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Vesel božič, prijetno praznovanje 
dneva samostojnosti in enotnosti 
ter srečno v letu 2021!

Smrečica pri vrtcu Najdihojca na Hajdini, foto: TM
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Spoštovani občanke in občani!

Različna obdobja prinašajo različne dogod-
ke in značilnosti. Vsekakor si bomo leto, ki se 
počasi izteka, zapomnili predvsem po tem, 
da nam je pandemija koronavirusa močno 
spremenila življenje in delo. Ko smo podobne 
dogodke spremljali v azijskem predelu, se nam 
je to zdelo tako oddaljeno, sedaj pa je virus tu-
kaj med nami in nam povzroča silne probleme. 
Razmere so se bistveno spremenile in na vseh 
področjih se je treba temu prilagajati. Že pri 
spomladanskem prvem valu smo v naši obči-
ni organizirali razširjen Štab Civilne zaščite, ki 
je poskrbel, da smo pomagali tistim, ki so bili 
pomoči potrebni. Skupaj z društvom upoko-
jencev, župnikom in kaplanom smo zagotovili 
pomoč pri oskrbi starejših občanov, zagotovili 
zaščitna sredstva in maske, prostovoljce, po-
skrbeli za psihološko pomoč, aktivirali gasilsko 
službo in vse potrebno, da je življenje teklo do-
kaj normalno. Bistveno hujše glede zdravstve-
nega stanja je v drugem valu epidemije, ki še 
traja, saj je zbolelo bistveno večje število naših 
občanov. Tudi sedaj smo aktivirali vse službe 
za pomoč, vendar je to premalo, ker bo za do-
končno rešitev bolezni treba počakati na ustre-
zno cepivo. S podobno problematiko kot pri 
nas se ukvarjajo v številnih državah po vsem 
svetu.
Poudariti je treba, da se je v naši občini skoraj 
povsem ustavilo društveno in družabno življe-
nje. Vsako leto izdamo prireditvenik, ki vsebu-
je vse prireditve in dogodke za tekoče leto. Ko 
opravimo analizo načrtovanih dogodkov, lah-
ko ugotovimo, da je veliko bistvenih odpadlo. 
Tudi občinski praznik in tradicionalna priredi-
tev Iz mošta vino – pridi na Hajdino nista bila 

v takšni obliki in vsebini, kot smo ju bili vajeni. 
Organizirali smo sicer zbiranje belega in rdeče-
ga vina pred hramom kletarjev in vinsko kletjo, 
vendar v okrnjeni vsebini in ob navodilih Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje. Na tem 
mestu zahvala obema dosedanjima kletarje-
ma Ivu Rajhu in Stanku Tomaniču za odlično 
opravljeno delo. Treba je izpostaviti tudi oba 
kletarja, ki sta s slovesno zaobljubo ob krstu 
mošta prevzela to častno dolžnost. Priznana 
kletarja Stanko Žnidar in Franc Drevenšek, ki 
prihajata iz Gerečje vasi, bosta skrbela za ob-
činsko-farni pridelek v prihodnje. Krajše doga-
janje ob občinskem prazniku smo prikazali v 
obliki televizijske oddaje. Ob simboličnem krstu 
mošta smo razglasili vse nagrajence v okvi-
ru nagrajevanja turističnega izbora najlepše 
urejenih objektov in vse prejemnike občinskih 
grbov. Podelitev omenjenim bomo izvedli ob 
naslednji možni priložnosti.
Kljub temu da razmere niso bile ugodne, lah-
ko z veseljem ugotavljamo, da smo večino 
projektov, ki smo si jih zadali, tudi realizirali. 
Aktivnosti v tem letu so izhajale iz sprejetega 
proračuna naše lokalne skupnosti. Sledili smo 
usmeritvam Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu, ki skrbi za prometno varnost 
na naših cestah. Uredili smo nekaj odsekov 
cest, opremili hodnike za pešce z javno razsve-
tljavo. V zaključni fazi je sprememba trikrakega 
krožišča na Zg. Hajdini v krožišče, ki poteka sku-
paj z Direkcijo za ceste RS. Izvedenih je bilo kar 
nekaj aktivnosti v vrtcu (posledica iztoka vode) 
in šoli, kjer je vse pripravljeno za energetsko sa-
nacijo, ki se bo izvajala v naslednjem letu. Veli-
ko se je postorilo v dvoranah in prostorih naših 
aktivnih društev. Dva domova smo opremili z 
defibrilatorjem, okolico pa z dodatnimi otroški-

mi igrali, fitnesom na prostem in oglasnimi tu-
rističnimi tablami. Končali smo eno od koma-
sacijskih področij, urejali projekte za kolesarske 
poti, medgeneracijski center, hodnik za pešce, 
projekte, vključene v LAS, idr. Posodabljali smo 
nekatere sakralne objekte in priključevali hišne 
priključke na kanalizacijo. Pokopališče je opre-
mljeno z novo sodobno tablo za prikazovanje 
lokacije grobov in možnostjo izrisa poti do do-
ločenega groba. Končan je tudi dvoletni projekt 
izgradnje sodobnega nogometnega igrišča z 
umetno travo in razsvetljavo, ki bo omogoča-
lo številne športne in druge prireditve. V sode-
lovanju z občinskim gasilskim poveljstvom se 
končuje tudi nabava novega orodnega vozila 
za potrebe PGD Slovenja vas. 
Skratka, investicijsko je bilo to leto za našo ob-
čino uspešno in je izboljšalo kakovost življenja 
občank in občanov. Vsekakor pa so pred nami 
novi izzivi, ki se jih bomo lotili usklajeno.

Želim vam prijetne božične in novoletne pra-
znike, novo leto 2021 pa naj vam prinese veliko 
veselja, smeha, radosti, miru in medsebojne-
ga razumevanja. Ostanite zdravi in spoštujte 
zdravstvena navodila!

Mag. Stanislav Glažar, župan

UVODNIK
Leto, ki ga je zaznamovala epidemija

Naj bodo vaši koraki v letu 2021 
odmevni, dejanja plemenita in 

pogumna, besede iskrene in srčne, 
življenje pa iskrivo, ustvarjalno in 
polno lepih trenutkov. Kajti hvale-
žnost je čarobni kamen sreče …

VESEL BOŽIČ IN 
SREČNO 2021!

Uredniški odbor
 Hajdinčan 
s sodelavci

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.

Srečno, zdravo in varno novo leto 2021! 

www.vargas-al.si

NE SKRBITE, SMO Z VAMI 
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Zaradi razglašene epidemije je bila v Občini Hajdina sklicana posebna dopisna seja, ki je trajala do petka, 13. novembra, 
do 12. ure.
Na seji je bilo sprejeto:
1. Predlog zapisnika 11. redne seje.
2. Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa 
(nIP) za celovito energetsko prenovo javnih objektov v 
lasti Občine Duplek in Občine Hajdina.
3. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen stori-
tev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda – 
odvajanje odplak.
4. Sklep o potrditvi cen za OŠ Hajdina – enota vrtec.
Cene programov vrtca Hajdina znašajo od 1. 12. 2020 dalje 
mesečno:

 – za otroke prve starostne skupine (otroci, stari 1–3 
leta): 498,30 EUR,

 – za otroke druge starostne skupine (otroci od 3 let do 
vstopa v šolo): 371,15 EUR,

 – kombinirana skupina: /.     
  

5. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Zdravstve-
nega doma Ptuj, s katerim Občinski svet Občine Hajdina 
soglaša, da se za direktorico Zdravstvenega doma Ptuj iz-
bere kandidatka Metka Petek Uhan, dr. med., spec.
6. Sklep o mnenju k imenovanju ravnatelja Osnovne 
šole Hajdina, s katerim Občinski svet Občine Hajdina daje 
vsem kandidatom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje za rav-
natelja OŠ Hajdina, pozitivno mnenje. 
7. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih 
pravnih poslov, ki niso zajeti v Dopolnjenem načrtu rav-
nanja z nepremičnim premoženjem Občine Hajdina za 
leto 2020.
Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v Dopolnjenem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Haj-
dina za leto 2020, znaša 85.115,00 EUR:

 – na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 
77.391,00 EUR in

 – na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
7.724,00 EUR.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo 
mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Občine Hajdina za leto 2020, ali ob ne-
predvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, 
se lahko sklepajo pravni posli z nepremičninami, ki niso 
predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Hajdina za leto 2020.
Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka lahko zna-
ša največ 20 % skupne vrednosti načrtov iz 1. člena tega 

sklepa, to je:
 – na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 

največ 15.478,20 EUR in 
 – na strani razpolaganja nepremičnega premoženja 

največ 1.544,80 EUR.
8. Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Hajdina za leto 2020.
S tem sklepom se spremeni in dopolni Dopolnjen načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Hajdina za 
leto 2020, številka: 478-1/2020-2 z dne 20. 5. 2020, tako da 
se spremeni in dopolni obrazec št. 2a-1: Dopolnitve načrta 
razpolaganja z zemljišči za leto 2020.

 – Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2020 se dopolni 
tako, da se obrazec št. 2a-1 Dopolnitve načrta razpo-
laganja z zemljišči za leto 2020 dopolni z nepremični-
nama pod zap. št. 16 in 17 tako, da se glasi: 

zap.
št.

Upravljalec Samouprava
lokalna

skupnost

šifra in 
ime

katastske
občine

Parcelna
številka

Površina
parcele

v m2

Ocenjena
posplošena 

aloi
orientacijska

vrednost
nepremičnine

16 Občina
Hajdina

Občina
Hajdina

395 
Hajdoše

786/8 14 322,00

17 Občina 
Hajdina

Občina 
Hajdina

396 
Skorba

481/1 577 3.318,00

Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2020 se spremeni 
tako, da se obrazec št. 2a-1 Dopolnitve načrta razpolaga-
nja z zemljišči za leto 2020 pri nepremičnini pod zapore-
dno št. 13 in 15 glasi:

zap.
št.

Upravljalec Samouprava
lokalna

skupnost

šifra in 
ime

katastske
občine

Parcelna
številka

Površina
parcele

v m2

Ocenjena
posplošena 

aloi
orientacijska

vrednost
nepremičnine

13 Občina
Hajdina

Občina
Hajdina

396 
Skorba

278/95 47 270,00

15 Občina 
Hajdina

Občina 
Hajdina

394 
Gerečja 

vas

980/13 185 851,00

Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2020 se spremeni 
tako, da se obrazec št. 2a-1 Dopolnitve načrta razpolaga-
nja z zemljišči za leto 2020 spremeni tako, da skupna oce-
njena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnin 
znaša 12.485,00 EUR.

Občinska uprava

3. dopisna seja
Spomladi leta 
2020 ni bila le 

suha vaja
Ob uradni razglasitvi zaključka prve 
epidemije nalezljive bolezni SARS-
-CoV-2 (covid-19) na območju Re-
publike Slovenije, ki je bila izdana s 
strani Vlade Republike Slovenije 15. 
maja 2020, smo svoje predmetne ak-
tivnosti končali tudi v Štabu CZ Obči-
ne Hajdina.
Na zadnjem delovnem sestanku smo 
analizirali svoje delo, ki smo ga zače-
li z razglasitvijo epidemije 13. marca 
2020. Zaključna želja je bila, da je ta 
oblika nesreče za nami, da bo to le 
zgodovinski spomin in da upamo, 
da to ni le »suha vaja«. O sestavi raz-
širjenega Štaba CZ Občine Hajdina, 
nalogami posameznikov in širini dela 
smo občane seznanili v majski izdaji 
Hajdinčana. 
Strahotna pandemija virusa v drugi 
polovici leta v svetu, Evropi in Slove-
niji je narekovala nove krizne razmere 
in s tem tudi 19. oktobra 2020 s strani 
Vlade izdajo druge Odredbe o raz-
glasitvi epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 na območju Republike 
Slovenije. 
Na podlagi izkušenj iz prvega vala in 
neprijetnih uradnih podatkov, da je 
dan pred razglasitvijo drugega vala 
bila Občina Hajdina od 191 slovenskih 
občin, v katerih je bil zabeležen poda-
tek o vsaj enem okuženem občanu, 
po okuženosti na samem vrhu tega 
seznama (Občina Hajdina na 7. mestu 
z 0,494 % okuženih občanov, celotna 
Slovenija 0,210 %), smo svoje delo za-
čeli nemudoma.  
Uprava Občine Hajdine se je takoj od-
zvala in na podlagi sklepa župana po-
novno, že v drugo, aktivirala Štab CZ 
Občine Hajdina. Zdaj že preizkušena 
ekipa še do današnjega dne dela v na-
slednji sestavi: Zvonko Glažar, povelj-
nik štaba, Ivan Brodnjak, odgovoren 

za gasilske enote in prve posredoval-
ce, Anica Drevenšek s pomočjo zau-
pnikov na terenu skrbi za informacije 
o ranljivejših osebah, kaplan Primož 
Lorbek, pristojen za vodenje ekipe 
prostovoljcev, župnik Marijan Fesel, 
ki v imenu župnijske Karitas in Rdeče-
ga križa poroča o delitvi materialnih 
sredstev pomoči potrebnim, pristojen 
pa je tudi za prvo psihološko pomoč, 
in farmacevtka Metoda Meško Žitnik, 
ki v štabu skrbi za dodatne razlage 
strokovnih medicinskih napotkov 
in pripravlja predloge za morebitne 
dodatne ukrepe. Za vse klice s tere-
na, administracijo, koordinacijo med 
službami in pravno delo je v štabu 
zadolžena direktorica občinske upra-
ve Lidija Terbulec. Po potrebi je na 
koordinacijske sestanke povabljena 
ravnateljica Osnovne šole Hajdina Ve-
sna Mesarič Lorber. Župan Stanislav 
Glažar skrbi za uradno informiranje 
občanov in morebitna potrebna do-
datna finančna proračunska sredstva.
V poročilih, s katerimi Upravo Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje 
dnevno informiramo o dejavnostih 
štaba in aktivnosti občine, izstopajo: 
ozaveščanje občanov o pomenu spo-
štovanja uradnih izdanih navodil, skrb 
za stalne zaloge osebne varovalne 
opreme, pripravljenost in opremlje-
nost prvih posredovalcev, dovzetnost 
na klice s terena po potrebi po pomo-
či prostovoljcev. Ažurirata se seznama 
prejemnikov materialne in psiholo-

ške pomoči, ki se žal iz dneva v dan 
linearno povečujeta. Iz šolske kuhinje 
dnevno organiziramo prevoz malic za 
šolarje, ki so do te pomoči upravičeni. 
Zraven aktivnosti, ki so vezane na epi-
demijo, so se gasilske enote Občine 
Hajdina soočale še z veliko požarno 
ogroženostjo v poletnih in visokim 
vodostajem reke Drave v jesenskih 
mesecih.
Glede na to, da je Štab CZ imenovan 
na podlagi Zakona o varstvu pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami, smo bili 
v septembra deležni tudi inšpekcij-
skega nadzora. Ugotovljeno je bilo, 
da Štab CZ Občine Hajdina deluje zelo 
dobro in na podlagi pravnih podlag. 
V zapisniku državnega inšpektorja je 
bilo celo dodano, da na Hajdini deluje 
CZ funkcionalno, inovativno. S pono-
som dodajam, da se organiziranost 
Štaba CZ Občine Hajdina na različnih 
panožnih izobraževanjih po Sloveniji 
uporablja kot primer dobre prakse. 
Spoštovani Hajdinčani, na vseh nas 
je, da še vedno spoštujemo uradna 
navodila in se ravnamo po lastni od-
govorni presoji. Le tisti, ki bodo ostali 
zdravi in živi, bodo lahko nekoč mo-
drovali in kritizirali takšne in drugač-
ne ukrepe. Če je kdo prepričan, da je 
življenje zaradi epidemije v letu 2020 
nevzdržno in zelo težko, naj vpraša 
starše ali stare starše, kako je bilo pred 
približno 75 leti. 

Zvonko Glažar,
poveljnik Štaba CZ Občine Hajdina

Jeseni na seji razširjenega Štaba Civilne zaščite Občine Hajdina
Foto: TM
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V Zdravstvenem domu Ptuj se pacienti lahko naročajo na 
zdravstvene storitve:
1. Elektronsko: 
a) prek portala eNaročanje,
b) prek elektronske pošte – kontaktni podatki posameznih 
ambulant so navedeni na spletni strani ZD Ptuj.
2. Osebno – znotraj ordinacijskega časa (triaža).
3. Po telefonu – kontaktni podatki.

Če ne dobijo ambulante svojega osebnega zdravnika oz. 
nadomestnega, imamo še dodatno telefonsko številko, na 
katero lahko pokličejo pacienti: 02 787 15 00 (ponedeljek–
petek: od 7.00 do 13.30). Oddajo samo telefonsko številko, 
na katero jih bomo poklicali. Klic bodo prejeli isti ali nasle-
dnji dan, kar je v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah 
in 4. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih 
seznamov.

4. Fizično po pošti.

Prosimo, da pri naročanju prek elektronske pošte ne poši-
ljate nobenih priponk ali podatkov o svojem zdravstvenem 
stanju. Naročanje po elektronski pošti ni namenjeno pošilja-
nju izvidov, zdravstvenim vprašanjem, interpretaciji izvidov, 
izmenjavi zdravstvenih informacij, zdravstvenim nasvetom 
ali drugim administrativnim zadevam, temveč izključno 
naročanju na nenujne preglede in naročilu receptov stalne 
terapije.
V primeru akutnih stanj ali nenadnega poslabšanja zdra-
vstvenega stanja, ko potrebujete pregled čim prej, je za 
natančno oceno vašega zdravstvenega stanja nujna nepo-
sredna komunikacija z zdravstvenim delavcem bodisi tele-
fonsko ali osebno in v teh primerih ne moremo uporabljati 
elektronske komunikacije prek elektronske pošte.
V primeru nujnih stanj prosimo in predlagamo, da aktivirate 
Službo nujne medicinske pomoči na številko 112.
Priporočljivo je, da recepte stalne terapije naročite en teden 
ali najpozneje tri delovne dni pred porabo zdravil. Preden 
naročite zdravila, preverite v lekarni, ali imate še veljaven 
obnovljiv recept. Za naročilo receptov stalne terapije si pri-
pravite seznam z: imeni zdravil, jakostjo zdravil (mg), nači-
nom odmerjanja zdravil (npr. Lekadol 500 mg 3 krat l tableta 
na dan). V primeru neurejenega dopolnilnega zdravstvene-
ga zavarovanja lahko recepte stalne terapije naročite samo 
osebno v ambulanti (potrebno je doplačilo). Recepti bodo 
pripravljeni v elektronski obliki najkasneje v treh delovnih 
dneh od naročila. Ne pozabite: o vseh spremembah zdra-
vljenja je treba obvestiti vašega osebnega zdravnika pred 
predpisom recepta za na novo uvedeno terapijo, ki so jo 

svetovali drugi zdravniki, tako da v ambulanto prinesete iz-
vid. Izvid je podlaga za predpis recepta.

 – V primeru naročanja na pregled po elektronski pošti 
boste povratno elektronsko sporočilo s terminom pre-
gleda glede na zakonske odredbe prejeli najkasneje 
naslednji delovni dan.

 – V primeru naročila receptov stalne terapije povratne 
elektronske pošte ne boste prejeli. Naročeni recepti 
prek elektronske pošte bodo pripravljeni v roku treh 
delovnih dni.

 – Na vse druge zadeve, ki niso vezane na naročanje na 
pregled, odgovora ne boste prejeli.

DODATNA TELEFONSKA ŠTEVILKA
Če ambulante ne dobijo svojega osebnega zdravnika oz. 
nadomestnega, imamo dodatno telefonsko številko, na 
katero lahko pokličejo pacienti: 02 787 15 00 (ponedeljek–
petek: od 7.00 do 13.30).
Oddajo samo telefonsko številko, na katero jih bomo po-
klicali. Klic bodo dobili isti ali naslednji dan, kar je v skladu 
z Zakonom o pacientovih pravicah in 4. členom Pravilnika 
o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov.

Direktorica
Metka Petek Uhan, dr. med., spec.

Naročanje na pregled in naročilo receptov stalne 
terapije

Pogodbo za izvedbo agromelioracijskih del na ob-
močju komasacije Hajdina 4, na območju naselja 
Draženci, sta podpisala župan Občine Hajdina mag. 
Stanislav Glažar in izvršni direktor Cestnega podje-
tja Ptuj Martin Turk. 
Foto: arhiv občinske uprave

Spremembe in dopolnitve OPN

Občina Hajdina je začela izdelavo prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, ki je bil sprejet junija 2019 z Odlokom 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2019). Občina Hajdina je prejela okrog 100 
individualnih pobud in s tem tudi končala sprejemanje pobud za izdelavo prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. 
Občinski prostorski načrt se spreminja in dopolnjuje v posameznih delih vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih 
prilog na celotnem območju občine. Prve spremembe in dopolnitve OPN izvaja podjetje Umarh, d. o. o., k izdelavi pa je vključena 
tudi Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju. Roka za dokončanje prvih sprememb in dopolnitev OPN zaradi sprememb 
zakonodaje in odvisnosti izvedbe od raznih soglasodajalcev ni mogoče točno določiti.

Občinska uprava

S Cestnim podjetjem Ptuj podpisana pogodba za 
agromelioracijska dela

Občina Hajdina ima svoja zemljišča razdeljena na pet komasacijskih območij in na območju komasacije Hajdina 4, na 
območju Dražencev, je Geodetski zavod Celje že izvedel geodetska dela. Letos jeseni je bila v prostorih Občine Hajdina 
podpisana še pogodba za izvajanje agromelioracijskih del. Pogodbo sta podpisala župan Občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar in izvršni direktor Cestnega podjetja Ptuj Martin Turk.

Površina komasacijskega območja znaša 117,50 ha. Na 
osnovi javnega razpisa je bilo izbrano Cestno podjetje 
Ptuj, ki mora agromelioracijska dela končati do konca 
marca 2021. V sklopu agromelioracije se bodo izvedle gra-
dnja novih poljskih poti v dolžini 3085 m, odstranitev sta-
rih poljskih poti v dolžini 270 m, rekonstrukcija obstoječih 
poljskih poti in odstranitev kamenja na površini 22.300 m².
»Z izvedenimi komasacijami in agromelioracijami se bo 
omogočila učinkovitejša izraba kmetijskih zemljišč, ki se 
doseže z manjšo razdrobljenostjo parcel, to je s povečanjem 
parcel, povečala se bo kmetijska proizvodnja, predvsem pa 

bodo doseženi prihranki pogonskih goriv in čas zaradi kraj-
ših dostopnih poti, urejene mreže poljskih poti in združenih 
parcel,« je povedal hajdinski župan Glažar. 
Vrednost investicije na območju komasacije Hajdina 4 
znaša 82 tisoč evrov, financira pa se iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja (75 % vrednosti) in prora-
čuna Republike Slovenije (25 %), kar pomeni, da občini ni 
treba dodajati lastnih proračunskih sredstev.

TM 
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Pregled pridobitev po 
naseljih Občine Hajdina

Navkljub težavam, ki jih že od spomladi povzroča pande-
mija covid-19, je vodstvu Občine Hajdina uspelo izpeljati 
večino zastavljenih investicij, ki so načrtovane tudi v leto-
šnjem proračunu.

Cestarji končujejo izgradnjo krožišča na Zg. Hajdini, ki že dobiva končno podobo.

Nekateri makadamski odseki cest so nasuti in lažje prevozni.

Med temi je prav gotovo v ospredju izgradnja krožišča pri 
gostišču Maja na Zgornji Hajdini. Investicija, vredna okrog 
304.000 evrov, naj bi bila predvidoma končana konec de-
cembra. Občina Hajdina bo prispevala 46.0000 evrov, pre-
ostanek pa Ministrstvo za infrastrukturo oziroma DRSI. V 
občini je do konca izvedenih še več manjših gradbenih del, 
asfaltirani so nekateri kratki cestni odseki, izgrajeni novi 
metri javne razsvetljave, zamenjani hidranti, nameščene 
odbojne ograje, kjer je bilo to nujno tudi za večjo varnost 
udeležencev v prometu, novost je tudi jeseni odprto igri-
šče z umetno travo na Sp. Hajdini, omeniti velja fitnes na 
prostem v Športnem parku Hajdoše, nekatera obnovitvena 
dela na mrliški vežici in drugo. Pridobitve leta 2020 v Obči-
ni Hajdina tokrat na kratko predstavljamo skozi fotografije 
s terena. 

TM
Foto: Andrej Petek, arhiv občinske uprave

Del javne razsvetljave je izgrajen na enem od odse-
kov v Hajdošah.

Občina je še pred zimo na nekaterih odsekih cest (na fotografiji odseka v Gerečji 
vasi in Skorbi) poskrbela za redno vzdrževanje in manjša asfaltna dela.

Asfaltiranje ceste na Spodnji Hajdini (odsek Mohorko)

Izgradnja nove javne razsvetljave v Dražencih na odseku Šešerko–Kodela

Luči javne razsvetljave so nameščene tudi v delu naselja Zg. Hajdina preko proge.

Zamenjava poškodovanih hidrantov po Občini Hajdina (na fotografiji nova hi-
dranta v Slovenji vasi in Dražencih)
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V Skorbi so v začetku decembra izvedli izkop in po-
stavili temelje za javno razsvetljavo na lokaciji dom 
krajanov–igrišče za golf.

Na kapeli v Hajdošah so končana obnovitvena dela.

V sklopu Športnega parka Hajdoše je od letošnje jeseni postavljena nova pridobitev – fitnes na prostem.

Na Domu vaščanov Draženci je občina poskrbela za dodatno varnost, po novem je napeljan tudi strelovod.

Pri Športnem parku Hajdoše je po novem nameščena tudi odbojna ograja in s 
tem je poskrbljeno za še večjo varnost udeležencev v prometu.

Na zgradbi mrliške vežice je od oktobra postavljena digitalna tabla, s pomočjo 
katere lahko obiskovalci pokopališča prek informacijskih terminalov ali mobil-
nih aplikacij poiščejo grob pokojnika.

V mrliški vežici na hajdinskem pokopališču je občina poskrbela za zamenjavo 
dvajset let starih in že dotrajanih klim.

V naselju Zg. Hajdina preko proge gradbinci še pred koncem leta v zemljo pola-
gajo električne kable.

V vaškem središču Slovenja vas je občina poskrbela tudi za breze, ki so zdaj pri-
merno obrezane in urejene.
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Zimska služba traja od 15. novembra do 15. marca priho-
dnje leto. V Občini Hajdina plužimo in posipavamo 19.539 m 
lokalnih cest, 40.335 m javnih poti, 7118 m kolesarskih poti, 
13.206 m pločnikov, 4522 m nekategoriziranih javnih poti in 
10.572 m2 parkirišč. 
Občane prosimo, da naj bodo pri pluženju pločnikov malo 
strpnejši, saj pluženje pločnikov ni smiselno prej, kot so oči-
ščene in posipane ceste. Veliko pa lahko k prevoznosti cest 
v zimskem času pripomorejo tudi uporabniki cest sami z 
ustrezno opremo.

Občinska uprava
Foto: Andrej Petek, arhiv občinske uprave

Sašo Radovanovič, zgodovinar, pu-
blicist in direktor podjetja Bio Energi-
ja, je po namestitvi digitalnega pripo-
močka za iskanje grobov pokojnih na 
hajdinskem pokopališču pojasnil, da 
je ta nastajal od junija, saj je bilo ve-
liko dela predvsem s fotografiranjem 
grobov. 
»Na tabli so vpisana vsa imena in priim-
ki ljudi, ki so pokopani na tem pokopali-
šču. Vsi grobovi so posebej fotografirani 
in s pomočjo tega je mogoče najti tudi 
lokacijo groba. Hkrati je s tem dopol-
njen tudi seznam vseh, ki so pokopani 
na hajdinskem pokopališču,« je dodal 
Radovanovič.
Po slovenskih pokopališčih je sicer 
nameščenih že nekaj podobnih is-
kalnikov, a ta na hajdinskem se po 
besedah Radovanoviča razlikuje po 
tem, da so zraven dodane fotografije 
vsakega groba z nagrobno ploščo, kar 
iskalcu na digitalni tabli omogoča, da 
si že takoj lahko predstavlja, kako je 
dejansko videti grob na podrobnem 
in tudi celotnem pokopališču.
»Lahko se brska po celotnem sezna-
mu ali pa se preprosto vpišeta ime in 
priimek pokojnika. Hkrati je to tudi in-

formacijska tabla, s pomočjo katere 
se obiskovalec seznani s podatki in za-
nimivostmi o Občini Hajdina, župniji, 
pokopališču. Lepo je viden tudi zračni 
posnetek pokopališča, uporabnikom 
pa je na voljo tudi pomoč pri uporabi 
iskalnika, ki je dokaj preprosta,« še po-
jasni Radovanovič.

Besedilo in foto: TM

Sašo Radovanovič, direktor podjetja Bio Energija, je predstavil uporabno digitalno tablo na pokopališču 
Hajdina.

Pred vhodom na hajdinsko pokopališče je na veliki 
fotografiji podrobno predstavljen celoten pokopali-
ški kompleks.

Šele ko so očiščene ceste, pridejo na vrsto pločniki.

Novost – 
digitalni 

pripomoček 
na hajdinskem 

pokopališču

Kaki, znan tudi kot datljeva sliva ali japonsko jabolko, je 
prava mala zakladnica hranilnih in zdravih sestavin. Letos 
pozno jeseni je bilo kakije mogoče videti tudi na kakem 
drevesu v hajdinski občini, posebej lepi pa so bili pri Me-
gličevih v Skorbi.
Kaki je posebna vrsta sadja, imaš ga lahko neizmerno rad 
ali pa ostaneš do njega ravnodušen. Domovina kakija je 
vzhodna Azija. Njegovo botanično ime Diospyrus kaki 
pomeni božji sadež ali hrana za bogove, ponekod pa mu 
pravijo tudi rajsko jabolko. V naših krajih so ga začeli gojiti 
šele pred približno sto leti. Najbolj razširjen je na Primor-
skem in Goriškem, vendar ga lahko brez strahu posadite 
tudi drugje, saj ni pretirano občutljiv za nizke temperature.
Kakije, ki jih gojimo pri nas, obiramo trde, nezrele in jih pu-
stimo, da medijo v zabojčkih na prostem. Dobro prenašajo 
mraz, le zmrzniti ne smejo. Skladiščimo jih v zatišni legi, 
v lesenih platojih, pokritih s papirjem in odejo, velik del 
zime. Nezreli kakiji so trpki in kisli ter popolnoma neužitni. 
Na sobni temperaturi medijo približno deset dni. 
Tako lupina kot notranjost sadeža sta polni koristnih učin-
kovin. Odlikuje ga velika vsebnost enostavnih in hitro pre-

bavljivih sladkorjev v obliki glukoze in fruktoze. Vsebuje tudi 
vrsto pomembnih rudnin in elementov v sledovih, kot so kalij, 
magnezij, železo, baker, jod, krom, selen in fluor. Med vitami-
ni boste poleg provitamina A našli tudi kar nekaj vitamina C 
in nekatere od vitaminov B-kompleksa (B1, B2 in B6).
Šest zdravilnih lastnosti kakija: izboljša imunski sistem, 
uredi prebavo, koristen je za dobro delovanje ledvic in jeter, 
sok nezrelih kakijev pomaga tudi pri začetnih težavah s krč-
nimi žilami, odpravlja herpes, v ljudskem zdravilstvu upora-
bljajo posušene sadeže za zdravljenje bronhitisa in drugih te-
žav z dihali, zmleti prah pa pomaga odpraviti kroničen suhi 
kašelj. (Vir: Aktivni.si)

TM

Kakije smo letos jeseni opazili tudi pri Megličevih v Skorbi.
Foto: TM 

Nekaj dni pred dnevom spomina na 
mrtve je bila na pokopališču Hajdina 
postavljena digitalna tabla, s pomo-
čjo katere lahko obiskovalci pokopa-
lišča prek informacijskih terminalov 
ali mobilnih aplikacij poiščejo grob 
pokojnika. Tablo je financirala Občina 
Hajdina, za njeno izvedbo pa so po-
skrbeli strokovnjaki iz mariborskega 
podjetja Bio Energija.

Zimska služba v Občini 
Hajdina

Iz leta v leto se v Občini Hajdina z izboljšavami v organi-
ziranju zimske službe trudimo doseči visok nivo kakovo-
sti zimske službe. To se odraža v zagotovitvi pravočasne 
prevoznosti občinskih cest. Letos smo to že uspešno pre-
izkusili. Z veliko mero odgovornosti in strpnosti si v občini 
želimo, da je v zimskih razmerah kar najhitreje dosežena 
udobnost in varnost vožnje, vse pa je povezano tudi s stro-
ški.

Prvo pluženje letos decembra

Kaki uspeva tudi v naših 
krajih
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Kletarja letnika 2020 sta po prisegi podpisala tudi kletarsko listino.

Hajdinski praznični utrinki 2020

Tudi letos jeseni so bila v Občini Hajdina pričakovanja pred praznovanjem 22. 
občinskega praznika velika, a so žal ponovno razglašena epidemija in z njo 
povezani ukrepi naredili svoje. Nekaj športnih dogodkov je društvu in zvezi 
uspelo izpeljati, zgodba občinskega praznika pa je bila letos precej drugačna, 
prilagojena trenutni situaciji in razmeram.

KAPLAN LORBEK BLAGOSLOVIL MLA-
DO VINO
Martinovo je jesenski zahvalni pra-
znik, dan, ko se mošt simbolično spre-
meni v vino. Letos je bilo to prazno-
vanje drugačno, a nekaj prazničnih 
utrinkov je vendarle nastalo v Mar-
tinovi kleti, kjer je hajdinski kaplan 
Primož Lorbek v dobri družbi opravil 
slovesen blagoslov mladega vina.

PRISEGA KLETARJEV IZ GEREČJE VASI 
Po blagoslovu je zbrane v Martinovi 
kleti nagovoril župan mag. Stanislav 
Glažar, ob tej priložnosti pa sta slo-
vesno prisegla nova kletarja letnika 
2020 Stanko Žnidar in Franc Dreven-
šek iz Gerečje vasi ter ob navzočnosti 
župana Glažarja in farnega župnika 
Marijana Fesla podpisala tudi kletar-
ski listini.

KLETARJA IVO RAJH IN STANKO TO-
MANIČ PONOSNA NA SVOJE DELO
Od lanskega do letošnjega občinske-
ga in farnega praznika sta bila kletarja 
letnika 2019 Ivo Rajh in Stanko Toma-
nič iz Dražencev, ki sta svoje delo in 
vse obveznosti odlično izpeljala.
Ivo Rajh, kletar letnika 2019, je ob tej 
priložnosti povedal: »To moje kletar-
jevo leto si bom kot vinogradnik zapo-
mnil po malo več dežja, malo večji vlagi 

in po tem, da je bilo treba nekoliko več 
truda vložiti v škropljenje vinogradov in 
druga dela, a na koncu smo veseli, da je 
letnik dober, kakovosten in z njim sem 
osebno zadovoljen. Mošt je vrhunski, 
lep …
Skupaj s Stankom Tomaničem sva ime-
la vse leto veliko dela tako v kleti kot 
tudi pri potomki trte z Lenta in pri braj-
dah na občinskem trgu. Na svoje delo 
sva tudi midva ponosna in verjamem, 
da sva svoje poslanstvo dobro opravi-
la.« 
Stanko Tomanič, kletar letnika 2019: 

»Ko sva z Ivom Rajhom prevzela letnik 
2019 v oskrbo, je bila pred nama zah-
tevna naloga. Vino, ki ga prevzameš, 
je mlado, treba ga je izoblikovati, iz 
njega potegniti kakovost, kot zahte-
va stroka. To nama je do neke mere 
uspelo opraviti, ker sva na tem tudi 
veliko delala. Zraven sva dodala še 
nekaj svoje modrosti in znanja o vinu, 
s tem pa sva vino tudi ohranila skozi 
vse leto. Tudi o novem letniku lahko 
povem, da je kakovosten, da so vinarji 
dobro opravili svoje delo in se lahko 
samo veselimo.«

V MARTINOVI KLETI JE ZBRANO LE-
TOŠNJE VINO
V oddaji so bili predstavljeni vsi leto-
šnji občinski nagrajenci, nagrajenci za 
najlepše urejene domove, kmetijo, po-
slovni objekt in vaško skupnost, pred-
stavila sta se dosedanja in tudi prisegla 
sta nova občinska in farna kletarja, ka-
plan Primož Lorbek je v Martinovi kleti 
opravil slavnostni blagoslov mladega 
vina, na hajdinskem župnijskem dvo-
rišču pa smo srečali tudi lepo število 
prinašalcev belega in redečega vina. 
Odziv občanov je bil neverjetno dober 
in v Martinovi kleti se je zbralo dobrih 
210 litrov belega in približno 170 litrov 
rdečega vina.
Ob tej priložnosti sta prinašalce 
vina pozdravila tudi podžupan Karl 
Svenšek in predsednik VO Gerečja vas 
Marjan Rozman v družbi deklet in fan-
tov iz Gerečje vasi, ki so pomagali pri 
vpisu v knjigo in sprejemu mladega 
vina.

NAČRTOV IN IZZIVOV NE MANJKA 
TUDI ZA LETO 2021
Župan Občine Hajdina mag. Stani-
slav Glažar je ob prazniku povedal: »V 
tem času smo v naši občini praznovali 
občinski praznik. Pripravili smo vrsto 
prireditev, od športnih, kulturnih do 
osrednje na martinovo soboto, a letos 
je bilo vse drugače zaradi epidemije in 
strogih ukrepov. Letos smo se tej situa-
ciji prilagodili in torej praznik obeležili 
drugače kot dobrih dvajset let doslej.
Ob občinskem prazniku vsako leto na-
redimo tudi nekakšno analizo dogaja-
nja in dosežkov zadnjega leta. Letos je 
na razvoj in tudi vse drugo zelo vpliva-
la pandemija novega koronavirusa. Ve-
lik vpliv je bil na društveno in družabno 
življenje, tako v naši kot tudi vseh dru-
gih slovenskih občinah, saj imamo vsi 
podobno situacijo. 
Investicijsko smo bili letos vendarle 
uspešni, saj smo večino načrtov, ki smo 
si jih v proračunu zadali v začetku leta, 
tudi uspešno realizirali. Narejena so 

načrtovana dela v cestni infrastruktu-
ri, kjer smo prisluhnili tudi nasvetom 
in predlogom Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, dokonča-
na so dela na hodnikih za pešce in jav-
ni razsvetljavi, veseli smo, da se proti 
koncu leta končuje tudi investicija – iz-
gradnja krožišča na Zg. Hajdini. Vlagali 
smo v šolsko zgradbo, v vrtec, kjer smo 
imeli precej težko nalogo po poletnem 
izlivu vode v prostorih vrtca, končali 
smo dvoletni projekt izgradnje igrišča 
z umetno travo na Sp. Hajdini, končuje-
mo investicijo nakupa novega orodne-
ga vozila za PGD Slovenja vas in še bi 
lahko kaj dodal. Vse je bilo načrtovano 
v smeri boljšega, kakovostnejšega ži-
vljenja naših občanov. 
Načrtov in izzivov nam ne manjka tudi 
za leto 2021. Proračun je že sprejet in 
v njem smo si zastavili program dela, 
v ospredju pa bo energetska sanaci-
ja šolskega poslopja in vrtca. Javno-
-zasebnega partnerja smo že izbrali, 
sicer pa želimo končati tudi projekt 
kanalizacije. Skoraj dve leti se že bori-
mo za sredstva, ki jih imamo potrjena 
s strani države za ureditev sekundar-
ne kanalizacije po naših vaseh. Zaradi 
administrativnih zadev na pristojnem 
ministrstvu še nismo dobili vseh sogla-
sij. Upam, da v prihodnjih dveh letih 
uredimo še ta zadnji del kanalizacije. 
Torej bo pestro in delovno tudi v priho-
dnjem letu.«

Zdravica zbranih na slavnostnem dogodku v Martinovi kleti

V Martinovi kleti na Hajdini je bil letos slavnostni dogodek ob 22. občinskem prazniku.

Zaprisego je v Martinovi kleti v imenu obeh kletar-
jev prebral Franc Drevenšek.

Mlado vino je blagoslovil kaplan Primož Lorbek.
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ČESTITKA DOBITNIKOM NAJVIŠJEGA 
PRIZNANJA OBČINE HAJDINA
Ob občinskem prazniku v Občini Haj-
dina vsako leto podelijo tudi najvišja 
občinska priznanja; nekaterim posa-
meznikom in organizacijam za njiho-
vo delo, prizadevnost, promocijo ob-
čine in za velik prispevek svoji lokalni 
skupnosti. Letošnje podelitve ob 22. 
prazniku občine še ni bilo, a nagrajen-
ci – dobitniki bronastega, srebrnega 
in zlatega grba Občine Hajdina – so 
znani.

Bronasti grb Občine Hajdina Dru-
štvu žena in deklet Gerečja vas za 
20-letno uspešno delovanje društva
Društvo žena in deklet Gerečja vas je 
bilo pred dvajsetimi leti ustanovljeno 
na pobudo prve predsednice Anice 
Drevenšek. Članice so za simbol izbra-
le sončnico, ki simbolizira svetlobo in 
življenje. V prvem 10-letnem obdobju 
so organizirale številna poučna pre-
davanja z različnimi temami. Začele 
so obujati stare običaje, kot je košnja 
trave nekoč, najbolj pa so ostale v 
spominu po Bučijadi, ki je trajala de-
setletje. V letu 2002 so organizirale 
prvi turnir v paver šnopsu za ženske in 
v tem letu se je društvena dejavnost 
razširila še z ustanovitvijo mešanega 
pevskega zbora. V drugem 10-letnem 
obdobju je vodenje društva prevze-
la Magda Intihar in društvo je vse do 
danes pripravilo vrsto zanimivih pri-
reditev, razstav, delavnic in veliko pri-
spevalo k uspehu in prepoznavnosti 
svojega kraja.

Vpliv okolja, obdobje elektronike, 
družbenih in družabnih omrežij ter 
različni mediji so močno vplivali na 
društveni delovni program, a vendar 
ne v celoti. Še vedno so ohranjali tra-
dicionalne prireditve. Po drugi strani 
pa so svoje izkušnje na pridobljenih 
tradicionalnih novih znanjih prena-
šale v novo, sodobno obliko, vse od 
pridelave do končnega izdelka v všeč-
ne in uporabne tržne proizvode. To so 
bili projekti, ki so trajali čez vse leto, 
podkrepljeni z znanjem iz uvodnih 
teoretičnih predavanj različnih stro-
kovnjakov, ob zaključku posamezne-
ga projekta pa so končne proizvode 
predstavljale v obliki prireditve in 
hkrati razstave. Organizirale so števil-
ne kuharske delavnice. Pomemben 
razvoj je dosegel tu MePZ, drugo de-
setletje je prineslo že njihovo drugo 
zgoščenko in tudi samostojni video-
spot.

Bronasti grb Občine Hajdina Planin-
skemu društvu Hajdina za 20-letno 
uspešno delovanje društva
Slovenija je raj za pohodnike, saj lah-
ko izbiramo med široko paleto poti po 
ravnini, gričevju, planinah in gorah. 
Planinstvo – ena najbolj množičnih 

športnorekreacijskih dejavnosti – je v 
Sloveniji zelo priljubljeno in pred 20 
leti so se planinstvu zapisali tudi v Ob-
čini Hajdina.
Planinsko društvo Hajdina združuje 
več kot sto ljubiteljev pohodništva iz 
okoliških vasi in tudi širše. Naloge in 
cilji PD Hajdina so pridobivanje no-
vih članov, organiziranje čim večjega 
števila pohodov in srečanj v naravi, 
spodbujanje članov in drugih obča-
nov k spoštovanju naravnih lepot in 
drugih znamenitosti pa tudi k zdra-
vemu načinu življenja s čim več tele-
snimi dejavnostmi. Priljubljena točka, 
ki jo hajdinski planinci obiskujejo ob 
koncu tedna, je Donačka gora, ki je še 
posebej dobro obiskana ob tradicio-
nalnem nočnem pohodu ob prazni-
ku Občine Hajdina. Največji podvig 
društva je organizirana in prehojena 
Martinova pot iz Szombathelya na 
Madžarskem do Občine Hajdina, dol-
ga 286 km. Letos so planinci uspešno 
končali Štajersko-prekmursko vejo Ja-
kobove poti od Madžarske do Ljublja-
ne. Nadaljujejo jo po Dolenjski veji iz 
Slovenske vasi pri Obrežju do Ljublja-
ne. Ostane še Primorska veja, od Lju-
bljane do Trsta. PD Hajdina uspešno 
vodil predsednik Jože Majerhofer. 

Bronasti grb Občine Hajdina Zvezi 
kulturnih društev Občine Hajdina za 
20-letno uspešno delovanje društva
Zveza kulturnih društev Občine Hajdi-
na je letos dopolnila že dve desetletji 
uspešnega delovanja. Ustanovljena je 
bila v prvih letih delovanja samostoj-
ne Občine Hajdina kot krovna organi-
zacija, ki združuje kulturna društva in 
skupine, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
s področja ljubiteljske kulture. Paleta 
dejavnosti kulturnih ustvarjalcev je 
zelo pestra. Prvi predsednik ZKD je 
bil Franc Mlakar, nasledil ga je Ivan 
Ogrinc st., danes pa kulturno zvezo v 
Občini Hajdina vodi Hilda Bedrač. Zve-
za je organizatorica nekaterih že tra-
dicionalnih prireditev, ob slovenskem 
kulturnem prazniku zveza podeljuje 
zahvale za večletno delo na področju 
kulture in priznanja za izjemne dosež-
ke, ki jih lahko prejmejo posamezniki, 
skupine in kulturna društva. 

Bronasti grb Občine Hajdina Miranu 
Pleteršku iz Slovenje vasi za delova-
nje na gasilskem in vaškem področju
Miran Pleteršek je eden tistih redkih, 
pridnih, marljivih in tihih ljudi, na ka-
tere lahko človek vedno računa. Član 
gasilskega društva Slovenja vas je že 
vse od začetka ustanovitve leta 1971. 
V vseh teh letih se je znotraj gasilske 
organizacije redno izobraževal, zelo 
aktiven je na področju intervencij. Bil 
je pobudnik ustanovitve moške član-
ske gasilske tekmovalne enote, katere 
član in mentor je še danes. Prav tako 
je pomagal pri ustanovitvi ženske de-
setine. 
Njegovo vnemo in sposobnost so 
opazili tudi gasilci iz sosednjega PGD 
Hajdoše in ga povabili v ekipo članov 
B. Skupaj s člani B PGD Hajdoše je 
osvojil tudi medaljo na gasilski olim-
pijadi. Miran ogromno časa posveča 
ne samo gasilstvu, ampak nasploh ži-
vljenju in delu na vasi, v veliko pomoč 
pa je župniji tudi pri nedeljski maši v 
cerkvi v Slovenji vasi. Prav tako lah-
ko nanj že vrsto let računa tudi vaški 
odbor oziroma kar celotna vas. Vedno 
priskoči brezpogojno na pomoč, ko je 

treba pripeljati drevo za mlaj iz gozda 
ali ko sta potrebna prevoz in postavi-
tev miz za kakšno prireditev pri cerkvi 
ali v vaškem središču. Tudi ob koncu 
lanskega leta, ko je vaški odbor izpe-
ljal izjemno uspešno druženje ob so-
botah v središču vasi, je ravno Miran 
bil tisti, ki je s svojimi izkušnjami in 
tehničnim znanjem omogočil okrasi-
tev velikanske smreke, ki je stala sredi 
vasi.
Miran je zaupanja vreden človek, kar 
morda nekateri premalokrat opazijo, 
in ravno s tem namenom mu želijo 
Slovenjevaščani pokazati, da ga re-
snično cenijo in so ponosni nanj. 

Bronasti grb Občine Hajdina Silvi 
Purgaj in Zlatku Kondriču z Zg. Haj-
dine za delovanje na društvenem in 
vaškem področju
Silva Purgaj je članica Vaškega odbora 
Zg. Hajdina, Upravnega odbora Turi-

stičnega društva Mitra, prostovoljka 
pri Društvu upokojencev Hajdina, 
članica Društva žena in deklet občine 
Hajdina, planinskega društva in ob 
vsem je še odlična organizatorka ra-
znih dogodkov. 
Pravijo, da je pravi »multipraktik«. Sil-
vo mnogi najbolj poznajo kot usta-
noviteljico in voditeljico Šole zdravja 
– skupine Pri lipi na Zg. Hajdini, kjer se 
nesebično razdaja. V času epidemije 
sta bila s partnerjem Zlatkom prosto-
voljca takrat ustanovljene skupine za 
pomoč občanom. Na televiziji SIP TV 
sta poskrbela, da smo tudi v času, ko 
se nismo smeli fizično družiti, lahko 
telovadili. 

Župan Stanislav Glažar v družbi novih kletarjev: 
Franca Drevenška (na levi) in Stanka Žnidarja (na 
desni)

Župan Glažar v družbi kletarjev letnika 2019 in 2020

Vino iz Kungote v lepo okrašeni pletenki. Pri hramu 
kletarjev je prinašalce mladega vina pozdravil tudi 
predsednik VO Gerečja vas Marjan Rozman.
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Zlatko Kondrič je predsednik Vaške-
ga odbora Zg. Hajdina in aktiven član 
še mnogih drugih društev. Pod nje-
govim neutrudnim vodstvom je dru-
žabno življenje v tej vaški skupnosti 
resnično oživelo. Sadovi njegovega 
dela so vidni povsod – lepo urejeno 
vaško središče, občani se zbirajo na 
balinanju in kegljanju na vrvico. Ko 
so razmere dovoljevale, je organiziral 
večkratna druženja občanov ob po-
stavitvi mlaja, okrasitvi in prižiganju 
novoletnih luči in še bi lahko našte-
vali. 

Bronasti grb Občine Hajdina Matjažu 
Rozmanu iz Gerečje vasi za posebne 
dosežke na športnem področju
Matjaž Rozman je prve nogometne 
korake začel že kot otrok v svoji ro-
dni vasi v Gerečji vasi. Kaj hitro ga je 
v svoje vrste zvabil NK Aluminija, s 
katerim je kot kadet in mladinec do-
segal zavidljive uspehe. Pri 19 letih je 
prvič oblekel tudi dres mlade sloven-
ske nogometne reprezentance (U20 
in U21), nato se je njegova nogome-
tna pot samo še vzpenjala.
Med letoma 2010 in 2011 je igral v 
drugi nemški ligi, nato se je preselil 
nazaj v Slovenijo in leta 2012 branil 
za ekipo Rudarja iz Velenja. Leta 2015 
se je za eno sezono preselil še na Hr-
vaško k prvoligašu Slaven Belupo, 
nato pa se je vrnil v Slovenijo, k NK 
Celje, kjer je trenutno prvi vratar. 
V sezoni 2019/2020 je NK Celje prvič 
v zgodovini kluba doseglo naslov 
slovenskega državnega prvaka, za 
kar pa je bil med najbolj zasluženimi 
prav vratar Matjaž Rozman. S svojimi 
neverjetnimi obrambami je v obup 
spravljal marsikaterega igralca. Z 
naslovom državnega prvaka si je NK 
Celje zagotovil nastope tudi v presti-
žnem igranju Lige prvakov. Matjaž 
Rozman je tudi član A-reprezentance 
Slovenije. V Občini Hajdina in še po-
sebej v njegovi Gerečji vasi so na Ma-
tjaža Rozmana in njegove dosežke v 
športu zelo ponosni.

Srebrni grb Občine Hajdina Ivanu 
Brodnjaku iz Hajdoš za večletno pri-
zadevnost, zasluge v gasilstvu in lo-
kalni skupnosti
Ivan Brodnjak je s svojim delovanjem 
v gasilstvu in nasploh v lokalni sku-
pnosti ogromno prispeval k prepo-
znavnosti PGD Hajdoše, vasi Hajdo-
še in Občine Hajdina daleč naokoli. 
Je gasilec z dušo in srcem, o čemer 
pričajo tudi njegova dela na podro-
čju gasilstva in predanost gasilski or-
ganizaciji, v katero se je vključil leta 
1966. V gasilskih vrstah se je veliko 
izobraževal in izpolnjeval. Trenutno 
je poveljnik GPO Hajdina. 
Bil je tudi eden od pobudnikov za 
organizacijo tekmovanja za pokal 
Hajdoš, ki je preraslo v eno izmed 
najuspešnejših tekmovanj v Slove-
niji. Kljub številnim obveznostim Ivo 
najde čas tudi za lepo slovensko pe-
sem. V moškem pevskem zboru PGD 
Hajdoše prepeva že vse od ustano-
vitve zbora. Znan je po svoji vztraj-
nosti, neverjetni pozitivni energiji in 
srčnosti. Vrednote, kot so vztrajnost, 
nepopustljivost in želja po izpopol-
njevanju, so ga pripeljale do naju-
spešnejšega mentorja. Svoje znanje 
in dragocene izkušnje že vrsto let z 
veseljem prenaša ne vse generacije 
gasilcev. 
Zagotovo pa je najbolj zaslužen, da je 
PGD Hajdoše po tekmovalnih uspe-
hih najuspešnejše društvo v Evropi in 
svetu. Tekmovanja in medalje z gasil-
skih olimpijad so tisto področje gasil-
stva, ki so Ivu Brodnjaku vedno pred-
stavljala velik izziv in največje plačilo 
za njegov trd, vztrajnost in predanost 
gasilstvu.

Zlati grb Občine Hajdina Športnemu 
društvu Skorba za 50-letno uspešno 
delovanje društva
Športno društvo Skorba je bilo usta-
novljeno leta 1970 najprej kot sekcija 
TVD Partizan Hajdina in se je kasne-
je, tako kot sorodna društva, odloči-
lo za samostojno pot. NK Skorba je s 
svojo ekipo začel tekmovati v sezoni 

1970/71, v takratni občinski ligi – za-
hod, in vse do danes nanizal vrsto 
uspehov. 
Tekme so odigrali na domači gmaj-
ni, ob Studenčnici, kjer so za igrišče 
skrbeli, kolikor je bilo v njihovi moči, 
četudi ni bilo v njihovi lasti. Ob za-
četku gradnje igrišča za golf Ptuj so 
eno sezono ostali brez igrišča, vendar 
se jim je takrat uspelo dogovoriti in 
pridobiti svoje igrišče v neposredni 
bližini slačilnic, na katero so danes 
lahko upravičeno ponosni. Tudi delo 
v klubu je po krajšem zatišju spet 
zaživelo, saj jim je z veliko željo v 
delo kluba uspelo vključiti nekatere 
nekdanje igralce. Uspešnost društva 
se ne meri samo z rezultati tekem, 
ampak je njihovo poslanstvo nekaj 
več, predvsem omogočiti mladim ak-
tivno preživljanje prostega časa, kar 
se nadgrajuje z druženjem in prija-
teljstvom. V ŠD Skorba jim to v veliki 
meri tudi uspeva, kar je še en razlog 
več, da vsi, ki se trudijo z organizacijo 
dela v ŠD Skorba, to tudi tako zavzeto 
nadaljujejo še naprej.

Besedilo in foto: TM

Letošnji naj domovi, poslovni objekt, kmetija in vaška 
skupnost

Sedemčlanska komisija TD Mitra Hajdina je v začetku septembra ocenila stanovanjske, kmetijske in poslovne objekte 
ter vaška središča v vseh vaseh Občine Hajdina. Ob letošnjem občinskem prazniku so priznanja za nagrajence že bila pri-
pravljena, a žal je slavnostno podelitev preprečila epidemija, vodstvo občine pa jih bo podelilo takoj, ko bo to mogoče.

Po oceni komisije priznanje za najlep-
še urejeno vaško skupnost letos prej-
me Vaška skupnost Zg. Hajdina, ki jo 
že drugi mandat vodi Zlatko Kondič 
z zavzeto ekipo vaščanov. Preostala 
priznanja pa letos prejmejo: 
Bar Kavalo, Sp. Hajdina, Prokaval, 
d. o. o., priznanje za vzorno urejen po-
slovni objekt,
Kmetija Zupanič, Sp. Hajdina 37a, pri-
znanje za vzorno urejeno kmetijo,
Miran in Alenka Baum, Zg. Hajdina 
131a, zlata vrtnica za vzorno urejeno 
stanovanjsko hišo,
Lea in Davorin Vidovič, Hajdoše 38, sre-
brna vrtnica za vzorno urejeno stano-
vanjsko hišo,
Silva in Franc Vogrinec, Sp. Hajdina 19, 
bronasta vrtnica za vzorno urejeno sta-
novanjsko hišo.
»NAŠE VASI SO VEDNO LEPŠE,« PRA-
VI SONJA BRLEK KRAJNC
Predsednica TD Mitra Hajdina in pred-
sednica ocenjevalne komisije Sonja 
Brlek Krajnc je povedala, kaj je komi-
sija ugotovila na terenu letos, kaj bi 
veljalo spremeniti v prihodnje in kaj 
svetuje lastnikom domov v hajdinski 
občini, ob tem pa poudarila: »Tako kot 
vsa leta doslej smo na terenu ugotovili, 
da so naše vasi vedno lepše. Vedno več 
je ne samo urejenih, ampak izjemno 
urejenih domov, z izjemno domiselno 
in skrbno urejeno okolico. Posebej nas 
veseli, da se urejajo javni prostori, ki so 
namenjeni vsem občanom, kakor tudi 
okolice poslovnih objektov. S tega stali-
šča je naše delo iz leta v leto težje. Iz leta 
v leto so kriteriji višji, vendar teh meril 
ne postavljamo člani komisije, ampak 
jih nastavljajo občani s svojim trudom, 
delom in s tistim, kar dosežejo. 

Priznanja letošnjih občinskih nagrajencev

Najvišje priznanje – zlato vrtnico – za vzorno ure-
jeno stanovanjsko hišo sta letos prejela Miran in 
Alenka Baum z Zg. Hajdine 131a.

Družina Vogrinec s Sp. Hajdine 19 je letos prejela 
bronasto vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko 
hišo.

Zupaničevi s Spodnje Hajdine so prejemniki prizna-
nja za vzorno urejeno kmetijo.

Družini Vogrinec s Sp. Hajdine bronasta vrtnica za 
vzorno urejeno stanovanjsko hišo
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Kaj spremeniti v prihodnje? Morebiti 
spremeniti možnost vplivanja na ure-
ditev tistih območij, ki so črne pike. Ure-
jenost je na splošno tako visoka, da je 
okolica tako lepa, objekti so vzdrževa-
ni, vidi se, da občani v to vlagajo veliko 
svojega časa, sredstev in ljubezni. Po-
tem na drugi strani take črne pike pride-
jo še bolj do izraza in bolj bodejo v oči. 
Na kakšen način vplivati na lastnike, da 
bi se dalo vsaj v osnovi urediti, da bi se 
dalo vsaj tisto najhujše pospraviti in od-
straniti, sta vprašanje in izziv, ki sta pred 

nami. 
Na splošno ima velika večina naših ob-
čanov vasi še vedno v spominu kot tra-
dicionalne vasi. Danes so te bolj ali maj 
urbanizirana območja in s tem se tudi 
arhitektura spreminja. Če je v preteklo-
sti veljalo, kakšne naj bi bile hiše panon-
skega tipa obcestnih vasi, je danes bi-
stveno drugače. Nova naselja ima svoja 
nova pravila, pogosto radi rečemo, da 
manj je več, in pri tem to tudi velja. 
Vsaj pri tistih hišah, ki ohranjajo tradi-
cionalno obliko, si želimo, da ohranjajo 

tradicionalne barve, materiale in bolj 
tradicionalne pristope. Želimo si tudi, 
da skupnost na javnih površinah vse-
eno upošteva naravnost našega ob-
močja ter za naše območje značilno in 
primerno rastje. Večinoma pa občani za 
tisto, za kar skrbijo, kažejo visoko mero 
okusa. Moj nasvet in nasvet članov ko-
misije je, da naj samo vztrajajo pri tem.«

TM
Foto: Silvestra Brodnjak 

Vaška skupnost Zg. Hajdina je letošnja najlepše urejena vaška skupnost v Občini 
Hajdina.

Bar Kavalo na Sp. Hajdini je prejel priznanje za vzorno urejen poslovni objekt.

Lea in Davorin Vidovič, Hajdoše 38, sta prejemni-
ka srebrne vrtnice za vzorno urejeno stanovanjsko 
hišo.

OBJAVA
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI 

HAJDINA ZA LETO 2021

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev 
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Hajdina 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/12) in Odloka o proračunu 
Občine Hajdina za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 33/2020) Občina Hajdina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV 
NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V 
OBČINI HAJDINA ZA LETO 2021

1. Naročnik
Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina.

2. Orientacijska vrednost razpisa
Vrednost razpisa za področje kulture za leto 2021 je 25.240,00 
EUR. 

3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike 
ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih 
dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, 
gledališke, likovne, lutkovne in literarne dejavnosti. Pogostitve 
za člane društva in druge izvajalce prireditev niso upravičen 
strošek.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis

4.1  Na razpis se lahko prijavijo:
 – kulturna društva in skupine.

Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev 
že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina 
Hajdina, oz. so z vsebino programa kandidirali na drugih 
državnih oz. mednarodnih razpisih.

4.2  Izvajalci kulturnih prireditev morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

 – imajo sedež v Občini Hajdina;
 – so registrirani za opravljanje programov na področju 

kulture;
 – imajo urejeno evidenco o članstvu in drugo dokumenta-

cijo, kot to določa Zakon o društvih;
 – imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kultur-

ne dejavnosti;
 – vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih;
 – imajo potrjen program s strani upravnega organa dru-

štva.

5. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila 
posamezno vlogo in izločila morebitne vloge, ki niso v skladu 
z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo ovrednotene 
po Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Hajdina.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti 
porabljena v letu 2021.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do 
ponedeljka, 25. 1. 2021, na naslov Občina Hajdina, Zgornja 
Hajdina 44a, 2288 Hajdina. Prijave morajo biti oddane v zaprti 
ovojnici z oznako »Javni razpis za sofinanciranje programov 
na področju ljubiteljske kulture – NE ODPIRAJ« osebno ali 
priporočeno po pošti na navedeni naslov; če je vloga poslana 
po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov 
do zgoraj navedenega datuma. Vloge ni mogoče oddati v 
elektronski obliki. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo 
upoštevala. 

8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno 
dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva 
objave javnega razpisa do konca razpisnega roka v času 
uradnih ur na Občini Hajdina, Hajdina 44a, 2288 Hajdina, ali na 
spletni strani Občine Hajdina (www.hajdina.si). 
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij o razpisni 
dokumentaciji je: Marija Rozman, telefon: 02 788 30 30, 
e-naslov: marija.rozman@hajdina.si.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Hajdina, najkasneje v roku osem (8) dni po končanju javnega 
razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno 
izpolnjenih prijav bo izvajalec prijavitelje pozval, da v roku 5 
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem 
roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni 
najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z 
izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, v 
katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji uporabe sredstev. 

                 Župan Občine Hajdina
   mag. Stanislav Glažar

 Zg. Hajdina iz zraka, foto: Tadej Tement
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Hajdošani so za sajenje izkoristili lepo jesensko vreme in 
čas pred epidemijo, pri delu pa je tudi tokrat pomagalo 
kar nekaj pridnih rok iz vasi. Vsak je postoril svoje in dre-
vesa so bila hitro v zemlji, tudi ob dragoceni pomoči Pa-
tricka Kaučeviča na bagru, je ob našem obisku povedal 
Ivan Brodnjak, ki so ga Hajdošani že imenovali za skrbnika 
sadovnjaka. Njegova skrb bo celoletno delo v sadovnjaku, 
od rezi do košnje, škropljenja pa ne bo, je dejal Brodnjak, 
saj so to visokodebelna drevesa, ki jih ni treba škropiti. 
Prednost hajdoškega ekološkega sadovnjaka je že zdaj za-
nimiva, saj je dostopen vsakomur. S sadeži v njem si bo 
lahko postregel prav vsak, ki bo šel mimo in se bo v njem 
ustavil. Prve jesenske sadeže so sicer lahko nekateri uživali 
že letos, a Brodnjak je prepričan, da bo sadovnjak zanimiv 
šele čez nekaj let, ko se bodo drevesa razbohotila in tudi 
obilno obrodila. »Na eni strani je to okras naše vasi, na drugi 
pa lahko koristi vsem, ki ga bodo obiskali in si v njem postre-
gli z zdravim sadjem,« še pove Brodnjak, ki se že veseli pri-
hodnjega leta in novih sadežev.

Besedilo in foto: TM

V vaškem središču Hajdoše, ob kanalu Drave, nastaja zanimiv ekološki sadov-
njak. Pridne roke Hajdošanov so ga letos jeseni obogatile še z novimi drevesi.

Patrickova pomoč z bagrom je bila zelo dobrodošla …

OBJAVA
JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2021

Na podlagi 8. člena Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hajdina 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017), Odloka o 
proračunu Občine Hajdina za leto 2021 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 33/2021) in Letnega programa športa 
Občine Hajdina za leto 2021 Občina Hajdina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV 
ŠPORTA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2021

I. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA
Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin letnega 
programa športa, ki so v javnem interesu v Občini Hajdina 
za leto 2021.

III. NA RAZPIS SE LAHKO PRIJAVIJO NASLEDNJI IZVAJALCI 
ŠPORTNIH PROGRAMOV:

 – športna društva,
 – zveza športnih društev,
 – osnovna šola z enoto vrtca,
 – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, registrirani za opravljanje dejavnosti v 
športu.

IV. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PONUDNIKI NA 
JAVNI RAZPIS:

 – da imajo sedež v Občini Hajdina;
 – da so se registrirali vsaj v preteklem letu;
 – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 
športnih aktivnosti;

 – da imajo organizirano redno dejavnost ali vadbo;
 – da imajo urejeno evidenco o članstvu, če so organi-

zirani v skladu z Zakonom o društvih;
 – da Občini Hajdina redno ob koncu vsakega koledar-

skega leta dostavljajo poročila o realizaciji progra-
mov in druge zahtevane podatke.

Športna društva in zveza športnih društev imajo pod 
enakimi pogoji prednost na razpisu pred drugimi izvajalci 
programov športa v občini.
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim 

vsebinam, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature 
na javnem razpisu. 
Posamezni izvajalci športnih vsebin lahko s svojimi programi 
za občinska proračunska sredstva kandidirajo za posamezne 
vsebine le enkrat letno. 
Športne zveze lahko kandidirajo za sredstva le na podlagi 
tistih športnih programov, ki jih izvajajo same in ki jih 
posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v 
svoje programe, s katerimi kandidirajo za sredstva.

V. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Občina Hajdina za leto 2021 razpisuje sredstva za 
sofinanciranje športnih programov v skupni višini 60.931,00 
EUR iz proračunskih postavk 1805201, 1805101 in 1805106, 
in sicer posamezno za naslednje vsebine športa:

Vsebina in obseg sredstev za leto 2021 EUR %

1. Interesna športna vzgoja predšolskih in 
šoloobveznih otrok

200,00 0,3

2. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta), 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski  šport

16.000,00 26,2

3. Športna vzgoja mladine (od 15. do 20. 
leta), usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport

7.503,00 12,3

4. Športna rekreacija 5.300,00 8,7

5. Kakovostni šport 25.000,00 41,1

6. Delovanje športnih zvez 6.043,00 9,9

7. Aktivne počitnice 885,00 1,4

Skupaj 60.046,00 100

VI. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH VSEBIN
Pogoji, merila in normativi, na podlagi katerih bodo izbrani 
izvajalci letnega programa športa v Občini Hajdina za leto 
2021, so podrobneje določeni v Odloku o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Hajdina.

VII. DOLOČITEV OBDOBJA, V KATEREM MORAJO BITI 
PORABLJENA SREDSTVA
Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli v letu 2021. Rok 
za porabo sredstev je 31. 12. 2021. Sredstva niso prenosljiva.

VIII. ROK IN NAČIN PREDLOŽITEV VLOG
Zbiranje vlog na javni razpis začnemo z datumom objave 
razpisa na spletni strani Občine Hajdina in na krajevno 
običajen način. Kandidati morajo vloge za sofinanciranje 
programov športa poslati ali oddati osebno na naslov: Občina 
Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina – s pripisom ŠPORT 
2021, najpozneje do 27. 1. 2021. Vloge, poslane po pošti, 
morajo na občino prispeti do navedenega datuma.
Vloge morajo biti oddane izključno na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije in morajo vsebovati vsa potrebna dokazila.
Nepravočasne oddane vloge ne bodo upoštevane.

IX. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za šport opravila po preteku 

razpisnega roka. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s 
pomanjkljivo dokumentacijo bodo predlagatelji pozvani, 
da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih po 
določenem roku predlagatelj ne dopolni, se zavržejo.

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu 
Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, v času uradnih ur. Razpisna 
dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine 
www.hajdina.si, dodatne informacije lahko dobite pri Mariji 
Rozman, telefon 02 788 30 36.

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar

V hajdoškem ekološkem 
sadovnjaku

V Vaškem odboru Hajdoše so prišli na zanimivo idejo, da 
v vaškem središču, pri krožišču ob kanalu Drave, uredijo 
prav poseben ekološki sadovnjak. Že lani so na opuščenem 
travniku posadili 26 dreves, v oktobru pa so v sadovnjak 
dodali še deset novih. Posadili so stare sorte jablan, sliv, 
češenj, tudi češplje in oreh.
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Kmetijstvo se danes sooča s številnimi 
izzivi, med katerimi je eden od najpo-
membnejših, kako pridelati čim večje 
količine hrane z omejenimi naravnimi 
viri. Pri tem igrajo pomembno vlogo 
tudi podnebne spremembe, ki so v 
svetu vse bolj pereč problem, saj vpli-
vajo tako na družbo kot na naravo. 
Skorajda ni več dneva, ko ne bi slišali 
besedne zveze »podnebne spremem-

be«. 
Posledice podnebnih sprememb so 
vse bolj očitne: naraščanje povprečne 
globalne temperature zraka in površi-
ne oceanov, dvigovanje morske gla-
dine, spremenjeni padavinski vzorec, 
vse številnejši ekstremni vremenski 
dogodki (toča, suša, vetrolomi itd.).
Izpusti toplogrednih plinov pospešu-
jejo podnebne spremembe. Najpo-

membnejši toplogredni plini (TGP) so 
ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4) in 
didušikov oksid (N2O). Ogljikov dio-
ksid se v kmetijstvu sprošča predvsem 
zaradi rabe fosilnih goriv za pogon 
mehanizacije in za uporabo v druge 
namene, deloma pa tudi zaradi izgub 
organske mase pri neustrezni rabi in 
obdelavi tal. Posredno se na kmetij-
stvo vežejo tudi emisije ogljikovega 
dioksida, ki nastajajo pri proizvodnji 
mineralnih gnojil, sredstev za varstvo 
rastlin, krmil in drugih industrijskih 
proizvodov za kmetijstvo. Emisije 
metana so predvsem rezultat proce-
sa fermentacije krme v predželodcih 
prežvekovalcev in debelem črevesu 
domačih živali, nastajajo pa tudi med 
skladiščenjem živinskih gnojil. Diduši-
kov oksid se sprošča v ozračje pri mi-
krobiološki transformaciji dušikovih 
spojin v tleh in pri skladiščenju živin-
skih gnojil, s kmetovanjem pa so po-
vezane tudi posredne emisije, ki na-
stajajo zaradi prehajanja amonijaka in 
dušikovih oksidov v ozračje in zaradi 
izpiranja dušikovih spojin v podtalni-
co in vodotoke. 
Kmetijstvo zaradi biološkega značaja 
proizvodnje neizogibno prispeva k 
emisijam TGP, hkrati pa rastline pora-
bljajo ogljikov dioksid in zadržujejo 
zaloge ogljika v tleh in s tem zmanj-
šujejo količino ogljikovega dioksida v 
ozračju (ponor TGP). Kmetijstvo torej 
lahko vpliva na zmanjševanje izpu-
stov toplogrednih plinov predvsem 
z optimalno tehnologijo reje živali in 
skrbnem ravnanju z organskimi gno-
jili v skladiščih in ob razvozu. Poleg 
tega ob zagotovljenem krogotoku 
hranil iz organskih gnojil na živinorej-
skih kmetijah bistveno zmanjšujemo 
porabo mineralnih gnojil na kmetij-
skih površinah in povečujemo organ-
sko snov v tleh.
Biooglje (biochar) je angleški izraz 
za oglje, namenjeno uporabi v kme-
tijstvu. Lahko ga uporabljamo v po-
ljedelstvu in vrtnarstvu (z njim na-
hranimo zemljo) in tudi v živinoreji 
(dodamo ga prehrani in nastelji živa-
li), trenutno pa je na tržišču najbolj 
zastopan kot dodatek različnim sub-
stratom na osnovi šote ali komposta.

Dravski rečni in obrečni ekosistem je v 
zelo neugodnem stanju, zato se je po-
vezalo sedem projektnih partnerjev, 
ki bodo na projektnem območju od 
Maribora do Središča ob Dravi izvajali 
številne dejavnosti. Naložbo sofinan-
cirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj.
ZRS Bistra Ptuj bo s projektnimi sred-
stvi izvajala dejavnosti na lokaciji v 
občinah Markovci in Videm na delu 
Krajinskega parka Šturmovci, kjer 
bo poskrbela za izboljšanje stanja 
in ohranjenost travniških kultur. Na 
šestih hektarih bodo poskrbeli za se-
lektivno odstranitev lesne biomase, 

odstranitev invazivnih tujerodnih 
rastlin in renaturacijo travne ruše. V 
projektu bodo vzpostavili življenjsko 
okolje rastlin in živali, po katerih je 
poznana pokrajina Šturmovcev, to so 
mogočni beli topoli in pestri eksten-
zivni travniki, na katerih med drugim 
cvetijo redke divje rastoče orhideje ali 
kukavičevke.
Načrtujejo, da bodo ugodno stanje 
po čiščenju površin dosegli v nasle-
dnjih sedmih letih z ekstenzivnim traj-
nostnim upravljanjem površin.
Ker želijo ustvariti vez med naravo 
in njenimi obiskovalci, bodo uredili 
tudi učno pot Šturmovci v občinah 
Markovci in Videm. Postavljene bodo 

obveščevalne in interpretacijske table 
(na Hajdini, v Gorišnici, Moškanjcih in 
Muretincih). Na infotočki Videm bodo 
lahko obiskovalci izvedeli vse o Krajin-
skem parku Šturmovci. Informacijski 
center Ptuj pa bo opremljen z inova-
tivnimi obveščevalnimi in interpreta-
cijskimi panoji, razstavnimi eksponati, 
maketami območja in drugimi anima-
cijsko-didaktičnimi pripomočki.
Verjamejo, da bodo obiskovalci ob 
neposrednem stiku z naravo obogati-
li svoja doživetja v neposredni bližini 
Drave in Dravske kolesarske poti.

ZRS Bistra Ptuj

Projekt ZaDravo bo pripomogel h kakovost življenja 
ob reki

ZRS Bistra Ptuj bo s partnerji uredila enega izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Projekt Za-
Dravo bo pripomogel k izboljševanju stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave.

Priprava poskusa z gnojevko na kmetiji Vogrinec v Skorbi

Skorbovska kmetija Vogrinec v 
projektu Izboljšanje gnojevke z 

uporabo biooglja
Kmetija Ivana Vogrinca iz Skorbe sodeluje v projektu Izboljšanje gnojevke z 
uporabo biooglja za zmanjšanje njenega okoljskega vpliva, ki se izvaja pod 
vodstvom ZRS Bistra Ptuj.

Zajemanje vzorcev neprijetnega vonja iz poskusov

Prijavitelj in koordinator projekta je Mariborska razvojna agencija. Projekt izvaja v sodelovanju s partnerji: Zavodom Republike Slo-
venije za varstvo narave, Direkcijo Republike Slovenije za vode, Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj, Občino Starše, Ob-
čino Duplek in Občino Središče ob Dravi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz prednostne naložbe »Var-
stvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi 
infrastrukturami« iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
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Predpona »bio« v tem primeru ne pomeni »ekološko«, am-
pak se je v primeru biooglja uporabila za razlikovanje med 
navadnim ogljem, ki se uporablja za kurjavo, in ogljem »za 
uporabo v kmetijstvu«, bodisi kot dodatek obdelovalni 
zemlji ali kot dodatek nastilja in prehrani živali. Biooglje 
je lahko pridobljeno iz suhe biomase rastlinskega izvora 
(oleseneli ostanki rastlin, lupine, storži, slama idr.), in ne le 
lesa. Kot dodatek v tleh se uporablja za izboljšanje struktu-
re in rodovitnosti zemlje. Zaradi izredne poroznosti lahko 
zadrži vodo, hranila in zrak, v številnih mikroskopskih lu-
knjicah, ki jih vsebuje, pa se naselijo mikroorganizmi, ki so 
temelj plodnosti oziroma rodovitnosti tal. 
Da biooglje zadosti kriterijem, mora biti pripravljeno na 
poseben način. Postopek, s katerim pridobivamo biooglje, 
imenujemo oglenenje oz. piroliza. Ta mora biti za pridobi-
tev kakovostnega biooglja izvedena pri visokih tempera-
turah, najboljše od 500 do 700 °C, proces pa poteka brez 
prisotnosti kisika. Med postopkom se v biooglje zelo sta-
bilno veže ogljik, kar vpliva na zmanjšanje izpustov oglji-
kovega dioksida v ozračje. Takšno pridobivanje energije 
ob zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov je eden glav-
nih razlogov, da proizvodnjo in uporabo biooglja na ravni 
EU zelo spodbujajo. 
Ena od ključnih faz pri pripravi biooglja, preden je pri-
merno dodajanju tlom, sta mletje in »cepljenje« s hranili, 
mikrohranili in mikroorganizmi – ti se morajo namreč še 
vezati in naseliti v njegovih porah in na površini. Za »ce-
pljenje« (ki ga strokovno imenujemo aktivacija) se poleg 
vode uporabljajo tudi raztopine gnojil, gnojevka, kom-
postna brozga in mikroorganizmi. Šele tako obdelano bi-
ooglje lahko takoj koristi tlom. Pomembno je tudi, koliko 
aktiviranega biooglja dodamo zemlji, saj je postopno do-
dajanje v manjših količinah (med 200 in 500 g/m2) ključ-
no, da se vzpostavi ravnovesje med tlemi in dodanim bi-
oogljem z mikroorganizmi v njem. Ob rednem dodajanju 
biooglja se zmanjša potreba po zalivanju in dognojevanju, 
saj se v porah oglja skladiščijo hranila in voda. Na daljši rok 
je opaziti, da je humusna bilanca boljša in da so tla lažja 
za obdelovanje. Tla dobesedno zaživijo, v tleh z dodatkom 
biooglja je več deževnikov, več gliv, več korenin. Rastline, 
ki rastejo na takšnih tleh, pa imajo na voljo vsa makro- in 
mikrohranila, potrebna za rast. Korenine vzpostavijo sim-

biozo s koristnimi bakterijami in glivami, zato imajo na vo-
ljo bistveno večjo površino za črpanje hranil.
Na štirih kmetijah smo v okviru EIP pilotnega projekta 
»Izboljšanje gnojevke z uporabo biooglja za zmanjšanje 
njenega okoljskega vpliva« zasnovali poskus, kjer smo v 
gnojevko zmešali različno količino biooglja. Pri tem smo 
spremljali primerjavo med aerobnimi (s kisikom) in anae-
robnimi (brez kisika) obdelavami gnojevk. Na treh kmeti-
jah smo za poskus uporabili govejo gnojevko, na eni pa 
prašičjo. S poskusom smo želeli preveriti, kako biooglje pri 
različnih odmerkih, načinih »zorenja gnojevk« (aerobno, 
anaerobno) in tipih gnojevk (goveja, prašičja) vpliva na 
zadrževanje hranil v gnojevki, na sproščanje in emisijo ne-
prijetnih vonjav in naknadno, po gnojenju s proučevanimi 
mešanicami, na rast izbranih vrtnin in poljščin.

Biooglje, ki smo ga uporabili v poskusih z gnojevko.
Foto: arhiv ZRS Bistra Ptuj

V projektu sodeluje tudi kmetija Ivana Vogrinca iz Skorbe v 
Občini Hajdina. Njihova kmetija obsega približno 40 hektar-
jev obdelovalnih površin, od tega je približno 6 hektarjev na 
vodovarstvenem območju v Skorbi, iz katerega se oskrbuje 
vodovodni sistem. Na kmetiji imajo približno 75 glav živine, 
krave in bike. Tako se soočajo z velikimi količinami gnojevke, 
za katero veljajo strogi predpisi glede razvoza na njive, hkrati 
pa je kmetovanje na vodovarstvenem območju zelo omejeno 
in se morajo na tem območju ravnati po še strožjih pravilih 
kmetovanja. 
Glede na napisano smo v ZRS Bistra Ptuj povabili Ivana 
Vogrinca k sodelovanju v opisanem projektu. Tako smo 
v poskuse vključili tudi njihovo gnojevko, saj so rezultati, 
pridobljeni v sklopu projekta, zelo pomembni za vpeljavo 
možnosti uporabe biooglja na slovenskih kmetijah. Zaradi 
mnogih pozitivnih lastnosti biooglja bo le-to v prihodno-
sti pridobivalo veljavo, saj je boj proti podnebnim spre-
membam vedno bolj v ospredju, prav tako pa ima biooglje 
velik potencial za uporabo na vodovarstvenih območjih, 
saj z vezavo dušikovih spojin preprečuje njihovo izpiranje 
v podtalnico. Kar zajema neprijetne vonje gnojevke, je po-
znan problem ob razvozu gnojevke na polja, ko se mnogi 
pritožujejo nad neprijetnim vonjem. V izvedenih posku-
sih v okviru projekta smo ugotovili, da je biooglje izrazito 

zmanjšalo emisije vonjav v vseh terminih in obravnavanjih, 
kar pomeni, da ima biooglje vsekakor potencial za upora-
bo na kmetijah. Najbolj se njegova uporaba obrestuje, če 
si biooglje lahko proizvede kmet sam na svoji kmetiji. To je 
tudi tematika našega naslednjega projekta, ko bomo prav 
tako na kmetiji Ivana Vogrinca v Skorbi postavili pirolizno 
peč, s katero bomo proizvajali biooglje, ki ga bomo tudi 
uporabili v poskusih na njihovih kmetijskih površinah.
V projektu Izboljšanje gnojevke z uporabo biooglja za 
zmanjšanje njenega okoljskega vpliva je vodilni partner 
ZRS Bistra Ptuj, poleg kmetije Ivana Vogrinca pa v projektu 
sodelujejo še tri kmetije, Biotehniška šola Ptuj, KGZS Zavod 
Ptuj in podjetje Studio Okolje, ki je tudi na kmetiji Ivana 
Vogrinca izvajalo meritve in analize smradu iz gnojevke.
Pilotni projekt Izboljšanje gnojevke z uporabo biooglja za 
zmanjšanje njenega okoljskega vpliva se izvaja v okviru 
ukrepa M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 
2014–2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje 
za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter 
za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okolj-
skim praksam.

Dr. Nataša Belšak Šel, 
vodja projekta 

Trgatev hajdinske potomke
Sredi oktobra so pri Martinovi kleti na župnijskem dvorišču ob hramu kletarjev uspešno izpeljali drugo trgatev modre 
kavčine – potomke stare trte z mariborskega Lenta. Tudi letos je dobro obrodila in tega so bili hajdinski kletarji zelo 
veseli.
Na trgatev so kletarji povabili domačega župana mag. Sta-
nislava Glažarja, prejšnjega župana Radoslava Simoniča, 
hajdinskega župnika Marijana Fesla in kaplana Primoža 
Lorbka, vsi pa so jim z veseljem priskočili na pomoč pri tr-
ganju grozdja. 
Na primerni varnostni razdalji in ob upoštevanju vseh 
ukrepov NIJZ so izpeljali drugo trgatev potomke in na kon-

cu nazdravili novemu vinskemu letniku. Posebej ponosna 
sta nov letnik predstavila kletarja Ivo Rajh in Stanko Toma-
nič, ki sta bila aktualna kletarja do letošnjega martinovega, 
ko sta naloge predala kletarjem iz Gerečje vasi.

Besedilo in foto: TM

Utrinki z letošnje trgatve potomke stare trte z Lenta, ki od leta 2014 lepo raste 
na župnijskem dvorišču.

Prva trgatev potomke stare trte na Hajdini je leta 2019 dala sladek pridelek in 
nastalo je Martinovo vino, ki ga je župan razdelil v prav posebni polnitvi.
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V Sloveniji imamo dve stenici, ki sta vizualno precej po-
dobni marmorirani smrdljivki – Dolycoris baccarum (znana 
predvsem kot škodljivec v pridelavi žita) in sivi smrdljivec 
(Rhaphigaster nebulosa). Kako jo torej ločimo od teh dveh 
vrst? Marmorirana smrdljivka na trebušni strani, za razliko 
od sivega smrdljivca, nima trna, njene tipalke pa so precej 
specifično obarvane. 

ZAKAJ ŠKODLJIVKA

Odrasli osebki marmorirane smrdljivke prezimijo v skrivali-
ščih. Jeseni, ko temperature padejo pod 9 ̊ C, se začnejo seli-
ti v stanovanjske hiše, lope, garaže, hleve in podobno. Iz tuji-
ne poročajo o pravi jesenski invaziji marmorirane smrdljivke 
na stanovanjskih objektih, kar postaja precej velika težava. 

Marmorirana smrdljivka je izrazit polifag, kar pomeni, da se 
prehranjuje z velikim številom različnih rastlinskih vrst. Sesa 
listje več kot 300 rastlinskih vrst in je tako tudi gospodarsko 
pomemben škodljivec v kmetijstvu. Prehranjuje se na okra-
snih rastlinah, gozdnih drevesnih vrstah, poljščinah (npr. 
soja, koruza), vrtninah (npr. paradižnik) in sadnem drevju 
(jablane, hruške, breskve idr.). Na plodovih povzroča s pre-
hranjevanjem razne deformacije in poškodbe. Zatiranje 
marmorirane smrdljivke z uporabo fitofarmacevtskih sred-
stev je oteženo zaradi širokega spektra gostiteljskih rastlin 
in sposobnosti odraslih osebkov, da preletijo večje razdalje. 

SPREMLJANJE 

Spremljanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji poteka od 
leta 2016 v okviru strokovnih nalog, ki jih vsako leto finan-
cira Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
Vzorčijo se sumljive vrste stenic, spremlja se prisotnost zna-
čilnih poškodb na rastlinah, pojav marmorirane smrdljivke 
pa se spremlja s feromonskimi vabami. Prvo marmorirano 
smrdljivko na štajerskem koncu smo ujeli 18. januarja lani. 

Leonida Lešnik 
KGZS Zavod Maribor

Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys). Foto: Leonida Lešnik

Nimfe marmorirane smrdljivke – tretji nimfalni stadij (zgoraj) in peti nimfalni 
stadij (spodaj). Foto: Leonida Lešnik

Letos zbrani na hajdinski trgatvi

Marmorirana smrdljivka – nova, za kmetijstvo 
pomembna priseljenka v Sloveniji

Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys) je nov ško-
dljivec v kmetijstvu in tudi v urbanih naseljih. Iz Azije se 
je uspešno razširila že po večjem delu severne poloble 
(ZDA, osrednja in južna Evropa). Po svetu se razširja pred-
vsem s prometom in transportom kot slepi potnik, zra-
ven tega pa so odrasli osebki tudi dobri letalci. Za njeno 
uspešno razširitev pa so zaslužne tudi ustrezne klimatske 
razmere za njen razvoj, velika zastopanost gostiteljskih 
rastlin in odsotnost naravnih sovražnikov. Generalna 
skupščina Združenih narodov, v okviru katere deluje 
tudi Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC), je 
razglasila leto 2020 za mednarodno leto zdravja rastlin. 
Največji poudarek je letos na preprečevanju širjenja ra-
stlinskih bolezni in škodljivcev.

KAKO JO PREPOZNAMO
Marmorirana smrdljivka spada med ščitaste stenice, ki 
jim pogovorno pravimo tudi smrdljivci. Odrasla stenica 

v dolžino meri 12–17 mm, v širino pa 7–10 mm. Na hrb-
tni strani je rjavo obarvana z rdečkastimi odtenki (od tod 
tudi poimenovanje marmorirana), medtem ko ima tre-
bušno stran svetle barve. Zaradi obrambnih snovi, ki jih 
izločajo in imajo neprijeten vonj (od tod ime smrdljivka), 
jih sesalci in ptiči ne napadajo. Noge ima svetle s temnej-
šimi progami, na tipalkah pa ima značilne bele pasove. 
V svojem razvojnem krogu gre marmorirana smrdljiv-
ka čez sedem razvojnih stadijev – jajčece, pet nimfalnih 
stadijev in imago (odrasli osebek). Jajčeca so bledo bele 
barve, velika 1,3–1,6 mm. Samica jajčeca odloži v skupkih 
po 20–32 jajčec na spodnjo stran lista. V svojem življenju 
samica odloži povprečno 79 jajčec (največ 160). Za razvoj 
od jajčeca do imaga potrebuje 60–131 dni, odvisno od 
temperature. Medtem ko ima marmorirana smrdljivka v 
Aziji 1–4 generacije na leto, ima v južni Evropi dve gene-
raciji na leto in v osrednji Evropi eno generacijo

Prepoznavne značilnosti marmorirane smrdljivke 
(H. halys) v primerjavi s sivim smrdljivcem (R. ne-
bulosa)

Dva tipa feromonskih vab za marmorirano smrdljivko – »raketica« (levo, foto: Leonida Lešnik) in lepljiva 
plošča (desno, foto: KGZS Zavod Nova Gorica)
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Generalna skupščina Združenih narodov, v okviru kate-
re deluje tudi Mednarodna konvencija za varstvo rastlin 
(IPPC), je razglasila leto 2020 za mednarodno leto zdrav-
ja rastlin. Slovenija se je pridružila 48 državam, ki so prve 
podprle predlog Finske, da se leto 2020 posveti ozavešča-
nju o pomembnosti zdravih rastlin in njihovem prispevku 
k doseganju ciljev trajnostnega razvoja družbe. 
V tem letu bosta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in var-
stvo rastlin skupaj s pooblaščenimi izvajalci skozi vse leto 
ozaveščala širšo javnost o pomenu zdravja rastlin 
Zaradi spremenjenih klimatskih razmer se rastlinske bole-
zni in škodljivci širijo na nova področja (npr. marmorirana 
smrdljivka). Njihovo širjenje je tudi posledica velike rasti 
mednarodne trgovine in množičnih potovanj. Največji po-
udarek mednarodnega leta zdravja rastlin 2020 je prepre-
čevanje širjenja rastlinskih bolezni in škodljivcev. Rastline 
lahko ohranjamo zdrave vsi! Rastlin in semen iz drugih dr-
žav nikoli ne smemo prenašati v Slovenijo, saj lahko z njimi 
prinesemo tudi rastlinske bolezni in škodljivce, ki se lahko 
naselijo v Sloveniji in povzročijo veliko škode. 
KLJUČNA SPOROČILA MEDNARODNEGA LETA ZDRAVJA 
RASTLIN 2020

 – Tvegano je prenašati rastline in rastlinske proizvode 
iz drugih delov sveta, saj se tako lahko širijo rastlinske 
bolezni in škodljivci.

 – Trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi naj bo 
varno brez postavljanja nepotrebnih ovir.

 – Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo tudi biološko 

pestrost.
 – Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo okolje.
 – Podpirajmo zdravje rastlin ter vlagajmo v razvoj in 

raziskave na tem področju.
 – Zdrave rastline so ključnega pomena za zmanjševa-

nje lakote in doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
 – Okrepimo spremljanja navzočnosti rastlinskih bole-

zni in škodljivcev, da lahko hitro z ukrepi zaščitimo 
rastline in njihovo zdravje.

Leonida Lešnik

Izobraževanje je potekalo na osnovi 
razpisa v Izobraževalnem centru Pira-
mida Maribora, je povedala predsedni-
ca Društva gospodinj Draženci Zdenka 
Godec in dodala, da so vse od 2. aprila 
2019 do 14. februarja letos Draženčan-
ke obiskovale zelo poučne delavnice, 
nekaj v Mariboru, nekaj pa v Domu 
vaščanov Draženci. Teme so bile zelo 

poučne in zanimive, kot so varna, varo-
valna uravnotežena prehrana, hranila 
in prehranska dopolnila, ocenjevanje 
kakovosti živil idr.
»Omogočene so nam bile tudi praktične 
delavnice v njihovi kuhinji. Pekle smo ve-
likonočna darila za vse naše članice ob 
20-letnici društva, največji projekt pa je 
bila peka potic za našo razstavo na lan-

skem Gospodinjskem večeru. Srečanje 
smo popestrile še z mešanjem različnih 
vrst koktajlov in s tem je bilo končano 
druženje za letošnje leto, čas epidemije 
pa nas je ustavil. Želimo, da se čim prej 
vrne čas, ko si bomo lahko podali roke, 
se objeli, skupaj ustvarjali in se družili, 
kar vsi najbolj pogrešamo,« je še dodala 
Zdenka Godec. 
JESENI NA POHOD NA ŽAVCARJEV 
VRH
Draženske gospodinje so izkoristile 
tudi lepo jesensko vreme in se v začet-
ku oktobra podale na pohod do koče 
na Žavcarjevem vrhu pri Kamnici. Žav-
carjev vrh je 915 metrov visoka gora 
severno od reke Drave na pobočjih 
Kozjaka.
Vesele so bile, da so se jim pridružile 
tudi najmlajše članice, pri koči pa so 
skupaj izkoristile čas za odmor in po-
horsko malico. Potem pa pod noge, 
kajti v domačem kraju so jih že čakali 
prijatelji ribiči društva Žejne ribice Dra-
ženci, so jih pričakali z najboljšimi pe-
čenimi draženskimi ribami.

TM

Fitoplazme na leski. Foto: M. Mešl

Utrinek s podelitve potrdil – v družbi podeljevalca 
Gregorja Soka, vodje Medpodjetniškega izobraže-
valnega centra Piramida Maribor, in predsednice 
draženskega društva gospodinj Zdenke Godec

Draženčanke pri koči na Žavcarjevem vrhu

Mednarodno leto zdravja 
rastlin

Rastline so za človeka nenadomestljive, sestavljajo 80 % 
hrane in proizvedejo 98 % kisika. Rastlinske bolezni in 
škodljivci uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost 
hrane in posledično zvišujejo njeno ceno. Trajnostno 
zdravje rastlin je pomembno za varovanje okolja, gozdov 
in biotske raznovrstnosti.

Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys)
Foto: J. Miklavc 

Nova izobraževanja in poučne 
delavnice za draženske ženske

Članice Društva gospodinj Draženci so v začetku septembra izkoristile kratko 
sproščanje korona časa za podelitev potrdil izobraževanja na temo Promocija 
zdrave prehrane in zdrav slog življenja. Vsem 25 obiskovalkam je potrdila po-
delil vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra Piramida Maribor Gre-
gor Sok.

Članice Društva gospodinj Draženci so se znova izobraževale.

Vseh 25 članic je po koncu izobraževanja prejelo 
ustrezno potrdilo.
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Iz zemlje ženejo kali, 
v svetlem soncu plod zori,
ljubo sonce, zemlja draga,
za darove vama hvala. 
Dober tek!

S temi besedami so se učenci sedmega razreda Wal-
dorfske šole iz Maribora pred začetkom rimske večerje 
zahvalili za pripravljen obrok, ki jih je čakal na bogato 
obloženih mizah. Rimski kamp Poetovio je septembra 
že četrtič gostil mariborske učence, ki so tu izvedli pro-
gram šole v naravi, med katero so jim želeli predstaviti 
prehranjevalne navade starih Rimljanov. 
Danica Serdinšek iz Društva žena in deklet občine Hajdi-
na, ki že dobri dve desetletji skrbi za oživljanje in ohra-
njanje rimske kulinarike, je povedala: »V Waldorfski šoli so 
nas tudi letos prosili, da smo mladim Rimljanom pripravile 
meni z dvanajstimi rimskimi jedmi. Pred večerjo smo jim 
predstavile obdobje rimskega cesarstva, življenja v tem 
času, hrano in prehranjevalne navade. Učenci so zavzeto 
poslušali in tudi vprašanj ni manjkalo. Po razgovoru so se-
dli k večerji. Preden so začeli uživati v hrani, so se zahvalili 
za obrok z besedami iz uvoda prispevka. Nad okusi so bili 
navdušeni in pridno so praznili krožnike. Po večerji so se vsi 

spontano zahvalili za odlično večerjo. Ne boste verjeli, ob 
slovesu so nam zaklicali: Obiščite nas še jutri zvečer!« 
Članice društva smo bile zelo vesele pisma, ki je nekaj 
dni kasneje prispelo na naš naslov. Tako je zapisala razre-
dničarka sedmega razreda Anita Ivačič: 
Spoštovani,
naši sedmošolci so z velikim navdušenjem pripovedovali o 
najrazličnejših doživetjih v šoli v naravi v rimskem taboru 
na Ptuju. Eno izmed veličastnih doživetij je bila prav rimska 
večerja, za katero ste »hajdinske Rimljanke« čudovito po-
skrbele in jo pospremile s pravim rimskim vzdušjem: bogato 
pripovedjo, izvrstnimi kostumi in kar je še najbolj pomemb-
no, veliko srčnostjo. Učence ste začarale in jih popeljale v 
davno zgodovino rimskega Ptuja ter jim tako pomagale 
ustvariti globoke notranje slike, kar je v današnjem času iz-
jemnega pomena. Prav tako sem vam hvaležna tudi sama, 
saj so zgodovinske teme, ki jih sedaj obravnavamo, lahko 
mnogo bolj žive in pristne.
Še enkrat se vam zahvaljujemo in vam sporočamo, da 
opravljate izjemno zgodovinsko poslanstvo. Prijazno vas 
pozdravljamo.

S. Brodnjak

Že četrta generacija mariborskih waldorfskih sedmošolcev je odšla domov z odkritjem novih okusov, jedi in pijač, kot so jih nekoč uživali Rimljani na naših tleh.
Foto: Anita Ivačič

Rimska večerja za učence mariborske Waldorfske šole Sv. Miklavž je poiskal pot do nas
Kulturno društvo Skorba je tudi letos na Miklavžev večer pripravilo kratek utri-
nek, a zaradi znanih razlogov in ukrepov letos malo drugače. Sv. Miklavž je ob 
spremstvu angelov in parklja otroke pozdravil na daljavo.

Vsem je dobro znano, da je sv. Miklavž 
eden najbolj priljubljenih svetnikov. 
Njegova podoba je v vsakem od nas 
vtisnjena že od otroških let. Sv. Mi-
klavž je dober mož, ki smo se ga ne-
koč tako zelo veselili in ga še danes 
z veseljem pričakujemo. V vsej svoji 

modrosti se je tudi letos dobro znašel 
in poiskal pot do nas ter nas obdaril. 
Ob Miklavževih darilih – mandarinah, 
jabolkih, bombonih in zlatih šibah – 
nam je sv. Miklavž poklonil tudi otro-
ško gledališko predstavo KD Skorba. 
Mladi gledališčniki so še pred epide-

mijo pripravili igrico z naslovom Oh, ti 
žabica, s katero so se na televiziji SIP 
TV predstavili in razveseli otroke na 
Miklavžev večer.

Besedilo in foto: TM

Sv. Miklavž na obisku v Občini Hajdina
Angela Lina in Zala sta sv. Miklavža pričakala z glas-
bo.

Upanje umre zadnje
V začetku letošnjega leta je naša skupina načrtovala številne aktivnosti in se veselila naših druženj zjutraj na telovadbi 
in skupnih kavic ter sproščenega klepeta. Na začetku je potekalo vse po načrtih. Pridno smo telovadile in se polne 
energije vračale v svoje domove. Idej, kam vse se bomo v toplejših mesecih odpravile, kje se bomo družile še izven 
telovadbe, nam ni zmanjkalo.

Potem pa se je zgodilo … Spremljale smo dogajanja na tu-
jem in upale, da se pri nas pač ne more zgoditi nič hudega. 
A na žalost so se naši strahovi uresničili. V marcu so se naša 
druženja prekinila in epidemija koronavirusa nas je ome-
jila na naše domove in dvorišča. Želele smo si, da bi bilo 
tega kmalu konec in da bi ostale zdrave. Spomladanski 
meseci so se vlekli. Pomagala nam je telovadba prek ekra-

nov, spomini na preteklost in upanje, da bo ta mora kmalu 
minila in bo življenje spet teklo po ustaljenih tirnicah.
Topli meseci so nas vsaj delno vrnili v staro življenje. Spet 
smo pridno telovadile in se trudile nadoknaditi zamujeno. 
Naši načrti so se vrnili in tako nas je želja po dogodivšči-
nah peljala na izlet v knežje mesto Celje. Ogledale smo si 
mesto, dvorec celjskih grofov, razstavo Celje – mesto pod 
mestom ter spoznale življenje in delo svetovne popotnice 
Alme Karlin.
V preostalih toplih mesecih smo načrtovale še nekaj dru-
žabnih srečanj in kot zakleto je prihajalo vedno nekaj 
vmes.
Kmalu je prišla jesen in z njo tretja obletnica delovanja 
naše skupine Šole zdravja. Obeležile smo jo na igrišču. V 
svoje vrste smo povabile specialno pedagoginjo in vadite-
ljico joge na Ptuju Sonjo Trplan, ki se z jogo ukvarja že več 
kot 20 let. Na simpatičen način nam je razložila, da joga 
pomaga tako otrokom kot odraslim pri premagovanju 
stresa in da krepi duha in telo. Skupaj z njo smo izvedle 
vaje za sproščanje, vaje za raztezanje in dihalne vaje.

Skupina Šole zdravja Zgornja Hajdina preko proge
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Praznično okraševanje smo začeli s postavitvijo smrečice, 
ki pozdravi obiskovalce takoj ob vstopu v vrtec, ter nada-
ljevali z okraševanjem igralnic in hodnika. Pozabili nismo 
niti na zunanjo podobo in tako smo z lesenimi okraski po-
lepšali podobo smrek, ki stojijo na igrišču vrtca. Za izde-
lavo lesenih okraskov iskrena hvala Andreju Gabrovcu in 
Manji Gabrovec.
Ves čas so izpod spretnih prstov otrok in vzgojiteljic nasta-
jale tudi voščilnice. Prve smo oddali na pošto že v novem-
bru in tako sodelovali v dobrodelni akciji Mala pozornost 
za veliko veselje, voščilnice s posvetili in lepimi željami pa 
so bile oddane v domove za starejše občane. Še večji pa-
ket voščilnic smo pripravili po naročilu naše občine, ki prav 
tako pripravlja pohvalno akcijo za starejše občane. Veseli 
smo, da lahko na tako preprost način pomagamo, opogu-
mljamo in razveseljujemo.

Začetek šolskega leta smo po spomla-
danskem delu na daljavo začeli v šoli 
z ukrepi, maskami, z zagotavljanjem 
razdalje, razkuževanjem idr. Verjeli 
in upali smo, da bomo ostali v šoli, a 
delo na daljavo se je spet ponovilo. Z 
19. oktobrom 2020 so delo na daljavo 
začeli učenci od 6. do 9. razreda. Po-
tem so sledile jesenske počitnice, ki 
so se za en teden še podaljšale. Z 9. 
novembrom 2020 so delo na daljavo 
začeli vsi učenci od 1. do 9. razreda.
Delo na daljavo je tokrat steklo bolj 
uspešno, saj smo se nanj pripravljali 
že ob koncu preteklega in tudi v za-
četku novega šolskega leta. Tako se 
sedaj pedagoško delo odvija v MS Te-
amsih, poteka prek aplikacije Zoom, 
elektronske pošte, po telefonu, skrat-
ka, uporabljamo vso tehnologijo, ki 
nam je dostopna in poznana za upo-
rabo.
Vsekakor je želja, da čim prej pridemo 
v šolo, ampak vsaka situacija ima ve-
dno dve plati. Zagotovo nam ta čas 
tudi ponuja, da se naučimo bolje upo-
rabljati tehnologijo in različne aplika-
cije. To pomeni, da bomo po epidemiji 
in vrnitvi v šolo zagotovo bolj računal-
niško pismeni in vešči uporabe tehno-
logije. Tudi to nekaj šteje. Prišli bomo 
do novih spoznanj, ki nam bodo prav 
gotovo tudi koristila. Skratka, vsaka 
sprememba je dobrodošla, ker nam 
daje priložnost za učenje in napredo-
vanje. 
Delo na daljavo je spodbudilo tudi 

sodelovanje in pripravljenost za po-
moč. Tako se zahvaljujem predstavni-
ci staršev Brigiti Vogrinec Škraba, ki se 
je zelo potrudila in našla donatorje, ki 
so nam podarili računalnike, ki smo jih 
razdelili med učence. Naš računalni-
čar Mitja Krapša jih je nadgradil in po-
sodobil z vgradnjo diskov, šolski sklad 
pa je pomagal z nakupom diskov in 
tudi spletnih kamer. Vsa oprema je 
bila razdeljena učencem v trajno last. 
Zato vsem iskrena hvala za vse. Učen-
cem in učenkam smo tako zagotovili 
boljše pogoje za delo na daljavo.
V sodelovanju z Občino Hajdina smo 
učencem in dijakom v Občini Hajdina 
v času dela na daljavo zagotovili tudi 
topli obrok, na katerega lahko starši 
svoje otroke še vedno naročite. V vrt-
cu zagotavljamo otrokom tudi nujno 
varstvo.
V času dela na daljavo sem zelo po-
nosna na vas sodelavce in sodelavke, 
ki se vsak dan znova trudite in si pri-
zadevate, da bi učencem in učenkam 
čim bolj uspešno podali znanje. 
Velika zahvala velja tudi vam staršem, 
ki ste v tem času prav gotovo tudi uči-
telji svojim otrokom, posebej mlajšim, 
ki potrebujejo vašo pomoč. 
Zelo ponosna sem vsekakor na vas 
učence in učenke, ki s svojimi dosež-
ki dokazujete, da je učenje od doma 
lahko tudi zanimivo in poučno. Prav 
bi bilo, da posebej starejši učenci 
spodbudite k delu tudi nekatere svoje 
sošolce in sošolke, ki včasih malo za-

ostajajo pri opravljanju šolskih obve-
znosti. Nagovarjam vas, da med seboj 
sodelujete in drug drugemu pomaga-
te. 
Ta čas je prav tako zaznamoval naša 
življenja. Prepričana sem, da se bomo 
ob tej situaciji tudi kaj naučili za življe-
nje, da bo postalo lepše, bogatejše in 
da bomo znali biti hvaležni za vse ti-
sto, kar nam je dano. Upam, da bomo 
po koroni zmogli tudi več spoštljivosti 
in iskrenosti drug do drugega. V vsa-
kem izmed nas je skrit velik zaklad 
pozitivnih vrednot, ki pa jih občasno 
zameglijo tudi temni oblaki. Naj jih 
razpiha veter in naj posije sonce na 
vse nas, na našo šolo, na naš vrtec in 
na našo lokalno skupnost. Dovolimo 
si drug drugemu polepšati življenje. 

Drage učenke, dragi učenci, učitelji in 
učiteljice, spoštovani starši in vsi, ki be-
rete ta prispevek, želim vam, da ostane-
te zdravi.

Vesna M. Lorber, 
ravnateljica OŠ Hajdina s PE Vrtec

Delo na daljavo se nam je ponovilo

Risbice bodo razveselile oskrbovance domov za starejše občane.

Praznično dogajanje v vrtcu 
Najdihojca Hajdina

Zakorakali smo v praznični december, ki je še posebej za 
otroke mesec mnogih presenečenj. Vsako leto se v vrtcu 
potrudimo, da pripravimo zanje pestro in čarobno pra-
znično dogajanje. Tudi letos ni nič drugače, razen dejstva, 
da obiskuje vrtec le peščica otrok, katerih starši potrebu-
jejo nujno varstvo. 

Voščilnice izpod spretnih prstov otrok in vzgojiteljic

Sledilo je še družabno srečanje ob sladkih dobrotah naših 
članic in ob nepogrešljivi kavici.

Drevesa ob našem igrišču so se vedno bolj odevala v pisa-
no paleto barv. 
Kljub čarobnosti jeseni se je nad nami zgrinjala temačna 
slutnja, se z vedno hitrejšimi koraki približevala in spet 
nam je zavladal virus, ki neusmiljeno gospodari z našimi 
življenji. S tesnobo zremo v prihodnost in se razveselimo 
vsakega pozitivnega dogodka. Eden takih je bil ob leto-
šnjem okrnjenem občinskem prazniku, ko je voditeljica 

naše skupine Jadranka Veldin prejela priznanje Športne 
zveze in Občine Hajdina za pomemben prispevek k razvo-
ju športa v letu 2019. Vse članice ji iskreno čestitamo.
Leto se počasi izteka, priplesale so prve snežinke in nam 
vlile vsaj malo upanja, da bo kmalu boljše, da se bomo vr-
nili v stare čase, da bo zimski piš odpihnil virus in si bomo 
ob siju lučk spet lahko segli v roke ter si zaželeli vse naj-
lepše.

Ida Markež 
Foto: Zdravko Veldin
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Kljub izrednim razmeram, v katerih živimo, smo peščici 
otrok v vrtcu ponudili tradicionalni slovenski zajtrk in izvedli 
kar nekaj aktivnosti na to temo. Tako so otroci v manjših sku-
pinah uživali ob slovenski hrani: medu, maslu, kruhu, mleku 
in jabolku. Poslušali so pesmice na temo čebelic, si ogledali 
posnetek o naši super hrani – torej hrani, pridelani pri nas, v 
Sloveniji – in ustvarjali na to temo.
Pozabili nismo niti na otroke, ki so doma, v domačem var-
stvu. Prav vse smo spomnili na pomen vsakodnevnega zaj-
trka in jih spodbudili, da tudi doma zaužijejo tradicionalni 
slovenski zajtrk. Starši so dobili na elektronske naslove po-
vezavo do kratke video vsebine ter do pesmice s povabilom 
k ogledu in poslušanju. Prepričani smo, da so se vsaj v neka-
terih družinah odzvali in ponudili otrokom slovenski zajtrk.
Upamo in želimo, da bi tradicionalni slovenski zajtrk v nasle-
dnjem letu obeležili tako, kot nam je najbolj všeč – v polnih 
igralnicah nasmejanih in zadovoljnih otrok.

Besedilo in foto: Viktorija Vrabl, 
pomočnica ravnateljice za Vrtec

Ves čas zaprtja vrtcev aktivno sode-
lujemo z otroki, ki so doma, in njiho-
vimi starši. Pošiljamo jim povezave 
do zanimivih knjižnih vsebin, iger za 
krajšanje časa, ustvarjalne naloge ipd. 
V decembru smo jih povabili k sode-
lovanju v akciji Pošljimo nasmeh, ki so 
go organizirali študenti zdravstvene 
nege in babištva pod okriljem Zveze 
študentov medicine Slovenije. Ti opa-
žajo pri prostovoljnem vključevanju 
v domove za starejše občane vse več 
osamljenosti, strahu in pomanjkanja 
veselja. Odziv otrok in staršev je bil 
velik, v nabiralnik smo dobili risbice, 
ki bodo prav tako romale v slovenske 
domove za starejše občane ter s tem 
na obraze in v srca starostnikov zago-
tovo vnesle veselje in jim polepšale 
dni.
V prelepem decembrskem času nas je 
razveselil še sneg. Zasneženo igrišče 
nas ni zastonj vabilo k igri, zgodaj do-
poldan smo se toplo oblekli in se od-
pravili novim dogodivščinam naproti. 
Veselje ob spuščanju po hribčku, de-
lanju manjših in večjih kep, opazova-
nju sledi je bilo veliko.

Iz vrtca Najdihojca Hajdina pošiljamo 
vsem prijetne pozdrave in želimo čarob-
ne praznike. SREČNO 2021!

Viktorija Vrabl, 
pomočnica ravnateljice za vrtec

Foto: arhiv vrtca
Okrašene smrečice na igrišču vrtca

Vsak tretji petek v novembru je že od leta 2012 name-
njen posebno okusnemu slovenskemu zajtrku s ponudbo 
slovenske hrane lokalnih proizvajalcev. V prejšnjih letih 
je bilo na ta dan v vrtcu živahno, saj so nas v času zajtrka 
obiskali predstavniki občine, sveta staršev, čebelarjev in 
medijev ter se z otroki pogovorili o zaužiti hrani, poslušali 
pesmice, opazovali igro ali se celo vključili v aktivnosti.

Dan, preživet v lovski družbi

Veselje otrok med igro na snegu

Tradicionalni slovenski 
zajtrk, kot ga še ni bilo

Otroci vrtca Najdihojca Hajdina med tra-
dicionalnim slovenskim zajtrkom

Počitniški skupni lov

V nedeljo sem šel z atijem na skupni lov. Zbor je bil pri Sta-
netu ob 8.30. Z atijem sva bila pri Stanetu tretja. Pred nama 
sta prišla Franjo in Davorin. Stane je bil vodja lova. Potem 
smo malo postali in je prišel gospod Franc, ki ima psa Juga. 
Pripeljal se je Sergej, rečemo mu pa Tuni mini. Mini je meni 
in atiju največji šaljivec med lovci. Ko smo se vsi zbrali, smo 
še malo poklepetali. 
Odpeljali smo se do igrišča za golf Ptuj. Vodja Stana mi je dal 
prvo pomoč. Stana, Boris in midva z atijem smo bili na desni 
strani. Ostali lovci so bili na levi. Čez deset metrov so ti tri-
je, ki so imeli pse privezane, te izpustili, da bi fazani vzleteli. 
Tomaž je ustrelil na začetku raco. Astra je pregnala fazana. 
Stana in Boris sta poskušala zadeti fazana, a jima ni uspelo. 
Dobili smo še dve raci. Nato je Stana dobil prvo lisico. Potem 
je Tomaž šel po avto in pripeljal pijačo. Stana je dobil še eno 
lisico. Videl sem, da se nekaj premika, in to povedal atiju. Mi-
slil sem, da je zajec, a je bila lisica. Zagledala je atija in je 
že zbežala. Ati je ustrelil, a prepozno. Stana je dobil še tre-
tjo lisico. Ena lisica je ušla. Rekel je, da naj ga kličemo lovski 
Messi. Tisto, ki nam je ušla, je dobil pes Jug. Ko smo se vračali 
do avtov, je še Boris dobil fazana. Prišli smo do avtov in smo 
vse, kar smo ulovili, postavili na tla in naredili zadnji del lova. 
Lovci so spili pijačo, ostalo je samo eno pivo. Ko so živali še 
bile na tleh, me je ati slikal s Sergejem. Imel sem se zelo lepo.

Besedilo in foto: Jure Flac, 3. a
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Jesenske počitnice 
hajdinskih četrtošolcev

Počitnice sem preživela zelo lepo. Veliko sem bila zunaj. Z družino 
sem se veliko igrala družabne igre. Žal se zaradi epidemije nisem 
mogla družiti s prijatelji. Pomagala sem pri hišnih opravilih. Med 
počitnicami smo tudi zelo veliko pekli in kuhali. Zelo rada pa sem 
prebrala kakšno knjigo. Imeli smo podaljšane počitnice zaradi 
koronavirusa. Podaljšanih počitnic nisem bila najbolj vesela, ker sem 
pogrešala prijatelje in učiteljico. Upam, da se kmalu spet vidimo v 
šolskih klopeh.

                                                            Manja Ogrizek, 4. a

Med počitnicami sem se imela kar dobro. Počitnice smo preživeli 
doma zaradi koronavirusa. Veliko sem se igrala zunaj. En vikend pa 
smo odšli na morje, kjer smo se tudi kopali. Na otoku je bilo zaradi 
koronavirusa čisto drugače, ampak sta nam bila mir in tišina zelo 
všeč. Najbolj všeč pri počitnicah pa mi je, da lahko zjutraj dlje časa 
spim in da lahko več časa preživim z družino.

 Hana Krasnić, 4. a

Počitnice sem preživela odlično. Med počitnicami se mi je veliko 
dogajalo. Igrala sem se z različnimi stvarmi. Počitnice smo imeli 
šolarji podaljšane, ker je ta korona vse zamešala. Zelo sem pogrešala 
svoje sošolke in sošolce. Kako se skupaj igramo, smejimo, učimo … 
Na žalost zdaj tega ne moremo doživeti in početi.

                                                            Tara Petek, 4. a

Igral sem igrice. Mamici sem pomagal peči pecivo. S prijatelji sem se 
pogovarjal po telefonu. Peljal sem se s kolesom in skirojem. Dvakrat 
sem šel z mami v gozdiček. Vsak dan sem prebral po pet strani knji-
ge Drejček in trije Marsovčki. Z mami sem šel dvakrat na sprehod. 
Z atijem sem na igrišču metal na koš. Z atijem sem grabil odpadlo 
listje. Podaljšane počitnice so bile zaradi slabih koronskih razmer. Ni-
sem se počutil dobro zaradi podaljšanih počitnic, zato ker se nisem 
mogel družiti in igrati s prijatelji.

 Lovro Zadravec, 4. a

Med počitnicami sem odkril veliko novega. Z mojim bratcem sva 
včasih igrala nogomet, s sestrico pa košarko. Veliko smo bili zunaj 
in hodili na sprehode z mojim kužkom. Z bratcem in sestrico smo 
se tudi vozili z rolerji in s kolesi. Ko je bilo grdo vreme, smo bili v 
hiši in se igrali različne igre. Nisem pa pozabil na šolo. Učil sem se 
matematiko, slovenščino, angleščino in naravoslovje. Vadil sem tudi 
kitaro. Včasih sem pomagal babici v hlevu pobirati jajca. Z atijem 
sem bil tudi na traktorju. Zaradi koronavirusa nismo mogli z družino 
nikamor na izlet. Podaljšanih počitnic sem se veselil in hkrati ne, ker 
pogrešam šolo in prijatelje. Počitnice so bile zelo lepe.

                                                            Tilen Novak, 4. a

Počitnice sem preživel tako, da sem pomagal mamici in atiju. Mamici 
sem pomagal pri kuhanju. Kuhala sva juho, solato in za sladico pico. 
Atiju sem pomagal pri delu v dnevni sobi. Spoznal sem veliko novih 
orodij, npr. vago, izvijač, kladivo, imbus ključe in alfa nožek. Ko je šel 
moj bratec spat, sem se sprostil. Včasih sem šel na telefon, računalnik 
ali pa sem šel brat knjigo za bralno značko. Prebral sem že od 81 
strani do 89. Knjiga je zelo zanimiva. Naslov bom povedal, ko bom 
pripovedoval knjigo. V petek sem pospravil svojo sobo in dobil novo 
mizo. V nedeljo sem se zgodaj zbudil in sem pripravil zajtrk. Pripravil 
sem klobase, sir, jajce, kruh, majonezo in čaj. Zajtrk sem pripravil za 
atija, mamico, zase in za moje tri brate. V ponedeljek smo z bratom 
in mamico šli pobirat listje od fige. V četrtek sem šel na sprehod. Zra-
ven sem vzel svojo psičko Taro. V petek pa sem dobil novi računalnik 
in sedaj veliko delam na njem. V soboto sva šla z atijem v trgovino 
po nove radiatorje, ki jih je namestil v dnevno sobo. V nedeljo je ati 
končal dnevno sobo in smo se lahko igrali v dnevni sobi. Dnevna 
soba je zelo lepa. Zelo lepo je pobarvana, urejena in čudovita. Zelo 
pogrešam šolo in prijatelje in tudi učiteljico. Sedaj smo se začeli učiti 
na daljavo, kar je tudi v redu, ampak v šoli je boljše. Počitnice so bile 
podaljšane zaradi novih okužb, zato se nisem preveč dobro počutil. 
Upam, da bo hitro minilo.

 Anaj Dobnik, 4. a

Ko sem zadnji dan šole prišel domov, sem bil zelo vesel. Veselil sem 
se počitnic. Med počitnicami smo veliko planinarili in kolesarili. Oče 
me je vpisal na cestno kolesarstvo. Nisem še dobil cestnega kolesa, 
a ga dobim kmalu. Izvedel sem, da so podaljšane počitnice, ker nas 
napada koronavirus. Zelo sem se razveselil, saj ne bo šole. Dodatne 
počitnice so mi zelo ustrezale.

                                                           Lovro Vaupotič, 4. a

Med počitnicami sem se igral s sestrama in z mamo in atijem, s 
prijatelji smo hodili na igrišče igrat nogomet, igral sem videoigrice. 
Počitnice so mi bile všeč, ker sem lahko dlje spal, preživel več časa s 
svojo družino, se igral. Počitnice so bile podaljšane zaradi koronavi-
rusa. Mislili smo, da bomo lahko po še enem tednu počitnic šli v šolo. 
Vendar imamo sedaj pouk na daljavo. Meni je tudi tako všeč.

 Rok Belić, 4. a

Med počitnicami je bilo zelo lepo. Igrala sem nogomet, košarko, brala 
knjige, pomagala sem mamici kuhati in pri hišnih opravilih. Počitnice 
smo imeli dva tedna, en teden krompirjevih in nato še en teden 
podaljšanih zaradi koronavirusa. Zaradi podaljšanih počitnic nisem 
bila preveč vesela, saj mi je bil občasno dolgčas. Med počitnicami 
sem pogrešala prijatelje, sošolce in učiteljico. Ko mi je mamica 
rekla, da bomo imeli šolo na daljavo, sem bila vesela, ker sem se že 
ustrašila, da bomo imeli še en teden počitnic. Med počitnicami sem 
šla včasih tudi k prijateljici. Pogosto sem šla z mamico na sprehod ali 
kolesarit. Tako so počitnice hitro minile.

                                                            Lia Drevenšek, 4. a

Letos so bile počitnice malo drugačne zaradi koronavirusa. Preživljali 
smo jih doma. Igral sem se s svojo sestrico. Malo sem tudi ponavljal 
snovi. Ko je bil lep, sončen dan, sem igral nogomet. Šli smo tudi na 
sprehod v gozd. Tam smo nabirali storže in gobe. Zaradi koronaviru-
sa so se počitnice podaljšale. Bil sem žalosten, ker nisem šel v šolo. 
Pogrešal sem sošolce in učiteljico.

 Lan Kaisersberger, 4. a

Počitnice sem preživela lepo. Za bratranca sem izdelala garažo za 
avtomobilčke. Vozila sem se s kolesom. Svojemu mucu sem naredila 
hiško. Gugala sem se na gugalnici. Podaljšane počitnice so bile zato, 
ker je bilo preveč okužb. Zaradi tega sem pogrešala šolo.

                                                            Julija Kotar, 4. b

Med počitnicami je bilo nekaj lepega vremena, zato smo se veliko 
sprehajali in se zunaj igrali. Z mojim polbratom Tjašem sva se igra-
la tudi znotraj. Igrala sva se z igračami, ki nama jih je kupila moja 
polbabica Lidija. Med počitnicami sem tudi brala in igrala na klavir. 
Počitnice so bile podaljšane za en teden zaradi virusa covid-19. To 
mi sicer ni bilo všeč, ker rada obiskujem šolo, ampak upam, da ga 
bo čim prej konec. Z babico sva tudi pospravljali in čistili. K meni je 
prišla tudi moja mrzla sestrična Mia. Moje počitnice so mi bile zelo 
všeč.

 Živa Juriševič Krajnc, 4. a 

Večji del počitnic sem preživel doma, saj zaradi korone nismo smeli 
nikamor. Prvi dan počitnic sem bil pri babici in dedku, ki sta mi 
kupila haverboard. Od veselja sem ves dan ždel na haverboardu. 
Preostali del počitnic sem preživel doma. Starša sta bila v službi, zato 
sem pomagal pri hišnih in zunanjih opravilih. Dediju in babici sem 
pomagal grabiti listje, v kokošnjaku sem pobral jajčka in pobožal 
svojega zajčka. Vsak dan, ko sta starša prišla iz službe, smo šli s psičko 
na sprehod in po vitamin D. Proti večeru pa sem vsak dan še malo 
igral igrice. Počitnice so bile zaradi ukrepov podaljšane, ampak so 
vseeno prehitro minile.

                                                            Matic Šmigoc, 4. a 

Med počitnicami smo gledali dva filma. Zgodbe iz Narnije: Lev, 
čarovnica in omara. Izdelovali smo netopirje in pajke. Okrasili smo 
si stanovanje s pajčevinami, pajki, netopirji, okostnjakom in duhci. 
Spekli smo pecivo, ki je bilo videti kot pokopališče. Zvečer smo prižgali 
sveče v bučah in gledali film Hokus pokus. Zaradi koronavirusa smo 
imeli podaljšane počitnice in tega sem se razveselil. V petek sem 
imel rojstni dan. Dobil sem čokolado in monopoli. Letos smo spekli 
čokoladno torto kar doma. Bila je zelo dobra.

                                                            Gal Kokol, 4. a

Letošnje jesenske počitnice so bile drugačne kot doslej. Prvi razlog 
je bil, da so bile en teden podaljšane zaradi virusa covid. Počitnice 
sem preživela s svojo družino. Imela sem se lepo. Po drugi strani pa 
sem bila žalostna, ker se nisem mogla družiti s prijatelji. Ob prazni-
ku reformacije smo doma praznovali noč čarovnic. Z družino smo 
se oblekli v grozna oblačila. Babica me je naučila peči medenjake. 
Svečke in cvetje smo na grob odnesli pred 1. novembrom. Vsak ve-
čer sem peljala svoji dve psički na sprehod. Veliko sem se igrala z 
bratcem in sestrico. Vesela sem, da smo v moji družini zdravi.

 Iva Evita Premzl, 4. a 

Z Anjo in Majo smo pripravile zabavo za noč čarovnic. Kostume smo 
si naredile same. Jaz sem bila zamaskirana v pajka, Anja v morilca, 
Maja v okostnjaka, Magdalena v čarovnico in Anastazija v bučo. Do-
bile smo se ob 17. 45. Zunaj je bila že tema. Najprej smo se igrale 
različne igre, potem je sledil lov na zaklad. Mislile smo iti pogledat še 
pokopališče, ki smo ga same naredile, ampak je bilo preveč strašno. 
Sledila je zabava pri Anji. Tam smo jedle mini hamburgerje, trojni 
čips, bombone in pecivo. Pile smo kri (jagodni in jabolčni sok). Lovile 
in iskale smo bleščeče zapestnice. Igrale smo se tudi z baloni. Zaba-
va je bila do 21.00. Počitnice so bile podaljšane zaradi koronavirusa. 
Ko sem izvedela za to, sem se počutila »tako tako«.

Avguština Marčec, 4. a 

Ko so se začele počitnice, sem bil vesel, saj še je bilo lepo vreme in 
sem se lahko zunaj igral. Brcal sem žogo z atijem. Metal sem žogo tudi 
na koš. Ko je bilo lepo vreme, smo šli na sprehod jaz, sestrica, mami 
in ati. Zunaj smo pekli kostanje. V gozdovih smo nabirali lepo listje. 
Podaljšane počitnice so bile zaradi koronavirusa. Zaradi podaljšanih 
počitnic sem bil žalosten, ker nisem videl svojih prijateljev.

                                                           Tilen Ivančič, 4. b 

Jesenske počitnice sem preživel doma. Ati je imel dopust, zato smo 
bili veliko zunaj. Igrala sva nogomet in veliko smo kolesarili. Pri babi 
in dediju v Hajdošah smo pekli kostanje. Doma smo igrali družab-
no igro Cluedo. Med počitnicami sem prebral knjigo Drejček in trije 
Marsovčki. Ko smo že mislili, da je počitnic konec, smo izvedeli, da so 
zaradi ukrepov proti covid-19 podaljšane. V podaljšanih počitnicah 
sem prebral še knjigo Kosovirja na leteči žlici. V sredo je k meni na 
obisk prišel sošolec Blaž, s katerim sva večinoma igrala igre na play-
stationu. Kljub podaljšanju so tudi te počitnice hitro minile. Želim si, 
da bi se lahko čim prej vrnil v šolo in spet videl učiteljico in sošolce.

 Blaž Zagoranski, 4. b 

Počitnice so bile podaljšane zaradi koronavirusa. Preživel sem jih 
tako, da sem hodil na sprehode, se igral s svojo sestrico, vozil s ko-
lesom, igral nogomet in s svojimi prijatelji igral igrice. Čeprav sem 
pogrešal šolo in prijatelje, sem bil vseeno vesel, da sem doma, saj 
sem lahko dolgo spal in se veliko igral. Veliko sem tudi bral. Počutil 
sem se v redu, saj sem bil zdrav jaz in tudi moja družina.

Tai Žumer, 4. b 

Minule počitnice so bile nekaj posebnega. Zaradi virusa so trajale 
dva tedna. Preživeli smo jih doma, saj je bilo gibanje na ozemlje 
občina Hajdina omejeno. Kljub temu sem počitnice preživela lepo. 
Prespala sem pri prijateljici Mari in Izi. Z bratom sva se igrala. Obiskala 
sta me bratranec in sestrična. Med počitnicami sem se precej rolala, 
sprehajala, kolesarila in jahala konja. Vadila sem tudi flavto in se učila. 
Brala sem Kosovirja na leteči žlici. Ker so bile počitnice daljše kot 
ponavadi, sem pogrešala pouk, prijatelje in učiteljico. Šola je zakon. 
Upam, da se čim prej vidimo v učilnici.

                                                            Zala Zelenko, 4. b

Zbrala in uredila: Bojana Mlakar

Med krompirjevimi počitnicami sem se imel lepo. Z bratcem Ma-
ticem sva igrala različne družabne igre. Pogosto sva bila na igrišču, 
kjer sva se lovila, igrala nogomet, gugala, tekala in vozila po tobo-
ganu. Vsak dopoldan sva bila pri babici, ker je bila mami v službi. Da 
smo imeli podaljšane počitnice, je bilo fino, ampak zdaj pa bi bilo 
lepo, da bi se s prijatelji vrnili v šolo, čeprav zaradi koronavirusa to 
ni mogoče. Upam, da se čim prej vidimo v šolskih klopeh, ker že vse 
pogrešam.

Maj Mlakar, 4. b 
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Krompirjeve počitnice sem preživel zelo pestro. V prvem tednu 
počitnic sem vsak dan z atijem igral nogomet, tekal do Gerečje vasi. 
Ker imam majhnega bratca, sem se veliko igral tudi z Mihcem. Prek 
slušalk smo s prijatelji in sošolci igrali igrice in se pogovarjali. Konec 
prvega tedna smo izvedeli, da imamo še en teden podaljšanih 
počitnic zaradi razmer, ki jih imamo v Sloveniji. V drugem tednu 
počitnic sem malo pogrešal šolo, svoje sošolce, prijatelje in učiteljico. 
Bral sem knjigo, se igral, hodil na sprehode in se vozil s kolesom. 
Počitnice so minile hitro in spet je tu šola, čeprav na daljavo.

                                                            Blaž Metličar, 4. b 

Počitnice so se začele. Med počitnicami sem bila doma, večinoma je 
bilo vreme lepo, tako da sem bila vsak dan zunaj in se igrala. V petek 
je prišlo obvestilo, da bomo imeli še en teden podaljšane počitni-
ce. Bila sem vesela, ampak sem pogrešala svoje sošolke, ker med 
počitnicami nobenega nisem niti videla niti slišala. Počitnice so se 
morale podaljšati zaradi korone, ker je bilo vse več okuženih. Sedaj 
poteka šola na daljavo, ampak jaz bi bila rajši, da se šola odpre.

Nadija Viković, 4. b 

Juhu, počitnice imam res rada. Lahko sem dolgo spala, se igrala in 
gledala TV. Torbo sem potisnila v kot in zvezkov se niti dotaknila 
nisem. Mami mi ni težila s knjigami in računi. Nisem nič brala, le igrala 
sem se. Z bratom sva si kupila playstation. Sicer imamo dve konzoli 
in se kregamo, ker smo trije in brat Nikola tudi hoče igrati. Pobegnil 
nam je psiček in zdaj mi je žal, da ga nisem peljala na sprehod, ampak 
življenje gre naprej. Učiteljica nam je javila, da nam bodo počitnice 
podaljšali. Žalostna sem, da se ne bom družila s prijateljicami.

                                                            Keli Tomanič, 4. b 

Letos smo imeli daljše krompirjeve počitnice, ker je veliko ljudi 
okuženih z virusom. Da se ne bi širil, se ne smemo družiti. Počitnice 
sem preživela doma, ker nismo smeli nikamor iti. Ko je bilo lepo 
vreme, sva se s sestro igrali z žogo in mojim kužkom Tomijem, ki je 
še posebej vesel, če ga izpustim iz hiše. Malo sem tudi gledala TV in 
na telefonu igrala igrice. Babi sem za rojstni dan narisala risbico. Zelo 
ji je bila všeč. Dobili smo tudi nove sosede, ki imajo malega fantka. 
Malo že pogrešam sošolce in našo učiteljico.

                                                           Kaja Hohnec, 4. b 

Počitnice so nam podaljšali zaradi korone, zato smo bili še en teden 
doma. Med počitnicami sem igral playstation, se igral, gledal foto-
grafije iz leta 2009, bil sem pri svoji babici, sosedi Mimiki. Pomagal 
sem atiju pri popravilu avtomobilov, s Keli sva se igrala v najini lese-
ni hiški, se vozila s kolesom in skrivala staršem. K nam je prišel tudi 
Miha, ki je prinesel še več igric. Zdaj se spet učimo na daljavo. Upam, 
da bo vsega s korono skoraj konec.

Kevin Tomanič, 4. b 

Te počitnice so bile drugačne od ostalih počitnic. Zaradi virusa se 
nismo družili s prijatelji in sorodniki. Z družino smo šli na pohod do 
Črnega jezera, nabirali smo kostanje in veliko kolesarili. Velikokrat 
smo igrali družabne igre in večkrat skupaj pospravljali hišo. Med 
podaljšanimi počitnicami sem se imela super, pa čeprav sem bila 
največ časa doma.

 Mara Cafuta Gajšt, 4. b 

Počitnice sem preživela s prijatelji in sosedi. Veliko sem hodila na 
sprehode z babico in s staršema. Z atijem in bratom smo vsak dan 
tekali, z mamico pa sva večkrat spekli pecivo. Med počitnicami sem 
se tudi učila in veliko brala. Zaradi koronavirusa so nam počitnice 
podaljšali za en teden, a jaz sem si želela, da bi se takoj vrnili v šolo.

                                                           Sara Hercog, 4. b 

Težko sem pričakoval prve počitnice to šolsko leto. Veselil sem se 
družinskega izleta, ampak nismo šli nikamor, ker je okužba z viru-
som covid-19 še vedno zelo razširjena. Ves čas smo morali biti doma. 
Tudi obiski in druženja s prijatelji so bili prepovedani. Bil sem doma z 
bratom in sestrama. Vsi skupaj smo morali skuhati kosilo. Popoldan 
smo večkrat pekli kostanje in se igrali družabne igre. Počitnice so se 
podaljšale za en teden. V tem času sem praznoval tudi rojstni dan z 
družino. Za rojstni dan sem dobil Nintendo Switch, ki sem si ga želel 
že zelo dolgo. Med počitnicami mi ni bil dolgčas.

 Marko Sitar, 4. b b

Med počitnicami sta bila pri meni bratranec in sestrična. Skupaj smo 
hodili na sprehode, se igrali in skakali po trampolinu. Ko je deževalo, 
smo skakali po blatnih lužah. Babica nas ni mogla ustaviti. Zvečer 
pred spanjem smo vohunili po hiši. Ko sta sorodnika odšla domov, 
sem se igrala s svojo sestrico Hano. Skupaj sva se igrali vrtca. Jaz sem 
bila njena vzgojiteljica in mama. Trikrat je pozabila narediti domačo 
nalogo. Očija smo večkrat hoteli prepričati, da bi imeli psa. Ob veče-
rih smo imeli predstavitev o psu. Jaz sem si zaželela psa samojeda. 
Mami mi je povedala, da samojed dobi rumeno dlako, če je napačno 
hrano. Napisala sem že, kdo bi imel z njim katera opravila. Očija nam 
še vedno ni uspelo prepričati, da bi imeli psa, ker misli, da je z njim 
preveč dela. Počitnice so se podaljšale zaradi koronavirusa. To mi je 
bilo zelo všeč, ker se mi ni treba učiti. Trenutno sestavljam sesta-
vljanko s 500 koščki.

Iza Verbajs, 4. b 

Zbrala in uredila: Nataša Štumberger

Pouk zaradi korone poteka doma z mamico. To mi ni všeč, ker bi se 
drugače lahko družili v šoli in s prijatelji.  

LIN, 1. a

Raje bi šel v šolo, ker se tam več naučim. Doma je v redu, ker dobro jem in 
se lahko družim s prijatelji.  

ŽAN, 1. a

Doma je fajn, samo pogrešam prijatelje!  
ANŽE, 1. a

Šolanje doma ni težko, učiteljica nam vse pripravi. Pogrešam pa sošolce, 
da smo skupaj, da se igramo. Prav tako pogrešam učiteljice in vse, ker je v 
šoli bolj zanimivo. Želim se čim prej vrniti v šolo.  

NAOMI, 1. a

Šolanje od doma ni v redu. Ni mi všeč, ker ne morem v šolo in se ne 
morem družiti s sošolci.  

KAJA, 1. a

Meni je fajn delati doma, so pa mi malo težke številke, ki jih moram pisati.  
ANAJA, 1. a

Šola na daljavo mi je v redu, ker sem najrajši doma.  
NEJA, 1. a

Šola na daljavo mi ni tako v redu. Pogrešam že sošolce in učiteljico. Raje 
bi šla nazaj v šolo.  

NIA, 1. a

Fajn je, ker ni toliko naloge in se lahko več igram. Lahko se pogovarjam s 
sošolci prek računalnika.  

MAGDALENA, 1. a

Pri šoli na daljavo mi ni všeč to, da pogrešam svoje prijatelje. Super pa je, 
da imam mamico ob sebi ves dan. 

IVA, 1. a

Šola na daljavo mi ni všeč zato, ker pogrešam svoje prijatelje, všeč pa mi 
je, da sem ves dan s svojo družino.  

INJA, 1. a
Zbrala: Dragica Kosi

Šola na daljavo mi je kar v redu, ampak si želim nazaj med svoje sošolce 
in sošolke. Pogrešam tudi učiteljico Mojco in svojo učilnico.  

MIHA, 1. b

V šoli je boljše, ker se s sošolci skupaj igramo in učimo. Komaj čakam, da 
se vidimo na Zoomu in da gremo nazaj v šolo. Pogrešam šolo in prijatelje.  

TAJA, 1. b

Šola od doma mi ni fajn, ker pogrešam svoje prijatelje in učiteljici Mojco 
in Dragico. Ni mi fajn, ker moram delati za šolo doma. Raje bi delala v 
šoli.  

NAJA, 1. b 

Slabo je, ker ni najboljšega šolskega hamburgerja, ker pogrešam prijatelje 
in učiteljice ter igrišče.  

ROK, 1. b

Šolanje na daljavo je super, ker je manj učenja, naloga se dela kadarkoli, 
pa še mamica je lahko učiteljica. Ni pa mi všeč, ker so glasovi sošolcev in 
sošolk drugačni prek računalnika in ne maram pogovorov prek kamere. 
Tudi učiteljica v šoli bolje razloži snov kot pa mamica doma.  

ŽANA, 1. b

Tudi korona se bo enkrat nehala in jo bomo premagali in bomo maske 
lahko vrgli v zrak. Do takrat pa potrebujemo vitamine in smo doma 
zaščiteni. Naloge delamo na daljavo, in ker so učiteljice prijazne, ni nič 
težko. Meni šola na daljavo ni preveč všeč, ker se ne moremo videti v živo. 
Pogrešam sošolce in učiteljico.  

LUKAS, 1. b

Žal mi je, ker nisem v šoli, kjer bi bil s svojimi sošolci. Tudi doma mi je lepo.  
NIDAN, 1. b

Šola na daljavo mi je všeč, ampak pogrešam pravo šolo. Komaj čakam, 
da se bo šola spet odprla.  

JULIJA, 1. b

Dobro je, ker smo doma, zjutraj lahko dlje časa spim, se učim in delam 
naloge. Pogrešam pa svoje sošolce in učiteljice, zato sem vesela, ko se 
vidimo in slišimo prek računalnika.

MELANI, 1. b

Šola na daljavo mi ni všeč, ker moram biti preveč za računalnikom in zelo 
pogrešam svoje prijatelje in igro z njimi.  

NIK, 1. b

Šola na daljavo mi je v redu, čeprav sem raje v šoli, zato ker nas učiteljice 
več in bolje naučijo kot starši doma. Učiteljico Mojco imam rada in jo 
pogrešam. Pogrešam tudi sošolce.  

MAŠA, 1. b

Ni mi fajn, ker nam učiteljica snovi ne more pokazati na tabli. Učiteljica 
nam ne more prebrati, kaj imamo za nalogo. Raje bi bila v šoli, ker se je v 
šoli laže učiti kot doma.  

EVA, 1. b
 
Boljše je, da se učimo in delamo naloge v šoli. Pogrešam prijatelje.  

BRINA, 1. b

Raje sem v šoli, ker se tam družimo in se zunaj igramo. V šoli se lahko 
pogovarjam s sošolci in jih že zelo pogrešam.  

JAKA, 1. b

Zbrala: Mojca Purg

Kako o delu na daljavo razmišljajo prvošolčki
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LITERARNI PRISPEVKI UČENCEV OŠ HAJDINA

Knjižnica
Knjižnica goji pravo bogastvo besed;
pesmi, pripovedi in ves bogati svet.
Je pomembna kakor oče in mama,
je kakor uteha, 
v žalostnih trenutkih rama.                                                     

                                                            

Matevž Peklar, 6. b 

Kadar berem
Kadar berem, 
sem sproščena in vidim to, 
kar želim;
česar v današnjem življenju 
videti ne morem in ne želim.

Vidim vse nemogoče stvari,
a so lahko mogoče, 
če jim v svoji domišljiji prosto pot dovolim.                                                

Hana Vaupotič, 6. b 

Knjige
Knjige so različne,
zanimive in odlične.
Za velike kraljične 
in mlade gospodične.

Knjige so pomembne
za šaljive in radovedne.
Vsaka knjiga različen ima pomen,
vsaka knjiga ima svoj zven. 

                                                        
Živa Matjašič, 6. b b

Med počitnicami mi je bilo malo dolgčas 
zaradi prepovedi druženja. Po navadi gre-
mo v kino, na obisk povabim prijatelje, 
grem za kak dan na počitnice k babici, obi-
ščemo grobove in obiščemo atijevega so-
delavca, ki ima rojstni dan in tam zakurimo 
čarovnico.
Bila sta tudi dva posebna dneva, noč ča-
rovnic in dan mrtvih. Za noč čarovnic so 
si ljudje lepo okrasili domove. Tudi jaz sem 
naredila okraske in smo hišo okrasili s ku-
pljenimi in doma narejenimi okraski. Z dru-
žino smo si za noč čarovnic pekli kostanje, 
zvečer pa gledali filme. 
Praznovali smo tudi bratov rojstni dan. Ker 
zaradi ukrepov nismo mogli prav prazno-
vati z ostalimi, smo mu z družino pripravili 
presenečenje in okrasili hišo z baloni. Po-
sladkali smo se tudi s torto.
Med počitnicami smo kuhali tudi mojo naj-
ljubšo jed, sarmo, pri kuhi sem z veseljem 
pomagala. Igrala sem videoigre, poslušala 
glasbo, se učila in družila z družino.

Teja Karo, 6. b 

Svoje podaljšane počitnice sem izkoristil za 
mnoge preživete ure v naravi. Veliko sem 
kolesaril, se sprehajal, telovadil in se rekrei-
ral v košarki, nogometu in badmintonu.
Tudi staršem sem pomagal pri raznih opra-
vilih, ki jih je bilo treba postoriti pred pri-
četkom zime. Imel pa sem še eno posebno 
nalogo, da sem uredil zimski brlog za mojo 
kopensko želvo Žužo. Zjutraj, ko še sonce 
ni zasijalo, sem izkoristil čas za branje knjig. 
Prebral sem knjigo Ranta vrača udarec, 
ki je bila zelo zanimiva in sem z branjem 
nasmejal vso družino. Ampak kljub podalj-
šanim počitnicam nisem pozabil na šolske 
obveznosti. Razporedil sem si urnik in tako 
vsak dan ponavljal snov pri posameznih 
predmetih. Mislil sem, da bomo po kon-
čanih počitnicah ponovno sedli v šolske 
klopi, da se bomo ponovno srečali s sošolci 
in učitelji. Vem, da se moramo prilagajati si-
tuaciji, v kakršni smo, vendar močno upam, 
da se zadeve čim prej uredijo in pridemo v 
ustaljene tirnice.

Rene Vrbnjak, 6. b 

Knjižnica
Knjižnica mi vedno nudi veselje, mirnost in 
uspeh.
Rada zahajam vanjo, saj se sprostim in umi-
rim.                                     

Ema Anemari Premzl, 6. b 

Cesarjeva izguba
Nekoč je živel volk, ki je imel zelo rad zlato 
in zato je nekega dne šel v vas, v kateri je 
bil ogromen grad. Volk je vedel, da se v 
njem skriva zaklad, zato je poklical svoje 
prijatelje, da bi zaklad lažje ukradli. Lisica, 
kača in mravljinec so takoj pritrdili, ko jim 
je predstavil načrt, saj so prav tako tudi oni 
oboževali zlato. V gradu je pa živel cesar, 
ki ni skrbel za svoje služabnike in se je raje 
zanimal za zajtrk, kosilo in večerjo. Hrana 
mu je bila najpomembnejša. Tisti dan, ko je 
cesar dal za kosilo samo eno žemljo kruha, 
so volk, lisica, kača in mravljinec ukradli 
zlato in ugotovili, da to ni samo navadno 
zlato, ampak je takšno, da če kaj zapraviš, 
se le-to podvoji. Ko je cesar prišel v klet, da 
bi preveril zlato, je znorel in prisegel, da bo 
nekoč našel to zlato in se maščeval. Ampak 
je namesto tega pristal v zaporu in tako so 
v kraju dobili novega vladarja, ki je imel čut 
za ljudi.

                                                       

Anej Dobnik, 6. a

Podaljšane jesenske počitnice

Šlo je proti koncu jesenskih počitnic. 
Nisem bil vesel, da imamo šolo na daljavo. 
Potem sem pa izvedel, da so se počitnice 
podaljšale še za en teden. Po eni strani sem 
bil vesel, ker je bil še en teden počitnic, po 
drugi pa žalosten, da še ni pouka. V teh 
dnevih sem se veliko igral zunaj, saj je bilo 
lepo vreme. Dva tedna sta minila hitro in te 
dneve sem preživel lepo.                                                

                                                        
Aljaž Fostnarič, 6. b 

Knjižnica je pravi grad
Knjižnica je pravi grad;                                                                                                            
v njem živi ogromno kraljev in kraljic,
gospodov in dam
in tudi kakšen škrat –
in vsi nas vabijo v vsakdan …

Tisti, ki še tega gradu ni obiskal,
ne bo nikoli skrivnosti knjig poznal.                                                    

                                                         

Rea Kuća Belšak, 6. b

Branje
Branje je pomembno za stare in mlade,
četudi se nam včasih najbolj ne dopade.
Brati je treba za vse življenje,
čeprav te kdaj mine potrpljenje.
Ustvarjaš si besedni zaklad
in se s tem pohvališ rad.                                                                                      
                              

Aljaž Fostnarič, 6. b  

Marljiv kot čebela
Sem priden kot čebela, ki leta iz cveta do cveta.
Marljiv, delaven in zvest, vedno pripravljen nared.

Mami pomagam, ona to ve, zato nagradi me, objame me.
Pripravim vsem zajtrk – je med, nikoli ne zmanjka mi sladkih besed.

So jabolka, orehi, maslo in med na mizi pri nas, saj taki je red.
Kruh ajdov omamno diši, ga mama je spekla, sladkamo se vsi.

S sestrico Evo se rada sladkava, a jabolka od vsega najraje imava.
Eva mleka ne mara, zato si pripraviva čaj in ga z medom sladkava.

Tudi kruh in medenjake bova naredila, nekaj jih bova pojedla, nekaj razdelila. 
Ponosna bo mama na naju zelo, ker takih čebelic vsi nimajo.                       
                             

Aljaž Ozmec, 5. a Zbrala in uredila: Irena Vesenjak

Počitniško razmišljanje

Med počitnicami me je navdušilo, da sem prespala pri babici s se-
strično Zalo. Veliko sva se smejali, se igrali in pomagali kuhati. Najine 
jedi so bile zelo okusne. Pekli sva tudi piškote in španske vetrnice, ki 
so takoj zmanjkale. Brala sem tudi zanimivo knjigo Pobeg.
Razveselilo me je, da sem še lahko nekaj časa ostala doma, saj sem 
ta čas preživela z družino. Odšli smo na dolg sprehod in opazovali 
sončni zahod.
Presenetilo me je, da se bomo šolali na daljavo vsaj še en teden.
Žalostna nisem bila, saj sem se vsak dan imela lepo. 
Obžalujem, da nisem s sestrično preživela še več časa, saj sva se imeli 
lepo.
Moje počitnice so bile živahne, vesele, prelepe in komaj čakam na-
slednje. Všeč pa mi ni bilo, da so zaradi koronavirusa prišli novi ukre-
pi.
                            

Julija Mohorič, 7. b   

Med počitnicami me je navdušilo, da sem imela čas zase in za dru-
žino. 
Razveselilo me je lepo vreme, saj sem kljub trenutnim razmeram 
lahko preživljala čas na prostem.
Presenetilo me je, da so se politiki odločili za podaljšanje počitnic, 
čeprav sedaj nadaljujemo šolanje na daljavo.
Žalostilo me je, da sem med počitnicami imela veliko časa, ki ga za-
radi razmer nisem mogla preživeti s prijatelji.
Obžalujem, da nisem več časa namenila stvarem, ki jih rada poč-
nem, in se več družila z ljudmi, ki jih imam najraje.
Moje počitnice so bile kljub stvarem, ki bi jih lahko spremenila, in 
kljub času, ki bi ga lahko bolje izkoristila, lepe in zabavne.
                                                                                      
                             

Ajda Kozel Tole, 9. b 

Med počitnicami me je navdušilo, da smo se z družino vozili s kolesi 
in da smo se ustavili na progi, kjer so skakali z motorji za motokros. 
Razveselilo me je, da smo doma vsak dan pogledali en film.
Presenetilo me je, da sta Val in Patrik za Dravo naredila skakalnico.
Žalostilo me je, da je naš maček imel otečeno ustnico.
Obžalujem, da sem si skoraj uničil skiro.
Moje počitnice so bile super.
                                                   

                                                         

Urban Emeršič, 7. a b

Med počitnicami me je navdušilo, da sta si ati in mami vzela prosto in 
smo šli večkrat igrat tenis. Z atijem nama je uspelo premagati mamo 
in brata Urbana. Veliko smo hodili na sprehode, nabirali smo kostanj, 
se lovili in se pogovarjali. 
Razveselila me je novica o dodatnem tednu počitnic. Tega res nisem 
pričakoval, čeprav sem po tihem upal. To je zame pomenilo dodaten 
teden prostega časa.
Presenetila sta me ati in mami, ko sta kupila igralo in praskalnik za 
našega malega mucka. Močno si želim, da bi mucek ostal v hiši tudi, 
ko bo velik.
Žalostilo me je, da računalniška igrica, ki mi je všeč, ni bila več 
znižana.
Med počitnicami nisem ničesar obžaloval.
Moje počitnice so bile odlične, saj sem lahko zjutraj dolgo spal, igral 
računalniške igrice in preživel veliko časa s svojimi starši.
                                                    

                                                        
Vid Skledar, 7. a 
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Tretješolci na kmetiji Murko
Foto: Maja Majcen

Kmetija Murko ni navadna kmetija. To je zabavna kmetija, 
kjer je ljubezen do narave začutiti že v zraku. Ob prijaznem 
in toplem vodenju gospe Mateje in gospoda Mirana otro-
ci raziskujejo, se seznanjajo z našo kulturno dediščino, se 
učijo spoštovati in imeti radi naravo. Učijo se kuhati doma-
če, preproste jedi, uživajo v stiku z živalmi. Igrajo se igre, ki 
so se jih igrali otroci nekoč, pa tudi takšne, ki so značilne 
za današnji čas.
Maks Mai Kokol iz tretjega razreda je svoje spomine str-
nil tako: »Zjutraj smo se zbrali pred šolo. Šli smo na kmetijo 
Murko. Hodili smo deset minut. Kmetija Murko se nahaja na 
Zg. Hajdini. Imajo zelo veliko živali: kozo, dva ponija, kokoši, 
koze, zajčke, goske in purane. Delali smo piškote. Pekli so se 
štirideset minut. S sošolci smo luščili koruzo. S seboj smo vzeli 
kostanje. Tam so nam jih spekli. Opoldne smo se vrnili v šolo.
Oj, kako je bil krasen dan!«
Učenci in učitelji od prvega do petega razreda smo v okto-
bru na zabavni kmetiji preživeli res lep dan. Zahvaljujemo 
se gospodu in gospe Murko, da smo lahko bili del njihove-
ga vsakdana.

Karmen Jerenko

Kamenčki prijaznosti

13. novembra je mednarodni dan 
prijaznosti, ki ga po svetu praznuje-
mo vse od leta 1998. Vsako leto na ta 
dan v številnih državah z deljenjem 
rumenih rož poudarjajo potrebo po 
preprostih dejanjih, s katerimi polep-
šamo življenje drug drugemu. 
Učenke osmega in devetih razredov, 
ki obiskujemo interesno dejavnost 
Klub najstnikov, smo sive kamenčke s 
svojimi poslikavami in dobrimi misli-
mi spremenile v kamenčke prijazno-
sti.
Ko se vrnemo v šolo, jih bomo pustile 
na različnih mestih, da bodo nekomu 
na njegovi poti polepšali dan, morda 
prinesli srečo, zaupanje vase idr.

Klub najstnikov na OŠ Hajdina z uči-
teljico Matejo Draškovič

Na kmetiji Murko

Luščenje koruze

Pohod na Lovrenška 
jezera – športni dan

Bilo je lepo, sončno jesensko oktobrsko jutro, ko smo se 
z učenci predmetne stopnje odpravili na Lovrenška jeze-
ra. Pot nas je vodila do Zreč, od tam pa po vijugasti cesti, 
obarvani z jesenskimi barvami, do Rogle. Jezera imajo v 
jeseni prav poseben čar. Prišli smo do razglednega stolpa. 
Po lesenih brveh smo se med rušjem sprehodili v osrčje 
barja. Ob poti so tudi klopi, na katerih smo se odpočili, po-
malicali in uživali v neokrnjeni naravi, ki jo ponuja barje. Za 
krožno pot smo potrebovali približno tri ure.
Vsi smo uživali, ker smo imeli tako lep, z energijo napol-
njen dan.

Besedilo in foto: Tatjana Pačnik

Zaslužena malica

Pot po mostnicah ob jezerih
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Slovenski tradicionalni zajtrk – na daljavo? Zakaj pa ne!

To leto je posebno. Na kakršen koli način, na vseh podro-
čjih, ki jih zajema življenje. Situacija, ki se je razplamtela 
v naša življenja, od nas terja trud in energijo, ki bi ju sicer 
vlagali v nekaj drugega, morda v kaj bolj pomembnega. 
In kaj je zares pomembno? Kaj ima prednost pred vsem? 
Vsak ima svoj odgovor, zase, za svoje okoliščine, za svoje 
življenje. Ampak če kaj, je pomembno življenje, trenutki, ki 
nas vsak dan znova in znova dvignejo in polnijo z energijo 
srčnosti, iskrenosti in človeštva. Vsak dan znova se sesta-
vimo in se trudimo narediti nekaj posebnega in drugač-
nega. V teh okoliščinah je to še posebej pomembno. Kako 
biti človek, kako drug drugemu polepšati dan in vnesti ča-
robnost. Tako smo se tudi letos odločili, da bomo napeli 
vse moči, dali zadnje atome energije in dali od sebe vse, 
kar zmoremo in znamo. 
Da je krog sklenjen, je pomembnih več dejavnikov. V šoli 
so to učenci, starši in učitelji. Slišimo, beremo in zavedno 
ali nezavedno čutimo pritiske, kritike, očitke, a se trudimo, 
da postavimo v ospredje skupen interes, to so učenci. Če-
prav je letošnje leto drugačno, smo se odločili, da posku-
šamo to tudi z zajtrkom, s projektom Slovenski tradicional-
ni zajtrk, ki je letos že deseti po vrsti. Odločili smo se, da se 
povežemo, da se začutimo, pa čeprav samo prek ekranov. 
Nastali so srčni in neprecenljivi trenutki, ki se bodo zapisali 
na neko posebno mesto.
Učenci (in s tem tudi starši, saj gre za učence od 1. do 5. ra-
zreda) so dobili navodila, kako naj ta dan poteka, prejeli so 

nabor dejavnosti, ki si jih lahko izberejo ter z njimi oboga-
tijo in popestrijo dan, ki je v veliki meri preživet pred ekra-
ni in na daljavo. Želeli smo, da je dan drugačen in poseben. 
Tudi v takšnih okoliščinah je treba poudariti zajtrk kot po-
memben del dneva, saj prazna vreča ne stoji pokonci. 
Slovenski tradicionalni zajtrk predstavlja sestavine lokal-
nega in slovenskega, saj s tem spodbujamo pridelavo in 
predelavo okoliških kmetov, ki imajo pomembno vlogo 
v vsej prehranjevalni verigi. Na mizi so ta dan bili domači 
črni kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Vemo, da je mor-
da kdo na skrivaj dodal tukaj kaj svojega, ampak to sploh 
ni pomembno. Učenci so se potrudili in vse skupaj skrbno 
pripravili. Mize so bile skoraj praznične, posebni pogrinjki, 
lepše skodelice in toplina v srcu. Učiteljice smo se potrudi-
le in z učenci delile svoj košček doma in srca, da smo bili 
vsaj tako povezani. Učencem to ogromno pomeni, še več 
pa nam, učiteljicam, za katere je to življenjsko delo, po-
slanstvo, ne samo poklic. Ure in ure pripravljamo gradivo, 
preizkušamo nova gradiva, se učimo, postajamo mojstrice 
novodobnih tehnik in se še vedno vsak dan kaj novega na-
učimo. S srcem, z dušo, z vso svojo bitjo.
Ponovno smo dokazali, da skupaj zmoremo več. Kaj več, 
skupaj zmoremo vse! Hvala učencem, staršem in učite-
ljicam, ki se trudite, da so dnevi lepi in topli, da spuščate 
skrivnosti svojih domov tudi v druga srca. 

Janja Radaš
Foto: arhiv učiteljic razredne stopnje
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Pridno obračamo liste v koledarju in 
se veselimo zadnjega meseca v letu 
– odrasli in otroci. Leto se poslavlja, 
pred nami je december, najbolj pra-
zničen, svetel in čaroben mesec v letu. 
V tem letu nam zelo manjka druženja, 
toplih objemov in iskric v očeh, še po-
sebej pri otrocih, ki nam to z veseljem 
in iskreno vračajo. 
Na naši šoli smo si to toplino, magič-
nost in čarobnost priklicali že novem-
bra, da bo trajalo še nekoliko dlje. V 
zadnjem tednu novembra smo izvedli 
tehniški dan na daljavo, tema je bila 
praznična dekoracija. Učenci so ve-
stno sledili navodilom in ustvarili ču-
dovite namizne in stenske dekoracije, 
nastali so številni izdelki in voščilnice, 
ki so pogreli duše in srca. Tako malo je 
treba, da je vse lepše. 
V decembrskih dneh bomo aktivni in 
dejavnosti še obogatili, da bodo naši 
domovi prav zares pripravljeni. Vsi pa 
že nestrpno pričakujemo dan, ko se 
bomo lahko vrnili v šolo in vse to do-
živeli in delili drug z drugim.

Janja Radaš
Foto: arhiv učiteljic razredne stopnje

Praznična dekoracija – tehniški dan Iz Občine Hajdina letos pet Žgečevih nagrajencev

Peti oktober, svetovni dan pedagoških delavcev, je minil drugače kot pretekla leta, saj je koronavirus tudi na tem 
področju pustil svoj pečat. Tradicionalna prireditev je bila v četrtek, 1. oktobra 2020, v Kulturno-kongresnem centru 
Dominikanskega samostana. Osrednja točka slovesnosti je bila podelitev Žgečevih plaket in priznanj najzaslužnejšim 
izvajalcem vzgojno-izobraževalnega procesa v Spodnjem Podravju.
Letos smo bili v Občini Hajdina še po-
sebej veseli novic, ki so se razširile po 
tej slovesnosti, saj so na odru, pred žal 
le skromnim občinstvom, stali štirje 
od petih pedagoških delavcev, ki so 
kakor koli s svojim delom povezani z 
našo lokalno skupnostjo in predvsem 
z Osnovno šolo Hajdina. 
Odločili smo se, da jih tudi letos pred-
stavimo bralcem Hajdinčana in se jim 
na ta način oddolžimo za njihovo pre-
danost pedagoškemu poklicu in za 
razdajanje mladim generacijam. 
Žgečevo plaketo je prejela Irena Vo-
dušek, priznanja pa Urška Medved 
in Majda Ber z Osnovne šole Hajdina, 
Barbara Ambrož z OŠ Videm in Tom 
Hajšek iz Glasbene šole Karol Pahor. 
Slednja sta hajdinska občana in oba 
nekdanja učenca tukajšnje šole. 
Po kratki predstavitvi vsakega od 
nagrajencev objavljamo njihove od-
govore, ki so jih na enaka vprašanja 
podali po elektronski pošti. Trojico na-
grajenk, zaposlenih na Hajdini, nam je 
uspelo srečati na delovnem mestu še 
pred zaostrenimi ukrepi glede noše-
nja mask. 
IRENA VODUŠEK
Najprej predstavljamo prejemnico 
Žgečeve plakete, svetovalno delavko 
Ireno Vodušek iz Žetal, ki je med pre-
jemnicami tudi z najdaljšim stažem na 
hajdinski šoli, 1. septembra je dopol-
nila 35 let. 
»Pri svojem delu je bila mentorica 
učencem pri različnih dejavnostih in 
projektih. Veliko časa je posvetila tudi 
nadarjenim učencem in organizirala 
srečanja nadarjenih učencev sose-
dnjih šol. Bila je tudi mentorica šestim 
praktikantom in eni pripravnici. 
V letih 1998–2000 je na šoli vodila in 

koordinirala izvenšolski državni pro-
jekt Zdrava šola, ki promovira zdrav-
je. Ob uvajanju devetletke je aktivno 
sodelovala v šolski komisiji za izvedbo 
zunanjega preverjanja znanja, prav 
tako tudi pri raziskavi Medkulturna 
študija o otrokovih pravicah, kot re-
spondentka v raziskovalnem projek-
tu Problemi inkluzivne obravnave 
vedenjsko izstopajočih, socialno in 
kulturno deprivilegirananih učencev 
in dijakov, pa na mednarodnem sim-
poziju Šolska in vrstniška mediacija, 
na strokovnem kolegiju, na katerem 
je predstavljala delo v devetletki pri 
vključevanju učencev s posebnimi 
potrebami.
V vseh teh letih se je udeleževala stro-
kovnih izobraževanj. Pridobila je na-
ziv mediatorka in šolska mediatorka. 
Mediacijske veščine je prenašala tudi 
na učence pri izobraževanju za vrstni-
ške mediatorje. Sodeluje tudi v okvi-
ru humanitarnih organizacij. S svojim 
strokovnim delom je veliko prispevala 
k razvoju in ugledu vzgoje in izobra-
ževanja v širši strokovni javnosti,« so 
med drugim zapisali v predlogu za 
plaketo. 
Irena ima tri sinove, 35-letnega Mitjo, 
33-letnega Blaža in 32-letnega Roka. 
Ima pa tudi dve vnukinji in vnuka. Še 
danes ima v ušesih nekatere priimke 
in imena učencev prvih generacij, ki 
jih je srečala na šoli v začetku svojega 
dela na Hajdini. Preteklo šolsko leto 
je bila nadvse ponosna na kar štiri naj 
maturante, ki so končali OŠ Hajdina in 
se izkazali na štirih srednjih šolah. Do-
bro se še spominja časov, ko je pisala 
na pisalni stroj in uporabljala indigo 
za kopije. Takrat je beseda učitelja ali 
svetovalnega delavca še nekaj veljala. 

Danes pa starši kdaj tudi zahtevajo, 
da naj dokaže, kje kaj piše. Ona pa še 
vedno verjame na besedo in gradi na 
zaupanju otrok.

Urška Medved

Majda Ber
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URŠKA MEDVED
Mariborčanka Urška Medved, pro-
fesorica pedagogike in angleščine, 
je na OŠ Hajdina zaposlena 13 let. 
Je mama 11-letnega sina Matica in 
6-letne Lare. Tako so jo predstavili v 
predlogu: »Svoje pedagoško delo ves 
čas opravlja kot učiteljica anglešči-
ne, zadnjih 10 let pa v deležu še kot 
svetovalna delavka v vrtcu pri šoli. Na 
ravni razvoja strokovnosti in strokov-
nega svetovanja se aktivno vključuje 
v razne oblike dela in dejavnosti na 
OŠ Hajdina. Že več let je vodja razvoj-
nega tima šole in tima za samoeval-
vacijo, članica tima za vzgojni načrt, 
članica Sveta zavoda in izvajalka vse-
slovenskega prostovoljskega pro-
jekta Simbioza. Za sodelavce šole in 
vrtca je na pedagoških konferencah 
večkrat pripravila krajša predavanja 
na temo bralne pismenosti, strategij 
dela z besedili, vključevanja aktivnih 
oblik in metod dela v pouk ter forma-
tivnega spremljanja, diferenciacije, 
timskega dela, razvoja grafomoto-
rike, razvoja govora in predopisme-
njevalnih aktivnosti, za starše pa več 
predavanj na temo učenje učenja 
in temo mladostništva. Aktivno je 
sodelovala pri evropskem projektu 
Opolnomočenje učencev z izboljša-
njem bralne pismenosti in dostopa 
do znanja ter svoje znanje delila tako 
s sodelavci kot tudi z ZRSŠ in učitelji 
podravske regije v okviru mreženja 
šol. Vodila je tudi inovacijski projekt 
Rože sreče moraš saditi sam ter sode-
lovala pri Mednarodni raziskavi bral-
ne pismenosti PIRLS 2016 in projektih 
Prometna kača in Trajnostna mobil-
nost. Prav tako je večkrat organizira-
la izvedbo državnega tekmovanja v 
znanju angleščine za učence osmih 
razredov. Aktivno, s predstavitvijo in 
člankom, je sodelovala na medna-
rodnih konferencah IATEFL, Zlati rez 
in DUGS. Je soavtorica priročnika za 
učitelje Touchstone 6 New. Redno se 
izobražuje in se aktivno vključuje v 
organizacijo in izvedbo dela na šoli. 
Je usposobljena šolska mediatorka in 
izvajalka programa BASE. Pomagala 
je pri pripravi Pravil šolskega reda in 

Pravilnika o podeljevanju pohval, pri-
znanj in nagrad. V svoj pouk vključu-
je sodobno tehnologijo ter sodobne 
metode in oblike dela.« 
MAJDA BER
Majda Ber, ki prihaja iz Podvincev, se 
je kot specialna pedagoginja po zapo-
slitvah v Zavodu Dornava, Dijaškem 
domu Ptuj in Slovenski Bistrici zapo-
slila leta 2004 v OŠ dr. Ljudevita Pivka 
Ptuj. Njeno delo poteka na delovnem 
mestu mobilne učiteljice za dodatno 
strokovno pomoč. Že 15 let je razpo-
rejena na OŠ Hajdina. Aktivno sode-
luje kot strokovnjakinja na področju 
dela z otroki s posebnimi potrebami z 
Zavodom RS, centri za socialno delo, 
raznimi zdravstvenimi ustanovami in 
svetovalnimi centri. Kot velika ljubite-
ljica gora in narave je aktivna članica 
planinskega društva in naravoslovno-
-izobraževalnega društva Sapientia, 
kjer raziskuje moč zelišč in rastlin. 
Je prejemnica bronastega častnega 
znaka PZS za zasluženo in uspešno 
delo v planinski organizaciji. Je tudi 
dolgoletna članica društva za pomoč 
otrokom in mladostnikom s specifič-
nimi učnimi težavami Bravo. Svoje 
znanje z veseljem deli sodelavcem na 
strokovnih aktivih in konferencah, na 
različnih predavanjih in delavnicah 
na šoli in na večinskih osnovnih šo-
lah, kjer opravlja delo mobilne speci-
alne pedagoginje, kar obsega preda-
vanja v rednih osnovnih šolah v zvezi 
ozaveščanjem in seznanjanjem z zna-
čilnostmi otrok s posebnimi potreba-
mi, predavanja za starše s tematiko 
vzgoje, pisanje člankov v časopisu, 
pripravo didaktičnih gradiv, zbiranje 
knjig in nabavo didaktičnih materi-
alov s področja specialne pedago-
gike in sorodnih vsebin. Vse našteto 
pripomore h kvalitetnejšemu delu 
in k sodobni naravnanosti njenega 
dela. Vedno znova išče nove pristope, 
oblike in metode dela, s katerimi kot 
mobilna učiteljica za dodatno stro-
kovno pomoč pomaga pri vzgoji in 
izobraževanju otrok s primanjkljaji na 
posameznih področjih, ki so vključe-
ni v večinsko šolo. Zaveda se, da je za 
celosten razvoj učencev potrebno in 

enako pomembno tudi delo s starši. 
Pomaga jim in jim svetuje pri prema-
govanju mnogih ovir, s katerimi se 
srečujejo pri vzgoji svojih otrok na 
poti odraščanja. Je uspešna strokovna 
sodelavka, še posebej pa je cenjena 
kot svetovalka strokovnim delavcem 
na večinski šoli, saj s svojim znanjem 
in strokovnostjo pripomore k boljše-
mu razumevanju posebnih potreb 
otrok in učencev. S svojim znanjem 
in širokimi izkušnjami sooblikuje po-
dobe učencev tako, da se razvijejo v 
vseh svojih danih sposobnostih. Naša 
sodelavka Majda Ber je optimist, ki 
svojo moč in pogum prenaša na celo-
sten utrip šole,« so zapisali v predlogu 
na OŠ dr. Ljudevita Pivka.
Majda Ber, ki je v zasebnem življenju 
mama Dušana in Nine ter babica dve-
letnega Jakoba, je dnevno na voljo 
petnajstim učencem hajdinske šole, 
ki »v njej najdejo čutečo osebo, ki s 
svojim bogatim znanjem pomaga 
otrokom premagovati primanjkljaj 
na posameznih področjih učenja. 
Spodbuja jih k spremljanju, razvija-
nju in doseganju lastnih potencialov 
in goji veliko ljubezen do narave in 
vseh skrivnih moči, ki nam jih slednja 
ponuja. Je strokovnjakinja z velikim 
srcem, s strpnostjo, z razumevanjem 
in s potrpežljivostjo, ki otrokom, s 
katerimi dela, predstavlja učiteljico, 
varuhinjo in zaupnico, ki je ob njih 
vedno, ko jo potrebujejo,« so o Majdi 
Ber povedali 16. novembra 2020 na 
podelitvi plakete Društva specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov, ki je 
bila organizirana na daljavo. 
BARBARA AMBROŽ
Barbara Ambrož, Hajdinčanka in ne-
koč učenka OŠ Hajdina, na OŠ Videm 
kot diplomirana socialna pedagogi-
nja opravlja delo šolske svetovalne 
delavke vse od leta 2004. Njeni spo-
mini na OŠ Hajdina so zelo lepi: »To je 
bil čas dvoizmenskega pouka, ko ni-
smo vsega dneva preživeli v šoli in je 
bilo poleg pouka pomembno še dru-
ženje po poti v šolo in iz nje. Hajdin-
ska šola je bila takrat še mala in v njej 
smo se počutili domače,« je zapisala v 
uvodu svojih odgovorov.

»Svojo pedagoško pot je Barbara 
Ambrož leta 2003 začela na OŠ Ma-
ksa Durjave v Mariboru in nekaj časa 
v OŠ Ljudski vrt. Kasneje je pot nada-
ljevala na OŠ Videm. Njeni učenci so 
tisti, ki še posebej potrebujejo veliko 
spodbude in razumevanja. Kot sveto-
valna delavka je tako v veliko pomoč 
ne samo učencem, ampak tudi star-
šem, ki se lahko nanjo vedno zanese-
jo. 
Barbara pri svojem delu dosega nad-
povprečne rezultate, saj njeni učenci 
pogosto predstavljajo zelo velik iz-
ziv za vse druge pedagoške delavce. 
Zelo dobro jih namreč zna motivirati 
(učence), in to na zelo različne nači-
ne, ko nekateri pedagoški delavci že 
morda obupajo. Odlično sodeluje 
s starši in jih zna pridobiti na svojo 
stran ter tako doseči, da so posledič-
no tudi učenci pri svojem delu uspe-
šnejši. Premore zelo veliko potrpežlji-
vosti in zna težave reševati tudi na 
humoren in zabaven način.
Da je lahko pri svojem delu uspe-
šna, se nenehno strokovno izpopol-
njuje. Redno se udeležuje študijskih 
srečanj in sledi sodobnim učnim in 
pedagoškim pristopom. Sodeluje v 
projektih Zdrava šola in Prometna 
kača. Je mentorica učencem pri inte-
resni dejavnosti mladi radovedneži. 
Zelo uspešno je vodila tudi kuhar-
sko-slaščičarski krožek in sodelovala 
na kvizu Bistroum. Več let je bila tudi 
mentorica šolske skupnosti in otro-
škega parlamenta. Tako je še doda-
tno poskrbela za širšo prepoznavnost 
zavoda. Bila je tudi vodja nacionalne-
ga projekta Zdrave šole na OŠ Videm. 
Sodelovala je pri tekmovanju v zna-
nju iz matematike za Vegova prizna-
nja.
Udeležila se je številnih izobraževanj, 
od koder prinaša mnoga nova zna-
nja, ki jih uspešno vključuje v svoje 
delo z učenci. Ob različnih priložno-
stih uspešno sodeluje s krajem na 
kulturnih prireditvah. Ker je pozitiv-
no naravnana, noben problem zanjo 
ni nerešljiv, zato jih s sodelavci, otroki 

in starši uspešno premaguje,« so o 
svoji sodelavki Barbari, ki je v pro-
stem času mama trem nadobudne-
žem – petletnemu Jaši in triletnima 
dvojčicama Gaji in Niki, napisali njeni 
sodelavci v Vidmu. 

TOM HAJŠEK
Tudi Tom Hajšek, ki je diplomiral na 
oddelku za klavir na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani pri prof. Jakši Zla-
tarju, ponosni očka Maksa in Vida (vsi 
so nasledniki pred letom dni upoko-
jene učiteljice Silve Hajšek), je osnov-
nošolsko učenost nabiral na Hajdini, 
kjer tudi živi s svojo družino. 
Povzemamo predstavitev njegove-
ga ravnatelja: »Na Glasbeni šoli Karol 
Pahor Ptuj je Tom Hajšek zaposlen 
od leta 2004 in vseskozi zelo aktivno 
sooblikuje življenje na šoli ter sode-
luje tudi s številnimi lokalnimi dru-
štvi in organizacijami. Kot mentor je 
s svojimi učenci osvojil dve nagradi 
na mednarodnih tekmovanjih, kot 
korepetitor pa je prejel 25 zlatih, 10 
srebrnih in devet bronastih odličij na 
tekmovanjih mladih slovenskih glas-
benikov, na mednarodnih tekmova-
njih pa kar 27 zlatih, 13 srebrnih in 
štiri bronasta odličja. Za pedagoške 
uspehe in zgledno umetniško pod-
poro na tekmovanjih doma in v tujini 
je prejel sedem posebnih priznanj. 
Svoje znanje in veščine dodatno iz-
popolnjuje pri svetovno priznanih 
umetnikih, kot so Konstantin Bogino, 
Alexei Kornienko, Tony Pancella, Rob 
Bargad idr. V svoje delo z veseljem 
vnaša novitete in se aktivno udej-
stvuje na strokovnih srečanjih. Trije 
njegovi nekdanji učenci uspešno štu-
dirajo na glasbenih visokih šolah.
Kot korepetitor sodeluje tudi z razni-
mi pevskimi zbori v lokalnem okolju, 
je član skupine Vox Arsana in dirigent 
Pihalnega orkestra Talum Kidričevo, 
s katerim je dosegel več odmevnih 
nagrad doma in na tujem. Kot pianist 
deluje v stilsko raznolikih glasbenih 
projektih. S svojim vzornim odnosom 
do pedagoškega dela, do sodelavcev, 

učencev in staršev je pomembno pri-
speval k ugledu Glasbene šole Karol 
Pahor Ptuj.« 

Tom Hajšek
Foto: arhiv Hajšek

Barbara Ambrož
Foto: arhiv Ambrož
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KAJ SO POVEDALI NAGRAJENCI
Na vse prejemnike smo zasluženo 
ponosni vsi, ki cenimo predanost pe-
dagoškemu delu in mladim generaci-
jam. 

Kako ste doživeli slovesnost ob po-
delitvi Žgečevih nagrad?
Irena Vodušek: »Organizatorji so se 
potrudili, da je bila prireditev izvede-
na na način, kot ga je dovoljevala tre-
nutna situacija.« 
Urška Medved: »Slovesnost je bila 
letos nekoliko okrnjena in zato ne-
koliko manj slovesna. Pogrešala sem 
prisotnost sodelavcev na podelitvi, še 
bolj pa po njej, ko smo se vsako leto 
družili na tortici. Letos smo si klepet 
privoščile nagrajenke skupaj z ravna-
teljico. Bilo nas je manj, a je bilo prav 
tako prijetno.«
Majda Ber: »Slovesnost ob podelitvi 
Žgečevih priznanj je bila res posebna. 
Menim, da nam je dala vedeti, da se 
med sabo potrebujemo, tako za delo 
kot za zdrave in pristne odnose.« 
Tom Hajšek: »Slovesnosti po moje, 
glede na stanje, sploh ni bilo možno 
kako drugače izpeljati. Čestitke orga-
nizatorjem, da so se tega sploh lotili.« 
Barbara Ambrož: »Žal se iz osebne-
ga razloga nisem mogla udeležiti 
prireditve, iz pripovedovanja pa sem 
izvedela, da je bilo letos drugače kot 
običajno, a zelo prijetno. Priznanje me 
zavezuje, da bom svoje delo tudi v pri-
hodnje opravljala z vso predanostjo in 
odgovornostjo.«

Kako v novem šolskem letu doživlja-
te organizacijo pouka in drugih de-
javnosti na šoli?
Irena Vodušek: »Zdajšnji pouk na 
daljavo je usklajen, vsi smo si nabrali 
izkušnje že v pomladni situaciji. Po-
dajanje in utrjevanje učne snovi na 
daljavo, ob skrbnih starših, poteka po 
dogovorjenih kanalih. Čuti pa se, da 
otroci potrebujejo neposredno dru-
ženje v šoli, družbo vrstnikov, kjer se 
ob pridobivanju znanja v medsebojni 
komunikaciji kalijo njihovi medoseb-
ni odnosi, stališča, vrednote, strahovi 

in uspehi. Moje stališče je, da so so-
dobne elektronske naprave na kratek 
rok dobrodošle, da se ohranja učni 
proces v kondiciji. Mislim, da bodo te 
izkušnje bistveno popestrile pouk, ko 
bo ta spet potekal v šolskih učilnicah. 
Prav tako upam, da bo izkušnja seda-
njega stanja raznih omejitev, ki je za-
jela velik del sveta, pripomogla k večji 
senzibilnosti za osebne stiske ljudi in 
za pristno medsebojno sodelovanje. 
Pričakujem več medgeneracijskega 
povezovanja, prav tako pa strpno, 
odgovorno komunikacijo vseh udele-
žencev, ki se srečujemo v vzgojno-iz-
obraževalnem procesu. Osebne stiske 
so bile, so in bodo. Rešujejo se lahko 
samo s pogovorom, strpnostjo, zau-
panjem in pozitivno naravnanostjo.« 
Urška Medved: »Zaradi covida se je 
v letošnjem šolskem letu pouk or-
ganiziral nekoliko drugače, tako da 
so učenci ostali v matičnih učilnicah, 
učitelji pa smo se selili, kar je nekoli-
ko bolj naporno za učitelje, saj je bilo 
treba prenašati materiale (mape, gra-
diva, slovarje idr.) iz razreda v razred in 
tehnično uskladiti prenosnike z vsemi 
interaktivnimi tablami; za učence pa 
je to, da se vsako uro ne selijo, dobro-
došlo.
Prav tako ni bilo mešanja skupin pri 
pouku, za kar je bilo meni osebno 
žal, saj so učenci v višjih razredih pri 
angleščini navadno razdeljeni v ho-
mogene skupine (nekoč imenovane 
nivojske), letos pa so po razredih. Pri 
angleščini namreč prihaja med otroki 
do velikih razlik v znanju. V 8. in 9. ra-
zredu je kakovostno notranjo diferen-
ciacijo pouka v razredu težko izpeljati. 
V 8. razredu, ko imamo le en razred, 
smo to delitev obdržali, 9. razreda pa 
sta letos ostala po razredih. Diferen-
ciacijo poskušam izvajati predvsem s 
ponujenim številom nalog pri pouku 
in za domačo nalogo ter z različnim 
naborom dejavnosti.
Nekoliko smo se lovili s kulturnim 
prehranjevanjem in pospravljanjem 
za sabo, ko je bilo vsakič po malici (v 
razredih) več servietk okoli koša kot v 
košu, kar pa smo izkoristili kot vzgojni 

moment.
Nekoliko bolj naporno je bilo med 
odmori večinoma ostajati v razredu 
z učenci, pogosto nam je učiteljem 
manjkal tisti trenutek za sproščen po-
govor ob kavici.«
Majda Ber: »Delo v jesenskem obdo-
bju pandemije se zagotovo razlikuje 
od spomladanskega. Tako učenci kot 
učitelji smo imeli več možnosti, da se 
pripravimo in da izpopolnimo svoje 
znanje.« 
Barbara Ambrož: »Na šoli imamo 
pouk na daljavo zelo dobro organizi-
ran. Kljub temu pa je delo od doma 
zelo naporno, še posebej, ko je treba 
usklajevati materinstvo, gospodinj-
stvo in delo. Vendar – kjer je volja, tam 
je pot ...«
Tom Hajšek: »Individualni pouk po-
teka prek spletnih aplikacij dokaj 
normalno glede na okoliščine. Kore-
petitorji smo se angažirali, da lahko 
učencem drugih instrumentov omo-
gočimo vajo, tako da klavirske spre-
mljave snemamo in jih nalagamo v 
spletne učilnice, kjer so potem do-
stopne vsem učencem. Večji izziv so 
nastopi, ki so se prav tako preselili na 
splet, vendar v veliko manjšem obse-
gu. Bolj problematično je, da učenci 
niso deležni soočenja z odrom in pu-
bliko. Pridobivanje teh veščin pa je po 
mojem mnenju v tem starostnem in 
razvojnem obdobju ključno.«
Je stanje jeseni kaj drugačno, kot je 
bilo v spomladanskem delu pande-
mije?
Irena Vodušek: »V spomladanskem 
delu smo bili vrženi na delo od doma 
z danes na jutri. Vsi, tako strokovni de-
lavci kot učenci in tudi starši, smo se 
sproti učili, prilagajali nastali situaciji. 
Že takrat je bila in je tudi sedaj po-
membna skrb namenjena spremlja-
nju počutja učencev in iskanju poti, 
da se jih sliši, vidi in se skupaj z njimi 
iščejo rešitve, ko nastopijo težave.
Že v spomladanskem času so se po-
vezali posamezniki in organizacije ter 
pomembno pomagali pri opremlja-
nju učencev in družin z računalniki, 
prav tako v jesenskem času.

Nekaj opreme je zagotovilo tudi MŠŠ. 
Največje težave so tam, kjer je več šo-
lajočih otrok, pa še starši delajo na da-
ljavo ali pa v primerih, ko elektronska 
oprema nenadoma odpove. Na kra-
tek rok si lahko določeno elektronsko 
opremo tudi izposodijo v šoli.«
Urška Medved: »Zdaj je bistveno laž-
je, saj smo bili na ponovni pouk na da-
ljavo pripravljeni, tako da naj pohva-
lim vodstvo šole. Izobrazili smo se za 
spletno platformo Microsoft Teams, 
ki nam je na predmetni stopnji zelo 
olajšala organizacijsko plat objavlja-
nja zadolžitev in vodenja evidenc pa 
tudi komunikacijo z učenci. Spomladi 
smo bili nepripravljeni in vrženi v si-
tuacijo, zdaj pa je bistveno več stro-
kovne podpore iz vseh strani. Tudi na 
ravni šole smo dobro organizirani s 
tedenskimi evalvacijskimi sestanki in 
delujemo, kolikor se le da enotno. Na 
to smo pripravili tudi učence in jim že 
v šoli predstavili naša pričakovanja in 
njihove dolžnosti prisostvovanja na 
videourah ter rednega opravljanja za-
dolžitev, tako da je zdaj njihov odziv 
v primerjavi s spomladanskim veliko 
boljši.«
Majda Ber: »Sama sem v obdobju, ko 
smo se šolali v šoli, poskrbela, da smo 
se povezali in da se znamo prijaviti za 
delo ter poiskati gradivo. Moram po-
hvaliti vse svoje učence, so zelo od-
zivni, zelo se trudijo, sama pa si priza-
devam, da se jim čim bolj prilagodim 
časovno in organizacijsko. Tudi če je 
treba računalnik s kom deliti, se zna-
mo organizirati.«
Barbara Ambrož: »Zdaj je drugače. 
Prvič je bilo za nas in učence vse to 
novo. Lovili smo se, učili, preizkušali, 
kako delati, da bi bilo za vse najboljše. 
Iz spomladanskega časa smo se kar 
nekaj naučili, dobili pomembne izku-
šnje, ki smo jih v avgustu in septem-
bru še malo nadgradili, ko smo se pri-
pravljali na morebiten drugi val. Vse te 
izkušnje so nam sedaj v veliko pomoč, 
da smo delo laže in bolje organizirali. 
Je pa še vedno delo na daljavo bistve-
no bolj zahtevno, izkupiček pa slabši.«
Tom Hajšek: »Stvari so bolj utečene. 
Ljudje smo očitno toliko prilagodljivi, 

da se kljub začetnemu šoku kar dobro 
znajdemo v novih situacijah. Se mi pa 
to zdi sprejemljivo zgolj na kratek rok. 
Glasba je vedno imela sporočilno vre-
dnost. S podajanjem glasbe zgolj prek 
sredstev komunikacijske tehnologije 
se bistveni del sporočila izgubi.«

Kako spremljate uspešnost svojih 
nekdanjih učencev oz. varovancev, 
ko zapustijo osnovno šolo?
Irena Vodušek: »Zaradi varstva oseb-
nih podatkov ne dobimo v šolo po-
vratnih informacij o uspešnosti naših 
učencev v nadaljevanju njihovega 
šolanja. Posamezne srednje šole nas 
obvestijo o izjemnih uspehih naših 
učencev. Ponosno pa spremljamo 
zanimive poti, ki jih doživimo v pogo-
vorih, srečanjih in v sredstvih javnega 
obveščanja. Ponosna sem na naša 
nekdanja učenca Barbaro in Toma, ki 
sta letos tudi med nagrajenci. Z vese-
ljem bom prebrala njune odgovore, 
saj me zanima, kako se odvija njuna 
življenjska pot, odkar smo se razšli.« 
Urška Medved: »Nekaj informacij 
o naših nekdanjih učencih dobimo 
od ravnateljice in svetovalne delav-
ke šole ter kdaj pa kdaj iz časopisa, 
nekateri se občasno javijo prek Mes-
sengerja ali nas pridejo obiskat na 
šolo. Pogosto poizvedujem o nekda-
njih učencih tudi prek njihovih mlaj-
ših bratov in sester na naši šoli ter od 
njihovih staršev na govorilnih urah. 
Povratne informacije, ki pridejo nazaj 
do nas, so večinoma samo pozitivne. 
Nekaterim učencem sicer bistveno 
bolj odgovarja svobodnejši pristop 
v srednji šoli, veliko pa jih pogreša 
osnovno šolo in način dela. Včasih se 
celo zgodi, da k nam pristopijo učenci 
in se nam zahvalijo za vse, kar smo jim 
dali pri nas. Tudi tisti, ki so bili vzgojno 
nekoliko bolj zahtevni, ugotavljajo, da 
jim pri nas ni bilo hudega. Kolikor sem 
obveščena, imajo naši učenci za na-
prej dobro podlago in v srednjih šo-
lah nimajo večjih učnih težav. Osebno 
jih tudi, ko se poslovimo, povabim, da 
se lahko v primeru težav pri angleščini 
v srednji šoli obrnejo name. Vsi imajo 
moj elektronski naslov in mi lahko pi-

šejo. Do zdaj se je v vseh teh letih za 
pomoč obrnila name le ena učenka.« 
Majda Ber: »Učenci, ki zapustijo OŠ, 
se mi večkrat oglasijo, napišejo mi kaj 
lepega, tako da menim, da je moje 
poslanstvo zagotovo izpolnjeno.«
Barbara Ambrož: »Vedno je lepo 
srečati “nekdanje” učence in z njimi 
poklepetati. Ko vidim in slišim, da so 
uspešni, da jim je uspelo v srednji šoli, 
da so se našli na svoji poklicni poti, je 
to najlepša povratna informacija, ki 
daje energijo in zagon za nadaljnje 
delo.«
Tom Hajšek: »Z nekaterimi smo še da-
nes v stiku, ker glasbeno ustvarjanje 
tudi aktivno nadaljujejo. Tako mislim, 
da se za prihodnost glasbene ume-
tnosti ni bati.«
Če bi še enkrat bili na začetku svoje 
poklicne poti, kako bi se odločali o 
svojem poklicu?
Irena Vodušek: »Vsekakor bi bil moj 
poklic posvečen delu z otroki.«
Urška Medved: »Ubrala bi popolno-
ma enako pot. Kot srednješolka sem 
se sicer videla v vlogi psihologinje, 
potem pa sem se zaradi očetove bo-
lezni odločila za študij na Pedagoški 
fakulteti v Mariboru. Čeprav sem takoj 
po diplomi začela delati na srednji šoli 
in si takrat nisem znala predstavljati, 
da bom kdaj pristala v osnovni šoli, 
sem zdaj vesela, da se je tako odvilo, 
in nič ne bi spreminjala. Čeprav se 
vsak dan vozim v službo iz Maribora, 
se na Hajdini zelo dobro počutim in 
svoje službe ne bi menjala. Hajdina je 
zdaj moj drugi dom. Vesela sem tudi, 
da del obveznosti opravljam v vrtcu 
kot svetovalna delavka, saj je tako 
moje delo bolj razgibano. Rada sem 
učiteljica, rada pa sem tudi svetoval-
na delavka. Imam super službo, ki me 
osrečuje.«
Majda Ber: »Svoje delo bi zagotovo iz-
brala še enkrat, sem ponosna na svoje 
delo, dosežke svojih učencev, čeprav 
se merijo v majhnih korakih.«
Barbara Ambrož: »Še enkrat bi se od-
ločila enako. Delo, ki ga opravljam, mi 
je všeč, v njem uživam.« 
Tom Hajšek: »Enako bi se odločil kot 
prvič.«
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Kaj počnete v prostem času, ste 
vključeni v kakšne organizacije in 
društva?
Irena Vodušek: »V prostem času rada 
vzamem v roke dobro leposlovno ali 
strokovno knjigo. Ob lepem vreme-
nu uživam na vrtu pri pridelavi vrtnin 
za družino. Oko se mi sprosti ob po-
gledu na okenske police in cvetlične 
gredice, ki lepo cvetijo, četudi nimam 
vsak dan časa za pogovor z rožicami. 
Rada posadim kakšno sadno drevo, 
grmičke borovnic, malin, aronije, da 
uživam ob nabiranju sočnih plodov 
in razveselim še koga s podarjeno 
stekleničko slastne marmelade ali 
domačega aromatičnega soka. Uži-
vam v vlogi babice, posebno pa je 
lepo ob praznikih, ko se zberemo za 
domačo mizo vsi člani razširjene dru-
žine. 
Veliko časa namenim humanitarni 
dejavnosti. V zrelih letih sem posta-
la krvodajalka in krvodajalskih akcij 

se udeležujem do dvakrat na leto. S 
srčnimi sodelavci v OO RK skrbimo za 
vse generacije občanov, ki potrebu-
jejo kakršno koli obliko pomoči.« 
Urška Medved: »Prostega časa imam 
ob dveh otrocih, partnerju in psič-
ki bolj malo. Zadnje leto sem poleg 
vsakdanjih nujnih obveznosti še 
strokovno aktivna. S kolegico sva v 
sodelovanju z Založbo Obzorja Mari-
bor napisali dva priročnika za učitelje 
angleščine v 6. razredu (za prenovlje-
ni učbenik Touchstone 6). Eden je že 
izšel, drugi je trenutno v oblikova-
nju.« 
Majda Ber: »Aktivna sem v PGD Pod-
vinci, sem članica Naravoslovno-izo-
braževalnega društva Sapientia, ven-
dar je letos to vse onemogočeno, saj 
se zaradi dela z učenci še bolj držim 
ukrepov.«
Barbara Ambrož: »Moj prosti čas v 
zadnjih letih v večini zapolnjujejo 
moji trije predšolski otroci. Ostane 

ga res zelo malo, kar pa ga je, ga rada 
preživim s partnerjem in s svojimi 
prijateljicami.«
Tom Hajšek: »Sem dirigent Pihal-
nega orkestra Talum Kidričevo, ki je 
trenutno tudi v prisilnem mirovanju. 
Sem član glasbene zasedbe Vox Ar-
sana, rad pa se lotim tudi klavirskih 
spremljav zborov na raznih revijah in 
tekmovanjih. Kot pianist sodelujem 
tudi v različnih glasbenih projektih.«

Nagrajenki z OŠ Breg Simono Kornik 
in Andrejo Roškar Kop pa boste spo-
znali v prvi številki Hajdinčana v letu 
2021.

Vsem prejemnikom iskrene čestitke 
tudi v imenu uredništva Hajdinčana!

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak 

Irena VodušekIrena Vodušek, Urška Medved in Majda Ber pogrešajo čase, ko so lahko timsko, brez mask na obrazu prede-
batirale težave katerega od učencev.

Položili venec k spominski plošči
Ob spominski plošči pri OŠ Hajdina je bil konec oktobra ponavadi krajši spo-
minski dogodek v spomin na vse padle v vojnah.
Letošnji je bil precej drugačen, brez 
občinstva in nastopajočih, delegaci-
ja pa je ob upoštevanju navodil NIJZ 
k plošči pri OŠ Hajdina položila spo-
minski venec. Venec sta v spomin pa-
dlim in vsem tistim, ki so dali življenja 
za svobodo, položila podpredsednik 

Združenja borcev za vrednote NOB 
Ptuj Franc Fridl in predsednica ZB za 
vrednote NOB Hajdina Terezija Mir-
ković.

TM 
Foto: arhiv Mirković

Cvetje v spomin padlim …

Ena, dve, tri rečemo ... in že je spet tu december
Tako je najino srečanje na njen rojstni dan pred stanovanjskim blokom, kjer živi že od leta 2006, začela predsednica KPD 
Stane Petrovič Hajdina, ljubiteljska slikarka Cecilija Bernjak, ki je že sedem let tudi predsednica Likovno-fotografske 
sekcije občine Hajdina.
»Ure, dnevi in meseci si smelo podajajo 
roke. Slavimo praznike, državne, občin-
ske, družinske, osebne … in letos je vse 
to drugače zaradi nadležnega virusa.« 
Tudi midve sva njen letošnji rojstni dan 
počastili zunaj, na prostem, z masko na 
obrazu, v primerni razdalji, brez zdravi-
ce, brez skoraj obvezne kavice za dve. 
»Pa vendar smo. Bili ste in bili smo tudi 
vsa prejšnja leta, ko smo skupaj slikali, 
risali, fotografirali, peli, plesali, ustvarjali 
ročna dela, igrali igre in lutkovne pred-
stave, pekli in kuhali, telovadili in tudi kaj 
dobrega spili, nazdravljali, se objemali 
...« Vsa društva živijo naprej v srcih po-
sameznikov. Objemi so bili bolj redki, 
srečanja le na cesti, druženje po telefo-
nu, prek spleta. Le tu in tam tudi v živo, 
brez stiska roke, le nasmeh iznad ma-
ske. Včasih tudi grenak, ob spoznanjih, 
da se korona tudi nas ni izognila. 
»Pridne gospodinje, članice različnih 
društev iz hajdinske občine, so nam spo-
mladi sešile tudi zaščitne maske za ta 
kritični čas.« Takrat smo mislili, da bodo 
zadoščale, da bo korona tako, kot je 
prišla, tudi usahnila. Pa smo se motili.
»Stopimo skupaj, pomagajmo si, odme-
va v naših srcih. Pritoževati se res nič ne 
pomaga. Življenje in volja do dela ter 
vsesplošnega ustvarjanja nas povezuje-
ta.« Tudi če se nismo srečevali, je vsak 

v sebi živel delček tega, kar počne si-
cer. Cecilija brez čopiča in svinčnika ne 
zdrži dolgo. Tudi šopek, ki nam ga po-
klanja ob letošnjem Ta veselem dnevu 
kulture, ko bi se v normalnih razmerah 
3. decembra 2020 srečali na drugem 
literarnem večeru, je nastal v minulih 
dneh.
»Mi, vi, jaz, vsi smo del sveta, smo sku-
pnost, ki lahko voz obremenjenega časa 
potegnemo naprej, v tisti novi, boljši čas, 
ko se bomo spet lahko družili, delali, si 
povedali svoje zgodbe, nastopali na pro-
slavah, si čestitali, se veselili.« Tu komen-
tar ni potreben! 
»Lepo je ustvarjati in biti na podeželju, 
na Hajdini, kjer vladata tudi občinski in-
teres in podpora za delo v društvih, torej 
tudi za delo v dobro vseh nas. To je zelo 
pomembno! To me osrečuje.« Zato Ce-
cilija ne obžaluje odločitve, da se je iz 
mesta preselila na vas. Mi pa smo tega 
zelo veseli.
Ceciliji Bernjak se kot članica Likovno-
-fotografske sekcije občine Hajdina za-
hvaljujem za njeno nesebično razdaja-
nje za vsestransko dogajanje v Občini 
Hajdina, ji čestitam za minuli osebni 
praznik in za zaključek posredujem 
njene iskrene misli ob bližajočih se 
praznikih.

»Vsem, prav vsem hajdinskim občanom, 
želim veliko zdravja. Če bo zdravje, bo 
vse. Jaz sama ne pomenim kaj dosti, mi 
vsi skupaj pa smo vse – predvsem moč in 
optimizem! Naj bo vsega dobrega obi-
lo tudi v prihajajočem letu 2021! Hvala 
vsem za do sedaj že opravljeno.« 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Ceciliji Bernjak, Prekmurki, »presajeni« na hajdin-
ska tla, želimo še veliko ustvarjalnega navdiha in 
udejstvovanja pri vsem, kar ljudi povezuje, združu-
je ter premaguje osamljenost in malodušje. 
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Trenutno ima Franc zvestega prijatelja nemškega kratko-
dlakega ptičarja Justusa, rojenega leta 2015, z odličnimi 
ocenami na vseh tekmah. Na tistih tekmah, ko ne tekmuje, 
pa je prisoten kot kinološki sodnik.

V začetku leta 2020 smo na občnih 
zborih društev analizirali delo v prete-
klem letu ter si zadali številne naloge 
in programe delovanja v letošnjem. 
Takrat še slutili nismo, da nam bo ve-
čino aktivnosti in načrtov preprečil vi-
rus, ki je zaustavil ves svet.
Ko se je začel prvi val covida v marcu, 
smo se kot vedno v takšnih razmerah 
tudi gasilci aktivirali, aktivno pristopili 
in se kot prvi prijavili za pomoč v pri-
meru potrebe ali izrednih razmer. Na 
iniciativo poveljnika Civilne zaščite v 
občini Zvonka Glažarja smo se že v 
času prvega vala organizirali in ime-
novali občinsko enoto prvih posre-
dovalcev, sestavljeno iz 23 prostovolj-
cev, gasilcev iz vseh gasilskih društev. 
Namen ustanovitve skupine je pomoč 
prebivalcem v primeru izrednih raz-
mer v občini. Enota se je po spletu izo-
brazila za intervencije v primeru izre-
dnih ukrepov, kot sta razkuževanje in 
ravnanje z zaščitno opremo. V štabu 
CZ v občini je tudi primerna zaščitna 
oprema za morebitno posredovanje. 

Na srečo te enote do sedaj še ni bilo 
treba aktivirati.
Zaradi prepovedi druženja so letos 
odpadle številne načrtovane aktivno-
sti: Florjanova maša v cerkvi, občinsko 
preverjanje, tekmovanje OGZ, držav-
no prvenstvo. Odpadlo je tudi že or-
ganizirano usposabljanje operativcev 
poveljstva ob mesecu požarne varno-
sti na gasilskem poligonu v Ormožu. 
Druženje po društvih in med gasilci 
smo zmanjšali na najbolj nujno, kljub 
temu so vodstva v društvih poskrbela 
za to, da sta orodje in oprema vzorno 
vzdrževana in da so operativci izurjeni 
za vsako posredovanje.
Še najbolj pa smo letos pogrešali delo 
z mladino. Odpadla so praktično vsa 
tekmovanja in tudi tabor mladine, ki 
je osrednje srečanje mladih na ob-
močju Območne gasilske zveze Ptuj. 
Pogrešamo desetine otrok, kako pred 
gasilskimi domovi korakajo in tekajo 
z vedri in brentačami ter podirajo tar-
če. Otroci se poleg vrednot pomaga-
ti drugim naučijo tudi kolektivnega 

duha in soodvisnosti od drugih čla-
nov. Samo upamo lahko, da se bo v 
državo vse vrnilo v naslednjem letu in 
da pomanjkanje socialnega druženja 
ne bo pustilo posledic.
Kljub situaciji, kot je, pa moramo osta-
ti optimisti in videti luč na koncu tu-
nela. Potem bomo lahko spet polno 
zaživeli, se družili s svojimi gasilskimi 
tovariši ter morda še bolj cenili svobo-
do gibanja in druženja.
Vsem občanom Občine Hajdina želim 
varno, predvsem pa zdravo leto 2021!

Ivan Brodnjak,
poveljnik GPO Hajdina 

Franc Turnšek s svojim Justusom je letos jeseni postal državni prvak. Čestitamo!

Ivan Brodnjak, poveljnik Gasilskega poveljstva Ob-
čine Hajdina
Foto: Stanko Kozel

O izjemnem uspehu govorijo tudi pokali.
Foto: arhiv Turnšek

Zahtevno leto 2020 tudi za gasilce 
v GPO Hajdina

Po naravi smo gasilci zelo družabni ljudje in večina že zelo pogreša druženje. 
Želimo, da končno premagamo ta virus in začnemo normalno živeti.

Izjemen uspeh lovskega 
kinologa Turnška in 
njegovega Justusa

Franc Turnšek iz Hajdoš je lovec že 45 let, od tega je 40 let 
kinolog, vzgaja lovske pse ptičarje, s katerimi redno sode-
luje na lovskih kinoloških preizkušnjah. V družini Turnšek 
gre lovstvo iz roda v rod, saj je bil lovec tudi Frančev oče, 
lovec je sin Primož, uvaja pa se že najmlajši vnuk Gašper.

Na 41. prireditvi memorial Bogdana Sežuna v LD Brezovica 
3. oktobra letos sta Franc in Justus odlično opravila preiz-
kušnjo in po treh letih ponovno postala državna prvaka, 
poleg pokala za 1. mesto pa sta dobila za eno leto v last 
prehodni pokal, ki je zgodovinski, saj so na njem imena 
vseh zmagovalcev omenjene tekme.
Dodajmo, da je Društvo ljubiteljev ptičarjev po smrti kino-
loga in sodnika Bogdana Sežuna leta 1975 njemu v spomin 
uvedlo vsakoletno državno tekmovanje psov ptičarjev. Na 
začetku je tekmovanje potekalo le v poljskem delu, kasne-
je pa se je tekma razširila še v ubogljivost in vodno delo.

TM

Lov in lovstvo na Hajdini
Lovska družina Boris Kidrič s Hajdine je na pragu svoje 70-letnice obstoja. Opravlja lovišče, ki obsega skoraj tri četrtine 
površine Občine Hajdina in prav toliko Občine Kidričevo.
V letih delovanja je število članov nenehno nihalo, od 76 
v sedemdesetih letih do današnjih 44, tudi povprečna sta-
rost je blizu 60 let. To pomeni, da za lov danes ni pravega 
zanimanja med mlajšimi. Kar nekaj je obveznosti, ki jih 
morata opraviti pripravnik in potem tudi lovec, kot so de-
javnosti v lovišču – remize, krmne njive, zimsko krmljenje. 
Včasih je bil za lov odvzem divjadi glavni dejavnik, danes 
pa pomeni predvsem zadoščanje nalogam LZS in kme-
tijskega ministrstva. Če primerjamo odvzem med letoma 
1970 in 2019: leta 1970 – zajec 1400 kosov, danes 30 kosov 
in še to je povoz, leta 1970 – fazan 1200 kosov, danes 120 
ob vložitvi 220 kosov iz umetne vzreje, se pravi, da je vsaj 
polovica vloženih fazank izključno za reprodukcijo vrste. 
Vprašati se moramo, kaj pomenijo za človeštvo taki kazal-
niki. 
Pravijo, da je nekaj slabega na eni strani dobro za drugo 
stran. V naših vrstah ugotavljamo, da so razni posegi v 
naravo, kot so komasacija, urejene poljske poti, uničena 
grmišča, velik prispevek za kmetijstvo, za divjad pa je vse 
to počasno izumiranje. Še zlasti je to izrazito v letošnjem 
korona letu, ko sprehajalci s psi še pozno v noč vznemir-
jajo srnjad, ki se v paniki umika – ta največkrat potem tra-
gično povožena konča. Dokaz za to je v skupnem odvze-
mu srnjadi 164 kosov, povoza je 48 %. Ugotavljamo tudi, 
da nimajo vozniki s štirikolesniki in kros motorji prav nič 
usmiljenja pred naravo in divjadjo in s svojo dejavnostjo 
odvzemajo divjadi življenjski prostor.
Upam in verjamem, da bosta novi zakon o gozdovih in 
upravljanje gozdov ter lovsko upravljavski načrt, ki je v pri-
pravi za desetletno obdobje, prinesla kaj pozitivnega v tej 
smeri.                                           

Franc Turnšek, 
starešina LD

Foto: TM
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Romanje do Svetih Višarij, potep po prelepi Dolenjski

V sredini avgusta smo se planinci odpravili na zadnjo pot Gorenjske veje, pot iz Rateč do Svetih Višarij. V jutranjih urah 
smo se odpeljali, veseli in srečni v srcih, da bomo peš priromali na Svete Višarje. Po skupinskem fotografiranju v Rate-
čah, ob slovenski meji, nas je pot popeljala v sosednjo Italijo.

Hodili smo po nekdanji železniški progi, preurejeni v pot, 
in pogledi so nam uhajali na lepo Kanalsko dolino. Skozi 
Trbiž nas je pot vodila vse do vasi Žabnice, kjer smo se od-
počili in pomalicali. Naši pogledi so »pohiteli«na visok hrib, 
na višino 1800 m, kjer smo videli prelepo cerkev Višarske 
Matere božje. Pot se je strmo dvigala. Ob poti smo postali 
ob križevem potu, napolnili steklenice s svežo studenčni-
co in po treh urah, utrujeni, vendar srečni prispeli na cilj. 
Pogledi so nam spet zašli na vrhove Mangarta, Nabojsa, 
Viša in Montaža. Obiskali smo cerkev in po skupni molitvi 
v slovenskem jeziku smo se z gondolo odpeljali v dolino 
do avtobusa.
4. septembra smo se v večji skupini odpravili na etapo Do-
lenjske veje, od Slovenske vasi do Dobrave ob Krki. Pot nas 
je peljala čez travnike do cerkve sv. Jakoba v vasi Ponikve. 
Nato so nas puščice in Jakobove školjke – oznake Jakobo-
ve poti – vodile skozi vasi mimo zidanic ob hrvaški meji vse 
do Dobrave ob Krki. Pot smo tukaj končali in se v večernih 
urah vrnili proti domu.
Drugo etapo Dolenjske veje smo 28. septembra nadaljeva-
li ob reki Krki vse do Kostanjevice, kjer smo obiskali cerkev 
sv. Jakoba. Sprejel nas je župnik in z nami veselo poklepe-
tal. Naredili smo »gasilski posnetek« in se odpravili na pot. 
Ta nas je vodila mimo vinogradov vse do Pleterskega hriba 

z lepim pogledom na samostan. Hodili smo ob samostan-
skem zidu in spoštovali »mir«, za katerega prosijo pleterski 
menihi. Po strmi, vijugasti stezi smo se spustili do potoka 
brez brvi in spretno prestopili na drugi breg. Po vzponu 
med sadovnjaki se je odprl pogled na Tolsti vrh. Prispeli 
smo do cilja, do naselja Hrastje.
8. oktobra smo se ponovno odpravili na potep po Dolenj-
ski veji, tokrat vse do Novega mesta. Ob poti smo si ogle-
dali znamenitosti kraja. Jakobova pot je v Novem mestu 
speljana čez Kandijski most, nato se nadaljuje po spreha-
jalni poti ob reki Krki. Puščice so nas nato usmerjale po 
poljskih poteh, skozi manjše kraje vse do Vavte vasi. Pot 
smo končali z obiskom Jakobove cerkve. Po molitvi in kraj-
šem petju smo se utrujeni odpravili proti domu.
Zaradi letošnjih dogodkov, povezanih s pandemijo, smo 
si vzeli malo počitka, vsi pa upamo, da se zdravi vrnemo 
in nadaljujemo Jakobovo pot po Dolenjski. Pridružite se 
nam!

Planinci vsem želimo vesele božične praznike, srečno novo 
leto, poln nahrbtnik zdravja in sreče ter varen korak v letu 
2021.

PD Hajdina

Pri Žejnih ribicah je omamno dišalo

Obiskali so cerkev v Vavti vasi.

V Ratečah je nastal skupinski posnetek.

Hajdinski planinci v Novem mestu na Dolenjskem

Hajdinski planinci so poromali na Sv. Višarje.

Vsaj enkrat na leto ekipa Žejnih ribic 
pripravi dan odprtih vrat in obiskoval-
ce povabi na pečene postrvi. Ta dogo-
dek je bil letos septembra, pri Žejnih 
ribicah v Dražencih pa je dišalo po 
odlično pečenih postrvih. Nekateri so 
si jih privoščili kar pri ribniku, drugi so 
jih odnesli domov in razveselili dru-
žinske člane. Odziv je bil zelo dober, 
obiskovalci pa zadovoljni.

Besedilo in foto: TM

Ekipa v kuhinji, ki je pripravljala odlične postrvi.
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Pestro je bilo najprej ob ribniku.

Najboljši na memorialni tekmi v družbi predstavnikov družine Rajh

Žejne ribice Draženci letošnji občinski prvaki v 
ribolovu četvorke

Tekmovalo je pet ekip, najboljša pa je bila ekipa Žejnih ri-
bic iz Dražencev, drugi in tudi tretji so bili domačini, če-
trti Hajdošani, peta pa ekipa PGD Slovenja vas. Pokale je 
v imenu Občine Hajdina podelil podžupan Karl Svenšek. 
Poskrbljeno je bilo za dobro vzdušje, pestra je bila tudi ku-
linarična ponudba na dogodku, za vse to pa sta poskrbela 
predsednik Obakanaslih krivolovcev Milan Furek in njego-
va ekipa. 

TM

Obkanalski krivolovci iz Slovenje vasi so bili organizatorji 
ribiške tekme, imenovane četvorke. Tekma ob prazniku 
občine je bila 3. oktobra.

Nato so se pokalov in medalj veselili najboljši. 
Foto: arhiv Obkanalskih krivolovcev

Memorial 
Danija Rajha

Ribiško društvo Žejne ribice Draženci 
je 17. oktobra organiziralo memori-
alno tekmo v spomin na ustanovne-
ga člana Danija Rajha iz Dražencev. 
Hkrati je bila to tudi letošnja zadnja 
ribiška tekma, organizator pa jo je iz-
peljal ob upoštevanju vseh priporočil 
in navodil NIJZ.

Po štiriurnem ribarjenju je tehtnica 
pokazala uspešnost tekmovalcev in 
tudi to, kar se je pričakovalo že kar ne-
kaj časa. Družina Lenart, kot bi rekli v 
športnem žargonu, je pometla s svoji-
mi tekmeci in osvojila prva tri mesta: 
3. mesto Aljaž Lenart (18,340 kg), 2. me-
sto Drago Lenart (19,200 kg) in 1. mesto 
Urban Lenart (28,100 kg).
Dušan Černenšek, predsednik RD 
Žejne ribice: »Kljub omejitvam smo 
uspešno in v nekoliko okrnjeni udelež-
bi izpeljali memorialno tekmo ter s tem 
počastili in obudili spomin na pokojne-
ga Danija Rajha. Vsem udeležencem 
se zahvaljujem za sodelovanje v tem 
nepredvidljivem in problematičnem 
času.«
Zmagovalec memorialne tekme 
Urban Lenart: »Zadovoljen sem z 
osvojenim prvim mestom in posledično 
z zmago. Po tabeli sodeč smo imeli dru-
žinsko tekmo in rezultat kaže, da sem v 
družini najuspešnejši.«

Ignac Habjanič

Utrinki iz draženskega ribnika, kjer je bila memoriala tekma v spomin na Danija 
Rajha.
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Po izvolitvi je predsednik MNZ Ptuj 
Stanislav Glažar spregovoril o voli-
tvah, dosedanjem delovanju v NZS in 
o načrtih, ki jih bo poskušal uresničiti 
skupaj s sodelavci.
Kaj vam pomeni nova izvolitev za 
podpredsednika NZS?
S. Glažar: »Vsekakor so volitve mej-
nik, ko postaviš svoje dosedanje delo 
v pregled ter obelodaniš svoje načrte 
in ambicije za naprej. Osnovna usme-
ritev pa je, da lahko uskladiš lastne 
parcialne vizije z vizijo organizacije, v 
kateri lahko te strateške cilje, ki si jih 
skupaj zastavimo, tudi realiziraš. Iz-
volitev si predstavljam kot potrditev 
svojega dosedanjega dela v okviru 
Nogometne zveze Slovenije in Med-
občinske nogometne zveze Ptuj. Ver-
jetno je to posledica dolgoletnega 
staža v nogometu v različnih pojavnih 
oblikah. Zavedati se je treba, da sem 
bil igralec, sodnik, trener, kontrolor, 
predavatelj, funkcionar v manjšem 
klubu in klubu najvišjega ranga, pred-
sednik medobčinske nogometne 
zveze in član Izvršnega odbora NZS. 
Za podpredsednika NZS sem tokrat 
izvoljen že petič in še posebej me ve-
seli, da sem bil izvoljen z glasovi prav 
vseh delegatov (29) iz različnih delov 

Slovenije. Prvič sem bil za podpredse-
dnika izvoljen pri Rudiju Zavrlu, nato 
dvakrat pri Aleksandru Čeferinu in se-
daj že drugič pri Radenku Mijatoviću. 
Izvolitev za podpredsednika pa je tudi 
velika odgovornost do vseh deležni-
kov v nogometni družini.«
Katere dosežke bi izpostavili iz obdo-
bja 2016–2020?

S. Glažar: »Poudariti je treba, da smo 
bili že pod vodstvom Aleksandra Če-
ferina enotni v ustvarjanju dobrih po-
gojev za razvoj nogometa. Večji del 
te ekipe je ostal tudi pri Mijatoviću, 
zato smo nadaljevali zastavljeno delo. 
Ocenjujem, da smo bili uspešni na 
različnih področjih predvsem zaradi 
enotnosti in homogenosti.

Udeležba je bila letos slabša od pričakovanj, a vsi vemo, da 
je žal čas korone. Kljub temu so tisti, ki so prišli, odtekli celo-
tno traso in pri tem tudi uživali. Med moškimi je spet izsto-
pal lanskoletni rekorder, Milan Vinkler, ki tudi tokrat ni do-
volil nobenega presenečenja. Na drugo mesto se je uvrstil 
Jakob Potočnik, ki velja za vsakodnevnega rekreativca. Bro-
nasto medaljo si je pritekel Boris Hebar iz Slovenje vasi. Med 
dekleti je bila najboljša Nataša Kukovič, na drugem mestu 
Sabina Nedeljko, bronasti medalji pa sta si pritekli Danica 
Petek in Alenka Metličar. Čestitke vsem udeležencem za 
udeležbo z upanjem, da se vidimo tudi ob podobnih prilo-
žnostih. Zahvala tudi ŠD Hajdoše za organizacijo dogodka. 

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ Hajdina

Dvojice vasi na občinski ribiški tekmi
V soboto, 10. oktobra, so ribiči RD Žejne ribice Draženci uspešno izpeljali tradicionalno občinsko tekmo za pokal Občine 
Hajdina. Pomerile so se dvojice vasi, torej najboljši in najbolj izkušeni ribiči iz hajdinske občine.

Denis Krajnc, tajnik društva, je sporočil, 
da je zmagala dvojica Hajdina – Logar. 
Pokale in medalje najboljšim je podelil 
podžupan Občine Hajdina Franc Krajnc.
1. mesto sva osvojila Dejan Šešerko 
in Miran Brumec za Hajdino – Logar 
(ulov 46,840 kg), na 2. mesto sta se 
uvrstila Bojan in Denis Krajnc Hajdina 
1 (ulov 38,460 kg), na 3. mesto pa Du-
šan Černenšek in Jože Draženci 1 (ulov 
29,700 kg).
4. mesto sta osvojila Bojan Vratič in 
Darko Vukovič za Slovenjo vas – Ob-
kanalski krivolovci, 5. mesto Jože Ko-
sar in Franjo Slameršek za Hajdino 2, 
6. mesto Srečko Strmšek in Drago Jur-
gec za Skorbo, 7. mesto Miran Tement 
in Vid Matjaško za Slovenjo vas in 8. 
mesto Jože Šeruga in Ivan Varžič za 
Hajdoše – poltar. 

TM    

Skupinska fotografija vseh udeležencev letošnje 
občinske ribiške tekme
Foto: Franjo Slameršek

Skupinska fotografija tekačev

Zmagovalci občinske ribiške tekme v družbi podžupana Franca Krajnca, ki je podelil pokale.

Stanislav Glažar: »Poudariti je treba, da smo bili že pod vodstvom Aleksandra Čeferina enotni v ustvarjanju 
dobrih pogojev za razvoj nogometa. Večji del te ekipe je ostal tudi pri Mijatoviću, zato smo nadaljevali 
zastavljeno delo. Ocenjujem, da smo bili uspešni na različnih področjih predvsem zaradi enotnosti in ho-
mogenosti.«
Foto: Tadej Tement

Glažar v nov mandat podpredsednika NZS s 
100-odstotno podporo

Konec oktobra je potekala volilna skupščina Nogometne zveze Slovenije (NZS), zaradi razmer s covidom-19 je potekala 
virtualno, prek spletne povezave. Skupno je glasovalo 29 delegatov. Ob volitvah predsednika, kjer je bil edini kandidat 
Radenko Mijatović (dobil je 27 glasov), so volili tudi štiri podpredsednike. 
To so postali Stanislav Glažar (MNZ Ptuj), ki je dobil glasove vseh 29 delegatov, po 27 sta jih dobila Gvido Mravljak (MNZ 
Ljubljana) in Danilo Kacijan (MNZ Murska Sobota), 22 pa Dejan Germič (MNZ Maribor). Prvič je bila med kandidati tudi 
ženska, Tamara Šnofl – dobila je pet glasov.

Drugi tek Hajdinska desetka 2020
ŠD Hajdoše in ŠZ Hajdina sta uspešno organizirala še drugi tek po Občini Hajdina, poimenovan Hajdinska desetka. 
Tudi letošnja trasa je potekala na relaciji igrišče Hajdoše–obkanalska cesta–Slovenja vas in nazaj (dva kroga po okrog 
4,5 km).

»S predsednikom se odlično razumeva«
Kakšno je vaše sodelovanje s predsednikom Mijatovićem?
S. Glažar: »Čeprav sva bila včasih tekmeca, saj sva igrala v različnih ekipah v 1. slovenski nogometni ligi (Mijatovič 
– Slovan, Glažar – Aluminij), se s predsednikom odlično razumeva. Dalj časa že sodelujeva tudi v organih NZS, zato 
lahko argumentirano rečem, da imamo predsednika, ki je izkušnje iz vodenja gospodarskih družb prenesel tudi na 
športno področje. Ima širino ter je pripravljen prisluhniti potrebam in željam.«



64 65

December 2020 December 2020

Pojasnilo je podal predsednik MNZ Ptuj Stanislav Glažar: 
»Glede na razglasitev epidemije, ukrepe Vlade Republike 
Slovenije in ob usmeritvah Nacionalnega inštituta za jav-
no zdravje se onemogočata organizacija in izvedba tek-
movanj na nivoju MNZ. Izvršni odbor MNZ Ptuj je soglasno 
potrdil sklep o prekinitvi vseh tekmovanj v okviru MNZ Ptuj. 
Odsvetuje se tudi izvajanje trenažnega procesa. Na prvem 
mestu mora vsekakor biti skrb za zdravje. Vsa tekmovanja 
se bodo nadaljevala v letu 2021.«
Superliga
V Superligi so ekipe odigrale uvodnih devet krogov, v ka-
terih so se ekipe pomerile vsaka z vsako (tekmi Gerečja 
vas – Boč in Skorba – Hajdina bosta odigrani naknadno). 
Na vrhu so z veliko prednostjo devetih točk zasluženo 
Zavrčani, ki so zmagali na vseh tekmah, pri tem pa dose-
gli največ in prejeli najmanj golov. Ekipe iz naše občine 
so uvrščene pri dnu lestvice in bodo spomladi lovile toč-
ke obstanka. 
Najboljši strelec lige je z 11 zadetki Tomi Štumberger 
(Zavrč), izmed naših ekip pa sta Kajetan Brodnjak (Skor-
ba) in Tadej Rozman (Gerečja vas) zabila po pet golov, 
štiri je dosegel najboljši strelec Hajdine Jan Cesar.

JM

Za pretekli mandat menim, da se lah-
ko pohvalimo z odlično organizacijo 
evropskega prvenstva v futsalu in 
tudi igrami naše futsal reprezentan-
ce. Velik napredek je bil storjen tudi 
pri ženskih nogometnih reprezen-
tancah in mlajših reprezentancah, ki 
so dostojno zastopale Slovenijo na 
kvalifikacijskih turnirjih in tekmah. Žal 
moramo realno oceniti, da se nam s 
člansko reprezentanco v tem obdo-
bju ni uspelo uvrstiti na nobeno večje 
tekmovanje. Glede na velikost države, 
razvitost, vlaganja in moč naše lige je 
nerealno pričakovati permanentno 
udeležbo na velikih tekmovanjih. 
Pomembna se mi zdi stabilnost fi-
nančnega poslovanja zveze. Zavedati 
se je treba, da smo povprečno skoraj 
2 milijona evrov na leto vlagali v vse 
deležnike v nogometu. Tukaj gre za 
pomoč klubom v obliki plačevanja 
sodniških in delegatskih stroškov, 
trenerskih in sodniških izobraževanj, 
spodbujanja nastopanja mlajših igral-
cev v 1. in 2. ligi, razdeljevanja sred-
stev za medijske pravice, vlaganja v 
športno infrastrukturo idr.
Sistem licenciranja je vzpostavil neki 
red in preglednost v ligah NZS. Zade-
tek v polno pa je bila tudi razširitev 2. 
slovenske nogometne lige. V tej ligi 
danes nastopa večina klubov, ki so že 
nastopali v naši elitni nogometni ligi, 
zato je liga kakovostna in zanimiva. 
Vsekakor so bili del tega sofinancira-
nja deležni tudi klubi iz širšega ptuj-
skega območja, ki nastopajo v ligah 
NZS: 1. liga – Aluminij, 2. liga – Drava, 
3. liga – Bistrica, Podvinci, Videm, 1. 
mladinska/kadetska liga (Aluminij, 
Drava), 2. mladinska/kadetska liga 
(Bistrica, Hajdina). Veliko pa je bilo 
tudi pomoči pri vlaganju v športno 
infrastrukturo – igrišča z umetno 
travo, mala igrišča z umetno travo, 
razsvetljava, tribune in spremljajoči 
prostori.«
Kakšne bodo prioritete vašega delo-
vanja v novem mandatu, tudi z vidi-
ka tega, da ste predsednik MNZ Ptuj?
S. Glažar: »Tisti, ki me dalj časa po-

znajo, vedo, da se zavzemam za tran-
sparentno delovanje. Kot predsednik 
MNZ Ptuj bom za naše klube poskr-
bel, da bodo pravočasno seznanjeni 
in usmerjeni v koriščenje nekaterih 
ugodnosti, ki jih NZS in UEFA name-
njata za svoje člane. Vsekakor bo po-
moč tudi v smeri iskanja in nudenja 
pomoči pri pristojnem ministrstvu in 
Fundaciji za šport. Večina aktivnosti 
pa mora biti na strani klubov, ki se 
skupaj s svojimi lokalnimi skupnost-
mi prijavljajo na razne razpise.«
Kateri glavni izzivi čakajo NZS v na-
slednjem obdobju?
S. Glažar: »Predvsem nas naslednje 
leto skupaj z madžarsko nogometno 
zvezo čaka organizacija evropskega 
prvenstva do 21 let. To je za članskim 
evropskim prvenstvom drugo najve-
čje tekmovanje in smo lahko izjemno 
ponosni, da nam je bila zaupana or-
ganizacija. V Sloveniji se predvideva-
jo tekme v Mariboru, Celju, Kopru in 
Ljubljani. Pri tem bo potrebno veliko 
angažiranja strokovnih služb NZS, 
posameznih mest organizatork in 
tudi države, za katero je lahko to veli-
ka promocija.
Zagotoviti bo treba nadaljnjo finanč-

no stabilnost in tudi dodatna sred-
stva za spodbujanje mladih domačih 
igralcev 1. in 2. lige. Samo s takšnim 
načinom dela lahko pričakujemo ve-
čjo konkurenco in uspešnejše delo 
mlajših in članske reprezentance. 
Cilj nam je uvrstitev na eno od večjih 
tekmovanj. Pri vodenju lig je treba 
zagotoviti popolno regularnost in 
usklajenost s tekmovalnimi propo-
zicijami. Poiskati bo treba sponzorje 
za 1. in preostale nogometne lige. 
Nikakor ne smemo pozabiti na po-
moč najmanjšim klubom znotraj po-
sameznih medobčinskih zvez, ki so 
prav tako sestavni del nogometne 
družine. Nadaljevati se mora per-
manentno posodabljanje obstoječe 
športne infrastrukture in izgradnja 
nove s sredstvi NZS in UEFE. 
Podobno kot v preteklosti se bodo 
tudi v prihodnosti pojavili še številni 
izzivi, ki pa jih bomo s skupnimi mo-
čmi znali uspešno realizirati.«

Jože Mohorič, 
Štajerski tednik

Tekmovanja pod okriljem MNZ Ptuj predčasno 
končana

V sredini oktobra so bila prekinjena tekmovanja v nižjih 
ligah po vsej Sloveniji, tudi v ligah MNZ Ptuj.

Stanislav Glažar v družbi Mladenka Mijatovića, pred. NZS (na levi), Sandija Mertelja, pred. ŠZ Občine Haj-
dina (v sredini), in mag. Darka Repenška z MIZŠ na letošnji slovesnosti v Športnem parku na Sp. Hajdini. 
Foto: Tadej Tement

Foto: Črtomir Goznik

1. ZAVRČ 9 9 0 0 32:5 27
2. STOJNCI 9 6 0 3 21:18 18
3. BUKOVCI 9 5 1 3 20:19 16
4. BOČ POLJČANE 8 5 0 3 18:10 15
5. MARKOVCI 9 5 0 4 26:20 15
6. APAČE 9 3 1 5 17:25 10
7. HAJDINA 8 2 1 5 17:19 7
8. GEREČJA VAS 8 2 1 5 11:19 7
9. GORIŠNICA 9 2 1 6 7:28 7
10. SKORBA 8 1 1 6 14:20 4

1. LIGA MNZ PTUJ

1. GRAJENA ANPRO 7 6 1 0 33:10 19
2. SREDIŠČE 7 4 1 2 18:10 13
3. TRŽEC 7 3 3 1 16:9 12
4. MAJŠPERK ŠPAJZA 7 3 1 3 17:10 10
5. ORMOŽ 7 2 4 1 10:9 10
6. ROGOZNICA SLOFIN 7 2 1 4 16:17 7
7. PODLEHNIK 7 2 1 4 9:18 7
8. HAJDOŠE 7 0 0 7 5:36 0

2.  LIGA MNZ PTUJ

1. MAKOLE BAR MIHA 7 6 1 0 32:10 19
2. PRAGERSKO 7 6 0 1 29:9 18
3. ZGORNJA POLSKAVA 7 4 1 2 18:12 13
4. LESKOVEC 7 4 0 3 23:13 12
5. POLSKAVA GROBELNIK 7 1 4 2 10:15 7
6. MLADINEC LOVRENC 7 2 1 4 10:18 7
7. SLOVENJA VAS SMS 
SANACIJA

7 1 0 6 6:26 3

8. OPLOTNICA 7 0 1 6 3:28 1
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Vendar nam jo je korona kriza malo zagodla, žal ne samo 
nam, tudi večina našega delovanja se je morala spremeniti. 
Ker pa smo športniki večinoma pozitivni ljudje, smo kljub 
krizi določene dogodke vseeno izpeljali. Uspelo nam je or-
ganizirati kar 11 športnorekreacijskih prireditev, tako da 
smo tradicijo športnega dogajanja vseeno ohranili. Na tem 
mestu se moramo še enkrat več zahvaliti vsem (so)organiza-
torjem športnih prireditev – brez njihovega vložka dogod-
kov ne bi bilo.
Na letošnjih prireditvah so bili tekmovalci iz vseh vasi, te 
pa so se različno organizirale po posameznih tekmovanjih. 
Ta so potekala po pravilih, ki jih je določil organizator po-
samezne športne panoge. Ocenitev najboljših vasi po po-
sameznih športnih panogah je potekala po sistemu: 6 točk 
za prvo mesto, 5 točk za drugo, 4 točke za tretje, 3 točke za 
četrto, 2 točki za peto in 1 točka za šesto mesto. Na vsakem 
tekmovanju je lahko nastopilo več ekip ali posameznikov 
določene vasi (razen pri nogometu), a za točkovanje je veljal 
le rezultat najboljše uvrščene ekipe ali posameznika določe-
ne vasi. Pred začetkom prvega tekmovanja so se morali po-
samezniki odločiti, za katero vas bodo nabirali točke, saj so 
lahko v celotnem tekmovanju nastopili le za eno vas. Izbira 
posameznika je bila pri tem prostovoljna. V vsa tekmovanja 
je bilo letos vključenih le okrog 200 športnikov, kar pa je gle-
de na odpoved šestih tekmovanj realna številka.
Naziv najbolj športna vas leta 2020 si je letos prislužila ekipa 
Hajdoš, ki je po 11 dogodkih zbrala 39 točk. Le točko manj je 
zbrala ekipa Hajdine, medtem ko so tekmovalci iz Skorbe in 
Dražencev zbrali več kot solidnih 33 točk. Ekipa iz Hajdoš je 
bila najboljša v treh športnih panogah – v malem nogome-
tu za veterane nad 50 let, golfu za ženske in teku (ženske). 
Tudi ekipa Hajdine si je trikrat priigrala naslov najboljšega 

– v malem nogometu za člane in veterane nad 35 let ter v 
ribolovu (pari). Draženčani so zmagali v golfu za moške, ri-
bolovu četvorke in pri teku (moški). Tenis (pari) in footgolf 
pa sta športa, v katerem že dalj časa prevladujejo Skorbčani. 
Ekipi Gerečje vasi in Slovenje vasi si žal letos nista priigrali 
nobene zmage, a vsi vemo, da je bilo kar nekaj prireditev 
odpovedanih.
Hajdošani se torej letos ponašajo z zasluženim naslovom, 
a moramo poudariti, da gre za zmago z malo grenkim pri-
okusom. Nikoli namreč ne bomo izvedeli, kaj bi se zgodilo 
v zadnjih petih dogodkih, ki smo jih morali zaradi korone 
odpovedati (namizni tenis, vrtno kegljanje, kegljanje, šah in 
streljanje). Čestitke še enkrat vsem zmagovalcem letošnjih 
turnirjev in vsi spet vabljeni prihodnje leto.

Sandi Mertelj

Točkovanje za najbolj športno vas leta 2020
Tudi ob letošnjem prazniku Občine Hajdina je Športna zveza Občine Hajdina skupaj s številnimi klubi in društvi iz občine 
organizirala nekatere športne prireditve. Na programu jih je bilo letos kar 20, od tega bi jih 17 štelo za tekmovanje 
najbolj športna vas Občine Hajdina 2020 (v primerjavi z letom 2019 še dve več).

V okviru praznika Občine Hajdina za leto 2020 so bili v oktobru tradicionalno odigrani tudi turnirji v malem nogometu 
za člane in kar dvojne veterane, tiste mlajše nad 35 let in starejše nad 50 let. Vsi trije turnirji so bili odigrani na novem 
igrišču z umetno travo v Športnem parku na Sp. Hajdini. Zaradi novega igrišča je bilo letos navdušenje med udeleženci 
še toliko večje. Turnirji so sicer postregli z zelo zanimivimi tekmami, na koncu pa so zmagali najboljši.

Hajdoše so letošnja naj športna vas.
Foto: TM

HAJDOŠE HAJDINA DRAŽENCI SKORBA GEREČJA VAS SLOVENJA VAS KRITERIJ OCENITVE
1 TENIS-PARI 5 4 6 najboljši pari
2 MALI NOGOMET-NAD 50 LET 6 4 5 najboljše ekipe
3 MALI NOGOMET-NAD 35 LET 2 6 3 4 5 1 najboljše ekipe
4 GOLF MOŠKI-POSAMEZNO 6 5 najboljši posamezniki
5 GOLF ŽENSKE-POSAMEZNO 6 5 najboljše posameznice
6 RIBOLOV-ČETVORKE 4 6 5 najboljše ekipe
7 MALI NOGOMET-ČLANI 3 6 5 4 2 1 najboljše ekipe
8 FOOTGOLF-TROJKE 3 4 2 6 5 najboljše trojke
9 RIBOLOV-PARI 2 6 5 3 4 najboljši pari
10 TEK MOŠKI-POSAMEZNO 2 3 6 5 4 najboljši posamezniki
11 TEK ŽENSKE-POSAMEZNO 6 5 najboljše posameznice
12 ODBOJKA NA MIVKI-TROJKE najboljše ekipe
13 NAMIZNI TENIS-POSAMEZNO najboljši posamezniki
14 VRTNO KEGLJANJE-EKIPNO najboljše ekipe
15 KEGLJANJE-POSAMEZNO najboljši posamezniki
16 ŠAH-POSAMEZNO najboljši posamezniki
17 STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO-POSAMEZNO najboljši posamezniki

39 38 33 33 22 15

ODPOVEDANO!!!

NAJBOLJ ŠPORTNA VAS OBČINE HAJDINA 2020 - TOČKE

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Turnirji v malem nogometu – občinski praznik 2020

ČLANSKI TURNIR
Vsekakor gre za eno izmed »najprestižnejših« prireditev. 
Na teh turnirjih je zmeraj zelo zanimivo, saj vemo, da Ob-
čina Hajdina premore številne nogometne klube, Otroško 
nogometno šolo Golgeter Hajdina in tudi odlične nogo-
metaše. Letošnji turnir je potekal na novem igrišču z ume-
tno travo po sistemu vsak z vsakim, na gole 5 krat 2 m, z 
igralnim časom 1 krat 15 minut. Prepričljivo so letos naslov 
občinskega prvaka osvojili igralci Hajdine, ki so zmagali v 
vseh petih tekmah (15 točk), drugi so bili mladi Draženčani 
s tremi zmagami ter remijem in porazom (10 točk), tretje 
mesto pa je osvojila ekipa Skorbe z osmimi točkami. Mor-
da smo nekaj več pričakovali od ekipe Gerečje vasi, ki pa 
je bila na turnirju precej oslabljena. Kakovost igre je bila 
na dokaj visokem nivoju, gledalci pa so tokrat videli kar 77 
zadetkov na 15 tekmah. Najboljši strelec turnirja je bil Ino 
Prelog, ki je dosegel sedem zadetkov.
ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI

 – Revanš Hajdinčanov za lanski poraz v finalu proti Dra-
žencem je torej uspel, očitno je pomagala sprememba 
lokacije turnirja.

 – Gledalci so najbolj uživali v tekmah, na katerih je padlo 
veliko število zadetkov, kar osem smo jih videli na tek-
mah Skorba – Gerečja vas (5:3) in Slovenja vas – Hajdo-
še (4:4).

 – Gerečani tudi tokrat niso posegli po najvišjih mestih; le 
kje so tisti časi, ko so zmagovali kot za šalo (od leta 2007 
do 2014).

 – Po turnirju je tokrat zaradi korone žal odpadlo tradicio-
nalno druženje pri mični lokalni gostilničarki.

 – Vodenje zapisnikov tekem je bilo spet na visokem 
nivoju, tokrat je za to vzorno poskrbel novi sekretar ŠZ 
Hajdina.

Končni vrstni red (5 tekem, sistem vsak z vsakim):
1. Hajdina – 15 točk
2. Draženci – 10 točk
3. Skorba – 8 točk
4. Hajdoše – 4 točke
5. Gerečja vas – 3 točke 
6. Slovenja vas – 2 točki 

Najboljši strelci:
1. Ino Prelog – 7 zadetkov
2. Gregor Vrečar, Tomaž Gojkošek, Jaša Toplek – 6 zadetkov
3. David Kozel, Kajetan Brodnjak, Miha Lešnik – 5 zadetkov

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ Hajdina

Draženci, člani – 2. mesto

Hajdina, člani – 1. mesto

Skorba, člani – 3. mesto
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Končni vrstni red (5 tekem, sistem 
vsak z vsakim):
1. Hajdina – 15 točk
2. Gerečja vas – 9 točk
3. Skorba – 9 točk
4. Draženci – 6 točk 
5. Hajdoše – 6 točk
6. Slovenja vas – 0 točk

Najboljši strelci:
1. Boštjan Pacher – 11 zadetkov
2. Uroš Krajnc – 7 zadetkov
3. Matic Ber – 4 zadetki

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ Hajdina

Na turnirju mlajših veteranov nad 35 let, ki je prav tako potekal na novem igrišču z umetno travo na Sp. Hajdini, so 
tokrat sodelovale ekipe iz vseh vasi Občine Hajdina, kar je pohvalno.

Hajdina, veterani nad 35 let – 1. mestoHajdoše, člani – 4. mesto Slovenja vas, člani – 6. mesto

Podelitev pokalov med člani Gerečja vas, člani – 5. mesto

Mali nogomet – veterani nad 35 let

Rezultatsko so prednjačili igralci ekipe Hajdine, saj so 
zmagali na vseh petih tekmah, zelo zanimiv pa je bil boj 
za preostala mesta. Gerečani so po slabem začetku, ko so 
izgubili obe uvodni srečanji, na preostalih treh tekmah 
pokazali svoje znanje in na koncu osvojili celo 2. mesto. 
Ravno obratna zgodba pa se je zgodila ekipi Hajdoš; ti so 
po dveh uvodnih zmagah na koncu vse tri tekme izgubili 
in končali na 5. mestu. Tretje mesto je osvojila ekipa Skor-
be z dokaj konstantno igro na vseh tekmah. Četrto mesto 
je tokrat pripadlo borbenim Draženčanom, brez točk pa 
so ostali igralci iz Slovenje vasi. Najboljši strelec turnirja je 
tokrat (spet) bil Gerečan Boštjan Pacher z 11 doseženimi 
zadetki.

ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI
 – Ekipa Hajdine je bila tokrat zelo prepričljiva, pomladitev 

ekipe je očitno pomagala.
 – Zelo dobro je bila organizirana ekipa Skorbe, še posebej 

je na golu blestel Vugi. Kljub temu so na koncu osvojili 
le tretje mesto.

 – Gerečani so na teh zadnjih štirih turnirjih kar trikrat 
osvojili prvo mesto, tokrat pa so morali priznati premoč 
»večnim rivalom« s Hajdine.

 – Hajdošani so bili spet razočarani, trenerju Naratu spet 
ni uspelo sestaviti zmagovalne ekipe.

 – Naj golgeter je spet postal Boštjan Pacher, po naših evi-
dencah je to že njegov peti pokal za naj strelca na teh 
občinskih turnirjih. Čestitke!

Gerečja vas, veterani nad 35 let – 2. mesto

Hajdoše, veterani nad 35 let – 5. mesto

Draženci, veterani nad 35 let – 4. mesto

Slovenja vas, veterani nad 35 let – 6. mesto

Skorba, veterani nad 35 let – 3. mesto
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Mali nogomet – veterani nad 50 let
Organiziran je bil tudi turnir starejših veteranov nad 50 let, na katerem so tudi letos sodelovale le tri ekipe – Skorba, 
Hajdina in Hajdoše. Na novem igrišču z umetno travo na Sp. Hajdini smo na delu lahko videli igralce, ki so v preteklosti 
spisali marsikatero nogometno zgodbo na območju Občine Hajdina.

Kaj dosti se ni spremenilo, »gospodje v zrelih letih« še ve-
dno obvladajo nogomet. V prvi tekmi turnirja sta se pome-
rili ekipi Skorbe in Hajdoš, v kateri so tokrat zmagali igralci 
iz Hajdoš z rezultatom 3:2. Na naslednji tekmi med igralci 
Hajdine in Hajdoš gledalci niso videli zadetkov, v zadnji 
tekmi pa so Skorbčani visoko, 5:1, premagali ekipo Haj-
dine. Največ zadetkov na turnirju je spet dosegel Danilo 
Polajžer.
ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI

 – Hajdošani so se tokrat dobro organizirali, saj so ekipo 
primerno okrepili in zasluženo osvojili prvo mesto.

 – Skorbčani so se po dveh prvih mestih na pretekih turnir-

jih tokrat morali zadovoljiti z drugim mestom.
 – Hajdinčani so, žal ob znanih organizacijskih težavah, 

pristali na zadnjem mestu.

Končni vrstni red:
1. Hajdoše – 4 točke
2. Skorba – 3 točke
3. Hajdina – 1 točka 

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ Hajdina

Skupinska fotografija veteranov nad 50 let

Hajdoše, veterani nad 50 let – 1. mesto
Skorba, veterani nad 50 let – 2. mesto

Hajdina, veterani nad 50 let – 3. mesto

Tradicionalni kolesarski dogodek ob prazniku

Društvo upokojencev Hajdina je bilo 
letos prvič organizator kolesarjenja 
ob občinskem prazniku. V soboto, 3. 
oktobra, se je zbralo le okrog 30 ko-
lesarjev, ki so se podali po kolesarskih 
poteh Občine Hajdina.

V imenu lokalne skupnosti jih je nago-
voril Janko Vegelj, občinski svetnik in 
član DU Hajdina. Izrazil je veselje nad 
tovrstnimi dogodki in hkrati upanje, 
da bo prihodnje leto več kolesarjev, ki 
bodo s tem dejanjem počastili praznik 
občine in naredili tudi kaj koristne-
ga zase. S traso kolesarjenja in nekaj 
pravili je zbrane seznanil član organi-
zacijskega odbora in občinski svetnik 
Slavko Burjan, ki tudi verjame, da bo 
drugo leto na kolesarju več občank in 
občanov vseh generacij.

Besedilo in foto: TM

Kolesarji so se zbrali na Zg. Hajdini in od tam kre-
nili na krožno pot … Vzdušje na startu je bilo zelo 
dobro.

Turnir v golfu 2020

V okviru praznika Občine Hajdine je bil v četrtek, 1. oktobra 2020, odigran ob-
činski turnir v golfu za moške in ženske. Igrišče za golf na Ptuju namreč nudi 
odlične pogoje za igro in tako je bilo tudi tokrat.

Udeležba je bila letos sicer precej 
skromnejša kot v preteklih letih, ra-
zlog je epidemija koronavirusa. Kljub 
temu pa so tisti, ki so odigrali turnir, 
uživali v igri in kasneje tudi ob pode-
litvi pokalov. V moški konkurenci je 
zmagal Denis Golub (Draženci), dru-
gi je bil Branko Kamenšek (Draženci), 
tretje mesto pa je osvojil Branko Šmi-
goc (Gerečja vas). V ženski konkurenci 
je bila najboljša Urška Glažar (Hajdo-
še), drugo mesto je osvojila Iris Mlakar 
(Skorba), tretje pa Marjanca Glodež 
(Hajdoše). 

Rezultati – moški:
1. Denis Golub, neto točk 28
2. Branko Kamenšek, neto točk 27
3. Branko Šmigoc, neto točk 26
Rezultati – ženske:
1. Urška Glažar, neto točk 11
2. Iris Mlakar, neto točk 10
3. Marjanca Glodež, neto točk 2
Udarec najbližje zastavici:
Branko Kamenšek: 5,5 m
Najdaljši udarec:
Denis Golub: 222 m

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ Hajdina

Najboljši trije v tekmovanju v golfu, od leve zmago-
valec Denis Golub, drugo mesto Branko Kamenšek 
in tretje mesto Branko Šmigoc

Utrinek s tekmovanja v golfu med ženskami, zma-
govalka Urška Glažar pred udarcem
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Footgolf – 
občinsko 

prvenstvo 2020
V četrtek, 8. oktobra 2020, je bilo 
na Igrišču za golf na Ptuju uspešno 
izpeljano letošnje prvenstvo Občine 
Hajdina v footgolfu. Sodelovalo je 22 
tekmovalcev iz petih vasi Občine Haj-
dina, kar je zelo lepa udeležba.

Praktično se ni kaj dosti spremenilo v 
primerjavi z lanskim tekmovanjem. V 
ekipni tekmi so bili še vedno premočni 
igralci Skorbe, drugo mesto so osvojili 
Gerečani, tretje pa ekipa Hajdine. Ekipi 
iz Hajdoš in Dražencev sta se uvrstili na 
četrto oz. peto mesto in sta v primer-
javi z lanskim tekmovanjem zamenjali 
mesti. Med ekipami je bila tokrat naj-
številnejša ekipa Hajdine, ki je imela 
v tekmovanju kar šest tekmovalcev. 
Vzporedno z ekipno tekmo je potekala 
še posamična tekma. Tudi letos je zma-
gal Uroš Krajnc, ki je odigral odličnih 
61 udarcev (–11). To je bil njegov tretji 
zaporedni naslov občinskega prvaka, 
kar priča o tem, da Uroš očitno v tem 
športu res nima prave konkurence. Sre-
brno medaljo si je letos priigral Matija 
Brodnjak (66 udarcev, 6 pod parom), 
bronasto pa Nejc Ogrinc (68 udarcev, 4 
pod parom igrišča). Čestitke vsem na-
stopajočim! Na tem mestu se je treba 
posebej zahvaliti tudi Footgolf klubu 
Ptuj za pomoč pri organizaciji dogod-
ka in Matiji Brodnjaku pri promociji 
tega hitro razvijajočega se športa, ki 
ima, tudi zaradi njega, v Občini Hajdina 
lepo število privržencev.

ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI
 – Šajnc je tokrat res pometel z vso 

konkurenco.
 – Dvoboj »Kaludre« je pripadel Šegi-

ju.
 – Mlakar je bil zopet zelo navdušen 

nad igro, medtem ko je Hotko to-
krat le nastopal, in ne tekmoval.

 – Hajdošana Beti in Šadl sta zatrdila, 

da zagotovo še prideta, predvsem 
zaradi odličnega vzdušja po do-
godku.

 – Da je ta mladi šport zelo priljubljen 
med občani Hajdine, priča tudi dej-
stvo, da sta se ga udeležila kar dva 
občinska svetnika.

REZULTATI
Posamezniki:
1. Uroš Krajnc – 61 udarcev
2. Matija Brodnjak – 66
3. Nejc Ogrinc – 68
4. Miha Lešnik – 69
5. Jernej Sagadin – 71
6. Matic Marčič – 71
7. Mihi Lešnik – 71
8. Dejan Kampl – 73
9. Matjaž Ogric – 75
10. Matjaž Črnko – 76
11. Sandi Mertelj – 77
12. Viktor Hotko – 78
13. Bojan Gaiser – 79
14. Miroslav Sarkičevič – 80
15. Tadej Horvat – 81

Ekipno:
1. Skorba (Krajnc, Ogrinc, Ogrinc) – 204 
udarci
2. Gerečja vas (Lešnik, Sagadin, Marčič) – 
211 udarcev
3. Hajdina (Brodnjak, Črnko, Mertelj) – 
219 udarcev
4. Hajdoše (Horvat, Mlakar, Hentak) – 
250 udarcev
5. Draženci (Pavlica, Cebek, Mišič) – 270 
udarcev

Sandi Mertelj
Fotografije: arhiv ŠZ Hajdina

Skupinska fotografija

Najboljši trije med posamezniki (od leve): Matija 
Brodnjak (2. mesto), Uroš Krajnc (zmagovalec) in 
Nejc Ogrinc (3. mesto)

Drugo mesto med ekipami – Gerečja vas

Prepričljivi zmagovalci ekipne tekme – footgolfisti 
Skorbe

Bronasta medalja med ekipami – Hajdina

ONŠ Golgeter 
Hajdina v 

korona sezoni 
2020/2021

Leto 2020 bo zagotovo zapisano kot 
posebno leto in nič drugače ne bo 
tudi v ONŠ Golgeter. Odpovedan je bil 
že spomladanski del pretekle sezone, 
prav tako pa smo v oktobru morali 
prekiniti tudi vsa tekmovanja v jesen-
skem delu nove sezone.

Tekmovanje se je sicer začelo že juli-
ja letos, ko sta mladinska in kadetska 
ekipa začeli priprave za tekmovanje 
v 2. Slovenski mladinski in kadetski 
ligi, preostale ekipe pa so priprave 
začele v avgustu.
V tej korona sezoni nastopamo z de-
setimi selekcijami, kar je ponovitev 
lanske sezone. To pomeni, da trenu-
tno v naši šoli še vedno vadi in igra 
približno 150 otrok. Številka je več 
kot odlična, kar pa je zagotovo po-
sledica tudi našega korektnega dela 
v preteklosti.
Pri mlajših selekcijah od U7 do U13 
se v največji meri trudimo, da navdu-
šimo otroke za igranje nogometa in 
da se priključijo naši šoli. Deloma da-
jemo poudarek tudi pozitivnemu re-
zultatu, saj nas ta posledično še bolj 
motivira za celotno delo. A vendarle 
ne smemo pozabiti, da so pomemb-
nejši v teh selekcijah navajanje otrok 
na delo v skupini, druženje, zabava, 
igranje z žogo idr.
Prvo pravo tekmovanje se začne pri 
selekciji mlajših dečkov U13, ko se 
otroci že počasi navajajo na igranje 
velikega nogometa. Ravno ta prehod 
je zelo pomemben tako za otroke, 
starše kot tudi trenerje. Trenutno žal 
še malo zaostajamo za močnejšimi 
klubi iz okolice, a nič zato, časa za na-

predek bo še več kot dovolj.
Ekipa starejših dečkov U15 letos zelo 
uspešno nastopa v ligi U15 MNZ 
Ptuj, v katero so vključene vse ekipe 
s tega območja. Trenutno zasedajo 
zelo dobro 3. mesto na lestvici, cilj pa 
je spet nastopiti v kvalifikacijah za 1. 
SNL U15. 
Mladinska in kadetska ekipa letos 
nastopata v 12-članski 2. ligi – vzhod, 
kjer je konkurenca spet zelo moč-
na. Kljub temu sta obe ekipi že na-
brali nekaj točk, kar daje spodbudo 
za naprej. Kadetsko ekipo sta v je-
senskem delu sezone vodila Seba-
stjan Jambriško (sedem krogov) in 
Aleksander Verlak (en krog), ekipa 
pa je dosegla dve zmagi in šest po-
razov, trenutno je uvrščena na 10. 
mesto. Tudi mladinsko ekipo sta v 
jesenskem delu vodila dva trenerja, 
Aleksander Verlak in Sandi Mertelj 

pa sta skupaj osvojila (le) štiri točke, 
kar pa žal zadošča le za 12. mesto v 
ligi. Ker je pred nami, ko se bo koro-
na kriza končala, še kar 14 krogov, je 
možnosti za osvojitev nadaljnjih točk 
še precej. Upamo na najboljše in na 
obstanek v tej zahtevni ligi.
Letos smo žal morali odpovedati tudi 
naš tradicionalni poletni turnir Gol-
geter Hajdina, Poletno šolo nogome-
ta pa smo izpeljali v omejenem pro-
gramu. Kljub številnim omejitvam 
ostajamo v ONŠ Golgeter Hajdina 
pozitivni in tudi v nadaljevanju zvesti 
svojemu programu – to je v največji 
meri ukvarjanje z mladimi iz Občine 
Hajdina in bližnje okolice ter njihovo 
vpeljevanje v športni način življenja.

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ONŠ Golgeter Hajdina

Kadetska ekipa ONŠ Golgeter Hajdina, ki v letošnji sezoni nastopa v 2. SKL – vzhod.

Mladinska ekipa ONŠ Golgeter Hajdina, ki v letošnji sezoni nastopa v 2. SML – vzhod.
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November – mesec preprečevanja zasvojenosti

Za preprečevanje zasvojenosti lahko 
največ naredimo s preventivo, ki se 
začne že v družinskem okolju. Druži-
na je pomemben varovalni dejavnik, 
ki lahko pomaga preprečevati tvega-
na vedenja mladih. Mladi se bodo ve-
dno vedli tvegano, naloga nas staršev 
in tistih, ki delamo z mladimi, pa je, 
da jih zaščitimo pred trajno škodo. V 
družinskem okolju lahko največ stori-
mo s tem, da vzpostavimo in krepimo 
občutek varnosti, zaupanja in topline 
v odnosu med nami starši in otroci, 
smo dosledni pri postavljanju meja in 
skrbimo za dobro organizacijo družin-
skega življenja. 
Zelo pomembno je tudi, da kot starši 
zavzamemo jasno stališče, da uživanja 
tako alkohola kot nedovoljenih drog 
ne toleriramo. Opažamo, da so mladi 
pa tudi njihovi starši precej nekritični 

do uživanja marihuane, k temu pri-
spevajo tudi informacije o zdravilnosti 
konoplje, kar nedvomno drži, vendar 
je treba ločiti med zlorabo marihuane 
in uporabo marihuane v zdravstvene 
namene. Mladostniki marihuane ne 
uživajo v zdravstvene namene, tem-
več jo zlorabljajo oziroma želijo z njo 
izzvati spremembe počutja. 
V primeru, ko stvari že uidejo izpod 
nadzora, je treba poiskati strokovno 
pomoč. Zasvojenost je rešljiva, terja 
pa veliko pripravljenosti, vztrajnosti in 
predanosti tako zasvojenega kot nje-
govih bližnjih za spremembo vzorcev 
vedenja.
V društvu Ars Vitae se trudimo zagota-
vljati celostno obravnavo zasvojenih 
in njihovih svojcev, poleg individual-
nih obravnav izvajamo tudi samopo-
močno skupino za starše in svojce, 

svetovalno delo z družinami, program 
Krepitev družin, preventivna predava-
nja za starše ter preventivne delavni-
ce za osnovnošolce in srednješolce. 
V okviru programa deluje tudi točka 
za testiranje psihoaktivnih snovi, kjer 
je mogoče anonimno prinesti vzorec 
psihoaktivne snovi v testiranje, z na-
menom zmanjševanja škode zaradi 
uživanja nedovoljenih drog.
Trenutna družbena situacija, ki je 
povezana z epidemijo novega koro-
navirusa, prinaša nove stiske, ki so 
lahko tudi povod za zlorabo različnih 
substanc in razvoj zasvojenosti. Vsi, 
ki opažate, da izgubljate nadzor in v 
tem času več posegate po alkoholu 
in drugih psihoaktivnih snoveh z na-
menom, da blažite svoje stiske, ali če 
to opažate pri svojih bližnjih, se lahko 
obrnete na nas. 

Zasvojenost se v sodobni družbi pojavlja v vse bolj raznolikih pojavnih oblikah, vsem pa je skupno, da prizadenejo vsa 
področja človekovega življenja: telesno in duševno zdravje, družinske odnose in odnose z okolico ter socialni in eko-
nomski položaj človeka.

Čas, ko z veliko mero negotovosti zre-
mo v prihodnost, je hkrati tudi prilo-
žnost, da pozornost iz hektičnega sve-
ta preusmerimo na tisto, kar resnično 
šteje in kar nas hkrati varuje pred za-
svojenostjo: kakovostno preživeti čas 

s svojimi bližnjimi in pristni družinski 
odnosi. Ustavimo se, posvetimo se 
drug drugemu in bodimo hvaležni za 
stvari, ki jih sicer jemljemo kot samo-
umevne. Ob tem ne pozabimo tudi na 
ljudi v stiski, ki zdaj bolj kot kadar koli 

prej potrebujejo našo pomoč in spod-
budo. 

Irena Rojko
Polona Toplak

Na voljo smo vam vsak delovni dan:
– ponedeljek, torek, četrtek: 8.00–14.00
– sreda: 8.00–17.00
– petek: 8.00–13.00
na Trstenjakovi 5a, 2250 Ptuj
Dosegljivi smo tudi na telefonskih številkah 031 519 
902, 070 996 120 in 070 478 804 in po elektronski 
pošti mostovi@arsvitae.si in mostovi.preventiva@
arsvitae.si.

Projekt SOS – Sodobna oskrba starejših

Z odprtjem VIT točke (Zdravstveni dom Ptuj, vhod 8) se je 26. septembra tudi v 
praksi začelo izvajanje projekta Sodobna oskrba starejših (SOS).

Slovenija postaja starajoča se družba. 
Danes je v Sloveniji 19,7 % oseb starej-
ših od 65 let in projekcije napoveduje-
jo, da bo leta 2050 delež te populacije 
znašal 30 % (Ministrstvo za zdravje RS). 
Naraščanje števila starejših odraslih v 
Sloveniji s seboj prinaša tudi potrebo 
po sistemskih ureditvah področja dol-
gotrajne oskrbe. Z letom 2017 se je 
začela priprava zakona, ki bi področje 
dolgotrajne oskrbe sistemsko urejal. V 
vmesnem času, pred uvedbo sistem-
skih rešitev na področju dolgotrajne 
oskrbe, izvajamo projekte, ki so podprti 
z evropskimi kohezijskimi sredstvi.
Tako je bil tudi Dom upokojencev Ptuj 
skupaj s konzorcijskimi partnerji, med 
katerimi je tudi Zdravstveni dom Ptuj, 
uspešen na javnem razpisu za izbor 
operacij »Preoblikovanje obstoječih 
mrež in vstop novih izvajalcev za nude-
nje skupnostnih storitev in programov 
za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija« ter začel izvajanje projekta 
Sodobna oskrba starejših.
Namen projekta je upravičencem za-
gotoviti dostop do novih storitev, s ka-
terimi se krepi možnost, da starejši, ki 
so upravičeni do novih storitev, kljub 
morebitni oviranosti, bolezni ali krhko-
sti ostanejo čim dlje v domačem okolju 
oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo 
psihofizične sposobnosti in s tem čim 
večjo sposobnost samooskrbe.
V Zdravstvenem domu Ptuj imamo za 
potrebe projekta vzpostavljeno vsto-
pno informacijsko točko (VIT), ki je or-
ganizacijska enota, v kateri so zaposleni 
predvsem načrtovalci dolgotrajne oskr-
be. Namen te točke je vsem zavarovan-
cem, ki potrebujejo pomoč pri osnov-
nih in podpornih dnevnih opravilih in 
so starejši od 65 let, omogočiti vstop 
v sistem dolgotrajne oskrbe (Rajer idr., 
2016). V okviru VIT točke delujejo fizio-
terapevt, socialni delavec, diplomirana 
medicinska sestra in upravno-admini-
strativni delavec (Uradni list RS, št. 69).
Na VIT bodo potencialni upravičen-

ci lahko oddali vlogo za vključitev v 
projekt sodobne oskrbe starejših na 
domu.
Vlogo za oceno upravičenosti lahko 
poda:

 – zainteresirani posameznik oziro-
ma oseba, starejša od 65 let, ki za-
radi bolezni, starostne oslabelosti, 
poškodb, invalidnosti, pomanj-
kanja ali izgube intelektualnih 
sposobnosti pri zadovoljevanju 
osnovnih in podpornih dnevnih 
opravil potrebuje pomoč druge 
osebe, ali skrbnik osebe;

 – zainteresirani posameznik ozi-
roma oseba, starejša od 65 let, ki 
pri sebi zaznava pešanje telesnih, 
funkcionalnih oziroma kognitiv-
nih sposobnosti.

 – Ob soglasju posameznika lah-
ko vlogo za oceno upravičenosti 
poda tudi:

 – izbrani osebni zdravnik ali drug le-
čeči zdravnik,

 – pristojna patronažna medicinska 
sestra,

 – koordinator odpusta iz bolnišnice,
 – strokovni delavec pristojnega 

centra za socialno delo,
 – druga, od vlagatelja pooblaščena 

oseba.

Po oddani vlogi in predhodnem do-
govoru z vlagateljem bodo strokovni 
delavci VIT z ocenjevalnim orodjem 
na vlagateljevem domu izvedli oceno 
upravičenosti do integrirane oskrbe 
oziroma novih storitev.
Z ocenjevalnim orodjem, ki ga določi 
ministrstvo, strokovni delavec VIT izva-
ja oceno upravičenosti do integrirane 
oskrbe oziroma novih storitev. Posa-
mezniki, ki do novih storitev ne bodo 
upravičeni, bodo prejeli informacije o 
drugih možnostih in pravicah glede na 
obstoječe predpise. V primeru upravi-
čenosti posameznika pa VIT o predlogu 
storitev informira koordinatorja integri-
rane oskrbe (Uradni list RS, št. 69).

Potencialni upravičenci so osebe, sta-
rejše od 65 let, ki zaradi bolezni, staro-
stne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, 
pomanjkanja ali izgube intelektualnih 
sposobnosti pri zadovoljevanju osnov-
nih in podpornih dnevnih opravil po-
trebujejo pomoč druge osebe.
V okviru projekta Sodobne oskrbe 
starejših se bodo glede na potrebe 
uporabnika izvajale storitve osnovnih 
in podpornih dnevnih opravil in zdra-
vstvene nege, vezane na ta opravila, 
storitve prehranskega pregleda in sve-
tovanja, fizioterapije, delovne terapije, 
e-oskrbe in farmacevtske storitve, so-
delovali bodo tudi patronažna služba, 
zdravnik in psiholog.
V projekt je kot krepitev tima družin-
ske medicine vključena tudi paliativna 
oskrba, ki predstavlja aktivno celostno 
pomoč pacientom z napredovano kro-
nično neozdravljivo boleznijo.
Storitve, ki se bodo izvajale v sklopu 
projekta, bodo za uporabnike brezplač-
ne. Financirane bodo iz Evropskega so-
cialnega sklada in Republike Slovenije.
V projektne aktivnosti se lahko vklju-
čujejo občanke in občani občin Ptuj, 
Majšperk, Žetale, Hajdina, Markovci, 
Gorišnica, Kidričevo, Destrnik, Trnovska 
vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Juršinci, Videm, Zavrč, Podlehnik, Cir-
kulane in Dornava.
Projekt se bo izvajal do 30. junija 2022.

Uradne ure:
Ponedeljek: 13.00–19.00
Torek: 8.00–14.00
Sreda: 8.00–14.00
Četrtek: 8.00–14.00
Petek: 8.00–14.00

Kontakt:
Telefon: 02 787 16 86
e-pošta: sos@zd-ptuj.si
Več informacij o projektu in VIT točki je 
na voljo na spletni strani www.sos-ptuj.
si.

ZD Ptuj
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Težave s prebavo so zato pogosto stalnica našega življenja. Naša 
sodobna prehrana, hitenje, zasvojenost s sladkarijami in drugimi 
dobrotami, stres idr. uničujejo naša prebavila in s tem pospešujejo 
nastanek naših težav. 
Nadomeščanje izgubljene tekočine – rehidracija
Je prvi in najpomembnejši ukrep pri zdravljenju driske ali bruhanja. 
Pijete lahko neoporečno vodo in nesladkan čaj, še posebej primeren 
je čaj borovnic. V lekarni lahko dobite glukozno-elektrolitski pripra-
vek (peroralna rehidracijska sol) v obliki praškov za pripravo pero-
ralne rehidracijske raztopine. Vsebino vrečke raztopite v predpisani 
količini neoporečne vode. Količina, ki jo morate popiti, je odvisna od 
stopnje dehidracije. Če imate težave z bruhanjem, je najpomemb-
nejše, da pijete tekočino počasi po požirkih. Če namreč prehitro spi-
jete veliko količino tekočine, se lahko zgodi, da jo izbruhate.
Prehrana
Na začetku uživajte hrano s čim manj vlakninami, denimo riž, ko-
renčkovo juho, prežganko, prepečenec, banane in krompir. Priporo-
ča se tudi uživanje suhega slanega peciva, kot so preste ali slane 
palčke. Izogibajte se presladki (sokovi, pecivo), mastni in začinjeni 
hrani, pravi kavi, v prvih dneh tudi mleku in mlečnim izdelkom. Ko 
se začne driska umirjati, postopoma preidite na normalno prehrano.
Pri otrocih se priporočajo sluzi in pektini (npr. riževa sluz, nastrgana 
jabolka). Tudi otrokom dajte rehidracijske napitke. Najboljše je, da jih 
pijejo počasi po požirkih. Če otroka dojite, nadaljujte dojenje.
Mlečnokislinske bakterije – probiotiki
V lekarni so na voljo brez recepta, uporabljajo se kot dopolnilno 
zdravljenje pri driski, ki nastane zaradi bakterijskih in virusnih okužb 
prebavil. Mlečnokislinske bakterije so del normalne črevesne flore in 
zagotavljajo normalno kislost v črevesju ter tako preprečujejo razrast 
škodljivih in pogojno škodljivih bakterij. Poleg tega večajo obramb-
no sposobnost črevesne sluznice. Pripravkov, ki vsebujejo probioti-
ke, je v lekarni več vrst. Pri tem bi omenila tudi, da je treba pri terapiji 
z antibiotiki vedno jemati zraven probiotike, saj je stranski učinek teh 
zdravil velikokrat tudi driska. Če jo preprečimo na tak način, lahko 
končamo terapijo z antibiotiki do konca. To pa je zelo pomembno, 
ker bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do ponovne okužbe.
Aktivno medicinsko oglje (Carbo medicinalis)
V lekarni je na voljo v obliki tablet brez recepta. Deluje tako, da veže 
nase (adsorbira) toksine, produkte bakterijskega metabolizma in vi-
ruse, ki povzročajo drisko. Pri teh pa moramo paziti, da jih ne jemlje-
mo hkrati z drugimi zdravili, ker prav tako vežejo nase učinkovine.
Antiperistaltiki 
V redkih primerih, ko je driska dolgotrajna in obilna, ga zdravnik 

predpiše na recept. Deluje neposredno na črevesno steno, tako da 
zavira peristaltično gibanje črevesja in zmanjša količino izločenega 
blata.
V lekarni si lahko prav tako kupite kapsule, ki nase vežejo tekočino 
v prebavilih in tako ustavijo drisko. Ponavadi se jemljejo trikrat na 
dan ob tekočem blatu. V redu je, če zraven teh zdravil jemljemo 
probiotike, ki nam normalizirajo črevesno floro in s tem pospešijo 
zdravljenje.
Protimikrobno zdravljene
Zdravljenje z antibiotiki lahko predpiše zdravnik pri dolgotrajni, hudi 
obliki driske, pri bolnikih z zmanjšano obrambno sposobnostjo or-
ganizma in pri okužbah s paraziti.
Obiščite zdravnika, če:

 – driska kljub samozdravljenju ne izgine v tednu dni ozi-
roma se po dveh dneh stanje še poslabša;

 – postajate vse bolj dehidrirani;
 – dolgotrajno bruhate;
 – drisko spremlja visoka telesna temperatura;
 – je blatu primešana kri ali sluz;
 – drisko spremljajo hude bolečine v trebuhu;
 – imate druge kronične bolezni (npr. sladkorno bolezen, 

bolezni srca in zmanjšano obrambno odpornost orga-
nizma);

 – se med jemanjem antibiotikov ali po njem pojavi huda 
driska;

 – se pojavi akutna driska pri nosečnicah in majhnih 
otrocih.

 – Driska je tudi pogost simptom pri okužbi s koronaviru-
som. Bodite pozorni, ker se velikokrat okužba začne s 
prebavnimi težavami. Včasih je to prvi simptom, nato 
pa se lahko pojavijo tudi povišana telesna temperatu-
ra in drugi simptomi, ki so značilni za to okužbo.

 – Na koncu bi vas pozvala, da se držite vseh ukrepov, ki 
jih priporoča stroka, da zaustavimo epidemijo, ki nas 
hromi. Nosite zaščitne maske, razkužujte si roke in 
ohranjajte varnostno razdaljo.

Predvsem pa SE NE DRUŽITE. Skupaj bomo zmogli in prebrodili 
bomo to nič kaj lepo obdobje.

Ostanite zdravi in optimistični!
Metoda Meško Žitnik

Lekarna pri Sv. Martinu
02 620 78 87

Udeležba v presejalnem programu Svit lahko reši življenje
Rak je v Sloveniji velik zdravstveni, družbeni in ekonomski problem. Podatki kažejo, da je v Sloveniji rak debelega čre-
vesa in danke med petimi najpogostejšimi raki pri obeh spolih skupaj. Za rakom debelega črevesa in danke povprečno 
vsako leto zboli več kot 1300 ljudi. S presejalnim Programom Svit zmanjšujemo število na novo zbolelih ljudi, saj lahko 
z odkritjem in odstranitvijo predrakavih sprememb preprečimo razvoj raka na debelem črevesu in danki. Opuščanje 
udeležbe v Programu Svit ima lahko resne posledice za zdravje posameznika.
Od leta 2011 v Registru raka Republike 
Slovenije beležijo občuten padec no-
vih primerov raka debelega črevesa in 
danke. Med vsemi novoodkritimi raki v 
Sloveniji se je med letom 2007 in 2017 
rak debelega črevesa in danke po po-
gostosti pomaknil z drugega na peto 
mesto, k čemur pomembno prispe-
va odstranjevanje predrakavih spre-
memb na kolonoskopijah v Programu 
Svit. Prekinitev trenda naraščanja no-
vih primerov raka debelega črevesa in 
danke ter celo manj novih rakov med 
vsemi prebivalci Slovenije, ne le med 
udeleženci presejanja, je ključni cilj 
presejalnega programa. 
Program Svit vključuje moške in ženske 
v starosti od 50 do 74 let, ki so v pro-
gram vabljeni po vnaprej določenem 
načrtu v obdobju dveh let. Sodelova-
nje v Programu Svit je za tiste prebi-
valce Slovenije, ki so v ciljni populaciji 
in imajo urejeno obvezno zdravstveno 
zavarovanje, brezplačno, saj stroške 
programa nosi Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Mnogi, ki imajo 
zgodnjo obliko te bolezni, se je sploh 
ne zavedajo, ker se bolezen dolgo raz-
vija brez očitnih bolezenskih znakov. 
Rak na debelem črevesu in danki se 
večinoma razvije iz predrakavih spre-
memb na steni črevesa – polipov. Če 
polipe odkrijemo in jih odstranimo 
pravočasno, lahko to obliko raka pre-
prečimo. Bolezen je namreč v zače-

tni fazi povsem ozdravljiva, človek pa 
ohrani kakovost življenja.
Kot osnovno metodo odkrivanja spre-
memb debelega črevesa in danke v 
Programu Svit uporabljamo test na 
prikrito krvavitev, s katerim se ugota-
vlja prisotnost krvi v blatu, ki s prostim 
očesom (še) ni vidna. Po podpisani iz-
javi o prostovoljnem sodelovanju bo-
ste na dom prejeli komplet za odvzem 
vzorcev blata. Oba uporabljena tulca 
z odvzetima vzorcema boste poslali 
na že natisnjeni naslov centralnega 
laboratorija Programa SVIT. Če je izvid 
pozitiven, vas bodo napotili na kolono-
skopijo, ki je najzanesljivejša metoda 
za odkrivanje bolezenskih sprememb 
na debelem črevesu in danki. 
DELOVANJE PROGRAMA SVIT V ČASU 
RAZGLAŠENE EPIDEMIJE 
Program Svit kljub spreminjajoči se 
epidemiološki situaciji zaradi virusa 
covid-19 še naprej deluje. Sodelova-
nje v Programu Svit je varno za vse, 
ki so vključeni v njegovo izvajanje. Pri 
vabljenju in oddaji vzorcev blata po-
samezniki nimajo stika z drugimi ose-
bami. Če je oseba nato vabljena na ko-
lonoskopijo, se pregleda lahko udeleži 
zgolj, če nima povišane temperature 
ali znakov okužbe zgornjih dihal. Pri 
pregledu se uporablja vsa potrebna 
varovalna oprema.

V letu 2019 je bila odzivnost v zdra-

vstveni regiji Maribor 62,82-odstotna, 
kar je pod republiškim povprečjem, ki 
znaša 65,59 %. Pri tem je bila odziv-
nost višja pri ženskah (68,27 %) kot pri 
moških (57,09 %). Celo pod regijskim 
povprečjem izstopa Mestna občina 
Maribor z odzivnostjo, ki znaša samo 
60,81 %.

Z udeležbo v Programu Svit naredimo 
veliko za svoje zdravje in kakovost ži-
vljenja, obenem pa posredno pripo-
moremo k vzdržnosti in racionalizaciji 
stroškov zdravstvenega sistema. Zato 
vse, ki prejmete vabilo v program, 
močno spodbujamo, da se nanj tudi 
odzovete.

O vseh morebitnih spremembah in 
novostih/dogodkih glede delovanja 
Programa Svit je na razpolago spletna 
stran Programa Svit: https://www.pro-
gram-svit.si/za-uporabnike/aktualno/
obvestila-in-dogodki/.

Pripravili: 
Milan Stojanović, Marija Hanželj, Aljaž 

Brlek  
NIJZ, Območna enota Maribor

V hvaležen spomin
1. Stanislav Malinger, Gerečja vas 75a.
2. Kristina Kolarič, Skorba 49.
3. Ivana Furek, Zg. Hajdina 89.
4. Frančiška Koren, Gerečja vas 15.
5. Terezija Pulko, Hajdoše 11b.
6. Kristina Klep Egger, Zg. Hajdina 109.
7. Jožef Fideršek, Draženci 6.
8. Darja Drevenšek Koderman, Slovenja vas 63c.

9. Janez Zupanič, Hajdoše 26.
10. Ivan Lazar, Draženci 9a.
11. Vili Kovše, Gerečja vas 20.
12. Branko Vek, Zg. Hajdina 104e.
13. Kristina Polajžer, Zg. Hajdina 38.
14. Nada Pal, Slovenja vas 20.
15. Ivan Raščan, Slovenja vas 35b.

NASVETI ZA VEČ ZDRAVJA: Prebavne motnje

Današnji tempo življenja nas vedno bolj prehiteva in včasih ne vemo več, ali mu sploh lahko še sledimo. Posledica tega 
tempa so vedno pogostejše zdravstvene težave, ki nas pestijo, kot npr. prebavne motnje. Pojavijo se lahko zaradi na-
pak na ravni uravnavanja prebavnih procesov ali mehanskih in funkcionalnih motenj v prebavnem traktu ter njegovi 
okolici. Najpogostejše motnje prebave so bruhanje, driska in zaprtje. To so pogosto tudi znaki bolezni, ki so le posredno 
povezane s prebavili.
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Spoštovani občanke in občani! 
Zahvaljujemo se vam za dosedanje sodelovanje 
in verjamemo, da bomo tudi v prihodnje delali 
dobro in uspešno za vse nas. Naj vam novo leto 
prinese nove odgovornosti, nove uspehe in svež zagon. Veseli-
mo se novega leta in novih izzivov. 

Želimo vam miren božič, ponosno praznovanje dneva samostoj-
nosti in enotnosti ter zdravja, sreče, lepih trenutkov in uspehov v 
novem letu 2021.

Občinski odbor SDS Hajdina

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvezd je med nami,
naj gre po svetu – rama ob rami – 
svetloba z nami.
(Tone Pavček)

Drage občanke in dragi občani!
Pred nami je novo leto, ki naj bo priložnost za boljšo in lepšo prihodnost vseh. S sku-
pnimi močmi se bomo v naši občini še naprej trudili za razvojno naravnane projekte, 
večjo prepoznavnost in dobre odnose med vsemi nami.
Naj vam novo leto 2021 prinese veliko zdravja, sreče, veselja in 
ljubezni.
Vesel božič in prijetno praznovanje dneva samostojnosti in eno-
tnosti.

Občinski odbor SLS Hajdina
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S Prižgimo bližino

Srečko Kosovel je v eni izmed svojih pesmi zapisal: 

Tiho pada mrak,
v dalji se zgublja korak
in pušča sledi preteklih dni.

V srcih se želja rodi
po miru, ljubezni, dobroti
za vse ljudi.

Božične praznike vsako leto zaznamujeta prižiganje lučk po me-
stih, trgih in vaseh ter postavljanje jaslic in smrečic po domovih. To 
leto ne bo nič kaj drugače. Praznične lučke so že prižgane, kmalu 
bomo postavili tudi jaslice. 
Večkrat so naju z župnikom vprašali, kako bo z božičem. Najin od-
govor je bil: Božič bo! Letos ga bomo praznovali povsem drugače 
kot v preteklih letih, ker ga zaznamuje pojav epidemije koronavi-
rusa. 
Dragi Hajdinčanke in Hajdinčani! Leto, ki se izteka in v dalji zgu-
blja svoj korak ter pušča sledi preteklih dni, kakor je zapisal Srečko 
Kosovel, zagotovo ni bilo po naših željah. Najverjetneje tudi leto 
2021 ne bo izpolnilo vseh želja, ki si jih bomo voščili ob prehodu 
iz starega v novo leto. Kar koli že bo, naj nam ne zmanjka poguma, 
upanja in veselja. V naših srcih naj se skozi vse leto 2021 rojeva želja 
po miru, dobroti in ljubezni. 
Čas, povezan s korono, nas vabi, da ob vseh lučkah in okraskih ne 
bi pozabili prižgati v srcih naših bližnjih lučke bližine in ljubezni, 
lučk upanja in veselja.

To vam želita: župnik Marijan Fesel in kaplan Primož Lorbek

BOŽIČNI

MALO DRUGAČE

PRAZNIKI

PRENOS SVETE MAŠE

ob 10. uri SiP TV 

Facebook in YouTube

kanal Župnije Hajdina 

ZUPNIJA-HAJDINA .RKC .SI

KATEHEZA .COM 

4. ADVENTNA NEDELJA

20. DECEMBER

SVETI VEČER

24. DECEMBER

PRENOS SVETE MAŠE

ob 18. uri

Facebook in YouTube

kanal Župnije Hajdina 

BOŽIČ

25. DECEMBER

PRENOS SVETE MAŠE

ob 10. uri SiP TV 

Facebook in YouTube

kanal Župnije Hajdina 

ŠTEFANOVO 

26. DECEMBER

PRENOS SVETE MAŠE

ob 10. uri SiP TV 

Facebook in YouTube

kanal Župnije Hajdina 

POLNOČNICA

PRENOS SVETE MAŠE

ob polnoči 

Facebook in YouTube

kanal Župnije Hajdina 

S šolo zdravja telovadimo 
prek malih zaslonov

V Društvu Šola zdravja so konec novembra 2020 posneli 
film z vajami po metodi 1000 gibov. Film je na ogled na 
kanalu Youtube Šola zdravja vsako jutro ob 7.30.

Šli so tudi korak naprej in lokalnim televizijam po vsej Slo-
veniji predlagali, da film Metoda 1000 gibov uvrstijo v svoj 
redni jutranji program. Odzvale so se naslednje lokalne 
televizije: ETV HD (Zasavje), TV Bled, TV Medvode, TV 
Vaš kanal, Gorenjska TV, Vascom TV (Pivka), AS televizija 
(Murska Sobota), GO TV (Goriška), Kabelska TV (Ormož), 
STV (Savinjska TV), ORON TV (Notranjska TV), R Kanal+ 
(Ribnica), VI-TEL (Primorska TV), ATM TV (Kranjska Gora), 
BKTV, Koroška TV, Koroška Regionalna TV, TV Uršlja, TV 
LEP, TV Arena, Zasavska TV, SIP TV, E-Posavje TV. Pri ne-

katerih televizijah ne najdejo prostora za vsakodnevno 
predvajanje, ampak so se potrudili in so uvrstili telovadbo 
1000 gibov vsaj od 1- do 3-krat tedensko. Tako bo lahko 
prek malih zaslonov jutranjo vadbo 1000 gibov spremljalo 
čim več ljudi. Z možnostjo 7 dni nazaj lahko film predvaja-
te vsak dan, ob kateri koli uri želite. Preverite, ali vaš ope-
rater spremlja katero od navedenih lokalnih televizij, in se 
pridružite jutranji telovadbi prek malih zaslonov.

Neda Galijaš

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.
(Tone Pavček)

Dragi občanke in občani Občine Hajdina, želimo vam mirne božične pra-
znike, prijetno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, v novem 
let pa zdravja, osebnega zadovoljstva in sreče. Naj vam leto 2021 spre-
meni sanje v resničnost in naj se trud dokaže v dosežkih.

SMC, lokalni odbor Hajdina

Drage Hajdinčanke,
dragi Hajdinčani!

V letu, ki prihaja, Vam želimo
veliko osebnih uspehov, odprto srce
in drobnih trenutkov sreče.

Samo dobro!

Socialni demokrati Hajdina



Če ta dan darila ne boste mogli dvigniti, vas bo čakalo v Občinski upravi 
Občine Hajdina, kamor ga boste lahko prišli iskat. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dragi otroci! 

 
Leto se izteka in spet je napočil čas praznikov.  

 

Božička zaradi epidemije letos žal ne bomo pričakali skupaj, 
 je pa za vsakega od vas pripravil darilo, ki ga boste lahko dvignili  

 

v petek, 18. decembra 2020, od 16. do 17. ure  
po vaških skupnostih: 

DRAŽENCI – Dom vaščanov Draženci 
GEREČJA VAS – Gasilski dom Gerečja vas 

HAJDOŠE – Gasilski dom Hajdoše 
SKORBA – Dom krajanov Skorba 

SLOVENJA VAS – Gasilski dom Slovenja vas 
SP. HAJDINA – Športni park Sp. Hajdina 

ZG. HAJDINA – Vaški center Hajdina (pri Sitarjevi kapeli) 
ZG. HAJDINA PREKO PROGE – Športni park Zg. Hajdina preko proge  

 

 
 

Lepo pozdravljeni in lepe praznike vam želim!                

 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cin, cin, cin, zvončki pojejo, 
lep je ta božični čas, ki prinaša zimo v vas. 
Vprezimo sani, pohitimo v snežne dni, 
z iskrico v očeh odmeva zvonki smeh.  
Zvončki na saneh, skrivnostni beli svet, 
božič nam pričarajo, srčeca odpirajo. 

 
 

GRB   OBČINE  HAJDINA

16.10.2000

 

Župan Občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar 
 
 

 

OBČINA HAJDINA 
Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina 
 02 788 30 30, faks 02 788 30 31 

e-naslov: uprava@hajdina.si 
 

 

Darilo boste prejeli le ob predložitvi tega vabila. 

Akcija 
Pomagamo 

najranljivejšim 
bo v decembru 

tudi v Občini 
Hajdina

Posameznikom v Občini Hajdina se je 
porodila ideja, da v prazničnem de-
cembru pomagajo najranljivejšim v 
lokalni skupnosti. Skupaj so zdaj sto-
pili Občina Hajdina, Župnija Hajdina 
in prostovoljci, vsem pomoči potreb-
nim pa sporočajo, da niso sami, da 
dobri ljudje mislijo nanje in jim bodo 
v prazničnem mesecu prižgali iskrico 
v očeh.
Podobno kot to počnejo v nekaterih 
sosednjih občinah, si tudi v hajdinski 
želijo, da bi bili praznični dnevi za vse 
prijazni, da bi imeli kljub težkim časom 
nasmeh na obrazu in se veselili novega 
leta.
V drugi polovici decembra bodo na 
lokaciji v centru občine, ki bo kmalu 
razkrita, uredili poseben prostor za zbi-
ranje najnujnejših potrebščin. Občani 
bodo lahko v posebne zaboje darovali 
hrano in dodali še kaj zraven ali pa iz 
zaboja vzeli, kar potrebujejo.
Kmalu več informacij na spletni strani 
občine www.hajdina.si, na spletni stra-
ni in profilu Facebook Župnije Hajdina.

Občina Hajdina

Na SIP TV letos utrinki adventnih 
koncertov

V sredo, 23. decembra 2020, bo ob 20. uri v programu lokalne televizije SIP TV 
na sporedu posebna oddaja, v kateri bodo predstavljeni najlepši utrinki z adventnih 
koncertov minulih let. Občina Hajdina in ZKD Občine Hajdina letošnjega 
adventnega koncerta žal nista mogli izpeljati, zato pa bo v praznično obarvani od-
daji mogoče slišati najlepše melodije v izvedbi znanih glasbenih gostov (Tria Eroi-
ka, Slovenskega okteta, Perpetuum Jazzile, Arsane, Marjana in Majde Petan, Tanje 
Žagar, skupine MJAV, zbora Glasis idr.), ki so vse od leta 2008 nastopili v cerkvi sv. 
Martina na Hajdini.
Vabljeni k ogledu!

                                                         Občina Hajdina


