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Vljudno Vas vabim

na  prireditev ob
 21. prazniku Občine Hajdina,

ki bo v soboto, 9. novembra 2019:
ob 15. uri

     24. tradicionalna prireditev »IZ MOŠTA VINO – PRIDI NA HAJDINO!«    
v farni cerkvi sv. Martina

ob 16.30

osrednja prireditev v šotoru na trgu pred občino.

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

Mag. Stanislav Glažar
 župan Občine Hajdina

Čestitamo 
ob 21. prazniku 
Občine Hajdina
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Spoštovani občanke in občani

Oktober – mesec požarne varnosti – je za 
gasilce in pripadnike sil zaščite in reševanje 
nasploh že nekaj let najbolj aktiven mesec 
v letu. V tem mesecu prostovoljni gasilci 
opravimo veliko število vaj, organiziramo 
dneve odprtih vrat za vse generacije v 
občini, skratka izvaja se vrsta operativnih 
aktivnosti. Tudi letošnja osrednja tema 
meseca varstva pred požari Za požarno 
varnost v večstanovanjskih objektih smo 
odgovorni vsi je bila znova zanimiva in 
koristna za državljane.
Gasilska društva v Občini Hajdina si 
v tem mesecu izberejo svoje teme in 
aktivnosti, gasilci preverijo svoje operativne 
sposobnosti, občane pa ob tem seznanijo 
s preventivno dejavnostjo. V okviru 
Gasilskega poveljstva občine (GPO) Hajdina 
je organizirana skupna vaja, na kateri 
sodelujejo vsa društva iz našega poveljstva; 
letošnja je bila v PGD Slovenja vas. Prav 
sodelovanje med društvi v primeru 
naravnih in drugih nesreč je še posebej 
pomembno.
Žal pa časi prostovoljnemu delu niso 
najbolj naklonjeni, saj nam službe in druge 
obveznosti vzamejo veliko prostega časa 
in vse manj ljudi se odloča za delovanje 
v društvih, zato je vsak član v gasilskih 
vrstah zelo dragocen. Prav članstvu bo 
treba v prihodnje dati večji poudarek, kajti 
brez članov, še posebej pa strokovnega 

in usposobljenega kadra, nam gasilska 
tehnika in oprema ne bosta veliko koristili.
Ne morem pa mimo gasilskih tekmovanj, 
ki so sestavni del aktivnosti vseh gasilskih 
društev v Občini Hajdina. Na tekmovanjih 
se tako preizkušajo najmanjši člani – 
pionirji, mladinci, nato člani, članice kot 
tudi starejši gasilci. Na nedavnem regijskem 
tekmovanju v Majšperku si je kar pet 
tekmovalnih enot iz naše občine zagotovilo 
nastop na državnem tekmovanju, ki bo 
prihodnje leto v Celju. Ne gre spregledati 
še dveh pomembnih zmag na gasilskem 
tekmovanju na Bogatajevih dnevih, na 
Dnevih zaščite in reševanja, v Postojni, 
kjer so zmagali članice B in člani B PGD 
Hajdoše. Veseli nas dejstvo, da sodi Občina 
Hajdina po gasilskih tekmovalnih uspehih 
med najuspešnejše občine v Sloveniji. 
Trinajst nastopov na največjem gasilskem 
tekmovanju – gasilski olimpijadi – je 
namreč dokaz uspešnega in zavzetega dela 
naših tekmovalcev.
Za vsemi temi uspehi se skriva veliko dela, 
odrekanj in ne nazadnje znanje. Prav znanje 
je tisto, ki ga imajo naše tekmovalne enote. 
Pomembno je, da se znanje in izkušnje 
prenašajo na nove generacije, na mlajše 
gasilce, ki prihajajo za nami. Prav mladim 
moramo dati posebno pozornost; ne samo, 
da jih pritegnemo v gasilske vrste, ampak 
da jih v gasilskih vrstah tudi obdržimo. Zato 
bodimo vzor mladim in jih spodbujajmo, 
da bodo nadaljevali naše delo in oblikovali 
prihodnost slovenskega prostovoljnega 

gasilstva, ki ima bogato tradicijo, saj 
prav letos praznujemo 150-letnico 
organiziranega gasilstva na Slovenskem. 
Ob praznovanju tega visokega jubileja v 
Metliki smo gasilci znova pokazali svojo 
množičnost in organiziranost.
Biti gasilec je čast in odgovornost. 
Pomagati sočloveku v stiski je naš gasilski 
moto, zato bodimo ponosni, da smo gasilci, 
bodimo ponosni na svoje delo in na vse 
tiste prostovoljce, ki so nam pripravljeni 
v vsakem trenutku priskočiti na pomoč. 
Verjamem, da smo ob vsem doseženem 
tudi v prihodnje pripravljeni in sposobni 
poskrbeti za skupno dobro. Prehojena pot 
nas obvezuje tudi naprej, ko nas čakajo 
nove odgovornosti in izzivi na številnih 
področjih.

Ob prazniku Občine Hajdina izrekam iskrene 
čestitke vsem občankam in občanom, 
čestitam letošnjim nagrajencem ter želim 
prijetno praznovanje in vesele martinove 
dneve v Občini Hajdina in fari sv. Martina.
Vse najboljše, Občina Hajdina.

Lidija Terbulec
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UVODNIK 

Lidija Terbulec

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

 

 

 

 

 

V A B I L O 
  

Vabimo vas v SKORBO na  

PUŠLŠANK,  
KI BO ODPRT od 11. 11. do 15. 11. 2019 

od 18. do 21. URE  

V DOMU KRAJANOV SKORBA. 

 Pokusili bomo letošnjo domačo kapljico 
 in skupaj nazdravili. 

Lepo vabljeni! 
 

           Dobrodošli na »skorbovskem Pušlšanku«! 
 

                                  Vabijo kletarji z VO Skorba  

Miklova Zala na martinovo nedeljo na 
Hajdini

 
Člani KGD Ptičica so tudi letos pripravili novo gledališko 
predstavo, s katero se bodo predstavili na Hajdini. 
Znana povest Miklova Zala, ki jo je napisal dr. Jakob Sket 
(1859−1912), sega v čase, ko je turška vojska v 15. stoletju 
večkrat plenila in morila na Koroškem.
Zgodba se odvija v vasici Svatne v Rožni dolini in pripoveduje 
o nesrečni Zali, pogumnem koroškem dekletu, ki so jo Turki na 
povabilo izdajalca Tresoglava in njegove hčere Almire ugrabili 
na dan njene poroke s Serajnikovim Mirkom.
Zvesta svojemu jeziku, veri in domovini je po dolgih letih 
suženjstva tvegala pobeg s turškega dvora in se srečno vrnila 
domov, prav na dan poroke njenega ženina Mirka in izdajalke 
Almire. S pomočjo Davorina se razvozlajo vse laži in dvomi. 
Dobro premaga zlo! Zala postane koroška junakinja.  
Zgodba ne razkriva in opozarja zgolj na človeške zablode, 
sovraštvo in slabosti, prikaže tudi gorečo ljubezen, globoko 
vdanost in iskreno spoštovanje do domovine. Priredbo 
za zahtevno predstavo s štiridesetimi nastopajočimi, 

raznolikimi kostumi in glasbo je napisal Jože Ekart.
Na martinovo nedeljo vabljeni ob 18. uri v telovadnico OŠ 
Hajdina na predstavo Miklova Zala. Ljubiteljem gledališča 
zagotavljamo dvourni užitek.

KGD Ptičica
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Nove pridobitve so krajani v uporabo predali v četrtek, 24. 
oktobra, ko je bil na Zg. Hajdini tudi tradicionalni kosta-
njev piknik. Na slovesno odprtje so povabili tudi vodstvo 
občine – župana mag. Stanislava Glažarja, ki je krajanom 
čestital za novo pridobitev in pohvalil njihovo zavzeto 
delo tudi pri tem projektu. Županu sta se na slovesnosti 
pridružila tudi podžupana Karl Svenšek in Franc Krajnc, 
slovesen blagoslov je opravil kaplan Primož Lorbek, kra-
jane in goste pa je nagovoril tudi vaški predsednik Zlatko 
Kondrič. Ta se je hkrati zahvalil občini, vsem krajanom in 
krajankam, posebej pa skupini telovadcev Šole zdravja, ki 
so veliko prispevali k uspešnemu zaključku vseh del.

Besedilo in foto: TM

7. redna seja Občinskega sveta
Sedma redna seja občinskega sveta je 
potekala 3. oktobra 2019.
Na seji je bilo sprejeto:
1.  Sklepi in zapisnik 6. redne seje.
2.  Sklep in zapisnik 2. izredne seje.
3. Odlok o rebalansu II proračuna 
Občine Hajdina za leto 2019.
4.  Odlok o spremembah in dopolni-
tvah Občinskega lokacijskega načr-
ta za območji urejanja P10-S8/2 in 
P10-S8/3 Hajdina.
5.  Odlok o dopolnitvi odloka o do-
ločitvi takse za obravnavanje zaseb-
nih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v Občinskem prostor-
skem načrtu Občine Hajdina. V Odlo-
ku o določitvi takse za obravnavanje 
zasebnih pobud za spremembo na-
menske rabe prostora v Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Hajdina 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/19) se na koncu 4. člena črta pika 
in se doda naslednje besedilo: », upo-
rabljati pa se začne 1. 1. 2020.«
6.  Sklep o spremembi Sklepa o so-
glasju k spremembi cene storitve 
obvezne občinske gospodarske jav-
ne službe varstva okolja za oskrbo s 
pitno vodo v Občini Hajdina, in sicer 
se Sklep o soglasju k spremembi cene 
storitve obvezne občinske gospo-
darske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Hajdina 
številka 355-4/2019 z dne 20. 6. 2019 
spremeni tako, da se cena opravljenih 
storitev in cena omrežnine začneta 
uporabljati z dnem 1. 11. 2019.
7.  Sklep o dopolnitvi Sklepa o ceni 
uporabe dvoran v lasti Občine Haj-
dina. V Sklepu o ceni uporabe dvoran 
v lasti Občine Hajdina (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 2272019) se v 1. 
členu doda nova, 5. alineja, ki se glasi:
•  »uporaba Doma krajanov Skorba, za 
vaščane naselja Skorba in Doma va-
ščanov Draženci, za vaščane naselja 
Draženci – 40,00 € z DDV/dan.«
8.  Sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra. S tem sklepom se status ze-
mljišča – grajeno javno dobro – ukine 
in postane last Občine Hajdina:

9.  Sklep o imenovanju v Svet zavoda 
Osnovne šole Hajdina, s katerim se v 
Svet zavoda Osnovne šole Hajdina 
imenujejo Vladimir Abraham, Slavko 
Burjan in Ivan Ogrinc. 
10.  Sklep o priznanjih Občine Hajdi-
na za leto 2019:
Srebrni grb prejmeta:

 – Športno društvo Hajdoše za 
40-letno uspešno delovanje, 

 – Zdenka Godec, Draženci 21d, za 
delovanje na društvenih in va-
škem področju.

Bronasti grb prejmejo:
 – Kulturno društvo Valentin Žumer 

Hajdoše za 20-letno uspešno de-
lovanje,

 – Društvo žena in deklet Občine 
Hajdina za 20-letno uspešno de-
lovanje,

 – Društvo gospodinj Draženci za 
20-letno uspešno delovanje, 

 – Društvo žensk Hajdoše za 20-le-
tno uspešno delovanje,

 – Športna zveza Občine Hajdina za 
20-letno uspešno delovanje,

 – Tenis klub Skorba za 20-letno 
uspešno delovanje,

 – Terezija Filipaja, Zg. Hajdina 44a, 
za delovanje na kulturnem po-
dročju.

11.  Sklep o priznanjih za najlepše 
urejeno vaško skupnost in za najlep-
še urejene objekte v Občini Hajdina 
za leto 2019. Priznanja za najlepše 
urejeno vaško skupnost in za najlepše 
urejene objekte v Občini Hajdina prej-
mejo:
1.  Vaška skupnost Draženci – prizna-
nje za najlepše urejeno vaško sku-
pnost,
2.  Mesarstvo Turnšek, Zg. Hajdina 8e, 
Tomaž Potočnik, s. p. – priznanje za 
vzorno urejen poslovni objekt,
3.  Kmetija Sandre in Boštjana Intihar-
ja, Gerečja vas 56 – priznanje za vzor-
no urejeno kmetijo,
4.  Lea Mesarič in Beno Črnko, Gerečja 
vas 41j – zlata vrtnica za vzorno ureje-
no stanovanjsko hišo,
5.  Družina Bedrač, Hajdoše 67a – zlata 
vrtnica za vzorno urejeno stanovanj-
sko hišo,
6.  Družina Žumer, Hajdoše 7a – sre-
brna vrtnica za vzorno urejeno stano-
vanjsko hišo,
7.  Gorazd Zupanič, Slovenja vas 64b 
– bronasta vrtnica za vzorno urejeno 
stanovanjsko hišo.
Občinski svet Občine Hajdina se je 
seznanil s Poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Hajdina za janu-
ar–junij 2019.

Občinska uprava

Na Zg. Hajdini novo 
balinišče in kegljišče

Zgornjehajdinčani se lahko od letošnje jeseni pohvalijo z 
novimi pridobitvami v centru vasi. V športnorekreacijskem 
parku pod Sitarjevo kapelo jim je namreč s pomočjo ob-
čine in pridnih rok številnih prostovoljcev uspelo povsem 
na novo urediti balinišče in kegljišče, v sklopu tega pa so 
postavili tudi brunarico.

Novo kegljišče s kroglo na vrvici pa tudi balinišče so na Zg. Hajdini že preizkusili.

Slavnostni trenutek ob odprtju novih pridobitev pod Sitarjevo kapelo na Zg. 
Hajdini

Parc. št. Površina (m²) Znak ID k. o.
792/11 115 ID6986869 Hajdoše
792/3 102 ID5365380 Hajdoše
803/16 77 ID6986873 Hajdoše
803/17 46 ID6986874 Hajdoše
803/20 101 ID6986871 Hajdoše
803/18 42 ID6986875 Hajdoše
803/19 304 ID6986870 Hajdoše
803/2 229 ID5365381 Hajdoše

Podpisana pogodba z izvajalcem agromelioracijskih 
del na komasacijskih območjih Hajdina 2 in 3

Z izbranim ponudnikom – Cestnim podjetjem Ptuj – je v petek, 25. oktobra, v prostorih občine Hajdina župan mag. 
Stanislav Glažar podpisal pogodbo za izvajanje agromelioracijskih del na komasacijskih območjih Hajdina 2 in 3.

Na območju komasacije Hajdina 2, ki obsega 109 ha, se 
bo izvedla tudi agromelioracija na površini 2,7 ha. Koma-
sacijsko območje Hajdina 2 obsega del k. o. 394 Gerečja 
vas in del k. o. 713 Zlatoličje. Vrednost investicije znaša 
110.245,21 evra z DDV. 
Na območju komasacije Hajdina 3, ki obsega del katastrske 
občine 397 Hajdina in se razprostira na 127 ha, bodo izve-
dena obsežna agromelioracijska dela. Vrednost omenjene 
investicije znaša 92.900,75 evra z DDV.
Agromelioracijska dela na obeh območjih Hajdine se bodo 
izvajala letos jeseni in spomladi 2020. Projekt je financiran 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz 
proračuna Republike Slovenije. Višina nepovratnih sred-
stev znaša 100 % upravičenih stroškov, v kar je vštet tudi 
davek na dodano vrednost.

Občinska uprava
S Cestnim podjetjem Ptuj je podpisana nova pogodba za izvedbo agromeliora-
cijskih del na komasacijskih območjih Hajdina 2 in 3.
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Silva Kajtezovič, ki je bila nekoč članica 
hajdoških Gmajnaric, sodelovala pa je 
tudi z drugimi pevskimi skupinami, je 
od Amalije Mlakar nasledila povezo-
vanje posameznih pevskih skupin, ki 
delujejo v Spodnjem Podravju pa tudi 
širše. Srečali so se vsako leto enkrat. 
Vsaka skupina je zapela po dve pesmi, 
sledila je večerja in v neuradnem delu 
še kako presenečenje. 
Tudi letos, na 20. obletnico, ki je bila 
tudi tokrat pri Čelanu, so prispele pev-
ke in pevci, ki jih skoraj vse lahko vidite 
na skupinskem posnetku. Priča smo 
bili izvirnim nastopom, ki so že prerasli 
zgolj pevsko srečevanje, govornemu 
in pevskemu skeču, petju tudi dalma-
tinskih in zagorskih pesmi pa še kašne-
mu vmesnemu nagovoru sodelujočih. 
Še pomnite – pevci, bi lahko imenovali 
ta večer, ob katerem so po desetih le-
tih spet skupaj zapele Gmajnarice in si 
zaslužile posebej aplavz. Od 17.00 do 
22.30 se je čas vrtel z dvojno hitrostjo. 
Tako kot se je odvrtelo 20 let prijatelj-
skega petja.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Ocenili stanovanjske hiše, kmetije, poslovne objekte 
in vaška središča za leto 2019

V septembru je po vaseh Občine Hajdina spet krožil gasilski kombi, ki pa ni več sprožal spraševanj kot prvo leto, ko se 
je s takim prevozom odpravila na teren komisija TD Mitra Hajdina za ocenjevanje stanovanjskih hiš, kmetij, poslovnih 
objektov in vaških središč.
Komisija pri svojem delu ugotavlja, 
da bi bilo treba spremeniti pravilnik 
o ocenjevanju. Prav bi bilo, da bi ločili 
novogradnje po vaseh in zelo lepo 
vzdrževane, ocvetličene ter urejene 
starejše domove, v katerih živijo 
naši občani, ki ljubiteljsko in z veliko 
ljubezni sami skrbijo za svoje bivalno 
okolje. Zaželeno je tudi, da bi nekateri 
vaški odbori bolj tvorno in pravočasno 
sodelovali pri podajanju predlogov za 
ocenjevanje.
Odločitev letošnjega ocenjevanja 
bo predstavljena na proslavi ob 
občinskem prazniku.

Silvestra Brodnjak
Foto: arhiv komisije

Komisija se je v novem mandatu občinskega sveta nekoliko spremenila. Na posnetku so (od leve proti de-
sni): Irena Bojovič iz Slovenje vasi, Silvestra Brodnjak iz Skorbe, Branko Intihar, voznik gasilskega avtomo-
bila PGD Gerečja vas, Lea Lešnik iz Gerečje vasi, Franc Krajnc s Spodnje Hajdine, Angela Cartl z Zgornje 
Hajdine, Majda Turnšek iz Hajdoš in Sonja Brlek Krajnc iz Dražencev.

Je res minilo že dvajset let
Leto 2019 je prelomno za marsikatero društvo ali skupino, ki deluje v okviru 
občine Hajdina. Zato se obletnice kar vrstijo. V torek, 22. oktobra, smo tako 
lahko prisostvovali tudi prijetnemu pevskemu dogodku, ki ne spada v nobeno 
od hajdinskih društev, že več kot petnajst let pa poteka v Gostilni Čelan v Slo-
venji vasi.

Župan čestital novim diplomantom

V prostorih občine Hajdina je bil v sredo, 30. oktobra, priložnostni sprejem za nove diplomante iz občine Hajdina. Na 
sprejem jih je povabil župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar v družbi sodelavcev in predsednika Komisije za mla-
de Janka Goloba. Župan je mladim čestital za ta izjemni dosežek, ob tem pa izrazil željo, da ostanejo v tem okolju in 
tukaj najdejo ustrezno zaposlitev.

Na sprejemu so bili Simon Brodnjak, 
ki je uspešno končal študij farmacije 
v Ljubljani in tudi že dobil zaposlitev, 
Davorin Breg, ki je ob delu uspešno 
končal magistrski študij zdravstvene 
nege, zaposlen je v Zdravstvenem 
domu Ptuj, njegovo področje pa so 
predvsem urgentna stanja v zdra-
vstvu, čemur se je v času študija pose-
bej posvetil. 
Ilija Ilić je šolnik, trenutno zaposlen 
na osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah, 
uspešno pa je končal magistrski študij 
matematike in tehnike, Mitja Podho-
stnik pa je uspešno končal univerzite-
tni študij gospodarskega inženirstva 
na področju strojništva v Mariboru ter 
trenutno v tej smeri končuje magistr-
ski študij in že uspešno sodeluje z ne-
katerimi večjimi slovenskimi podjetji, 
med katerimi je tudi Talum Kidričevo.

Besedilo in foto: TM

Županov sprejem za nove diplomante iz občine Hajdina. Čestitamo!
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V spomin padlim partizanskim kurirjem kurirske 
postaje TV8S

Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj, Zveza borcev za vrednote NOB Hajdina, občina Hajdina in OŠ Hajdina so 26. sep-
tembra v Doleni pripravili spominski dogodek v spomin padlim partizanskim kurirjem kurirske postaje TV8S, ki so pred 
75 leti bili težek boj s premočnimi okupatorjevimi vojaškimi silami v Halozah blizu Dežnega in ob Dravinji. Delegacija je 
k spomeniku v Zg. Pristavi položila venec in prižgala sveče.

Terezija Mirković, predsednica Zveze 
borcev za vrednote NOB Hajdina, je 
v uvodu na kratko strnila dogajanje 
v času druge svetovne vojne v tem 
koncu Haloz in poudarila, da je zelo 
pomembno, da ohranjamo spomin na 
vse, ki so za lepši jutri žrtvovali svoja ži-
vljenja. Mirkovićeva je v nadaljevanju 
še dejala: »Publicist in literarni zgodovi-
nar, univerzitetni profesor Emil Cesar, je 
o času druge svetovne vojne zapisal: ‘To 
je bil čas, ko so spet dobile veljavo tako 
etične kot moralne vrednote, kot so: to-
varištvo, poštenje, spoštovanje drugega, 
vrednotenje človeka po delu, nesebična 
predanost v boju za ohranitev naroda, 
njegove kulture; čas, ko zvestoba domo-
vini ni bila prazna beseda.’«
Branko Marinič, župan občine Videm, 
je poudaril pomen takih spominskih 
slovesnosti za ohranjanje zgodovin-
skih dejstev, ki so zaznamovala naš 
narod in kjer so tudi Haloze dale svoj 
pečat v vojnih časih.
Jurij Cvitanič, član IO Območnega 
združenja borcev za vrednote NOB 
Ptuj, je v pozdravnem nagovoru pou-
daril, da ne smemo dovoliti potvarja-
nja zgodovinskih dejstev, ne smemo 
dovoliti razvrednotenja partizanske-
ga in vseljudskega upora proti okupa-
torju in narodnim izdajalcem. 
S kulturnim programom, v katerem 
so nastopile učenke OŠ Hajdina: Lara 
Tekmec, Nika Šerdoner, Anamarija 
Kancler, Manca Matjašič, Ria Ana Hot-
ko in Nika Sitar pod vodstvom men-
torice Tatjane Lukovnjak, v katerem so 
zapeli ljudski pevci KPD Stane Petro-
vič Hajdina in Jurovski fantje ter z na-
govori so se v Domu krajanov Dolena 
poklonili padlim borcem. Delegacija, 
v kateri so bili videmski župan Bran-

ko Marinič, podžupan občine Hajdi-
na Karl Svenšek in Jurij Cvitanič, član 
Območnega združenja borcev za vre-
dnote NOB Ptuj, pa je po kulturnem 
programu k spomeniku v Zg. Pristavi 
položila venec in prižgala sveče.

Besedilo in foto: TM

Utrinek z letošnje spominske slovesnosti v Doleni, kjer so nastopile tudi učenke OŠ Hajdina.

Delegacija pri spomeniku v Zg. Pristavi

Predsednica Zveza borcev za vre-
dnote NOB Hajdina Terezija Mirko-
vić je v svojem nagovoru spomnila 
na dogodke pred več kot 78 leti in 
na junaški boj vseh, ki so se borili za 
lepši jutri. »Mnogi narodi se borijo za 
svobodo, za svoj obstoj, zato je nujna 
zvestoba domovini, svoji kulturi, tova-
rištvu, skrb za vse, ki so v stiski. Junaške 
dosežke bi morali Slovenci ponotranji-
ti in jih s ponosom plemenititi kot te-
melj svobode. Spomin na žrtve, ki so v 
zgodovini slovenskega naroda branile 
dom in domovino svojih prednikov, 
spomin na vse tiste, ki so dali življenja 

za domovino, bo živel večno, če bomo 
sami tako hoteli in nam bo mar.«

Besedilo in foto: TM 

Dan spomina na 
padle v vojnah

Spominski dogodek pri spominski plošči OŠ Hajdina

Občina Hajdina, Zveza borcev za vre-
dnote NOB Hajdina in OŠ Hajdina so v 
četrtek, 24. oktobra, pred spominsko 
ploščo padlih borcev, talcev in žrtev 
vojnega nasilja pri OŠ Hajdina pripra-
vili spominski dogodek. 
Delegacija s podžupanom občine Haj-
dina Karlom Svenškom je k spomeni-
ku položila venec in prižgala svečo. 
V kulturnem programu so nastopili 
ljudski pevci KPD Stane Petrovič Haj-
dina in učenke OŠ Hajdina.
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20 let uspešnega dela KD Valentin Žumer Hajdoše
V soboto, 12. oktobra, je bilo v dvorani Gasilskega doma v Hajdošah praznično vzdušje, saj je domače kulturno društvo 
praznovalo 20-letnico uspešnega dela. Prireditev je potekala sproščeno ob nastopih Štajerskih frajtonarjev (mlajših in 
starejših), ljudskih godcev in pesnice Olge Vidovič.

Za presenečenje so poskrbela dekle-
ta – Štajerske frajtonarke, ki so se ob 
praznovanju 20-letnice zbrale skupaj 
in po dolgem času zaigrale. Veliko 
presenečenje je bil tudi nastop pevk 
Gmajnaric, ki so nazadnje nastopile 
pred 10 leti. Z nastopom so dokazale, 
da še znajo prepevati.
KD Valentin Žumer je bilo ustanovlje-
no avgusta leta 1999. Idejo za ustano-
vitev je dal Alfonz Strnad, ki je zbral 
prve člane in pripravil vse potrebno 
za ustanovitev društva. Prva predse-
dnica je postala Andreja Glažar. 

Na prireditvi so podelili tudi zahvale 
vsem, ki so v društvu pustili svoj pečat. 
Zahvalili so se vsem predsednikom 
društva: Andreji Glažar, Hildi Bedrač, 
Alfonzu Strnadu, Valeriji Tekmec, 
Alenki Bone in Primožu Kelencu.
Zahvalili so se tudi občini Hajdina 
za vso podporo in finančno pomoč, 
prejšnjemu in sedanjemu županu ter 
PGD Hajdoše za možnost gostovanja 
v prostorih gasilskega doma.
Prva sekcija, ki je delovala v društvu, 
so bile pevke Gmajnarice. Kmalu se 
jim je pridružila plesna sekcija pod 

umetniškim vodstvom Monike Zajšek. 
Delovala je tudi likovna sekcija, ki je 
pripravila in izvedla številne likovne 
delavnice za otroke in tudi starejše. 
Hajdoški mautarji pa vsako leto 
poskrbijo za obuditev starih običajev.
Na predlog Alfonza Strnada je 
bila ustanovljena sekcija Štajerski 
frajtonarji, ki jo je najprej vodil 
Marjan Herceg, nato pa nekaj let 
Silvo Roškar. Zadnja leta vodi sekcijo 
Primož Kelenc, ki je tudi predsednik 
društva. V skupinah frajtonarjev so 
igrali številni mladi harmonikarji, 
ki so danes priznani muzikanti. S 
svojimi nastopi so popestrili mnoge 
prireditve v domači občini, široma 
po Sloveniji in tudi v tujini. Posneli in 
izdali so že sedem zgoščenk. Štajerska 
frajtonarica je postala zaščitni znak 
društva, saj na prireditvi vsako leto 
nastopajo frajtonarji z različnih delov 
Slovenije.
Kulturno društvo Valentin Žumer spa-
da med mlajša društva v občini, ven-
dar je kljub mladosti za njimi uspešno 
delo, ki jih dela povsod prepoznavne.  

Hilda Bedrač

Utrinek s praznovanja 20-letnice

S čopiči in 
barvami nad 

Hajdino

Zunanja mentorica sekcije, slikarka Jelka Leskovar 
iz Maribora, je nekaj svojih bogatih izkušenj po-
sredovala tudi najmlajšim udeležencem kolonije 
Mihaelu, Juliji in Ajdi pa tudi mamica Vesna ji je 
pozorno prisluhnila

V soboto, 28. septembra, so se pred 
Poslovno-stanovanjskim centrom na 
Hajdini na 3. Likovni koloniji Hajdina 
2019 zbrali člani Likovno-fotografske 
sekcije občine Hajdina in nekaj njiho-
vih likovnih prijateljev od drugod.

Razkropili so se po občinskem sredi-
šču in poiskali motive, s katerimi bi 
kar se da slikovito predstavili našo 
občino. Kaj so ustvarili, si bomo lahko 
ogledali na sedmi skupinski likovni 
razstavi, ki bo ob letošnjem občin-
skem prazniku v dvorani Društva upo-
kojencev Hajdina. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Na razstavi, ki bo odprta v petek, 8. novembra 2019, ob 17. uri, se bodo s svojimi deli predstavili: Cecilija Bernjak, 
Mira Bezjak, Silvestra Brodnjak, Angelca Černenšek, Anton Gojkovič, Vesna Jančič, Romana Kiseljak, Antonija 
Krajnc, Jana Kraševec, Nežka Kurnik, Vesna Mohorko Fajfar, Milan in Robert Nemec, Marta Simonič, Sonja Šmigoc, 
Majda Vrabl, Anemarija Vuk, Milena Pečar, Edi Ornik, Ajda Fajfar, Mihael Fajfar, Julija Mohorič, Zoja Vrabl ter Nika 
in Neja Šerdoner.

Marta Simonič se je lotila kmečke domačije, kjer je 
življenje že usahnilo in bo nekoč na slikah ostal le 
še spomin nanjo.

Učenke OŠ Hajdina Nika in Neja Šerdoner ter Zoja 
Vrabl so pod mentorstvom njihove učiteljice Roma-
ne Kiseljak izbrale precej zahteven motiv.

Z »jabolki navdiha«, ki so bila na voljo ob prevzemu 
slikarskih platen (delila jih je predsednica Likovno-
-fotografske sekcije občine Hajdina Cecilija Ber-
njak), nas je tudi letos obdarila družina Nemec iz 
Dražencev. Mama Aleksandra je tokrat na »teren« 
poslala fotografa Milana in videosnemalca Roberta.

Preden se je začelo ustvarjanje, je sledila skupinska fotografija. Udeleženci so bili veseli pozdravnih besed župana občine Hajdina mag. Stanislava Glažarja, pred-
sednice ZKD Hajdina Hilde Bedrač in zunanje mentorice – slikarke Jelke Leskovar iz Maribora, ki so se odzvali povabilu vodje likovne kolonije – predsednice Cecilije 
Bernjak, da spregovorijo zbranim. Foto: Tatjana Mohorko

Slovenska morska 
deklica Arabella je 
Slovenjevaščanka

Pred tremi leti in pol je prikupna in pogumna Barbara Pe-
tek, doma iz Slovenje vasi, na Filipinih, na akademiji za 
morske deklice, pridobila čisto pravo licenco za profesio-
nalno morsko deklico in inštruktorico.
Barbara Petek je postala morska sirena Arabella, pred kratkim 
pa se je na Kitajskem udeležila tudi svetovnega prvenstva 
za morske deklice v resnih plavalnih disciplinah in postala 
mis koral. Odprla je celo prvo akademijo za morske deklice v 
Sloveniji, kjer otroke in odrasle uči plavanja z mono plavutjo. 
Svojo zanimivo življenjsko zgodbo, ki se zdi kot pravljica, je 

mlada Štajerka v septembru predstavila v domači občini 
Hajdina, na sprejemu pri županu mag. Stanislavu Glažarju.
Več o Barbari Petek, morski deklici Arabelli, pa v decembr-
ski številki Hajdinčana.

 Besedilo in foto: TM
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Po pozdravnem nagovoru velenjske-
ga župana Petra Dermola in predse-
dnice Društva Šola zdravja Zdenke 
Katkič je pod vodstvom idejnega 
vodje Nikolaya Grishina na Titovem 
trgu v Velenju nad tisoč sto predstav-
nikov več kot 4200 članov iz 192 sku-
pin po Sloveniji odtelovadilo svojih 
tisoč gibov. 
Kljub nezanesljivemu vremenu so 
udeleženci preživeli zanimiv in pester 
dan, ki so ga naše predstavnice izko-
ristile tudi za sprehod po rudarskem 
mestu. Pri njih se je ustavil tudi Niko-
lay Grishin. Prijetno so poklepetali in 
nastal je pričujoči spominski posne-
tek pod mavričnim dežnikom.

 S. Brodnjak 

Skupinski posnetek razstavljavcev 
Foto: Ivan Žižek

Hajdinčanke z Grishinom
Foto: arhiv skupine Šola zdravja Slovenja vas

Hajdinski likovniki na peti razstavi Likovne kolonije 
Vurberk 2019

Na junijski, 5. Likovni koloniji na Vurberku so tudi letos sodelovali člani Likovno-fotografske sekcije občine Hajdina.

V tamkajšnji kulturni dvorani so 5. oktobra ob zanimivem 
kulturnem programu odprli skupinsko razstavo, na kateri 
so bila na ogled tudi dela hajdinskih ustvarjalcev. Na prosto 
tematiko je nastala zbirka zanimivih motivov, pod katere 
so se podpisali: Cecilija Bernjak, Vesna Jančič, Majda 

Jakolič, Sonja Šmigoc, Angelca Černenšek, Romana 
Kiseljak, Mira Bezjak, Anton Gojkovič, Majda Vrabl, Jana 
Kraševec in avtorica fotografij Silvestra Brodnjak.  

S. Brodnjak

Na 10-letnici Šole zdravja v Velenju
V soboto, 22. junija 2019, so se množici oranžnikov na desetletnici delovanja Šole zdravja, ki je tokrat potekala v 60 let 
starem Velenju, pridružile tudi nekatere članice iz skupin Šole zdravja v hajdinski občini.

Člani Šole zdravja Hajdina – pri Kavalu so 19. septembra zaokrožili sedem let 
delovanja. Bili so prva skupina iz hajdinske občine, ki je spoznala prednosti 
telesne jutranje aktivnosti. Sledile so jim še štiri skupine in upamo, da se bo 
ustanovila še katera.

Še mnogo jutranjih srečanj v Športnem parku na Sp. Hajdini s slavljenko Cvetko Žerak (stoji šesta od leve 
proti desni), ki slovi po svoji dobrovoljnosti in prijaznosti, želimo tudi v uredništvu Hajdinčana.

Smelo odtelovadili v osmo leto 
delovanja

Med tistimi, ki so v skupini že od vsega začetka, je tudi Cvetka Žerak, ki se je 2. 
oktobra pridružila telovadkam pri lipi, Marjani Veronek, Marti Sitar in Marjani 
Kurež. Zaokrožila je osem desetletij življenja in s svojimi prijatelji jutranjiki naz-
dravila tudi želji, da bi še naprej skrbeli za zdrav duh v zdravem telesu. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

NAPOVEDNIK
KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
 V začetku novembra pripravljajo razstavo likovnih del, ki 
so nastala na koloniji. To je dogodek v sklopu prireditev ob 
občinskem prazniku.  
Člani literarno-fotografske sekcije se bodo srečevali na de-
lavnicah.
Ljudski pevci in pevke bodo nastopali na prireditvah v do-
mači občini in tudi v drugih krajih na povabilo. 
Folklorna skupina bo vadila in nastopala.

KD SKORBA
 Člani gledaliških skupin bodo ponovno začeli vaje. 
Mladinska in otroška skupina bosta svoji igri predstavili v 
času Miklavža.
V decembru pripravljajo tudi miklavžev večer za otroke, v 
okviru katerega bodo izpeljane miklavževe delavnice.

ZKD OBČINE HAJDINA in OBČINA HAJDINA bosta v 
farni cerkvi organizirali tradicionalni adventni koncert z na-
stopom pevskega zbora iz Števerjana.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
8. 11. 2019 bodo organizirali že tradicionalno prireditev 
Štajerska frajtonarica.
V novembru in decembru bodo Štajerski frajtonarji nasto-
pali na prireditvah v domači občini in tudi v drugih krajih.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
V novembru bodo opravile puljenje repe in jo pripravile za 
kisanje.
Sodelovale bodo na prireditvi ob občinskem prazniku.
6. 12. 2019 bodo pripravile miklavževo večerjo.
Sodelovale bodo na pogostitvi ob prihodu Božička za otroke 
iz Občine Hajdina.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
Organizirale bodo delavnice na temo peke potic.
Potekale bodo priprave na 18. Gospodinjski večer, ki bo 30. 
11. 2019.
Izvedena bo delavnica, na kateri bodo izdelovale novoletne 
voščilnice.
Obiskale bodo tradicionalno božično razstavo jaslic v Vojni-
ku in obiskale tudi kakšen božični sejem. 
Udeleževale se bodo zimske rekreacije.

KD DRAŽENCI 
Ogledali si bodo predstave drugih društev in skupin.

MOŠKI PEVSKI ZBOR PGD HAJDOŠE
V začetku decembra bodo organizirali koncert v spomin na 
prvega zborovodja Valentina Žumra.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
November in december bosta v društvu v znamenju vaških 
kolin, ki jih skupaj z VO Hajdoše in društvi v vasi pripravijo 
prvo decembrsko soboto.
Sodelovale bodo na prireditvi Božič v Hajdošah in na 
Božičkovem teku. Pripravile bodo sladke dobrote.

Pripravila: Hilda Bedrač

PREGLEDNIK
KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Likovno-fotografska sekcija je v soboto, 28. 9. 2019, pred 
Poslovno-stanovanjskim centrom na Hajdini organizirala 3. 
likovno kolonijo.
Sodelovali so tudi na 5. likovni koloniji na Vurberku.
V oktobru so bili ljudski pevci na gostovanju na Primorskem. 
Novo sezono so začeli tudi plesalci folklorne skupine, ki medse 
vabijo nove člane. 
Ljudske pevke so nastopale na okoliških prireditvah.

KD SKORBA
Ljudske pevke so nastopile na prireditvah v Jurovcih, Prečni, 
na Ptuju in v Slovenji vasi. 
Člani mladinske gledališke skupine so sodelovali na prireditvi 
za starejše občane.

Sodelovali so tudi na vaški trgatvi »Skorba trga in preša«, ki je 
bila 4. 10. 2019. 
Med jesenskimi počitnicami so 30. 10. 2019 za otroke pri-
pravili računalniško delavnico v sodelovanju z društvom Mali 
ustvarjalci.
2. 11. 2019 so priredili Večer vinskih pesmi z različnimi glas-
benimi ustvarjalci.
Člani gledaliških skupin so ponovno začeli vaje. 
Mladinska in otroška skupina pripravljata predstavi ob Mi-
klavžu.

Pripravila: Hilda Bedrač
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Prišlo je veliko članov Društva upo-
kojencev Hajdina pa tudi takih, ki se 
za članstvo še niso odločili. Obojim 
je po pozdravnem nagovoru župana 
občine Hajdina mag. Stanislava Gla-
žarja spregovorila Anica Drevenšek, 
predsednica Društva upokojencev 
Hajdina. Na kratko jim je predstavila 
aktivnosti društva, posebej še pro-
gram Starejši za starejše, s katerim želi 
Zveza društev upokojencev Slovenije 
še bolje vzpostaviti stik z vsemi ob-
čani, starejšimi od 69 let. Še posebej 
pozorni moramo biti do oseb, ki jesen 
življenja preživljajo sami in niso vklju-
čeni v nobeno institucionalno obliko 
varstva. V hajdinski občini je več kot 

600 oseb, ki so že zaokrožile sedem 
desetletij življenja. 
Ko sem se s fotoaparatom sprehajala 
med omizji, sem opazovala udeležen-
ce, ki so pozorno spremljali prisrčen 
kulturni program učencev OŠ Hajdina 
in Breg. Hajdinski otroški pevski zbor 
in folklorniki pa ples breških hiphop 
plesalk, recitacije, zvoki harmonike, 
zven violine ter glasovi odličnih pev-
skih solistk z obeh šol so si zaslužili 
bučne aplavze. Na svoje učence in 
njihove učitelje sta bila upravičeno 
ponosna ravnatelja obeh šol, ki sta 
skupaj z vodstvom občine, nekateri-
mi svetniki in farnim župnikom prišla 
pozdravit goste v nabito polni dvorani.

Nastop hiphop plesalk z OŠ Breg. Za njihovo glasbeno spremljavo in kasneje za plesno-pevski del druženja 
je skrbel učitelj OŠ Breg Uroš Sagadin.

Srečanje občanov, starejših od 70 let
Dosedanja večletna srečanja občanov, starejših od sedemdeset let, ki jih 
organizira občina Hajdina, so potekala v Domu krajanov v Skorbi. Sčasoma je 
prostor postal pretesen za vse udeležence, zato so se ob druženju 2. oktobra 
preselili v Dom vaščanov v Dražence.

PREGLEDNIK

KD DRAŽENCI 
V novembru so člani kulturnega društva aktivni pri občin-
skem prazniku in so v sklopu draženskih društev pomagali 
speljati osrednji dogodek ob martinovanju pred Občino 
Hajdina.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
 12. 10. 2019 so praznovali 20-letnico delovanja društva.
Štajerski frajtonarji so posneli zgoščenko, že sedmo po 
vrsti.
Potekale so priprave na prireditev Štajerska frajtonarica.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
Med 12. in 16. 9. 2019 so se članice udeležile strokovne 
ekskurzije v Makedonijo, ki jo je organizirala Zveza kmetic 
Slovenije.
18. 9. 2019 so predstavljale občino na tržnici občin Skupne 
občinske uprave občin Spodnjega Podravja.
19. 9. 2019 so pripravile večerjo za učence Waldorfske šole 
v rimskem taboru na Štukih.
18. 9. 2019 so izvedle trganje koruze.
20. 9. 2019 so bile organizatorice tradicionalnega kožu-
hanja.
28. 9. 2019 so se podale na ekskurzijo po Prekmurju in 
spoznavale Goričko.
8. 10. 2019 so predstavljale hrano in prehranjevalne nava-
de Rimljanov za učence OŠ Ljudski vrt.
11. 10. 2019 so predstavljale hrano in prehranjevalne na-
vade Rimljanov za učence OŠ Olge Meglič.
19. 10. 2019 so bile na tekmovanju v peki jabolčnega štru-
dlja v Zavrču.
26. 10. 2019 so se udeležile turnirja v igranju igre človek ne 
jezi se v Lancovi vasi.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
Pripravljajo se na sodelovanje in pogostitev ob prazniku 
Občine Hajdina, ki bo 9. 11. 2019. Vas Draženci ima kle-
tarja letnika 2019.
Izvedle so delavnice na temo peke potic.
Pripravljajo se na 18. Gospodinjski večer in izdelovanje 
domačih rezancev.  

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Članice so se srečevale na sestankih.
V nedeljo, 20. 10. 2019, so se odpravile na popoldanski 
izlet s kostanjevim piknikom na Kočno nad Polskavo. 
Pridružili so se jim tudi vaščani.

Pripravila: Hilda Bedrač

Otroški pevski zbor OŠ Hajdina pod vodstvom Maje Majcen

POSEBNA POZORNOST ZA NAJSTA-
REJŠA NA SREČANJU
Med povabljenimi sta bila posebne 
pozornosti deležna najstarejša obča-
na, ki sta tudi letos ista kot lani. Med 
ženskami je to leta 1923 rojena Mari-
ja Cestar iz Dražencev, pri moških pa 
nosi zastavo neutrudni Maksimiljan 
Kampl z Zg. Hajdine, ki bo 18. januarja 
2020 upihnil sto svečk. Leta niso ovi-
ra, da ne bi s svojimi prijatelji, Ljudski-
mi pevci s Hajdine, še vedno ubrano 
prepeval in se redno udeleževal vseh 
nastopov in tudi vaj. Na enem izmed 
septembrskih četrtkov je svojim so-
pevcem spekel odličen mlečni rozi-

nov kruh, pred dnevi pa se je vrnil s 
pevskega gostovanja v Izoli, Kopru in 
Strunjanu. Nasvidenje, 18. januarja! 
Da bi se ob letu spet srečali in prijetno 
pokramljali, jim želimo tudi v uredni-
štvu Hajdinčana. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Pogled na desni del dvorane. Pogled na prisotne priča o tem, da se število udeležencev iz leta v leto veča.

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar z 
najstarejšima Hajdinčanoma – Marijo Cestar 

iz Dražencev in Maksimiljanom Kamplom z Zg. 
Hajdine

Pogled na levi del dvorane



16 17

November 2019 November 2019

Najprej so začeli trganje grozdja na domačih brajdah pri 
Zelenkovih, nato so trgatev opravili tudi na »farovških« 
brajdah, ki so jih letos dobili v dar, skorbovski pubeci pa 
so po vasi pobrali grozdje, ki so ga vaščani podarili za 
skupni vaški sod.
Vaška predsednica Renata Gabrovec je povedala, da je 
bila tudi letošnja trgatev kljub toči in poletnemu neur-
ju obilna. »Vaščani in tudi drugi so darovali veliko grozdja. 
S skupnimi močmi smo obrali brajde pri Zelenkovih in na 
župnijskem dvorišču, aktualni vaški kletarji so poskrbeli za 
prešanje in prevzeli skrb za mošt ter negovanje domače ka-
pljice skozi vse leto. Vsem, ki so darovali grozdje v skupni va-
ški sod, se iz srca zahvaljujemo in jih vabimo, da se odzovejo 
vabilom na skupna srečanja in prireditve, na katerih bomo 
z domačo kapljico lahko nazdravili. Hvala vam za vašo pri-
pravljenost, sodelovanje, podporo in pomoč,« je zaključila 
Gabrovčeva.

TM

Obrane tudi brajde v 
Skorbi

Vaški odbor Skorba in organizacijski odbor kletarjev sta v 
sodelovanju s sekcijami in društvi na vasi 27. septembra 
uspešno izpeljala že tradicionalno vaško trgatev »Skorba 
trga in preša«.

Najprej so grozdje pobrali na Zelenkovih brajdah.

Vesela trgatev je bila tudi na župnijskem dvorišču. Foto: Marijan Fesel, Manja Gabrovec

Potomka je letos prvič bogato obrodila, in kot je sporočil 
hajdinski župnik Marijan Fesel, so se veselili njenega pr-
vega pridelka. Pri obiranju grozdja na župnijskih brajdah 
so se jim na ta dan pridružili še berači iz Skorbe in nastal 
je prijeten jesenski dogodek.

TM

Prva trgatev potomke

Na župnijskem dvorišču na Hajdini, kjer raste potomka stare trte z Lenta, je bila v petek, 27. septembra, vesela tr-
gatev, ki so jo pripravili hajdinski kletarji. Na trgatev so povabili tudi župana mag. Stanislava Glažarja in župnika 
Marijana Fesla.

Letošnja trgatev potomke stare trte z Lenta na župnijskem dvorišču
Foto: arhiv Marijana Fesla
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Piknik DU Hajdina – glavni so bili kostanjepeki
Megleno četrtkovo jutro, 17. oktobra, 
se je proti poldnevu spremenilo v son-
čen dan, ki je v Dom krajanov v Skor-
bo na tradicionalni kostanjev piknik 
Društva upokojencev Hajdina privabil 
lepo število članov. Kostanjepeka Jan-
ko Pal in Dominik Kamenšek (s kapo) 
sta vsak v obeh pečkah ob asistenci 
Franca Drevenška spekla 33 kg kosta-
njev, ki so jih prisotni pridno sproti po-
spravljali in zalivali z moštom pa tudi s 
pravim vinom.

Tako je bilo na začetku ličkanja. Ko so prišli še muzikanti in se je miza šibila od dobrot, se je večer nadaljeval 
s klepetom, smehom, šalami in tudi s plesom. 

Društvo žena in deklet občine Hajdina pospravilo 
pridelek koruze

Tradicionalna akcija Društva žena in 
deklet občine Hajdina – trganje in 
ličkanje koruze na starodaven način, 
ki se je začela leta 2000, je že prera-
sla polnoletnost. Tudi letos je, kot 
običajno zadnja leta, potekala na 
kmetiji Kristine Kirbiš na Zg. Hajdini.

V sredo, 18. septembra, se je zbrala eki-
pa, ki jo vidimo na fotografiji. Ni sicer 
tako množična kot po tem, ko je koruza 
že na varnem pod streho, a ko se trga-
nja lotijo kmečkih opravil vajene roke, 
je delo hitro in temeljito opravljeno. Le 
redkokateri strok je ostal na koruznici, 
je povedala gospodinja Kristina.
V petek, 20. septembra, pa je bil spisek 
sodelujočih večkratnik števila trgačev. 
Razveseljivo je, da so babice s seboj 
pripeljale svoje vnukinje, ki so pridno 
posnemale pri delu druge »kožuhače«. 
Družini Kirbiš in vsem, ki so pomagali 
pri letošnjem spravilu koruze in orga-
nizaciji prijetnega druženja, lepa hvala 
tudi v imenu tistih, ki se dogodka niso 
mogli udeležiti. 

S. Brodnjak
Foto: Zlatko Kondrič

Koruza je potrgana. Razlika je le v prevozu. Nekoč je bila pred vozom konjska ali kravja vprega, danes je to 
le še atrakcija.

Predsednica Anica Drevenšek je med drugim 
povedala, da se društvo 14. novembra odpravlja na 

ekskurzijo v sosednjo Slovensko Bistrico in njeno 
okolico.

Organizacija združenih narodov je 
prvi ponedeljek v oktobru razglasila 
za svetovni dan habitata, ki je posve-
čen človekovim naseljem in osnov-
ni pravici do primernega bivališča. 
Tema letošnjega natečaja je bila Na-
rava okoli nas. 
Tudi v vijolični igralnici smo tej de-
javnosti posvetili tematiko. V svojem 
okolju smo na sprehodih spoznavali 
posebne elemente naravne krajine, 
ki jih je vredno izpostaviti. Tematika 
se je navezovala na posebna dreve-
sa, ki smo jih opazovali na sprehodih 
– mogočna drevesa, drevesa zanimi-
ve rasti, posebne vrste dreves, zelo 
stara drevesa, drevorede smrek, ob-
močja gozdov, vrtove, nasade različ-
nih kulturnih rastlin (ajda, oljna repi-
ca), nasade sadnih dreves. Nato smo 
izbrane elemente naravne krajine 
predstavili po navodilih organizator-
ja na poljubno izbrani likovni način 
in naš izdelek poslali na razstavo, ki jo 
prirejajo v Ljubljani. Otroci so z rjavo 
tempera barvo odtisnili svoje dlani in 

tako upodobili deblo jablane, sadeži 
pa so nastali z odtiskovanjem na pol 
prerezanega jabolka. Otroci so pri li-

kovnem ustvarjanju zelo uživali.
Besedilo in foto: Barbara Radek in 

Zdenka Furek

Predsednica Anica Drevenšek je vse 
zbrane pozdravila v imenu organiza-
torjev in jim zaželela lep popoldan. 
To se je po okusnem kosilu, ki ga je 
postregel kolektiv Hotela Roškar, ob 
dobri plesni glasbi tudi uresničilo. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Kostanjepeki so imeli tudi nekaj opazovalcev in 
komentatorjev.

Obeležitev vseslovenskega dneva habitata v vijolični 
igralnici

V vijolični igralnici smo se prijavili na natečaj v okviru vseslovenskega dneva habitata 2019, ki je potekal v organizaciji 
Centra arhitekture Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za izobraževanje, zna-
nost in šport ter Zavodom RS za šolstvo.

Otroci vijolične igralnice so z odtiskovanjem ustvarili pisano jablano.
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Otroci iz modre igralnice najraje lepe 
jesenske dni izkoristimo za potepanja 
po bližnji okolici vrtca. Igra v naravi je 
lep dar, ki ga je treba izkoristiti. Tako 
smo se odpravili do bližnje jablane, a 
jabolk nismo več našli. Zato smo pot 
nadaljevali do gozdička. Tam so otroci 
poiskali vsak svoj zaklad narave. Kaj 
hitro lahko drobne vejice, listki, želodi 
in storži postanejo čisto prave igrače.

Martina Klemen

Otroci iz modre 
igralnice v 

jesenski naravi

Prvič v 
gledališče

Vrtec Najdihojca ponuja otrokom ve-
liko različnih nadstandardnih dejav-
nosti. Več let smo si prizadevali, da bi 
otroke peljali v gledališče. Letos nam 
je to tudi uspelo.

Igra v naravi in opazovanje jablane 
Foto: Dušanka Kaučevič

V sredo, 2. oktobra, smo se z avtobu-
som zapeljali do pešmostu. Od tam 
smo pot nadaljevali peš proti Me-
stnemu gledališču Ptuj. Sedeminšti-
rideset veselih in nasmejanih otrok 
se je v spremstvu svojih vzgojiteljic 
odpravilo novemu doživetju naproti. 
Predstava Travnik čarobne lepote pri-
poveduje o deklici, ki je zelo rada 
plesala, a jo je posmehovanje otrok 
v vrtcu tako potrlo, da je povsem iz-
gubila zaupanje vase. Njen prijatelj 
medvedek jo povabi v čarobni svet, 
kjer se ji s pomočjo pravljičnih bitij in 
njenega poguma razkrije skrivnost. 
Otrokom je bila predstava zelo všeč. 
Ko smo se kasneje pogovarjali o vide-
nem, so opisovali sporočilo zgodbe, 

ki so ga zelo dobro razumeli. Zgod-
bo o prijateljstvu, plemenitosti srca, 
darovih, ki jih imamo, in o tem, kako 
zelo pomembno je zaupati vase, 
moramo imeti v našem vsakdanjiku. 
Hvala staršem, da nas podpirajo v iz-

vedbi takšnih dejavnosti. Z veseljem 
jih bomo še ponudili. 

Maja Bezjak

Otroci rdeče in bele igralnice na ogledu predstave v Mestnem gledališču Ptuj 
Foto: Gordana Ilić

V okviru te tematike so vsak dan pote-
kale raznolike dejavnosti v vseh igral-
nicah našega vrtca. Prvi dan v tem 
tednu smo namenili enakopravnosti 
otrok ne glede na spol, raso, veroizpo-
ved idr. Predvsem v večjih skupinah 
so spoznali pesem Toneta Pavčka in 
se pogovarjali o otrocih po svetu, ki bi 
morali imeti prav take pravice kot naši 
otroci. 
Otroci in vzgojiteljice bele in rdeče 
igralnice so pripravili kostanjev piknik 
s starši, saj je ena izmed pravic otrok 
tudi pravica do družine. Poslušanje in 
branje pravljic sta bila tema še enega 
dne, pri čemer se je vzgojiteljica ene 
igralnice odločila za obisk šolske knji-

žnice. 
En dan v tem tednu so potekale gibal-
ne dejavnosti na prostem, kjer smo 
vzgojiteljice pripravile gibalne igre za 
otroke. Izvedli smo še petje pesmi in 
igranje na male ritmične instrumente, 
pri čemer so otroci zelo uživali, saj se 
zelo radi vživijo v vlogo malih glasbe-
nikov. 
Zadnji dan nas je v vrtcu obiskala 
Marjana Veronek ter nam predsta-
vila, kako in s kakšnimi igračami so 
se igrali nekoč v njenih časih. Ker je 
vključena v skupino ljudskih pevk, je 
našim otrokom zapela nekaj ljudskih 
otroških pesmi. V starejših skupinah je 
otrokom pokazala, kako so si izdelo-

vali punčke iz odpadnih kosov blaga 
in iz koruznih strokov. To je bilo otro-
kom zelo zanimivo, zato so gospo z 
velikim zanimanjem poslušali in ji na 
to temo postavljali različna vprašanja, 
ki so se porodila v njihovih mislih. 
V tem tednu se nismo osredotočili le 
na pravice otrok, ampak smo se pogo-
varjali tudi o njihovih dolžnostih, saj 
na to velikokrat pozabimo. V Tednu 
otroka so tako po naših igralnicah 
dejavnosti potekale nekoliko druga-
če, kot potekajo sicer, saj so prek teh 
dejavnosti otroci začutili, da so za nas 
res pomembni in da nam ni vseeno, v 
kakšnem okolju odraščajo. 
Otroci so naša edina sreča, tista pra-
va, ki ni opoteča. Rastejo hitro iz dneva 
v dan, odrastejo in odhitijo stran. Cilj 
starša je takrat dosežen in otroci lahko 
naprej delijo ljubezen. (Leon Rožman)

Urška Horvat, 
sokoordinatorica Tedna otroka

Tudi letos smo v našem vrtcu dali velik poudarek Tednu otroka, ki se je tokrat nanašal na temo Naše pravice. Rdeča nit 
za izbiro dejavnosti v vrtcu je bila pesem Toneta Pavčka z istoimenskim naslovom Naše pravice.

Gibalne igre v gozdičku so otrokom zelene igralnice zmeraj zanimive.

Otroci vijolične igralnice med obiskom šolske knji-
žnice

Teden otroka v našem vrtcu

Z Marjano Veronek so zapeli tudi otroci rdeče igralnice.
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Otroci oranžne in vijolične igralnice so z zanimanjem prisluhnili obiskovalki. V rumeni igralnici smo se seznanjali s kmečkimi opravili. 
Foto: arhiv vrtca

Ob igranju na glasbila so otroci modre igralnice ustvarjali pesem.

Jesensko razstavo pridelkov pred vrtcem so ustvarili otroci bele igralnice.

Pohod na Pohorje
Z učenci od 6. do 9. razreda smo se 10. 
oktobra odpravili na pohod na Pohor-
je. Z avtobusoma smo se odpeljali do 
spodnje postaje vzpenjače na Maribor-
sko Pohorje. Za končni cilj smo si zadali 

zgornjo postajo vzpenjače oziroma 
Bellevue. Pot je vodil izkušen vodnik iz 
Planinskega društva Ptuj, ki je odlično 
diktiral tempo hoje. Po približno pol 
ure hoje smo imeli prvi krajši postanek 

za potešitev žeje. V naslednjih 45 minu-
tah nas je čakal vzpon do koče pri Luk-
cu, kjer smo imeli daljšo pavzo, da smo 
pojedli sendviče in priboljške. Pred 
zadnjim vzponom so bile naše noge 
že malo težke. Najhitrejši učenci so ga 
premagali v pol ure, drugi pa so potre-
bovali malo dlje časa. Ampak na vrhu 
Pohorja smo vsi bili enotnega mnenja 
– za takšen razgled nad Mariborom se 
je bilo vredno potruditi. Vsi učenci in 
njihovi spremljevalci si zaslužijo vse 
pohvale za dosežen cilj, saj smo mora-
li premagati nekaj več kot 700 metrov 
nadmorske višine. 

Besedilo in foto: Rok MariničNasmejani obrazi na cilju

V torek, 8. oktobra, so bili prvošolci naše šole sprejeti v ŠSU. 
Na sprejemu so podali nekaj prvošolskih obljub, ravnatelji-
ca Vesna Mesarič Lorber pa je vsakemu izročila potrdilo o 
sprejemu in mu čestitala. Prav tako je vsak prvošolec dobil 
svojega prijatelja iz devetega razreda, ki ga bo obiskoval in 
mu pomagal v tem šolskem letu. Naredili smo še skupinsko 

fotografijo, za slovesen zaključek pa smo vsi skupaj pokle-
petali ter se posladkali s torto iz šolske kuhinje. Prvošolcem 
želimo, da se med drugimi učenci dobro počutijo in da bo 
njihovo prvo leto v šoli še posebej lepo.

Nika Šerdoner, 
predsednica ŠSU

V mesecu požarne varnosti smo v to-
rek, 15. oktobra, na Osnovni šoli Haj-
dina in v vrtcu izpeljali evakuacijsko 
vajo v skladu z zahtevami Pravilnika o 
požarnem redu. Na vaji so sodelovali 
zaposleni, zadolženi za gašenje zače-
tnih požarov in izvajanje evakuacije, 
ter vsi strokovni delavci z učenci šole 
in otroki vrtca.
Po šolskem radiu je bilo šolske otroke 
dano obvestilo za začetek vaje, v vrt-
cu pa so bili obveščeni s strani vodje 
vrtca. Po označenih evakuacijskih po-
teh so vsi (učenci, zaposleni in otroci) 
zapustili prostore ter se zbrali pred 
šolo in vrtcem na zbornem mestu, ki 
je označeno z znakom. Med evakua-

cijsko vajo so se nam pridružili gasilci 
PGD Slovenja vas, za kar se jim najlep-
še zahvaljujemo.
Na vaji smo ocenjevali čas izvedbe 
evakuacije in dostopnost za interven-
cijska vozila. Ugotovili smo, da je vaja 
potekala uspešno, vsi udeleženci smo 
zapustili šolske in vrtčevske prostore 
v manj kot petih minutah. Po končani 

vaji so gasilci učencem 1. razreda po-
nudili možnost ogleda gasilskega vo-
zila, preizkusili so tudi gasilsko sireno 
in kot pravi gasilci škropili z gasilsko 
brizgo. Nekateri izmed učencev so se 
pohvalili, da so tudi že v gasilskih vr-
stah. 

Vesna M. Lorber, 
ravnateljica

Prvošolci s prijatelji devetošolci. Foto: Aleš Sakelšek

Evakuacijska vaja na šoli Hajdina in v 
vrtcu

Prvošolci z gasilci PGD Slovenja vas
Foto: Mojca Ornik Ulbl

V šolsko skupnost učencev (ŠSU) smo zajeti vsi učenci naše šole. Naše delo je, da učenci svoja mnenja, predloge, želje 
uveljavljajo prek predstavnikov razredov, ki se dvakrat mesečno udeležujemo sestankov šolske skupnosti. Tako imamo 
vsi učenci možnost soustvarjanja skupnega življenja na šoli.

Sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost učencev

Da bomo vedno 
pripravljeni, če 
bi šlo zares



24 25

November 2019 November 2019

60 let izhajanja hajdinskega šolskega glasila Najdihojca

Na OŠ Hajdina so ob letošnjem dnevu šole pripravili osrednjo prireditev, posvečeno 60-letnici izhajanja šolskega lite-
rarnega glasila Najdihojca. Slovesnost je bila v sredo, 23. oktobra, na njej pa so se učenci predstavili v pesmi in besedi, 
iz Najdihojc starejšega datuma pa so brali tudi zanimive odlomke. Ob jubileju so na šoli pripravili razstavo Pot knjige, 
gostili pa so tudi predstavnike s prijateljske šole Side Košutić Radoboj.

Ravnateljica OŠ Hajdina Vesna Mesa-
rič Lorber je v slavnostnem nagovoru 
povedala, da vsako leto obstaja veliko 
razlogov za praznovanje – nove pri-
dobitve, doseženi uspehi, za kar so 
hvaležni in na kar so ponosni.
»Letos praznuje svoj 60. rojstni dan naše 
šolsko glasilo Najdihojca s Hajdine, ki 
že od leta 1959 bralce in bralke bogati 
z literarnimi in likovnimi deli. Vsako leto 
je izšlo nekaj izvodov, pri tiskanju so 
pomagali tudi nekdanji učenci OŠ Haj-
dina, ki so bili zaposleni v Tiskarni Ptuj – 
gospod Lepej, gospod Klemenčič in go-
spod Polajžer. V zadnjih letih je tiskanja 
manj, saj Najdihojco vsako leto obja-
vimo tudi na šolski spletni strani. Letos 
smo našo jubilejno številko Najdihojce 
s Hajdine izdali v nakladi 150 izvodov,« 
je še povedala ravnateljica hajdinske 
šole ter se tudi zahvalila vsem tistim, 
ki so v preteklosti pomagali ustvarjati 
in oblikovati šolsko glasilo.

Besedilo in foto: TM

Praznični utrinki na OŠ Hajdina ob letošnjem 
dnevu šole
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VISIT RAVNO POLJE
Ob svetovnem dnevu turizma, 27. 
septembra, so si učenci predmetne 
stopnje ogledali okrašena vaška sre-
dišča v občini Kidričevo, konjeniški 
park v Starošincah in turistične kme-
tije, ki so na ta dan odprle vrata za 
obiskovalce. Obiskali smo kmetijo 
Žitnik ter kmetiji Golob in Pal v Zlato-
ličju. Poleg pogostitve in degustacije 
bučnih olj smo si pri Palovih ogledali 
še zasebno zbirko starodobnikov.

Besedilo in foto: Iztok Milošič

MALI SIMPOZIJ 2019 – PROMET IN 
PREVOZNA SREDSTVA
Raziskovalno nalogo je organiziral 
Pokrajinski muzej Maribor v sklopu 
Malega simpozija 2019 z naslovom 
Promet in prevozna sredstva. Učenci 
8. in 9. razredov so pripravili razisko-
valni nalogi Janez Puh in Jantarna 
pot in ju 15. oktobra v obliki refera-
ta predstavili na javni prireditvi Mali 
simpozij 2019 v Mariboru. Kratka 
predstavitev naloge bo objavljena v 
zborniku Male objave, št. 9. 

Besedilo in foto: Iztok Milošič

MALE SIVE CELICE
Dve ekipi OŠ Hajdina sta se 24. sep-
tembra udeležili predizbora tekmo-
vanja za Male sive celice na osnovni 
šoli v Limbušu. Vsako ekipo je sesta-
vljal en sedmo-, en osmo- in en de-
vetošolec. Kljub dobremu rezultatu 
se ekipama žal ni uspelo uvrstiti v 
nadaljnje tekmovanje. Tekmovalo je 
kar 51 ekip.

Besedilo in foto: Iztok Milošič

V evropskem tednu mobilnosti smo 
se odločili, da odpovemo šolski avto-
bus in se tako učitelji kot učenci ves 
teden podajamo v šolo in domov peš, 
s kolesi, s skiroji idr., skratka izbiramo 
trajnostne načine potovanja.
Na našo skupno pot smo povabili tudi 
člane Društva upokojencev Hajdina 
in člane Planinskega društva Hajdina. 
Odzvali so se našemu vabilu in tako je 
na poti v šolo in domov potekalo tudi 
medgeneracijsko druženje. Namen 
aktivnosti je bil spodbuditi osnovno-
šolce, da v šolo prihajajo na trajnosten 
način in da spremenijo potovalne na-
vade v smeri trajnostne mobilnosti.
Da smo laže potovali v šolo in domov 
na trajnostne načine, nas je spremlja-
la kokoška Rozi. Tako so učenci dobili 
različne karte s kokoško Rozi, odvisno, 
na kakšen način so prišli v šolo. Če so 
učenci skupaj z učiteljem razrednikom 
prišli v šolo peš, so vsi prejeli karto z 
zlatim jajcem. Za posebne zasluge v 
tednu trajnostne mobilnosti so neka-
teri učenci dobili tudi kokoško Rozi s 
krono. Karte, ki so jih učenci ves teden 
zbirali, so bile namenjene tudi igram, 
ki so jih učenci igrali v tednu po ak-

tivnostih. Namen iger, ki so jih učenci 
igrali, je bil usmerjen v spodbujanje 
učencev, da razmišljajo, se izobražu-
jejo oz. so aktivni v smeri trajnostne 
mobilnosti.
Vsak dan smo tudi beležili prihode v 
šolo. Na začetku smo si zadali cilj, da 
bodo naši prihodi v šolo v 80 % traj-
nostno mobilni. Ta cilj smo iz dneva 
v dan presegali in prišli do največje 
stopnje trajnostne mobilnosti vseh 
učencev na šoli, do številke 99,9 %. 
Tako je naša kokoška Rozi imela vsak 
dan okrog vratu zlato medaljo.
Po končanih aktivnostih smo bili za-
dovoljni tako učenci kot učitelji, saj 
smo presegli naša pričakovanja in s 
tem prispevali tudi k bolj zdravemu 
načinu življenja in k čistejši naravi. 
Lepo in prijetno pa je bilo, ko so učen-
ci dan začeli aktivno in se na poti v 
šolo družili tudi s svojimi sošolci in 
prijatelji. 
Na poti v šolo in domov so učitelji in 
predstavniki društev skupaj z učenci 
ugotavljali, kaj bi bilo še treba posto-
riti, da bi šolska pot bila bolj varna za 
pešce in kolesarje. Na koncu smo prišli 
do zaključka, da potrebujemo še več 

pločnikov in kolesarskih stez, da bi 
lahko brezskrbno prihajali v šolo ves 
čas na naravi prijazen način.
Ob koncu uspešnega tedna mobilno-
sti se zahvaljujem vsem učiteljem, ki 
so učence spremljali v šolo in domov, 
prav tako predstavnikom društva 
upokojencev in planinskemu društvu 
Hajdina za spremstvo, vsem staršem, 
ki ste podprli naš projekt in svoje otro-
ke spodbujali, da so prihajali v šolo na 
trajnostne načine. 
Hvala tudi predsedniku Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine Hajdina Slavku Burjanu, ki je 
prisluhnil pobudam in potrebam uči-
teljev in učencev za ureditev še var-
nejših poti. 
Hvala tudi občini Hajdina, ki je oblju-
bila, da bo šolskemu skladu nakazala 
sredstva, ki smo jih prihranili, ker ni-
smo potrebovali šolskega avtobusa 
en teden.
Vsem še enkrat hvala. S kokoško Rozi 
bomo tudi v prihodnjem šolskem letu 
potovali na trajnostne načine v šolo in 
domov. Se že veselimo.

Vesna Mesarič Lorber, 
koordinatorica projekta

Trajnostna mobilnost na OŠ Hajdina 
ali gremo peš s kokoško Rozi

Na OŠ Hajdina smo v evropskem tednu mobilnosti od 16. do 20. septembra 
izvajali projekt Trajnostna mobilnost, ki ga je razpisalo Ministrstvo za infra-
strukturo.

Gremo peš s kokoško Rozi
Foto: Maja Majcen, Tatjana Mohorko

Peš na poti v šolo in domov

Iz OŠ Hajdina – dogajalo se je

Obisk kmetij

Devetošolke na javni prireditvi Mali simpozij 2019

Hajdinski ekipi malih sivih celic
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DAROVI JESENI
V torek, 17. septembra, smo na šoli organizirali naravo-
slovni dan za učence od 1. do 5. razreda. Letos smo ga iz-
vedli nekoliko drugače, saj smo v goste povabili zunanje 
sodelavce, ki so se našemu vabilu z veseljem odzvali. Or-
ganizirali smo pet delavnic: čebelarsko, sadjarsko, lovsko, 
kletarsko in poljedelsko. Učenci so spoznavali in pokusili 
jesensko sadje, se pogovarjali o jesenskih poljskih pridel-
kih, okušali domače bučno olje, zamesili, spekli in pokusili 
medenjake, si ogledali lovske pripomočke in spoznavali 
različne vrste grozdja ter delo kletarja. Zahvaljujemo se 
Slavku Čehu, Primožu Turnšku, Branku Sitarju, Jožetu Me-
gliču in Milanu Nemcu s soprogo ter Mateji Murko, da so 
se odzvali našemu vabilu ter obogatili in popestrili naš šol-
ski dan.

Nataša Štumberger

ZAHVALA POLJU
V nedeljo, 8. septembra, smo se z našimi učenci udeležili 
prireditve Zahvala polju. V Kungoti pri Ptuju so goste raz-
veselili z izvirno ponudbo jagodnih cmokov. Nika Sitar, 
Šanaja Zupanič Robar, Manca Matjašič, Nensi in Lia Jerot, 
Jakob Bezjak in Lovro Mirkovič Zver so s svojo prijaznostjo 
in kuharskimi veščinami osvojili 2. nagrado. OŠ Hajdina je 
dobila 180 evrov za šolski sklad. Z denarjem bomo kuhi-
njo, v kateri otroci razvijajo kuharske sposobnosti in ideje, 
opremili z novimi kuharskimi pripomočki.

Besedilo in foto: Mateja Draškovič

Na trgatvah je vedno veselo.
Foto: Karmen Jerenko

Mladi kuharji, ki so osvojili denarno nagrado.

Po Haloški planinski poti

V oktobru smo imeli športni dan tudi učenci od 1. do 5. 
razreda. V lepem in sončnem vremenu smo se podali 
po prečudoviti Haloški planinski poti. Svoje doživetje 
sta opisala drugošolca Maks in Nik.

Imeli smo športni dan. Šli smo po Haloški planinski poti. Takoj 
smo se obuli in odšli na pot. Na avtobusu sem sedel zraven Nika. 
Ko smo prispeli, smo stekli iz avtobusa. Odšli smo na pohod. 
Hodili smo dve uri in pol. Med potjo sem nabiral orehe. Imeli 
smo štiri počitke. Videli smo štiri konje in vodnikovo hišo. Imeli 
smo šolsko malico. S prijatelji smo pojedli vse sladkarije, ki smo 
jih imeli zraven. Proti koncu smo šli skozi gozd in tam so nas 
čakali trije avtobusi. Nazaj smo se peljali z avtobusom. Športni 
dan mi je bil zelo všeč.                                                                                                       

Maks Mai Kokol, 2. a 

Na pohod smo se peljali z avtobusom, potem smo šli peš. Našli 
smo gobe. Do počivališča je bilo 15 minut. Tam smo malicali. Pri 
klopotcu smo se tudi slikali. Potem smo šli naprej in smo našli 
orehe. Hodili smo mimo hiš, njiv, goric. Videli smo lovsko hišo. 
Na travniku smo videli konje, ki so se pasli. V gozdu smo videli 
podrto drevo. Prišli smo do avtobusa in se odpeljali nazaj v šolo.

Nik Habjanič, 2. a
Besedilo in foto: Karmen Jerenko

Hajdinski učenci na pohodu po Halozah

Tudi hajdinski osnovnošolci ves teden hodili peš v šolo
Pod sloganom »Gremo peš« je potekal letošnji evropski teden mobilnosti od 16. in 22. septembra. Posvečen je bil hoji 
kot najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in najcenejšemu načinu premikanja. Številne dogodke na temo trajnostne 
mobilnosti so pripravili v 78 slovenskih občinah, tudi v občini Hajdina in na OŠ Hajdina.

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta 
pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Vsakega 22. septembra lahko lokalne skupnosti predstavijo svoja mestna središča v 
drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujanju 
uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove izbire potovalnega načina. Vir: Ministrstvo za 
infrastrukturo                                                 

Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mo-
bilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. 
Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje fizične ak-
tivnosti prebivalcev zaradi pretirane rabe osebnih avto-
mobilov. Na krajših razdaljah pa je hoja najučinkovitejši in 
časovno zelo konkurenčen prometni način. S hojo vpliva-
mo na svoje zdravje in manj škodujemo okolju.
S trajnostno mobilnostjo želijo zmanjšati uporabo avto-
mobila in spodbujati druge, trajnostne potovalne načine, 
med katere ob javnem potniškem prometu in kolesarjenju 
prištevamo tudi hojo. Cilj trajnostne mobilnosti je zado-
voljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in hkrati zmanjšati 
osebni motorni promet. 
Hoja nas sicer resda premika od točke A do B, a hkrati po-
skrbi tudi za vsaj minimalno raven fizične aktivnosti. Na 
krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno zelo 
konkurenčen prometni način. Je drugi najpogostejši način 
premikanja v slovenskih naseljih, saj je primerna za kraj-
še razdalje (do 2 km), kar je tudi približna dolžina pri nas 
opravljenih vsakokratnih poti. Zaradi vsega tega smo v 
septembru slavili hojo. 

TM

Vsako jutro so v hajdinsko šolo prihajali nasmejani obrazi iz Slovenje vasi, Haj-
doš, Skorbe, Gerečje vasi, s Sp. in Zg. Hajdine. 
Foto: TM

Maja Bezjak in Mojca Ornik Ulbl, prejemnici Žgečevih 
priznanj z OŠ Hajdina

Med 29 prejemniki Žgečevih priznanj in 16 plaketami, podeljenimi na letošnji slovesnosti ob svetovnem dnevu uči-
teljev v soboto, 5. oktobra 2019, v Dominikanskem samostanu na Ptuju, sta tudi Maja Bezjak in Mojca Ornik Ulbl z 
Osnovne šole Hajdina. Obe nagrajenki smo obiskali na njunem delovnem mestu, med predšolsko generacijo otrok Vrtca 
Najdihojca in učenci prve triade OŠ Hajdina.

MAJA BEZJAK
Vzgojiteljica Maja Bezjak si je za začetek izbrala poklic svo-
je babice in končala trgovsko šolo. Zavedala se je, da zmo-
re še kaj več in je ob delu izredno študirala ter leta 2002 
nastopila svojo poklicno pot v vzgoji in izobraževanju na 
OŠ Olge Meglič na Ptuju – v oddelku podaljšanega biva-

nja. Leta 2007 se je zaposlila v vrtcu OŠ dr. Franja Žgeča v 
Dornavi in septembra 2011 na OŠ Hajdina, PE Vrtec Naj-
dihojca, kot diplomirana vzgojiteljica v oddelku. S svojim 
dosedanjim delom je pridobila naziv svetovalka. 
V pisni predstavitvi predloga zasledimo, da je Maja Bezjak 
poleg dela v oddelku predšolske vzgoje (v rdeči igralnici) 
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aktivna tudi kot avtorica različnih pri-
spevkov, s katerimi se je predstavila v 
strokovnih zbornikih, o temah pa tudi 
predavala na mednarodnih strokov-
nih konferencah vzgojiteljev v vrtcih. 
Ukvarja se s problematiko nadarjenih, 
talentiranih otrok, če so vzgojitelju 
izziv ali težava. Ali pa se na področju 
učne strategije sprašuje, kaj se skriva 
na čudovitem travniku in v njem. Tudi 
letos je v zborniku Osebnostni razvoj 
predšolskega otroka objavila samo-
stojni avtorski prispevek Popotna 
torba nas povezuje in krepi naše vezi. 
O tem je pripravila tudi samostojno 
predavanje v Ljubljani na Mednaro-
dni strokovni konferenci vzgojiteljev 
v vrtcih. 
Maja je sodelovala v številnih projek-
tih: Pasavček, Zdravje v vrtcu, Spozna-
vajmo otroke sveta, Turizem in vrtec 
– z igro do prvih turističnih korakov, 
Tradicionalni slovenski zajtrk, Lahko-
tni svet – Aluminij Kidričevo idr. Bila 
je pobudnica, koordinatorka in vodja 
tridnevnega tabora v Logarski dolini 
za predšolske otroke, nočitve v vrtcu 
za predšolske otroke, organizatorica 
izletov za predšolske otroke, mento-
rica številnim dijakinjam, študentkam 
in pripravnicam, vodi pa tudi strokov-
ni aktiv v vrtcu.
Naša sogovornica je v zasebnem ži-
vljenju mnogo starejša mamica, kot je 
Mojca. Njeni hčerki, 21-letna Nika in 

16-letna Nuša, sta zaradi srednješol-
sko-študijskih razlogov začasno zapu-
stili dom in tako ima mama nekoliko 
več časa za udejstvovanje v domačem 
okolju, v Dornavi, kjer tudi živita z mo-
žem. 
Se je bilo težko sprijazniti z njunim ži-
vljenjem v prestolnici? »Upam, da smo 
jima v dotedanjem življenju v večge-
neracijski družini privzgojili potrebne 
vrednote, da se znajdeta tudi brez na-
jine prisotnosti. Otroci niso naša last, 
so le naši sopotniki, ki jim moramo 
zaupati, ki pa vedo, kje je njihov dom 
in kam se lahko obrnejo po nasvet ali 
pomoč, če nas potrebujejo,« je dejala 
vedno nasmejana Maja, ki je leta 2016 
postala tretja naj vzgojiteljica po izbiri 
staršev v akciji Štajerskega tednika. V 
Dornavi pa je letos nadomestila svo-
jo mamo, učiteljico Marijo Belšak, pri 
vodenju turistično-etnografskega 
društva. 
Kaj naj ji poleg čestitk ob Žgečevi na-
gradi še zaželimo? Da letos postane 
po vseh zbranih pedagoških točkah 
tudi svetnica, da se odloči in nadgradi 
sedanje znanje z vpisom na magistrski 
študij in se posveti otrokom s posebnimi 
potrebami. In da bosta z možem veliko-
krat uživala v turističnih in glasbenih 
dogajanjih, za katera bosta poskrbeli 
njuni naslednici. 

MOJCA ORNIK ULBL
Ptujčanka Mojca Ornik Ulbl, z obojimi 
koreninami v Hajdošah, je profesorica 
razrednega pouka in je na OŠ Hajdina 
zaposlena že 15 let. »Začela sem v od-
delku podaljšanega bivanja, zadnjih 
sedem let poučujem v prvi triadi in le-
tos smo prvošolčki,« je svojo poklicno 
pot predstavila prejemnica Žgečeve-
ga priznanja in ponosno predstavila 
svojih petnajst znanja željnih nado-
budnežev, osem dečkov in sedem de-
klic iz 1. b razreda, ki so se brezskrbno 
igrali na šolskem igrišču. Že po nekaj 
tednih pouka so učenci začutili, da jih 
ima njihova učiteljica zelo rada in jo 
pridno ubogajo. Naj tako tudi ostane!
Iz predloga za nagrado lahko razbe-
remo, da je Mojca večletna mentorica 

plesnega krožka in da učenci pod nje-
nim mentorstvom sodelujejo na raz-
ličnih občinskih in šolskih prireditvah. 
»Do pred tremi leti je bila mentorica 
računalniškega krožka, vodila je an-
gleški krožek za učence 1. razreda in 
bila šest let mentorica šolske skupno-
sti učencev. Sodelovala je v evrop-
skem projektu Connect in v inovacij-
skem projektu Rože sreče moraš saditi 
sam ter projektih Pasavček, Naša mala 
knjižnica, Zdrava šola (Kdor mleko 
pije, od zdravja sije). Z učenci sodelu-
je na različnih tekmovanjih, likovnih 
in literarnih natečajih, kjer so osvojili 
več nagrad. Bila je članica izvajalske 
skupine vseslovenskega prostovolj-
skega projekta Simbioza. Uspešna je 
pri svojem pedagoškem delu. Redno 
se tudi izobražuje. V svoj pouk vklju-
čuje sodobne metode in oblike dela 
ter sodobno tehnologijo.«
Kdaj se je odločila za učiteljski poklic? 
»Želja, da postanem učiteljica, se je v 
meni porodila šele, ko sem kot ptujska 
gimnazijka razmišljala o nadaljnjem 
šolanju. Moj cilj je bilo delo z otroki in 
kolebala sem med vzgojiteljico in uči-
teljico. Odločila sem se za slednjo. Za 
vzor mi je bila učiteljica prvega razre-
da na OŠ Olge Meglič na Ptuju Marija 
Mislovič – zelo prijazna, topla in razu-
mevajoča oseba.« 

Mojca Ornik Ulbl

Maja Bezjak

Mojca je mama sedemletne Neže in 
štiriletnega Jakoba, ki sicer rada živita 
v bloku na Ptuju, a najbolj srečna sta, 
ko skupaj z atijem sedejo na kolesa in 
se odpeljejo raziskovat okolico Ptuja. 
Pogosto se odpeljejo k starim staršem 
v Hajdoše, kjer imata na voljo veliko 
dvorišče in različne možnosti za igro.
Kakšna je Mojca, ko ni v službi? »Zelo 
rada preživljam čas s svojima otro-
koma, uživam pa tudi v športu. Dva-
krat na teden z učiteljicami migamo 
v vrtčevski telovadnici, z Nežo rolava, 
hodimo na planinske izlete, obisku-
jemo nogometne tekme, saj Jakob 
že trenira nogomet pri Dravi. Najraje 
od vsega pa plešem. Zelo rada imam 
glasbo, pri nas doma vedno igra radio. 
Prevzamejo me latino ritmi (Enrique 
Iglesias) pa tudi Beyonce in Pink me 
vedno spravita v dobro voljo.« 
Če je mama tudi doma v vlogi učite-
ljice, povprašam. »Nežo, učenko 2. 
razreda OŠ Ljudski vrt, poskušam na-
vajati na to, da mora sama skrbeti za 
šolske obveznosti, ji pa seveda prisko-

čim na pomoč, če je kdaj treba. Zelo 
rad pa ji pomaga Jakob, ki se skupaj z 
veliko sestro uči pesmic in pripovedo-
vanja zgodb«.
Prejemnici nagrade čestitamo in želi-
mo, da bi kljub obilici dela našla še kaj 
časa za svoje konjičke, se udeležila do-
brega koncerta ali si ogledala zanimi-
vo gledališko predstavo in da bi lahko 
večkrat vzela v roke tudi leposlovno in 
ne le strokovno literaturo iz dobro za-

ložene šolske knjižnice. Naj ji Marko Ju-
hant s svojimi strokovnimi prispevki in 
seminarji še naprej pomaga pri njenem 
poklicnem pa tudi starševskem poslan-
stvu. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Maja Bezjak in njeni otroci v rdeči igralnici Mojca Ornik Ulbl s svojim 1. b razredom

Obiskali predsednika Republike Slovenije in 
Predsedniško palačo

Iz dveh razlogov bo učencem in učiteljem Osnovne šole Hajdina ostal petek, 25. oktobra 2019, v nepozabnem spominu. 
Na praznik slovenske suverenosti so obiskali predsednika države Boruta Pahorja, ki jih je lani, ob 210-letnici javnega 
šolstva na Hajdini, povabil v Predsedniško palačo.
S šestimi avtobusi se je 260 učencev 
in 30 učiteljev namesto v učilnice po-
dalo na »protokolarni obisk«, ki mu je 
na zadnji dan pouka pred jesenskimi 
počitnicami v čudovitem sončnem 
vremenu sledil ogled prestolnice. Do 
Tromostovja, Prešernovega spomeni-
ka, Narodne galerije in Ljubljanskega 
gradu so se podale gruče šolarjev, ki 
so se starosti primerno odpravili vsak 
na svoj konec.  
V Predsedniški palači smo prisostvo-
vali prisrčnemu sprejemu, v katerem 
je predsednik države spomnil na ve-
ličino in pomen tega najmlajšega dr-
žavnega praznika. »Danes praznujemo 
dan suverenosti, ki spominja na odhod 
zadnjih okupatorjevih vojakov iz naše 

domovine, s čimer je Slovenija postala 
suverena država, nova oblast pa je v 
celoti nadzirala naš teritorij,« je dejal 

predsednik Pahor in nato nekaj zelo 
prijaznih misli namenil spominu na 
obisk 22. oktobra lani na Hajdini.

Trenutki, ki se jih bomo vsi spominjali zaradi njihove iskrenosti in prisrčnosti, s katero so nas sprejeli predse-
dnik republike Borut Pahor in vsi njegovi sodelavci.
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V kulturnemu programu smo pri-
sluhnili pevski skupini Vox Angelica 
iz Slovenskih goric pod vodstvom 
Anite Kralj. Pozdravil nas je tudi gost 
iz Avstralije, ultramaratonec Dion 
Leonard, ki se bo s svojo psičko Gobi 
udeležil Ljubljanskega maratona.
V imenu množice učencev in učite-
ljev iz občine Hajdina je predsedni-
ka Pahorja pozdravila Nika Šerdo-
ner. Izročili so mu spominsko in tudi 
praktično darilo ter se mu zahvalili za 
povabilo ob dnevu odprtih vrat.
Vsi, ki smo lahko prisostvovali temu 
slovesnemu dogodku, smo uživali 
ob sproščenem in prisrčnem druže-
nju naših šolarjev s predsednikom 
Borutom Pahorjem in njegovimi so-
delavci.
Vsem se iskreno zahvaljujemo za ne-
pozabne trenutke ob dnevu odprtih 
vrat, ki poteka že vse od leta 2013 in 
je že več kot 21.000 obiskovalcem 
omogočil sprehod skozi delovne in 
slavnostne prostore palače. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Le kam se je skril predsednik? Otroci so ga skoraj povsem zakrili z zastavicami, ki so jih (poleg sladoleda ob koncu druženja) dobili v dar.

Nika Šerdoner in njena spremljevalca ob izročanju darila predsedniku

V predsednikovi pisarni kar ni bilo konca vprašanj. Zakaj ima palača tako velike luči, je zanimalo eno od 
prvošolk. Doma sveti le ena, pa še tisto morajo sproti ugašati.

Simbioza giba v vrtcu 
Najdihojca

Simbioza giba je vseslovenski prostovoljni projekt na podro-
čjih gibanja, športnih aktivnosti, telesne kulture in medgene-
racijskega sodelovanja. 
Naš vrtec spodbuja zdrav življenjski slog, zato smo se z ve-
seljem odzvali in sodelovali v gibalnem programu Simbioza 
giba, ki je potekal od 14. do 18. oktobra po celotni Sloveniji. 
Skupaj s člani Šole zdravja vseh delujočih skupin v občini 
Hajdina smo se zbrali v sredo dopoldan pred vrtcem. Vre-
me nam ta dan sicer ni bilo najbolj naklonjeno, da bi lahko 
ostali na igrišču, zato smo druženje izpeljali v telovadnici 
vrtca. Gospa Jadranka je bila tista, ki nas je popeljala skozi 
razgibavanje in mi smo ji pridno sledili. 
Še pred začetkom vadbe pa smo si poklonili nasmeh in poz-
drav ter s pozitivno naravnanostjo začeli vadbo. Telovadili 
smo mali in veliki, krepili medgeneracijsko sodelovanje in 
zavest o pomenu dnevnega gibanja za zdravje. Ob koncu 
smo se nagradili z velikim aplavzom in dodali željo, da ta-
kšno skupinsko vadbo še ponovimo. Lepo smo se imeli s 
člani Šole zdravja in hvaležni smo jim za njihov obisk. 
S takšnim načinom dela želimo tudi v prihodnje razvijati 
pozitiven odnos do gibanja in medsebojnega sodelovanja. 

Renata Gabrovec

Mali in veliki so se v hajdinskem vrtcu že zjutraj dobro razgibali.
Foto: Silvestra Brodnjak

Po šestih desetletjih 
srečanje nekdanjih 

hajdinskih osnovnošolcev
»Mineva že 60 let, odkar smo zapustili osnovnošolske klo-
pi. Zato je prišel čas za naše srečanje, da obudimo spomine 
na mlada, skupna leta, preživeta v Osnovni šoli Hajdina.«
Z zgornjimi besedami nas je sošolec Alojz Šijanec povabil 
na srečanje v počastitev dneva, ko smo se pred 60 leti po-
slovili od naših učiteljev, drug drugega in šolskih klopi. 

Zbrali smo se 14. junija pred hotelom Roškar v Hajdošah. 
Kljub vročemu vremenu se nas je zbralo 17 nekdanjih sošol-
cev. Veseli smo bili drug drugega. Po uvodnih pozdravnih in 
objemih nas je privabila senčna soba. Že v nekaj trenutkih 
so oživele zgodbe naše preteklosti. V mislih smo videli naše 
učitelje pred starimi katedri pa našo kuharico z mlečnim ri-
žem v skodelici, prehodili smo zaraščene poti proti stadionu 
v Kidričevem, kjer smo sodelovali v športnih igrah okoliških 
šol. Podoživljali smo čas, ko smo bili skromni otroci kmečkih 
in delavskih staršev, ki smo hoteli nekaj postati.
V hajdinski šoli so nam tlakovali pravo pot v resnično življe-
nje. Nekaterim so se mladostne želje in sanje uresničile bolj, 
nekaterim manj, in to smo si ob srečanju povedali. Vse sku-
paj smo popestrili z zgodbami o naših vnukih in pravnukih 
ter si ogledali nekaj fotografij. Spomnili so se tudi sošolcev, 
ki jih zaradi različnih vzrokov ni bilo med nami. Nekaj jih je 
na žalost tudi že pokojnih.
Žal pa letos nismo zapeli niti ene pesmi. Le zakaj? Med nami 
ni bilo učiteljice glasbe Mance Terbuc, ki je zaradi svojih ča-
stitljivih let ostala doma. Zelo smo jo pogrešali in ji to tudi 
povedali v posebni poslanici v obliki pisma.
Po nekaj urah smo ugotovili, da nam je lepo v prijetni družbi 
v prijetnem ambientu s prijetnimi natakarji, ob dobri hrani 
in pijači, ob tem pa smo si rekli, da bomo drugo leto vse po-
novili.

Hilda Levstik

Srečanje nekdanjih hajdinskih sošolcev
Foto: arhiv Levstik
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Letos smo se ponovno odpravile v Prekmurje. Najprej smo 
se ustavile v oljarni Kocbek. Nato smo se odpeljale na Malo 
Polano, kjer smo obiskale zadrugo Pomelaj. Zadruga skrbi 
za razvoj podeželja, domače obrti in kulinarike. Občudova-
le smo različne izdelke iz ličja in šibja. Prikazali so nam tudi 
izdelavo cekarjev in pripravili degustacijo njihovih kulinarič-
nih izdelkov. Obiskale smo tudi čokoladnico Passero v Teša-
novcih in se poučile, kako se izdeluje čokolada, ki slovi po 
izbranih domačih okusih. Od tod smo se odpeljale na ogled 
Lendave in ni šlo brez vzpona na Vinarium – lendavski raz-
gledni stolp. Pogled s stolpa je enkraten, v katero koli smer 
se obrneš, se pod teboj razprostirajo lepe gorice, zeleni pa-
šniki ali obdelana polja. Za konec smo se odpravile v Šalov-
ce, na eko socialno kmetijo Korenika. Kmetija vključuje in 
zaposluje ranljive družbene skupine. Trenutno je zaposlenih 
40 ljudi. Prijazna socialna delavka nam je razkazala zeliščni 
vrt, staje z živalmi, različne pasme prašičev, v njihovi trgovini 

smo lahko kupile različne čaje, zelenjavne mešanice, doma-
če sokove in olja, mazila, vložnine in še kaj.
Pripravili so nam tudi kosilo, ki se ga ne bi sramovala nobena 
boljša restavracija. Polne lepih vtisov smo se vrnile domov.

MP

V septembru smo se štiri članice Društva žena in deklet 
občine Hajdina udeležile zanimive strokovne ekskurzije po 
Makedoniji. Ekskurzijo je organizirala Zveza kmetic Slove-
nije.
12. septembra v poznih večernih urah smo poletele iz Za-
greba proti Skopju. Po pristanku v Skopju smo se z avtobu-
som odpeljale v Kočane, kjer smo imele nočitev.
Tam smo si ogledale riževa polja, tovarno za predelavo riža, 
na kmetiji smo se srečale z županom občine, predstavni-
kom ministrstva za kmetijstvo in z ženskami, ki so nas tudi 
pogostile z njihovimi tradicionalnimi jedmi. Tudi mediji so 
pokazali veliko zanimanje za naš obisk.
Tretji dan smo se odpravile proti Kruševu, najviše ležeče-
mu mestu (1300 m n. v.) v nekdanji Jugoslaviji in rojstnemu 
mestu Tošeta Proeskega. Med potjo smo se ustavile v vinski 
kleti Stobi, kjer smo imele kosilo ob degustaciji njihovih vin. 
Tu se nam je pridružil tudi naš konzul iz Bitole. Po kosilu 
smo nadaljevale pot proti Prilepu. To mesto je znano po to-
baku. Med potjo smo občudovale polja tobaka.
Pozno popoldan smo prispele v Kruševo. Tu smo si ogle-
dale park revolucije, grob Tošeta Proeskega, kupile domači 
lokum (zelo sladek žele s sadjem) in se odpravile v hotel.
Četrti dan smo se odpravile proti Bitoli, nekoč glavnemu 
mestu Makedonije, kjer so še danes konzularna predstavni-
štva nekaterih držav, tudi Slovenije.
Po kratkem ogledu mesta in pravoslavne cerkve sv. Di-
mitrija smo pot nadaljevale v Resen, kjer smo se srečale z 
ženskami s podeželja – Ruralna žena. Najprej smo si ogle-
dale sadjarsko kmetijo, nato pa smo veselo poklepetale z 
ženskami, ki so nam pripravile sprejem in nas pogostile z 

zanimivimi in okusnimi jedmi. Pot smo nadaljevale proti 
Ohridu. Po ogledu mesta smo obiskale izdelovalca pristnih 
ohridskih biserov.
Polne lepih vtisov smo se zvečer odpravile proti Skopju. V 
poznih večernih urah smo si ogledale še del Skopja ob Var-
darju, nato pa se odpravile proti letališču.
V Makedoniji smo prepoznavni. Domačini so nas nagovar-
jali na vsakem koraku, nekateri so pri nas služili vojaški rok, 
drugi so bili tukaj v službi, nekateri so imeli v Sloveniji srčne 
izbrance. O Sloveniji so govorili lepo in z nostalgijo. Za izre-
dno dobro počutje na ekskurziji se moramo zahvaliti Ireni 
Ule, predsednici Zveze kmetic Slovenije, in vodiču, ki je bil 
fantastičen, vedno dobre volje, zabaven, skrben. Čez dan 
nas je strokovno vodil, zvečer pa poskrbel za zabavo. Bilo 
je naporno, a zelo lepo, vsekakor pa se je prehitro končalo.

MP

Članice DŽD občine Hajdina na izletu po Prekmurju

Štiri Hajdinčanke so se z Zvezo kmetic Slovenije potepale po Makedoniji.
Foto: arhiv društva

Draženčanke okrog jezera in na ribji piknik

V soboto, 12. oktobra, se je nekaj članic Društva gospodinj 
Draženci v lepem popoldnevu odpravilo na pohod okrog 
Ptujskega jezera. Pot nas je peljala od Semenarne do jeza 
v Markovcih in po drugi strani Drave nazaj čez pešmost do 
Semenarne. Med potjo smo se ustavile pri ptičji opazoval-
nici in na jezu v Markovcih, kjer smo se okrepčale z malico 
iz nahrbtnika.
Po pohodu smo se pridružile drugim članicam našega dru-
štva pri ribniku v Dražencih, kjer smo nam člani društva 

Žejne ribice pripravili okusne ribe. Ob kramljanju, dobri 
kapljici ter pečenih kostanjih in družabnih iger nam je čas 
prehitro minil.

Besedilo in foto: Brigita Skaza

Na ribjem pikniku

Draženska ekipa, ki je prehodila pot okrog Ptujskega jezera.

Draženčanke s prijatelji v Bohinju

Lepo jesensko vreme nas je v Dražencih spodbudilo k odhodu na izlet. Povabili 
smo še nekaj prijateljev, da se nas je zbralo za poln avtobus in se odpravili na 
62. Kravji bal v Bohinj.

Dopoldan smo se najprej povzpeli do 
slapa Slavica, ki ga še marsikdo med 
nami ni videl, nato pa smo se odpra-
vili na prireditev Kravji bal, ki prikazu-
je prihod krav in planšarjev s poletne 
paše. Spremljajo jo bogat program, 
velika kulinarična ponudba in zaba-
va. Noge smo si odpočili ob čudovi-
tem Bohinjskem jezeru in se dobre 
volje odpravili proti domu. Ostalo 
nam je še nekaj časa, zato smo se 
ustavili še v romarski cerkvi na Brezju 
in tako prijetno zaključili naš izlet. Ker 
je prireditev Kravji bal tradicionalna, 
je tudi med izletniki padla ideja, da ta 
izlet postane tradicionalen.

Tatjana Gojkošek Skupinski posnetek pred planinskim domom Savica v Bohinju

Prihod krav s planin v Bohinju 
Foto: Zdenka Godec

Hajdinčanke v Prekmurju in na Goričkem

S poti po Makedoniji
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Nedeljski popoldan v Kočnem pri Polskavi
Članice Društva žensk Hajdoše so se v nedeljo, 20. oktobra, odpravile na popoldanski izlet v Kočno pri Polskavi. Zraven 
so povabile tudi svoje partnerje.

Ogledali so si čudovit muzej. Doma-
čini so jih pogostili z odličnim po-
horskim piskrom, ki je značilna jed za 
Pohorje. Spekli so si tudi kostanje in 
skupaj preživeli lep nedeljski jesenski 
popoldan s člani Turističnega društva 
Kočno. 
Zakaj so se odpravili ravno v Kočno 
pri Polskavi? Tam je bila namreč doma 
Metka Žumer, zdajšnja predsednica 
Vaškega odbora Hajdoše. Kočno je 
idilična, lepo urejena pohorska va-
sica. Domačini skrbijo za ohranjanje 
starega orodja in pripomočkov, ki si 
jih obiskovalci lahko ogledajo na pro-

stem po vasi.
Kočno pri Polskavi je naselje v občini Slo-
venska Bistrica in leži na vzhodni strani 
Pohorja, na okrog 500 metrih nadmor-
ske višine in na južni strani reke Polska-
ve. Prebivalci se ukvarjajo predvsem s 
kmetijstvom, največ s poljedelstvom, z 
živinorejo, sadjarstvom in vinogradni-
štvom. Vas je idilično urejena in je pravi 
etnološki muzej na prostem. Po vasi so 
razstavljeni staro kmečko orodje, stroji 
in pripomočki, ki so jih nekdaj upora-
bljali na kmetijah v Kočnem in okolici. 
Vaščani že mnogo let skrbijo za ureje-
nost vasi. Leta 1988 je bila vas nagra-

jena s turističnim nagljem, leta 1989 z 
zlato vrtnico in leta 1993 s priznanjem 
za lepo urejen kraj. Leta 2006 je prejela 
priznanje za najlepšo slovensko vas.
Pod vasjo je velik prireditveni prostor 
z nogometnim igriščem, odbojkar-
skim igriščem in kozolcem toplarjem. 
Kozolec je star več kot 120 let, odlično 
ohranjen in gostuje stalno razstavo 
starega kmečkega in gospodinjskega 
orodja. Udeleženci izleta so bili nav-
dušeni nad urejenostjo vasi in gosto-
ljubjem domačinov. 

HB

Hajdošani v Kočnem. Foto: arhiv Žumer

Župan Glažar čestital gasilkam in gasilcem

V prostorih občine Hajdina je bil v četrtek, 24. oktobra, slavnostni dogodek, na katerem so se zbrali gasilci in gasilke, 
člani uspešnih tekmovalnih enot. V mesecu varstva pred požari in ob koncu še ene uspešne tekmovalne sezone sta jim 
za dosežke na regijski in državni ravni čestitala župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar in poveljnik Gasilskega 
poveljstva občine Hajdina Ivan Brodnjak.

Na sprejem so bili vabljeni člani tekmovalnih enot, ki so 
se na regijskem gasilskem tekmovanju v Majšperku še 
posebej izkazali in uvrstili na državno gasilsko tekmova-
nje, ki bo v letu 2020. Na sprejemu so bili: starejši gasilci 
iz PGD Gerečja vas in PGD Hajdoše, članice A, članice B in 
člani B PGD Hajdoše.

Besedilo in foto: TM

Gasilci in gasilke na slovesnem sprejemu pri županu občine Hajdina mag. Stanislavu Glažarju
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Velik uspeh hajdoških gasilk 
in gasilcev v Postojni

Postojna je bila med 17. in 19. oktobrom v znamenju Boga-
tajevih dnevov zaščite in reševanja. Prireditev, namenje-
na predstavitvi dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, že 
nekaj let uspešno organizira Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje. Naslednji Bogatajevi dnevi zaščite 
in reševanja bodo čez dve leti na Ptuju.
Letošnja prireditev, že sedma po vrsti, je potekala pod slo-
ganom Življenja rešujemo skupaj. V ospredju je bila vaja dr-
žavnega pomena »Vaja Postojna 2019«, na kateri so lokalni 
reševalci prikazali pripravljenost na neurje z močnim vetrom 
in verižnimi nesrečami, vključno z množično prometno ne-
srečo. V petek, 18. oktobra, pa je na atletskem stadionu v 
Postojni potekalo še mednarodno gasilsko tekmovanje v or-
ganizaciji Gasilske zveze Slovenije, ki se ga je v dveh discipli-
nah in štirih kategorijah udeležilo kar 60 ekip gasilcev – med 
njimi tudi članice B in člani B PGD Hajdoše. Obe tekmovalni 
enoti sta prepričljivo zmagali v svojih kategorijah, za uspeh 
pa jim je na zaključni slovesnosti čestital tudi premier Mar-
jan Šarec.

Besedilo in foto: TM 

Zmaga za članice B in člane B PGD Hajdoše na gasilskem tekmovanju v Postoj-
ni. Na podelitvi se jim je pridružil tudi premier Marjan Šarec.

Hajdoške gasilke so na tekmovanju na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja 
znova dokazale, da nimajo pravih tekmecev v svoji kategoriji.

Pionirji in mladinci PGD 
Slovenja vas na izletu

Letos smo v PGD Slovenja vas začeli delati tudi z mladinsko 
ekipo, že nekaj let pa so aktivni pionirji. Za njihovo aktiv-
no delo v društvu smo jih nagradili z enodnevnim izletom.

Tako se je 18 naših mladih z mentorji Damijanom Pleter-
škom, Milanom Fostnaričem, Matejo Furman in Majo Ko-
kol 15. septembra odpravilo na izlet v Nazarje, na ranč Bur-
ger Veniše v Lačji vasi. Otroke so na izletu spremljali tudi 
nekateri starši. Mladi so lahko jahali konje, se podkrepili z 
malico in tako so prijetno preživeli nedeljo. Navdušenja ni 
manjkalo. 
Glavna organizatorka poti je bila mentorica Mateja Fur-
man, ki je svoje delo odlično opravila, zato se ji iskreno 
zahvaljujemo. Za spodbudo mladim je bil sklep, da bomo 
takšne prijetne dogodivščine v PGD Slovenja vas v priho-
dnje še organizirali.

Dragica Vegelj,
predsednica PGD Slovenja vas

Mladi so lahko jahali konje.

Mladi gasilci PGD Slovenja vas na izletu

Tako kot vsako leto smo se tudi letos 
zbrali pred domačim gasilskim do-
mom ob pol osmi uri. Posedli smo se 
na avtobus in že smo se peljali proti 
Koroški. Med potjo smo opazovali po-
krajino in manjše kraje, saj smo poto-
vali po glavni lokalni cesti. Prvi posta-
nek je bil pred hidroelektrarno Fala, 
kjer smo si najprej vzeli čas za kavico 
in prigrizek. Nato smo se odpravili na 
ogled muzeja hidroelektrarne. Go-
spod, ki je tam zaposlen, nas je lepo 
sprejel in nas najprej povabil na ogled 
filma o večjih in manjših dravskih hi-
droelektrarnah. Nato smo se odpravili 
na ogled starih turbin in druge starej-
še opreme, ki jo je danes nadomestila 
sodobna, zmogljivejša oprema. Sledil 
je zunanji ogled hidroelektrarne, ob 
katerem smo bili presenečeni nad 
globino padca vode in njeno močjo. 
Po končanem ogledu smo se odpra-
vili na našo naslednjo točko. Ustavili 
smo se v gasilskem domu PGD Radlje 
ob Dravi. Najprej smo opazili, kako so-
doben je gasilski dom, nato pa nam 
je njihov predsednik podal še krajšo 
predstavitev o razvoju društva. Ob 
gasilskem domu leži tudi poligon za 
usposabljanje gasilcev koroške regije. 
Na koncu smo si ogledali še njihove 
garaže, bogate s tehnološko napre-
dnimi vozili, in že smo se podali na-
prej. 
Pot nas je vodila na Muto na ogled 
rotunde sv. Janeza Krstnika, ki velja za 
eno izmed najstarejših okroglih cer-
kva na Slovenskem. Tam nas je poz-
dravil duhovnik Marko Drevenšek, ki 
izvira iz Gerečje vasi. S srčnostjo, prija-
znostjo in toplino nam je pripovedo-
val o tamkajšnjih krajih in rotundi. Na 
koncu smo z njim še malo poklepetali 
o tem, kako je na »našem koncu«, in 
se razšli v času kosila.
Sledilo je kosilo na turistični kmetiji 
Breznik v Svetem Primožu nad Muto. 
Pot do nje je bila strma, mokra in ozka, 
vendar se je izplačalo, saj nas je na 
vrhu pričakal čudovit razgled. Lastniki 
so nas lepo sprejeli z aperitivom in po-
stregli s kosilom. Potem smo si lahko 
ogledali tudi njihovo posest, saj ima-

jo ogromno krav in drugih živali. Ko 
pa so se oblaki umaknili soncu, smo 
lahko opazovali še Muto pod nami in 
okoliške hribe, pokrite z gozdovi. 
V poznih popoldanskih urah smo se 
odpravili proti domu. Na poti smo se 
ustavili v lovskem domu na Zgornji 
Hajdini, kjer smo večerjali in se družili 

še dolgo v noč. Pogovarjali smo se o 
številnih temah, tudi o uspešnem ge-
rečkem nogometu, in se spraševali, le 
kam nas bo pot peljala prihodnje leto. 

Urška Kiselak 
Foto: Uroš Paveo

Gasilska ekskurzija na Koroško
Leto je naokrog in gasilci iz Gerečje vasi smo se 7. septembra ponovno odpravi-
li raziskovat slovenske kraje. Letos nas je pot vodila skozi Dravsko dolino proti 
Koroški. Izlet je potekal v sproščenem vzdušju, udeležilo pa se ga je mnogo 
Gerečanov in Gerečank različnih starostnih skupin.

Rotunda sv. Janeza Krstnika na Muti

PGD Radlje ob Dravi Hidroelektrarna Fala
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V Hajdošah 
prikazali delo 

gasilcev in 
reševalcev

Člani Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Hajdoše so v soboto, 26. oktobra, 
povabili vaščane Hajdoš in Skorbe na 
dan odprtih vrat, na prikaz dela gasil-
cev in reševalcev.
V Športnem paku Hajdoše so vašča-
nom ponudili brezplačen pregled 
gasilnih aparatov in možen nakup 
novih gasilnikov, predstavili so vo-
zila, opremo, delovanje gasilcev in 
reševalcev, prikazali temeljne po-
stopke oživljanja in uporabo AED, 
prikazali so posredovanje ob pro-
metni nesreči, primeru požara na 
športnem objektu in požara v kuhi-
nji, pripravili pa so tudi delavnice za 
najmlajše obiskovalce. V Hajdošah 
so ob tej priložnosti predstavili tudi 
dobro sodelovanje s prijateljskima 
gasilskima društvoma iz Avstrije in 
Hrvaške.

TM

Oktobrski dan odprtih vrat v PGD Hajdoše 
Foto: Tin Sel, arhiv PGD Hajdoše

Gasilci PGD Slovenja vas smo 15. ok-
tobra organizirali akcijo evakuacije na 
OŠ Hajdina. V soboto, 19. oktobra, pa 
smo v našem društvu organizirali dan 
odprtih vrat. S pisnimi vabili smo na 
prireditev povabili vse vaščane Slo-
venje vasi. Glavna tema je bilo reše-
vanje ponesrečenca iz goreče stavbe 
in oskrba ponesrečenca z oživljanjem 
in uporabo defibrilatorja. Posebna za-
hvala velja Marjanu Zupaniču ml., ki 
nam je zelo strokovno predstavil na-
vedeno temo. V prihodnje si gasilci 
želimo, da bi se takšnih predstavitev 
udeležilo čim več vaščanov, saj so ta-
kšne teme koristne za vsakdanje ži-
vljenje. 
Po uradnem delu smo gasilci vse pri-
sotne skromno pogostili. Zahvala 
velja vsem gasilcem in tudi drugim, 
ki so na kakršen koli način pomagali 
pri uspešno opravljenih akcijah v PGD 
Slovenja vas.

Dragica Vegelj,
predsednica PGD Slovenja vas

Aktivnosti v PGD Slovenja vas v mesecu požarne varnosti

Na dnevu odprtih vrat v PGD Slovenja vas
Foto: arhiv društva

V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo v PGD Slovenja vas organizirali kar nekaj prireditev. 12. oktobra smo imeli 
čistilno akcijo gasilskega doma in okolice. Prisotni so bili pionirji, mladinci ter drugi člani gasilci in tudi naše zveste 
vaščanke, ki vedno pomagajo gasilcem ob akcijah.
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Športna zveza občine Hajdina je ob pomoči ŠD Hajdoše uspešno organizirala prvi uradni tek po občini Hajdina, poime-
novan Hajdinska desetka. Letošnja premierna trasa je potekala na relaciji igrišče Hajdoše–obkanalska cesta–Slovenja 
vas in nazaj (dva kroga po dobrih 4,5 km).

Dobre volje tudi po teku

Udeležba je bila sicer letos skromna, 
le okrog 20 tekačev, a vseeno, tisti, 
ki smo bili, smo odtekli svoje in se 
pri tem prijetno družili in zabavali. 
Leopold Valh, predsednik ŠD Hajdoše, 
je po dogodku dejal, da ima ta tek 
velik potencial v občini Hajdina in da 
bo drugo leto zagotovo še boljše. Vsi 
prisotni smo se strinjali s tem. Morda 
še poudarimo izreden čas enega 

izmed tekačev, Milana Vinklerja, ki 
je celotno traso pretekel v tempu         
4.09 min/km.
Zahvala ŠD Hajdoše in PGD Hajdoše 
za pomoč pri organizaciji teka. Teče-
mo tudi naslednjič.

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ občine Hajdina

Prvi tek hajdinska desetka

Skupinska fotografija tekačev

Zmagovalec teka Milan Vinkler

Fotografija za zgodovino. Franc Zupanič - Krajni, te-
kaški guru slovenskega okolja, je pohvalil »prvega 
zmagovalca hajdinske desetke« Milana Vinklerja za 
odličen čas, a vseeno dejal, da je takšne čase nekoč 
tekel tudi sam. Zgodovina namreč beleži prvi tek po 
občini Hajdina že leta 1981.

Športna zveza občine Hajdina je letos premierno ob prazniku občine Hajdina organizirala turnir med vasmi v odbojki na 
mivki – trojke. V občini Hajdina je namreč tudi igrišče za to športno panogo. Glede na kakovost mivke je igrišče precej 
tudi v uporabi.

Turnir v odbojki na mivki – trojke

Na letošnjem turnirju so sicer sodelovale le štiri ekipe iz 
občine Hajdina, a je vseeno bila prisotna pozitivna energi-
ja. Odigranih je bilo precej zanimivih točk. Nagradili smo 
tudi vse najboljše.
REZULTATI
1. mesto: Draženci (Lea Horvat, Ana Horvat, Gregor Goj-
košek, Tomaž Gojkošek)
2. mesto: Gerečja vas (Anja Drevenšek, Matic Kolarič, 
Stanislav Planinšec)
3. mesto: Hajdoše I (Tjaša Glažar, Klavdija Paveo, Monika 
Vidovič)
4. mesto: Hajdoše II (Lan Glažar, Filip Sitar, Urban Do-
brajc)

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ občine Hajdina

Skupinska fotografija udeležencev

Dvoboj Gerečja vas – Hajdoše I

Dvoboj Draženci – Hajdoše II

Hajdošani na kolo
Vaški odbor Hajdoše že vrsto let organizira vaško kolesarjenje, ki se ga vsako leto udeleži veliko vaščanov. Tudi letos so 
kolesarili. V nedeljo, 6. oktobra, so se zbrali v Športnem parku v Hajdošah.
Traso kolesarjenja je pripravil domačin Ivan Brodnjak. 
Potekala je po vaseh naše občine in sosednje občine Ki-
dričevo, vse do Lovrenca na Dravskem polju. Kolesarje je 
spremljal kombi PGD Hajdoše z okrepčilom. Pot so kole-
sarji končali pri gasilskem domu, kjer so se pogostili z do-
brotami z žara in nazdravili novi pridobitvi v vasi. 
Pri gasilskem domu je bilo letos zgrajeno kegljišče za ru-
sko kegljanje. Slovesno so ga predali svojemu namenu. 
Igrišče je namenjeno vaščanom, ki imajo željo ukvarjati 
se s tem športom. Skrb za igrišče in vodenje sekcije so 
zaupali Janku Žumru.
Druženje so nadaljevali v prijetnem vzdušju z željo, da se 
ob letu spet srečajo v še večjem številu.

Besedilo in foto: HB Ivan Brodnjak je kolesarjem dal še zadnje napotke pred startom.
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V footgolfu po pričakovanjih najboljši Skorbčani
Športna zveza občine Hajdina je tudi letos na igrišču za golf na Ptuju organizirala občinsko tekmovanje v footgolfu, 
ki je letos privabilo kar 23 igralcev iz občine Hajdina. Spet so bili najboljši Skorbčani in tako upravičili vlogo glavnih 
favoritov.

Tokrat je zmagal rekorder igrišča Uroš 
Krajnc, ki pa se je za zmago moral 
precej potruditi, saj je »šele« po raz-
igravanju premagal vedno boljšega 
Matjaža Ogrinca. Oba sta sicer odi-
grala svoji igri z –7 udarcev (65), kar je 
odličen rezultat. Tretje mesto je osvo-
jil Sandi Mertelj, ki je tudi po razigra-
vanju premagal Matijo Brodnjaka 
(oba po 67 udarcev). Skorbčani so bili 
najboljši tudi v ekipnem tekmovanju, 
kjer so šteli najboljši štirje rezultati po-
sameznikov iz vasi. Četvorka v posta-
vi Uroš Krajnc, Matjaž Ogrinc, Nejc 
Ogrinc in Matija Brodnjak je dobese-
dno pometla s konkurenco, saj je bila 
razlika do drugouvrščene ekipe kar 25 
udarcev. Drugo mesto ekipno so letos 
osvojili Gerečani, ki so nastopili s kar 
osmimi tekmovalci, kar priča o izredni 
letošnji organiziranosti ekipe Gerečje 
vasi. Tudi preostali tekmovalci so se 
letos dobro odrezali, saj je marsikateri 
od njih izboljšal svoj osebni rekord.
Na tem mestu se je treba posebej za-
hvaliti tudi Footgolf klubu Ptuj za po-
moč pri organizaciji dogodka in Matiji 
Brodnjaku pri promociji tega hitro 
razvijajočega športa, ki ima tudi zara-

di njega v občini Hajdina lepo število 
privržencev.
REZULTATI
Posamezniki:
1. Uroš Krajnc, Skorba, 65 udarcev 
2. Matjaž Ogrinc, Skorba, 65
3. Sandi Mertelj, Hajdina, 67
4. Matija Brodnjak, Skorba, 67
5. David Kozel, Draženci, 69
6. Nejc Ogrinc, Skorba, 69
7. Jernej Sagadin, Gerečja vas, 72
8. Dejan Kampl, Gerečja vas, 72
9. Marko Panikvar, Gerečja vas, 73
10. Tilen Kolarič, Gerečja vas, 74
11. Matic Ber, Hajdina, 75
12. Patrik Kolar, Hajdina, 75
13. Viktor Hotko, Hajdina, 76
14. Tadej Horvat, Hajdoše, 79
15. Tadej Kaučevič, Draženci, 79
Ekipno:
1. Skorba – 266 udarcev
2. Gerečja vas – 291
3. Hajdina – 293
4. Draženci – 309
5. Hajdoše – 338

Sandi Mertelj
Foto: Matija Brodnjak

Uroš Krajnc, zmagovalec turnirja v footgolfu

Footgolf 2019 – skupinska fotografija udeležencev

Zmagovalna ekipa Skorbe

Dan otroške nogometne šole Golgeter Hajdina 2019
Otroci, starši in trenerji ONŠ Golgeter Hajdina so se v nedeljo, 13. oktobra, spet zbrali na tradicionalnem dnevu šole s 
kostanjevim piknikom. Letošnja lokacija je bila zaradi mladinske tekme prestavljena na igrišče v Slovenjo vas, kar pa 
nas na koncu nič ni motilo.
Že takoj na začetku je treba pohvaliti 
vse vključene starše, ki so poskrbeli za 
kostanje, mošt, pecivo in druge do-
brote, ki smo jih vsi z veseljem preiz-
kušali. Peciva je bilo več kot na kakšni 
»gostiji«, kostanjev pa je ostalo še za 
ves oktober. Starši so poskrbeli tudi za 
vse druge stvari, kot so postavitev klo-
pi, rezanje in peka kostanjev, označba 
plastičnih kozarcev, celo fotografirali 
so. Skratka, v naši ONŠ imamo odlične 
starše. Mi smo poskrbeli le za peč za 
peko kostanjev, pa še to smo si izpo-
sodili pri Iztoku Fridlu.
V nadaljevanju sta sledila še dva vr-
hunca dneva – tekmi med starši in 
otroci. Najprej so se pomerile mami-
ce proti otrokom U7–U9. Razmerje na 
igrišču je bilo 17 mamic in 23 otrok (če 
sem prav preštel s fotografije). Rezul-
tat: 1 – 0 za otroke. Prav imate, mami-
ce in njihovi sinčki. 
Sledila je še tekma očetje in trenerji 
proti otrokom U10–U15. Bilo nas je 
25, otrok pa kar 29, torej so bile mo-
žnosti za taktične variante na obeh 
straneh izredne. Rezultat: naša prepri-

čljiva zmaga 3 – 2 kljub navidezni po-
sesti žoge v prid otrok. Očitno očetje 
in trenerji niso imeli milosti. Revanš 
baje sledi, a drugo leto. Na koncu je 
sledila še skupinska fotografija vseh 
vključenih in zaključek dneva v stilu: 
»To še pojemo in gremo!«
Zahvala še enkrat vsem vključenim 
staršem za nesebično pomoč. Spet 
se vidimo na prihajajočih treningih 

in tekmah. ONŠ Golgeter Hajdina gre 
naprej. Tega se je zavedal tudi velik 
podpornik naše šole, župan občine 
Hajdina mag. Stanislav Glažar, ki nas 
je počastil z obiskom.

Sandi Mertelj
Foto: SM, arhiv ŠZ občine Hajdina

Razigrane mamice

Utrinek s tekme … Le kje je žoga?

Skupinska fotografija z dneva ONŠ Golgeter Hajdina 2019

Očetje in trenerji z županom proti malo starejšim otrokom. Na dogodku se jim je pridružil tudi hajdinski 
župan mag. Stanislav Glažar (na levi).

Mamice in župan ter najmlajši otroci
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Bili pa so Hajdošani s Srečkom Glo-
dežem na čelu, po dolgem času pa 
se nam je pridružil tudi župan občine 
Hajdina mag. Stanislav Glažar. Srečko 
Glodež je dokaj enostavno prišel do 
novega naslova prvaka občine Hajdi-
na, je pa bilo zelo zanimivo v boju za 
preostala mesta. Na koncu je bil dru-
gi Viktor Hotko (uspeh kariere), tretji 
pa je bil Jan Zupanič, ki je v tekmi za 
tretji pokal premagal Kristjana Sitar-
ja. REZULTATI
1. Srečko Glodež, Hajdoše 
2. Viktor Hotko, Hajdina 
3. Jan Zupanič, Hajdina 
4. Kristijan Sitar, Hajdoše 

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ občine Hajdina, Dami-

jan Cebek

Turnir v 
namiznem 

tenisu 2019

Turnir v namiznem tenisu je tudi le-
tos potekal v telovadnici OŠ Hajdina 
v dopoldanskem sobotnem terminu, 
26. oktobra. Udeležilo se ga je 12 
igralcev, a med njimi ni bilo ne Skorb-
čanov ne Gerečanov.

Zmagovalec turnirja Srečko Glodež

Najboljši na turnirju

Župan občine Hajdina v akciji

Skupinska fotografija

Občinski praznik 2019 – turnirji v malem nogometu za 
člane, veterane nad 35 in veterane nad 50 let

V okviru praznika občine Hajdina za leto 2019 so bili v oktobru tradicionalno odigrani turnirji v malem nogometu za 
člane in kar dvojne veterane, tiste nad 35 let in nad 50 let. Vsi turnirji so bili odigrani na igrišču z umetno travo pri OŠ 
Hajdina, postregli so z zelo zanimivimi tekmami, na koncu pa so zmagali najboljši.

ČLANSKI TURNIR
Je vsekakor ena izmed »najprestižnej-
ših« prireditev. Na teh turnirjih smo 
v zadnjih štirih letih imeli le enega 
zmagovalca, ekipo Hajdine, ki je tudi 
letos ciljala na vrh. Ampak letos so ta 
naslov – sicer nekoliko presenetljivo, 
a povsem zasluženo – osvojili mla-
di Draženčani. V finalu so bili precej 
boljši ravno od Hajdinčanov, v tekmi 
za tretje mesto pa so Skorbčani pre-
magali ekipo Gerečje vasi. Kakovost 
igre je bila letos zagotovo na visokem 
nivoju, vse ekipe so bile odlične orga-
nizirane, kar je v svojem končnem na-
govoru posebej poudaril tudi župan 
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar. 
Najkoristnejši igralec turnirja je bil 
mladi Tomaž Gojkošek. 
KONČNI VRSTNI RED
1. Draženci
2. Hajdina
3. Skorba
4. Gerečja vas
5. Hajdoše
6. Slovenja vas

Draženci (člani) – 1. mesto

Hajdina (člani) – 2. mesto

Skorba (člani) – 3. mesto
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Gerečja vas (člani) – 4. mesto
Hajdoše (člani) – 5. mesto

Slovenja vas (člani) – 6. mesto

Skupinski posnetek veteranov nad 35 let

VETERANI NAD 35 LET
Na letošnjem turnirju veteranov nad 35 let je sodelova-
lo pet vasi, ki smo jih razvrstili v eno skupino, kjer se je 
igralo po sistemu vsak z vsakim. Z zelo srčno, predvsem 
pa z borbeno igro so povsem zasluženo slavili »mlajši 
veterani« iz Gerečje vasi, ki so premagali kar tri tekme-
ce, medtem ko so remizirali z ekipo Hajdoš. Drugo me-
sto je nekoliko presenetljivo osvojila ekipa iz Hajdoš, 
a glede na prikazano več kot zasluženo. Tretji so bili 
Skorbčani, medtem ko je ekipa Hajdine po silovitem 
startu (dve začetni zmagi 5:0) na koncu povsem popu-
stila in osvojila nehvaležno četrto mesto. Na koncu le-
stvice najdemo Draženčane. Najboljši strelec turnirja 
je (spet) bil Gerečan Boštjan Pacher z osmimi zadetki.

Skupinski posnetek vseh udeležencev članskega turnirja

Hajdina (veterani nad 35 let) – 4. mesto

Gerečja vas (veterani nad 35 let) – 1. mesto

Skorba (veterani nad 35 let) – 3. mestoHajdoše (veterani nad 35 let) – 2. mesto

KONČNI VRSTNI RED
1. Gerečja vas
2. Hajdoše
3. Skorba
4. Hajdina
5. Draženci

Draženci (veterani nad 35 let) – 5. mesto
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VETERANI NAD 50 LET
Organiziran je bil tudi turnir starejših veteranov nad 50 let, 
kjer so tudi letos sodelovale tri ekipe, Skorba, Hajdina in 
Hajdoše. V tekmah po sistemu vsak z vsakim smo se lahko 
prepričali, da starejši veterani še niso izgubili smisla za no-
gomet, saj so prikazali zavidljive igre. Veterani Skorbe so 
najprej dokaj prepričljivo premagali veterane s Hajdine, ki 
pa so nato bili boljši od veteranov iz Hajdoš. V tretji tekmi 
sta se nato pomerili ekipi Skorbe in Hajdoš, razburljiva tek-
ma pa se je končala z neodločenim rezultatom 3:3. Tako so 
na koncu slavili Skorbčani, drugi so bili Hajdinčani in tretji 
Hajdošani. Za najkoristnejšega igralca turnirja je bil izbran 
Danilo Polajžer.

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ občine Hajdina

Skupinski posnetek veteranov nad 50 let

Hajdina (veterani nad 50 let) – 2. mesto Hajdoše (veterani nad 50 let) – 3. mesto

Skorba (veterani nad 50 let) – 1. mesto

Turnir v golfu 2019
V okviru praznika občine Hajdine je bil v četrtek, 3. oktobra, odigran tudi ob-
činski turnir v golfu za moške in ženske. Igrišče za golf na Ptuju namreč nudi 
odlične pogoje za igro in tako je bilo tudi tokrat.

Skupinska fotografija

Viljem Gerečnik, zmagovalec med moškimi

Nastopajoči so se tokrat dogovori-
li, da bodo za končne uvrstitve šteli 
rezultati v bruto seštevku ločeno po 
spolu. Tudi tokrat je bilo vzdušje po-
zitivno ne samo na igrišču, tudi ka-
sneje ob podelitvi pokalov. V moški 
konkurenci je zmagal Viljem Gereč-
nik, drugi je bil Rajko Cartl, tretje me-
sto pa je osvojil Denis Golub. V žen-
ski konkurenci je bila letos najboljša 
Silva Gerečnik, druga je bila Angela 
Cartl, tretja pa Iris Mlakar. Podeljena 
sta bila še pokala za udarec najbližje 
zastavici – prejela ga je Angela Cartl 
– in za najdaljši udarec, ki ga je prejel 
Viljem Gerečnik.
REZULTATI – MOŠKI
Viljem Gerečnik, Hajdina, bruto 
točk 25
Rajko Cartl, Hajdina, bruto točk 20
Denis Golub, Draženci, bruto točk 
17
REZULTATI – ŽENSKE
Silva Gerečnik, Hajdina, bruto točk 
6
Angela Cartl, Hajdina, bruto točk 6
Iris Mlakar, Skorba, bruto točk 0

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ občine Hajdina

Silva Gerečnik, zmagovalka med ženskami Angela Cartl – udarec najbližje zastavici
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Planinci tradicionalno na nočni pohod na Donačko 
goro

Že tradicionalno smo se v počastitev občinskega praznika na pot podali tudi planinci. Planinsko društvo Hajdina je v 
petek, 18. oktobra, pripravilo že tradicionalni pohod na Donačko goro, ki je tudi letos pritegnil izjemno dober odziv z 
vseh koncev naše občine.

Na osrednjem občinskem trgu na Haj-
dini je pohodnike sprejel in nagovoril 
župan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar, v pozdravnem nagovoru pa se 
mu je pridružil predsednik PD Hajdi-
na Jože Majerhofer. Pohodnikom sta 
zaželela dober korak in varno vrnitev. 
Predsednik planinskega društva se 
je pohoda tudi udeležil, župan pa je 
obljubil, da se jim bo pridružil ob na-
slednji priložnosti.
Avtobus je nato 42 pohodnikov odpe-
ljal na izhodišče pohoda, do Stare gra-
be, nekoliko naprej od kraja Sestrže. 
Nekaj udeležencev se je pohoda ude-
ležilo v lastni režiji. Tam smo krenili 
najprej do Rudijevega doma. Ob poti 
smo opazovali pisane barve jesenske-
ga listja, ki je ob rahlem vetru padalo 
na tla in pod nogami prijetno šele-
stelo. Pot do doma je ob prijetnem 
klepetu hitro minila in vsi udeležen-
ci smo prispeli do doma brez velikih 
naporov, čeprav je nekaj pohodnikov 
štelo krepko čez sedem križev. Neka-

teri so nato ostali v domu, drugi pa 
smo se podali na vrh Donačke gore in 
prispeli malo pred sončnim zahodom. 
Na vrhu smo opazovali sončni zahod. 
Tudi pogled na okoliške vrhove je bil 
čudovit, saj je bilo vreme lepo. Svetlo 
nebo nam je ob spuščanju proti domu 
nudilo varen pogled pod noge, k var-
nosti pa so pripomogle še svetilke. V 

domu smo si privoščili hrano in pijačo, 
ob prijetnem klepetu pa je hitro minil 
čas našega druženja. Ob napovedani 
uri smo se srečno vrnili do avtobusa, 
ki nas je odpeljal nazaj v našo občino 
Hajdina. 

Besedilo in foto: Slavko Burjan 

Kot vsako leto je tudi letos ob 21. prazniku občine Hajdina veliko športnih prireditev. Tako že vrsto let RD Žejne ribice 
Draženci organiziramo občinsko tekmovanje v ribolovu – dvojice vasi.

Pred odhodom z občinskega trga na Hajdini

Občinsko tekmovanje v ribolovu – dvojice vasi

Tekmovanje je letos potekalo v soboto, 12. oktobra. Ribiči 
tekmovalci so se zbrali ob 9. uri pri ribniku v Dražencih. 
Letos se je zbralo devet parov iz različnih vasi občine Haj-
dina. Najprej sta jih pozdravila predsednik Športne zveze 
občine Hajdina Sandi Mertelj in predsednik Žejnih ribic 
Dušan Černenšek. Nato so sledila pravila ribolova in žreb 
ribolovnih mest. Po končanem žrebu je bil čas za odhod na 
ribolovna mesta in priprava na ribolov. Tekmo si je ogleda-
lo kar nekaj gledalcev, zato dobre volje ni manjkalo. 

Po končani tekmi je napočil čas za tehtanje ulova. Tehtnica 
je bila nekaterim bolj naklonjena kot drugim. V teži ulova 
se je poznala količina tekmovalcev, saj so se ribe med tek-
movanjem različno razporedile. 
Na koncu je seštevek ulova pokazal dobitnike pokalov: 
1. mesto Zgornja Hajdina preko proge (Denis in Bojan 
Krajnc, 41,920 kg), 2. mesto Hajdoše (Drago in Urban Le-
nart, 37,380 kg), 3. mesto Draženci (Dušan Černenšek in 
Jože Gajser, 33,900 kg).

Prva memorialna tekma Obkanalskih krivolovcev

Po končani tekmi je sledilo druženje 
ob dobri hrani in odlični kapljici. Da 
pa se tekmovalci niso zaman trudili, 
so najboljši trije pari prejeli pokale 
in medalje. Podelila sta jih podžupan 
občine Hajdina Franc Krajnc in pred-
sednik Žejnih ribic Dušan Černenšek.

Denis Krajnc

Prejemniki pokalov na občinski ribiški tekmi 
Foto: Jože Stöckl

Obkanalski krivolovci so letos organizirali že sedem ribiških tekem, med temi v septembru tudi prvo memorialno tek-
mo v spomin na pokojne člane. Letos septembra so se namreč poslovili od ustanovnega člana Branka Purga, zato so se 
odločili, da bodo poslej memorialne tekme kot simbol spoštovanja do pokojnih članov.

V društvu Obkanalski krivolovci so 
znani po tem, da se družijo kot člani 
in simpatizerji, med njimi pa je dobro-
došel vsak, ki pozna ribiški pozdrav. 
Ponosni so na mlade člane in na po-
moč nežnejšega spola ter da imajo 
svoj prostor ob ribniku, kjer se družijo 
in hkrati skrbijo za red okrog ribnika. 
Sicer pa so 5. oktobra uspešno izpe-
ljali tudi občinsko tekmo za pokal ob-
čine Hajdina.

TM 
Foto: Drago Klein

Ekipa, zbrana na memorialni tekmi

Jesenska utrinka ob slovenjevaškem ribniku, tudi v 
družbi župana mag. Stanislava Glažarja in predse-
dnika društva Obkanalski krivolovci Milana Fureka
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Tekme se je v lepem jesenskem dnevu udeležilo 19 tekmo-
valcev, povečini prijateljev in znancev pokojnega člana. 
Zjutraj je ribiče počastil s svojo prisotnostjo in jim zaželel 
dober prijem tudi mag. Stanislav Glažar, župan občine 
Hajdina.
Pokale trem prvouvrščenim tekmovalcem je izročil Da-
nijev oče Ivo Rajh. 1. mesto je dosegel Drago Lenart 
(23,480 kg), drugo Darko Vukovič (22,600 kg), tretje pa 
Jože Gajser 21,400 kg.
Predsednik ŠD Žejne ribice Dušan Černenšek: »Vesel sem 
številne udeležbe ribičev, ki so s svojo prisotnostjo poča-
stili spomin na ribiškega prijatelja Danija. Hvala družini 
Rajh za pogostitev po koncu tekme.«
Zmagovalec Drago Lenart: »Z ulovom sem zadovoljen, saj 

je zadostoval za prvo mesto. Tekma je bila precej izenače-
na, kar se vidi po ‘kilaži’ ulovljenih rib, in tako sem z drugi-
mi tekmovalci uspešno počastil spomin na Danija Rajha.«
Družina Rajh se zahvaljuje RD Žejne ribice, da z memorialom 
ohranjajo spomin na pokojnega družinskega člana.

Ignac Habjanič 

Ribiška ribolovna 
memorialna tekma v 

spomin na Danija Rajha
RD Žejne ribice je v soboto, 19. oktobra, organiziralo že 12. 
spominsko ribolovno tekmo v spomin na svojega prerano 
preminulega ribiškega navdušenca in ribiškega prijatelja, 
ustanovnega člana društva Danija Rajha.

Spominski dan ob draženskem ribniku je lepo uspel. Nekateri so se na koncu 
veselili tudi zmage.
Foto: Denis Krajnc

Prijateljsko ribiško 
ribolovno srečanje

V soboto, 14. septembra, so člani RD Žejne ribice Draženci 
v Draženski jami na tradicionalnem prijateljskem druže-
nju in ribiškem srečanju gostili svoje ribiške prijatelje iz 
Majšperka.

Ekipi ribičev sta tekmovali z 10-člansko ekipo in po štirih 
urah je tehtnica pokazala uspešnost njihovega truda pa 
tudi ribiška sreča je dodala svoj delež. Rezultati: RD Maj-
šperk 89,520 kg, RD Draženci 80,460 kg, torej razlika 9,060 kg 
v korist ekipe RD Majšperk.
Dušan Černenšek, predsednik RD Žejne ribice: »Vse je en-
krat prvič. Do sedaj so bili gostje abonirani na drugo me-
sto v dvoboju. Iskrene čestitke zmagovalcem.«
Zvonko Furman, predsednik RD Majšperk: »Po dolgem 
času smo dočakali svojo prvo zmago in upam, da ne za-
dnjo. Ribolov je na neki način loterija; včasih dobiš, včasih 
izgubiš. Pomembna sta druženje in prijetno počutje. Hvala 
domačinom za gostoljubje.«

Ignac Habjanič

Povratno ribiško 
ribolovno srečanje z ribiči 

iz Markovcev
Ribiči RD Žejne ribice Draženci so v deževni soboti, 28. sep-
tembra, gostili svoje ribiške prijatelje iz ŠRD Markovci. Rib 
sicer dež ni motil, saj so vajene vode, bilo pa je kar malo 
moteče za ribiče.

Ekipi sta nastopali z 10-člansko ekipo tekmovalcev, ki so 
zaščito pred dežjem iskali pod ribiškimi dežniki. Po preteku 
treh ur je tehtnica pokazala uspešnost ali tudi neuspešnost 
ekip: RD Žejne ribice 90,340 kg, ŠRD Markovci 82,740 kg, torej 
pozitivna razlika 7,600 kg v korist ribičev domače ekipe.
Dušan Černenšek, predsednik Žejnih ribic: »Letos nam je 
uspelo zmagati na obeh tekmah, kar se nam še ni posreči-
lo, sicer pa je vse enkrat prvič.«
Denis Kranjc, najuspešnejši tekmovalec obeh ekip   
(17,460 kg): »Zadovoljen sem s svojim ulovom, saj sem z 
njim veliko prispeval k naši zmagi.«

Ignac Habjanič

Obcestne table naših naselij narejene iz zamaškov
Šest ton in pol zamaškov je zbral humanitarec Ignac Habjanič s Ptuja do avgusta letos. Okrog 55 ton se jih je nabralo v 
osmih letih, odkar Habjanič v prostem času zbira zamaške in pomaga tistim, ki potrebujejo pomoč. Zanj jih zbirajo tudi 
v občini Hajdina v večini gostinskih lokalov, v šoli in vrtcu, ribiči v Dražencih in Nada Horvat z Zgornje Hajdine.

»Želim in upam, da se tej humanitar-
ni akciji pridruži še kdo in tako skupaj 
pomagamo pomoči potrebnim. V za-
dnjem času je bilo v medijih kar nekaj 
informacij, da se zamaški ne bodo več 
zbirali in odkupovali, kar pa ne drži. 
Odkupovati jih je prenehala firma MPI, 

vendar zamaške odkupuje firma Oma-
plast. Cena je sicer nekoliko nižja, ven-
dar akcija teče nemoteno naprej, saj je 
v Sloveniji še veliko otrok, ki potrebujejo 
pomoč in jo iz tega vira tudi dobijo,« je 
povedal Ignac Habjanič, ki ga pogo-
sto srečujemo tudi ob draženskem 
ribniku pri Žejnih ribicah.
Habjanič je s to svojo humanitarno 
dejavnostjo prisoten tako rekoč po 
celotnem Spodnjem Podravju, in to že 
od leta 2011. V teh letih je razmišljal 
tudi o tem, kaj bi lahko poleg lepe be-
sede in zahvale še lahko ponudil lju-
dem, ki so se pridružili njegovi akciji. 
Ker je iz plastičnih zamaškov že sesta-
vljal različne logotipe nekaterih pod-
jetij ali znamke nekaterih proizvodov, 
se mu je utrnila ideja, o kateri je pre-
pričan, da je unikatna. Posameznikom 
in ustanovam je v zahvalo in pomoč 

poleg novoletnih voščilnic, ki so bile 
narejene tudi iz plastičnih zamaškov, 
dodal še obcestno tablo z napisom 
njihovega kraja.
»Za konkreten primer vasi v občini 
Hajdina sem to naredil, ker ima župan 
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar 
prek Zavoda za šport Ptuj in Silve Raz-
lag pri zadnjem odvozu zamaškov, ki je 
bil na Ptuju ob občinskem prazniku in 
1950-letnici prve omembe mesta, veli-
ko zaslug, da je dogodek potekal tako, 
kot je. Organizacijski odbor, katerega 
član je bil tudi župan Glažar, je dobil kar 
nekaj pohval in lepih besed o vzorno 
izpeljanem dogodku. Hvala vsem,« za-
ključuje Ignac Habjanič, ki računa na 
pomoč dobrih ljudi tudi v prihodnje.

TM

Ignac Habjanič je iz plastičnih zamaškov ustvaril obcestne table za vsa naselja v občini Hajdina.
Foto: Silvestra Brodnjak

Foto: Srdan Mohorič

V hvaležen spomin
1. Marija Lešnik, Gerečja vas 20b.
2. Srečko Fric, Slovenja vas 30a.
3. Ludvik Ferš, Draženci 48
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Hajdinski 
krvodajalci na 
potepanju po 
Cerkljanskem

V soboto, 14. septembra, smo se kr-
vodajalci, člani in aktivisti Občinske 
organizacije Rdečega križa Hajdina 
podali na potepanje po naši prelepi 
Sloveniji. Po odhodu z domače Hajdi-
ne smo se podali na vožnjo mimo Ce-
lja in Ljubljane, kjer smo se ob prvem 
postanku na poti tudi prvič okrepčali.

Branko Sitar, Primož Kelenc in Luka 
Šlamberger so poskrbeli, da je zvok 
harmonike že v ranem jutru dose-
gel svoj namen. Pot smo nadaljeva-
li mimo Škofje Loke na Cerkljansko. 
Sledil je ogled prenovljene Bolnice 
Franje, z veseljem in dobro voljo smo 
si z zanimanjem ogledali našo zgodo-
vino, ki ima velik pomen humanosti 
in plemenitosti. Ugotovili smo, da je 
imela glasba v času vojne in zdravlje-
nja ranjencev velik pomen, saj je sko-
raj vsak večer ob ležanju ranjencev 
zadonela borbena pesem ob zvoku 
harmonike ali kitare. Tako so bolni-
ki laže prenašali bolečine. Izvedeli in 
videli smo veliko o takratnem načinu 
transfuzije krvi in kako je krvodajal-
stvo potekalo v tistem času. Z lepimi 
vtisi smo se spustili nazaj v dolino, kjer 
nas je že pričakala druga malica, slad-
kih dobrot izpod rok udeleženk izleta 
tudi ni manjkalo, prav tako ne dobre 
kapljice.
Pot smo nadaljevali do Idrije, kjer smo 
si ogledali čipkarski muzej in prikaz 
klekljanja, nato pa smo se podali po 
zanimivi poti Antonovega rova, kjer 
nas je poltisočletna rudarska prete-
klost enega največjega živosrebrnih 
rudnikov na svetu zelo navdušila. Z 
veseljem smo si najprej ogledali mul-
tivizijsko zgodbo o rudniku, nato pa 

smo si z velikim zanimanjem oblekli 
površnike, nadeli rudarske čelade in 
se v treh vodenih skupinah spustili po 
rovih tega prečudovitega, zanimive-
ga dela sveta nekaj 100 m pod zemljo. 
Rahlo utrujeni od hoje po rudniku 
smo se z lepimi vtisi vrnili na površje 
in se počasi podali še na ogled kraške-
ga Divjega jezera – muzeja v naravi.
ČESTITKA VSEM KRVODAJALCEM
Nato smo se počasi podali po poti na-
zaj proti naši Štajerski. V večernih urah 
smo prispeli v Zg. Ložnico, v Gostišču 
Danica pa smo privoščili večerjo ter 
po večerji vsem krvodajalcem, ki so 
v preteklem letu dobili priznanja za 
okrogla števila darovanj, podelili pri-
znanja in plakete.
Nagrajenci so:

 – za 10-kart darovano kri: Dolo-
res Vidovič, Ksenija Galun, Mag-
da Gojkošek, Uroš Gojkovič, 
Barbara Kokol Krajnc, Janko Ko-
larič, Klavdija Ekart, Aljoša Pod-
hostnik, Aleš Purgaj, Stanislav 
Planinšec, Robert Plazar, David 
Rudolf, Matej Soršak in Simona 
Zajšek;

 – za 20-krat darovano kri: Franc 
Klaneček, Uroš Paveo, Matjaž 
Puh, Dušan Žumer in Marko 
Munda;

 – za 30-krat darovano kri: Dani-

el Gojkošek, Jože Kostanjevec, 
Drago Kolarič, Marija Kozoderc, 
Gregor Maruh, Darko Vukovič 
in Vojko Poš;

 – za 40-krat darovano kri: Ale-
ksander Krajnc in Nataša Fridl;

 – za 50-krat darovano kri: Simona 
Brajlih, Damijan Cebek, Mitja 
Lenart, Janez Malinger in Leon 
Turk;

 – za 60-krat darovano kri: Miran 
Cvilak, Igor Levstik, Martin Pe-
tek in Darko Klaneček;

 – za 70-krat darovano kri: Branko 
Sitar in Alojz Kikl;

 – za 90-krat darovano kri: Drago 
Furek in Jože Grula;

 – za 100-krat darovano kri: Bojan 
Trlep in Dušan Furek.

Sobotno potepanje s krvodajalci nam 
je pustilo lepe spomine na prekrasne 
oglede in druženje ob lepem vreme-
nu, dobri družbi in zvokih harmonik, 
ob katerih smo se tudi zavrteli. Dan 
nam je prehitro minil. Izlet smo kon-
čali v poznih večernih urah z obljubo, 
da se naslednje leto podamo na Do-
lenjsko. Hkrati si organizacijski odbor 
želi še večjega sodelovanja na takšnih 
družabnih druženjih in tudi na krvo-
dajalskih akcijah, ki jih za naše občane 
in občanke organiziramo trikrat letno. 

Utrinka z letošnjega izleta hajdinskih članov in podpornikov OO Rdečega križa Hajdina

12. DECEMBRA BO KRVODAJALSKA 
AKCIJA
Želimo si, da bi še več naših občanov 
prihajalo na krvodajalske akcije, da se 
nam tisti, ki do sedaj še niso zbrali po-
guma za to plemenito dejanje, pridru-
žijo na naslednji krvodajalski akciji, ki 
bo v četrtek, 12. decembra 2019, v 
prostorih SB Ptuj, v Enoti za transfu-
zijsko dejavnost Ptuj.
Da smo to našo prekrasno druženje 
izpeljali, so nam pomagali naši dona-
torji. Zahvaljujemo se: Občini Hajdina, 
Lekarni pri Sv. Martinu Hajdina, pod-
jetju Pomlad, Gostilni Čelan, Gostišču 
Roškar, Romanu Glažarju, s. p., Cvetli-
čarni Roža, Gostinstvu Gastro, Ptuj-
skim pekarnam in slaščičarnam.

Simona Strmšek Šlamberger

Najboljše malo 
podravsko podjetje – 

Hiša daril
Vsako podjetje ima na trgu svoje poslanstvo, svoj zakaj. 
Poslanstvo Hiše daril, ki ima sedež v obrtni coni Slovenja 
vas, je pomagati ljudem, ki želijo razveseliti svoje najbliž-
je ob posebnih dnevih, naj bo to rojstni dan, obletnica po-
roke, novo leto ali dan žena.
»Svojo priložnost smo pred več kot desetimi leti videli v 
odgovoru na vprašanje, kaj naj ji/mu podarim,« pove di-
rektor Hiše daril Robert Koderman. »Želeli smo ponuditi 
širok nabor daril, za take, ki radi podarijo kaj šaljivega, in 
take, ki so resnejši.«
Poslovna ideja se je v času recesije, ko je marsikateri dvo-
mljivec »skimaval« z glavo, razvila v donosen poslovni 
model z vsakoletno rastjo. Pomemben del ponudbe pred-
stavlja svetovanje, saj kupca potopiti v morje možnosti 
enostavno ni dovolj. Prodajalke Hiše daril so reševalke 
problemov, ki pomagajo poiskati kar najprimernejše da-
rilo. Kadar se v trgovini ne tre kupcev, čas izkoristijo za 
aranžiranje daril, ki jih potem razstavijo na vidnih mestih in 
predstavljajo navdih za tiste kupce, ki se najlaže odločijo, 
če vidijo končni izdelek.
Svoj darilni program redno osvežujejo, razširili so ga tudi 
na področje storitev in svojim kupcem ponudili možnost 
nakupa več kot tisoč različnih darilnih bonov: termalni tu-
rizem, storitve za dobro počutje, kulinarično razvajanje, 
paketi za oddih in adrenalinska doživetja idr. V zadnjih 
dveh letih dajejo velik poudarek intenzivnemu razvoju la-

stnih izdelkov. Koderman dodaja: »V ta namen smo vzpo-
stavili tudi lasten studio z oblikovalci in piscem.«
Hiša daril danes tako ni le prodajalec, ampak tudi proizva-
jalec. Trud vseh zaposlenih v podjetju prepoznavajo tako 
kupci kot strokovna javnost in temu pritrjuje razglasitev 
Hiše daril za malo podravsko podjetje leta 2018. »Posta-
ti želimo vaša prva misel, ko potrebujete darilo,« zaključi 
Koderman.

PR

Robert Koderman, direktor Hiše daril. Foto: Igor Napast, Večer

Do konca leta bodo imeli 28 trgovin po vsej Sloveniji. Foto: arhiv Hiše daril
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NASVET ZA VEČ ZDRAVJA: Gripa in prehlad

Prehlad je najpogostejše obolenje zgornjih 
dihalnih poti. Pojavlja se vse leto, vendar je 
pogostejši jeseni in pozimi. Gripa je hujše 
obolenje od prehlada. Je zelo nalezljiva in 
pogosta okužba dihalnih poti. Običajno jo 
spremljajo zvišana telesna temperatura, 
mrazenje, suh kašelj, glavobol, bolečine v 
mišicah in sklepih ter utrujenost. Vsi našteti 
simptomi povzročajo slabo počutje in nas 
prisilijo, da nekaj dni ostanemo v postelji. 
Čeprav je nekaj simptomov podobnih kot 
pri prehladu, jo lahko preprosto prepozna-
mo po hujši obliki bolezni in nenadni visoki 
telesni temperaturi.
Virus gripe prizadene nos, grlo in pljuča. Če 
nismo previdni in ne počivamo, lahko ima 
za posledico hujšo obliko pljučnice. Zato je 
priporočljivo, da takšno okužbo preležimo 
in počivamo.
Tudi prehlad se najpogosteje pojavlja v je-
senskih in zimskih mesecih. Ravno zaradi 
tega in zaradi podobnih simptomov ga 
pogosto zamenjamo z gripo.
Prehlad povzročajo različne vrste virusov. 
Zaradi njihove številnosti in raznovrstnosti 
ter nenehnega spreminjanja nikoli ne po-
stanemo popolnoma odporni proti njim. 
Zato se lahko vedno znova okužimo in 
zbolimo. Prehlad običajno poteka v milej-
ši obliki kot gripa. Splošno stanje ni tako 
prizadeto, telesna temperatura je redko 

zvišana, bolezenski znaki pa se začnejo 
pojavljati počasi: najprej značilna pekoča 
bolečina v grlu in boleče požiranje, nato 
zamašen nos, izcedek iz nosu, pozneje še 
kašelj. Znaki se največkrat pojavijo 2–3 dni 
po okužbi in trajajo 7–10 dni.
Kako prepoznamo gripo: izguba teka, 
vneto žrelo, bolečine po vsem telesu, huda 
slabost, izčrpanost, oslabelost, suh, dražeč 
kašelj in visoka vročina z mrzlico.
Virusi se prenašajo predvsem s telesnim 
stikom, zato je pomembno, da se držite 
naslednjih navodil: roke si pogosto umi-
vajte z milom in toplo vodo, z rokami se ne 
dotikajte nosu in oči, izogibajte se javnih, 
zaprtih prostorov, kjer je hkrati veliko lju-
di, uporabljajte papirnate robčke in jih po 
uporabi takoj zavrzite, od tistega, ki kašlja 
in kiha, se oddaljite vsaj en meter, še bolje 
pa več, saj se virusi s kihanjem lahko raz-
pršijo tudi do razdalje desetih metrov. Tudi 
na zračenje prostorov ne smemo pozabiti.
Najpomembnejše je vsekakor redno umi-
vanje rok. Mila virusov sicer ne uničijo, am-
pak jih pomagajo mehansko odstraniti.
Zdravljenje prehladnih obolenj je simpto-
matsko (blažimo trenutne, moteče znake 
prehlada), kar je še posebej pomembno v 
prvih treh dneh. V večini primerov si lahko 
pomagate sami z zdravili za samozdravlje-
nje, ki so ob strokovnem nasvetu farma-
cevta dostopna v vaši lekarni. Za zbijanje 
vročine je najboljše uporabljati paraceta-
mol ali acetilsalicilno kislino z dodatkom 
C-vitamina, ki jih lahko dobite v lekarni v 
obliki šumečih tablet ali praškov, ki jih raz-
topimo v mlačnem čaju ali vodi. Pri kašlju 
morate biti pozorni, kajti kašelj je lahko suh 
ali pa produktiven. Za kašelj tako ni uni-
verzalnega zdravila. Ko pridete v lekarno, 
nam lahko s podatkom, kakšen je kašelj, 
pomagate, da izberemo pravilno zdravilo 
za vas. Pomembno je, da čim več počiva-
te, še posebej, če imate povišano telesno 
temperaturo, in pijete veliko tople tekočine, 
da boste dovolj navlažili izsušeno sluznico 

nosu in ust ter pomagali nadomestiti teko-
čine v telesu.
Priporočamo, da ob znakih prehlada obi-
ščejo zdravnika bolniki, ki so starejši od 
65 let, dojenčki, mlajši otroci, nosečnice in 
doječe mamice. Obisk pri zdravniku pripo-
ročamo tudi:

 – kadar traja prehlad več kot 7 dni;
 – pri povišani telesni temperaturi, ki 

traja več kot 3 dni;
 – pri oteženem dihanju in požiranju;
 – pri hujših bolečinah v žrelu, ki trajajo 

več kot 3 dni, in kašlju, ki traja več kot 
7 dni;

 – pri glavobolu in bolečinah v predelu 
obnosnih votlin;

 – pri bolečinah v ušesih.
Najboljše, kar lahko naredimo, da se ubra-
nimo prehlada in gripe, so zdrava, urav-
notežena prehrana z dovolj sadja in zele-
njave, dovolj gibanja na svežem zraku in 
dovolj počitka. S prehranskimi dodatki ga 
okrepimo le po potrebi. To so multivitamin-
ski pripravki, ki lahko vsebujejo tudi ameri-
ški slamnik. Ti so lahko v tabletah ali pa se 
pripravijo kot topli napitki. Pomagamo si 
tudi z betaglukani, ki so na voljo v različnih 
farmacevtskih oblikah.
Vljudno vabljeni v našo lekarno, kjer vam 
bomo svetovali in skušali izbrati prehran-
sko dopolnilo, najprimernejše za vas.

Metoda Meško Žitnik, mag. farm.

Lekarna pri Sv. Martinu
Zg. Hajdina 44a

2288 Hajdina
02 620 78 87

Facebook: Lekarna Hajdina

Metoda Meško Žitnik
Foto: TM
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V naselju Gerečja vas, v zaselku 
Gajec, kjer zadnjih petnajst 
let nastaja nova soseska 
moderno zasnovanih hiš, se 
letos jeseni končuje gradnja 
novih moderno zasnovanih hiš 
dvojčkov. Hiše so že naprodaj 
in bodo vseljive konec tega 
leta, investitor pa je znano 
podjetje LKV INO, prevozi 
in posredništvo, d. o. o., ki je 
že objavilo novico o začetku 
prodaje dvojčkov.

Med prvimi so si v družbi Janka 
Malingerja iz podjetja LKV INO 
novo pridobitev v občini Hajdina 
ogledali župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar, podžupa-
na Karl Svenšek in Franc Krajnc 
ter direktorica občinske uprave 
Valerija Šamprl. Strinjali so se, da 
je to pomembna pridobitev za lo-
kalno skupnost, ki bo prav gotovo 
v to okolje privabila nove družine, 
posebej primerna pa je za tiste, ki 
potrebujejo mir, zdravo okolje in 
bližino urbanega središča.
Moderna soseska treh dvojčkov 
v Gerečji vasi ustreza najnovej-
šim trendom bivanja, saj ponuja 
tudi idealno sožitje z naravo, je 
povedal Janko Malinger in do-
dal, da pa hkrati omogoča tudi 
hiter dostop v bližnji mesti Ptuj 
in Maribor, saj se hiše nahajajo 
blizu dveh priključkov na avto-
cesto. Vsaka enota ima 110 m2 

uporabne površine, sredinske 
enote imajo malenkost manjše 
parcele v izmeri 308 m2, vogal-
ne merijo ena 405 m2, druga pa 
424 m2. Zemljišče je lepo ureje-
no, do sredine novembra 2019 
pa bodo vse hiše imele tudi že 
urejeno zelenico z zasaditvijo, je 
še dejal Malinger, ki verjame, da 

je to izjemna priložnost za vse, 
ki si želijo kakovostno bivanje, 
tudi z majhnimi obratovalnimi 
stroški.
HIŠE SO GRAJENE S KAKOVO-
STNIMI MATERIALI
V opisu hiš dvojčkov najdemo 
zanimive podatke, ki bodo kup-
cem koristili pri odločanju o na-
kupu nove hiše. Enote dvojčkov 
so funkcionalno zasnovane, z 
bivalnimi prostori v pritličju, s 
tremi spalnicami in kopalnico v 
nadstropju, s teraso na dvorišču 
ter dvema kritima parkirnima 
mestoma pred vhodom. Enote 
so grajene s kakovostnimi ma-

teriali v kakovostni izvedbi, ki 
omogočajo odlične bivalne po-
goje.
Enote so narejene do položitve 
talnih oblog, notranjih podbo-
jev in vrat (podaljšana četrta 
faza), izbor materialov je po la-
stni izbiri, tako da bodo kupci 
novih hiš kasneje laže opremlja-
li po svojem okusu. Vse hiše so 
naprodaj in v teh dneh kar va-
bijo, da jih obiščete na lokaciji 
Gerečja vas v občini Hajdina.

PR

V moderni soseski v Gerečji vasi naprodaj trije dvojčki

Hajdinsko občinsko vodstvo na ogledu hiš dvojčkov v Gerečji vasi

Še pogled na dvojčke od zadaj, kjer bo v teh dneh urejena tudi zelenica. Foto: TM



PROGRAM PRIREDITEV OB 21. PRAZNIKU OBČINE HAJDINA
Ob 17.00 Ponedeljek, 30. september 2019

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

Ob 13.00 Četrtek, 3. oktober 2019
Občinsko prvenstvo v  golfu za moške in ženske
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Golf igrišče Ptuj

Ob 13.00 Sobota, 5. oktober 2019
Občinsko prvenstvo v ribolovu (četvorke)
Organizator: Ribiško društvo Obkanalski krivolovci in VO 
Slovenja vas
Kraj: ribnik Slovenja vas

Ob 17.00 Ponedeljek, 7. oktober 2019
Občinsko prvenstvo v malem nogometu (super veter-
ani in člani)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: igrišče z umetno travo pri OŠ Hajdina

Ob 10.00 Sobota, 12. oktober 2019
Občinsko prvenstvo v ribolovu (pari) 
Organizator: Ribiško društvo Žejne ribice Draženci
Kraj: ribnik v Dražencih

Ob 15.00 Nedelja, 13. oktober 2019
Dan Otroške nogometne šole Golgeter
Organizator: Otroška nogometna šola Golgeter Hajdina
Kraj: igrišče ŠD Hajdina

Ob 16.00 Četrtek, 17. oktober 2019
Občinsko prvenstvo v footgolfu (posamezno in ekipe) 
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Golf igrišče Ptuj

Ob 15.30 Petek, 18. oktober 2019
Nočni pohod na Donačko goro
Organizator: Planinsko društvo Hajdina
Kraj: Donačka gora (odhod z avtobusom izpred Občine 
Hajdina)

Ob 9.00 Sobota, 19. oktober 2019
Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu (posamezno)
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: telovadnica OŠ Hajdina

Ob 9.00 Sobota, 19. oktober 2019
Memorial Danija Rajha v ribolovu
Organizator: Ribiško društvo Žejne ribice Draženci
Kraj: ribnik v Dražencih

Ob 17.00 Sreda, 23. oktober 2019
Občinsko prvenstvo v kegljanju
Organizator: Športno društvo Gerečja vas
Kraj: kegljišče Deta center Ptuj

Ob 15.00 Sobota, 26. oktober 2019
Občinsko prvenstvo v vrtnem  kegljanju
Organizator: Športno društvo Nova Hajdina
Kraj: paviljon v Športnem parku Nova Hajdina

Ob 9.00 Četrtek, 31. oktober 2019
Občinsko prvenstvo v tenisu za člane (pari)
Organizator: Tenis klub Skorba
Kraj: Goya center Hajdoše 

Ob 9.00 Sobota, 2. november 2019
Občinsko prvenstvo v streljanju
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: strelišče Mladika Ptuj

Ob 18.00 Sobota, 2. november 2019
Večer vinskih pesmi
Organizator: Ljudske pevke KD Skorba 
Kraj: Dom krajanov Skorba

Ob 18.00 Ponedeljek, 4. november 2019
Občinsko prvenstvo v šahu
Organizator: ŠD Gerečja vas 
Kraj: Gasilski dom Gerečja vas

Ob 17.00 Petek, 8. november 2019
Odprtje VII. skupinske razstave Likovno-fotografske 
sekcije Občine Hajdina
Organizator: Likovno-fotografska sekcija Občine Hajdina
Kraj: dvorana DU Hajdina

Ob 18.00 Petek, 8. november 2019
20. Štajerska frajtonarica
Organizator: Kulturno društvo Valentin Žumer Hajdoše
Kraj: šotor na trgu pred Občino Hajdina

  Sobota, 9. november 2019 
  OSREDNJA PRIREDITEV

Ob 13.00 Začetek prinašanja belega in rdečega mošta ter vpis pri-
našalcev mošta v krstno knjigo za leto 2019 v šotoru

Ob 15.00 Prihod dveh aktualnih kletarjev letnika 2019 iz naselja 
Draženci s konjsko vprego v spremstvu kletarjev prejšnjih 
letnikov in začetek 24. tradicionalne prireditve
»IZ MOŠTA VINO – PRIDI NA HAJDINO« v farni cerkvi sv. 
Martina s kulturnim programom in krstom mošta

Ob 16.30 Osrednja prireditev ob 21. prazniku Občine Hajdina 
s slavnostnim govorom župana in podelitvijo:
   1. priznanj za najlepše urejeno vaško skupnost in posa-
mezne  objekte
   2. občinskih priznanj

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

Ob 17.30 Družabno srečanje občanov Občine Hajdina z ansamblom 
Aplavz

Ob 10.00 Nedelja, 10. november 2019
Slavnostna maša ob prazniku sv. Martina
Po maši krajše srečanje v šotoru na trgu pred Občino Hajdina

Ob 18.00 Nedelja, 10. november 2019
Gledališka predstava Miklova Zala
Organizator: KGD Ptičica
Kraj: telovadnica OŠ Hajdina


