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Ponovoletni sprejem v Občini 
Hajdina

Razpisa podjetništvo in  
kmetijstvo

Najstarejši občan Maks Kampl 
praznoval 100 let

Ekipa OŠ Breg zbira sredstva za nastop na 
svetovnem prvenstvu v robotiki

Na nogometne zelenice se vračajo nogometaši v 
ligah MNZ Ptuj
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UVODNIK

Kaj sploh je kultura

So ure, ki se nikdar ne povrnejo.
So poti, ki se nikdar ne izhodijo.
So misli, ki nikdar ne zbledijo.
Čas mineva in vendar je edini, ki ostaja.

Vsako od zgornjih misli bi lahko razširili v cel 
roman, a te pišejo pisatelji. Sama vam bom 
ob povabilu, da napišem uvodnik, nanizala 
nekaj misli, ki se mi porajajo ob kulturnem 
ustvarjanju in delovanju. Ko stopiš na to pot, 
te zagotovo vodi želja, da vaščanom in dru-
gim obiskovalcem približaš raznolike dogod-
ke, namenjene vsem generacijam. 
Vsi, ki ustvarjamo različne kulturne dogodke 
v občini, delamo z veseljem, zanosom in že-
ljo, da nekaj poklonimo. Naše edino plačilo je 
aplavz, ki zadoni še lepše, ko je dvorana pol-
na. Takrat pozabimo na vse neskončne ure 
vaj, priprav, hitenja pri organizaciji in odreka-
nja vsemu drugemu. Ob uspešnem zaključku 
dobimo veselje in motivacijo za naprej. Pri 
tem ne smem pozabiti vseh tistih, ki delujejo 
v ozadju, a s svojim delom in pomočjo pripo-
morejo, da so naše prireditve dobro izpeljane. 
Treba je pripraviti dvorano, poskrbeti za pri-
pravo scene in zanjo marsikaj poiskati tudi 
doma ali pri sosedu, na koncu pa najti čas 
še za pospravljanje, čiščenje in veliko drugih 
stvari. Vse to le za iskren hvala. 
Zato je še kako pomembno, da se zavedamo, 
da smo tukaj ljudje, ki se med seboj dopolnju-
jemo in sodelujemo pri pripravljanju različnih 

prireditev, koncertov, proslav, delavnic, pri 
obujanju starih običajev, ohranjanju ljudskih 
pesmi, pri ustvarjanju na gledališkem odru. 
Vsak aplavz obiskovalcev, vsako zadovoljstvo, 
ki napolni dvorano, pomeni trenutek za nov 
začetek, za novo zgodbo. Pri tem smo lah-
ko veseli, da ima občina Hajdina posluh za 
razvoj in ohranitev kulture. Veliko uspešnih 
zgodb je že zapisanih in vsaka ima več pogla-
vij, raznolikih kultur. Eno izmed teh poglavij je 
tudi obujanje starih šeg in navad. 
To priložnost nam daje tudi pustni čas, ko pri-
vrejo na dan pustni običaji, šege in navade, ki 
dajejo duška naši, med letom skriti radoživo-
sti in veselju.
Ena izmed priljubljenih šeg v našem okolju 
je pustno oranje. Nekoč je pomenilo, da so z 
obrednim oranjem naredili obrambni magič-
ni krog okrog vasi, s katerim so naselje zava-
rovali pred zunanjimi vplivi. Vse do danes se 
je ohranilo, da s pustnim oranjem orači slo-
vesno zaorjejo prvo brazdo ob začetku del na 
polju in s tem zaželijo dobro in obilno letino. 
Po starem ljudskem izročilu orači prinesejo 
ljudem nekaj dobrega.
S takšnim sporočilom se vsako leto skupaj 
zberejo skorbovski orači in tudi orači drugih 
vasi z željo, da ohranjajo ta stari pustni običaj 
in mu dodajo pravo sporočilno vrednost.
Stari pregovor pravi: »Kadar so orači pri hiši 
dobrodošli, opravijo svoj obred v zadovolj-
stvo in veselje; če jih pa domači zavrnejo, jih 
kaznujejo tako, da se korant povalja po tleh 
in s tem napove slabo letino.« Našim koran-

tom tega ni treba početi, saj so orači povsod 
sprejeti z velikim veseljem in navdušenjem. S 
tem dodajajo v mozaik obujanja starih obi-
čajev in navad še en običaj, ki ga ohranjamo 
tako pristnega, kot je, za kasnejše rodove. Le 
želimo jim lahko, da to tradicijo nadaljujejo.
Tako kot vsako preteklo uspešno obdobje daje 
zadovoljstvo, prihodnji čas od nas terja vedno 
več angažiranosti, saj so tudi pričakovanja 
vedno večja. Čas vse kulturne dogodke skozi 
leta zaokrožuje in vedno znova riše nove poti. 
Želim si, da bi na to pot privabili tudi nove so-
ustvarjalce kulturnih dogodkov in predvsem 
tiste, ki so jim ti dogodki namenjeni – obisko-
valce. 
Vsaka pot, ki jo prehodimo, je seštevek naših 
sledi, zapisanih v naše življenje in življenje 
vseh, ki prečkajo naše poti. Poskušajmo vsak 
po svojih močeh pri tem poslanstvu sodelo-
vati in dodati nekaj dobrega. Nosimo s seboj 
sporočilo pustnega običaja o dobri letini, 
veselju in zadovoljstvu. Tako nam ne bo žal 
nobene ure in prehojenih poti, bodo pa nam 
ostali lepi spomini. Pa srečno!

Renata Gabrovec, 
predsednica KD Skorba

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.

OBVESTILO
»ČISTO OKOLJE – NAŠE OGLEDALO«

Občina Hajdina organizira tradicionalno spomladansko 
čistilno akcijo v sodelovanju z vaškimi odbori in društvi 
v soboto, 28. marca 2020. Zbirna mesta so ob 9. uri po 
posameznih naseljih.

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

Občina Hajdina

8. 3. 2020, ob 18.00, Dom 
krajanov Skorba

Predprodaja vstopnic:
– bar BOŠKO (Hajdoše)
– bar KAVALO (Sp. Hajdina)
www.komedije.si
in uro pred predstavo

PRIHAJAJOČI DOGODKI

 – Športnik leta Občine Hajdina 2019: petek, 13. ma-
rec, ob 18. uri, Dom krajanov Skorba

 – Čistilna akcija v Občini Hajdina: sobota, 28. marec, 
ob 9. uri po vseh naseljih občine, organizator Obči-
na Hajdina v sodelovanju z VO in društvi

 – Druženje občank in občanov ob tradicionalni peki 
perutnic na trgu pred PSC Hajdina: petek, 24. april, 
organizator Občina Hajdina v sodelovanju z vaški-
mi odbori

 

 

GLEDALIŠČE SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH NASMEH 

 

 

V A B I  

na predstavo komedije Aleša Bergerja  

ZMENKI 

V DOM KRAJANOV 

SKORBA  

v PETEK, 27. 3. 2020, ob 19. uri. 

(prostovoljni prispevki) 
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8. redna seja Občinskega sveta Občine Hajdina
Osma redna seja občinskega sveta je potekala 18. decembra 2019.

Na seji je bilo sprejeto:
1.  Zapisnik in sklepi 7. redne seje.
2.  Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča na območju Občine Hajdina, ki določa vrsto zemljišč, 
zavezance, območja, merila, na osnovi katerih se v Ob-
čini Hajdina plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, merila za popolno ali delno oprostitev plačila 
nadomestila ter kazni za neupoštevanje določil tega od-
loka. (Odlok je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih 
občin, št. 56/2019).
3.  Sklep o potrditvi Letnega programa športa v Občini 
Hajdina za leto 2020.
4.  Sklep o potrditvi Letnega programa kulture v Občini 
Hajdina za leto 2020.
5.  Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse 
v Občini Hajdina, ki v letu 2020 znaša 2,85 EUR.
6.  Sklep o višini najemnine in višini enkratnega nado-
mestila o najemu groba ter kupnine za žarni grob na 
pokopališču Hajdina.
Za občane Občine Hajdina znaša letna najemnina:

 – na starem delu za enojni grob 17,00 EUR,
 – na starem delu za družinski grob 27,00 EUR,
 – na novem delu za družinski grob 35,00 EUR,
 – za žarni grob 10,00 EUR,
 – za grobnico 45,00 EUR.

Višina enkratnega nadomestila o najemu novega groba 
znaša:

 – za enojni grob 116,00 EUR,
 – za družinski grob 190,00 EUR,
 – za žarni grob 70,00 EUR.

Višina enkratnega nadomestila o najemu opuščenega 
groba znaša:

 – za enojni grob 35,00 EUR,
 – za družinski grob 57,00 EUR,
 – za žarni grob 20,00 EUR,
 – uporaba mrliške vežice 19,00 EUR/dan,
 – čiščenje mrliške vežice 21,00 EUR,
 – uporaba hladilne komore 10,00 EUR/dan.

Za občane drugih občin znaša letna najemnina:
 – na starem delu za enojni grob 21,00 EUR, 
 – na starem delu za družinski grob 34,00 EUR,
 – na novem delu za družinski grob 44,00 EUR,

za žarni grob 13,00 EUR,
 – za grobnico 57,00 EUR.

Višina enkratnega nadomestila o najemu novega groba 
znaša:

 – za enojni grob 142,00 EUR,
 – za družinski grob 228,00 EUR,
 – za žarni grob 85,00 EUR.

Višina enkratnega nadomestila o najemu opuščenega 
groba znaša:

 – za enojni grob 43,00 EUR,
 – za družinski grob 68,00 EUR,
 – za žarni grob 26,00 EUR,
 – uporaba mrliške vežice 24,00 EUR/dan,
 – čiščenje mrliške vežice 23,00 EUR,
 – uporaba hladilne komore 12,00 EUR/dan.

Višina kupnine za temelje žarnega groba znaša za grob, 
katerega mere so dolžine 1,60 m in širine 0,80 m, 
538,00 EUR.
Cene so z davkom na dodano vrednost.

Občina Hajdina

Lidija Terbulec je nova 
v. d. direktorice občinske 

uprave
31. decembra lani je na podlagi sporazuma o prenehanju 
pogodbe o zaposlitvi direktorici občinske uprave občine 
Hajdina Valeriji Šamprl prenehalo delovno razmerje zara-
di upokojitve. Z novim letom je vodenje uprave kot vršilka 
dolžnosti prevzela Lidija Terbulec.

Sicer pa je bil 27. decembra 2019 na Zavodu RS za zapo-
slovanje in na spletni strani občine Hajdina objavljen javni 
natečaj za prosto uradniško delovno mesto na položaju 
direktor občinske uprave občine Hajdina. S 1. januarjem 
letos je župan mag. Stanislav Glažar Lidijo Terbulec, ki je 
v občinski upravi Hajdina zaposlena vse od ustanovitve 
občine, imenoval za vršilko dolžnosti na položaju direk-

torice občinske uprave občine Hajdina, in sicer za največ 
šest mesecev oziroma do imenovanja novega uradnika na 
položaj direktorja občinske uprave.

Besedilo in foto: TM 

Lidija Terbulec 

OBJAVA
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA 

GOSPODARSTVA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2020

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2020 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/19) in Pravilnika 
o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 18/14) župan Občine Hajdina objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA 

MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 
2020

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

 – sofinanciranje materialnih in nematerialnih investi-
cij,

 – sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja no-
vih delovnih mest.

II. VIR
Razpoložljiva proračunska sredstva na postavki 1402101 
Razvoj gospodarstva.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina za leto 
2020 v višini 17.566,00 EUR na proračunski postavki 1402101 
Razvoj gospodarstva – za 1. ukrep sofinanciranje materialnih 
in nematerialnih investicij 14.566,00 EUR in za 2. ukrep 
sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih 
mest 3.000,00 EUR.

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

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

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

 – mikro in majhna podjetja, ki imajo sedež dejavnosti 
izven Občine Hajdina, če ima poslovno enoto v Ob-
čini Hajdina, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za 
nedoločen čas iz Občine Hajdina (stalno bivališče) in 
investira na območju Občine Hajdina.

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

tni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio 
EUR);

 – srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 
oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali 
bilančna vsota ne presega 43 mio EUR).

Obvestilo o posodobitvi podatkov za nadomestilo o 
uporabi stavbnih zemljišč na območju Občine Hajdina

Občina Hajdina je 18. 12. 2019 sprejela novi Odlok o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Obči-
ne Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019). 
Novi odlok je bilo treba sprejeti zaradi uskladitve z zako-
nodajo, ki se uporablja na tem področju.
Vzporedno s sprejemom novega odloka je občina tudi 
uskladila bazo podatkov za plačilo nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča z uradnim virom podatkov, re-
gistrom nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS, in 

evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč.
O podatkih za odmero NUSZ ste bili vsi zavezanci pisno 
obveščeni. Na Občini Hajdina smo do 28. februarja spre-
jemali vaše ugovore in dopolnitve, ki bodo upoštevani pri 
pripravi podatkov za leto 2020. Če boste podatke urejali 
po tem datumu, torej po 28. februarju, bodo spremembe 
upoštevane pri odmeri NUSZ za naslednje leto.

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

 – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
 – so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševa-

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

proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o usta-
novitvi Evropske skupnosti;

 – delujejo na področju predelave in trženja kmetij-
skih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih prime-
rih:

 – če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg;

 – če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce;

 – nimajo poravnanih finančnih obveznosti do obči-
ne;

 – nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obve-
znosti do delavcev.

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

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

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

 – stroški izdelave investicijskih programov in prido-

bivanja projektne dokumentacije za gradnjo po-
slovnih prostorov;

 – stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih 
prostorov;

 – stroški osnovnih sredstev, namenjenih posodobi-
tvi dejavnosti;

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

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

patentiranega tehničnega znanja ter programske 
opreme;

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

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

2. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpi-
ranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje 
novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:

 – stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 
oziroma 10 minimalnih mesečnih plač;

 – stroški za odpiranje novega delovnega mesta v vi-
šini do 10 minimalnih mesečnih plač.

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

Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve 
osebe, ki ima stalno bivališče na območju občine in če nova 
zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih 
nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja 
upokojitev.

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

VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 16. oktober 2020.

Vlogo – prijavne obrazce – in vso zahtevano dokumentaci-
jo je treba dostaviti v zaprti ovojnici s pripisom »RAZPIS – 
RAZVOJ GOSPODARSTVA« na naslov: Občina Hajdina, Zg. 
Hajdina 44a, 2288 Hajdina.

1. Osnovni podatki na vlogi
Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen 
pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega 
projekta ter številka transakcijskega računa.

2. Dokumentacija – priloge
K vlogi je treba priložiti še:

 – dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
dejavnosti (odločba o vpisu v register);

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

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

na območju Občine Hajdina;
 – izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti na-

men;
 – izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne po-

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

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

ali razdelitvi podjetij.

K posameznim projektom znotraj ukrepa je treba pri-
ložiti še:

•   sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij:
 – račune z dokazili o plačilu za izvedene aktivnosti 

z datumom iz obdobja od 14. 10. 2019 do 16. 10. 
2020;

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

 – pogodbo o najetem kreditu;
 – dokazilo o višini obresti za tekoče leto izbrane po-

slovne banke za materialne/nematerialne investi-
cije;

• sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih 
delovnih mest:

•   v primeru samozaposlitve:
 – dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 6 mesecev pri-

javljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni 
iskalec zaposlitve (dokazilo ZRSZ) oziroma

 – dokazilo o predhodni zaposlitvi (izpis obdobij za-
poslitev izda ZPIZ);

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

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

podjetju v letu pred odprtjem delovnega mesta, tj. 
obrazec prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje za vsakega izmed 
zaposlenih v letu pred odprtjem delovnega mesta.

Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak 
ukrep. V primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več 
projekti, mora biti vsak projekt na svojem obrazcu. Vloga 
mora vsebovati vsa zahtevana dokazila. Tako izdelana prijava 
bo obravnavana kot popolna. Če vloga ne bo popolna, bo 
vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s 
pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji 
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. 
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne 
zavrnejo.
Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo 
na Občini Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina. Objavljeni 
so tudi na spletnih straneh Občine Hajdina www.hajdina.si. 
Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem 
(upravičencem) v odvisnosti od finančnih zmožnosti 
občinskega proračuna.

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

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

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

Župan Občine Hajdina
  mag. Stanislav Glažar
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OBJAVA
JAVNI RAZPIS

O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2020

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 
in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja 
v Občini Hajdina za obdobje 2014–2020 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 19/15; v nadaljevanju Pravilnik) in 
Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 32/19) objavlja Občina Hajdina

JAVNI RAZPIS

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

II. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina za leto 
2020 na proračunski postavki 1102404 Kmetijstvo po razpisu 
v skupni višini 19.000,00 EUR in na proračunski postavki 
1102202 Izobraževanje – delovanje društev gospodinj v 
višini 11.524,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo 
dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni 
upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, 
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. O razdelitvi in 
višini finančnih sredstev odloča strokovna komisija.
Najmanjši skupni znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo 
je 100 EUR, najvišji skupni znesek pa do 3000 EUR na 
kmetijsko gospodarstvo.

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

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

 – pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje drža-
ve ali države članice, in sicer pomoč, neposredno pove-
zano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delova-
njem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo;

 – pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proi-
zvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

(2) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih 
proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima 
druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 
(EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali 
stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih 
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v 
skladu z navedeno uredbo.
(3) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih 
proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe 
Uredbe (ES) št. 875/2007 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v 
zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer 
z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna 
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de 
minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(4) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki 
se odobri in izplača istemu upravičencu oziroma enotnemu 
podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 1408/2013, ne sme presegati 15.000 EUR v katerem koli 
obdobju treh proračunskih let.
(5) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, 
ki se odobri in izplača prejemniku oz. enotnemu podjetju 
iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 
1408/2013, ne sme presegati 15.000 EUR v katerem koli 
obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka pa 
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijskem 
sektorju v katerem koli obdobju treh proračunskih let ne 
sme presegati nacionalne omejitve tretjega odstavka 3. 
člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013. 
(7) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki 
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Hajdina 
ali do države.

(8) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in 
srednje velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno 
besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so 
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta 
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe.

2. Kumulacija pomoči
(1) Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma enotnemu 
podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako 
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala 
intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega 
primera v predpisih Unije.
(2) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v 
enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013), se pomoč de minimis, dodeljena 
za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to 
uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno 
sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, 
določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti 
ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih 
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v 
skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(3) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven 
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, 
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v 
skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, 
določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 
2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in 
akvakulture (Uradni list EU L 190/14 z dne 28. 6. 2014), če je 
z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna 
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči 
de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
717/2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 – nakup ali zakup mehanizacije in opreme (rabljene ali 
nove) do tržne vrednosti sredstev;

 – pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme 
ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in bla-
govnih znamk.

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

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

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

 – obratna sredstva.
(5) Finančne določbe:

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

močjo presegli skupni znesek pomoči de minimis iz če-
trtega odstavka 6. člena Pravilnika.
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Tradicionalni ponovoletni sprejem v Občini Hajdina

Na druženje je tudi letos povabil pred-
sednike vaških odborov in predsedni-
ke društev ter zvez v hajdinski občini, 
sprejema pa so se udeležili še ravnate-
ljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber, 
naddekan Marijan Fesel in kaplan Pri-
mož Lorbek. Druženje je z glasbo obo-
gatila Lina Malinger na flavti. 
Osrednji govornik na ponovoletnem 
sprejemu je bil župan mag. Stanislav 
Glažar. V družbi podžupanov Karla 
Svenška in Franca Krajnca ter v. d. di-
rektorice občinske uprave Lidije Ter-
bulec se je vsem zbranim zahvalil za 
dobro sodelovanje v preteklem letu. 
V nagovoru je predstavil dogodke in 
dosežke leta 2019 v Občini Hajdina, 
hkrati pa pohvalil delo društev in obeh 
zvez ter občinskega gasilskega povelj-
stva, ki veliko delajo in se trudijo v svo-
jih okoljih, hkrati pa zelo dobro skrbijo 
za promocijo občine. Novim uspehom 
so kasneje tudi nazdravili, ob tej prilo-
žnosti pa se je vsem za dobro sodelo-
vanje v dobrih dveh desetletjih zahva-
lila še nekdanja direktorica občinske 
uprave Valerija Šamprl, ki se je konec 
leta upokojila.

Besedilo in foto: TM

V prvih dneh novega leta se je v Občini Hajdina ponudila priložnost za tradicionalno druženje, za analizo dosežkov, do-
godkov in opravljenega dela v minulem letu. S prav posebnim namenom je v petek, 3. januarja, župan mag. Stanislav 
Glažar v prostorih Občine Hajdina pripravil ponovoletni sprejem.

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

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

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

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

štva.
4. Upravičenci do pomoči:

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

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

Hajdina;
 – seznam članov društev.

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

 – ustrezno dovoljenje/dokumentacija za izvedbo investi-
cije;

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

 – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2019 Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;

 – drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetij-
ske dejavnosti.

IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog:

 – do 16. 10. 2020 za ukrep A delitev pomoči,
 – do 20. 4. 2020 in 30. 11. 2020 za ukrep D delitev po-

moči. 

Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. 

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od 14. 10. 
2019 do 16. 10. 2020. Dokazila o plačilu in plačani računi za 
izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. 
Upravičena sredstva bodo izplačana v 15 dneh po podpisu 
pogodbe.
Dodeljena sredstva mora upravičenec porabiti v obdobju od 
14. 10. 2019 do 16. 10. 2020 za namen, za katerega so mu 
bila dodeljena.

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

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

Župan Občine Hajdina
   mag. Stanislav Glažar
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Utrinki z januarskega ponovoletnega sprejema v prostorih Občine Hajdina

Sveti trije kralji na obisku
V času okoli praznika svetih treh kraljev je tudi v naših krajih zelo razširjen obi-
čaj, da po hišah hodijo skupine kolednikov, ki prepevajo voščilne pesmi in tako 
s pesmijo želijo dobro v novem letu. Prihod Svetih treh kraljev sta na predvečer 
praznika dočakala tudi župnik in naddekan v župniji sv. Martina na Hajdini 
Marijan Fesel in župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar.
Koledniki Lovro, Luka in Simon so s 
pesmijo in dobrimi željami ob začet-
ku novega leta razveselili hajdinske-
ga župana mag. Stanislava Glažarja 
in njegovo družino. V Hajdošah so ga 
koledniki že po tradiciji obiskali na 
njegovem domu, kjer so zapeli ko-
ledniško pesem ter voščili dobro in 

srečno v novem letu. Na vhodna vrata 
na predvečer praznika svetih treh kra-
ljev koledniki napišejo začetnice imen 
treh kraljev (Gašper, Miha in Boltežar) 
z letnico novega leta.

Besedilo in foto: TM

Koledniška pesem je odmevala tudi pri županu Glažarju in njegovi družini.

Praznični december v Hajdošah

Tudi letos so se v VO Hajdoše odločili, da vas dobi božično podobo. V vaškem 
središču ob kanalu so postavili in okrasili smrečico. Postavili so tudi jaslice na 
prostem in tudi letos so želeli pripraviti srečanje vaščanov ob božičnem dreve-
su. Žal je načrte pokvaril močan dež in srečanja ni bilo.

Kot že vrsto let doslej so se tudi letos 
skupaj odpravili k polnočnici v farno 
cerkev na Hajdino. Med potjo so ime-
li več postankov, kjer so se okrepčali 
in ogreli. Prvi postanek je bil pri žu-
panu mag. Stanislavu Glažarju, nato 
so si skupaj ogledali jaslice pri Gojko-
škovih, ki so vredne ogleda. Zadnja 
postaja je bila še pri Simoničevih na 

Hajdini. Nato so se skupaj odpravili v 
cerkev.
Takšna druženja so v današnjem času 
hitenja zelo dobrodošla, saj združu-
jejo vaščane. Naslednje leto vljudno 
vabljeni še drugi.

Hilda Bedrač

Na poti k polnočnici so se Hajdošani oglasili tudi pri 
županu in njegovi družini.

Foto: HB, Tjaša Glažar

Smrečica in jaslice na prostem v Hajdošah

PREGLEDNIK

 KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
26. 1. 2020 so v organizaciji ljudskih pevcev izvedli 
prireditev S pesmijo v novo leto. Prireditev je bila tudi v 
počastitev 100. rojstnega dne Maksa Kampla.
12. 2. 2020 je bilo slovesno odprtje samostojne likovne 
razstave Sonje Šmigoc v razstavišču PSC Hajdina.

KD SKORBA
Otroška gledališka skupina se je začela redno sestajati na 
vajah in pripravlja novo gledališko predstavo. 
Pevke se ob rednih vajah udeležujejo nastopov. Sodelo-
vale so tudi na reviji JSKD Ptuj, ki je bila v Domu krajanov 
Skorba. KD Skorba je sodelovalo pri organizaciji in pri-
pravi dvorane.
V februarju so izvedli pustne delavnice, na katerih so iz-
delovali rože iz krep papirja za kape oračev. 
Orači so se na pustno soboto podali po vasi in prikazali 
stari običaj pustnega oranja.
Izpeljali so tudi redni občni zbor društva.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
10. 1. 2020 so izvedle že tradicionalni košicnbal v Slo-
venji vasi.
10. 1. 2020 so pripravile rimsko pogostitev na odprtju 
razstave Rimska vojaška diploma z Vičave na Ptuju na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani.
31. 1. 2020 so pripravile pogostitev na reviji ljudskih 
pevcev in godcev, ki jo organizira JSKD Ptuj v Skorbi.
15. 2. 2020 so organizirale turnir v pikadu za ženske.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
9. 1. 2020 so organizirale predavanje Andreja Pešca o 
stresu.
Vsak torek pridno telovadijo pod vodstvom Zvonke Goj-
košek.
31. 1. 2020 so izvedle občni zbor in si zadale nove smer-
nice za letošnje leto.
Udeležujejo se občnih zborov društev v vasi in društev 
žena.

PREGLEDNIK

ZKD OBČINE HAJDINA
8. 2. 2020 je bila v Dražencih osrednja občinska proslava 
ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri so bile po-
deljene zahvale ZKD Občine Hajdina.

KD VALENTIN ŽUMER
Udeležba na občnih zborih društev v vasi.
1. in 2. 2. 2020 so se harmonikarji Luka Šlamberger, Lara 
Tekmec in Dion Kelenc udeležili 14. tekmovanja harmo-
nikarjev za nagrado Avsenik.

KD DRAŽENCI
Januar so izkoristili za topla voščila na novoletnem spre-
jemu na občini in se dobili v društvu, da so si zastavili 
nove cilje in poti v tem letu. 
Kot je v navadi, so se v prvih dveh mesecih udeležili obč-
nih zborov domačih društev. 
V čast kulturnemu prazniku se je to leto v Dražencih od-
vila občinska prireditev, kjer so z recitacijo sodelovali tudi 
najmlajši člani društva.
Februar je tudi čas, ko staknejo glave in se začnejo pri-
pravljati na materinski dan.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Pripravljajo se na praznovanje 20-letnice delovanja, 
zato vse aktivnosti potekajo v zvezi s pripravo in izdajo 
zbornika.
Udeležujejo se občnih zborov društev v vasi in društev 
žena.

Pripravila: Hilda Bedrač
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Praznični decembrski dogodki v občini

Po občini je bilo v prazničnem decem-
bru veliko prijetnih dogodkov. Občina 
Hajdina in Zveza kulturnih društev 
Hajdina sta z glasbo in tradicionalnim 
adventnim koncertom v cerkvi sv. 
Martina olepšali prazni december

Na adventnem koncertu je 18. de-
cembra nastopila ženska klapa An-
geluš iz Cestice na Hrvaškem. Pevke 
je v hajdinsko občino in faro povabil 
kaplan Primož Lorbek. Pevkam se je 
za prijeten nastop na koncu zahvalil 
župan mag. Stanislav Glažar, vsem 
obiskovalcem pa zaželel lepe praznič-
ne dni in vse dobro na pragu novega 
leta.
DOBRO OBISKANA KONCERTA V 
HAJDOŠAH IN SKORBI
V dvorani gasilskega doma Hajdoše 
so v decembru odmevale praznične 
melodije na koncertu Moškega pev-
skega zbora PGD Hajdoše z gosti. 
V Domu krajanov Skorba je Kulturno 
društvo Skorba na dan samostojnosti, 
26. decembra, pripravilo čudovit bo-
žično-novoletni koncert s tambura-
škim orkestrom KUD Majšperk z gosti, 
bratoma Malek, nastopile pa so tudi 
domače ljudske pevke in na flavti Lina 
Malinger. Po koncertu se je nastopa-
jočim zahvalila predsednica KD Skor-
ba Renata Gabrovec.

TM

Branko Cestnik na Hajdini 
predstavil svoj prvi roman

Knjigo Sonce Petovione, zgodovinski roman o prihodu krščanstva na Ptuj, je 
rojak Branko Cestnik najprej predstavil svojim Hajdinčanom. Dogodek v dvora-
ni gasilskega doma na Hajdini je pripravilo TD Mitra Hajdina, poleg hajdinske-
ga župana mag. Stanislava Glažarja in farnega župnika Marijana Fesla pa se ga 
je udeležil tudi mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl.

Branko Cestnik, rojen 1965 na Hajdi-
ni, je osnovno šolo obiskoval na Haj-
dini, leta 1986 pa je vstopil v misijo-
narski red klaretincev. Ta ga je poslal 
na študij v Rim in kasneje v noviciat 
v Madrid. Na Salezijanski univerzi je 
magistriral s temo Iskanje Boga v gle-
dališču Eugèna Ionesca. Od takrat se 
je začel uveljavljati kot pisec, komen-
tator in kolumnist v katoliških in dru-
gih medijih. Leta 2016 je pri celovški 
Mohorjevi družbi izdal zbirko eseji-
stičnih zapisov Manj, boljše, tišje. Son-
ce Petovione je avtorjev romaneskni 
prvenec.

ZGODOVINSKI ROMAN O PRIHODU 
KRŠČANSTVA NA PTUJ
Roman Sonce Petovione je izšel pri 
celjski Mohorjevi družbi, v prijetnem 
pogovoru s prijateljem Francem Mla-
karjem, tudi Brankovim sošolcem, pa 
je avtor razkril marsikatero zanimivost 
o zgodovinskem romanu, v katerem 
spoznavamo življenjske zgodbe treh 
mož, ki jih usoda združi na antičnem 
Ptuju. Sredi nemirnih časov vladanja 
cesarja Komoda bodo morali kljub 
različnemu izhodišču najti stičišče v 
prijateljstvu in skrbi drug za drugega.

Besedilo in foto: TM

V knjigo je Branko Cestnik napisal tudi posvetilo …

V Skorbi so odmevale praznične melodije v izvedbi tamburašev iz Majšperka in solistov.
Foto: TM, SIP TV

Moški pevski zbor PGD Hajdoše se je na decembrskem koncertu predstavil z izbranim programom.

Ženska klapa Angeluš iz Cestice je nastopila na adventnem koncertu v Martinovi cerkvi. Po koncertu je 
nastal spominski posnetek.

Roman Sonce Petovione spremlja tri protagoniste, ki jih kljub različnemu verskemu prepričanju in odnosu do Rimskega 
cesarstva druži pokončna drža, ki njim in njihovim družinam omogoča obstanek v državi, ki se spopada z notranje- in 
zunanjepolitičnimi pretresi. To so poganski stotnik, kleni Latinec, ki si po vstopu v pokoj v Petovioni ustvari družinski dom; 
suženj, nubijski orjak, ki dela v pohorskih kamnolomih in je pripadnik egiptovskega Serapisovega kulta; ter novodošla grška 
trgovska družina iz Nikomedije, ki je prva, ki v mesto ob Dravi prinese krščanstvo.
Njihova napeta usoda se poveže na antičnem Ptuju, ki v romanu diha in živi kot samosvoj protagonist. Zgodovinsko se 
roman naslanja na študije o svetem Viktorinu Ptujskem (+ 303), ki nakazujejo, da je krščanstvo v Petoviono in s tem v ta del 
Panonije ter morda tudi Norika prišlo že pred letom 200, in sicer s prišleki iz Orienta. Vir: Mohorjeva družba

Branko Cestnik je napisal zgodovinski roman Sonce 
Petovione.

Na predstavitvi romana so se zbrali številni gostje in Hajdinčani. Zgodbo iz romana je na zanimiv način predstavil v pogovoru s Francem Mla-
karjem.
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Predsednica Drevenškova je poročala, 
da se je skupina od ustanovitve sestala 
že trikrat, da so dvakrat potekala tudi 
strokovna posvetovanja s Silvo Gorjup, 
pokrajinsko koordinatorko programa 
Starejši za starejše. Udeležujejo se tudi 
posvetov in predavanj na nivoju Po-
krajinske zveze društev upokojencev 
za Spodnje Podravje.
Župan mag. Stanislav Glažar je uvo-
doma pohvalil prizadevanja done-
davnih članov, ki so delovali pod vod-
stvom Marice Kavčevič. Vesel je, da se 
je uresničila njena dolgoletna želja, da 
so se v skupino prostovoljcev vključi-
li tudi člani iz vasi, ki so bile prej manj 
odzivne. Sedaj je skupina popolna in 
upati je, da bo tudi rezultat dela zado-
voljiv, tako kot so pozitivne ugotovitve 
po tem, ko jim je uspelo obiskati 345 
občanov, starejših od 69 let. Večina je 
bila pripravljena sodelovati v anketi, 
s katero so ugotavljali želje, potrebe, 
pripombe, morebitna nezadovoljstva 
in dobrodošle predloge sogovornikov. 
Občina Hajdina je ruralna občina, ki 
nima stanovanjskih naselij. Večina sta-
rejših občanov si želi čim dlje ostati v 

svoji hiši. Prav ti potrebujejo pomoč, 
še posebej, če živijo večino dneva sami 
doma, ker so družinski člani v službah 
in otroci v šoli.  
Po podatkih Branka Burjana, ki je po-
datke iz vprašalnikov vnesel v računal-
niški sistem, je bilo ugotovljeno, da 
dodatno pomoč potrebuje 20 oseb; 
pomoč pri osebni negi 15 in pet je ta-
kih, ki vsak dan potrebujejo tujo po-
moč. 74 oseb se počuti občasno osa-
mljenih, 13 pa pogosto.
Velikokrat je bila izražena potreba po 
tem, da bi v občini Hajdina imeli svoj 
dom upokojencev, v okviru katerega 
bi se lahko organiziral tudi medgene-
racijski center za starejše osebe, kjer 
bi se družili med seboj, se ukvarjali z 
različnimi aktivnostmi, primernimi nji-
hovim zmožnostim in interesom. Mar-
sikdo od starejših potrebuje pomoč 
pri manjših popravilih (elektrika, vodo-
vod, gretje ipd.), pojavljajo se tudi po-
trebe po občasnih prevozih. Mogoče 
bi v okviru občinske službe zagotovili 
delavca, ki bi nudil neke vrste hišni-
ška opravila, ki jih starejši sami več ne 
zmorejo, občasno pa bi lahko opravljal 

tudi prevoze po predhodnem naroči-
lu. V Slovenji vasi je več starejših oseb, 
ki bi si enkrat tedensko ali pa vsaj štiri-
najstdnevno želele priti na Hajdino, kaj 
nakupiti v trgovini ali lekarni, obiskati 
pokopališče, iti k frizerju ipd.
Župan je povedal, da je v občini zemlji-
šče, ki bi bilo lokacijsko zelo primerno 
za gradnjo doma, a je v zasebni lasti. 
Potekajo razgovori z lastnikom, ki pa 
še niso dali želenih rezultatov. 
Vsekakor bo treba tudi na področju 
zagotavljanja optimalnih pogojev za 
življenje poiskati vse možnosti, kako v 
občini poskrbeti za starajočo se gene-
racijo. Verjetno bo zbor članov Društva 
upokojencev Hajdina v marcu ustano-
vil posebni odbor, ki bo v sodelovanju 
z vodstvom občine Hajdina pristopil k 
uresničitvi tega projekta, o katerem bo 
sklepal občinski svet. 
Če se občina Hajdina v Podravju med 
42 uvršča med tri občine, ki imajo cer-
tifikat Mladim prijazna občina, bo tre-
ba narediti nekaj tudi za to, da bomo 
kar se da prijazni tudi do starejših ob-
čanov.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Pogovor je bil konstruktiven in pričakovati je, da ne bo ostalo le pri besedah.

Projektna skupina »Starejši za starejše« na sprejemu 
pri županu

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je 11. decembra 2019 sprejel predsednico Društva upokojencev Hajdina 
Anico Drevenšek in člane projektne skupine Starejši za starejše, ki od srede lanskega leta delujejo pod vodstvom koor-
dinatorja Branka Burjana. V pogovoru so osvetlili izkušnje, ki so jih pridobili v zadnjih mesecih, ko so se podali na obisk 
k občanom, starejšim od 69 let.

Slavljenca so poleg slavljenčeve hčer-
ke Renate Žagar, sina Ljuba Kampla, 
hajdinskih podžupanov Karla Svenška 
in Franca Krajnca, v. d. direktorice ob-
činske uprave Lidije Terbulec in pred-
sednika VO Zg. Hajdina Zlatka Kondi-
ča pričakali še njegovi pevski prijatelji 
– ljudski pevci KPD Stane Petrovič Haj-
dina, s katerimi slavljenec prepeva že 
vse od ustanovitve skupine.
Doživeti sto let je redkost in vsako 
srečanje s stoletniki je posebno do-
živetje, povezano s spoštovanjem in 
občudovanjem, je bilo slišati na dru-

ženju v sejni sobi občine. V utrinkih iz 
dolgega, pestrega in nadvse zanimi-
vega življenja stoletnika, ki na jesen 
življenja dobro voljo in lepe trenutke 
še deli z ženo Marto, še vedno pa je 
neverjetno vitalen, dobrovoljen in is-
kriv, je bilo slišati marsikaj zanimivega.
MAKS KAMPL: »STO LET JE DOLGO 
LET ŽIVLJENJA«
Maks Kampl je zbranim z veseljem na 
kratko spregovoril o svojem pestrem 
življenju, o katerem pravi, da je bilo 
lepo, da ga je bilo vredno živeti, vsem 
prisotnim pa se je zahvalil za sprejem 

in druženje. »Sto let je dolgo let življe-
nja. Marsikaj lahko doživiš, dobre in sla-
be stvari. Slabe stvari pozabimo, dobrih 
pa se spominjamo. Kot v filmu se spo-
minjam dogodkov svojega življenja in 
sem hvaležen vsem, ki so delali z mano, 
tudi tistim, s katerimi sem delal za dob-
robit našega okolja. Zelo sem hvaležen 
svoji ožji družini, ki mi je vedno stala ob 
strani. Ko je prišlo do kake težave, so mi 
bili v pomoč in oporo. Življenje teče kot 
reka, kot morje, enkrat je vihar, drugič 
je sonce, potem mir, in tako je teklo tudi 
moje življenje,« je še dejal hajdinski 
stoletnik.
NA ZDRAVJE TER ŠE NA MNOGA 
ZDRAVA IN VESELA LETA
V imenu občine Hajdina je slavljencu 
čestital in mu namenil nekaj izbranih 
besed nagovora župan mag. Stani-
slav Glažar, ki je povedal: »Sprejem, 
kot je današnji v občini Hajdina, je nekaj 
posebnega in taki dogodki so redkost. 
Za občino je Maks Kampl velik človek. 
Bil je nagrajen z zlatim grbom, zazna-
moval je našo kulturno dejavnost, bil 
je uspešen na gospodarskem področju, 
vodil je društvo upokojencev, v obeh 
društvih je tudi častni član in še bi lahko 
dodal, kaj in kje je deloval do svoje časti-
tljive starosti. 

V občini Hajdina smo se v januarja veselili v družbi najstarejšega občana Maksimiljana (Maksa) Kampla z Zg. Hajdine, ki 
je v soboto, 18. januarja, dopolnil častitljivih 100 let.
Stoletniku Maksu Kamplu so 20. januarja v prostorih občine Hajdina pripravili majhno presenečenje, župan mag. Sta-
nislav Glažar pa je slavljencu čestital v imenu občank in občanov občine Hajdina. 

Čestitke slavljencu od vsepovsod

V družbi stoletnika Maksimiljana Kampla smo ob pesmi in torti nazdravili njegovim častitljivim letom.
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Med take sodijo tudi člani Društva 
upokojencev Hajdina, ki so svoje-
ga častnega člana in eno desetletje 
(1980–1990) tudi predsednika, v sre-
do, 22. januarja, povabili na svoje de-
lovno-slavnostno druženje v Gostilno 
Čelan. Običajno vsakoletno predno-
voletno srečanje vodstva društva so 
tokrat z decembra prestavili na čas, ki 

je bil blizu Kamplove življenjske pre-
lomnice.  
Predsednica Anica Drevenšek je ča-
stnemu članu Maksimiljanu Kamplu 
v imenu vseh čestitala, se mu zahvalila 
za vse, kar je kot član društva naredil 

za svoje upokojene vrstnike, in mu ob 
iskrenih željah za naprej izročila darilo. 
Po zdravici je nato sledila še spomin-
ska fotografija.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Danes se mu iskreno zahvaljujemo za 
vse, kar je naredil za naš kraj, za našo 
občino in za številna društva. Dragi 
slavljenec, na zdravje ter še na mnoga 
zdrava in vesela leta. Veselimo se že pri-

hodnjega rojstnega dneva.«
V dneh praznovanja so stoletniku Ma-
ksu Kamplu prišli čestitat mnogi soro-
dniki in prijatelji, med njimi tudi pred-
sednik Vaške skupnosti Zg. Hajdina 

Zlatko Kondrič z ekipo, predsednica 
DU Hajdina Anica Drevenšek in drugi.

TM
Foto: TM, Črtomir Goznik

Spominska fotografija vodstva DU Hajdina v družbi častnega člana Maksa Kampla

S pesmijo in Maksom Kamplom v novo leto
Vse od leta 2000 v občini Hajdina Ljudski pevci KPD Stane Petrovič in Društva upokojencev Hajdina januarja pripravijo 
prireditev S pesmijo v novo leto. Priprave na letošnji dogodek so začeli že precej prej kot sicer, saj tokrat ni šlo za obi-
čajno pevsko druženje.

Pevsko srečanje so pomaknili na 26. 
januar 2020, ki si ga bodo vsi prisotni 
v do zadnjega sedeža zasedeni dvo-
rani PGD Hajdina za dolgo zapomni-
li. Občinstvo je z odra pozdravljala 
fotografija nasmejanega, prijaznega 
in daleč okoli znanega ustanovitelja 
Ljudskih pevcev Maksimiljana Kam-
pla. Nihče mu ne bi prisodil, da je te-
den dni pred tem upihnil sto svečk, še 
manj pa, da je že polnih 73 let aktiven 
v hajdinskem kulturnem življenju.
Dogajanje na odru je bilo tokrat pre-
težno posvečeno še vedno aktivnemu 
pevcu Maksu, kot ga kličejo prijatelji, 
pa tudi slovesu dveh njegovih sopev-

cev, Franca Korena in Metoda Matja-
šiča, ki sta se odločila, da ne bosta več 
nastopala. 
Letos so se povabilu ljudskih pevcev 
odzvale naslednje pevske in instru-
mentalne skupine: Ljudske pevke KPD 
Stane Petrovič in DU Hajdina, Ljudske 
pevke iz Skorbe, Zakonca Svenšek, 
pevke ljudskih pesmi Trstenke iz Pod-
lehnika, pevke Katoliškega društva 
Zvezdni dol Kidričevo, muzikanti Fol-
klornega društva Lancova vas, pevci 
ljudskih pesmi Obrež, Haloški veselja-
ki TD Podlehnik, pevke ljudskih pesmi 
Vrbančanke, Kvartet ljudskih pevcev 
sv. Antona iz Župečje vasi, Prešmen-

tani faloti iz Stoperc, Ljudski pevci iz 
Cirkulan, Folklorna skupina KPD Stane 
Petrovič Hajdina.
V bogatem, s čustvi prepletenem 
programu, ki ga je kot vsa leta doslej 
povezovala Nataša Štumberger, so 
slavljencu na čast skupaj zapeli Ljud-
ski pevci in pevke KPD Stane Petrovič 
Hajdina ter Ljudske pevke iz Skorbe. 
Besedilo za skupno pesem je nastalo 
ob sodelovanju Janka Kirbiša in Rezi-
ke Filipaja, »Hajdinske frajlice« pa so 
zapele na besedilo Frančke Cartl. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Vodja ljudskih pevcev Janko Kirbiš (desno) izroča spominski fotografiji Francu 
Korenu in Metodu Matjašiču, ki sta se na tej prireditvi poslovila od skupine, obe-
ma pa se jima je za sodelovanje zahvalila tudi predsednica Barbara Zajc.

Franc Koren in Metod Matjašič sta skupaj s sopevcem Maksom Kamplom budno 
spremljala nastope svojih pevskih prijateljev. Upamo, da jih bomo še dolgo sre-
čevali med občinstvom na podobnih prireditvah.

Maksa Kampla je na njegov rojstni dan obiskal predsednik VO Zg. Hajdina Zlatko 
Kondič s Hajdinčani. 

Jubilant Maksimiljan Kampl med svojimi upokojenci
Od 18. do 26. januarja 2020 je bil najstarejši hajdinski občan Maksimiljan Kampl nenehno v akciji. Njegovim sto srečno 
preživetim letom je nazdravilo več slavnostnih omizij.

Na zdravje!

Oder je bil skoraj premajhen za vse prisotne aktivne člane KPD Stane Petrovič 
Hajdina skupaj z njihovim vzornikom in prijateljem Maksom Kamplom, ki je leta 
1947 začel svoje kulturno poslanstvo v rojstni vasi. V ospredju torta, s katero se 
je kasneje ob veseli pesmi in klepetu v neuradnem delu posladkal slavljenec in 
vse občinstvo v dvorani.

Za vse, kar je dobrega storil za hajdinsko kulturno življenje v prvih sto letih svo-
jega življenja, se je jubilantu zahvalila predsednica KPD Stane Petrovič Hajdina 
Barbara Zajc. Sledile so čestitke predsednice ZKD Hajdina Hilde Bedrač, predse-
dnice KD in VO Skorba Renate Gabrovec in predstavnikov nastopajočih skupin.
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Prešernov dan v naši občini

V Domu vaščanov Draženci je bila na praznični Prešernov dan, 8. februarja, osrednja slovesnost ob slovenskem kul-
turnem prazniku v Občini Hajdina. Na proslavi so nastopili učenci OŠ Hajdina in številni ljubiteljski kulturniki, ki so s 
pesmijo, recitali in plesom naredili praznični dan še prijetnejši.

Slavnostni govornik na osrednji proslavi ob slovenskem 
kulturnem prazniku je bil župan občine Hajdina mag. Sta-
nislav Glažar. Poudaril je, da sta v naši narodni samobitno-
sti materni jezik in kultura vedno igrala pomembno vlogo, 
ob tem pa tudi, da je kultura danes spoštovanje duhov-
nega stavbarstva naših dedov, spoštovanje in ohranjanje 
tradicije in vrednot. 
ŽUPAN GLAŽAR: »NAŠA OBČINA JE KULTURNO IZJEMNO 
BOGATA«
»Kultura pa nista samo umetnost in znanost, ki bi se ju spo-
mnili ob državnem prazniku kulture. Kultura je skupek vre-
dnot in dosežkov, ki jih je ustvaril človek v dobro človeštva, je 
spoštovanje teh vrednot in ravnanje po teh vrednotah. Skozi 
kulturo se kažeta naše duhovno bogastvo in tudi tisti del na-
šega življenja, ki je manj kulturen ali celo nekulturen in zavra-
ča, spodriva in uničuje pridobljene kulturne vrednote. 
Na osti kulture se kažejo naše bogastvo in tudi naše nepri-
jetnosti, zlasti premajhna skrb zanjo in okužba s tujim, ki ni 
vedno kultura. Praznujmo naš praznik kulture razmišljujoče 
in naj postane kultura praznik našega vsakdanjega življenja.
Tudi naša občina je kulturno izjemno bogata. Pomemben se-
gment predstavljajo naša kulturna društva, ki se združujejo v 
Zvezo kulturnih društev občine Hajdina. Letošnji nagrajenci 
pa so s svojim delom pripomogli k dvigu in promociji naše 
kulture ter posledično lokalne skupnosti,« je nagovor zaklju-
čil Glažar.
Zbrane na proslavi je nagovorila tudi predsednica ZKD 

občine Hajdina Hilda Bedrač, ki je povedala: »Kulturno 
ustvarjanje v naši občini je zelo raznoliko in bogato. Da je 
tako, so zaslužni vsi, ki delujejo v različnih sekcijah kulturnih 
društev, in domača lokalna skupnost z županom na čelu, ki 
ima posluh za delovanje kulture in s financiranjem omogoča, 
da društva lahko delujejo in ustvarjajo. Spekter dejavnosti je 
bogat in raznolik. Naša skupna naloga v prihodnje pa naj bo 
pomladitev naših skupin in vključevanje mlajše populacije, 
da se bo to, kar je starejša generacija ustvarila, ohranilo in 
nadaljevalo tudi v prihodnosti.«

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

PODELJENE ZAHVALE ZKD HAJDINA
Župan mag. Stanislav Glažar in pred-
sednica ZKD Hilda Bedrač sta ob na 
proslavi podelila zahvale za dosežke 
na področju ljubiteljske kulture posa-
meznikom, dolgoletnim in zavzetim 
kulturnim ustvarjalcem. Zahvale Zveze 
kulturnih društev občine Hajdina so 
prejeli: Metod Matjašič, Franc Koren 
in Urška Štumberger iz KPD Stane Pe-
trovič Hajdina, Saška Serec Šijanec iz 
KD Draženci, Romana Kiseljak, likov-
na pedagoginja na OŠ Hajdina, Ga-
šper Valentin Mlakar in Manja Gabro-
vec iz KD Skorba, Majda Turnšek iz 
KD Valentin Žumer Hajdoše, Simona 
Lešnik, Marija Plemeniti in Peter Ma-
jerič – vsi pevci v MePZ Društva žena 
in deklet Gerečja vas.

TM

Utrinki s proslave na Prešernov dan

Sprejem za nagrajenca 
Marka Antonija Žumra

V prostorih občine Hajdina je bil 12. februarja slavnostni 
dogodek, ko je župan mag. Stanislav Glažar na sprejem 
povabil mladega nadarjenega likovnika Marka Antonija 
Žumra, devetošolca OŠ Hajdina.
Mark je, kot pravi njegova mama Suzana, zmagovalec z ve-
liko začetnico. V sebi skriva kar nekaj talentov, v ospredju 
pa je njegovo likovno ustvarjanje. Kot mlad likovnik se je 
že večkrat izkazal. Spomnimo, da je že praznovanje 10. roj-
stnega dneva združil tudi s svojo prvo samostojno razstavo 
v mariborski bolnišnici.  
Konec lanskega leta je sodeloval na mednarodnem likov-
nem natečaju v Iranu in med skoraj dva tisoč izdelki prišel 
v ožji izbor desetih najboljših, na koncu pa osvojil odlično 
2. mesto. Za ta in tudi za njegove druge uspehe mu je na 
sprejemu čestital župan mag. Stanislav Glažar in mu zaželel, 
da bi bil na svoji poti uspešen tudi v prihodnje.

Besedilo in foto: TM

Mark je svojo nagrado pokazal tudi v prostorih občine, na sprejemu pri županu 
mag. Stanislavu Glažarju in njegovih sodelavcih.

Učenci OŠ Hajdina so pripravili prijeten kulturni program.

Prejemniki zahval Zveze kulturnih društev občine Hajdina
Foto: Silvestra Brodnjak

Župan Glažar je čestital Marku Antoniju Žumru za osvojeno nagrado.
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V razstavišču PSC razstavlja Sonja Šmigoc

V razstavišču PSC na Hajdini je od 12. februarja do sredine aprila 2020 na ogled samostojna likovna razstava Sonje 
Šmigoc, upokojene višje medicinske sestre iz Krčevine pri Vurberku, ki se je Likovno-fotografski sekciji občine Hajdina 
pridružila marca 2017, ko je začutila, da je nastopil trenutek, da lahko uresniči svoje želje po likovnem ustvarjanju.

Pod vodstvom strokovne mentorice 
Romane Kiseljak in likovnice Cecilije 
Bernjak je obrnila v svojem življenju 
nov list, tokrat v barvah. Njena sli-
karska dela so odraz navdiha, notra-

njega sveta, uka želje in želje po iz-
ražanju v barvah. Obsegajo portrete 
družinskih članov, dva avtoportreta, 
sakralne motive, nekaj pa je tudi ab-
straktnih, ki prikazujejo prizore iz ga-

laksij pa različne mandale. 
Sonja se je zadnje čase vključila tudi 
v Likovni sekciji Zarja na Studencih. 
Polna energije in želje, da nadomesti 
leta, ko ni bilo časa in možnosti, da za-
dosti svoji izrazni potrebi, se je pred 
letom dni odločila še za obiskovanje 
Likovne šole v Mariboru pri akadem-
ski slikarki Nataliji Šeruga Golob. 
Doslej je Sonja Šmigoc svoja dela 
predstavila javnosti v Sladki kavar-
ni na Vičavi, v enotah Doma upoko-
jencev v Kidričevem, Muretincih in 
Juršincih, načrtuje pa tudi razstavo v 
ptujskem Domu. Želimo ji veliko za-
dovoljstva pri delu in množico tistih, 
ki bodo uživali ob ogledu njenih li-
kovnih del. 
Odprtju razstave so med drugimi 
prisostvovali župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar, podžupana 
Karl Svenšek in Franc Krajnc, v. d. di-
rektorice občinske uprave Lidija Ter-
bulec, strokovna mentorica Romana 
Kiseljak, predsednica ZKD občine 
Hajdina Hilda Bedrač, predsednica 
KPD Stane Petrovič Hajdina Barbara 
Zajc in predsednica Likovno-foto-
grafske sekcije Cecilija Bernjak. Za 
prisrčen kulturni program so poskr-
beli trije učenci Glasbene šole Karo-
la Pahorja Dora Visenjak na flavti ter 
kitarista Tjan Janžekovič in Anamari 
Cigula. Program je povezovala Tatja-
na Mohorko.
Ključ razstavišča je na voljo v tajni-
štvu občine Hajdina. Na vratih v raz-
stavišče je navedena tudi telefonska 
številka, na katero lahko pokličete in 
se dogovorite za organiziran ogled.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Ob odprtju razstave je Sonji Šmigoc spregovorila tudi predsednica LiFoS Cecilija Bernjak.

Avtorica razstave Sonja Šmigoc se je zahvalila vsem, ki so ji pomagali pri postavitvi razstave na Hajdini.

Blažu Cebeku za uspeh v 
robotiki čestitali tudi na 

Hajdini

Župan mag. Stanislav Glažar je čestital osmošolcu Blažu Cebeku, ki je odličen 
v robotiki.

Blaž Cebek, Tia Zmazek, Žan Ritlop in Amanda Selinšek so 
učenci OŠ Breg, ki so po odličnem rezultatu na evropskem 
prvenstvu iz robotike v Estoniji 16. januarja prejeli vabi-
lo organizatorja za sodelovanje na svetovnem prvenstvu 
v VEQ IQ robotiki kot edini predstavnik Slovenije na tem 
prvenstvu. V družbi 104 držav iz celotnega sveta in 620 
ekipami si močno želijo biti tudi štirje učenci OŠ Breg.

Za ta izjemni uspeh je članu ekipe Blažu Cebeku iz Dražen-
cev čestital tudi hajdinski župan mag. Stanislav Glažar na 
sprejemu 29. januarja v prostorih občine Hajdina in oblju-
bil, da bo tudi lokalna skupnost pomagala po najboljših 
močeh. 
Svetovno prvenstvo VEX IQ Challenge bo potekalo med 
26. in 28. aprilom 2020 v mestu Louisville. Na OŠ Breg se 
namreč že nekaj let vključujejo v projekte Erasmus+ in le-
tos končujejo dvoletni projekt STEM through Robotics, s 

poudarkom na spoznavanju in uporabi robotov VEX IQ in 
STEM-a. 
VSTOPNICO ZA SVETOVNO PRVENSTVO V ROBOTIKI ŽE 
IMAJO
Novembra 2019 so štirje breški učenci sodelovali na evrop-
skem prvenstvu v Talinu, ki je bilo odskočna deska za sve-
tovno prvenstvo. Svojo nalogo so opravili z odliko in se v 
konkurenci 17 ekip iz celotne Evropske unije uvrstili med 
najboljšo peterico. 

Župan čestital 
mladim 

harmonikarjem

Luka Šlamberger, Lara Tekmec in 
Dion Kelenc ter učitelj Primož Kelenc 
so bili v sredo, 19. februarja, pova-
bljeni na sprejem v prostore občine 
Hajdina. Tam jim je za lep dosežek 
na mednarodnem tekmovanju mla-
dih harmonikarjev na Gorenjskem v 
družbi svojih sodelavcev čestital žu-
pan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar.

Besedilo in foto: TM Utrinek s sprejema mladih harmonikarjev
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Od 16. januarja imajo Tia, Žan, Blaž in 
Amanda v rokah vstopnico za svetov-
no prvenstvo v robotiki v ZDA. Učen-
cem se ponuja enkratna priložnost, 
da pokažejo svoj trud, zagnanost, kre-
ativnost in znanje. Hkrati se ponuja 
tudi odlična priložnost za promocijo 
OŠ Breg, Ptuja in Slovenije v svetu, a 
največ je odvisno od denarja, saj mo-
rajo zbrati vsaj 15.000 evrov za pokri-
tje vseh stroškov. Za pomoč so se že 
obrnili na podjetja in posameznike.
OLIVER BUČEK: »TRDO SMO DELALI 
ZA TAKŠEN REZULTAT«
»Gre za priložnost, ki se ponudi morda 
enkrat v življenju,« je povedal mentor 
Oliver Buček in dodal: »Trdo smo de-
lali za takšen rezultat in menim, da si 
zaslužimo iti v Ameriko. Rezultate smo 
izvedeli minuli petek ob šestih zjutraj in 
navdušenje med člani ekipe je bilo ne-
popisno. Žal pa odhod v ZDA ni odvisen 
le od našega znanja, pripravljenosti, že-
lje, temveč moramo zbrati 15.000 evrov 
za pokritje vseh stroškov. Ker smo vzgoj-
no-izobraževalni zavod, lastnih sred-
stev v ta namen žal ne moremo zago-
toviti, zato bomo skušali prek podjetij, 
posameznikov, občine zbrati potreben 
denar. Želja je res velika, in če bo naš 
odhod onemogočen zaradi pomanjka-
nja denarja, bo to res veliko razočaranje 
za otroke.«
V ZDA ŽELIJO POKAZATI SVOJE ZNA-
NJE IN SPOSOBNOSTI
Učenci tako skozi program robotike 
VEX IQ usvajajo znanja, ki jih ni mo-
goče pridobiti iz učbenikov. »Otroci 
pridobivajo samozavest, naučijo se 
sodelovanja, kritičnega mišljenja, al-
goritemskega, računskega in strukturi-
ranega mišljenja, reševanja problemov, 
reagiranja v stresnih situacijah, komu-
niciranja v tujem jeziku, vztrajnosti, 
kar pa je najbolj pomembno, razvijajo 
svojo kreativnost. Takšen način učenja 
pritegne učence, jim ponudi nekaj več 
in je odlična popotnica za naprej,« je še 
dodal Buček.
Na OŠ Breg menijo, da lahko s tovr-
stnimi mednarodnimi sodelovanji 
razširjajo obzorja učencem in učite-

ljem. S tem pridobivajo neprecenljive 
izkušnje in možnosti za povezovanje 
ter razvijanje vseživljenjskih znanj, 
zato se s prošnjo o donatorstvu obra-
čajo na vse, ki bi bili pripravljeni štirim 
ptujskim osnovnošolcem omogočiti, 
da pokažejo svoje znanje in sposob-
nosti v šesti največji dvorani v ZDA 

(Kentucky Exposition Center). Re-
zultate bo mogoče spremljati v živo 
prek aplikacije VEX Via, tekmovanja 
pa prek aplikacije Livestream (tako na 
Androidu kot napravah IOS).

TM

Za nastop na svetovnem prvenstvu potrebujejo pomoč donatorjev in mentor mag. Oliver Buček (na levi) je 
prepričan, da jim bo uspelo zbrati potrebna sredstva za odhod v ZDA.

Utrinek s sprejema v prostorih občine Hajdina, kjer so si zbrani lahko na kratko pogledali tudi delo z robo-
tom.
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Vsekakor smo veseli srebrnega in 
dveh zlatih priznanj, pa vendar to ni 
prvotnega pomena. Ko si postavi-
mo cilj nekega tekmovanja, so naj-
pomembnejši razširjanje zavedanja 
kakovostne glasbe, nova spoznanja 
na harmoniki in psihična priprava na 
miren nastop. 
Luka Šlamberger se lahko veseli sre-
brnega priznanja in nanj sem zelo 
ponosen, saj mu je v ciklu priprav na 
to tekmovanje uspelo razvozlati eno 
najzahtevnejših ugank kakovostne-
ga igranja na diatonično harmoniko. 
Vsekakor sva ugotovila, da ob marlji-
vem delu ni meja. Vsak tak uspeh in 
igranje s kakovostnimi glasbeniki ti 
dasta veliko energije za vnaprejšnje 
vlaganje truda na osebnostnem in 
glasbenem nivoju.
Lara Tekmec in Dion Kelenc sta do-
segla zlati priznanji. A največje vese-
lje in čast je mladim igrati z glasbeni-

ki, ki se spoznajo na narodnozabavno 
glasbo, nam v publiki pa opazovati 
»stare mačke«, kot je Renato Verlič, 
svojčas kitarist legendarnih Avseni-
kov. Kako uživajo v igranju z našimi 
»mladimi«. Želim poudariti, da glas-
ba res ne pozna meja, ne časa, edino, 
na kar se ozira, je kakovost izvajanja.
V ponos pa sta tudi odnos in spo-
štovanje do drugih nastopajočih, ne 
glede na glasbeno šolo, regijo, od 
koder kdo prihaja, na učitelja. Bravo 

in le tako naprej.
V Zavodu AccordArt, katerega učen-
ci so naši nagrajenci, in KD Valentin 
Žumer Hajdoše ustvarjamo celostno 
podobo super muzikantov in čudo-
vitih toplih ljudi, ki bodo z nogami 
trdno na tleh pripomogli k dvigova-
nju kakovosti na vseh področjih de-
lovanja. 

Besedilo in foto: Primož Kelenc

Uspešno končan še en 
pletarski tečaj

Nov velik uspeh naših mladih 
harmonikarjev

Na 14. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik Begunje 
na Gorenjskem, ki je potekalo 1. in 2. februarja, so se prijavili tudi naši trije 
harmonikarji – Luka Šlamberger, Lara Tekmec in Dion Kelenc iz KD Valentin 
Žumer Hajdoše in Zavoda AccordArt.

Turistično društvo Mitra Hajdina je v januarju in februarju 
v prostorih OŠ Hajdina uspešno izpeljalo že sedmi nadalje-
valni pletarski tečaj, letos pa so mu dodali še začetnega. 
Zaključek pletarskega tečaja je bil v soboto, 8. februarja, 
ko so tečajniki prejeli tudi potrdilo o uspešno končanem 
tečaju.

Tečajniki so hiteli dokončat še svoje zadnje pletarske iz-
delke, ki so jih na zaključnem srečanju tudi razstavili. Za 
dober odziv in vztrajno delo na pletarskem tečaju se jim je 
najprej zahvalila Vesna Mesarič Lorber, vodja pletarskega 
tečaja, v čestitki za opravljeno delo pa sta se ji pridružila 
predsednica TD Mitra Sonja Brlek Krajnc in podpredse-
dnik ter podžupan občine Hajdina Franc Krajnc. Posebne 
zahvale so bili deležni mentorji, izkušeni pletarji: Franc in 
Anica Tekmec, Anton in Hilda Žumer, Stanko in Zdenka 
Šijanec.
Na zaključku delavnic je Sonja Brlek Krajnc povedala: »Z 
odzivom smo zelo zadovoljni. Letos sta potekala hkrati zače-
tni in nadaljevalni tečaj, naši mentorji so se zelo izkazali in 
tudi med tečajniki že imamo nekaj spretnih pletarjev, ki dela-
jo zelo lepe izdelke. Rezultati našega dela se kažejo. Uspešno 
smo prijavili tudi projekt Tradicionalne dejavnosti Občine 
Hajdina, špeharstvo in pletarstvo in v okviru tega bomo tudi 
posneli naše mojstre pri izdelavi štirih najbolj tradicionalnih 
pletenih izdelkov. Izdali bomo video in tiskani priročnik. Na 
tak način bomo poskušali ohraniti to tradicijo. Pletarski tečaj 
bomo v prihodnje prav gotovo še nadaljevali.«

Besedilo in foto: TM

Letošnji udeleženci pletarskega tečaja z mentorji in vodstvom TD Mitra Hajdina

Na praznični 8. februar na zaključku letošnjega pletarskega tečaja v prostorih 
OŠ Hajdina

Nagrajenec Dion Kelenc Lara Tekmec in Luka Šlamberger sta obetavna mlada harmonikarja, ki igrata 
tudi v skupini Štajerskih frajtonarjev.
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Gostilna Koštomaj znova vabi goste

V novi podobi, s pestro ponudbo in z novo ekipo je od sredine lanskega decembra v Skorbi znova odprta gostilna Košto-
maj. Od leta 1930 traja družinska tradicija gostilne Koštomaj, zdaj pa to tradicijo nadaljuje najemnik Tadej Kurnik, ki ga 
je iz rodnih Slovenskih goric v Skorbo pripeljala ljubezen.

V decembru je že bila otvoritvena slovesnost prenovljene 
gostilne Koštomaj, sledila so prijetna decembrska druže-
nja, v januarju so v gostilni pripravili enkraten glasbeni 
večer s Slovenskogoriškimi glasovi, konec januarja pa še 
turnir v šnopsu za prvaka. Prav karte so bile v skorbovski 
gostilni od nekdaj zelo priljubljene in to tradicijo želijo 
nadaljevati.
Tadej Kurnik je ob pomoči družine in prijateljev poskrbel, 
da je gostilna v kratkem času dobila svežo podobo, v lo-
kalu je naredil nekaj manjših popravkov, prostor je zdaj 
svetlejši in prijaznejši, nekaj novosti pa je vnesel tudi v 
ponudbo. Prva dva meseca sta bila po obisku dobra, go-
stje se spet vračajo v domačo gostilno h Koštomaju in to 
je razveseljiv podatek.
V Skorbi so veseli in ponosni, da je gostilna znova odprla 
svoja vrata, prav to pa so člani vaškega odbora s predse-
dnico Renato Gabrovec Tadeju z veseljem prenesli tudi 
ob priložnostnem obisku. Tadeju in njegovemu dekletu 
Manji, domačinki iz Skorbe, so člani vaškega odbora z 
občinskim svetnikom Ivom Ogrincem čestitali za ta po-
gumni korak ter jima zaželeli uspešno delo, veliko zado-
voljnih gostov in tudi dobrega sodelovanja z domačini. 
Skupaj z njima so spili tudi odlično »Koštomajevo« kavi-
co.

Besedilo in foto: TM

Člani VO Skorba z občinskim svetnikom na obisku v gostilni KoštomajV gostilni Koštomaj so januarski večer s pesmijo obogatili Slovenskogoriški gla-
sovi. 
Foto: arhiv Gabrovec

V prostoru pod skorbovskim odrom je bilo veselo
V ponedeljek, 17. februarja, je bilo v prenovljenem kletnem prostoru pod odrom Doma krajanov v Skorbi veselo vzduš-
je. Domačini so se dobili na že tradicionalnih pustnih delavnicah, kjer so nastajale prelepe rože iz krep papirja za kape 
oračev. Srečali so se tudi ljubitelji in poznavalci družabnih iger.

Druženje so pripravili skorbovski ora-
či v sodelovanju z vaškim odborom in 
kulturnim društvom, ob tej priložno-
sti pa so prenovljeno kletno sobo, ki 
bo namenjena takšnim druženjem, 
tudi simbolično odprli. Poleg občine, 
ki je prispevala sredstva in poskrbela 
za izvedbo del, so bili v pomoč tudi 
nekateri domači mojstri; še posebej je 
veliko dela donatorsko opravil Andrej 

Gabrovec, za kar se mu v VO Skorba 
tudi iskreno zahvalili.
Na družabnem dogodku se je doma-
činom pridružil tudi občinski svetnik 
Ivo Ogrinc in jim čestital za novo pri-
dobitev ter poudaril, da bo v priho-
dnjih letih sledila še energetska sana-
cija doma krajanov.

Besedilo in foto: TM

V pustni delavnici so izpod spretnih rok nastajale pisane rože iz krep papirja.

Tisti, ki tokrat niso imeli umetniškega navdiha, so uživali na druženju ob nami-
znih igrah.

V prenovljeni kleti pod skorbovskim odrom se je do-
mačinom na simboličnem odprtju pridružil občinski 
svetnik, domačin Ivo Ogrinc.

 

 

 

ZKD OBČINE HAJDINA 

 

VABI 
MLADE PEVCE, 

KI BI ŽELELI PREPEVATI V NOVEM 
MEŠANEM PEVSKEM ZBORU. 

ZBOR BO VODIL 

 UROŠ SAGADIN. 

ZA INFORMACIJE POKLIČITE   

041 526 973 

ALI NAPIŠITE NA 

hilda.bedrac@gmail.com. 

VABLJENI! 
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Zlati da Marije in Janeza Markoviča
Tik pred silvestrovim je bilo, ko sta si 28. decembra 1969 nadela poročna prstana Hajdošanka Marija Metličar in njen 
izbranec Janez Markovič iz Bukovcev. Nevesta je svojo mladost preživljala v družbi petih sester in šestih bratov, ženin pa 
je izhajal iz družine, v kateri je bilo dvoje otrok.

Po petdesetih letih sta si v cerkvi sv. 
Martina na Hajdini 28. decembra 2019 
ponovno obljubila zvestobo. Zlatopo-
ročni obred sta opravila župan obči-
ne Hajdina mag. Stanislav Glažar in 
podžupan Franc Krajnc. 
V Hajdošah 1c, v bližini rojstne hiše, 
sta si zgradila svoj dom, kjer so se 
jima rodile hčerke Marija, Janja in 
Natalija, ki so sedanja zlatoporočen-
ca kar petkrat naredile za babico in 
dedka. Vnukoma Alenu in Davidu, ki 
sta bila zlatoporočni priči, so se pred 
leti pridružile še vnukinje Minea, 
Sara in Tjaša. 
Marija in Janez sta poleg svojih služ-
benih in družinskih obveznosti ve-
dno našla čas in voljo za delo v do-
mačem kraju. Janez je zaprisežen 
gasilec in je bil kot eden ustanovnih 
članov tudi vrsto let predsednik PGD 
Slovenja vas. Marija mu je ves čas 

stala ob strani in skrbela, da je delo 
nemoteno potekalo tudi takrat, ko je 
bil mož in oče zaseden zaradi gasil-
skih obveznosti. Za njuno predanost 
so se jima v cerkvi pridružili slovenje-
vaški gasilci in ju s predsednico Dra-
gico Vegelj na čelu razveselili s svojo 
pozornostjo. Marija je bila tudi med 
ustanovnimi članicami Društva žena 
in deklet občine Hajdina, kjer se je 
nekaj časa, tudi kot tajnica, vključe-
vala v večino dogajanj, ki so bila na 
sporedu v vseh dveh desetletjih ob-
stoja društva, aktivna pa je tudi v ob-
činski Karitas in literarni sekciji KPD 
Stane Petrovič Hajdina. Hajdinski žu-
pnik in naddekan Marijan Fesel, ki je 
potrdil njuno zvezo tudi s cerkvenim 
blagoslovom, se je zlatoporočence-
ma zahvalil za njuno pomoč pri ma-
šnih obredih v podružnični cerkvi v 
Slovenji vasi.

V prostem času je mama in babica 
Marija rada vzela v roke zvezek in 
svinčnik. Nastajali so verzi, sčaso-
ma pa se jih je nabralo toliko, da je 
25. novembra 2011 izdala svojo pe-
sniško zbirko z naslovom Jesensko 
svitanje. Pogosto je objavljala svoje 
pesmi v Hajdinčanu, v pesniški zbir-
ki Zveze kmetic Slovenije Prisluhnite 
nam in tudi v društveni monografiji 
Utrinki. Pri svojem ustvarjalnem delu 
je imela vedno podporo svoje druži-
ne, še posebej moža Janeza. 
Zlatoporočencema čestitamo tudi v 
uredništvu Hajdinčana!

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Marija in Janez Markovič s svojimi svati na zlati poroki

V cerkvi sv. Martina na Hajdina je bila v soboto, 1. februarja, slovesnost zlate poroke zakoncev Angele, rojene Dreven-
šek, in Stanislava Vogrinca iz Hajdoš. Po 50 letih sta izmenjala zlata prstana in obnovila poročno zaobljubo iz leta 1970, 
ob tem pa strnila najlepše spomine skupnega življenja.

Civilni obred zlate poroke je opra-
vil podžupan Franc Krajnc skupaj s 
svetnikom Mirkom Abrahamom. Sla-
vljencema sta tudi čestitala in izročila 
darilo občine. Slovesno mašo je daro-
val župnik Marijan Fesel ob somaše-
vanju kaplana Primoža Lorbka. S pe-
smijo je slovesnost obogatil Tihomir 
Babič.
Pred 50 leti sta pri sklepanju zakonske 
zveze bili priči nevesti Blaž Drevenšek 

in ženinu Anton Vogrinec, ob zlato-
poročencih pa sta bili priči sin Peter 
Vogrinec in hči Valerija Vogrinec Po-
točnik.
Vogrinčeva sta si skupen in veliko dru-
žino ustvarila v Hajdošah, s trdno vo-
ljo, vero in povezanostjo pa sta ohra-
njala življenjsko moč in trdnost v vseh 
letih skupnega življenja. V zakonu se 
jima je rodilo kar osem otrok: Ale-
ksander, Danijel, Peter, Stanka, Mar-

tina, Mojca, Valerija in Tonček. Danes 
ju razveseljujejo vnuki: Rok, Eva, Sara, 
Taja, Vivien, Jana, Valentina, Gašper, 
Neo, Filip in Iva ter že pravnukinja Fa-
bien. Danes sta na vse zelo ponosna, 
njuni mladi pa jima skrb in toplino z 
veseljem vračajo. 
Zlatoporočencema Vogrinec iskreno 
čestitamo!

TM

Zlati poročni dan Angele in Stanislava Vogrinca

Zlatoporočenca s svojo družino, sorodniki in vabljenimi svati
Foto: arhiv Vogrinec

NAPOVEDNIK
 KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Pevci, pevke in člani folklorne skupine se bodo srečevali na 
vajah in nastopali na povabilo.
Člani LifoS bodo na svojih delavnicah pridobivali nova zna-
nja.

KD SKORBA
V marcu bodo pripravili kulturni program za proslavo ob 

materinskem dnevu in dnevu žena. Takrat se bo premierno 
predstavila otroška skupina z novo gledališko predstavo. 
Vse druge sekcije se bodo redno srečevale na vajah.
V Skorbi bo gostovala gledališka skupina slepih in slabovi-
dnih iz Ljubljane s predstavo Zmenki. 
Udeležili se bodo občinske čistilne akcije.
V aprilu bodo izpeljali že tradicionalne Gledališke urice za 
otroke z gledališkimi in lutkovnimi predstavami.

DŽD GEREČJA VAS
 Pripravljajo praznovanje materinskega dne, ki bo 22. 3. 2020 
v dvorani gasilskega doma. 
Pevci MePZ in članice bodo sodelovali na koncertnem večeru 
v Izoli.
Konec aprila bodo izvedli tradicionalni vsakoletni glasbeni 
večer Pesem druži nas, že 11. po vrsti, v dvorani gasilskega 
doma v Gerečji vasi. 
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NAPOVEDNIK
KD DRAŽENCI
V marcu bodo povzeli preteklo leto in se posvetili priho-
dnjemu na rednem občnem zboru ter se pripravljali na 
prireditev ob materinskem dnevu, ki jo pripravljajo skupaj 
z vaškim odborom. 
V aprilu bodo prisostvovali postavitvi mlaja v Dražencih.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
 Nastopali bodo na prireditvah na povabilo.
Sodelovali bodo na prireditvi ob materinskem dnevu v 
Hajdošah.

DŽD OBČINE HAJDINA
 7. 3. 2020 bodo izvedle redni letni zbor članic.

DŽ HAJDOŠE
Praznovale bodo 8. marec – dan žena. 
V februarju imajo predviden kuharski tečaj. 
Organizirale bodo predavanje o zdravem življenju. 
Odpravile se bodo na popoldansko ekskurzijo.

Pripravila: Hilda Bedrač

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

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

faks: 02 788 1261
vrtecnajdihojca.hajdina@

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

Dan vrtca Najdihojca v znamenju 
vesolja

Otroci rdeče igralnice spoznavajo vesolje, v katerem živijo.

Božični čas je tisti, ki ga vsi radi pričakujemo, in tudi otroci iz bele igralnice so se razveselili prihoda Božička 
v vrtec in darila, ki so ga prejeli.

S plesnimi uricami si v beli igralnici popestrimo dopoldneve v vrtcu.

Otroci v zeleni igralnici so spoznavali prometne znake. Tudi sami so jih izdelali 
in uporabili za igro.

V rumeni igralnici pletemo prijateljske vezi, spoznavamo volno in oblačila.

V vijolični igralnici smo si podajali žogo in s tem urili prstne spretnosti.

Otroci iz modre igralnice so si skozi dramatizacijo pravljice Babica Zima zaželeli, 
da babica Zima obišče tudi naše kraje.

Otroci iz oranžne igralnice (1–2 leti) so se preizku-
sili v sestavljanju novih kock, ki jim jih je prinesel 
Božiček.

 Vrtec Najdihojca
Foto: arhiv vrtca Najdihojca

Zima

 Zima se končno začne
in odločili smo se,

da naredili bomo snežaka,
ampak ne kakšnega orjaka.

Potrebujemo kapo,
pa ne tisto mapo,

ne potrebujemo zvonca,
ampak ta dva lonca.

Obujam si spomine,
kako hitro čas mine,

pa še kar naprej iščem rime,
ampak zdaj je že konec zime.

Gvido Brglez, 6. a

OBJAVA
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC 

ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo 
od 2. 3. 2020 do 31. 3. 2020 potekalo zbiranje vlog za vpis 
otrok v Vrtec Najdihojca Hajdina za šolsko leto 2020/2021.

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

VLOGO ZA VPIS JE MOGOČE ODDATI:
 – PO POŠTI,

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

Poslovalni čas vrtca je vsak delovni dan od 5.30 do 16.30.
Vloge, ki so bile oddane do 2. 3. 2020, se pri razpisu upoštevajo in 

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

status).

Lepo vabljeni k vpisu.
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Naše prijateljstvo je začelo tkati vezi 
pred štirimi leti, od takrat se povezu-
jemo ob različnih priložnostih. Sredi 
novembra (13. 11. 2019) smo se po-
novno razveselili srečanja z našimi 
hrvaškimi prijatelji – učenci in učitelji 
Osnovne šole Side Košutić iz Rado-
boja. Po uvodnem pozdravu ravna-
teljice Vesne Mesarič Lorber je sledilo 
ustvarjanje v devetih, tematsko različ-
nih delavnicah. Delo je bilo zanimivo, 
raznoliko, ob tem pa smo krepili tudi 
poznavanje slovenskega in hrvaškega 
jezika. Uvodne minute so bile neko-
liko mirnejše, kasneje pa je delo po-
stalo živahno in učenci so z veseljem 
poklepetali.

Druženje smo zaključili s krajšo evalva-
cijo v šolski telovadnici, kjer so se nam 
pridružili tudi nekateri starši. Predsta-
vitve so bile zanimive, domiselne. Kot 
je zapisala učiteljica hrvaščine v uvo-
dniku mini časopisa slovensko-hrva-
škega prijateljstva: »Čeprav med nami 
poteka državna meja, pa naše prija-
teljstvo ne pozna meja – prijateljstvo 
nema granica.«

Ob tej priložnosti je nastala lepa pe-
sem, ki jo je napisala učenka iz Rado-
boja:

Dragi čitatelju,

ti si jedna posebna osoba. 
Tvoje srce je puno ljubavi, 
a tvoj osmijeh je lijep kao sunce.

Možda si nekad tužan 
ali ako širom otvoriš vrata sreći, 
tuga će odmah nestati. 

Zato – raširi ruke sreći, 
sa osmijehom na licu
i reci joj HVALA!        

Magdalena Guntner, 8. a

Irena Vesenjak
Foto: arhiv OŠ

Likovna delavnica z učiteljico Romano Kiseljak

Tako kot vsako leto smo tudi letos pripravili božično-
-novoletni bazar. Nekaj dni prej smo imeli tehniški dan, 
na katerem smo izdelovali posebne izdelke za prodajo – 
venčke, voščilnice – in pekli različne vrste piškotov. Otro-
ci so venčke in voščilnice izdelovali sami, pri piškotih pa 
so nam pomagale gospodinje iz občine Hajdina. Stojnice 
smo okrasili z lučkami in tako pričarali prijetno praznično 
vzdušje, ki ga je spremljala dobra božična glasba. Prodajali 
smo piškote, venčke, čarovniške karte, začimbe, kopalno 
sol, papirnate smrečice, okraske zanje in še druge različne 
izdelke. Na bazarju je bilo zelo lepo in upamo, da bo ta-
kšno tudi leto 2020.     

Ajda Kozel Tole, Nika Šerdoner, 8. b

Učenci so ob zvokih kitare recitirali Prešernove pe-
smi, z dramskim prizorom pa so prikazali pesnika 
in lepo Urško, ki jo najdemo v pesmi Povodni mož. 
Utrinek je z osrednje občinske proslave.
Foto: Silvestra Brodnjak

Srečanje s prijateljsko šolo iz Radoboja

Delavnica iz robotike pri učitelju Damjanu Kobaletu

Brin Kozel Tole osvojil zlato 
priznanje na tekmovanju ACM 

Bober
V soboto, 18. januarja, je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Lju-
bljani potekalo državno tekmovanja ACM Bober. Naš učenec Brin Kozel Tole je 
osvojil zlato priznanje.

Bober je mednarodno tekmovanje iz 
računalniškega mišljenja, namenjeno 
osnovnošolcem od drugega razreda 
naprej in srednješolcem. Iz vsake ge-
neracije je bil povabljenih 1 % najbolj-
ših tekmovalcev v državi. Med njimi je 
bil tudi Brin Kozel Tole, ki obiskuje 6. 
b razred OŠ Hajdina. Tekmovanje se 

je zanj tega dne končalo zelo uspe-
šno, saj je dosegel zlato priznanje in v 
skupnem seštevku 6. mesto v državi v 
svoji generaciji. 
Na Brina smo ponosni in mu za uspeh 
iskreno čestitamo!

Besedilo in foto: Andreja Novak Brin Kozel Tole, šesti v državi

Božično-novoletni bazar 
2019 

Božič

 Prišel je praznik veselja,
ko izpolni se vsaka želja.

Družina skupaj smrečico postavlja
in vse se na božič pripravlja.

Mama spekla je piškote,
na mizi zdaj so vse dobrote.

Otroci plešejo in pojejo,
z babico se smejejo.

Očka obesil lučke je, 
da vse sveti se.

Dedek večerjo je pripravil,
krožnike na mizo je postavil.

Božiček pripravil je sani,
da otrokom darila prinesel bi.

Zjutraj pod smreko polno je daril,
ki dobri Božiček jih je zavil.

Ana Angel in Janja Murko, 8. r.

Šolska proslava ob kulturnem prazniku
V petek, 7. februarja, smo v šoli učitelji in učenci skupaj počastili slovenski kulturni praznik, ki ga praznujemo vsako leto 
8. februarja ob obletnici smrti našega pesnika dr. Franceta Prešerna.
Proslava je prvič postala vseslovenska 
po sklepu osvobodilnega gibanja leta 
1941, med drugo svetovno vojno, ven-
dar je bil tedaj to praznik vseslovanske 
enotnosti in so ga praznovali 7. febru-
arja. Osmi februar se kot praznik slo-
venske kulture praznuje od leta 1945.   
Po himni naše države smo na proslavi 
prisluhnili besedi o pomenu praznika. 
S pesmijo sta se predstavila mladinski 
in otroški pevski zbor. Učenci in učite-

ljice so ob zvokih kitare recitirali Pre-
šernove pesmi, z dramskim prizorom 
pa so učenci prikazali pesnika in lepo 
Urško, ki jo najdemo v pesmi Povodni 
mož. Da je bila proslava izpeljana tako, 
kot se za praznik spodobi, je poskrbela 
učiteljica Irena Vesenjak. Dan kasneje 
so učenci z nekaj točkami sodelovali 
tudi na občinski proslavi v Dražencih.

Maja Majcen
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Z učenci razredne stopnje smo za zim-
ski športni dan v tem šolskem letu 
izkoristili prijazno povabilo iz občine 
Kidričevo in uporabili njihovo drsali-
šče.
Tri zaporedne dni v decembru so se 
učenci določenih razredov, seveda 
ustrezno opremljeni, odpravili na dr-
sališče v Kidričevo, ki je bilo v dopol-
danskem času odprto le za naše učen-
ce, tam aktivno preživeli del dneva in 
se naužili zimskega športa.
V drsanju so se preizkusili vsi prisotni. 
Eni so se na ledeni ploskvi privajali 
prvim drsečim korakom, drugi so že 
izkušeno drsali, vsi pa smo neznansko 
uživali.

Besedilo in foto: Tatjana Habjanič Najmlajši drsalci 1. razreda

Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS so v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS v šolskem letu 2014/15 osno-
vali projekt Medgeneracijsko branje mladinskih knjig, s katerim želijo povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol, 
morda tudi 3. triletja OŠ, in odrasle bralce v istem kraju (isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.).

Povabili so mentorje bralnih krož-
kov mladih bralcev, mentorje bralnih 
krožkov odraslih/starejših bralcev, 
knjižničarje in koordinatorje branja 
(za bralno značko). Nekaj naslovov 
je posredoval Andragoški center. 
Osrednja cilja projekta sta spodbuja-
ti medgeneracijsko branje literature 
in promovirati kakovostno slovensko 

mladinsko literaturo.
Naša šola se je projektu pridružila v 
šolskem letu 2015/2016; letos sodelu-
jemo že peto leto. Za sodelovanje se 
je odločilo 11 učencev 8. in 9. razre-
dov (10 deklet in en fant), devet uči-
teljev (osem učiteljic in en učitelj), tri 
študentke Filozofske fakultete v Ma-
riboru in njihova profesorica dr. Dra-

gica Haramija. Odločili smo se, da se 
bomo sestali trikrat; dve srečanji nam 
je že uspelo oddelati, tretje nas še 
čaka. Knjige, ki jih letos prebiramo, so 
Album 14/15/16, Od genov do zvezd 
Saša Dolenca in Zvezde vabijo Mihe 
Mazzinija.

Tatjana Lukovnjak 
Foto: Andreja Novak

Ob zaključku lanskega koledarskega 
leta sva se mentorici odločili skupaj 
z učenci sodelovati na prireditvah v 
Parku pod tisočerimi zvezdami v Ki-
dričevem.

V sklopu decembrskih prazničnih do-
godkov občine Kidričevo so se v so-
boto, 14. decembra, predstavili učenci 
mladinske gledališke skupine in pevci 
otroškega pevskega zbora.
Učenci OŠ Hajdina, ki sodelujejo v 
mladinski gledališki skupini Kulturne-
ga društva Skorba, so se pod mentor-
stvom Renate Gabrovec številnemu 
občinstvu najprej uspešno predstavili 
z igro Sneguljčica in njeni palčki. Ka-
sneje so na oder stopili pevci in pevke 
otroškega pevskega zbora OŠ, katere-
ga vodim učiteljica Maja Majcen. Od-
peli so nekaj pesmic, oboji pa so bili 
nagrajeni z aplavzom. 
Občini Kidričevo se lepo zahvaljuje-
mo za dano možnost sodelovanja na 
eni od decembrskih prireditev.

Maja Majcen

Na železniški tovorni postaji na Ptuju je 28. januarja 2020 potekalo že sedemnajsto natovarjanje plastičnih zamaškov 
na tovornjak Slovenske vojske, ki že vse od leta 2011 poskrbi za prevoz vreč, ki jih s pomočjo mnogih ekološko ozavešče-
nih posameznikov in skupin pridno polni ptujski humanitarec Ignac Habjanič.

Do tega dne so jih odpeljali dobrih 54 
ton. Vmes je prišlo do krajšega zastoja, 
ker dotedanji odjemalec zaradi pre-
hoda na drugi tehnološki postopek 
ni več potreboval zamaškov. Zato se 
je zbiralec Ignac obrnil med drugimi 
tudi na podjetje Omaplast v Grosu-
pljem, kjer so bili pripravljeni za ceno 
190 evrov za tono sprejeti približni 

3500 kilogramov, ki so bili naloženi 
tokrat. Vse pa kaže na to, da bo sode-
lovanje potekalo tudi v prihodnje. Ak-
ciji se je namreč osebno pridružil tudi 
direktor Omaplasta Marko Omahen. 
Izkupiček tokrat odpeljanih zama-
škov je namenjen šestletnemu Luki 
Brajlihu iz Poljčan, ki ima cerebralno 
paralizo četrte stopnje. Pri nalaganju 

je poleg učencev OŠ Mladika in pod-
župana MO Ptuj Marjana Kolariča so-
deloval tudi najboljši športnik Mestne 
občine Ptuj za leto 2019 Kristjan Čeh. 
Vojaški ekipi se je pridružila tudi de-
setina jutranjikov v oranžnih oblačilih, 
ki so skupaj z Marijo Gabron prišli 
iz Šole zdravja na ptujskem koncu.

Športni dan na kidričevskem drsališču

Medgeneracijsko branje 2019/2020

Sproščen pogovor o vsebini knjige Od genov do zvezd Učiteljice in učenci na srečanju na Filozofski fakulteti

Igra in pesem 
v Parku pod 

tisočerimi 
zvezdami

Otroški pevski zbor
Foto: Bojana Mlakar

Sneguljčica in njeni palčki

Tudi Šola zdravja s hajdinskega konca pomagala pri 
nakladanju plastičnih zamaškov
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Med njimi je bila večina iz hajdinskih 
skupin (Skorba, Zg. Hajdina onstran 
proge in Hajdina pri Kavalu), vrečo za-
maškov pa sta pripeljali tudi predse-
dnica Društva upokojencev Hajdina 
Anica Drevenšek in Marica Kavčevič. 
Med svoje sotelovadce pa tudi upo-
kojence, ne le v občini Hajdina, am-
pak tudi širše po Sloveniji, želijo 
prenesti pobudo, da bi tudi oni v pri-
hodnje organizirano zbirali zamaške, 
ki se vsakodnevno nabirajo v vsakem 
gospodinjstvu, v gostinstvu in med 
drugimi uporabniki embalaže, ki se 
zapira s plastičnimi zamaški.
S tem zapisom želimo ponovno spod-
buditi tudi naše bralce, da si omislijo 
primerno škatlo, v katero odmetava-
jo zamaške. Na Hajdini jih lahko po-
leg tega, kar zbirajo učenci v Osnov-
ni šoli in vrtcu, oddamo tudi v škatlo 
pred vhodom v upravne prostore 
Občine Hajdina, pri Mercatorjevi tr-
govini na Hajdini, od nedavnega pa 

tudi v Baru Kavalo na Spodnji Hajdini. 
Ignac Habjanič bo občasno priha-
jal in odpeljal zbrane »odpadke«, 
ki bodo šli v nadaljnjo predelavo. 
Zbrani denar bo spet namenjen ne-
komu, ki mu bo pomagal pri njego-
vih težavah. Vsi, ki bi želeli sodelo-
vati in dati na voljo škatlo, v katero 
lahko prinašamo zamaške, naj se 
osebno obrnejo na humanitarca 
Ignaca Habjaniča (040 246 664) in 
se dogovorijo o vsem potrebnem. 
Vsi, ki zbiramo zamaške, si želimo le 

to, da bi bila njihova odkupna cena 
vsaj malo višja ... Ob začetku leta 
2011 je znašala 400 evrov za tono, 
sedaj pa se je več kot prepolovila.
Ob tej priložnosti neutrudnemu zbi-
ratelju čestitamo ob njegovi nomina-
ciji v akciji Ljudje odprtih rok, v kateri 
ga je spoznala tudi širša slovenska 
javnost. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Vreče so potovale iz rok v roke – v skladišču so bili glavni »oranžniki«, pri tovornjaku pa vojaki.

Prvi dan sejma so se na hajdinski stojnici predstavili učen-
ci OŠ Hajdina, ki obiskujejo pouk turistične vzgoje. Pred-
stavili so projekt Koline in pozornost pritegnili pri številnih 
obiskovalcih. 
V sedmih dvoranah Gospodarskega razstavišča se je letos 
predstavilo več kot 500 ponudnikov iz 13 držav. Njihovo po-
nudbo so zaznamovali naslednji poudarki: gastronomski 
turizem, kamping in karavaning, kulturni turizem, aktivni 
turizem in trajnostna Slovenija.
TD Mitra Hajdina s predsednico Sonjo Brlek Krajnc se je 
tudi na letošnjem sejmu predstavilo s turistično ponudbo, 
skozi posebnosti in znamenitosti občine Hajdina. Tradici-
onalno so bili na sejmu tudi hajdinski pletarji, ki v občini 
ohranjajo to dragoceno obrt. Obiskovalci sejma so bili tudi 
letos navdušeni ob pogledu na pletene izdelke, v živo pa 
so si lahko ogledali, kako nastajajo pletarske mojstrovine.

TM

Turistični podmladek z OŠ Hajdina na sejmu Alpe-Adria
Foto: arhiv TD

TD Mitra Hajdina s 
podmladkom tudi letos 

na sejmu Alpe-Adria
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je bilo 29. janu-
arja odprtje že 31. osrednje turistične sejemske prireditve 
Alpe-Adria, na kateri je bilo vse dni s svojo ponudbo in ple-
tarji prisotno tudi Turistično društvo Mitra Hajdina.

Pred začetkom nakladanja še skupinska fotografija vseh sodelujočih z Lukom Brajlihom in njegovima star-
šema ter direktorjem Omaplasta Markom Omahnom (stoji pred vrečami za Ignacem Habjaničem)

Za konec še voščilo Ignaca Habjaniča, izdelano iz 
plastičnih zamaškov, tokrat namenjeno udeležen-
cem Šole zdravja iz vse Slovenije. V nadaljevanju si 
velja prebrati razloge, zakaj vračati plastiko nazaj v 
predelavo.

Letošnji sejemski utrinki s TD Mitra Hajdina in pletarji
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Obiskali praznični Zagreb

Prva sobota v novem letu 2020 je bila rezervirana za stro-
kovno ekskurzijo članov in simpatizerjev Turističnega dru-
štva Mitra Hajdina. Predsednica Sonja Brlek Krajnc nas je 
letos popeljala v adventni Zagreb, kjer smo videli kar ne-
kaj znamenitosti in obiskali Slovenski dom v Zagrebu.

Na Hrvaškem namreč živi kakih 10 tisoč Slovencev. Trudi-
jo se ohranjati vez z domovino, a želijo si več več pomo-
či in razumevanja slovenske države, smo slišali tudi ob 
obisku v Slovenskem domu, ki je jeseni 2019 praznoval 
častitljivih 90 let.
Posebej nas je navdušila turistična vodička Marjeta Trk-
man Kravar, ki jo je ljubezen iz Primorske pripeljala na 
Hrvaško in se v vlogi vodičke odlično znajde. Skupaj z go-
spo Marjeto smo skozi ves dan odkrivali zgodovinske in 

turistične znamenitosti hrvaške prestolnice, doživeli smo 
tudi pridih adventa in v dobri družbi doživeli veliko lepe-
ga. Slovo od Barbare Celjske, v katero se je opravila go-
spa Marjeta, pa si bomo zapomnili predvsem po njenih 
besedah: »Hvala vam za obisk, dragi moji novi prijatelji, in 
seveda za čudovito preživet dan. Na svidenje še kdaj …«

Besedilo in foto: TM

V Zagrebu smo se imeli lepo in videli marsikaj zanimivega …

Kar tri mandate sem kot članica ŽPS 
opravljala delo dopisnice s Hajdine 
za verski časopis Družina. Ob tej pri-
ložnosti se vam zahvaljujem za korek-
tno sodelovanje in pomoč pri mojem 
pisanju. Priznam, da nisem najbolj 
podkovana v vseh verskih rečeh, bolj 
mi ležijo poljudne teme. Z vašo po-
močjo, lepimi in bogatimi dodatki v 
mojih sestavkih, je delo teklo brez be-
sed vsa ta leta. 
Rada prisluhnem vašim lepim mislim, 
ki v kratkih stavkih veliko povedo. Ko-
liko duhovnih zakladov nam podajate 
v svojih pridigah ali govorih. V teh le-
tih bivanja na Hajdini ste veliko posto-
rili pri obnovi ali zidavi na cerkvenih 
objektih, ne samo glede zunanjega vi-
deza, ampak tudi v povezovanju raz-
lično mislečih ljudi. Znali ste pritegniti 

k sodelovanju šolo, občino, društva 
in organizacije za skupno dobro vseh 
ljudi. Za to nesebično delo ste prejeli 
tudi različna priznanja. 
Še nekaj dni in končujem svoj mandat 
dopisnice v upanju, da se še naprej sli-
ši glas s Hajdine. V želji, da vam zdrav-
je in misli še naprej dobro služijo, da 
imate lažjo nogo za plin (počasi se 
tudi daleč pride), vam izrekam iskrene 
čestitke za vaš okrogli jubilej. 
Če sem začela s Prešernom, naj z njim 
tudi končam z verzom iz iste pesmi: 
»Zato, mladost! po tvoji temni zarji
srce zdihválo bo mi, Bog te obvarji!«

Frančka Cartl 
Foto: Kaja Kristovič

V družbi čudovite vodičke Marjete Trkman Kravar, ki je bila posebej za nas Bar-
bara Celjska.

Zahvala Marijanu Feslu ob 60-letnici

»Dni mojih lepši polovica kmalo,
mladosti leta! kmalo ste minule.«

Tako pravi naš veliki pesnik France Prešeren v pesmi Slovo od mladosti. Gotovo se tudi vi ob praznovanju 60. rojstnega 
dne sprašujete podobno. V teh dneh ste gotovo prejeli nešteto ustnih in drugih čestitk za življenjski jubilej.

Hajdinski župnik Marijan Fesel je v domači fari praznoval svoj okrogli življenjski jubilej.

Slavljencu je čestital tudi stoletnik Maks Kampl.
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Zbor članov KPD Stane Petrovič Hajdina prinesel 
spremembo v vodstvu

Na valentinovo, 14. februarja, so se kot vedno v gostilni Olga zbrali hajdinski kulturniki, da naredijo obračun svojega 
dela in hkrati izvedejo volitve novih organov. Kot bi mignil, so minila štiri leta, odkar je predsedniško funkcijo od Ide 
Markež prevzela mlada, zagnana Barbara Zajc.
Ves čas smo bili z njenim delom zelo 
zadovoljni in verjeli smo, da bo tako 
tudi naprej. A njena odločitev, da pre-
pusti vajeti še komu drugemu, je bila 
dokončna in neomajna. Kar precej be-
sed je bilo povedanih na račun tega, 
kdo bi bil pripravljen voditi najstarejše 
kulturno društvo v občini, ki se lahko 
pohvali s sedmimi uspešnimi sekcija-
mi in lepim številom članov. Kot dru-
gje tudi v kulturi opažamo, da se mladi 
težko odločajo za prevzem funkcij. 
Od 14. februarja dalje bo KPD Stane 
Petrovič Hajdina delovalo pod vod-
stvom likovnice Cecilije Bernjak, ki 
že sedem let vodi likovno-fotograf-
sko sekcijo, zadnje mesece pa se je 
pridružila tudi folklorni skupini. Nekaj 
sprememb je tudi v vrstah upravnega 
in nadzornega odbora. Upravni odbor 
sestavljajo: Cecilija Bernjak, predse-
dnica, Ida Markež, podpredsednica, 
Cvetka Vratič, blagajničarka, Nataša 
Štumberger, tajnica, Marta Sitar, vod-
ja ljudskih pevk, Janko Kirbiš, vodja 
ljudskih pevcev, Urška Štumberger, 
vodja folklorne skupine, Danica Ser-
dinšek, vodja lutkovne sekcije, in 
Silvestra Brodnjak, tajnica likovno-
-fotografske sekcije. Delo bo nadziral 
tričlanski nadzorni odbor, ki ga bo še 
naprej vodila Marjana Veronek ob 
pomoči Antona Gojkoviča in Kristine 
Kirbiš.
Društvo si bo prizadevalo, da bi v pri-
hodnje morda spet oživili dramsko 
sekcijo, ki trenutno ne deluje, prav 
tako bo eno leto mirovala lutkovna 
sekcija, zato pa bodo pevke in pevci 
še naprej predstavljali našo društvo 
in občino na domačih dogodkih in 
gostovanjih po širši okolici. V začetku 
tega leta so se na prireditvi S pesmijo 
v novo leto poslovili trije pevci, Metod 
Matjašič, Franc Koren in s petkovim 
nastopom tudi Maksimiljan Kampl, ki 

bo odslej okrog sebe zbiral ljubitelje 
lepe slovenske pesmi v Domu upoko-
jencev v Kidričevem. 
Likovniki bodo tudi v tem letu pri-
pravili dve razstavi (razstava Sonje 
Šmigoc je bila nedavno odprta), so-
delovali bodo na VI. Likovni koloniji 
na Vurberku, maja pa bodo pripravili 
tudi svojo, že IV. kolonijo, ki bo pote-
kala v eni od vasi hajdinske občine. 
Eno leto deluje tudi literarna sekcija 
pod vodstvom Ide Markež, ki načrtuje 
3. decembra drugi literarni večer, lite-
ratke pa bodo tudi v prihodnje vsaka 
po svoje ustvarjale prozne sestavke 
ali poezijo. Želijo si, da bi skupaj z li-
kovniki ob občinskem prazniku izdali 
publikacijo, v kateri bi predstavili vsak 
svoje delo. 
Še eno veliko željo imajo v društvu: da 
bi jim v tem letu uspelo svoje folklor-
nike obleči v lastno nošo, saj si mora-
jo sedaj oblačila izposojati pri drugih 
skupinah. Škoda, da ni posluha pri 
nekdanjih članih, ki so tudi s pomočjo 
občinskih sredstev pred leti nabavili 

oblačila, pa jih sedaj le redko vzamejo 
iz omare. Narejena je bila študija oblek 
iz hajdinske preteklosti in mogoče bi 
si del stroškov lahko prihranili, če bi 
dobili vsaj gradivo, na osnovi katerega 
so krojili in sešili noše članom Folklor-
ne skupine sv. Martina. Lepo bi bilo, če 
bi sedli za isto mizo in našli kako salo-
monsko rešitev.

Besedilo in foto: Silvestra in Matija 
Brodnjak

Zboru članov sta prisostvovala tudi župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar in predsednica Zveze 
kulturnih društev občine Hajdina Hilda Bedrač. Desno od nje sedijo Cecilija Bernjak, nova predsednica, 
Maksimiljan Kampl, častni član KPD in kot stoletnik najstarejši hajdinski občan, in dosedanja predsednica 
Barbara Zajc. Prisotna sta bila tudi predsednik Vaškega odbora Zg. Hajdina Zlatko Kondrič ter farni župnik in 
naddekan Marijan Fesel, ki pa je tudi član fotoskupine pri LiFoS.

Košicnbal po dveh desetletjih še vedno odlično 
obiskan

Nihče si ni upal pomisliti, da bo to po-
stala ena najbolje obiskanih tradicio-
nalnih prireditev v občini Hajdina. Pa 
je! Le da se je dogajanje po štirih letih 
preselilo v gasilski dom v Slovenji vasi, 
kjer se vsako leto januarja zbere pisa-
na množica tistih, ki se trudijo ohra-
njati običaje iz preteklosti, povezane 
s sedanjo realnostjo. Prihajajo tudi iz 
drugih koncev nekdanje ptujske obči-
ne, saj se glas o košicnbalu v Slovenji 
vasi širi daleč naokoli. 
Tudi 10. januarja je bilo veselo in zgo-
vorno v dvorani, ki bi skoraj potrebo-
vala razširitev. Za luščenje še nekako 
gre, a potem, ko zaigrajo ljudski godci 
KD Valentina Žumra iz Hajdoš, zasrbi-

jo pete, pa postaja skoraj malo tesno. 
Marija Pulko in Angelca Mlakar sta 
predsedniško-podpredsedniški par, 
ki ima ob sebi ekipo, v kateri vsakdo 
ve, kaj mu je naloga. Tudi moški niso 
izjema! In moški del ekipe se je zadnje 
čase povečal še za enega člana. Farni 
župnik Marijan Fesel je na košicnbal 
povabil tudi hajdinskega kaplana 
Primoža, člana PGD Slovenja vas, in 
potem je bilo zanimivo pogledati, či-
gav kupček bučnic je bil večji. Hitrih 
prstov je tudi občinski svetnik Janko 
Vegelj, ki strumno uboga predsedni-
co društva Dragico Vegelj, v imenu 
župana pa je pozdravil vse luščilce in 
luščilke bučnic ter jim zaželel prijetno 

počutje v Slovenji vasi. 
Za ljudsko pesem vsako leto poskrbijo 
ljudske pevke s Hajdine in iz Skorbe, 
družbo pa jim pridejo delat hajdinski 
fantje s klobuki in »korašfedrom« na 
glavi. Letos pa so imeli še zdravniške 
preglede pri strogem zdravniku, ki se 
niti lovca s puško ni ustrašil. Lahko je 
žal vsem, ki so tokrat manjkali. Do-
mov bi odšli razbremenjeni skrbi, oz-
dravljeni tegob in napolnjeni z novo 
energijo. Pa nasvidenje in se vidimo 
naslednje leto!

SB

Dosedanji predsednici Barbari Zajc se je za njeno 
delo poleg župana zahvalila tudi predsednica ZKD 
Hilda Bedrač in ji zaželela veliko uspeha pri delu in 
življenju tudi v prihodnje.

Pred dvajsetimi leti je Društvo žena in deklet občine Hajdina v gasilskem domu na Hajdini začelo z luščenjem bučnic po 
taktih frajtonarice, ki so ga povezali z veselim delom ter pogostitvijo.

Hajdinske Rimljanke v Ljubljani

Hajdinske Rimljanke so s predstavitvijo rimskih jedi začele leto 2020 v Ljubljani

Praznovanje 100-letnice Filozofske fa-
kultete v Ljubljani so na Oddelku za 
zgodovino počastili s predstavitvijo po-
membne arheološke najdbe, rimske vo-
jaške diplome, ki je bila odkrita na Vičavi 
na Ptuju. Razstavo so odprli 10. januarja 
in je bila na ogled do 20. februarja. 
Na njihovo povabilo so hajdinske Ri-
mljanke pripravile bogato predstavi-
tev rimskih jedi. Prisotni ob odprtju 
razstave, profesorji, študenti in drugi, 
so bili navdušeni nad pestrostjo in 
okusi pripravljenih jedi, ki so jih pone-
sle v davne rimske dni. 
Hajdinčanke tako uspešno nadaljuje-
jo predstavitev svojega dela, ki so ga 
predstavile v preteklih letih doma, v 
sosednjih občinah, po Sloveniji in tudi 
tujini, zanj pa so dobile že več priznanj 
tudi od stroke. 

Besedilo in foto: MVG

Hajdinske Rimljanke pred mizo, polno rimskih dobrot, v družbi avtorja razstave dr. Milana Lovenjaka in 
predstojnika Oddelka za zgodovino dr. Dušana Mlacovića
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Miklavževa 
večerja nekoliko 

drugače
Šestega decembra, ko goduje sv. Mi-
klavž, prvi decembrski dobri mož, je 
že več kot desetletje dan, ko se na 
večerji zberejo članice Društva žena 
in deklet občine Hajdina. Tudi v letu 
2019 je bilo tako.

Aktivnosti članic Društva žensk Hajdoše

V petek, 31. januarja, so se na občnem zboru sestale članice Društva žensk Hajdoše. Delovnega srečanja se je udeležilo 
veliko članic, župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar, predstavniki društev in drugi vabljeni gostje. V kulturnem 
programu so nastopili pevci MoPZ PGD Hajdoše, Olga Vidovič in Štajerski frajtonarji. 

Članice so predstavile poročilo o do-
godkih in dosežkih v letu 2019. Spre-
jele so program dela za leto 2020. 
Načrtujejo praznovanje dneva žena, 
organizacijo kuharskega tečaja, pre-
davanje o zdravem življenju in več 
popoldanskih ekskurzij. Vključevale 

se bodo v aktivnosti skupaj z Vaškim 
odborom Hajdoše in društvi v vasi.
V zimskem času pa se Hajdošanke sre-
čujejo na telovadbi, ki jo vodi Zvon-
ka Gojkošek. S tem skrbijo za dobro 
kondicijo in zdravje, da se bodo lahko 
spomladi lotile novih aktivnosti. Or-

ganizirale so tudi predavanja o stresu, 
ki je vsakdanji spremljevalec življenja, 
in spoznale, kako se spoprijeti z njim. 
Predaval je Andrej Pešec, udeležilo pa 
se ga je 37 članic. 
                                                                                                                            

Hilda Bedrač

Tekmovalke v pikadu s Hajdine

Hajdošanke po telovadbi

Majda Turnšek, predsednica DŽ Hajdoše, je predsta-
vila poročilo o delu v lanskem letu. 
Foto: arhiv društva, SIP TV

Dobitnice pokalov v družbi z vodjem tekmovanja Jankom Turnškom

Za prehrano je poskrbela Gostilna 
Čelan, za dobro voljo in prijetno po-
čutje pa nekatere članice. Te so po 
Miklavževem nagovoru in obdaroval-
nem obisku pripravile šaljiv skeč, ki je 
do solz nasmejal vse zbrane. Sčasoma 
bo v društvu lahko začela delovati 
tudi pevsko-humoristična skupina. 
Članica Ida Janžel je tokrat dokaza-
la, da ni vešča le izdelovanja cvetja in 
različnih aranžmajev, ampak dobro 
suče tudi pero. 

Besedilo in foto: S. Brodnjak

Iz dobro obveščenih virov je sv. Miklavž izvedel za nekaj najbolj prizadevnih članic v Društvu žena in deklet 
občine Hajdina. Med njimi so bile tudi Jelka Zupanič, Danica Serdinšek in predsednica Marija Pulko.

Ko je bil obisk v ordinaciji Poldeka Očalnika končan, so vsi glavni akterji (beri akterke) in njihov mladi muzi-
kant Jan Vidovič ubrano zapeli in zaigrali. Pomagali sta jim tudi dobrovoljni, nasmejani omizji.

Četrto valentinovo 
tekmovanje v pikadu

V soboto, 15. februarja, je v gostišču Čelan v Slovenji vasi 
potekal že četrti Valentinov pikado v organizaciji Društva 
žena in deklet občine Hajdina. Tekmovanje je potekalo v 
tekmovalnem, a prijetnem vzdušju.

Tudi tokrat je bil vodja tekmovanja Janko Turnšek. Udele-
ženke tekmovanja se mu za to tudi najlepše zahvaljujemo. 
Tokratna zmagovalka je bila Angela Kopše, drugo mesto je 
osvojila Silva Gerdak, obe s Turnišč, tretja pa je bila Zinka 
Težak iz Zavrča. Vsem trem kot tudi preostalim tekmoval-
kam iskreno čestitamo.

Besedilo in foto: MVG
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Zdenka Godec, predsednica Društva 
gospodinj Draženci, je predstavila 
poročilo o delu v lanskem jubilejnem 
letu in poudarila, da je bilo leto 2019 
zelo delovno, zanimivo in razgibano. 
V društvu so izdali zbornik spominov, 
posvetili so se peki potic in razstavi, 
zelo aktivne so bile članice na lan-
skem občinskem prazniku, saj sta bila 
za kletarja letnika imenovana kletarja 
iz Dražencev, veliko pa je bilo tudi pri-
jetnih druženj, izletov in pohodov po 
planinskih poteh.
»Izpeljale smo osem tečajev in delav-
nic, za nami sta gospodinjski večer 
z izdelavo domačih rezancev in raz-
stava potic. Ponosne smo, da nam je 
uspelo izpeljati celoten izobraževalni 
program z Izobraževalnim centrom 
Maribor. Dobro smo sodelovali z obči-
no Hajdina in ob njihovi pomoči smo 
bili uspešni tudi s projekti. Hvala vsem 
članicam za dosedanje dobro sodelo-
vanje, še posebej tistim, ki so z nami v 
društvu že dobrih dvajset let. Želim si, 
da bi bile tudi v prihodnje pridne kot 
čebelice,« je povedala Zdenka Godec.
Na občnem zboru so Draženčanke 
potrdile tudi obširen plan dela za leto 
2020, v katerem je rezerviranih kar 
nekaj terminov za dogodke in skupna 
druženja. Že kmalu se bodo srečale na 
praznovanju dneva žena, skozi leto 
bodo izpeljale projekt Gospodinje 

skozi čas, čakata jih tečaj pridelave ja-
godičevja in pravilno obrezovanje. V 
aprilu se bodo v domači kuhinji lotile 
peke kruha z drožmi, spomladi in po-
leti se odpravljajo na avstrijsko Koro-
ško in v Provanso, do konca leta pa bo 

še veliko prijetnih srečanj in tečajev, o 
katerih bodo Draženčanke z veseljem 
poročale.

Besedilo in foto: TM

Zdrav način vsakdana članic skupine Skorba
Zdravje je naše največje bogastvo, je naša vrednota, in prej ko začnemo vanj vlagati, dlje bomo lahko uživali v polnosti. 
Med pomembne stebre zdravega načina življenja ob zdravi prehrani sodi tudi naša telesna aktivnost. Zanjo ni nikoli 
prepozno, saj lahko že majhne, na videz nepomembne spremembe vsakodnevnih navad človeku pomagajo k boljšemu 
zdravju, počutju in vitalnosti ter podaljšajo in izboljšajo življenje.
Zato je prav, da ob vsakodnevnih 
opravkih in hitrem tempu življenja naj-
demo čas tudi zase. Vsakodnevni čas 
zase si je našla tudi skupina iz Skorbe, 
ki se je pred dobrega pol leta pridru-
žila Šoli zdravja ter začela redno jutra-
njo telovadbo. V občini Hajdina smo 
tako postali že peta skupina, ki stremi 
k zdravemu načinu življenja. Na uvodni 
sestanek smo povabili Jadranko Vel-
din s Hajdine in Marijo Gabron s Ptuja,  
ki sta nam predstavili šolo zdravja in 
skupaj z nami opravili prve gibe. Glas 
o vsakodnevni jutranji vadbi se je raz-
širil po vasi in skupina se je začela ve-
čati. Tako je vsako jutro opaziti, kako 
se iz vseh strani vasi članice zgrinjajo k 
Domu krajanov Skorba, kjer točno ob 
8. uri začnejo jutranjo vadbo. Začnejo 
jo s himno, ki je nastala izpod peresa 
domače pesnice Terezije Filipaja. Stru-
mno jo zapojejo in po obveznem poz-

dravu nadaljujejo telovadbo. Pod vod-
stvom domačinke Marije Kozoderc se 
temeljito razgibajo in ob tem skrbijo za 
pravilno izvajanje vseh gibov. Pri tem 
jih vodi misel, da zdravje prihaja iz miru 
v srcu in v duši ter iz smeha in ljubezni. 
Tako vse skupaj skrbijo za sproščeno 
in nasmejano vadbo, ki jih popelje v 
nov dan. Razgibane in nadihane jutra-
njega svežega zraka, ob spremljanju 
spreminjajoče se narave skozi vse le-
tne čase in mimoidočih, ki jih pozitivno 
pozdravljajo, se ob koncu telovadbe 
z zahvalo dnevu, ki je pred njimi, na-
smejane in polne energije razidejo. Še 
prej najdejo čas tudi za kratek klepet 
ali posvet, kaj bo ta dan na jedilniku.
Nato pa nekatere zavijejo še na jutra-
njo kavico k sosedi, druge po oprav-
kih in vse nato domov, kjer jih čakajo 
vsakodnevna domača gospodinjska 
opravila, h katerim dodajo še delo na 

vrtu, polju ali v hlevu. Prav vse so zado-
voljne, ker so v tem dnevu že naredile 
nekaj dobrega zase in za svoje zdrav-
je, za svoje dobro počutje. Zadovoljne 
so, da razvijajo svoje sposobnosti in se 
spoprijemajo s stresom v vsakdanjem 
življenju ter krepijo svoje duševno 
zdravje ob prijetnih druženjih, ki včasih 
sledijo telovadbi. Eno izmed takšnih je 
bilo tudi zaključno srečanje pred bo-
žičnimi prazniki, na katerem je nastala 
spodnja fotografija.
Takšnim dnevom sledijo vedno novi, 
ko je malo pred osmo zjutraj opaziti 
oranžno barvo telovadk, ki kliče k ju-
tranji vadbi vse tiste, ki še zbirajo po-
gum, da se pridružijo in nekaj dobrega 
naredijo zase, za svoje zdravje. Prav vsi 
lepo vabljeni. 

Renata Gabrovec

Skorbovske telovadke na zaključku leta 
Foto: Manja Gabrovec

Delovno srečanje članic Društva gospodinj Draženci

Na druženju so zapele ljudske pevke iz Skorbe.

Himna Skorbljanov

 Dobro jutro, dober dan
to je zdaj naš novi dan.

Pa le naj se pozna, pa le naj se pozna,
kak koraka naša četica.

Migamo, korakamo, 
od veselja skakamo.

Levo sem, desno tja, se pripognemo 
do tla,

roka seže vse tja do neba.

Dihat ne pozabimo,
sveži zrak izrabimo.

Roka sem, noga tja, seže do prijatelja,
v Skorbi je vesela družba vsa.

V Skorbi telovadimo, 
druženje izrabimo.

Migam jaz, migaš ti, vse v glavi se vrti,
jutri bomo zopet prišli vsi.

Terezija Filipaja

Draženčanke na 
občnem zboru

V Domu vaščanov Draženci so se 1. fe-
bruarja na 21. občnem zboru srečale 
članice Društva gospodinj Draženci. 
Pregledale so dogodke minulega ju-
bilejnega leta in predstavile smernice 
dela za naprej. Na občnem zboru so se 
jim pridružili podžupan Franc Krajnc, 
občinska svetnika Ivo Rajh in Dami-
jan Cebek, farni župnik Marijan Fesel 
ter predstavniki domačih in sorodnih 
društev. Draženske zeliščarice na etno povorki na Ptuju
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Lanski zaključek gasilske mladine je potekal 20. decembra. 
Najprej smo se vsi zbrali pred domačim gasilskim domom 
in se nato skupaj odpravili v Gasilsko brigado Maribor. Tam 
so nas lepo sprejeli in nam najprej teoretično predstavili 
njihovo sestavo in delovanje. Kasneje smo se lahko spre-
hodili tudi po garaži, ki je zelo bogata z vozili, jih opazovali 
in v nekaterih celo sedeli. Polni novih dogodivščin in izku-
šenj smo se odpravili nazaj proti Gerečji vasi. V domačem 
gasilskem domu smo najprej tradicionalno okrasili božič-
no jelko, ki je čudovito zasijala v zlati in rdeči barvi. Sledi-
lo je druženje ob glasbi in večerja. Po okusni pici smo se 
preizkusili tudi v ročnih spretnostih in si vsak zase izdelali 
jelenčke iz papirja, ki smo si jih nato poveznili na glavo. 
Druženje smo zaključili v večernih urah in se razšli v prije-
tnem, prazničnem vzdušju.  
Z mladino smo se 23. decembra še enkrat zbrali v gasil-
skem domu in se odpravili na ogled risanke Ledeno kralje-
stvo 2, ki ga je organiziralo gasilsko poveljstvo občine Haj-
dina. Risanka nam je bila vsem zelo všeč in že se veselimo 
podobnih dogodkov v tem letu.

Urška Kiselak  
Foto: arhiv društva

Kot zanimivost v letošnjem letu ima-
mo zraven pohodov v sredogorje in 
visokogorje načrtovano tudi Jakobo-
vo romarsko pot po Sloveniji, ki pote-
ka iz Ljubljane do Višarij, imenovano 
tudi Gorenjska veja. Prehodili bi jo v 
šestih etapah, pot je dolga 143 km. 
Planinci zaključimo pohode sredi de-
cembra, ko imamo zaključni pohod in 
nato zaključek ob prijetni glasbi. Prvi 
pohod beležimo tradicionalni silve-
strski pohod na Boč.
Prvi pohod v novem letu, ki se ga v 
velikem številu udeležimo, je bil 20. 
tradicionalni pohod po poti Ivana Po-
trča in Matije Murka izpred knjižnice 
na Ptuju na Drsteljo, ki ga organizira 
PD Ptuj. Na Drstelji smo obiskali hišo, 
kjer je spominska plošča M. Murka in 
v kateri prebiva naš občan Janez Žu-
mer, ki prihaja iz naselja Hajdoše. Vsa-
ko leto nas prijazno sprejme in pogo-
sti. Sledil je pohod na Ravno goro ob 
treh kraljih in pa zimski pohod Rogla–
Osankarica v spomin na padle borce 
Pohorskega bataljona. 
18. januarja smo uspešno izpeljali že 
7. Vinkov pohod po občini Hajdina. 

Letos nas je pot vodila tako kot vsako 
leto iz naselja Skorba. Pred začetkom 
poti so nas prijazno pogostili naši čla-
ni in članice iz naselja Skorba. Pozdra-
vila nas sta tudi predsednica Vaškega 
odbora Skorba in Predsednik planin-
skega društva Hajdina. Pot nas je vo-
dila proti Termam, kjer smo nato ob 
kanalski cesti prišli v naselje Hajdoše 
in nato v Slovenjo vas, kjer smo imeli 
krajši postanek v gostilni Čelan. Tam 
so nas prijazno postregli s čajem in 
drugimi dobrotami. Pot smo nadalje-
vali med polji na Dravskem polju do 
trase avtoceste in ob avtocesti prispe-
li v naselje Gerečja vas, kjer smo imeli 
malo daljši postanek v baru Gajec. 
Tukaj nas je prijazno osebje lastnice 
bara Brigite Pišek toplo sprejelo in nas 
pogostilo s hrano in toplim čajem. 
Vsem, gostilni Čelan in baru Gajec, 
in osebju iz Skorbe se za pogostitev 
lepo zahvaljujemo.
Pohod, ki si ga bomo zelo zapomnili, 
pa je bila prva etapa Jakobove poti v 
petek, 7. februarja. Pot je potekala iz 
Ljubljane (Smlednik) do Škofje Loke. 
Trasa poteka po Polhograjskem hri-
bovju in je zelo raznolika v vzponih 

in spustih, tako da zahteva od poho-
dnika dobro kondicijsko pripravlje-
nost. Na poti se nam je odpiral lep 
razgled na Kamniško-Savinjske Alpe 
vse do Karavank in Julijskih Alp. Zelo 
lep je bil pogled na zasnežen Triglav v 
ozadju. Pot je s postanki trajala skoraj 
devet ur. 
Po etapi smo bili eni manj, drugi bolj 
utrujeni, hkrati pa veseli in zadovoljni, 
da smo premagali eno težjih etap na 
tej Jakobovi poti. Vendar trasa ni bila 
tako težka in naporna, da se naslednji 
dan, v soboto, 8. februarja, nekateri 
ne bi podali še na eno dolgo pot – na 
Trstenjakov pohod (Ljutomer–Jeruza-
lem).
POVABILO K PLANINCEM
Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti na na-
slednjih pohodih, prijazno vabljeni. 
Vse informacije dobite vsak četrtek v 
prostorih Planinskega društva Hajdi-
na (stara pošta) od 17.00 do 19.00 in 
na oglasni deski pred vhodom Poslov-
no-stanovanjski center na Hajdini.   

Slavko Burjan

Pogumno novim pohodom naproti

Člani in članice Planinskega društva Hajdina smo v novem koledarskem letu že 
opravili kar nekaj lepih in zanimivih pohodov. Številne pohode nam je omo-
gočalo lepo vremo, ki sicer za ta letni zimski čas ni primerno, zato smo to z 
veseljem izkoristili vsi tisti, ki se radi podamo v naravo in dobro družbo.

Udeleženci letošnjega Vinkovega pohoda po občini Hajdina

Pred pohodom so se pohodniki v Skorbi dobro 
okrepčali za na pot.
Foto: TM

Z Jakobove poti, od zadaj desno Triglav, levo cerkev 
sv. Jakob s Katarine nad Ljubljano. Foto: Slavko Bur-
jan

Mladinski zaključek leta v 
Gerečji vasi

Vsako leto prinaša nove in zanimive dogodivščine, ki jih iz-
kusimo in jih ohranjamo v trajnem spominu. Tudi preteklo 
leto ni bilo nobena izjema in z gasilsko mladino v Gerečji 
vasi smo doživeli mnogo zanimivega, kar nas je povezalo 
in nam bo ostalo v trajnem spominu.

2. občni zbor mladine PGD Hajdoše
V PGD Hajdoše so januarja pripravili dobro obiskani 2. mladinski občni zbor. Na delovnem srečanju so se zbrali mladi ga-
silci, njihovi starši, vodstvo PGD Hajdoše in Janko Fišinger, v OGZ Ptuj zadolžen za mladino. Ob tej priložnosti je mladim 
gasilcem čestital tudi župan mag. Stanislav Glažar.

Uvodni pozdravni nagovor je imela mentorica mladine 
Nina Bedrač, osrednjo vlogo na občnem zboru pa so ime-
li mladi gasilci, ki so podrobno predstavili delo pionirjev 
in mladincev v minulem letu, ob tem pa tudi uspehe na 
tekmovanjih. Slišali smo tudi, da imajo veliko načrtov za 
letošnje leto. 
Namestnica predsednika PGD Hajdoše Tjaša Glažar je 
dejala, da so v društvu zelo ponosni na mlade in hvaležni 
staršem, da jim zaupajo njihove otroke in se skupaj z njimi 
veselijo uspehov. Poveljnik GPO Hajdina Ivan Brodnjak je Mladi hajdoški gasilci in njihovi mentorji so se drugič srečali na občnem zboru.
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mladim zaupal, da se je tudi sam skozi leta pri gasilcih ve-
liko naučil, spoznal nove prijatelje, pozitivne ljudi, zato si 
želi, da bi veliko tega doživeli tudi oni. Pohvalil je tudi delo 
in trud mentorjev. 
Veliko spodbudnih besed so mladim v uradnem in neura-

dnem delu zbora namenili še Janko Fišinger iz OGZ Ptuj, 
svetnica Hilda Bedrač, predsednica VO Skorba Renata Ga-
brovec in ravnateljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber.  

Besedilo in foto: TM

V gasilske vrste so z veseljem sprejeli gasilski podmladek. Skupinski posnetek mladih gasilcev z gosti občnega zbora

66. občni zbor PGD Hajdoše

V soboto, 25. januarja, so se na rednem, 66. občnem zboru sestali člani in članice PGD Hajdoše ter predstavili poročilo 
o delu društva v minulem letu. Na delovnem srečanju so se domačim gasilcem pridružili tudi gostje, med njimi župan 
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar, podpoveljnik GZS in poveljnik OGZ Ptuj Zvonko Glažar, predsednik OGZ Ptuj Mar-
jan Meglič in član poveljstva OGZ Ptuj Aleš Lenart.

Gasilski občni zbor so v Hajdošah po 
tradiciji začeli s pesmijo pevcev mo-
škega pevskega PGD Hajdoše, nato 
pa je srečanje z uvodnim pozdravom 
nadaljeval predsednik PGD Hajdoše 
Davorin Vidovič, ki se je vsem zahvalil 
za dobro sodelovanje, tekmovalcem 
za uspehe na gasilskih tekmovanjih, 
operativni enoti pa za trud, dobro 
odzivnost in vpetost v izobraževa-
nje in delo društva. Skupno poročilo 
za minulo leto je na občnem zboru 
predstavila Tjaša Glažar, namestnica 
predsednika PGD Hajdoše.
ZAHVALE, PRIZNANJA, ODLIKOVA-
NJA IN NAPREDOVANJA ZASLU-
ŽNIM GASILKAM IN GASILCEM
Zaslužnim gasilkam in gasilcem so na 
občnem zboru podelili tudi potrdila o 
napredovanju, ob tem pa tudi prizna-
nja, zahvale in odlikovanja.

Predsednik Davorin Vidovič in povelj-
nik Stane Žumer sta najprej podelila 
društvene zahvale, ki so jih prejeli: 
Zalka Mikuž, Hilda Bedrač, Peter Kau-
čevič, Aleš Kiseljak, DVD Rasinje, DVD 

Sigetec, FF Tilmitsch in ZD Adolfa 
Drolca Maribor.
Priznanje PGD Hajdoše so letos 
prejeli: Ivo Glažar, Janez Žumer, Ro-
bert Matjašič in Jelko Žumer ml.

Potrdilo o napredovanju so izroči-
li: Katji in Nini Bedrač, Petru Pernatu, 
Klavdiji Paveo, Martinu Kočarju, ki so 
napredovali v NGČ I. st. Drago Bru-
mec, Robert Matjašič, Boštjan in Anita 
Zelenko so napredovali v GČ I. st., Hil-
da Bedrač pa v VGČ org. II. st.
Značko za dolgoletno delo v gasilski 
organizaciji so prejeli: Janez Kočar za 
10 let, Nina Bedrač, Peter Pernat, Jan-
ko Polanec in Gorazd Vidovič za 20 
let, Anton Gabrovec, Lidija Terbulec 
in Gabriel Žumer st. za 40 let, Stanko 
Glažar ml. za 50 let ter Jože Dernikovič 
in Ivan Furek za 70 let. 
Čestitali so tudi jubilantom v letu 
2019: Dragu Lenartu, Franciju Zupa-
niču, Ivu Brodnjaku, Marjanu Glažarju, 
Veri Glažar in Angelci Vogrinec.
Posebne čestitke so bili deležni nagra-
jenci: Alojz Bedrač, prejemnik prizna-
nja GZS II. stopnje, Stanko Vogrinec, 

prejemnik priznanja GZS I. stopnje, 
Lidija Terbulec, prejemnica gasilske-
ga odlikovanja I. stopnje, in Ivan Bro-
dnjak, ki je prejel priznanje za poseb-
ne zasluge.
Novi člani PGD Hajdoše so postali: 
Jure Glažar, Neja Cafuta, Gaja Zagora-
nski, Jan Polanec, Gašper Turnšek, Vid 
Furek, Gal Papež, Žan Vaupotič, Jan Ga-
šparič, Lana Žumer, Tilen Zelenko, Brina 
Zagoranski, Eva Krajnc, Lovro Korpar, 
Rok Zagoranski, Jan Jus, Nina Tomanič, 
Blaž Tomanič, Lin Jurič Galun, Lea Dokl, 
Marija Furek in Majda Vaupotič.

TM 
Foto: Stanko Kozel

Prejemniki društvene zahvale in priznanja

Podeljene so bile značke za dolgoletno delo v gasilski organizaciji. Čestitka dolgoletnim gasilcem

Lidija Terbulec in Ivo Brodnjak, dobitnika gasilskega odlikovanja in odlikovanja 
za posebne zasluge

Pozdravni nagovor predsednika PGD Hajdoše Davo-
rina Vidoviča
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49. občni zbor PGD Slovenja vas
Člani in članice PGD Slovenja so se v 
soboto, 8. februarja, zbrali na že 49. 
občnem zboru in pregledali lanske 
aktivnosti ter predstavili smernice 
dela za letošnje leto. Zbrane na delov-
nem srečanju je v imenu občine Haj-
dina nagovoril župan mag. Stanislav 
Glažar, v imenu OGZ Ptuj Maja Kosi in 
Uroš Paveo, za dobro delo in sodelo-
vanje pa se je slovenjevaškim gasil-
cem zahvalil poveljnik GPO Hajdina 
Ivan Brodnjak. S pesmijo je dogodek 
obogatil nonet PGD Zlatoličje.

Na občnem zboru je zbrane gasilce 
in goste pozdravila predsednica PGD 
Slovenja vas Dragica Vegelj. Dejala 
je, da je z gasilci preživela lepo leto 
2019, v nadaljevanju predstavila po-
ročilo o delu društva v minulem letu 
in poudarila, da so plan izpolnili sko-
raj v celoti. Posebej ponosni so, da jim 
je uspelo naročiti tudi novo orodno 
gasilsko vozilo, ki ga bodo v uporabo 
predali ob 50-letnici prihodnje leto. V 
društvu jim je poleg rednih aktivnosti 
in sej uspelo izpeljati še prvo tekmo-
vanje za starejše gasilce, dan odprtih 
vrat, družabno srečanje in strokovno 
ekskurzijo, dogradili so zunanji oder, 
bili so uspešnih na gasilskih tekmova-
njih, skozi leto pa so skrbeli za izobra-
ževanje članov in v društvo pritegnili 
veliko mladih gasilcev. 
Poveljnik Maksimiljan Zupanič je 
predstavil podrobno poročilo o delu 
operativne enote v minulem letu in 
izrazil zadovoljstvo nad opravljenim 
delom in dosežki. 

Slovenjevaškim gasilcem je za opravljeno delo 
čestital tudi župan mag. Stanislav Glažar.

PODELJENE ZAHVALE, LISTINE O 
NAPREDOVANJIH IN VISOKA GASIL-
SKA ODLIKOVANJA
Na gasilskem občnem zboru v Slove-
nji vasi so posebno pozornost name-
nili tudi letošnjim nagrajencem in no-
vim članom društva. 
Zahvalo društva so prejeli: Mateja 
Furman, Maja Kokol, Milan Fostnarič 
in Damijan Pleteršek.
Značko za 10 let dela v gasilstvu so 
podelili: Matevžu Pleteršku in Pri-
možu Skazi.
Tečaj za čin gasilec pripravnik sta 
uspešno opravili Mateja Furman in 
Benjamin Sluga, tečaj za čin NGČ pa 
Maksimiljan Zupanič in Tomaž Ko-
kol.
V čin GČ II. stopnje so napredovali: 
Miran Pleteršek, Ignac Skaza in Mi-
lan Fostnarič.
Plamenico II. stopnje je prejel Milan 
Fostnarič, plamenico I. stopnje pa 

Alojz Klemen.
Novi člani PGD Slovenja vas so po-
stali: Inja Kokol, Iva Kokol, Ajda 
Matjašič, Živa Matjašič, Lovro Vau-

potič, Hana Vaupotič, Živa Juriševič 
Krajnc, Marsel Zupanič, Tibor Zupa-
nič in Tomaž Matjašič.

Besedilo in foto: TM

Novi člani PGD Slovenja vas. Čestitamo!Predsednica in poveljnik društva sta podelila zahvale PGD Slovenja vas.

Čestitka za napredovanje v višji čin

Letošnja prejemnika gasilske plamenice

1. Jožef Pavlinič, Draženci 35b.
2. Silva Čuček, Hajdoše 96.
3. Anton Repec, Hajdoše 95.
4. Franc Habjanič, Hajdoše 92.
5. Karolina Lesjak, Draženci 51.
6. Stanislava Huzjan, Zg. Hajdina 163.
7. Marija Mlakar, Skorba 51c.
8. Cecilija Belšak, Gerečja vas 6a.
9. Barbara Verdenik, Gerečja vas 9.

V hvaležen spomin
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Po zimskem premoru se počasi na nogometne zelenice vračajo nogometaši v ligah Medobčinske nogometne zveze Ptuj, 
med njimi tudi pet ekip iz občine Hajdina. Zanimalo nas je, kakšne spremembe v trenerskem in igralskem smislu so 
doživeli med premorom.

Hajdina v pomlad z novim trenerjem Dvoranski nogometni turnir v 
Markovcih za veterane

Starejša ekipa je nastopila v konkuren-
ci šestih ekip in je v predtekmovanju 
osvojila drugo mesto v svoji skupini. V 
polfinalu so po uspešnejšem izvajanju 
šestmetrovk premagali ekipo KMN Po-
etovio, v finalu pa so žal izgubili proti 
ekipi KMN Domino. Praktično je bila 
ta tekma repriza lanskega finala, le da 
so tokrat bili uspešnejši nogometaši iz 
Ljutomera. Vsekakor gre pri Hajdoša-
nih za še en velik uspeh, ki pa je v za-
dnjih letih že stalnica. Ekipa je odlično 
organizirana, dobro vodena, v svojih 
vratih pa imajo legendarnega Leopol-
da Valha, ki je tudi letos bil proglašen 
za najboljšega vratarja celotnega tur-
nirja. 
Veteranska ekipa Hajdine je drugo me-
sto osvojila v konkurenci le štirih ekip, 
a vseeno, turnir je bil zanimiv in napet 
do konca. Cilj ekipe je bil izboljšati re-
zultat preteklega leta in morda pono-
viti uspeh izpred treh let, ko je ekipa 
zmagala na tem turnirju. Še rezultati: 
ena zmaga, en remi in en poraz, kar je 
ekipo na koncu pripeljalo do drugega 
mesta. Tomaž Muršec je bil proglašen 
za najboljšega vratarja turnirja. Lep 

uspeh torej tudi veteranov Hajdine, ki 
so po enoletnem premoru spet osvojili 
pokal. Naslednje leto se baje del ekipe 
prestavi na turnir nad 45 let.
IZJAVE AKTERJEV EKIPE HAJDINE
Matej Žuran: »S kvaliteto posamezni-
kov smo osvojili drugo mesto.«
Matjaž Črnko: »Sploh ne vem, kako 
smo prišli do drugega mesta.«
Borut Erhatič: »Želim si sodelovanja v 
tej ekipi tudi naslednje leto.«
Boštjan Pacher: »Kljub temu da nisem 
zadel, ekipa je vedno na prvem me-
stu.«
Sebastjan Zupanič: »Moj gol je posle-
dica študija malega nogometa.«
Aleksander Verlak: »Ekipo je vedno 
treba postaviti pred posameznika.«
Bojan Gaiser: »Vse je bilo nastavljeno.«
Tomaž Muršec: »Pokal sem dobil le za-
radi tega, ker sem bil edini golman na 
turnirju.«
Viktor Hotko: »Ekipa je še enkrat več 
pokazala karakter.«
Sandi Mertelj: »Vsako leto smo naj-
boljše organizirana ekipa na turnirju.«

Besedilo in foto: SM

Tudi na letošnji praznični 8. februar sta se dve veteranski ekipi iz občine Haj-
dina udeležili tradicionalnega nogometnega turnirja v Markovcih, ki ga vsako 
leto organizira ŠD Stojnci. Veteranska ekipa Hajdoš se je udeležila turnirja nad 
45 let, veteranska ekipa Hajdine pa turnirja nad 35 let. Obe ekipi sta osvojili 
pokale srebrnega leska.

Veterani Hajdoš nad 45 let

Leopold Valh, najboljši vratar na turnirju nad 45 let

Veterani Hajdine nad 35 let

Tomaž Muršec, najboljši vratar na turnirju nad 
35 let

HAJDINA
Največjo spremembo so imeli na 
Hajdini, kjer je prišlo do zamenjave 
na mestu trenerja. Aleksander Ver-
lak je že ob prevzemu članske ekipe 
sredi jesenskega dela sezone jasno 
povedal, da to funkcijo sprejema le 
začasno (je tudi trener ekipe ONŠ 
Golgeter U11), zato so v zimskem 
premoru na Hajdini zavihali rokave 
in zanj poiskali zamenjavo. Našli so 
jo v Danielu Voglarju, ki je nazadnje 
treniral člansko ekipo Brunšvika in z 
njo tudi osvojil naslov v 1. ligi MNZ 
Maribor. 
»Prvi vtisi so pozitivni, delo je novi 
trener začel zelo zavzeto, tudi obiska-
nost treningov je zelo zadovoljiva. 
Imamo mlado ekipo, ki je željna dela 
in napredka, in to je za zdaj najpo-
membnejše. Kakšnih visokih ciljev si 
ne postavljamo, pomembno je, da si 
mladi nabirajo izkušnje, ki jim bodo 
v naslednjih letih pomagale do višjih 
ciljev. Prva želja letos pa je obstanek,« 
je povedal predsednik kluba Stane 
Zupanič. 
V igralskem kadru sta novinca Uroš 
Simonič (doslej Podvinci) in Andrej 
Mlinarič, odšel pa je Gregor Pre-
dikaka (v Zavrč). Hajdina po jesen-
skem delu sezone zaseda 6. mesto v 
Superligi.
GEREČJA VAS
Precej aktivni prestopni rok so imeli 
tudi Gerečjevaščani, ki po jesenskem 
delu sezone v Superligi zasedajo vi-
soko 2. mesto (prva je ekipa Cirkulan, 
ki ima pred zasledovalci kar 10 točk 

prednosti). Ohranitev te pozicije je 
lahko povsem realen cilj. 
Ekipo bo tudi v spomladanskem delu 
kot trener vodil Marko Drevenšek, ki 
bo imel na voljo številno okrepljeno 
sestavo. Vijoličasti so namreč pripe-
ljali šest novincev, odšli pa so trije 
igralci. Za odhod so se odločili Ni-
kolaj Čeh (v Brunšvik), Alen Frlež (v 
Ljutomer) in Lovro Pišek Svenšek (v 
mladinsko ekipo Drava Ptuj), novin-
ci v Gerečji vasi pa so Matic Kolarič 
(prej ONŠ Golgeter Hajdina), Blaž 
Jazbec, Alen Rajh (oba USV Wies – 
Avstrija), David Lenart (Marjeta na 
Dravskem polju), Tadej Kurnik (Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah) in Michael 
Lovrec (USV Allerheiligen – Avstrija). 
SKORBA
Skorba je po jesenskem delu sezone 
2019/20 vodilna ekipa 1. lige MNZ 
Ptuj, osvojila je 23 točk v desetih tek-
mah. »Seveda si želimo ubraniti 1. me-
sto, a napredovanje v Superligo ne bo 
edina prioriteta kluba. Po izkušnjah iz 
preteklih let smo toliko realni, da trenu-
tno morda ekipa še ni zrela za napre-
dovanje,« je dejal trener Uroš Krajnc, 
obenem pa znova izpostavil to, po 
čemer je Skorba poznana: »V ekipi vla-
da odlično vzdušje! Tudi letos se bomo 
za nekaj dni tradicionalno odpravili na 
mini priprave v Medulin, kamor odhaja-
mo že deset let. Fantje so si termin med 
5. in 8. marcem že množično rezervirali, 
udeležba je vsako leto tako rekoč po-
polna. Na hrvaški obali bomo ob treni-
ranju odigrali tudi dve tekmi.«
Igralski kader bo spomladi okrepljen 
za dve imeni, v Skorbo sta prišla Kri-

stjan Mataj (Hajdina) in vratar Franci 
Strelec (nazadnje je bil registriran za 
Gorišnico). 
HAJDOŠE
V Hajdošah je trener Roman Kai-
sersberger na treningih ob »starih 
imenih« pozdravil dva novinca, to sta 
Alen Šalamun (Apače) in Aleksander 
Kozel (vrnitev iz Zavrča). 
»Ob tem se določeni igralci vračajo 
po poškodbah, tako da bo igralski ka-
der obsegal 22 imen. Ostaja še odprto 
vprašanje enega vratarja, v kratkem 
bomo, upam, rešili tudi to. Tudi letos se 
odpravljamo na mini priprave v Rovinj, 
kjer bomo v treh dneh odigrali tudi dve 
prijateljski tekmi, dve pa načrtujemo še 
po vrnitvi domov. Trenutno na lestvici 
2. lige MNZ Ptuj zasedamo 4. mesto, 
poskušali pa se bomo povzpeti na 2. 
mesto, ki bi lahko pogojno še prineslo 
napredovanje v 1. ligo,« je optimisti-
čen predstavnik NK Hajdoše Marjan 
Narat. 
SLOVENJA VAS
Slovenja vas je v jesenskem delu sezo-
ne zasedla 7. mesto v osemčlanski 2. 
ligi MNZ Ptuj. Ekipo bo še naprej vodil 
trener Aleš Gerečnik, do sprememb v 
ekipi pa ni prišlo. 

JM, Štajerski tednik
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Božičkov tek in 
pohod uspešno 
povezala Ptuj in 

Skorbo
Zavod za šport Ptuj, Zavod za turizem 
Ptuj, Mestna občina Ptuj, Občina Haj-
dina, Vaški odbor Skorba in Ekipa Bo-
žiček Ptujski so 26. decembra že osmič 
zapored organizirali ptujski božično-
-novoletni Božičkov tek in pohod.

Sodelovalo je več kot 500 tekačev in 
pohodnikov. Na kratki progi so naj-
prej tekli najmlajši v družbi Božička in 
bratov Malek, sledili so jim še odrasli 
na 7 km dolgi progi. Še pred startom 
so za dobro voljo poskrbeli Štajerski 
frajtonarji, na odru pa so udeležence 
pozdravili organizatorji, tudi ptujska 
županja Nuška Gajšek in hajdinski žu-
pan mag. Stanislav Glažar.
Dogodek netekmovalne narave je bil 
znova speljan skozi dve občini, Me-
stno občino Ptuj in Občino Hajdina, 
start in cilj sta bila na ptujski mestni 
tržnici, vmesni postanek pa pri Domu 
krajanov v Skorbi. Tam so tekačem in 
pohodnikom gostoljubni domačini 
postregli z okrepčilom. Vzdušje je bilo 

enkratno in zgodba se letos decem-
bra zagotovo nadaljuje.

TM

Božički in Božičke na ptujski mestni tržnici
Foto: Langerholc

Utrinki iz Skorbe, kjer je bil postanek z okrepčilom.
Foto: SB

Matilda Bedrač iz Hajdoš 
praznovala 90 let

V krogu družine, sorodnikov in sosedov je 19. februarja 90. rojstni dan pra-
znovala Matilda Bedrač. Rodila se je 19. februarja 1930 v Hajdošah, v družini 
Glažar.

Leta 1951 se je poročila z Alojzom 
Bedračem s Hajdine. Skupaj sta si 
zgradila dom. Rodila sta se jima si-
nova Slavko in Zvonko. Z možem sta 
kmetovala na kmetiji. Danes jo raz-
veseljuje šest vnukov. Jesen življenja 
preživlja skupaj z Zvonkovo družino.
Na praznovanju so jo obiskale čla-

nice Društva žensk Hajdoše s pred-
sednico Majdo Turnšek in ji podarile 
čudovit šopek z devetimi vrtnicami 
ter slavljenki zaželele vse dobro.

Besedilo in foto: HB

Slavljenki so prišle čestitat tudi članice Društva žen-
sk Hajdoše.

OBČINA HAJDINA

ŠPORTNA ZVEZA
HAJDINA

Vabljeni na tradicionalno 
prireditev in podelitev nagrad 

Petek, 13. marec 2020, ob 18. uri
v Domu krajanov Skorba.
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Pot do telesnega in duševnega zdravja
Dandanes so ozdravitve po duhovni 
poti vedno pogosteje predmet raz-
prav. Številni zdravniki, terapevti in 
znanstveniki se resno zanimajo za tak 
pristop. Uradna medicina in alternativ-
ni načini zdravljenja si prizadevajo za 
odpravo ločnic, ki so jih doslej strogo 
razdvajale. Bruno Gröning (1906‒1959) 
je bil po drugi svetovni vojni v Nemčiji 
pionir na tem področju. Pri razdajanju 
svojega intuitivnega znanja je upora-
bljal preproste besede in ljudi spomnil 
na duhovni izvor. Tako je lahko števil-
nim pomagal do nenavadnih ozdravi-
tev.

Pri tem ne gre za mistično
V vseh visoko razvitih kulturah je vlada-
lo prepričanje o obstoju višje moči, ki 
lahko pomaga in zdravi. Bruno Gröning 
je to zdravilno moč poimenoval »na-
ravna zdravilna moč« (nem. Heilstrom). 
Med drugim je učil, kako lahko to zdra-
vilno moč sprejmemo vase. Tako kot 
takrat se tudi danes dogajajo ozdra-
vitve bolezni, tudi take, ki jih uradna 
medicina označuje kot neozdravljive. 
Bruno Gröning je vedno znova poudar-
jal, da pri ozdravitvah, ki so posledica 
sprejemanja zdravilne moči, ne gre za 
čudež. Ni želel, da se delovanje te moči 
predstavlja kot nadnaravno delovanje. 
Dejal je: »Moje ozdravitve temeljijo na 
delovanju moči, ki je del božje ureditve 
narave in ne krši naravnih zakonitosti. 
Ozdravitev ne smemo označevati kot 
čudež samo zato, ker jih glede na do-
sedanje izsledke znanosti ni mogoče 
oziroma jih je težko razložiti.«
Zdravniki in ozdravitve po duhovni 
poti
Krog prijateljev Bruna Gröninga nada-
ljuje njegovo delo in je eno največjih 
svetovnih združenj za ozdravitve po 
duhovni poti. V več kot 3000 lokalnih 
skupinah po vsem svetu imajo zainte-
resirani možnost brezplačno spoznati, 
kako lahko sprejmejo naravno zdravil-
no moč. Vse take ozdravitve sistema-
tično zbira, preverja in dokumentira 
Medicinsko-znanstvena strokovna sku-

pina (MWF), ki deluje v okviru Kroga pri-
jateljev Bruna Gröninga. V tej strokovni 
skupini deluje več tisoč zdravnikov, 
psihologov, terapevtov in drugih zdra-
vilcev iz več kot 70 držav sveta, ki želijo 
z znanjem in izkušnjami o ozdravitvah 
po duhovni poti seznaniti zainteresira-
ne na zdravniških predavanjih. »Bili so 
moji pacienti, ki so se izkazali za zdra-
ve. Več kot desetletje sem kot zdravnik 
uporabljal vse načine, da bi pomagal, 
vendar ozdravitev kroničnih težav ni 
bila mogoča. Pacienti so mi pripove-
dovali o ozdravitvi po duhovni poti s 
pomočjo učenja Bruna Gröninga,« se 
spominja Blättner, dr. med., specialist 
ORL, in nadaljuje: »Na začetku sem bil 
zelo skeptičen, zato sem prosil ženo, 
naj se udeleži informativnega preda-
vanja o učenju Bruna Gröninga. Šele 
njena spontana ozdravitev kroničnega 
artritisa me je popolnoma prepričala. 
Od takrat pomagam pri delu.« Blättner, 
dr. med., je vodja Medicinsko-znan-
stvene strokovne skupine Kroga prija-
teljev Bruna Gröninga za ozdravitve po 
duhovni poti. Ozdravitve, celo hudih, 
organsko pogojenih bolezni pri ljudeh 
in živalih, tudi danes pričajo o učinko-
vitosti znanja, ki ga je ljudem posre-
doval Bruno Gröning. Krog prijateljev 
Bruna Gröninga organizira z zdravni-
ki Medicinsko-znanstvene strokovne 
skupine informativna predavanja po 
vsem svetu, doslej že v več kot 90 drža-
vah. Nekatera predavanja po svetu so 
potekala tudi na univerzah v Los Ange-
lesu, Washingtonu, Seattlu, Houstonu, 
St. Peterburgu in Helsinkih.
Poročila o ozdravitvah
Metka M. (Slovenija): Glavoboli, ki so 
se prvič pojavili pri 7 letih, so postajali 
sčasoma pogostejši in močnejši. Jema-
ti je morala vedno več protibolečinskih 
zdravil. Ko je bila stara 19 let, ji je ne-
vrolog diagnosticiral migreno. Skoraj 
vsak teden je dva dni ležala v temni, 
hladni sobi, z vrečko z ledom na čelu. 
Vsak glasen zvok in različne vonjave so 
bolečine še povečali, kar je privedlo do 
bruhanja. Predpisana zdravila so gla-

vobol le ublažila, do ozdravitve pa ni 
prišlo. Januarja 2004 je bila uvedena v 
učenje Bruna Gröninga in začela redno 
sprejemati zdravilno moč. Devet mese-
cev kasneje so 13 let trajajoči napadi 
migrene popolnoma izginili in se nikoli 
več niso pojavili.
Gertraud F. (69 let), München: Od leta 
1994 je trpela zaradi osteoporoze in ni 
prenašala nobenih zdravil, razen vita-
mina D. Od leta 1996 redno sprejema 
naravno zdravilno moč v Krogu prijate-
ljev Bruna Gröninga. Po nekaj mesecih 
so njene bolečine prenehale. Leto dni 
kasneje je preiskava gostote kostne 
mase potrdila ozdravitev, saj je bil izvid 
povsem zadovoljiv.
Catherine G. (42 let), Pariz: Od 21. leta je 
imela pogosto bolečine v hrbtu, trpela 
pa je tudi za išiasom po desni strani 
telesa. Homeopatija, naravne metode 
zdravljenja, osteopatija, kinezioterapi-
ja in odstranitev amalgamskih zalivk iz 
zobovja so prinesli le začasno izboljša-
nje. Čez nekaj tednov, po uvodu v uče-
nje Bruna Gröninga, je bila ozdravljena 
in danes živi brez težav.
Vsa dela v Krogu prijateljev Bruna 
Gröninga, tudi zdravniška, se opravlja-
jo prostovoljno. Vsi stroški delovanja se 
financirajo iz prostovoljnih prispevkov. 
Lokalne skupine, v katerih se ljudje sre-
čujejo, da bi izvedeli več o učenju Bru-
na Gröninga in skupaj sprejemali zdra-
vilno moč, delujejo po vsej Sloveniji. 

Zdravniško predavanje in predvaja-
nje filma
Informativno predavanje z zdravni-
kom »Pot do telesnega in duševnega 
zdravja« bo v petek, 6. marca 2020, 
ob 19.00 v Mariboru, v Hotelu City, Uli-
ca kneza Koclja 22, in nedeljo, 8. mar-
ca 2020, ob 15.00 v Narodnem domu 
na Ptuju, Jadranska ulica 13, Ptuj, kjer 
bo zdravnica iz Avstrije Elisabeth Do-
ggendorf, dr. med., predstavila, da so 
ozdravitve po duhovni poti na podlagi 
učenja Bruna Gröninga zdravniško do-
kazljive.

Pogovor je bil zelo dinamičen, saj smo vsak s svojega zor-
nega kota predstavili dosedanje aktivnosti, ki so nedvo-
mno prispevale k temu, da se je odzivnost v Programu 
SVIT v mariborski zdravstveni regiji dvignila z 61,96 % v 
letu 2018 na 62,82 % v 2019. 
Občina Hajdina se je med 41 občinami premaknila z enaj-
stega na deveto mesto, saj se je njena odzivnost od pre-
dlani dvignila za 3,55 % (2018 – 62,16 %, 2019 – 65,71 %). 
A na rezultatih ne smemo spati, čeprav pomenijo od leta 
2010 (52,83 %) kar 12,88-odstotni dvig. Še vedno namreč 
ugotavljamo, da je tudi pri nas velik razkorak med moško 
in žensko populacijo. V občini Hajdina je 13,82 % več mo-
ških neodzivnih kot žensk. V tem je tudi razlog, zakaj smo 
med ambasadorje sprejeli enega izmed županov, ki je ve-
liko prisoten tudi v moških društvih (nogomet, šport kot 
celotna panoga, gasilci, lovci ipd.). Ne nazadnje je velika 
večina moških tudi na županskih položajih. 
Na sestanku smo najnovejšega ambasadorja oborožili z 
obilico podatkov, ki jih bo prenesel med svoje županske 
kolege v Spodnjem Podravju pa tudi na predsedstvo sku-
pnosti slovenskih občin, katerega član je. Vse lahko sezna-
ni z aktivnostmi iz naše občine, kjer smo začeli informira-
nje o boju proti raku na debelem črevesu prek društev že 
takoj leta 2010. Zelo pozitivne so tudi izkušnje ozdravljen-

cev in njihovih svojcev, ki so pripravljeni o prestani bolezni 
javno ali posredno za tiskane medije spregovoriti odkrito 
in brez zadržkov. 
Velik vpliv imajo tudi lokalni časopisi, radijske postaje in 
televizija. Pomembna je tudi napihljiva maketa debelega 
črevesa, postavljena ob različnih množičnih dogodkih v 
občinah. Kot pozitivno se je izkazalo sodelovanje z ženski-
mi društvi prek Zveze kmetic Slovenije, ki se je začelo že 
leta 2012 in ga vsake toliko časa spet obudimo. 26. mar-
ca letos, ko bo regijsko srečanje v Selnici ob Dravi, bova 
s soambasadorko Zlatko Strmšek spet spregovorili udele-
ženkam. Ugotavljamo namreč, da je v družini žena in mati 
tista, ki lahko najbolj vpliva na svojega moža, očeta ali tudi 
sina, da ne bo zavrgel pošte, ki jo prejme od Programa 
SVIT. Velik vpliv imajo tudi moški znanci in prijatelji, zato 
jim je treba prisluhniti, ko je še dovolj zgodaj. Sovražnika 
je namreč treba spoznati pravočasno, da ga lahko prema-
gamo.
To so aktivnosti, ki jih lahko kjer koli peljemo vzporedno s 
tem, kar je naloga patronažne službe na terenu, referenč-
nih ambulant in centrov za krepitev zdravja v zdravstvenih 
domovih, kjer pa brez angažiranja zdravnikov tudi ne gre. 
Le oboji skupaj smo lahko dovolj močni, da širši javnosti do-
povemo, da je usoda v rokah vsakega posameznika. Več jih 
bomo prepričali, manj bo črnine zaradi raka na debelem čre-
vesu. Enako je tudi z drugimi preventivnimi programi.

Silvestra Brodnjak

Za prevod v slovenščino bo poskrblje-
no.
Predvajanje dokumentarnega filma 
»Fenomen Bruno Gröning« praznuje 
že 16. obletnico. Začelo se je 3. oktobra 
2003 s premiero v kinu Toni v Berlinu 
– Weissensee. Istočasno se je film pred-
vajal tudi v Münchnu, v kinu Maxim. 
Ta posebni film o dogajanju z Brunom 

Gröningom se danes predvaja po vsem 
svetu.
Film s podnapisi v slovenščini bo pred-
vajan v nedeljo, 15. marca 2020, ob 
14.00 v Hotelu Mercure, Ul. heroja 
Šlandra 10, Maribor (nekdanji Hotel 
Piramida), in v nedeljo, 22. marca in 
5. aprila 2020, v Gasilskem domu na 
Ptuju, Natašina pot 1a, Ptuj. Film traja 

od 14.00 do 19.30 in vključuje dva od-
mora.

Kontakti:
e-pošta: bg.regmb@gmail.com
internet: www.bruno-groening.org
internet (film): www.bruno-groening-
-film.org

Srečanje ambasadorjev 
programa SVIT pri 

županu občine Hajdina
Ambasador Programa SVIT je 28. 11. 2019 postal tudi žu-
pan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar, ki se je pridružil 
Zlatki Strmšek in avtorici tega zapisa Silvestri Brodnjak. 
Marija Hanželj, ki je na Nacionalnem inštitutu za varova-
nje zdravja – OE Maribor pristojna tudi za področje pre-
ventivnega programa SVIT, je letošnji drugi delovni sesta-
nek ambasadorjev Spodnjega Podravja opravila na sedežu 
občine Hajdina. Vabilu sta se odzvali tudi ambasadorki Cil-
ka Špindler iz Ormoža in Jadranka Koban iz Cerkvenjaka 
ter Ptujčan Milan Slavinec.

Milan Slavinec, Cilka Špindler, Jadranka Koban, Zlatka Strmšek, Marija Hanželj, 
Silvestra Brodnjak in Stanislav Glažar po delovnem sestanku ambasadorjev Pro-
grama SVIT 14. 2. 2020 na Hajdini 
Foto: Marija Rozman
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Upoštevanje higienskih priporočil je 
najbolj učinkovita obramba pred gripo 
in drugimi virusnimi obolenji, ki se pre-
našajo kapljično. Otroci higienskih na-
vad še nimajo usvojenih tako, da bi jih 
avtomatično izvajali. Na umivanje rok 
(pa tudi drugih delov telesa) jih je treba 
opozarjati in jih tega naučiti – tako v šoli 
kot doma. 
Manjša samostojnost otrok in njihov način 
življenja (druženje v šoli in zunaj nje, pri 
šolskih in zunajšolskih dejavnostih, pri katerih 
prihajajo v tesnejši stik drug z drugim) sta kot 
nalašč za uspešen prenos virusov. Iz šolskega 
okolja lahko potem okužbo razširijo tudi na 
domačega.
UMIVANJE ROK S TOPLO VODO IN MILOM
Zato je pomembno, da jim večkrat povemo 
in pokažemo, kako se, na primer, pravilno 
umivajo roke. To počnemo s toplo vodo 
in milom, in to temeljito, najmanj dvajset 
sekund. Če v bližini ni umivalnika in mila, si 
roke očistimo z razkužilom za roke. Najboljše 
je, če si roke obrišemo s papirnatimi 
brisačami, ki jih po uporabi odvržemo v 
smeti. Nikoli pa osebnih predmetov ne 
smemo deliti z drugimi (na primer jedilnega 
pribora, kozarcev, brisače ipd.). Kar 80 % 
virusnih obolenj se prenaša z dotikom, zato 
je potrebna previdnost. Verjetno malo ljudi 
pomisli na to, da je velik vir virusov njihov 
najboljši prijatelj – mobilni telefon. Ves čas 
ga nosimo po rokah, odlagamo ga na različne 
površine v javnih prostorih, prislanjamo ga k 
ustom. Zato bodite previdni, kam odlagate 
svoj mobilni telefon, kdo ga poleg vas še 
prijema v roke in s kakšnimi rokami ga 
prijemate sami.
UPORABLJAJTE RAZKUŽEVALCE ROK
Najbolje je v kritičnih mesecih postaviti 
razkuževalec na vhod v stanovanje, tako da 
si roke razkužite spotoma, ko pridete domov. 
Na ta način boste pred vrati pustili vse bacile 
in viruse, ki ste jih pobrali zunaj. Če imate 
doma dojenčka ali majhne otroke, bodite 
pri tem zelo dosledni in enako zahtevajte 
tudi od svojih obiskov. Morda ne bodo vsi 
navdušeni, a to je majhna žrtev za ceno 
zdravega dojenčka, varnega pred prehladom 
in gripo.
HIGIENIČNO KAŠLJANJE IN KIHANJE
K osnovni higieni spada tudi priporočilo, da 

se z neumitimi rokami ne dotikamo nosu, 
oči in ust, da si z njimi ne prenesemo okužbe. 
Pomembno pa je tudi higienično kašljanje 
in kihanje: če kašljamo ali kihamo, si usta 
prekrijemo z robčkom, ki ga po uporabi 
odvržemo v smeti. (Smeti je treba redno 
prazniti!) Če pri roki ni robčka, kašljamo in 
kihamo v zgornji del rokava.
REDNO IN TEMELJITO ČIŠČENJE PROSTO-
ROV
V svojem okolju moramo poskrbeti tudi 
za redno in temeljito čiščenje prostorov. 
Zadoščajo običajni detergenti in topla voda. 
Pomembnejše je, da je čiščenje zares vestno, 
in to vseh površin: tudi kljuk, miz, stolov, 
tipkovnic, telefonskih aparatov, skratka 
vsega, česar se pogosto dotikamo. Pri tem 
pa ne smemo pozabiti na zračenje prostorov.
KDOR ZBOLI, NAJ OSTANE DOMA
Seveda moramo vsi, ki kažemo bolezenske 
znake, torej imamo visoko vročino, kašljamo 
ali kihamo, ostati doma, da okužbe ne širimo 
na druge ljudi. Doma ostanemo, dokler 
nismo zdravi. Če otrok zboli v šoli, je treba 
takoj opozoriti starše ali skrbnika, naj pride 
ponj in ga odpelje domov. V primeru, da 
zboli samo en otrok iz iste družine, pa lahko 
zdravi sorojenci še naprej obiskujejo pouk. 
Prehlad se lahko v skrajnih primerih razvije 
v pljučnico, bronhitis, vnetje ušes (predvsem 
pri otrocih), sinusno vnetje ali astmo. Zato 
je pomembno, da kritične dni preležite v 
postelji.
Po navadi pri zdravljenju prehlada in gripe 
potrebujemo naslednja zdravila: tablete proti 
bolečinam (običajno na bazi paracetamola), 
razpršila ali kapljice za nos in zdravilo proti 
kašlju ali za lažje izkašljevanje.
Poleg tega so za hitro okrevanje pomembni 
tudi počitek, povečano pitje tekočin, grgra-
nje slane vode (pri vnetem grlu) in inhalira-
nje tople pare za odmašitev dihalnih poti. 
Kot preventivo proti prehladu ljudje radi po-
sežejo po sadju in zelenjavi z veliko vitamina 
C (šipek, agrumi, ribez, jagode, ananas, cve-
tača, čili idr.), v zadnjem času pa je priljublje-
no živilo v boju proti prehladu postal ingver.
CEPLJENJE
Cepljenje proti gripi je potrebno pred sezono 
gripe, v Sloveniji se največ cepljenj opravi 
novembra, saj se zaščitna protitelesa pojavijo 
po dveh tednih. Zavod za zdravstveno varstvo 

Slovenije priporoča cepljenje za naslednje 
skupine: osebe, stare 65 let in več, odrasli in 
otroci, ki imajo kronične bolezni pljuč, srca, 
presnove, jetrne, ledvične in živčno-mišične 
bolezni ali pa so imunsko oslabljeni, majhni 
otroci, stari od 6 do 23 mesecev, oskrbovanci 
v domovih za starejše občane in nosečnice. 
Cepljenje je priporočljivo tudi za zaposlene 
v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah, 
ki so najbolj izpostavljeni virusom gripe in 
prehlada.
UŽIVAJTE VELIKO SADJA IN ZELENJAVE
Poskusite vsak dan zaužiti veliko sadja in 
zelenjave ter poskrbite za uravnoteženo 
prehrano. To bo namreč okrepilo vaš imunski 
sistem in vas naredilo odpornejše proti 
prehladnim obolenjem. Ko je okrog nas več 
obolelih z različnimi virozami, je smiselno, 
da zraven uravnotežene prehrane dodajamo 
multivitaminske prehranske dodatke. Ti nam 
bodo koristili pri zaščiti telesa pred okužbo 
in boljšem delovanju našega imunskega 
sistema.
UKVARJAJTE SE S ŠPORTOM
Tudi vadba veča odpornost. Če ste redno 
fizično aktivni, imate manjšo možnost, da 
zbolite. Kajti s fizično aktivnostjo izločite 
iz telesa strupe s potenjem. Človek, ki ima 
boljšo kondicijo, ima tudi močnejši imunski 
sistem. Tako se lažje bori proti različnim 
virusom in bakterijam.
UŽIVAJTE VELIKO TEKOČINE
Ni treba posebej opozarjati, da morate uživati 
dovolj tekočine. Poskrbite, da boste ostali 
dovolj hidrirani, in se razvajajte z različnimi 
sadnimi naravnimi sokovi ali zeliščnimi čaji. 
Najboljše je, da si čaja ne sladite s sladkorjem. 
Če kašljate, si ga raje sladite z medom.
Po pomoč in nasvet pridite v našo lekarno, 
kjer vam bomo z veseljem svetovali. S 
skupnimi močmi bomo za vas izbrali 
najprimernejša zdravila in prehranske 
dodatke, ki jih potrebujete.
Pa ostanite zdravi!

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

Zg. Hajdina 44a
lekarna@lekarna-martin.si

02 620 78 87
FB: Lekarna Hajdina

NASVETI ZA VEČ ZDRAVJA: Higiena pri gripi in prehladu Pridelovalci poljščin, ne pozabite – zavarovanje 
vremenskih rizikov za posevke in plodove v letu 2020

Spoštovani kmetovalci!
Vabimo vas na predstavitev možnosti zavarovanja vaših pridelkov poljščin ob vedno pogostejši izpostavljenosti vaših 
kultur in ob spreminjajočih se podnebnih spremembah. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 9. marca 2020, ob 18. 
uri v Domu krajanov v Skorbi. Vodil jo bo predstavnik AGRO ZAVAROVALNICE z napotki in usmeritvami, kako zavarovati 
vaše pridelke ob upoštevanju najprimernejših kombinacij vremenskih rizikov.  

Letošnje vremensko dogajanje med zimo je sušno, brez 
večjih snežnih padavin in daljšega obdobja nizkih tempe-
ratur. Letošnja zima bi se lahko poimenovala »sušec« kot 
opravičilo za stanje pomanjkanja padavin pri začetnem 
razvoju kmetijskih kultur.
Razvojne faze po kulturah so v letošnjem letu v primerjavi 
z lanskim ugodnejše, kar pomeni v nadaljevanju ob prvih 
obilnejših padavinah in primerni temperaturi tal zelo bu-
jen nadaljnji razvoj rastlin in s tem tudi zgodnejšo izposta-
vljenost zasnove pridelka za možnost nastanka škode po 
vremenski nevarnosti poplave, pozebe toče in viharnega 
vetra. Setev spomladanskih kultur se predvideva ob pri-
merni ogretosti tal in ob prvi večji pošiljki dežja. Začetek 
pridelave zelenjave pa trenutno kaže na zgodnejšo letino 
predvsem v zaščitenih prostorih (plastenjakih).
V letošnjem letu in ob vedno večjem vplivu podnebnih 
sprememb ponujamo pri vremenskem riziku toče za eno-
letne kakor tudi trajne kulture ugodne zavarovalne premi-
je kakor tudi kombinacije vremenskih rizikov, ki jih želite 
dodatno zavarovati ob ugodnih plačilnih pogojih. Tudi dr-
žava oz. MKGP je ohranila višino subvencioniranega dela 
zavarovalne premije na ravni leta 2019, tako da kmeto-
valec poravna zavarovalnici samo polovico zavarovalne 
premije.
Letos smo pri pripravi izhodišč za zavarovanje kmetijskih 
pridelkov upoštevali tudi velikost obdelovalnih površin tr-
žnih pridelovalcev in jim prilagodili oz. približali ugodnej-
ša izhodišča za izračun zavarovalne premije. Kaj želimo s 

tem doseči in ponuditi zavarovancem? Želimo ponuditi 
možnost skupinske oblike sodelovanja društev, zadrug, 
organizacij pridelovalcev idr. in s tem ponuditi skupinske 
popuste glede na obseg obdelovalnih površin ter zavaro-
vancem v okviru skupinskih ugodnosti ponuditi individu-
alne zavarovalne police. Cilj je zajeti v naslednjih letih več 
obdelovalnih površin in število kmetij ter s tem ponuditi 
cenovno dostopnejše zavarovalne premije kmetovalcem. 
Podrobnejše informacije so vam na razpolago na naši sple-
tni strani www.agrozavarovalnica.si oz. pri naših prodajnih 
partnerjih na terenu.

Uroš Krajnc (040 807 837) 
Luka Šmigoc (031 416 767)



62 63

Marec 2020 Marec 2020

Koranti na obisku pri Brodnjakovih 
Foto: SB

Pustni čas je za nami in v občini Hajdina smo se naužili pustnih norčij. Najbolj veselo je bilo pri hajdinskih in draženskih 
korantih, pred počitnicami so si pustne maske nadeli tudi v hajdinskem vrtcu in šoli, osrednji dogodek – tradicionalni 
pustni sprejem za korante – pa je bil v sredo, 19. februarja.

Pustni utrinki 2020 – Koranti na osrednjem 
občinskem trgu

Koranti na obisku

Pustno rajanje v PGD Slovenja vas
V soboto, 15. februarja, so v dvorani 
PGD Slovenja vas mentorji mladine 
organizirali pustno rajanje za pionir-
je in mladince. Posebna zahvala velja 
mentorici Maji Kokol za idejo – orga-
nizacijo pustne zabave.

Odziv na pobudo je bil odličen, saj 
se je v gasilskem domu zbralo veliko 
majhnih in velikih mask. Odzvali so se 
tudi mnogi starši in prišli v maskah. 
Predstavile so se najrazličnejše maske. 
Vsi udeleženci so preživeli nekaj prije-
tnih ur v gasilskem domu ob glasbi in 
skromni pogostitvi. Navdušenje mla-
dih je bilo izjemno.  

Dragica Vegelj,
predsednica PGD Slovenja vas

V slovenjevaškem gasilskem domu so se predstavile maske.
Foto: arhiv društva

Koranti iz Lasigovcev na obisku v Skorbi. 
Foto: TM

Na osrednjem občinskem trgu so se zbrali domači etnografski pustni liki: koranti ED Hajdina in koranti Te-De Korant kluba Turnišče - Draženci 
in zeliščarice iz Društva gospodinj Draženci. V korantovi opravi se jim je pridružil še predsednik Zveze društev kurentov Aleš Ivančič. Na trgu 
jim je dobrodošlico izrekel župan mag. Stanislav Glažar s sodelavci, zahvalil se jim je za tradicionalni obisk pa tudi za ohranjanje kulturne 
dediščine in pustnega poslanstva.
ORAČI PO SKORBI OD HIŠE DO HIŠE
Na pustno soboto so se mali in veliki orači Kulturnega društva Skorba znova podali po domači vasi. Od hiše do hiše so prinašali srečo za 
dobro v novem letu in zaorali za dobro letino.  

Besedilo in foto: TM

Oranžniki na pustni torek na občinskem trgu

Na pustni torek so se, kot že leta do-
slej, zbrali na trgu pred PSC na Hajdini 
člani in članice Šole zdravja iz občine 
Hajdina, ki delujejo v petih skupinah. 
Pridružili so se jim tudi hajdinski ciga-

ni in iz pisarne so izvabili tudi župana 
mag. Stanislava Glažarja. Ob tej pri-
ložnosti so si v občinskem razstavišču 
ogledali še samostojno likovno raz-
stavo Sonje Šmigoc, članice Likovno-

-fotografske sekcije občine Hajdina.

SB
Foto: TM   




