisnost od sodobne tehno-
logije, Stresno življenje učencev, Varna 
raba interneta pri pouku.

Dragica Kosi, 
mentorica ŠSU

V soboto, 16. marca, so na OŠ Kidri-
čevo potekale delavnice za nadar-
jene učence. Tudi tokrat je na sre-
čanju sodelovalo kar šest osnovnih 
šol, in sicer OŠ Hajdina, OŠ Cirkovce, 
OŠ Breg, OŠ Kuzma in OŠ Kidričevo 

s podružnico Lovrenc na Dravskem 
polju. Rdeča nit letošnjih delavnic 
je bil aluminij, surovina prihodnosti. 
Učenci so lahko izbirali med petnaj-
stimi različnimi delavnicami: Učimo 
se igrati šah, Lovilec sanj, Filatelistič-

na šola, Debatnica o odnosih in ne-
nasilna komunikacija, Pisanje pesmi 
v angleškem jeziku, Oblikovanje ša-
hovskih figur večjih mer, Spoznava-
nje angleškega jezika skozi pravljič-
ni svet in lutke, Logične delavnice, 

29. medobčinski otroški parlament

Ustvarjalne delavnice za nadarjene učence

Skupinska fotografija udeležencev srečanja nadarjenih učencev

Modeli sveta, Električni avto, Avtoma-
tizacija in robotizacija proizvodnje, 
Zabavajmo se in uglasbimo pesem, 
Razumevanje drugačnosti in strpnost, 
Seznanitev z aluminijem in Izdelova-
nje nakita iz aluminija. Po intenziv-
nem delu v delavnicah so udeleženci 
predstavili ustvarjalne dosežke dru-
gim učencem, mentorjem, staršem in 
gostom.
Takole je nekaj udeležencev OŠ Hajdi-
na strnilo svoje vtise:
»Bilo je zabavno, poučno in zanimivo.« 
Matic 

»Bilo je super.« Gaj
»Bilo mi je zelo všeč in veliko sem se na-
učila.« Neža 
»Bilo je zabavno in zelo mi je bilo všeč.« 
Gvido
»Ta dan je bil zelo zabaven in spoznala 
sem nekaj novih prijateljic.« Eva 
Druženje nadarjenih učencev je že 
nekajletna oblika sodelovanja med 
sosednjimi šolami. Prav tako je to pri-
ložnost za druženje, izmenjavo izku-
šenj mentorjev delavnic sodelujočih 
šol. 

Tatjana Lukovnjak in Irena Vodušek

V modri igralnici so otroci spoznavali prve korake v svet prometa in njene var-
nosti. V veliko pomoč pri tem nam je projekt Pasavček, v katerem sodelujemo.

Šahovske figure iz aluminija 
Foto: Tatjana Lukovnjak

Utrinki iz vrtca Najdihojca Hajdina

V zeleni igralnici sodelujemo v projektu Pasavček. Spoznali smo različne vrste 
prometa, različna prevozna sredstva in uporabo le-teh. Najpomembnejše pa je, 
da vemo, kako se veliki in mali pešci vključimo v promet.

Otroci v modri igralnici skozi pravljico spoznavajo pomen čiščenja zobkov. 
Besedilo in foto: VV

Pomlad je čas za nove načrte in projekte. V rumeni igralnici smo te dni ustvarjali 
velikonočno dekoracijo in spoznavali pomen praznovanj.
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Ko nam na nočitev v vrtcu ostane lep spomin

Otroci rdeče in bele igralnice, ki 
bodo jeseni sedli v šolske klopi, so v 
vrtcu preživeli zelo lep dan in noč. Vsi 
skupaj smo komaj čakali ta dogodek. 
Bil je zares nekaj posebnega. 
Otroci so zjutraj prišli v vrtec kot obi-
čajno, le da so s seboj prinesli še vse 
potrebno za nočitev. Po zajtrku smo 
se odpeljali v Maribox v Maribor in si 
ogledali risani film Kako izuriti svoje-
ga zmaja 3. Prvi in drugi del smo si 
pogledali skupaj v vrtcu, zato je tretji 
del še posebej pritegnil našo pozor-
nost. Kosili smo v McDonald’su. Izja-
ve otrok, da je to res najbolj krasen 
dan v vrtcu, povedo veliko. Ko smo 

se vrnili v vrtec, smo se igrali, plesali 
in se zabavali. 
Iskali smo tudi skriti zaklad. Otroke 
so čakale posebne naloge, ki so jih 
morali opraviti. Po uspešnem reševa-
nju jih je pot pripeljala do presene-
čenja. Vse naloge v skritem zakladu 
so bile povezane z ogledom risanke, 
zato so bile še toliko bolj zanimive. 
Po poznem kosilu smo dokončali in 
si pripravili laterne. Vreme nam je 
bilo letos zelo naklonjeno in tisti, ki 
so nas opazili na sprehodu, so po-
vedali, da smo bili res lepi. Preden 
smo se zares odpravili spat, smo 
svoje želodčke nasitili še s slastnimi 

palačinkami. Otroci so polni dožive-
tij minulega dne zaspali in se zjutraj 
nasmejani zbudili. Po zajtrku smo se 
počasi pripravili na odhod domov. 
Verjamemo, da bo nočitev v vrtcu 
otrokom pustila zelo lepe in nepo-
zabne spomine na vrtec. 
Vzgojiteljice se staršem zahvaljuje-
mo za zaupanje in vesele smo, da 
svojim otrokom omogočajo taka ne-
pozabna doživetja. 

Besedilo in foto: Maja Bezjak

Otroci bele igralnice so si pred nočitvijo ogledali risanko.

Otroci so polni doživetij minulega dne zaspali in se zjutraj nasmejani zbudili.

Druženje ob dnevu družin 
v vrtcu

Druženja so tista, ki nas bogatijo in veselijo. Marec nam 
daje za to veliko priložnosti. Tudi v vrtcu vsako leto z ve-
seljem pripravimo različna druženja s starši. Eno izmed teh 
smo izpeljali ob materinskem dnevu in ga naslovili Dan 
druženja družin. K sodelovanju smo tudi letos povabili 
starše otrok, da pripravijo gledališko predstavo. Ekipa lan-
ske gledališke skupine, obogatena z novima članoma, je z 
veseljem sprejela izziv in se ob koncu februarja sestala na 
prvem srečanju, na katerem je že padla ideja za predstavo, 
ki bi jo lahko pripravili. To je bila Mojca Pokrajculja. Sledili 
so sestavljanje scenarija, govorne vaje, iskanje kostumov 
in rekvizitov, podajanje različnih idej, ki so na koncu našle 
skupno pot. Vsako naslednje srečanje je vse sodelujoče še 
bolj navdihnilo. Skupaj smo uživali na vajah in preizkušali 
čare gledališkega odra v Domu krajanov Skorba. S pozitiv-
no energijo, mnogimi idejami, ki so se porajale, je predsta-
va vedno bolj dobivala svojo končno podobo. Na dan dru-
ženja smo se vneto pripravljali tudi v vrtcu, kjer so otroci 
izdelovali majhne pozornosti za svoje mame in se skupaj z 
vzgojiteljicami učili novih pesmi. 
V sredo, 27. marca, smo se zbrali v Domu krajanov Skorba, 

da skupaj obeležimo materinski in družinski dan. Druženje 
so najprej obogatili otroci vrtca Najdihojca. Vrtčevski zbor-
ček Mavrica raja se je pod mentorstvom vzgojiteljic Duške 
in Simone predstavil s pesmijo. Nato smo si ogledali po-
snetke z nastopi otrok posameznih igralnic in otrokom ob 
koncu podarili velik aplavz. Zatem so se ponovno razgrnile 
zavese in predstava gledališke skupine staršev se je zače-
la. Vsi prisotni v dvorani so z zanimanjem in navdušenjem 
sledili predstavi. Mojca Pokrajculja je skupaj s svojo babico 
in gozdnimi živalmi poskrbela, da nihče v dvorani ni ostal 
brez smeha na obrazu. Aplavz na koncu predstave pa je 
potrdil, da ves trud staršev, ki so se predstavili kot igralci, 
in trud vseh otrok vrtca nista bila zaman. 
Ob koncu smo bili vsi zadovoljni, druženje pa nam bo 
vsem ostalo v lepem spominu. 

Besedilo in foto: Renata Gabrovec

Dišalo je po slastnih krofih

V času pusta po hišah zelo diši po 
krofih. Tako je po pravih pustnih kro-
fih dišalo tudi v vrtcu Najdihojca pri 
najmlajših otrocih v oranžni igralnici. 
Vzgojiteljica je otroke prijavila na do-
brodelno akcijo, ki jo je v času pusta 
organizirala Štajerska budilka Radia 
Ptuj v sodelovanju s Ptujskimi pekar-
nami in slaščičarnami. Bil je petek, ko 
se nam je zjutraj nasmehnila sreča in 
je nekdo potrkal na naša vrata. Obi-
skal nas je gospod Dalibor iz Štajerske 
budilke ter nam prinesel slastno in 
okusno ptujsko slaščico, ki jo najbo-
lje pripravijo PPS. Otroci so se krofov 
zelo razveselili in z veseljem ugriznili 
vanje. Štajerski budilki in Ptujskim pe-
karnam in slaščičarnam se otroci ter 
kolektiv vrtca iskreno zahvaljujemo 
za njihovo presenečenje in dobrodel-
nost. 

Besedilo in foto: Barbara Radek
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Spoznali smo domačo obrt pletarstvo
Na obisk smo povabili babico in ded-
ka, ki se ukvarjata s pletarstvom. Z ve-
seljem sta se odzvala našemu vabilu in 
nam pokazala, kako nastajajo košare. 
Izvedeli smo marsikaj zanimivega in 
poučnega, se naučili, katere šibe so pri-
merne, kako jih je treba obdelati, kako 
se začne plesti košaro. Kot pletarji smo 
se preskusili tudi sami, saj sta otrokom 
pripravila različne delavnice, v katerih 
so preizkušali svoje spretnosti. Skupaj 
smo preživeli zanimivo dopoldne, ki je 
hitro minilo. Babici in dedku Francu in 
Mariji Žunkovič se iz srca zahvaljujemo, 
da sta si vzela čas in nas obiskala. 

Besedilo in foto: Renata Gabrovec

Otroci bele in rdeče igralnice so skupaj spoznavali pletarstvo.

Erasmusi v Dražencih

Med 23. februarjem in 1. marcem so učence sedmih, osmih 
in devetih razredov Osnovne šole Breg obiskali učenci iz 
tujine. Prišlo je 24 učencev, po osem iz Poljske, Turčije in 
Finske. Naša družina je gostila kar dva, Poljaka Mateusza, 
12-letnega učenca 6. razreda iz kraja Rzeszow, in 13-letno 
Turkinjo Sudem, učenko 7. razreda iz mesta Balikesir. Do 
izmenjave učencev je prišlo v okviru programa Evropske 
unije na področju izobraževanja Erasmus+. Združil nas je 
projekt Robotika.
V soboto, 23. februarja, smo na avtobusni postaji Ptuj ob 
deseti uri pričakali Mateusza. Z njim smo si ogledali etno-
grafsko povorko, ki je potekala po starem delu Ptuja. Med 
potjo domov smo si privoščili krofe. Ob sedmi uri zvečer 
so na železniško postajo Ptuj prispeli še učenci iz Turčije. 
»Naša« Sudem je bila zelo utrujena po 20-urnem potova-
nju s štiriurnim postankom v Ljubljani, zato smo hitro od-
šli domov počivat, saj nas je čakala naporna nedelja. 
V nedeljo zjutraj ob deseti uri smo se skupaj z drugimi 
udeleženci projekta Robotika in njihovimi gostitelji dobili 
pred Mestno hišo na Ptuju. Razdelili smo se v skupine in 
Slovenci smo drugim učencem s pomočjo aplikacije na 
telefonu razkazali in predstavili stari del Ptuja in njegovo 
zgodovino. Aplikacija nas je vodila od znamenitosti do 
znamenitosti. Na koncu smo se ponovno dobili pred Me-
stno hišo. 
Draženci so gostili tudi druge učence iz tujine in tako 
smo nedeljski popoldan preživeli ob druženju, sprehodu 
po naši vasi in družabnih igrah. Zvečer smo si ogledali še 

predstavitev tradicionalnih etnografskih mask pred Me-
stno hišo. Med tednom smo imeli udeleženci projekta 
Robotika med poukom delavnice na to temo, drugi go-
stitelji pa smo imeli pouk.V ponedeljek popoldan smo si 
z Mateuszom in Sudem ogledali Ptujski grad in v njem 
odkrili slike oseb iz časa osmanskega cesarstva – turkerije. 

Zala in Blaž s prijateljema na dvorišču Ptujskega gradu

Spominski selfi

Sudem nam je predstavila del turške zgodovine, saj je po-
znala večino portretirancev. Mateusz pa je v oddelku zbir-
ke slik na steklo prepoznal sliko črne Marije iz Čenstohove 
v bližini njegovega rodnega kraja na Poljskem.
Udeleženci robotike smo si v torek ogledali robotski del 
tovarne Talum. Predstavili so nam izdelavo avtomobilskih 
delov in izdelavo rondelic. Bilo je zelo zanimivo. Popoldan 
smo si naredili športni dan, fantje smo igrali nogomet, de-
kleta pa so se sprehodila po bližnji okolici.
V sredo smo si v Mariboru ogledali Fakulteto za elektro-
niko, računalništvo in informatiko (FERI) ter Hišo ekspe-
rimentov. Popoldan smo devetošolci priredili ples v ma-
skah, zato smo se že doma maskirali. Na plesu smo se zelo 
zabavali in izbrali najbolj zabavni maski – zmagali sta ba-
nana in jajce na oko. 
Četrtek je bil zadnji dan šolskega druženja z gosti. V šoli 
smo imeli delavnico, v kateri smo sestavljali in programira-
li robote. Po koncu delavnice pa smo učenci in učitelji odšli 
v nakupovalni center, kjer so si gostje poiskali spominke. 
Popoldan smo si privoščili prve kepice sladoleda letos. 

Zvečer smo staršem obeh gostov poslali po elektronski 
pošti še nekaj skupnih fotografij iz preteklih dni. 
Prišel je petek, 1. marec – dan odhoda. Ob sedmih zjutraj 
smo Sudem odpeljali na železniško postajo Ptuj, kjer smo 
se od nje poslovili. Z vlakom so se odpravili na Bled, kjer so 
tudi prespali, nato pa so se z letalom vrnili v Turčijo. Mateu-
sz pa je odšel v šolo skupaj z nami. Ob devetih so se Poljaki 
z avtobusom odpravili na ogled Dunaja, kjer so prespali 
in se naslednji dan odpravili domov. Skupina Fink pa se je 
odpravila proti letališču že ob 5. uri zjutraj. 
Izkušnja, da smo za en teden sprejeli tuje učence v naš 
dom, je bila zelo zanimiva. Ugotovili smo, da je znanje an-
gleščine zelo pomembno, saj bi se brez njega zelo težko 
sporazumevali. Seznanili smo se z drugačnimi kulturami 
in navadami. Izboljšali pa smo tudi svoje znanje robotike. 
Spletli smo nove prijateljske vezi in želiva si, da bi v priho-
dnosti tudi midva lahko obiskala tako Mateusza na Polj-
skem kot tudi Sudem v Turčiji.

Zala in Blaž Cebek

V grajskih sobanah se najde marsikaj zanimivega.S prijateljema so zaigrali tudi nogomet.

Razstava “Turistični spominek mojega kraja” v PSC 
Hajdina

Otroci bele in rdeče igralnice vrtca Najdihojca Hajdina z 
mentoricami Renato Gabrovec, Majo Bezjak, Kajo Merc in 
Gordano Ilić so tudi letos sodelovali v projektu Turizem in 
vrtec Turistične zveze Slovenije in ustvarjali na temo »Turi-
stični spominek mojega kraja«.
Le delček bogatega likovnega ustvarjanja in idej za turi-
stični spominek so pokazali na likovno-fotografski raz-
stavi, ki so jo odprli v sredo, 24. aprila, v razstavišču PSC 
Hajdina. Pri odprtju sta jim pomagala podžupan Občine 
Hajdina Franc Krajnc in pomočnica ravnateljice Viktorija 
Vrabl.
Vse čestitke!

Foto: TM
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Skorbovski orači od hiše 
do hiše

Orači že od nekdaj veljajo za eno izmed najbolj priljublje-
nih pustnih mask na našem območju, saj s svojim priho-
dom na domačijo prinesejo upanje za dobro letino, lju-
dem pa zaželijo dobro in srečno v novem letu.

To lepo tradicijo sta v pustnem času ohranjali tudi skupi-
ni malih in velikih oračev iz Skorbe. Obiskali so domačije 
v svojem kraju in okolici in povsod so bili dobro sprejeti. 
Pobirač, ki pobira darove ob obisku domačije, pa je imel 
polne roke dela.

TM

Od hiše do hiše so se podali tudi mali orači.
 Foto: RG

Po Skorbi in okolici se je na pustno soboto slišalo, da so bili na obisku orači iz 
Skorbe. Foto: RG

Pustni torek na 
občinskem trgu

Na letošnji pustni torek, ko je letošnje dolgo pustno ob-
dobje šlo h koncu, je bilo živahno in veselo tudi na osre-
dnjem občinskem trgu na Hajdini. Tam so se na povabilo 
župana mag. Stanislava Glažarja zbrale maske iz OŠ Haj-
dine, med katerimi so bile nekatere posebej domiselne.

Besedilo in foto: TM
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Na zboru članov TD Mitra Hajdina se je predstavil turistični podmladek OŠ Haj-
dina.

Utrinki z delovnega srečanja članov TD Mitra Hajdina, ko je poročilo o delu dru-
štva predstavila predsednica Sonja Brlek Krajnc.
Foto: Silvestra Brodnjak

Deveto delovno srečanje članov TD Mitra Hajdina

Tudi letošnje delovno srečanje so v uvodu obogatili mladi 
raziskovalci – turistični podmladek OŠ Hajdina z mentorji. 
Predstavili so kratko vsebino in zaključke dveh raziskoval-
nih nalog, za katere so prejeli tudi lepi nagradi. Nato je sledil 
občni zbor, ki ga je vodil Marijan Fesel.
Sonja Brlek Krajnc, predsednica TD Mitra Hajdina, je v ob-
širnem poročilu predstavila številne dogodke in uspešno 
opravljeno delo v minulem letu, izpostavila je tudi nekatere 
večje in vsebinsko bolj pomembne dogodke in projekte: ple-
tarski tečaj, velikonočno razstavo v župnijski cerkvi, izdelo-
vanje presmecev, ocenjevanje domov in drugih objektov v 
občini, predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas, na Do-
brotah slovenskih kmetij, strokovno ekskurzijo, kar je nedvo-
mno veliko doprineslo tudi k večji prepoznavnosti občine 
Hajdina in bogatenju njene turistične ponudbe. 
LETOS V OSPREDJU PROJEKT DOBRINE S HAJDINE
Na zboru članov je Sonja Brlek Krajnc, ki bo TD vodila tudi 
v novem mandatu, predstavila tudi program dela za leto 
2019 in poudarila, da je veliko zastavljena v prvih mesecih 
leta že izpeljanega. Povedala je, da se bo TD Mitra s sekcijo 
Hajdoški pletarji predstavilo na 30. razstavi Dobrote sloven-
skih kmetij, čakajo jih priprave na izvedbo projekta Dobrine 
s Hajdine – informiranje zainteresiranih občanov in društev, 
pozivi k sodelovanju, zbiranje nabora idej, v načrtu imajo 
organizacijo predavanj, projekcij in izobraževanj za člane in 
širšo javnost (poročila s potovanj naših članov, predavanja 
s področij etnologije, zgodovine in umetnostne zgodovine). 
Tudi organizacijo poldnevnih popoldanskih izletov v bli-
žnje kraje, k sorodnim društvom, in sicer vsak drugi če-
trtek v mesecu od maja naprej, pripravo predavanja na 
temo urejanja okolice in stavb, dopolniti želijo društveno 
spletno stran, čaka jih evidentiranje snovne in nesnovne 
dediščine vasi v občini Hajdina, zbiranje predlogov ter 
pobuda za pobratenje s sorodnim društvom ter pobuda 
občinam za pobratenje med občinami. Še naprej želijo 
sodelovati z OŠ Hajdina in učenci pri izbirnem predme-
tu turistična vzgoja, bolj povezati gostinsko ponudbo v 
občini, oblikovati inovativne menije, turistične produkte 
ter izpostaviti skupno nastopanje na tržišču. V TD Mitra so 
odprti za ideje za nove projekte in prireditve, v društvo pa 
želijo pridobiti še več novih članov in biti še bolj uspešni 
pri zbiranju sponzorskih sredstev.

TM 

V gasilskem domu na Hajdini je bil 4. aprila redni in hkrati tudi volilni zbor članov TD Mitra Hajdina. Vodstvo je pred-
stavilo poročilo o delovanju društva v minulem letu in hkrati načrte za leto 2019, za uspešno delo pa jim je čestital tudi 
župan mag. Stanislav Glažar.

Zbor članic Društva žena in deklet Gerečja vas
Letošnji zbor članic Društva žena in deklet Gerečja vas je potekal 16. marca v prostorih gasilskega doma v Gerečji vasi. 
Letos so se srečali malo kasneje, saj so članice vikend ob 8. marcu, kot je bilo tradicionalno v prejšnjih letih za izvedbo 
zbora članic, izkoristile za popoldanski izlet in druženje ob prazniku žensk.

Članice Društva žena in deklet Gerečja vas, člani MePZ kot 
sestavnega dela društva ter številni gostje, članice soro-
dnih društev iz domače in sosednjih občin, predstavniki 
domačih društvenih institucij ter podžupan so se zbrali 
na 19. rednem letnem zboru članic v dvorani gasilskega 
doma v Gerečji vasi.
Najbolj pomemben je bil pregled dela društva za prete-
klo leto 2018. Poročilo je predstavila predsednica Magda 
Intihar, še posebej pa je poudarila nekaj novosti, novih 
projektov, ki so jih vpeljale v preteklem letu. Treba je ome-
niti, da so se po 15 letih poslovile od projekta Košnja trave 
nekoč in ga nadomestile z Vaškimi družabnimi igrami, ki 
so prav tako potekale na prostem, na že znani lokaciji na 
Nemčovem travniku. Tekmovanje v kuhanju golaža pa je 
ostalo tradicija.
Naslednji omembe vreden projekt preteklega leta je bil 
Sušena jušna zelenjava, s katerim so se ukvarjale praktično 
vse leto, od predavanja strokovnjakinje Miše Pušenjak do 
setve, okopavanja, spravila, priprave, sušenja in embalira-
nja sušene jušne zelenjave. Končni produkt projekta so v 
manjši obliki predstavile ob občinskem prazniku na stojni-
ci pred cerkvijo in udeleženkam na tradicionalnem turnir-
ju v paveršnopsu za ženske.
Poleg navedenih so članice čez leto opravljale vse druge 
aktivnosti, prav tako pa velja omeniti poročilo MePZ, ki je s 
številnimi vajami in nastopi dopolnil že tako pestro doga-
janje v društvu.
Po končanem uradnem delu zbora članic so dogajanje 
popestrili še člani Folklornega društva sveti Štefan, ki so 
zaplesali svoj novi ples, za veselo druženje pa sta po oku-
snem delu zbora poskrbela mlada frajtonarja Jan in Jaka.

Besedilo in foto: MI

Utrinki z letošnjega zbora članic Društva žena in deklet Gerečja vas
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Glavna prireditev, praznična počastitev dveh desetletij de-
lovanja, je načrtovana za soboto, 1. junija 2019. Do takrat 
poteka zbiranje fotodokazov o minulem delu za jubilejno 
publikacijo, kar pa sploh ni tako enostavno, kot bi si kdo 
zamislil. Med stotinami posnetkov bi bilo treba izbrati le 
najpomembnejše, z največjo zastopanostjo članic, z naj-
boljšimi rezultati na tekmovanjih, z najlepšimi dekoracija-
mi in še o marsičem, kar ostaja poleg podrobnih poročil 
o delu zapisano v spominih aktivnih hajdinskih kuharic, 
ročnodelk, klekljaric, kvartopirk, metalk pikada, pevk in 
seveda Rimljank, ki so ime svojega društva ponesle v raz-
lične kraje po Sloveniji in tudi prek meja domovine. Iz pre-
dalov in omar bodo na svetlo prestavile številna priznanja, 
nagrade, pohvale in zahvale za udeležbe na različnih tek-
movanjih in prireditvah, ki žal ne najdejo svojega mesta 
nekje, kjer bi bile na ogled, ko medse povabijo goste od 
drugod, še posebej pa iz drugih društev v okviru Zveze 
kmetic Slovenije. 
Upanje umre zadnje. Zato Hajdinčanke še naprej poskuša-
jo verjeti besedam prvega moža v občini, da tudi vodilnim 
ni vseeno za njihove delovne pogoje, ki so ob neštetih ak-
tivnostih na različnih področjih nezavidljivi. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Izpred gasilskega doma v Gerečji vasi 
jih je pot z avtobusom najprej vodila 
do bližnjega gradu v Račah. Sprejela 
jih je prijazna vodička in jih popeljala 
po prostorih gradu, kjer so si ogledale 
maketo gradu, protokolarno dvorano 
in grajsko kapelo, na ogled pa sta bili 
tudi muzejska zbirka starega orodja in 
grajska vinska klet. Izvedele so veliko 
o bogati zgodovini gradu in njegove 
okolice ter še veliko več o dogodkih 
današnjega časa.
Naslednja postaja je bila cerkev sv. 
Jožefa Delavca, ki stoji skoraj v nepo-
sredni bližini gradu in je po svoji zuna-
njosti zelo posebna, saj sploh ne daje 
videza tradicionalnega sakralnega 
objekta. Pred cerkvijo jih je pričakal 
tamkajšnji župnijski upravitelj Robert 
Emeršič in jim predstavil celotno, dokaj 
kratko zgodovino cerkve. Posebno po-
zornost pritegne čudovit zlati mozaik, 
o katerem je znal gostitelj zelo veliko 
povedati na prav svojstven način. Zelo 
posebna cerkev s posebno lepim mo-
zaikom in posebnim gostiteljem. Vre-
dno ogleda.
V MLINU
Pot jih je nato odpeljala do mlina Pe-
čovnik v Framu, ki ima svojo tradicijo 
skozi več generacij. Najprej je bil klasi-
čen mlin na vodo, ki je pritekala s Po-
horja. Danes poteka proizvodnja na 
električni pogon zaradi usihanja neka-
terih potokov, del proizvodnje električ-
ne energije pa imajo še vedno iz narav-
nega vodnega vira.
Članice so spoznale proizvodni proces 
odkupa različnih vrst zrnja za moke, 
mletje, sejanje in prečiščevanje ter 
pakiranje za prodajo. Gospodinje so 
si tudi nabavile različne vrste moke za 

lastno gospodinjstvo. Glavni namen 
obiska mlina je šel v sklop letošnjih ku-
harskih delavnic društva, ki bodo po-
tekale na temo peke kruha iz različnih 
vrst moke.
PAŠA ZA OČI V MUZEJU KAMNIN
Po kratkem oddihu med potjo jih je ča-
kal še ogled muzeja kamnin Pangea v 
Dragonji vasi. Profesor Vili Podgoršek 
je članice popeljal skozi čudovit svet 
svojih popotovanj, rezultat katerih je 
neprecenljiva zbirka kamnin in rudnin 
praktično iz vsega sveta. Vse kamnine, 
ki jih je v muzeju na tisoče, so pritegni-
le veliko pozornosti članic, ki so se kar 
razgubile med vitrinami, polnimi čudo-
vitih kamnov. Vitrine so izdelane pose-
bej in pod posebnimi pogoji za razsta-

vljanje tovrstnih naravnih predmetov. 
Kamnine, tako številne in tako različne, 
da jih je z besedami nemogoče opisati, 
so prava paša za oči.
Obisk vseh krajev, objektov in pred-
metov je udeleženke tudi malo utrudil. 
Zato so se odpravile še na prijeten za-
ključek večera v gostilno Kureš v Šiko-
le, kjer se je čas tudi ustavil. Ob prijetni, 
predvsem pa okusni domači večerji so 
se družile do poznega večera, društvo 
pa je za udeleženke izleta pripravilo še 
majhno presenečenje – cvetico in roč-
no izdelano voščilnico, ki so jih za na-
men praznovanja članice izdelovale že 
v februarju.

Besedilo in foto: MI

Utrinek iz muzeja kamnin v Dragonji vasi. Obisko-
valke so bile navdušene nad lepoto številnih ka-
mnin in rudnin.

Članice DŽD Gerečja vas so se, kot veleva tradicija, ob 8. marcu, dnevu žena, 
podale na popoldanski izlet. Pot jih je vodila v bližnjo okolico – do gradu v Ra-
čah, cerkve, mlina Pečovnik v Framu in Dragonje vase, kjer so si ogledale muzej 
kamnin. Večer so zaključile ob prijetnem druženju v gostilni Kureš v Šikolah.

Gerečjevaščanke od Frama do 
Dragonje vasi

Skupinska fotografija pred čudovitim in nepozabnim mozaikom v rački cerkvi

Prijazna vodička je izletnice popeljala skozi čudovite prostore račkega gradu.

Med poslušanjem izčrpnega poročila predsednice Marije Pulko so bili štirje mo-
ški predstavniki hajdinske civilne in cerkvene javnosti – župan mag. Stanislav 
Glažar, župnik in naddekan Marijan Fesel, diakon Primož Lorbek in predsednik 
PGD Hajdina Emil Ogrizek – vsak po svoje zamišljeni.

Hajdošanke praznovale 
dan žena

Članice Društva žensk Hajdoše so se tudi letos srečale na 
praznovanju dneva žena. Vsako leto si pripravijo prazno-
vanje in letošnje je bilo že dvajseto. Letos se je zbralo 45 
članic.

Na praznični dan, 8. marca, so se zbrale v dvorani gasilske-
ga doma. V kulturnem programu so nastopili pevci MoPZ 
PGD Hajdoše, prebrale so tudi pesmi svoje članice Olge 
Vidovič. 
Po krajšem nagovoru, izrečenih lepih željah ob prazniku in 
po dobri večerji so na pravi zabavi z muzikantom Bojanom 
nadvse prijetno preživele praznični večer. Vsaka si je za po-
potnico domov odnesla še lepo primulo. Praznični večer je 

minil v prijetnem vzdušju. Ženske so dokazale, da se znajo 
tudi v ženski družbi zabavati in imeti lepo.

Hilda Bedrač

20. zbor članic Društva žena in deklet občine Hajdina

V jubilejnem, 20. letu delovanja Društva žena in deklet občine Hajdina so prizadevne članice do trenutka, ko nastaja ta 
zapis, uresničile že nekaj točk iz programa dela za tekoče leto. Mimo so košicnbal, tekmovanje v pikadu, zbor članic idr. 
Vse drugo bo potekalo po običajnem zaporedju, ki pa dopušča tudi kako nepredvideno aktivnost. 

Delovno predsedstvo, ki ga je kot že leta doslej vodila Mojca Vomer Gojkovič, 
je ob sodelovanju predsednice društva Marije Pulko, Nataše Kolar, Ide Janžel in 
tajnice Angelce Sagadin, v uvodu nastopajočih pevk KPD Stane Petrovič Hajdina 
in Kulturnega društva Skorba ter razpravljavcev tudi dvajseti zbor članic v sobo-
to, 9. marca, uspešno pripeljalo do točke razno.



38 39

April 2019 April 2019

20 let Društva gospodinj Draženci

V Dražencih so 6. aprila članice tamkajšnjega Društva gospodinj Draženci na rednem občnem zboru proslavile tudi ju-
bilejnih 20 let društva, najlepše spomine in fotografije pa so predstavile v priložnostnem zborniku. Izšel je z naslovom 
Spoštujmo preteklost, ohranjajmo sedanjost, v njem pa so zbrani dragoceni spomini zadnjih dveh desetletij. Dražen-
čankam so ob jubileju čestitali mnogi vabljeni gostje in domačini, med njimi tudi župan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar.

Zdenka Godec, ki Društvo gospodinj 
Draženci vodi vseh 20 let, je v osre-
dnjem nagovoru povedala, da so 
draženske gospodinje postale ena 
velika družina, že od nekdaj znane 
po odlični domači »gibanci« in naj-
boljšem kruhu iz krušne peči. Že od 
leta 1996 se je kazala močna želja 
po organiziranem druženju žensk na 
vasi in takrat so jim dobre domače 
gospodinje pri Golobovih odstopile 
kuhinjo, da so lahko pri njih potekali 
prvi kuharski tečaji peke potic, kruha, 
krofov, drobnega peciva. Povezanost 
z drugimi vaščani je postajala vedno 
večja, je v zbornik spominov zapisala 
predsednica društva.
»Pomembna obletnica je vsekakor 
8. marec 1996, ko smo se prvič v ve-
likem številu zbrale, se odpeljale na 
kmečki turizem in obeležile praznik 
žensk, ki je postal tradicija do danes. 
Z ustanovitvijo nove občine Hajdina 
smo imele vse pogoje za ustanovitev 
društva in s prvim županom Rado-

slavom Simonič, ki je imel velik po-
sluh za društva, in s podporo doma-
čih svetnikov smo na mojo pobudo 
v sklopu  Kmetijske svetovalne služ-
be Ptuj s Terezijo Meško 4. februarja 
1999 sklicale ustanovni občni zbor, 
na katerem sem bila tudi izvoljena za 
predsednico.
KMEČKA PEČ S KRUHOM JE V LO-
GOTIPU DRUŠTVA

Imenovan je bil prvi upravni in nad-
zorni odbor, hitro smo uredile vse, 
kar je bilo za društvo potrebno. Obli-
kovale smo logotip društva, izbrale 
smo kmečko peč s kruhom, v pravila 
društva pa zapisale, da so namen dru-
štva druženje in izobraževanje žensk, 
izmenjava različnih koristnih infor-
macij in izkušenj, družabne in kultur-
ne aktivnosti, ohranjanje in obujanje 

Članice v družbi gostov in nagrajencev

krajevnega izročila, gospodinjskih opravil ter prizadeva-
nje za ustrezno mesto podeželskih žena in boljšo kako-
vost življenja žensk na vasi. Po predlogu našega vaščana 
Vilija Polajžerja smo članice sprejele tudi njegov slogan 
Še mnogokaj na vasi potrebno bo storiti, da življenje vre-
dno bo živeti, ki nas spremlja še danes. 
Naše vezi v dvajsetih letih so postale zelo močne in pri-
jetne, druženja zelo koristna. Velikokrat smo znale sku-
paj premagati marsikatero težavo in se naučile živeti kot 
čebelice – tako nam nekateri tudi rečejo – in zato je tudi 
Slakova pesem Čebelar postala naša himna.
VSAKA ČLANICA JE DODALA SVOJ BISER
Članstvo je z leti hitro naraščalo, od 60, 90 do 100 članic. 
Idej za različne aktivnosti je bilo vedno dovolj, zanimanje 
še večje, včasih pa nam že zmanjkuje časa, a ko stopimo 
skupaj vse članice, ki jim nikoli ni ničesar težko, zastavlje-
ne cilje še zmeraj pripeljale do konca. 
Spoznale smo, da smo v našem društvu s svojo zagna-
nostjo in neizmerno voljo do obujanja preteklosti in 
odkrivanja nekaj novega sestavile skupaj velik mozaik. 
Vsaka izmed nas je dodala svoj biser, zato je naš Zbornik 
spominov tako bogat in napolnjen z nepozabnimi spo-
mini. Želim, da so naša srečanja in druženja povezana še 
naprej z dobro mislijo Imejmo se radi in spoštujmo se, kjer 
koli smo,« je na slavnostnem dogodku razmišljala Zden-
ka Godec. 

PREPOZNAVNOST DRUŠTVA SKOZI PRIREDITVE IN 
PROJEKTE
V vseh teh letih delovanja so Draženčanke izpeljale ve-
liko dobrih in izvirnih projektov, pripravile so odlične 
izdelke in jih predstavile na razstavah, veliko so se pred-
stavljale tudi naokoli, spletle mnogo dobrih prijateljskih 
vezi, odkrile veliko lepih kotičkov po Sloveniji, se veselile 
na praznovanjih in skupnih druženjih, veliko lepih spo-
minov pa imajo tudi na skupne ekskurzije po evropskih 
državah.
Veliko so naredile tudi za prepoznavnost, v ospredju pa 
je njihov dogodek Gospodinjski večer – srečanje s so-
rodnimi društvi in tekmovanje v ročni izdelavi domačih 
rezancev, izdelale so tudi darilno škatlo za rezance, bele 
bluze in rumeni predpasnik z znakom društva, spremlja 
pa jih tudi maskota – lutka »vesela gospodinja«, ki jo je 
oblikovala članica Vesna Cestnik.
Omeniti velja še projekte Ajda, Zelišča, Kulinarika, Giban-
ca, Kruh iz krušne peči, Marmelade, Sokovi, Žita, Domača 
semena in še bi lahko naštevali. Vsak od teh je v društvu 
pustil lepe spomine in svoj zapis ima tudi v zborniku, v 
katerem so zapiski dveh desetletij ustvarjalnosti dražen-
skih gospodinj.

TM 
Foto: arhiv društva

Zdenka Godec, predsednica Društva gospodinj Draženci, v družbi predstavnic 
sorodnih društev v občini Hajdina

Naslovnica jubilejnega zbornika
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Najštevilnejše društvo je od leta 2004, 
s kratko prekinitvijo v obdobju od leta 
2008/09, zelo uspešno vodil Anton Ce-
stnik, ki pa se je na letošnjem zboru 
članov s pisno odstopno izjavo, dano 
upravnemu odboru društva, svoji 
funkciji zaradi zdravstvenih razlogov 
odpovedal. Zbor članov je njegov od-
stop sprejel in do izteka mandata leta 
2020 vlogo predsednice zaupal Anici 
Drevenšek. 
Iz poročil o delu in programa za na-
prej je razvidno, da čaka člane tudi 
letos veliko aktivnosti, o katerih bodo 
sproti obveščeni prek mreže pover-
jenikov. Zadovoljni so z udeležbami 
na kolesarskih in pohodniških turah, 
polnimi avtobusi, ki jih popeljejo na 
izlete in ekskurzije v različne konce 
domovine, z novimi močmi se vra-
čajo z letovanj v Izoli, družijo se na 
kostanjevih piknikih, prednovoletnih 
zabavah idr. Z aplavzi nagrajujejo 
ljudske pevke, ki že 24., in pevce, ki 
že 27. leto vedno poskrbijo za kultur-
ni uvod v srečanja in društvo ter Ob-
čino Hajdina zastopajo na številnih 
dogodkih. 
Mnogo manj pa se hajdinski člani od-
zivajo povabilom v projektu Starejši 
za starejše, v katerem si prizadevajo 
ohranjati vezi s tistimi upokojenci, ki 
jih je ostarelost priklenila med štiri 
stene. Mogoče so besede gostje Sil-
ve Gorjup, podpredsednice Pokrajin-
ske zveze društev upokojencev Spo-
dnje Podravje, padle na plodna tla in 
bosta koordinatorica Marica Kauče-
vič in po novem tudi njen sodelavec 
Branko Burjan dobila še kaj novih 
prostovoljcev, ki bodo pripravljeni 
sodelovati v teh aktivnostih. Iz po-
datkov zveze izhaja, da se starostna 
meja naših članov zvišuje, da je med 
oskrbe potrebnimi upokojenci kar   

48 % samskih oseb, predvsem žen-
skega spola. Zaradi visokih stroškov 
namestitev v domovih za ostarele 
ostajajo starejši v krogu svojih družin, 
kjer pa je velikokrat težko zagotoviti 
stalno prisotnost svojcev. Tu bi lahko 
priskočili na pomoč prostovoljci, ki bi 
v dogovoru z domačimi obiskovali 
svoje sočlane in jim nekoliko skrajšali 
čas, ko so sami doma, z njimi pokra-
mljali, morda kaj malega postorili za-
nje, jim kaj prinesli iz trgovine ipd. 

Prav tako so dragoceni tudi obiski va-
rovancev domov upokojencev; ti se 
vedno razveselijo prihoda kogar koli 
iz njihovega domačega okolja. To bo 
področje, ki mu bo do izteka manda-
ta sedanjih odborov in komisij nova 
predsednica Anica Drevenšek nedvo-
mno posvetila še dodatno pozornost. 
Silva Gorjup je Marici Kaučevič izro-
čila priznanje za dolgoletno sodelo-
vanje v projektu Starejši za starejše.

Na posnetku so prejemniki zahval za 25 let članstva v DUH.

Prejemniki zahval za 30 in 35 let članstva. Drugim bodo zahvale izročili poverjeniki po vaseh.

67. zbor članov Društva upokojencev Hajdina

V dvorani Doma vaščanov v Dražencih se je 27. marca zbrala več kot polovica 486-članskega Društva upokojencev Haj-
dina, ki so prisostvovali 67. obračunu dela.

Anica Koritnik je članica DU Hajdina že 40 let.
Tudi letos so se za 20, 25, 30, 35 in 40 let zvestobe društvu z zahvalami oddolžili članom, ki so bili prisotni. 
Ida Kraner je bila edina od najmlajše ekipe prisotnih upokojencev z 20-letnim članstvom. Ob njej nova 
predsednica Anica Drevenšek in skrajno levo tajnica Marica Kaučevič.

Letos je zahvalo za 40 let članstva v DU Hajdina prejela Anica Koritnik, roj. leta 1932, iz Dražencev, družinska upokojenka po možu Francu, ki 
je bil zaposlen pri Gradisu in je leta 1978 umrl v prometni nesreči. 
Ker se zaradi smrti v ožjem sorodstvu ni mogla udeležiti zbora članov, smo ji zahvalo in rožico odnesli še isti dan domov ter jo prijetno presenetili 
in razveselili. Življenje ji ni bilo vedno naklonjeno, a s svojo pridnostjo in pripravljenostjo poprijeti za vsako delo je skrbela za to, da je ohranila 
in skrbno vzdrževala dom, ki sta ga z možem ustvarila za njuno družino. Vsakomur, ki se ustavi v Dražencih 91, pogled na urejeno dvorišče, 
vedno skrbno obdelan vrt, cvetje na okenskih policah ter pločniku okoli hiše pričara domačnost in sporoča, da za cvetočimi okni živi dobrosrčna 
gospodinja. Kljub častitljivim letom mama Anica vzorno vrtnari na svoji zemlji in njeno dvorišče je okras bližnji okolici. Vsako leto se veseli obiska 
hčerke Marije, ki je že čisto mlada odšla po svetu in živi z družino v Kanadi. Še posebej dragocena je bilo njena pomoč lani, ko se je mama Anica v 
prometni nesreči težje poškodovala. Z le njej dano voljo do življenja in optimizmom se spet posveča vsemu tistemu, kar ji osmišlja jesen življenja. 
Po najboljših močeh pomaga tudi sinu, ki je zaradi bolezni odvisen od tuje nege in pomoči. 
Ob jubileju Anici Koritnik čestitamo tudi v uredništvu Hajdinčana in ji želimo še mnogo lepih življenjskih dogodkov, ki se jih rada udeležuje, če 
ji le zdravje to dopušča.      

Silva Gorjup je tajnici Marici Kaučevič izročila priznanje za dolgoletno sodelovanje v projektu Starejši za 
starejše.

Radoslav Simonič, ki je vodil delovno 
predsedstvo, je po pozdravnih nago-
vorih nekaterih gostov, med njimi žu-
pana Občine Hajdina mag. Stanislava 
Glažarja, ravnateljice OŠ Hajdina Ve-
sne Mesarič Lorber, predsednika DU 
Turnišče Franca Zupaniča ter pred-
stavnic šole zdravja Jadranke Veldin 
in Silve Purgaj, izkoristil priložnost 
in se zahvalil za dolgoletno vodenje 
Društva upokojencev Hajdina dose-
danjemu predsedniku Antonu Ce-
stniku. Ker se zbora članov ni udeležil, 
ga bodo predstavniki društva obiskali 
na domu in se mu tudi uradno zahva-
lili za njegov prispevek k razvoju Dru-
štva upokojencev Hajdina. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak     
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Obletnica

Hitro leto je minilo,
kar se zbrale smo na vasi,

da telo si prevetrimo
in si jutra popestrimo.

Da smo druženje potrebovale,
smo z udeležbo dokazale,

da bo delo počakalo,
se je hitro izkazalo.

Ko je volja, delo steče,
pa če kdo kaj ali nič ne reče.

Zdaj nam telovadba je že rutina,
naša jutranja svežina,

ob praznovanjih se poveselimo,
ob kavici se dobimo

in sreče zaželimo.

Da pozimi se ne prehladimo,
se v dvorano preselimo,

da teče vse po taktu,
to ve tudi naš telovadec Zlatko.

Silva, voditeljica naša,
nas v vsem prekaša,
nas bodri, nas vodi,

zraven še na pohode hodi.

Res rade jo imamo,
nikomur je ne damo,

treba res ni veliko,
da napravimo skupinsko sliko.

Zdravje naša je dobrina,
to nam trobi vsa doktrina,

vsak zase znati mora,
kaj njegova je nadloga.

Da se zvon prehitro ne oglasi,
danes so pač takšni časi,

ne vemo, kdaj odit’ bo treba,
to res prava je nadlega.

Skupaj se poveselimo,
k soncu roke pomolimo,
da še dolgo družba naša,

je za nas kot za čebele paša.
                                 

  Frančka Cartl

7. maja prva obletnica Šole zdravja 
na Zg. Hajdini

Me pa smo kar čakale, dokler nas Sil-
va ni vsako posebej prijazno povabila 
v skupino. Da smo takšno jutranjo re-
kreacijo, posebno še druženje, resnič-
no potrebovale, se je videlo po odzivu 
udeleženk. Pohvalimo se lahko tudi s 
telovadcem Zlatkom in upamo, da se 
bo ojunačil še kakšen moški.
Razgibavanje poteka na gmajni pri lipi, 
v zimskem času nam je društvo upo-
kojencev odstopilo dvorano, za kar se 
jim zahvaljujemo in upamo tudi v pri-
hodnje na dobro sodelovanje. Dobro 
sodelujemo tudi z občino Hajdina, z 
drugimi društvi in skupinami.
Udeležili smo se občnega zbora Šole 
zdravja v Domžalah. Naše članice se 
izobražujejo na skupnih vajah, ki jih 
organizira to društvo. Družimo se tudi 
z drugimi skupinami.
Znamo poskrbeti za prijetno vzdušje 
in smeh v skupini. Telovadbo si podalj-
šamo ob praznovanju rojstnih dnevov, 
dnevu žena ali kar tako. 
Za pusta smo telovadili v maskah. Naj-
bolj zaslužna za dobro voljo in različ-
ne aktivnosti je naša vaditeljica Silva. 
Organizirala je kar nekaj pohodov, 
kratkih izletov in srečanj z drugimi 
skupinami. K nam v goste je prišla tudi 

pohodniška skupina iz Šentilja. Ogle-
dali smo si cerkev na Hajdini v času, ko 
potekajo restavratorska dela. Bile smo 
deležne zanimive razlage o zgodovini. 
S to skupino smo se skupaj odpravili 
na Donačko goro. 
Pripravljamo se na prvo obletnico naše 
skupine, ki bo 7. maja. Vabimo vse, ki 
imate vsaj pol ure časa, da se nam pri-
družite. Oranžna oblačila, v katera smo 
oblečeni, pomenijo veselje, zdravje in 
optimizem, ki ga vsi potrebujemo. Z 
druženjem si polepšamo vsak naš dan. 
Ne čakajte, pridružite se in s tem boste 
veliko naredili zase.

Frančka Cartl

Skoraj bo minilo leto, odkar smo na Zg. Hajdini pri lipi ustanovili skupino Šola 
zdravja. Vedele smo, da takšne skupine že delujejo na Sp. Hajdini, Novi Hajdini 
preko proge in v Slovenji vasi.

Hajdinski telovadci ob letošnjem dnevu žena

S prijatelji iz Šentilja so se podali tudi na Donačko 
goro.
Foto: arhiv Kondrič

Šola zdravja ni le telovadba, je mnogo več
V to, kar sem zapisala v naslovu, stoodstotno verjamem. Zakaj se dolgo nisem priključila nobeni skupini, pa opravičujem 
s tem, da se »ne bi rada nikomur zamerila«.

Zgornjehajdinčanke preko proge so se zbrale okoli Jadranke Veldin, Silve Purgaj 
in Milene Stojadinovič. Njihov športni park postaja pravo zbirališče vseh gene-
racij. Lepo je med njimi, le malo od rok mi je do tja gor. Ker si imava z nekdanjo 
sošolko Mileno še vedno povedati kaj zanimivega iz bogate zbirke osnovnošol-
skih spominov, jih obiščem raje le takrat, ko se zgodi kaj nepozabnega. Dogo-
dek, ko so na telovadbo prišle v novih termoflisih in v njih naredile posnetek v 
zahvalo financerju, ki je vse hajdinske, jutranji telovadbi zaprisežene občanke 
opremil za hladne dni, je bil dovolj vabljiv, da sem jih obiskala tik pred zaključ-
kom redakcije aprilskega Hajdinčana. Na levem rokavu piše Občina Hajdina. 
Hvala štirikrat – v imenu vseh štirih skupin!

Prve so me z jutranjim razgibavanjem že pred šestimi leti navdušile Spodnje-
hajdinčanke (pri Kavalu) Majda Mesarič, Cecilija Bernjak in Nežka Kurnik, ki so 
orale ledino pri spreminjanju miselnosti ljudi na vasi. Nekajkrat sem tudi oble-
kla trenirko in z njimi oddelala vseh skoraj tisoč gibov. Rada imam ta dekleta 
in fante, ki so sicer v manjšini, a so zato njihovi strumni koraki ob koncu vaje 
tisti, ki dajo takt skupini, da zaključi polurni razgibalni uvod v dan. Da pa niso 
le telovadci na igrišču, dokazuje posnetek, nastal na pustni torek, ko so kot že 
večkrat prej prišli na ogled skupinske likovne razstave v razstavišču PSC. O tem, 
da so motive analizirali pri Moškonu, zgodovina molči. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Potem se je Nežka Kurnik odločila, da bo ustanovila svojo skupino Slovenjeva-
ščank in z njimi telovadila bliže domu. Spet so me pritegnile v svoj krog, saj naj-
dem med njimi zanimive sogovornice, s katerimi vedno načnemo kako aktualno 
temo. Zadnje čase se jim je pridružila tudi Anica Drevenšek iz Gerečje vasi, ki jo 
»imam na sumu«, da nabira izkušnje za to, kako bo svoje sočlanice iz društva 
žena in deklet sedaj, ko so po žensko-gospodinjski plati odkljukale vse alineje 
načrtov skoraj dvajsetletne zgodovine, prepričala še o tem, da je treba narediti 
tudi nekaj za svoje zdravje. Ob Nežkinem januarskem 33. rojstnem dnevu (na 
nekaj podlage) pa smo spet pozabile na domotožje, saj se pri Čelanovih poču-
timo kot doma.

To pa je končno tista skupina, pri kateri sem se »dala zapisati«. A to ne pomeni, 
da tudi že telovadim. Za zdaj le s fotoaparatom in poročanjem širši javnosti. 
Ker pa sta me tokrat s svojim besedilom »prehiteli« soimenjakinja in gonilna 
sila več kot dveh desetin nekdanjih gasilk ter še vedno aktivnih članic Društva 
žena in deklet občine Hajdina Silva Purgaj in Frančka Cartl, se tu moje pisanje 
končuje.
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107. občni zbor PGD Hajdina

Zadnji v Gasilskem poveljstvu občine Hajdina so se v soboto, 16. marca, na rednem, 107. občnem zboru sestali člani 
in članice PGD Hajdina. Poročilo o delovanju društva in aktivnostih na področju operative sta članom in gostom, med 
njimi so bili tudi gasilci DVD Brodski Stupnik iz Hrvaške in PGD Mihalovec, predstavila predsednik in poveljnik društva 
Emil Ogrizek in Zlatko Horvat.

Leto 2018 je bilo za gasilce na Hajdini 
zelo plodno in uspešno, polno različ-
nih dogodkov, je povedal predsednik 
društva Emil Ogrizek. V ospredju je 
bila nabava novega gasilskega vozi-
la, ki so ga v društvo pripeljali marca 
lani, slavnostno pa v uporabo predali 
na veliki slovesnosti, na dnevu gasil-
cev OGZ Ptuj na Hajdini. Skozi leto so 
hajdinski gasilci svojo tehniko večkrat 
predstavili na dogodkih, eden od teh 
je bil tudi Oratorij na Hajdini, sodelo-
vali so na dogodkih in sestankih v GPO 
Hajdina, OGZ Ptuj, bili so na kongresu 
GZS na Ptuju. V oktobru, mesecu po-
žarne varnosti, so vaščane povabili na 
dan odprtih vrat in predstavitev dru-
štva. Ogrizek se je tudi zahvalil vsem, 
ki jim pomagajo, jih podpirajo, še po-
sebej občini Hajdina in županu mag. 
Stanislavu Glažarju ter OGZ Ptuj.
»Vsi se zavedamo, da je bila pot do 
uspeha naša trdna beseda, srčnost, 
potrpežljivost in dobro sodelovanje z 
lokalno skupnostjo. Opravili smo še ve-
liko več dela in naši člani veliko prosto-
voljnih ur, zato si brez njih težko pred-
stavljam delo tudi v prihodnje. Člani so 
steber naše organizacije,« je še dodal 
Ogrizek.

LANI NAJVEČ INTERVENCIJ V ČASU 
POPLAV
Delo na področju operative je pred-
stavil poveljnik Zlatko Horvat in de-
jal, da v društvu dajejo velik poudarek 
izobraževanju, zato so skozi leto član-
stvo pošiljali na razna predavanja in 
izobraževanja. Veliko so delali z mla-
dimi, se srečevali na rednih mesečnih 
vajah, pripravili so dan odprtih vrat v 
gasilskem domu, sodelovali na vaji in 
operativnem pregledu GPO Hajdina, 

udeležili so se nekaterih gasilskih tek-
movanj ter redno servisirali in vzdrže-
vali tehniko. V letu 2018 so imeli haj-
dinski gasilci 12 intervencij, največ v 
času poplav. 
Horvat se je članom, članicam, vete-
ranom, mladini in vsem drugim, ki jih 
podpirajo in jim pomagajo pri njiho-
vem delu, zahvalil za dobro sodelova-
nje.

TM 
Foto: Niko Ogrizek

Prejemniki priznanj na letošnjem občnem zboru PGD Hajdina V gasilske vrste so sprejeli tudi nove člane: Jerneja Mesariča, Alena Krajnca, Ire-
no Junger in Lano Kmetec.

PGD Hajdoše je naj 
gasilsko društvo v 

Sloveniji

Gasilska društva so razdelili v dve sku-
pini: v prvo skupino so se lahko pri-
javila PGD 1. in 2. kategorije, v drugo 
skupino pa PGD od 3. do 5. kategorije. 
Zmagovalca obeh skupin sta prejela 
po 5000 evrov. 
Prijavili so se tudi gasilci PGD Hajdoše 
in bili izbrani v finale v prvi skupini, v 
drugi skupini pa je bilo izbrano prija-
teljsko PGD Starše. Morali so zadovo-
ljiti kriterije razpisa, da so bili izbrani. 
Glasovanje je potekalo prek spletne 
strani in glasovnic iz časopisa od 22. 
marca do 3. aprila 2019. Prijateljski 
društvi sta stopili skupaj, organizirali 
glasovanje in dokazali, da pregovor 
»V slogi je moč« še kako drži. 
Zaključna prireditev Zažigajmo Slove-
nijo je bila v petek, 5. aprila, na Gospo-
darskem razstavišču v Ljubljani. Na 
prireditev se je odpravila tudi delega-
cija PGD Hajdoše, ki je skupaj s preo-
stalimi finalisti čakala rezultate.
Na dogodku so nastopili tudi znani 
glasbeniki: Veseli svatje, Kingstoni, 
Tanja Žagar, mama Manka, Modrijani, 

Čuki in Jan Plastenjak. Vzdušje je bilo 
čudovito in zabava je bila na vrhuncu, 
ko so na oder poklicali finaliste in raz-
glasili rezultate. 
Zmagovalci v prvi skupini so tako ga-
silci PGD Hajdoše, v drugi skupini pa 
gasilci PGD Starše. Veselje ob razgla-
sitvi je bilo nepopisno. Zmaga je pri-
nesla 5000 evrov, ki jih bodo v PGD 
Hajdoše namenili za nabavo nove av-
tocisterne. 
Zmagovalci se zahvaljujejo vsem, ki so 
glasovali in pripomogli k zmagi.

Hilda Bedrač

Časopisna hiša Delo in časnik Slovenske novice sta v febru-
arju razpisala natečaj Naj prostovoljno gasilsko društvo v 
Sloveniji. Komisijo so sestavljali predstavnik Slovenskih 
novic, marketinga časopisne hiše Delo in predstavniki Ga-
silske zveze Slovenije. Hajdoška gasilska delegacija v Ljubljani

Foto: arhiv PGD

Velikonočna delavnica v 
PGD Hajdina

V nedeljo, 14. aprila, smo mentorji PGD Hajdina organizi-
rali za pionirje in mladino velikonočne delavnice. Izdelo-
vali smo vazice, rožice in velikonočne jajčke. V prijetnem 
vzdušju smo se lepo družili, prav tako pa je bilo nekaj 
časa namenjenega tudi igranju. Otroci so lepo uživali in 
domov odnesli svoje izdelke.

Mentorji PGD Hajdina Udeleženci delavnice z mentorji
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Vaja je potekala na območju PGD Slovenja vas. Vodja inter-
vencije je bila Katja Bedrač iz PGD Hajdoše, vodja sektorja 
1 Nina Bedrač iz PGD Hajdoše, vodja sektorja 2 pa Hedvika 
Rojko iz PGD Stojnci. Vajo članic si je poleg vodje članic v 
OGZ Ptuj Marice Mlakar ogledal tudi Marjan Satler, član 
poveljstva OGZ Ptuj. Na koncu je z ožjim timom opravil 
tudi kratko analizo, opozoril, da komunikacija med vajo ni 
bila najboljša, ter hkrati čestital vsem, ki so sodelovali in 
pomagali pri izvedbi vaje.
Vaja, ki so jo članice pripravile ob pomoči Primoža Koroša-
ka, poveljnika PGD Ptuj, se je izvajala ob predpostavki, da 
je prišlo do požara na objektu gasilskega doma PGD Slove-
nja vas. Na objektu je bilo potrebno posredovanje več ga-
silskih enot, saj se je požar širil iz kletnih prostorov kurilni-
ce na objekt in ostrešje. Zaradi požara objekta je prišlo tudi 
do travniškega požara, ki ga je treba pogasiti z uporabo 
naravnih vodnih virov (reka Drava). V času gašenja je zara-
di opazovanja dela gasilskih enot osebno vozilo zapeljalo 
s cestišča, trčilo v drugo osebno vozilo ter se prevrnilo na 
bok in zagorelo. Potrebna sta bila hiter iznos ujete osebe 
in gašenje požara na vozilu.

Besedilo in foto: TM

Sodelovalo je 40 gasilk iz 13 gasilskih društev. Članice so znova dokazale, da so 
dobro usposobljene in predvsem pogumne, ko gre za izredne primere.

Vaja članic OGZ Ptuj v 
Slovenji vasi

V Območni gasilski zvezi Ptuj so 12. aprila uspešno iz-
peljali tudi tretjo operativno vajo članic. Sodelovalo je 
40 operativk iz 13 gasilskih društev z osmimi gasilskimi 
vozili, in sicer PGD: Hajdoše, Zabovci, Sobetinci, Spuhlja, 
Bukovci, Nova vas pri Markovcih, Grajena, Slovenja vas, 
Gerečja vas, Hajdina, Ptuj, Stojnci in Markovci.

Gorenjska veja Jakobove poti gre iz 
Ljubljane in pelje prek Korenskega 
sedla v Avstrijo in prek Svetih Viša-
rij v Kanalsko dolino v Italiji in naprej 
proti Composteli. Od madžarske meje 
(Kobilje) proti osrednji Sloveniji (Lju-
bljana), tako imenovana štajersko-pre-
kmurska veja, pa je veja, ki smo si jo 
izbrali člani PD Hajdina, da jo prehodi-
mo po etapah. Za nami so že tri etape: 
prva etapa Kobilje–Odranci v dolžini 
23 km, druga etapa Odranci–Svetinje v 
dolžini 24 km in tretja etapa Svetinje–
Podgorci v dolžini dobrih 25 km.
Poti potekajo po javnih cestah, goz-
dovih in pašnikih. Vmes opazujemo 
znamenitosti krajev in predvsem lepo, 
slikovito pokrajino. Ustavimo se pred-
vsem v cerkvah večjih krajev in župnij. 
Povsod nas lepo sprejmejo in nam po-
vedo o življenju ljudi v kraju, kjer se 
ustavimo. Zadnjega takšnega lepega 
sprejema smo bili deležni v kraju Sveti-
nje, kjer je cerkev vseh svetnikov. Prva 
cerkev, ki je posvečena svetemu Jako-
bu, je bila v Ormožu. Tam nas je tam-
kajšnji župnik prijazno sprejel, nas po-
gostil in povedal marsikaj zanimivega 
o župniji Ormož. Vmes smo dobili žige 
obeh župnij, prav tako pa smo žigosali 
naše knjižice na dveh kmečkih turistič-
nih kmetijah – v Litmerku pri izletni-
ški kmetiji Viktorija Bogša in izletniški 
kmetiji Sonje Ozmec v Senešcih.
Poti so dobro označene. Jakobovo pot 

povsod označujeta rumena školjka in 
rumena (smerna) puščica. Kolesarska 
pot ima v školjki še kolo. Oznake so 
ponavadi nameščene na drevesih, hi-
šah, kozolcih, drogovih, tam, kjer so 
lastniki gozdov, hiš, gospodarskih po-
slopij dali soglasje za namestitev. Dru-
štvo prijateljev poti je vse občine, kjer 
poteka trasa speljane poti, zaprosilo za 
dovoljenje označitve poti in je tudi pri-
dobilo soglasje vseh občin.
Na javnih kovinskih in lesenih drogo-
vih so lepo vidne nalepke v rumeni 
barvi z vrisano rjavo školjko, ki kažejo 
smer hoje. Na križiščih popotniku po-
magajo izbrati pravo pot smerne table 
v dveh velikosti z napisom Jakobova 
pot in s stilno rumeno školjko na modri 
podlagi in z znakom slovenskega dru-
štva prijateljev sv. Jakoba ter silhueto 
romarja s popotno palico.
Naslednja, četrta etapa bo potekala iz 
kraja Podgorci prek Preclave, Strejacev, 
Mezgovcev ob Pesnici, Dornave, Ptuja 
in se bo končala pred našo farno cer-
kvijo sv. Martina na Hajdini. Pot je dol-
ga okrog 27 km. Pridružite se.
Ob bližajočih se prvomajskih praznikih 
pa obilo užitkov v naravi in varen ko-
rak.

Slavko Burjan

(Po povzetku iz napotkov za romanje po 
slovenskem kaminu iz Jakobove poti po 
Sloveniji)

Ustanovitelji Društva prijateljev poti svetega Jakoba so na zemljevidu Slovenije 
označili kraje s cerkvami zavetnika romarjev in tako so se izrisale posamezne 
smeri, ki bi lahko nakazovale razvejanost Jakobove poti po Sloveniji. Osrednja 
pot, ki so jo poimenovali tudi Deblo Jakobove poti, poteka od hrvaške meje pri 
mejnem prehodu Obrežje skozi Ljubljane proti Trstu.

Slovenska Jakobova pot – slovenski 
kamino

Pohodniki pred župnijsko cerkvijo sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru, Foto: arhiv PD

Konec februarja sta se dve ekipi pi-
onirjev iz PGD Slovenja vas udeležili 
kviza mladine, ki ga je organizirala 
OGZ Ptuj. Prva ekipa v sestavi Aljaž Fo-
stnarič, Mihael Furek in Marko Tomčič 
je dosegla 6. mesto, ekipa v sestavi 
Ana Bezjak, Neli Furman in Gal Kokol 
pa 9. mesto.

Mladi 
slovenjevaški 

gasilci na kvizu

Pionirji so pod mentorskim vodstvom 
Damjana Pleterška, Mateje Furman in 
Maje Kokol prvič ponosno v konkuren-
ci zastopali naše društvo. Predstavili 
so se tudi v novih delovnih oblekah. 
Navdušenje mladih bistrih glav je bilo 
izjemno. Nanje smo ponosni tudi vsi 
člani PGD Slovenja vas. Zato velja za-
hvala vsem mladim našega društva za 
aktivno delovanje v društvu, zahvala 
tudi mentorjem in staršem otrok, ki jih 
spodbujajo k delu v gasilskih vrstah.

Dragica Vegelj, predsednica 
PGD Slovenja vas

Ekipi pionirjev PGD Slovenja vas na kvizu mladine
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Učenci iz OŠ Hajdina in mlajši člani klubov iz Občine Hajdi-
na so bili nagrajeni v kategoriji šolski šport, saj so dosegli 
odlične rezultate na medobčinskih, področnih in tudi dr-
žavnih tekmovanjih. Nagrajene so bile tudi najuspešnej-
še ekipe po posameznih športnih panogah: v kategorijah 
nogomet (mlajši) in tenis (člani). Posebna priznanja v ka-
tegoriji zaslužni športni delavci so prejeli dolgoletni člani 
nekaterih športnih društev iz Občine Hajdina, ki s svojim 
večletnim delom pomembno pripomorejo k normalne-
mu delovanju društva. Mlajšim nagrajencem naj bodo ta 
priznanja spodbuda za naprej, malo starejšim pa delna za-
hvala za minulo delo. V kategoriji posamezniki z izjemnimi 
rezultati so bili tokrat nagrajeni mladi atlet, šahist, kikbo-
kser, footgolfist in plavalec.
V kategoriji najuspešnejša športnica leta 2018 Občine Haj-
dina je bila nagrajena atletinja Maja Bedrač, v kategoriji 
najuspešnejši športnik pa nogometaš Matjaž Rozman.
Prireditev je vzorno povezovala Tatjana Mohorko, pope-
strili pa so jo mladi plesalci plesne skupine Power Dancers 
OŠ Hajdina, »komik« Tilen ter pevki Dora Mertelj in Vida 
Glatz.

ŠOLSKI ŠPORT – MEDOBČINSKA, PODROČNA IN DRŽAV-
NA TEKMOVANJA

Lovro Pišek Svenšek atletika, MT, suvanje krogle, 3. mesto

Lan Drevenšek atletika, MT, zimski pokal, 3. mesto

Urban Toplak atletika, MT, met vorteksa, 2. mesto

OŠ Hajdina mali nogomet, MT, 2. mesto, starejši 
učenci

OŠ Hajdina mali nogomet, MT, 1. mesto, mlajši 
učenci

Martin Špurej smučanje, PT, veleslalom, 3. mesto

Pia Premužič Gojkovič šah, PT, 3. mesto, kategorija D12

Tadej Murko šah, PT, 1. mesto, kategorija F15

Nejc Ladič golf, DP, 4. mesto

Klara Ciglič karate, DP, 3. mesto

Urban Emeršič karate, DP, 3. mesto

Jure Gerečnik karate, DP, 2. mesto

Mihael Furek karate, DP, 2. mesto

Luka Vauda karate, DP, 1. mesto

Matevž Peklar karate, DP, 1. mesto

Val Osrajnik karate, DP, 1. mesto

Športnik leta 2018 Občine Hajdina

Športna zveza (ŠZ) Občine Hajdina je 14. marca v Domu krajanov v Skorbi pripravila tradicionalno športno-zabavno pri-
reditev Športnik leta 2018 Občine Hajdina. Tokrat je bilo na prireditvi podeljenih 33 nagrad v petih kategorijah: šolski 
šport, zaslužni športni delavci, najuspešnejše ekipe, posamezniki z izjemnimi rezultati ter športnik in športnica leta.

Najboljši v kategoriji šolski šport (od leve): Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica OŠ Hajdina (podeljevalka), nagrajenci v kategoriji šolski šport, Valerija Šamprl, direk-
torica Občinske uprave Občine Hajdina (podeljevalka)

NAJBOLJŠE EKIPE – NOGOMET 
(MLAJŠI)

ONŠ Golgeter Hajdina – kadetska 
ekipa
Kadetska ekipa ONŠ Golgeter Hajdina 
je v lanski sezoni nastopala v kadetski 
ligi MNZ Ptuj in prepričljivo osvojila 
prvo mesto. V vseh 14. krogih tek-
movanja ekipa ni oddala niti točke, 
osvojila je torej vseh 42 točk, pa tudi 
gol razlika je bila impresivna, 88:4. Z 
osvojitvijo prvega mesta si je ekipa 
priborila tudi nastop v kvalifikacijah 
za 2. Slovensko kadetsko ligo, kjer je 
tudi bila uspešna, in sicer v drugem 
krogu kvalifikacij proti ekipi NK Šmar-
je pri Jelšah. Ekipo je uspešno vodil 
Sebastjan Zupanič.

ONŠ Golgeter Hajdina – mladinska 
ekipa
Tudi mladinska ekipa ONŠ Golgeter 
Hajdina je v lanski sezoni nastopala 
v ligi MNZ Ptuj in prepričljivo osvojila 
prvo mesto. V vseh 13. krogih tekmo-
vanja je ekipa izgubila le eno sreča-
nje, osvojila 36 točk, gol razliko 78:9, 
v svojih vrstah pa je ekipa imela tudi 
najboljšega strelca lige, Armanda Ko-
šiča. Ekipa je bila nato uspešna tudi v 
kvalifikacijah za 2. Slovensko mladin-
sko ligo, in sicer v drugem krogu kva-
lifikacij proti ekipi NK Šmarje pri Jel-
šah. Ekipo sta v lanski sezoni uspešno 
vodila Aleš Belšak v jesenskem delu 
sezone in Aleksander Verlak v pomla-
dnem delu.

TENIS (ČLANI)
Tenis klub Skorba 
Ekipa Tenis kluba Skorba že več let na-
stopa v zimskih in letnih rekreacijskih 
ligah Podravja, v letu 2018 pa so zase-
dli naslednji mesti:

 – 4. mesto v 2. Podravski letni ligi,
 – 3. mesto v 2. Podravski zimski 

ligi.

Najboljše ekipe (od leve): Ivan Ogrinc, svetnik Občine Hajdina (podeljevalec), Nik Zupanič, kapetan kadet-
ske ekipe ONŠ Golgeter Hajdina, Alen Kropec, kapetan mladinske ekipe ONŠ Golgeter Hajdina, Franc Mohor-
ko, predsednik Tenis kluba Skorba, in Mirko Abraham, svetnik Občine Hajdina (podeljevalec)

Komik Nejc Lazar, tokrat brez prijatelja Tilna Abrahama

Voditeljica Tatjana Mohorko
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ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVCI 

Klub malega nogometa Draženci – 
Benjamin Kurež
Benjamin Kurež je izjemno aktiven 
član KMN Draženci od ustanovitve leta 
2010. Pri uspehih KMN Draženci tako 
v zimski ligi malega nogometa MNZ 
Ptuj, ki jo je ekipa osvojila dvakrat, 
kot tudi na mnogih drugih turnirjih je 
odigral ključno vlogo kot igralec in še 
posebej kot vodja ekipe. Športu, po-
sebej malemu nogometu v Dražencih 
in širše, je dal in daje mnogo, s svojo 
energijo pa daje spodbudo za delo 
tudi drugim članom društva. 

ŠD Skorba – Saša Gojčič
Saša Gojčič je trenutni predsednik 
Športnega društva Skorba, kjer to 
funkcijo opravlja že štiri leta. Tudi v 
preteklosti je bil aktiven član društva. S 
svojo energijo in zavzetostjo pozitivno 
vpliva na delovanje kluba tako organi-
zacijsko kot tekmovalno. Klub se je na-
mreč v lanski sezoni uvrstil v najvišjo, 
Superligo ptujskega nogometa.

ONŠ Golgeter Hajdina – Sebastjan 
Zupanič
Sebastjan Zupanič se je v Otroško no-
gometno šolo vključil leta 2012, ko je 
začel treniranje tedanje selekcije U10. 
Ima uspešno opravljen trenerski stro-
kovni izpit, trener C. Njegovo delo-

vanje v ONŠ Golgeter Hajdina ni bilo 
vezano le na vodenje mlajših selekcij, 
ampak tudi na številna organizacijska 
dela pri vseh projektih, ki jih skozi vse 
leto izvaja šola. V lanski sezoni se je 
kadetska ekipa ONŠ Golgeter Hajdina 
pod njegovim vodstvom uvrstila tudi v 
2. Slovensko kadetsko ligo. Prav tako je 
bil član UO NK Hajdina, nekoč članski 
igralec, sedaj pa je tudi član uspešne 
veteranske ekipe.

ŠD Hajdina – Matic Ber
Matic Ber je otrok NK Hajdina, saj je 
kot igralec nastopal že v mlajših ka-
tegorijah kluba, z mladinsko ekipo je 
celo postal prvak MNZ Ptuj. Za član-
sko ekipo Hajdine je uspešno nastopal 
tudi v vlogi vratarja ekipe, ki je v sezoni 
2005/2006 osvojila naslov prvaka lige 
MNZ Ptuj. Po koncu članske kariere je 
postal predsednik kluba in s svojo pre-
udarnostjo uspešno vodil društvo en 
mandat. Trenutno je podpredsednik 
društva, je pa tudi že vključen v vete-
ransko ekipo kluba.

ŠD Hajdoše – Marcel Šadl
Marcel Šadl je dolgoletni član Športne-
ga društva Hajdoše, bil je igralec član-
ske ekipe, sedaj pa tudi že brani barve 
veteranske ekipe. V preteklih letih je 
kot član upravnega odbora aktivno 
sodeloval pri razvoju kluba, aktiven pa 
je še sedaj. Glede na opravljeno delo v 

preteklosti in pripravljenost za nove iz-
zive v društvu mu je ŠZ Občine Hajdina 
podelila priznanje.

ŠD Slovenja vas – Matevž Pleteršek
Matevž Pleteršek je začel igrati nogo-
met v Slovenji vasi že davnega leta 
2003, v klubu pa je aktiven vse do 
danes. Dokaj hitro je začel opravljati 
številna vzdrževalna dela v društvu, 
z letom 2012 pa se je priključil tudi 
upravnemu odboru društva. Od leta 
2015 je predsednik društva, svoj drugi 
mandat je začel letos. Je med najaktiv-
nejšimi člani društva, s svojo pozitivno 
energijo pa omogoča nadaljnji razvoj 
in delovanje društva.

ŠD Gerečja vas – Martin Turk
Martin Turk je dolgoletni član Špor-
tnega društva Gerečja vas, v katerem 
je opravljal številne vloge. V času nje-
govega predsedniškega mandata, 
leta 1998, je nogometni klub dosegel 
največji klubski uspeh z uvrstitvijo v 
takratno 3. Slovensko nogometno ligo 
sever, kjer je ekipa nastopala kar štiri 
sezone zapored. Po končanem predse-
dniškem mandatu je vseskozi prisoten 
v klubu, s svojimi bogatimi izkušnjami, 
vodstvenimi sposobnostmi in s finanč-
no pomočjo pa pripomore k še boljše-
mu delovanju društva.

Zaslužni športni delavci (od leve): Franc Krajnc, podžupan Občine Hajdina (podeljevalec), Benjamin Kurež (KMN Draženci), Sebastjan Zupanič (ONŠ Golgeter Haj-
dina), Matic Ber (ŠD Hajdina), Marcel Šadl (ŠD Hajdoše), Matevž Pleteršek (ŠD Slovenja vas), Franc Mohorko, član UO ŠZ Občine Hajdina (podeljevalec). Na sliki 
manjkata Saša Gojčič (ŠD Skorba) in Martin Turk (ŠD Gerečja vas).

POSAMEZNIKI Z IZJEMNIMI REZUL-
TATI

Boštjan Nahberger (atletika), član 
Atletskega kluba Ptuj, najvidnejši 
uspeh v letu 2018:

 – 5. mesto na Zimskem prvenstvu 
Slovenije na Ptuju v metih v 
članski kategoriji.

Gašper Valentin Mlakar (kikboks 
semi kontakt), član Kluba borilnih 
veščin Ptuj, najvidnejši uspeh v letu 
2018:

 – 1. mesto na državnem prven-
stvu v kikboksingu v disciplini 
point fighting.

Leon Zajko Ljubec (plavanje), član 
Plavalnega kluba Neptun Celje, najvi-
dnejši uspehi v letu 2018 so bili do-
seženi na Zimskem državnem prven-
stvu v Ljubljani:

 – 21. mesto v disciplini 50 m pro-
sto,

 – 20. mesto v disciplini 50 m hrb-
tno,

 – 18. mesto v disciplini 200 m hrb-
tno.

David Murko (šah), član Šahovskega 
društva Ptuj, najvidnejša uspeha v 
letu 2018:

 – 2. mesto na VI. Memorialnem 
turnirju Damir Mavrin 2018 (Hr-
vaška) med 50 šahisti,

 – 2. mesto na turnirju Ptuj Open 
2018 med 20 šahisti.

Uroš Krajnc (footgolf), član Footgolf 
kluba Ptuj:

 – 2. mesto med posamezniki, Od-
prto prvenstvo Slovenije FIFG 
250, kjer je tekmovalo več kot 
60 igralcev footgolfa iz Sloveni-
je, Madžarske, Slovaške, Češke in 
celo Nigerije.

Posamezniki z izjemnimi rezultati (od leve): Karl Svenšek, podžupan Občine Hajdina (podeljevalec), David 
Murko, Uroš Krajnc in Viktor Hotko, podpredsednik ŠZ Občine Hajdina (podeljevalec). Na sliki manjkajo Bo-
štjan Nahberger, Gašper Valentin Mlakar in Leon Zajko Ljubec.

Pevki Dora Mertelj in Vida Glatz

Plesna šola Power Dancers OŠ Hajdina – mlajša skupina

Plesna šola Power Dancers OŠ Hajdina – starejša skupina
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NAJUSPEŠNEJŠA ŠPORTNICA JE 
ATLETINJA MAJA BEDRAČ
Članica Atletskega kluba Ptuj, več-
kratna naj športnica Občine Hajdina 
je tudi v letu 2018 dosegla nekaj izje-
mnih državnih in mednarodnih rezul-
tatov, naj omenimo le najpomemb-
nejše:

 – 1. mesto na DP v dvorani med 
starejšimi mladinkami in članica-
mi v skoku v daljino,

 – 4. mesto na 18. Mednarodnem 
mitingu Slovenska Bistrica med 
članicami v skoku v daljino,

 – 3. mesto na Atletskem pokalu 
Slovenije med članicami v skoku 
v daljino,

 – 4. mesto na DP za starejše mla-
dinke v skoku v daljino,

 – največji uspeh: 3. mesto na 
Mednarodnem atletskem mitin-
gu Indoor Track & Field Vienna v 
skoku v daljino.

NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNIK JE NOGO-
METAŠ MATJAŽ ROZMAN
Član NK Celje, njegovi najvidnejši 
uspehi pa so:

 – Tudi v letu 2018 je nastopal v 1. 
Slovenski nogometni ligi, kjer je 
zbral sedem nastopov, v Pokalu 
Slovenije pa še dodatnih pet na-
stopov.

 – Z ekipo NK Celje je na koncu 
osvojil 5. mesto v 1. SNL, medtem 
ko je bil še v polfinalu pokalnega 

tekmovanja, kjer pa je ekipa NK 
Celja izgubila v dvoboju s kasnej-
šimi zmagovalci, NK Olimpija. 

 – Trenutno je pri 211 nastopih v 1. 
SNL, zbral pa je že več kot 18.000 
minut.

Sandi Mertelj

Športnica in športnik leta 2018 Občine Hajdina (od leve): mag. Stanislav Glažar, župan Občine Hajdina 
(podeljevalec), Maja Bedrač, športnica leta, Matjaž Rozman, športnik leta, in Sandi Mertelj, predsednik ŠZ 
Občine Hajdina (podeljevalec)

Nagrajenci prireditve Športnik leta 2018 Občine Hajdina, v ospredju mladi nogometaši ONŠ Golgeter z novo maskoto, hajdinskim bikcem

Že triinsedemdesetič obračun dela ŠD Hajdina

Že triinsedemdesetič so se 1. marca v klubskih prostorih v Športnem parku Spodnja Hajdina sestali člani Športnega dru-
štva Hajdina. Vsi s fotografije so prisluhnili Stanislavu Zupaniču, ki je sredi lanskega leta prevzel predsedniško funkcijo 
od Matica Bera – ta je postal podpredsednik.

Slišali smo, da so aktivnosti kluba 
uspešno potekale tako z delovnega, 
organizacijskega kot športnega vidi-
ka. Na rednih mesečnih sejah UO so 
sproti reševali problematiko in po-
bude članov. Lani je tudi športnikom 
precej ponagajala narava, saj so dalj 
časa imeli poplavljeno igrišče, ki so ga 
sčasoma spet usposobili za normalne 
treninge. 
Člani so urejali tudi okolico igrišča 
in športnega objekta, nabavili klopi 
in mize, da se igralci po tekmi lahko 
odpočijejo ali tudi pomalicajo. Med 

zimskim premorom so uredili tudi ku-
hinjo ter počistili športne in klubske 
prostore – klet in garažo. Igrišče so 
redno vzdrževali, gnojili, namakali in 
kosili. Nabavljena je bila nova kosilni-
ca, za kar se zahvaljujejo Občini Hajdi-
na in Športni zvezi Hajdina. 
Člani so sezono končali na petem me-
stu. Šest zmag, sedem neodločenih 
tekem in devet porazov je prineslo gol 
razliko 40:45. 
Otroška nogometna šola Golgeter je 
ŠD Hajdina zaupala igranje dveh nji-
hovih selekcij mladincev in kadetov v 

2. SML, kjer uspešno tekmujejo. Vete-
rani so bili prepričljivo prvi in so igrali 
kvalifikacije za prvaka nad 35 let z eki-
po Podvincev. Po enajstmetrovkah so 
prvaki postali igralci Podvincev.
Z rezultati in delom ŠD Hajdina je bil 
zadovoljen tudi podpredsednik NZS 
mag. Stanislav Glažar, ki je kot župan 
Občine Hajdina prisostvoval zboru 
članov in je vsem skupaj zaželel tudi v 
prihodnje veliko športne sreče.

Besedilo in foto: S. Brodnjak

Udeleženci 73. zbora članov ŠD Hajdina

2. Zimski turnir Golgeter 
Hajdina 2019

ONŠ Golgeter Hajdina je 9. in 10. marca 2019 v športni 
dvorani Kidričevo organizirala 2. Zimski turnir Golgeter 
Hajdina 2019 za mlade nogometaše.
Sandi Mertelj, vodja organizacijskega odbora turnirja: »Le-
tos je na turnirju sodelovalo kar 42 ekip v štirih starostnih 
kategorijah: U7, U9, U11 in U13. To pomeni, da smo v dveh 
dneh na delu videli okrog 400 mladih igralcev nogometašev. 
Ti so prikazali odlične igre. Dobro delo z mladimi po številnih 
klubih se torej že obrestuje.« Utrinek s turnirja U11
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Organizatorji smo se tudi letos potru-
dili, da je bilo korektno poskrbljeno 
tudi za družabni del dogodka (»šank 
je delal«), premierno pa smo pred-
stavili tudi našo novo maskoto ONŠ 
Golgeter Hajdina – hajdinskega bikca, 
ki bo sedaj še dodatno popestril vse 
naše prihodnje dogodke. Navijači so 
bili tudi letos dobro razpoloženi, pri 
tem pa so pozitivno izstopale mamice 
nekaterih klubov (»fuzbal mame«), kar 
je turnirju dalo še dodatno vrednost. 
Tekmovalni del je bil izpeljan brez za-
pletov, tudi večjih poškodb med igral-
ci ni bilo. Razdelili smo 25 pokalov in 
230 medalj, določili smo najboljše po-
sameznike turnirjev (vratar, strelec in 
igralec), na koncu pa vedno zmagajo 
najboljši. 
V imenu organizacijskega odbora se 
še enkrat zahvaljujemo vsem našim 
trenerjem in staršem, ki ste pomaga-

li pri brezhibni organizaciji turnirja. 
Vemo, da brez vas turnirja ne bi bilo. 
Zahvala velja tudi vsem sodelujočim 
ekipam, trenerjem in igralcem. Še en-
krat čestitke vsem zmagovalcem. Vidi-
mo se ob podobnih priložnostih.
REZULTATI
U7: NŠ Roho, NK Podvinci, ONŠ Gol-
geter Hajdina, NŠ Korant
U9: NK Miklavž, NK Videm, NK Alu-
minij, NK Podvinci
U11: NK Ketty Emmi Bistrica, NK Lju-
tomer, NŠ Gorišnica, NK Grajena

U13: NK Ketty Emmi Bistrica 1, NK 
Miklavž 1, NK Aluminij, NK Miklavž 2

Sandi Mertelj

Skupinska fotografija s turnirja U9

Skupinska fotografija s turnirja U7

Utrinek s turnirja U7

Utrinek s turnirja U13 Utrinek s turnirja U9

Skupinska fotografija s turnirja U11

Tudi ekipa U15 ONŠ Golgeter Hajdina na pripravah v 
Novi Gorici

Tudi nogometaši U15 so opravili kratke tridnevne priprave v Novi Gorici. Očitno nam ta destinacija povsem odgovarja, 
saj smo tam opravili že kar nekaj priprav. Fantje in Lea so se pod strokovnim vodstvom trenerjev Sebastjana Jambriška 
in Tonija Lipavška odlično počutili, uživali v prelepem vremenu, opravili tri treninge in odigrali dve prijateljski tekmi. 
Najprej so se pomerili z ekipo U14 ND Gorica, nato pa še z ekipo U14 FC Koper.

Sebastjan Jambriško, trener U15: 
»Priprave v Novi Gorici so bile izvedene 
z namenom teambuildinga (ustvarja-
nja ekipnega duha), kar je bilo najbolj 
nujno potrebno za prevetritev te ekipe 
in z vidika spoznavanja ekipe. Organi-
zacijsko ni bilo nobenih težav. Igralci 
so upoštevali navodila trenerjev, med 
seboj so postali pravi zavezniki, kar 
je po moje ključ do ekipnega uspeha. 
Novi igralci, ki so obogatili ekipo, so se 
odlično vklopili, tako da vsi skupaj ko-
maj čakamo začetek prvenstva. Zahva-
la gre vodji ONŠ za vse organizacijske 
podrobnosti, Toniju za pomoč pri tre-
nažnem procesu in Borisu za brezhib-
ne, predvsem pa pravočasne logistič-
ne povezave. Ocena priprav je nadvse 
pozitivna in samo želimo si, da bomo 
izvedli še kakšne priprave tudi v priho-
dnosti, mogoče že poleti.«

Sandi Mertelj

Skupinska fotografija udeležencev priprav U15 ONŠ Golgeter Hajdina

Pred treningov na igrišču z umetno travno v Novi Gorici
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Ekipa U15 na koprski Bonifiki

Priprave U17 in U19 ONŠ Golgeter Hajdina v Novi 
Gorici

Nogometaši U17 in U19 ONŠ Golgeter Hajdina so od 22. do 24. februarja opravili kratke nogometne priprave v Novi 
Gorici. Udeležilo se jih je 28 fantov in štirje trenerji. Fantje so opravili štiri treninge in odigrali po dve prijateljski tekmi.

Kadeti so se najprej pomerili proti 
ekipi U15 ND Gorica, nato pa še proti 
kadetski ekipi NK Bilje, mladinci pa 
najprej proti ekipi U19 NK Brda, nato 
pa še proti ekipi U19 NK Bilje. 

Sandi Mertelj, vodja šole: »Letošnje 
priprave v Novi Gorici in Biljah so po-
tekale tako, kot smo si želeli: idealni 
pogoji glede vremena in igrišč za tre-

niranje in igranje tekem, več kot za-
dovoljiva nastanitev ter raznovrstna 
prehrana. Poskrbljeno je bilo tudi za 
aktivno preživljanje prostega časa – 
fitnes, namizni tenis, FIFA 2019, šah, 
kartanje, sprehodi do mesta idr. Pre-
pričan sem, da smo vsi skupaj tudi s 
strokovnega vidika prejeli potrebne in-
formacije za nadaljevanje prvenstva. 
Vemo namreč, v kakšni situaciji smo 

in kakšni so naši cilji do konca sezone. 
Zahvala vsem trenerjem pa tudi vsem 
drugim, ki so nam omogočili te pripra-
ve: Zavod za šport Nova Gorica, ND 
Gorica, Dijaški dom Nova Gorica, ND 
Bilje, Občina Hajdina, Boris Lozinšek 
prevozi, starši otrok, Sonja in Duško 
Nikolič.«

Kadetska ekipa ONŠ Golgeter Hajdina pred tekmo z ND Gorica U15

Aleksander Verlak, trener mladinske ekipe: »Na pripra-
vah v Gorici smo se počutili zelo lepo. Imeli smo vse po-
trebne pogoje za delo. Namestitev in vse v Dijaškem domu 
Nova Gorica je bilo dobro. Žal smo pogrešali nekaj igralcev 
iz takšnih in drugačnih razlogov, kljub temu pa so prisotni 
fantje bili pripravljeni za delo. Opravili smo štiri treninge in 
odigrali dve tekmi ter trening v fitnesu. Med aktivnostmi 
sta potekala tudi druženje in spoznavanje fantov. Ocena 
priprav je zelo dobra in je zagotovo prinesla nekaj novih 
spoznanj o posameznikih in ekipi. Zagotovo so priprave 
dobrodošle tudi v prihodnosti.«

Ladislav Drosk, trener kadetske ekipe: »Organizacija je 
bila na nivoju, mogoče je manjkala le maserka za zmanj-
šanje utrujenosti. Počutje in sproščenost igralcev sta bila 
zelo dobra. S fanti smo odtrenirali vse, kar je bilo po načrtu. 
Delali so zelo vneto in z veliko motivacije, kar je bilo opaziti 
tudi na obeh tekmah. Kot ekipa smo se tudi bolje povezali, 
videti pa je bilo tudi ogromno želje in elana. Priprave so pri-
nesle kar nekaj pozitivnih misli in znanja (tudi ogled videa 
tekme), kar je super za nadaljevanje. Čakajo nas še trije te-
dni do prvenstvene tekme, tako da lahko ta čas še izkoristi-
mo za določene detajle v igri, predvsem odpravljanje napak 
in povečanje agresivnosti pri odvzemanju žoge, ter tako 
začnemo prvenstvo pripravljeni na tekmece. Fantje, samo 
glave gor. Vedno dajmo vse od sebe in boste zmagovalci, če 
ne v drugih očeh, pa v mojih vedno!« 

Tomaž Muršec, trener vratarjev: »Priprave v Novi Gorici so 
bile organizacijsko na visokem nivoju, kar se tiče igralcev in 
vsega dogajanja okrog njih pa samo presežki, postali so še 
bolj kolegialni in zaščitniški med seboj. Pohvala gre pred-
vsem vodji odprave, ker se je maksimalno potrudil tako za 
igralce kot strokovni štab. Kar se tiče vratarskega dela in 
fantov, pa menim, da so pravi in željni treningov in dokazo-
vanja. Manjka jim še določena samozavest, da oni to zmo-
rejo. Ekipa jih je sprejela zelo dobro, brez slabih oz. grdih po-
gledov ob morebitni napaki v igri. Upam, da bodo igralci, ki 
so bili na pripravah, dodali to dodano vrednost v prvenstvu. 
Tudi odpisani se namreč včasih vrnejo med žive.«

Sandi Mertelj

Skupna fotografija mladinskih ekip NK Brda in ONŠ Golgeter Hajdina

Strokovni kader priprav

V hvaležen spomin

1. Štefan Koren, Gerečja vas 14.
2. Terezija Golob, Draženci 20.
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Prebavne motnje

Današnji tempo življenja nas vedno 
bolj prehiteva in včasih ne vemo 
več, ali mu sploh lahko še sledimo. 
Posledica tega tempa so vedno po-
gostejše zdravstvene težave, ki nas 
pestijo, kot npr. prebavne motnje. 
Prebavne motnje se lahko pojavijo 
zaradi napak na ravni uravnavanja 
prebavnih procesov ali mehanskih 
in funkcionalnih motenj v prebavni 
cevi ter njeni okolici. Najpogostejše 
motnje prebave so bruhanje, driska 
in zaprtje. To pa so pogosto tudi 
znaki bolezni, ki so le posredno po-
vezane s prebavili. 

Težave s prebavo so zato v zadnjem 
času stalnica našega življenja. Naša 
sodobna prehrana, hitenje, zasvoje-
nost s sladkarijami in drugimi dobro-
tami ter stres uničujejo naša preba-
vila in s tem pospešujejo nastanek 
naših težav. 
Nadomeščanje izgubljene tekočine 
– rehidracija
Je prvi in najpomembnejši ukrep 
pri zdravljenju driske. Pijete lahko 
neoporečno vodo in nesladkan čaj, 
še posebej primeren je čaj borovnic 
ali ruski čaj. V lekarni lahko dobi-
te glukozno-elektrolitski pripravek 
(peroralna rehidracijska sol) v obliki 
praškov ali šumečih tablet za pripra-
vo peroralne rehidracijske raztopine. 
Količina, ki jo morate popiti, je odvi-
sna od stopnje dehidracije. 
Prehrana
Na začetku uživajte hrano s čim manj 
vlakninami, denimo riž, korenčkovo 
juho, prežganko, prepečenec, bana-
ne in krompir. Izogibajte se presladki 
(sokovi, pecivo), mastni in začinjeni 
hrani, pravi kavi, v prvih dneh tudi 
mleku in mlečnim izdelkom. Ko se 
začne driska umirjati, postopoma 
preidite na normalno prehrano. 
Pri otrocih se priporočajo sluzi in 

pektini (npr. riževa sluz, nastrgana ja-
bolka) in tudi posebna hrana. Pri pri-
pravi obroka natančno upoštevajte 
navodila proizvajalca in ne pozabite 
med obroki otroku ponujati dodatne 
tekočine. Bolje je, če tekočino pijemo 
po požirkih in ne prehitro. Če otroka, 
ki ima prebavne motnje, dojite, na-
daljujte dojenje.
Mlečnokislinske bakterije – probio-
tiki
V lekarni so na voljo brez recepta. 
Uporabljajo se kot dopolnilno zdra-
vljenje pri driski, ki nastane zaradi 
bakterijskih in virusnih okužb preba-
vil.
Mlečnokislinske bakterije so del nor-
malne črevesne flore in zagotavljajo 
normalno kislost v črevesju ter tako 
preprečujejo razrast škodljivih in po-
gojno škodljivih bakterij. Poleg tega 
večajo obrambno sposobnost čreve-
sne sluznice. Pripravkov, ki vsebujejo 
mlečnokislinske bakterije, je v lekar-
ni več vrst. Najboljše je, da se oglasite 
v naši lekarni, kjer vam bomo izbrali 
tiste, ki so najboljši za vašo težavo.
Aktivno medicinsko oglje (carbo 
medicinalis)
Na voljo je v obliki tablet v lekarni 
brez recepta. Deluje tako, da veže 
nase (adsorbira) toksine, produkte 
bakterijskega metabolizma, ki pov-
zročajo drisko.
Antidiaroiki
Ta zdravila se uporabljajo za simpto-
matsko zdravljenje akutne driske pri 
odraslih in otrocih, kadar ni možno 
zdravljenje vzroka driske. To so raz-
lične viroze, med njimi tudi rotavirus. 
Kadar pa lahko zdravimo vzrok pre-
bavnih težav, jih lahko uporabljamo 
kot pomoč k čimprejšnji ozdravitvi.
Antiperistaltik 
V redkih primerih, ko je driska dolgo-
trajna in obilna, ga zdravnik predpi-
še na recept. Deluje neposredno na 

črevesno steno, tako da zavira peri-
staltično gibanje črevesja in zmanjša 
količino izločenega blata. Velikokrat 
je vzrok takšne driske stranski učinek 
kakega zdravila.
Protimikrobno zdravljene
Zdravljenje z antibiotiki lahko pred-
piše zdravnik pri dolgotrajni, hudi 
obliki driske, pri bolnikih z zmanjša-
no obrambno sposobnostjo organiz-
ma in pri okužbah s paraziti.
Obiščite zdravnika, če:
driska kljub samozdravljenju ne izgi-
ne v tednu dni oziroma se po dveh 
dneh stanje še poslabša;
postajate vse bolj dehidrirani;
dolgotrajno bruhate;
drisko spremlja visoka telesna tem-
peratura;
je blatu primešana kri ali sluz;
drisko spremljajo hude bolečine v 
trebuhu;
imate druge kronične bolezni (npr. 
sladkorno bolezen, bolezni srca in 
zmanjšano obrambno odpornost or-
ganizma);
se med jemanjem antibiotikov ali po 
njem pojavi huda driska;
se pojavi akutna driska pri nosečni-
cah in majhnih otrocih.

Želim vam čim manj takšnih in po-
dobnih težav. Če pa vas vseeno dole-
tijo, ste vabljeni v našo lekarno, kjer 
vam bomo z veseljem svetovali.

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina
02 620 78 87

V sredino presmeca so poleg že tradicionalnega zelenja, ki ne sme manjkati, vstavili še vinsko rozgo, kar je tudi poseb-
nost hajdinskega presmeca. Na cvetno nedeljo so jih ponudili na stojnici pred župnijsko cerkvijo sv. Martina na Hajdini 
in pred podružnično cerkvijo v Slovenji vasi. 

Besedilo in foto: TM

Turistično društvo Mitra Hajdina je dan pred cvetno nedeljo pripravilo četrto delavnico izdelovanja presmecev. Člani društva so sami poskrbeli za zelenje 
in cvetje, pri izdelovanju pisanih presmecev (naredili so jih več kot 300) pa je pomagalo veliko pridnih rok.

Tudi letos cvetna nedelja s hajdinskimi presmeci



Velikonočna razstava v župnijski cerkvi
V župnijski cerkvi sv. Martina je bila v času velikonočnih praznikov na ogled zdaj že tradicionalna velikonočna razstava 
Turističnega društva Mitra Hajdina. Na ogled so svoje domiselne in barvite izdelke letos postavili otroci, učitelji in vzgo-
jiteljice iz OŠ Hajdina in vrtca Najdihojca. Razstavo je pripravila učiteljica Jožica Novak.
V košarah hajdoških pletarjev so bile na ogled tudi pisanke, ki so jih v TD Mitra Hajdina zbirali v zadnjih dveh letih. Skrat-
ka, razstava vredna ogleda in pohvale.

Besedilo in foto: TM


