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UVODNIK 

Spoštovani občanke in občani, cenjeni 
bralci!
Leto se počasi končuje in ugotavljamo, da 
se bo v zgodovino zapisalo kot izjemno 
turbulentno, tako v svetovnem merilu kot 
tudi pri nas v Sloveniji. Pojav koronavirusa, 
ki je še vedno med nami, vojna v Ukrajini, ki 
nam je geografsko blizu, energetska kriza in 
številni drugi problemi imajo močan vpliv 
tudi na nas. 
Ob vseh teh svetovnih problemih pa si 
bomo to leto zapomnili tudi po številnih 
volitvah in referendumih. Dobili smo novo 
sestavo Državnega zbora, volili bomo pred-
sednika države, nove člane Državnega sve-
ta in končali z lokalnimi volitvami županov 
in članov mestnih in občinskih svetov. Vse 
to močno zaznamuje življenje in delo naših 
državljanov in občanov.
V lokalnem okolju z zadovoljstvom ugota-
vljamo, da aktivnosti, ki smo si jih zadali v 
proračunu Občine Hajdina, kljub nekaterim 
zunanjim vplivom potekajo normalno v 
skladu s terminskimi načrti. Pri vključevanju 
investicij smo se držali že uveljavljenega 
načela, da bodo imeli prioriteto projekti, ki 
bodo sofinancirani iz evropskih in državnih 
virov. Zagotavljanje prometne varnosti, 
krožišča, lokalne in državne ceste, pločniki, 
razsvetljava, posodabljanje vodovoda, po-
kopališče, končevanje sekundarne kanali-
zacije, agromelioracije, prilagajanje prostor-
skih aktov potrebam občanov, kolesarske 

povezave, vlaganja v šolske in predšolske 
prostore, požarna varnost, zagotavljanje 
pogojev za delo naših društev idr. so tisti ci-
lji, ki jih zasledujemo v okviru sprejete Stra-
tegije trajnostnega razvoja občine, ki smo 
jo v preteklosti sprejeli in jo postopoma 
uresničujemo. Kljub investicijsko usmerje-
nemu proračunu pa nam je uspelo zmanj-
šati tudi zadolženost naše občine. 
Na tem mestu pozivam vse občanke in 
občane, naj bodo pri realizaciji teh projek-
tov strpni in razumevajoči, saj velikokrat 
prihaja na terenu do različnih problemov. 
Samo tako jih bomo lahko uspešno končali 
v dobrobit tam živečega prebivalstva. Vsak 
projekt potrebuje določen čas za izvedbo, 
sredstva v proračunu občine se zbirajo sko-
zi vse leto in tudi investicije so terminsko 
opredeljene za določeno časovno obdobje. 
Na tem mestu se moram posebej zahvaliti 
občinski upravi, obema podžupanoma, ob-
činskim svetnikom, izvajalcem in nadzorni-
kom, tudi predsednikom in članom vaških 
odborov ter predsednikom društev, ki ak-
tivno sodelujejo pri realizaciji posameznih 
projektov.
Približuje se tudi naš občinski praznik, zato 
že potekajo številne vaške, kulturne in špor-
tne prireditve. Društva, ki skozi vse leto skr-
bijo za svojo dejavnost in promocijo občine, 
so se tudi letos potrudila in pripravila širok 
spekter dogajanja. Glede na zdravstvene 
razmere, letos podobno kot prejšnji dve leti, 

žal ne bomo imeli osrednje občinske prire-
ditve v prireditvenem šotoru. Vse preostale 
prireditve, zbiranje mošta pred Hramom 
kletarjev s tradicionalno prireditvijo »Iz mo-
šta vino – pridi na Hajdino« ter podelitev 
občinskih in turističnih priznanj, pa se bodo 
izvajale po programu, ki je v našem občin-
skem glasilu tudi uradno objavljen. 
Ob tej priložnosti se za uspešno opravljeno 
delo zahvaljujem tudi dosedanjima občin-
skima kletarjema iz Kungote, katerih nalo-
go bosta naprej opravljala kletarja iz ptujske 
Četrtne skupnosti Breg - Turnišče. Prepričan 
sem, da bo občinsko praznovanje podob-
no kot v preteklih letih slovesno in polno 
zadovoljstva, ob vseh uspehih in rezultatih 
dela v iztekajočem se letu. V tem času, ko se 
leto končuje, se lahko s ponosom ozremo 
po dogodkih, ki so za nami, in načrtujemo 
aktivnosti na različnih področjih za priho-
dnost. Ustvarjalnost, enotnost in uspešnost 
naših občank in občanov so ponovno pri-
spevale k odličnosti na različnih področjih.

Čestitam in želim vse dobro tudi v priho-
dnje!

Mag. Stanislav Glažar, 
župan

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.

Najdemo jih v mobilnih telefonih, prenosnih in tabličnih 
računalnikih, predvajalnikih glasbe, fotoaparatih, kame-
rah, igračah, orodju, invalidskih vozičkih, radijsko vodenih 
modelih, brezpilotnih zrakoplovih (dronih) in podobno. 
Vsako leto vse več uporabnikov za prevoz uporablja pre-
vozna sredstva na električni pogon (električna vozila, ele-
ktrična kolesa, električne skiroje in podobno), ki jih prav 
tako poganjajo baterije.
Zato želijo v mesecu požarne varnosti uporabnike in pre-
bivalce opozoriti, da te naprave lahko tudi zagorijo, jim 
dati napotke, kako ravnati v takem primeru, in jih seznaniti 
z ukrepi za preprečevanje požarov na tovrstnih napravah.
Mesec požarne varnosti pripravljajo Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije, 
Slovensko združenje za požarno varstvo in Združenje slo-
venskih poklicnih gasilcev.

GAŠENJE
Požar na litij-ionskih baterijah je težko pogasiti. Pride 
lahko tudi do eksplozij posameznih baterijskih celic. Po-
membno je hlajenje. Če zagori naprava z litij-ionsko ba-
terijo: napravo oziroma polnilnik izklopite iz električnega 
omrežja, umaknite gorljive in vnetljive predmete, ki so v 
bližini, za gašenje uporabite gasilnik ali priročna gasilna 
sredstva (vodo, požarno odejo, zemljo, pesek in podobno).
Požar gasite le, če je še v začetni fazi in gašenje za vas ne 
predstavlja nevarnosti. Če ocenite, da ga ne boste mogli 
pogasiti, pokličite na številko 112. Če je treba, se evakui-
rajte.
Če zagori vozilo na električni pogon: ga ugasnite, odstrani-
te elektronski ključ, se umaknite na varno razdaljo, pokliči-
te na številko 112 in poudarite, da gori vozilo na električni 
pogon, povejte tudi tip vozila, počakajte do prihoda gasil-
cev in upoštevajte njihova navodila.
Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

TM

Oktober – mesec požarne 
varnosti

V letu 2022 je tema projekta Oktober – mesec požarne 
varnosti preprečitev požara na baterijah in poteka pod 
sloganom: »Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar 
baterij.« V vsakdanjem življenju se povečuje uporaba na-
prav z litij-ionskimi baterijami.

Rožnati oktober
V Združenju Europa Donna Slovenija v rožnatem oktobru, mednarodnem me-
secu ozaveščanja o raku dojk, že 25 let ozaveščajo o pomenu zdravega načina 
življenja in zgodnjega odkrivanja raka.
Z različnimi akcijami in dogodki oza-
veščajo o raku dojk in rakih rodil ter 
opozarjajo na pomen zdravega nači-
na življenja in zgodnjega odkrivanja 
bolezni. Prizadevajo si za celostno 
obravnavo bolnic z rakom dojk in raki 
rodil, učinkovito zdravljenje, ustrezno 
rehabilitacijo in psihosocialno podpo-
ro bolnicam in njihovim svojcem.
Podobno kot v večini razvitih držav je 
rak dojk tudi v Sloveniji najpogostejši 
rak pri ženskah. Rak dojk ni izključno 
bolezen žensk, saj sta med obolelimi 
tudi eden do dva odstotka moških.
Pomemben del njihove dejavnosti 
predstavlja pomoč v stiski bolnicam, 
njihovim svojcem in prijateljem. Po-

moč je na voljo prek svetovalnih te-
lefonov, elektronske pošte in osebnih 
svetovanj na sedežu združenja. Bolni-
cam in njihovim svojcem je na voljo 
tudi strokovna psihosocialna podpo-
ra v okviru programa Roza, ki jim po-
maga pri spopadanju z diagnozo ter 
med zdravljenjem bolezni in po njem. 
V združenju zato že ves čas poudarja-
jo, da se je treba odzvati vabilom pre-
sejalnih programov in biti pozoren na 
morebitne zdravstvene težave.
V Združenju Europa Donna Slovenija 
aktivno zbirajo sredstva, s katerimi 
pokrivajo stroške svojih programov in 
projektov. Veseli jih, da pridobijo kar 
75 % sredstev od donacij dohodnine, 

prispevkov posameznikov in podjetij.
Da bi olajšali delovanje združenja, so 
ponovno uvedli možnost SMS-dona-
cij na ključnih besedah POGUMNA5, s 
katero s SMS-om na 1919 donirate 5 
evrov, in POGUMNA10 za donacijo v 
višini 10 evrov.
SMS-donacije Združenju Europa Don-
na Slovenija omogočajo ponudniki 
mobilnih storitev Telekom Sloveni-
je, A1, Telemach in T2. Vnaprej hvala 
vsem za podporo.
Pravila in pogoji za sodelovanje pri 
storitvi SMS-donacija so objavljeni na 
spletni strani www.europadonna.si.

TM
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Pločnik Gerečja vas, LC 165-162, od-
cep Pomlad–križ
Izvajati so se začela gradbena dela za 
ureditev lokalne ceste LC 165 162 v Ge-
rečji vasi – 1. faza. Izvajalec del, Cestno 
podjetje Ptuj, je bil izbran na podlagi 
izvedenega javnega naročila, gradbe-
na pogodba je bila podpisana v juliju. 
V sklopu rekonstrukcije ceste bo do-
grajen kolesarski pas na zahodni strani 
ceste, uredila se bosta meteorno odvo-
dnjavanje in nova cestna razsvetljava. 
V času gradnje bo izvedena delna za-
pora ceste, v času asfalterskih del pa 
popolna zapora lokalne ceste od hišne 
št. Gerečja vas 61 do hišne št. Gerečja 
vas 53. Rok dokončanja del je konec 
letošnjega leta. V sklopu rekonstrukcije 
se bo uredilo tudi novo avtobusno po-
stajališče.

Urejanje krožišč v občini in kmalu kip 
Mitre v krožišču pri Maji na Zg. Hajdi-
ni
Za ureditev središč krožišč se je izbral 
kip Mitre, kot prepoznavni znak Obči-
ne Hajdina. Delo akademskega kiparja 
in častnega občana Občine Hajdina 
Viktorja Gojkoviča bo še letos posta-
vljeno v krožišču pri Maji.

Sanacija lokalnih cest Zg. Hajdina  
Občina Hajdina in Občina Kidričevo 
sta v maju podpisali z Ministrstvom za 
infrastrukturo sporazum o sanaciji lo-
kalnih cest. Sporazum zajema sanacijo 
LC 328 351 na Zg. Hajdini in sanacijo LC 

328 201 na Sp. Hajdini. 
Direkcija za infrastrukturo je pripravila 
projektno dokumentacijo za izgradnjo 
krožišča pri gasilskem domu na Spo-
dnji Hajdini, predvideva pa se že tudi 
odkup zemljišč.
Direkcija za infrastrukturo pripravlja 
projektno nalogo za rekonstrukcijo re-
gionalne ceste od Arta na Sp. Hajdini 
do krožišča pri avtocesti. V projektni 
nalogi se bodo upoštevali naslednji 
predlogi Občine Hajdina: razširitev 
pločnika in izgradnja javne razsvetljave 
pod nadvozom stare Krapinske ceste, 
izvedba levih zavijalcev za »Cvetlično 
ulico« in hodnik za pešce od »Cvetlične 
ulice« do krožišče pri avtocesti.
Na Direkciji za infrastrukturo poteka 
tudi revizija izvedbenega projekta za 
kolesarsko povezavo od Slovenje vasi 
mimo obrtne cone do krožišča v Zlato-
ličju. Prav tako sta že izdelani projektna 
naloga za izgradnjo državne kolesarske 
povezave Ptuj–Poljčane in projektna 
dokumentacija za nadaljevanje Dra-
vske kolesarske poti.

Javna razsvetljava in položitev NN-
-vodov
V skladu z načrtom in potrebami je bilo 
v Občini Hajdina izgrajenih nekaj novih 
odcepov javne razsvetljave in s sodelo-
vanjem Elektra Maribor položenih NN-
-vodov v zemljo:
JR Zg. Hajdina, odcep kapela Sitar–
Maja,
razsvetljava Skorba, odcep igrišče–
Ptuj,
JR Draženci, na lokaciji Logar–Habrič in 
Kodela,
posodobitev JR Zg. Hajdina preko pro-
ge,
JR Hajdoše gmajna–Skorba,
Slovenja vas.

Prav tako so se sočasno položili v ze-
mljo TK-vodi operaterja Telekom.

VARSTVO OKOLJA – KANALIZACIJA
Občina Hajdina je na podlagi razpisa 
pripravila projektno dokumentacijo 
in pridobila upravno dovoljenje za 
gradnjo ter na podlagi tega prijavi-
la projekt »Odvodnjavanje in čišče-
nje odpadne vode v porečju Drave 
– Občina Hajdina« za sofinanciranje 
z evropskimi in državnimi sredstvi v 
perspektivi 2014–2022.
Projekt se izvaja v naseljih Slovenja vas, 
Hajdoše in Skorba, kjer se bo po izgra-
dnji omogočila priključitev novih 335 
PE na javno kanalizacijsko omrežje.
Vrednost projekta znaša 935.176,04 
EUR, od tega so namenska sredstva 
EU 446.018,94 EUR in državna sredstva 
78.709,22 EUR. Projekt se bo končal v 
letu 2023. Sočasno z izgradnjo sekun-
darnih kanalov se izvajajo hišni pri-
ključki.

Izgradnja vodovoda oz. zamenjava 
vodovodnih cevi 
Rekonstrukcija obstoječega vodovoda 
na trasi rekonstrukcije lokalne ceste LC 
328 221 v naselju Zgornja Hajdina.
V naselju Draženci so se položile nove 
vodovodne cevi v dolžini 273 metrov, 
od hišne št. 21d do hišne št. 51b.
Izgradnja globinskega vodnjaka v Dra-
žencih.

VLAGANJE V CESTNO INFRASTRUK-
TURO
Izgradnja pločnika ob LC 328 221, 
odcep PSC Hajdina–Maja

III. faza rekonstrukcije lokalne ceste 
LC 328 221 na Sp. Hajdini
 V letu 2019 se je izvedla III. faza re-
konstrukcije lokalne ceste LC 328 221 
v dolžini 243 metrov. Izgradnja ploč-
nika na Sp. Hajdini, odcep kapela–
glavna cesta; z namenom zagotoviti 
varnost otrok in drugih udeležencev 
v prometu se je izvedel projekt Izgra-
dnja pločnika na Sp. Hajdini, odcep 
kapela–glavna cesta na LC 328 251 in 
LC 128 252 v dolžini 500 metrov in v 
širini pločnika 1,6 metra. Zaradi boljše 
razsvetljenosti nove površine so se za-
menjala stara svetila višine 5 metrov 
na 7 metrov višine. 

Rekonstrukcija ceste LC 328 261 
križ–Gerečja vas
Izvajalec Cestno podjetje Ptuj je v letu 

2021 izvedlo rekonstrukcijo oz. pre-
plastitev ceste LC 328 261 križ–Gere-
čja vas v dolžini 650 metrov.
Izgradnja krožišča na Zg. Hajdini
Na cesti R2-454/1495 na Zg. Hajdini 
se je lani izvedela rekonstrukcija tri-
krakega križišča v krožišče, projekt se 
je izvedel skupaj z Ministrstvom za in-
frastrukturo oz. z DRSI.

Sanacija obkanalske kolesarske ste-
ze
Direkcija RS za infrastrukturo je izve-
dla sanacijo kolesarske steze v Slo-
venji vasi v dolžini 610 metrov in za-
menjavo dotrajane zaščitne ograje z 
novo leseno ograjo.
Asfaltirali so se naslednji odcepi:
odcep Knez–Korošec, Slovenja vas,
odcep Emeršič–Zg. Hajdina preko 
proge,
odcep Mlakar–Zg. Hajdina preko pro-
ge,
odcep Mohorko, Sp. Hajdina,
odcep Zupanič–Slovenja vas,
razširitev križišča Pernek–Draženci.
Vzporedno z asfaltiranjem se je uredi-
la tudi komunalna infrastruktura – po-
ložitev manjkajočih vodovodnih cevi 
ter telekomunikacijskih cevi in kablov 
za postavitev javne razsvetljave.

Regionalna kolesarska povezava, 
odsek 1 Ptuj–Hajdina–Kidričevo–
Majšperk
V sklopu projektov službe Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
poteka tudi projekt Gradnja regional-
nih kolesarskih povezav za zagota-

vljanje trajne mobilnosti v Spodnjem 
Podravju, odsek 1 Ptuj–Hajdina–Ki-
dričevo–Majšperk. Namen projekta je 
izgradnja regionalne kolesarske pove-
zave med Mestno občino Ptuj, Občino 
Hajdina, Občino Kidričevo in Občino 
Majšperk za zagotavljanje dnevne 
mobilnosti. Predvideno končanje pro-
jekta je marec 2023.

Izgradnja komunalne infrastrukture 
na zazidalnem območju S-P10-S2 
Hajdina
Na zazidalnem območju S-P10-S2 
(območje ob PSC Hajdina) poteka 
izgradnja komunalne infrastrukture. 
Na tem območju se je začela gradnja 
stanovanjskih objektov (predvideva 
se izgradnja 51 stanovanjskih enot) in 
v skladu z dinamiko gradnje objektov 
občina ureja komunalno opremlje-
nost območja.

Pregled investicij v obdobju 2019–2022

V tem mandatu smo urejali tudi javno razsvetljavo.
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Občina je za izveden projekt pridobila 
nepovratna kohezijska sredstva v vi-
šini 49 % investicije, saj je bil projekt 
pripravljen in izveden v skladu z do-
ločili programa Energetske prenove 
javnih stavb Ministrstva za infrastruk-
turo in vključuje kohezijska sredstva 
iz finančne perspektive 2014–2020. 

Ureditev poslovnih prostorov v OŠ 
Hajdina 
Letos je občina poskrbela še za ure-
ditev in prenovo poslovnih prostorov 
oz. prostorov za zaposlene v OŠ Haj-
dina.
S prenovo sta se tako uredili nova 
zbornica z dodatnimi skupnimi pro-
stori za učitelje in nova pisarna ravna-
telja. Novi prostori so se lahko uredili, 
ko se je v sklopu projekta rekonstruk-
cija podstrešja OŠ Hajdina knjižnica iz 
starih prostorov preselila v nove pro-
store na podstrešju.

INVESTICIJSKA VLAGANJA NA PO-
KOPALIŠČU HAJDINA
Občina Hajdina z rednim vzdrževa-
njem in z investicijskimi vlaganji skr-
bi, da je pokopališče vzorno in lepo 
urejeno. Na mrliški vežici je bila zaradi 
dotrajanosti zamenjana strešna kriti-
na, prav tako so bile zamenjane klime 
in nameščene nove žaluzije.
Pokopališče smo posodobili s postavi-
tvijo digitalne table, s pomočjo katere 
lahko obiskovalci pokopališča prek 
informacijske table poiščejo grob po-
kojnika.
Zaradi zapolnjenosti žarnih polj so 
se izgradila nova žarna polja, kjer je 
vgrajenih 14 dvojnih žarnih niš in 27 
enojnih žarnih niš, pri tem se je izve-
dla tudi tlakovana pot, ki vodi do no-
vih žarnih polj.
Vzdrževanje obstoječih poti in tlako-
vanje novih poti.
Glede na trend in želje občanov obči-
na pripravlja idejno zasnovo, ki bo za-

jemala širitev žarnih polj, žarnih zidov 
in prostora za posip pepela. Želimo 
pa tudi urediti promet okrog pokopa-
lišča z ureditvijo parkirišč.

ŠPORT
Izgradnja velikega nogometnega igri-
šča z umetno travo in razsvetljavo na 
Sp. Hajdini, ki je bila sofinancirana s 
strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Fundacije za šport in 
Nogometne zveze Slovenije.
V Športnem parku Hajdoše je bila po-
stavljena nova panelna ograja in ure-
dilo se je parkirišče.
Izgradnja prizidka h garderobam ŠD 
Skorba, sofinancirano s strani Funda-
cije za šport.
Postavitev fitnesa na prostem v Špor-
tnem parku Hajdoše, sofinancirano s 
strani Fundacije za šport.
Postavitev kabin za rezervne igralce v 
ŠD Gerečja vas, ŠD Skorba, ŠD Slove-
nja vas in ŠD Hajdoše, sofinancirano s 
strani Fundacije za šport.
Zamenjava dela ograje v Športnem 
parku Gerečja vas.

KMETIJSTVO
Na območju Občine Hajdina so se iz-
vedle naslednje komasacije z agrome-
lioracijami:

Postavitev novih hidrantov in zame-
njava poškodovanih hidrantov po 
Občini Hajdina.
Rekonstrukcija vodovoda v naselju 
Slovenja vas, odcep Cebek. 
Načrtovanje Celovite obnove vodo-
vodnega sistema Spodnje Podravje: 
Projekt zajema naslednje občine: Me-
stno občino Ptuj, občine Kidričevo, 
Dornava, Gorišnica, Juršinci, Destrnik, 
Markovci, Hajdina, Starše, Majšperk, 
Videm, Podlehnik, Žetale, Trnovska 
vas, Sv. Andraž, Zavrč, Cirkulane in 
Cerkvenjak. 
Osnovni cilji projekta so izboljšanje 
varnosti in zanesljivosti oskrbe s pitno 
vodo, zagotovitev večje zanesljivosti 
oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno 
vodo, aktivna zaščita vodnih virov, 
izboljšanje tlačnih razmer na vodovo-
dnem sistemu, zmanjšanje zdravstve-
nega tveganja pri oskrbi s pitno vodo, 
zmanjšanje motenj v oskrbi zaradi 
interventnih popravil okvar na vodo-
vodnem omrežju, zmanjšanje izgub 
vode ter zmanjšanje stroškov, vgradi-

tev kakovostnih in ustreznih cevovo-
dov ter opreme, izboljšanje požarne 
varnosti. Načrtujejo se zamenjava 
transportnih cevovodov, izgradnja 
dveh novih vodnih virov, izvedba fil-
trov železa in mangana ter zamenjava 
obstoječih krmilnikov in posodobi-
tev opreme za kontrolo pristopa na 
objektih. Poleg navedenega se v Ob-
čini Hajdina načrtuje še zamenjava 
naslednjih vodov:
primarni cevovod HAJ – D5, Zg. Hajdi-
na 102b–Megalaxia,
primarni cevovod HAJ – D3 in D4, 
Skorba 67–GV,
sekundarni cevovodi HAJ – S1, Dra-
ženci 34b–Draženci 36d,
sekundarni cevovodi HAJ – D6, Zg. 
Hajdina 129b–Zg. Hajdina 156,
sekundarni cevovodi HAJ – D7, Dra-
ženci 3–Draženci 9,
sekundarni cevovodi HAJ – D2, Slove-
nja vas 69–Slovenja vas 69b,
sekundarni cevovodi HAJ – D1, Slove-
nja vas 39a–Slovenja vas 39e,
sekundarni cevovodi HAJ – S2, Dra-
ženci 1–Draženci 18,
cevovod HAJ – PRO1, Zg. Hajdina 10–
Zg. Hajdina 158a,
cevovod HAJ – PRO2, Gerečja vas 
112–ŠD Gerečja vas.

PODROČJE TURIZMA
Turističnoinformacijske table
V okviru LAS Bogastvo podeželja ob 
Dravi je občina izvedla projekt posta-
vitve 12 turističnoinformacijskih ta-
bel, dostopnih po Občini Hajdina, in 
tablo pred OŠ Hajdina. Namen tabel 
je obiskovalcem predstaviti kulturno 
in naravno dediščino občine ter tako 
doseči boljšo turistično ponudbo.
Ureditev informacijsko-prodajnega 
središča Info Hajdina.

Z odprtjem informacijsko-prodajne-
ga središča Info Hajdina na Sp. Haj-
dini smo postavili enega od temeljev 
za nadaljnji razvoj turizma v Občini 
Hajdina. Ureditev objekta je poteka-
la v sklopu projekta LAS in skupaj s 
partnerji TD Mitra, društvi žena in de-
klet v Občini Hajdina in z OŠ Hajdina. 
Občina Hajdina in TD Mitra Hajdina 
sta že v preteklosti zastavili in izvedli 
projekte, s katerimi oživljata in ohra-
njata nekatere tradicionalne dejavno-
sti ter vzpostavljata skupno blagovno 
znamko živilskih in neživilskih izdel-
kov z območja občine Dobrine s Haj-
dine. 
S pomočjo razpisov LAS Bogastvo po-
deželja so se v partnerstvu z občinski-
mi društvi uresničili projekti Dobrine 
s Hajdine, Tradicija Hajdina in projekt 
Od A do Ž. V izvedbi so še projekti Haj-
doše Siebendorf, Vitalno v 3. življenj-
sko obdobje, Naša Drava in Razvija-
mo, povezujemo, ustvarjamo turizem. 
Pri prvem Mitreju so se postavile nove 
klopi in mize, na objektu pa se je ob-
novilo stavbno pohištvo.

IZOBRAŽEVANJE
Rekonstrukcija podstrešja OŠ Haj-
dina: Izvedena je bila rekonstrukcija 
podstrešja Osnovne šole Hajdina, ki jo 
je izvajalo podjetje AROL, d. o. o. Z iz-
vedbo rekonstrukcije je šola pridobila 
skoraj 400 kvadratnih metrov doda-
tnih prostorov – novo knjižnico, doda-
tno učilnico, multimedijsko učilnico, 
uredil se je prehod med podstrešjem 
in novim delom šole, vgrajeno je bilo 
tudi osebno dvigalo. Projekt je bil so-
financiran s strani Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport v višini 
288.157,62 EUR.
Energetska prenova javnih objektov 
– OŠ Hajdina 
Občina Hajdina je skupaj z Občino 
Duplek uspešno izvedla projekt ce-
lovita prenova objektov v lasti občin. 
Projekt je potekal v javno-zasebnem 
partnerstvu občin z zasebnim pod-
jetjem Plistor, d. o. o. Pri projektu so 
se prenovili objekti OŠ Hajdina, Vrtec 
Hajdina, OŠ Sp. Duplek, OŠ Sp. Duplek 
(POŠ Žitečka vas) in OŠ Korena. 

Šola Hajdina ima od sredine leta 2021 urejene tudi 
mansardne prostore ...
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Na območju agromelioracije je bila 
izvedena komasacija kmetijskih ze-
mljišč Hajdina 1. Komasacijsko obmo-
čje je zajemalo dele naslednjih kata-
strskih občin: 393 Slovenja vas, 394 
Gerečja vas in 395 Hajdoše. Površina 
komasacijskega območja znaša 240,1 
ha. Znotraj tega območja so se izve-
dla še agromelioracijska dela. 
Območje komasacije Hajdina 2 je za-
jemalo 109 ha, v sklopu komasacije 
se je izvedla tudi agromelioracija na 
površini 2,7 ha. Komasacijsko obmo-
čje Hajdina 2 je obsegalo del k. o. 394 
Gerečja vas in del k. o. 713 Zlatoličje.
Območje Hajdina 3 obsega del kata-
strske občine 397 Hajdina, ki je veliko 
127 ha.
Območje Hajdina 4 obsega del kata-
strske občine 399 Draženci, veliko je 
117 ha. 
Z izvedenimi komasacijami in agro-
melioracijami se je omogočila učin-
kovitejša izraba kmetijskih zemljišč, ki 
se doseže z manjšo razdrobljenostjo 
parcel. 
Projekti na področju komasacije se v 
celoti financirajo iz naslova javnih raz-
pisov Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Višina nepovra-
tnih sredstev znaša 100 % upravičenih 
stroškov. Sredstva se zagotavljajo iz 
proračunskih postavk MKGP iz po-
stavke Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU. Delež Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja znaša 75 %, delež iz proračuna 
Republike Slovenije pa 25 %.

GASILSTVO IN POŽARNA VARNOST
Občina Hajdina je sofinancirala na-
kup gasilskega vozila PGD Slovenja 
vas.
Za ureditev in prenovo garaž v Ga-
silskem domu Gerečja vas, uredi-
tev vhoda in pleskanje v Gasilskem 
domu Slovenja vas ter vzdrževalna 
dela na Gasilskem domu Hajdina, 
kjer so se izvedla naslednja dela: za-
menjava dotrajanih oken, pleskanje 
gasilskega doma in zamenjava gara-
žnih vrat. Letos je občina financirala 
nabavo sistema za alarmiranje ASK.

Vzdrževanja poslovnih objektov – 
nabava defibrilatorjev, ureditev stre-
lovoda na Domu vaščanov Draženci, 
postavitev drsnih vrat in lamelnih za-
ves v Dvorani doma krajanov Skorba. 
Pred Domom krajanov v Skorbi se je 
uredilo parkirišče. Pripravlja se tudi 
dokumentacija za energetsko sana-
cijo dvoran v Skorbi in Dražencih.

Ureditev vaških središč 
Občina Hajdina je v občini poskrbela 

tudi za urejenost vaških središč z na-
bavo klopi in miz ter nabavo otroških 
igral. Po vaških središčih so se uredila 
balinišča in kegljišča.

SPREJETI OBČINSKI PROSTORSKI 
NAČRTI
Leta 2019 je bil sprejet Odlok o ob-
činskem prostorskem načrtu Obči-
ne Hajdina, ki je omogočil številne 
novogradnje po celotnem območju 
Občine Hajdina. Sprejet je bil tudi 
Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem lokacijskem na-
črtu za območji urejanja P10-S8/2 in 
P10-S8/3 Hajdina, ki pa je omogočil 
začetek gradnje na tem zazidalnem 
območju.
Občina je letos sprejela Odlok o ob-
činskem podrobnem prostorskem 
načrtu za enoto urejanja prostora 
ZH07 – Zg. Hajdina 1 – območje 
Doma starostnikov in Odlok o ob-
činskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje EUP SV07 in del 
območij EUP SV02 in SV03.

Spremembe in dopolnitve občin-
skega prostorskega načrta 
Župan Občine Hajdina je 8. 7. 2021 
sprejel sklep o začetku priprave pr-
vih sprememb in dopolnitev Občin-
skega prostorskega načrta Občine 
Hajdina, s katerim se je začel posto-
pek priprave, potrdila pa so se Izho-
dišča za spremembe in dopolnitve 
OPN Hajdina, ki jih je izdelala družba 
Umarh, d. o. o. Po prejetih smernicah 
nosilcev urejanja prostora se je izde-
lal osnutek sprememb in dopolni-
tev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Hajdina, prve spremembe 
in dopolnitve. Na podlagi odločitve 
Ministrstva za okolje in prostor se je 
izdelalo tudi okoljsko poročilo. Tej 
fazi še sledijo izdelava dopolnjenega 
osnutka in njegova javna razgrnitev, 
izdelava predloga sprememb in do-
polnitev OPN ter izdelava usklajene-
ga predloga sprememb in dopolni-
tev OPN.

Občinska uprava 

Uredili smo tudi vaško središče na Zg. Hajdini preko 
proge.

Tudi v letu 2022 smo v Občini Hajdina nadaljevali pripravo idejnih zasnov in projektne dokumentacije za kar nekaj 
načrtovanih naložb. Predstavljamo tri osrednje projekte, ki predstavljajo temelj razvoja pri zagotavljanju še boljših in 
sodobnih pogojev za življenje različnih generacij v lokalni skupnosti.

Projekti Občine Hajdina za prihodnost

ŠIRITEV VRTCA HAJDINA 
Predmet nameravane investicije je do-
graditev prostorov Vrtca Najdihojca 
Hajdina. Obstoječi vrtec je bil zgrajen 
v letu 2010 kot petoddelčni vrtec, nato 
pa je bil zaradi potreb preurejen še za 
dva dodatna oddelka. Vrtec trenutno 
deluje že z osmimi oddelki, obiskuje ga 
150 otrok.
Glede na trenutno število otrok in gle-
de na pričakovano povečanje števila 
otrok vrtec potrebuje dodatne prosto-
re, zaradi česar je predvidena dozidava 
vrtca z dodatnimi štirimi oddelki s pri-
padajočimi prostori in pričakovanim 
končnim stanjem desetoddelčnega 
vrtca. Idejno zasnovo je izdelalo podje-
tje TMD. Sledi izdelava dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in projekt za izvedbo.
VICUS FORTUNAE – STIČIŠČE SREČ-
NIH DOŽIVETIJ
Namen projekta Vicus Fortunae – Stiči-
šče srečnih doživetij je:

 – izgradnja ustreznega objekta, ki 
bo omogočal sodobno in zanimi-
vo predstavitev izjemne kulturne 
dediščine;

 – oblikovanje interaktivnih inter-
pretacij vseh področij življenja v 
rimskem obdobju na našem ob-
močju in oblikovanje digitalnih 

vsebin, ki bodo dostopne najšir-
šemu krogu obiskovalcev s spo-
znavanjem zgodovinskih dejstev 
skozi doživetja;

 – vzpostavitev družabnega, ustvar-
jalnega in izobraževalnega sredi-
šča za lokalno prebivalstvo;

 – povečanje števila prihodov turi-
stov in

 – omogočiti lokalnim prideloval-
cem, proizvajalcem in ustvarjal-
cem večje možnosti prodaje v 
domačem okolju.

Nov objekt, namenjen turizmu in pro-
mociji, bi bil zgrajen na nekdanji Mari-
ničevi domačiji.
MEDGENERACIJSKI CENTER HAJDINA
Namen izgradnje Medgeneracijskega 
centra je uvajanje vrste programov, s 
katerimi bi se na različne načine uvajal 
model medgeneracijskega sobivanja z 
vključevanjem starejših, mladih in raz-
ličnih lokalnih organizacij. 
V objektu bi bile tako zagotovljene po-
vršine, ki bi na eni strani nadomeščale 
običajne dnevne prostore varovancev 
doma starejših, na drugi strani pa jav-
ni prostor, kjer z izvajanjem različnih 
programov poteka družabno, kulturno 
in ustvarjalno življenje v kraju. Osre-
dnji prostor predstavlja večnamenska 
dvorana, ki je smiselno povezana s 

spremljajočimi prostori z javnimi funk-
cijami, kot so pisarne, prostor za razsta-
ve, večnamenski kabinet in podobno. 
Dvorana s temi spremljajočimi prostori 
bo ob vsakodnevnem delovanju služila 
tudi za organizacijo protokolarnih de-
javnosti v kraju.
Za projekt je izdelana idejna zasnova, 
ki se usklajuje z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine.

Občinska uprava

Turistično naravnan projekt Vicus fortunae – Stičišče srečnih doživetij

Izdelana je idejna zasnova za Medgeneracijski 
center Hajdina, ki je trenutno v fazi usklajevanja. 
Objekt bo zgrajen na Mariničevem ter bo omogočal 
sodobno in zanimivo predstavitev izjemne kulturne 
dediščine.

V načrtu je dozidava vrtca z dodatnimi štirimi oddelki.
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Poštni sistem se v Sloveniji spreminja že nekaj let, prve tri pogodbene pošte so bile vzpostavljene že leta 2012. Od ta-
krat do danes je bilo vzpostavljenih že več kot 160 pogodbenih pošt. Model pogodbene pošte se že dalj časa uporablja 
v drugih državah. V nekaterih evropskih državah delež pogodbenih pošt že presega 90 odstotkov, v Sloveniji pa je za 
zdaj 33-odstoten.

Pogodbena pošta Pošte Slovenije, Pogodbena pošta 
2288 Hajdina

Poštne storitve so od nekdaj pomemben del kakovosti ži-
vljenja ljudi. Pogodbena pošta Pošte Slovenije je namreč 
enakovredna drugim oblikam poštnih poslovalnic, saj 
zagotavlja pestro ponudbo storitev na enak način kot 
druge pošte.
Od oddaje in prevzema pošiljk do plačila položnic
Enako kot na drugih poštah boste lahko na pogodbeni 
pošti na Hajdini oddali in prevzeli poštno pošiljko, plačali 
položnico, dvignili gotovino, kupili znamko, ovojnico, pa-
ketno embalažo, tudi srečke in vplačali stavni listek za loto. 
Več ponudbe na enem mestu
Pogodbene pošte praviloma delujejo v središču naselja, 
v pritličju stavbe, imajo urejen dostop za invalide in par-
kirne prostore za stranke pogodbene pošte. Kar nekaj po-
godbenih pošt posluje v prostorih Pošte Slovenije, ki jih 
pogodbeniki lahko najamejo ali odkupijo. Tako bo tudi 
na Hajdini, saj bo v prostoru pošte pogodbenik opravljal 
poleg poštne še svojo dejavnost, to je prodajo nove in 
rabljene računalniške opreme, saj je bistvo pogodbene 
pošte vzporedno izvajanje poštne in osnovne dejavnosti 
pogodbenika.
Visoka kakovost opravljanja poštnih storitev
Zaposleni na pogodbeni pošti se pred začetkom opravlja-
nja poštne dejavnosti udeležijo izobraževanja in praktič-
nega usposabljanja na učnih poštah, kasneje pa so jim za 
pomoč na voljo zaposleni v Pošti Slovenije. Strankam so 
tako na pogodbenih poštah na voljo enako kakovostne 
storitve kot na drugih poštah. 
Zadovoljstvo strank 
Pogodbeniki z razširitvijo svoje ponudbe s poštnimi stori-
tvami svojim strankam prihranijo marsikatero pot in čas, 

ki so ga prej porabile za obisk pošte. Zato ne preseneča 
zadovoljstvo, ki ga izražajo obiskovalci pogodbenih pošt. 

POGODBENA POŠTA 2288 HAJDINA
Pošto na Hajdini bo z novembrom prevzelo v upravljanje 
podjetje Skponifi, prodaja, svetovanje in druge storitve, 
Sašo Kocman, s. p. Podjetje bo izvajalo storitve na obsto-
ječi lokaciji pošte, to je na naslovu Zgornja Hajdina 44a, 
in sicer v daljšem odpiralnem času pošte na Hajdini, ki jo 
boste lahko z novembrom obiskali vsak dan od 8. do 12. 
ure in od 14. do 17. ure (v sredo do 18. ure) ter ob sobo-
tah od 8. do 11. ure.

Pošta Slovenije

Pošto na Hajdini bo z novembrom prevzelo v upravljanje podjetje Skponifi.
Foto: TM

Prednosti za stranke
 – Daljši odpiralni čas: od ponedeljka do petka, lahko tudi v soboto.
 – Zagotovljeno izvajanje storitev na enak način kot na drugih poštah.
 – Obstoječa poštna številka: naslovi uporabnikov ostanejo enaki. 
 – Pestra ponudba na enem mestu in prihranek časa: na pogodbeni pošti potekata poštna in osnovna dejavnost po-

godbenika (trgovina, bencinski servis, trafika, cvetličarna, občina, kmetijska zadruga, turistično-informacijska pisar-
na idr.) druga ob drugi. 

 – Lokacija pogodbene pošte: praviloma v središču naselja.

7. javni poziv za vključitev v 
projekt Podjetno nad izzive – PONI 

Podravje
Znanstveno-raziskovalno središče Ptuj je skupaj z Regionalno razvojno agen-
cijo za Podravje – Maribor 3. oktobra objavilo zadnji, 7. javni poziv za vključi-
tev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. Rok za prijavo je 4. novem-
ber 2022. Začetek izvajanja za novo skupino je 1. februar 2023 (lokaciji Ptuj in 
Maribor).
Vsi potencialni prijavitelji so vabljeni 
na spletno predstavitev projekta, ki bo 
potekala predvidoma v sredo, 19. 10. 
2022, ob 10. uri prek spletnih orodij 
(potencialni kandidati naj spremljajo 
spletno stran www.bistra.si). Udelež-
ba na predstavitvi je možna samo ob 
predhodni prijavi na poni@rra-podrav-
je.si ali poni@bistra.si.
Več o pozivu in razpisno dokumentaci-
jo najdete na spletni strani: 
https://bistra.si/aktualne-novice/
novice/1144-podjetno-nad-izzive-
-poni-podravje-8 ali https://www.

facebook.com/ZrsBistraPtuj/posts/
pfbid02drGPNajmdG3ki47PBL7whV-
M4ZPJAhLtLTcGdGG99jDbBB5VaZGr-
bYDjyoFN4bgtJl.
Prijavni obrazec s priloženim življenje-
pisom in fotokopijo dokazila o izobraz-
bi (v primeru prijavljenega začasnega 
bivališča s posredovanim potrdilom o 
prijavi začasnega bivališča) kandidati 
pošljejo priporočeno po pošti na na-
slov: Regionalna razvojna agencija za 
Podravje – Maribor, Pobreška c. 20, 
2000 Maribor, do 4. 11. 2022 (velja 
poštni žig tega dne), NE na ZRS Bistra 

Ptuj ali prek e-pošte!
Za kakršna koli vprašanja smo vam na 
voljo: Robert Novak, tel. 02 748 02 64 
ali 031 416 155 ali na poni@bistra.si.

 Znanstveno-raziskovalno središče 
Bistra Ptuj

Scientific Research Centre Bistra Ptuj
Slovenski trg 6, SI – 2250 Ptuj – Slove-

nija
Tel.: +386 (0)2 748 02 64, faks: +386 

(0)2 748 02 60
www.bistra.si

www.facebook.com/ZrsBistraPtuj
https://twitter.com/ZRSBistra

Onesnaženje cest
Občinski redarji in občinski inšpektorji Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v jesenskih mesecih, ob 
spravilu poljščin, pogosteje nadziramo stanje občinskih in državnih cest v naselju, na območju občin iz naše krajevne 
pristojnosti.
Večji del kmetijskih površin leži nepo-
sredno ob lokalnih ali regionalnih ce-
stah, zato je treba pred vključevanjem 
v promet na prometno površino nujno 
očistiti kolesa traktorjev in druge kme-
tijske opreme. Posamezni vozniki trak-
torjev in tovornjakov tega ne storijo in 
posledično na cesto navozijo zemljo, 
blato ali gnoj, navoženi material pa ce-
sto zaradi velike vlažnosti zraka hitro 
naredi spolzko in nevarno za preostale 
udeležence v cestnem prometu. 
V četrti točki drugega odstavka 5. čle-
na Zakona o cestah (ZCes-1A) je dolo-
čeno: Prepovedano je orati na razdalji 
manj kot štiri metre od roba cestnega 
sveta v pravokotni smeri na cesto ali 
na razdalji manj kot en meter od roba 
cestnega sveta vzporedno s cesto.
V peti točki drugega odstavka 5. člena 
Zakona o cestah je določeno: 

»Na cestišču javne ceste je prepoveda-
no:

 – razsipati sipek material, razen 
posipnih materialov v času iz-
vajanja zimske službe, nanašati 
blato ali ga kako drugače one-
snaževati;

 – puščati sneg ali led, ki pade ali 
zdrsne nanj;

 – onesnažiti cestišče z olji in mazili 
ali drugimi snovmi;

 – vlačiti hlode, veje, skale in po-
dobne predmete kot tudi pluge, 
brane in drugo kmetijsko orodje 
ter druge dele tovora.«

Tretji odstavek 5. člena Zakona o cestah 
pa določa, da mora voznik, preden se 
vključi v promet na javno cesto s ko-
lovozne poti, nekategorizirane ceste 
odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki 
bi onesnažilo vozišče.

Predpisana globa zaradi neupošteva-
nja navedenih določb je tisoč evrov 
za posameznika in štiri tisoč evrov za 
pravno osebo. Pristojnost za nadzor 
teh določb imajo poleg policije tudi 
občinski redarji in občinski inšpek-
torji.
Vse občane naših občin pozivamo, da 
po koncu del na polju in preden se 
vključijo v promet očistijo večje kose 
zemlje in blata s koles. 
V primeru, da kljub temu pride do one-
snaženja vozišča javne ceste, je treba 
onesnaženje čim prej odpraviti in po-
skrbeti, da je nevarni del ceste do od-
prave nevarnosti ustrezno označen s 
prometno signalizacijo, ki druge vozni-
ke opozarja na nevarnost.
                                                         Pripravil: 

Robert Brkič, 
vodja medobčinskega redarstva
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KAJ SODI V ZABOJNIK
Klavnični odpadki, ki niso primerni za 
predelavo v mesne izdelke (črevesje, 
perje, koža, kosti, glava, parklji, rogo-
vi, hrbtenjača, dlaka, kopita idr.).
NAČIN ODDAJE ODPADKOV
Oddaja klavničnih odpadkov je mo-
žna v zbirnem centru v času uradnih 
ur. Odpadke boste s strokovnimi so-
delavci stehtali in izpolnili potrdilo o 
oddaji, ki si ga lahko predhodno na-
tisnete na spletni strani Javnih služb 
Ptuj. Odpadki se lahko oddajo v za-
bojnik brez vrečke ali v namenskih 
vrečkah.

Več informacij si lahko občani prebe-
rejo na spletni strani Ministrstva za 
kmetijstvo na povezavi: https://www.
gov.si/teme/rokovanje-z-zivalskimi-
-stranskimi-proizvodi-ki-nastanejo-

-pri-zakolu-za-lastno-domaco-pora-
bo/.
 

Občinska uprava

Kam s 
klavničnimi 

odpadki

Od 1. 10. 2022 je mogoče v zbirnem 
centru CERO Gajke oddajati klavnične 
odpadke iz domačega zakola. Pre-
vzem tovrstnih odpadkov bo brezpla-
čen za občane Občine Hajdina. Izvaja-
lec tovrstnih odpadkov ne sprejema 
od pravnih subjektov.

KLASIFIKACIJSKI SEZNAM ŽSP

Upokojenci spet aktivni ob začetku šolskega leta

Odkar spadamo v tretje življenjsko obdobje, september 
za nas verjetno ni nič drugačen, kot so preostali meseci. 
A vendar se spremembe zavemo, ko se peljemo po cesti. 
Ob prehodih za pešce zagledamo v rumeno-sivo črtaste 
telovnike »uniformirane« sovrstnike, ki skrbijo za varno 
prečkanje ceste naših vnukov in vnukinj. »Torej se je spet 
začel pouk, spet smo v septembru,« pomislimo in nehote 
zmanjšamo hitrost.

V prvih septembrskih dneh sem večkrat izza volana 
pomahala upokojenskim prijateljem, ki so bili v okviru 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu spet 
v enotedenski akciji. Ustavila sem se pri njih in naredila 
nekaj posnetkov za dokaz o njihovi prostovoljni skrbi za 
varnost najmlajših osnovnošolcev pa tudi tistih, ki so že 
starejši in prihajajo v križišče. 
ZAKLJUČEK AKCIJE SPVCP HAJDINA IN ŽUPANOVA ZA-
HVALA
Začetek novega šolskega leta članom Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hajdina in 
nekaterim prostovoljcem iz društva upokojencev in 
planinskega društva Hajdina vsako leto znova »naloži« 
dodatne obveznosti. Zaključke o letošnjih izkušnjah in 
ugotovitvah so strnili v hotelu Roškar, kjer se jim je za 
vzorno sodelovanje zahvalil župan mag. Stanislav Gla-
žar, predsednik SPVCP Hajdina Slavko Burjan pa je med 
drugim povedal: »Danes smo se zbrali, da naredimo kratko 
analizo preventivne akcije ob začetku novega šolskega leta. 
Zbrani smo tisti, ki poklicno ali prostovoljno skrbimo za var-
nost otrok v cestnem prometu, predvsem v prvih dneh sep-
tembra. Hvala vsem, ki ste si v prvih šolskih dneh vzeli čas in 
opravili to delo.«

Silvestra Brodnjak in Tatjana Mohorko 

Ob zaključku akcije SPVCP Občine Hajdina so se zbrali vsi prostovoljci in vodstvo 
občine. Foto: arhiv občine

Prostovoljci na delu v okviru enotedenske akcije ob začetku novega šolskega 
leta. Foto: SB
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Partnerji v okviru LAS Bogastvo po-
deželja so: Občina Hajdina, Občina 
Markovci, Pure sport in Komunalno 
podjetje Ptuj, torej partnerji iz vseh 
treh sektorjev. Občina Hajdina je v 
okviru projekta za potrebe odstra-
njevanja tujerodnih invazivk na ob-
močju naravoslovne poti Berl kupila 
mulčer, ki omogoča lažje odstranje-
vanje plevelov in skrb za prehodnost 
poti, ter izvedla ponatis brošure Na-
ravoslovna pot Berl.
LAS Bogastvo podeželja je v okviru 
operacije izvajalo vse aktivnosti in 
zadolžitve vodilnega partnerja, sku-
paj z drugimi LAS smo izdelali idejno 
zasnovo za vstopno-izstopna mesta. 
Sodelovali so pri izvedbi in pripravi 
aplikacije Drava bike, izdelali koledar 
prireditev na Dravi, se udeleževali 
aktivnosti drugih partnerjev. 
V okviru operacije sodelovanja smo 
stkali odlične partnerske vezi, slo-
venski partnerji smo prijavili nada-
ljevanje in nadgradnjo operacije 
Naša Drava, ki je trenutno v pritož-
benem postopku. Vsekakor si želi-
mo tudi čezmejnega sodelovanja 
v prihodnje. Hvala predstavnikom 
LAG Međimurski doli i bregi in LAGA 
Mura Drava za odlično in koopera-

tivno sodelovanje. Med nemerljive 
dosežke štejemo tudi aktivno sode-
lovanje z DOPPS-om in usklajevanje 
z naravovarstveniki, ki so pripravili 
smernice, kako se obnašati, ko smo 
v naravi na občutljivih območjih, 
skupni naravovarstveno športni pro-
dukt, ki povezuje športne aktivnosti 
in opazovanje narave.
Vrednost operacije na območju na-
šega LAS – torej LAS Bogastvo pode-
želja – znaša 135.798,18 EUR, od tega 
pridobimo 98.085,06 EUR. Projekt 
sofinancira EU iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja v 
višini 85 % nepovratnih sredstev od 
skupnih upravičenih stroškov. 
Projekt, ki ga delno sofinancira EU 
iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v sklopu ukrepa 
19.3, predstavlja inovativen celosten 
pristop k predstavitvi naravne in kul-
turne dediščine, ki se aktivno preple-
ta z rekreacijo in gibanjem v naravi 
ter skrbjo za naravo in ohranjanjem 
avtohtonih vrst v mrtvicah Drave. 
Partnerji projekta smo s prepletom 
narave, športa, kulture obogatili do-
gajanje na reki Dravi in ob njej, ob 
upoštevanju naravovarstvenih stan-
dardov. S pomočjo sredstev iz ope-

racije smo razširili ponudbo na Dravi 
in ob njej ter pripravili teren za mo-
rebitno petzvezdično doživetje, ki ga 
območje ob Dravi zagotovo nudi. V 
okviru operacije smo dosegli zasta-
vljene rezultate, oblikovali nove tu-
ristične produkte, enega vam bomo 
malo kasneje tudi predstavili. Vsi na-
stali produkti postavljajo v ospredje 
skrb za sobivanje turizma in narave. 
V okviru operacije smo dobili tudi 
nove ideje, kako nadaljevati in nad-
grajevati ponudbo na območju. 

Projekt sodelovanja, ki se končuje sep-
tembra letos, je bil sofinanciran iz EK-
SRP v okviru programa CLLD/LEADER, 
ukrepa 19.3 Sodelovanje lokalnih ak-
cijskih skupin, v višini 914.872,55 EUR, 
od tega je predvidenih nepovratnih 
sredstev v višini 671.404,38 EUR. 

Mag. Mojca Metličar, strokovna vod-
ja LAS Bogastvo podeželja, 

vodja projekta, e-naslov: info@las-
-bogastvopodezelja.si 

Opis projekta: https://dravabike.si/
novice/projekt-nasa-drava 

Projekt Naša Drava – rezultati LAS Bogastvo 
podeželja

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države in predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih 
akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno-turistične in kulturne 
ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Te potenciale smo prepoznali tudi na območju LAS Bogastvo podeže-
lja. LAS Bogastvo podeželja je vodilni partner celotne operacije, ki obsega 45 partnerjev iz dveh držav in treh različnih 
sektorjev.

Info Hajdina 
ob svetovnem 
dnevu turizma

Osrednji dogodek Občine Hajdina in 
TD Mitra Hajdina ob svetovnem dne-
vu turizma je bil 27. septembra na-
črtovan na novi lokaciji, na Mariniče-
vem na Sp. Hajdini, kjer bo po novem 
z Info Hajdina center turističnega 
dogajanja, a je organizatorju vreme 
zagodlo, zato se je slovesnost selila v 
prostore hajdinske šole. Na Mariniče-
vem pa smo v družbi Rimljank, članic 
DŽD občine Hajdina, uspešno izpeljali 
odprtje nove pridobitve, ki jo je bla-
goslovil p. Branko Cestnik.

Slovesnost ob dnevu turizma in pred-
stavitev nove turistične pridobitve 
Občine Hajdina se je nato nadalje-
vala v prostorih šole, kjer je zbrane 
pozdravil podžupan Občine Hajdina 
Franc Krajnc in izrazil zadovoljstvo 
nad uspešno izpeljanim projektom, 
ob tem pa dodal, da temu sledijo še 
preostali projekti, ki so prav tako v 
fazi izvajanja ali tik pred potrditvijo in 
bodo lahko veliko prispevali k turistič-
ni promociji Občine Hajdina. 
Ob tej priložnosti so zbrani lahko pri-
sluhnili kratkemu kulturnemu progra-
mu v izvedbi Urbana Emeršiča, Eme 
Premzl in Hane Vaupotič. Hajdinske 
Rimljanke so pripravile rimsko poje-
dino, za dobo kapljico pa so poskrbeli 
hajdinski kletarji, v prostorih šole pa 
so bile na ta dan na ogled že nekatere 
dobrine s Hajdine.
ZANIMIVOSTI O POMENU I. MITREJA
Na slovesnosti so bili predstavljeni 
ideja pa tudi namen in cilji projekta 
z utemeljitvijo z zgodovinskim ori-
som območja. Prav slednje je na za-

nimiv način predstavila Mojca Vomer 
Gojkovič, članica TD Mitra Hajdina 
in kustosinja Pokrajinskega muzeja 
Ptuj - Ormož, ki je spregovorila o zgo-

dovinskem orisu Hajdine v rimskem 
času, predstavila pa je tudi pomemb-
nost I. mitreja v mednarodnem merilu 
danes.

Občina Hajdina je s partnerji TD Mitra Hajdina, društvi žena in deklet ter gospodinj Dra-
ženci, Hajdina, Hajdoše in Gerečja vas ter OŠ Hajdina lani začela izvajanje skupnega pro-
jekta Info Hajdina. Namen projekta je zagotoviti pogoje za uspešno skupno promocijo ter 
pospeševanje turističnega obiska in prodaje na območju občine. V prvi fazi je obnovljen 
objekt Mariničevo namenjen informacijskemu centru in prodajalni domačih izdelkov. 
Projekt je sofinanciran v okviru LAS, Bogastvo podeželja in Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja.

Slavnostno odprtje Info centra na Mariničevem na Sp. Hajdini. Vrvico sta prerezala podžupan Občine Hajdi-
na Franc Krajnc in podpredsednica TD Mitra Hajdina Magda Intihar.

Novo pridobitev Občine Hajdina je blagoslovil naš rojak, p. Branko Cestnik.
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Magda Intihar je v imenu predse-
dnice TD Mitra Hajdina Sonje Brlek 
Krajnc, ki je bila na ta dan odsotna, 
prebrala njen nagovor in med dru-
gim povedala: »Najpomembnejši ra-
zlog ustanovitve Turističnega društva 
Mitra Hajdina pred 11 leti je bil pove-
zovanje, promocija in pospeševanje 
prodaje vsega, kar na območju občine 
ustvarjajo in ponujajo njeni občani. 
Kljub geografski majhnosti je občina 
izjemno bogata v gostinski in nasta-
nitveni ponudbi, možnostih rekreacije 
in prireditvah. Vse navedeno je nujni 
okvir ponudbe, na vrh katere lahko 
uspešno postavimo kulturno-zgodo-
vinske znamenitosti, kot sta I. mitrej in 
cerkev sv. Martina, ter številne zanimi-
vosti in naravne posebnosti.
Za dosego ciljev, ki si jih je turistično 
društvo zadalo v svojem statutu, smo 
skozi pretekla leta ob podpori občine 
izvedli vrsto projektov, kot so priprava 
in izdaja predstavitvenega materiala 
o občini, ohranjanje tradicionalnih de-
javnosti v obliki tečajev, predstavitev 
in izdaje video in tiskanih priročnikov, 
predstavitev občine ter njene ponudbe 
na številnih turističnih in drugih sej-
mih in prireditvah, oblikovanje skupne 
geografske blagovne znamke – znaka 
kakovosti Dobrine s Hajdine.«
Seveda pa je za ustrezno in uspešno 
obveščanje in ponudbo javnosti po-
treben ustrezen prostor, ki je središče 
vseh ponudnikov. Zato smo že pred 
leti oblikovali osnovno idejo, kako bi 
v takšno središče spremenili posest, 
ki je v domači javnosti bila bolj zna-
na kot Mariničevo. Lastnica posesti, 
Občina Hajdina, je le-to že pred ča-
som namenila turistični in društveni 
dejavnosti, je ob dnevu turizma spo-
ročila Sonja Brlek Krajnc.
V INFO CENTRU TUDI DOBRINE S 
HAJDINE
Posest ima dve izraziti prednosti: leži 
ob glavni cestni povezavi in je lahko 
dostopna ter leži dovolj blizu I. mitre-
ja in tako omogoča aktivnejše vklju-
čevanje tega izjemnega kulturnega 
spomenika, ki je tudi v lasti Občine 
Hajdina, v turistično ponudbo.

»Ravno prenizka prepoznavnost in 
slaba dostopnost I. mitreja sta bila dva 
od bistvenih razlogov za ustanovitev 
društva in projekte, ki smo jih čez leta 
izvedli.
Središče ali prodajno-informacijski 
center Info Hajdina je sedaj urejen in 
opremljen. Do konca projekta nas čaka 
še vrsta aktivnosti, s katerimi želimo 
zagotoviti ustrezno usposobljenost 
tistih, ki bodo v središču ali na drugih 
predstavitvah občine sodelovali,
aktivno ohranjanje tradicionalnih de-
javnosti, ustvarjalnost občanov, ino-
vativnost gostinske ponudbe, uspešno 
prodajo izdelkov naših občanov pod 
skupno znamko Dobrine s Hajdine,
učinkovito obveščanje javnosti o po-
nudbi in dogodkih, uspešno promoci-
jo in prodajo gostinske in nastanitvene 
ponudbe skozi vabljive turistične pro-
grame, primerno predstavitev občine 
kot celote ter njenih izjemnih zname-
nitosti.
Izvedli bomo izobraževanja, delav-
nice, natečaje, ankete in k sodelova-
nju povabili prepoznane poznavalce. 
Zato vas že ob tej priložnosti vabimo, 
da sledite objavam in se nam pridru-
žite pri aktivnostih, ki vas zanimajo,« 
je ob novi pridobitvi sporočila Brlek 
Krajnc.

P. BRANKO CESTNIK JE PREDSTAVIL 
SVOJ NOVI ROMAN ŠESTI PEČAT
Po uspešnici, romanu Sonce Petovio-
ne (izšel je leta 2019), je Celjska Mo-
horjeva družba pred kratkim izdala 

najnovejši zgodovinski roman Bran-
ka Cestnika z naslovom Šesti pečat, 
ki ga je avtor na turističnem dogod-
ku na Hajdini tudi predstavil. 

TM

Zaradi slabega vremena je bil osrednji del dogodka TD Mitra Hajdina v prostorih OŠ Hajdina, kjer je bilo prav 
tako zelo prijetno. Foto: Tadej Tement 

Ocenjevanje stanovanjskih objektov v letu 2022
V ponedeljek, 19. septembra, smo se spet podali na pot po 
vaseh občine Hajdina, da bi ocenili s strani vaških odborov 
predlagane stanovanjske hiše, poslovne objekte, kmetije 
in vaške skupnosti.

V tem letu je bila dodana še ena kategorija – priznanje za 
ohranjanje tradicionalne dediščine. Komisija Turističnega 
društva Mitra Hajdina v postavi: Sonja Brlek Krajnc, pred-
sednica, Majda Turnšek, Angela Cartl, Leonida Lešnik, 
Irena Bojovič in Silvestra Brodnjak je letos s strani vaških 
odborov prejela manj predlogov kot prejšnja leta. Opravila 
je oglede in ocenila objekte. Odločitev bo potrjena na seji 
občinskega sveta, rezultati pa bodo objavljeni na občin-
skem prazniku. 
TD Mitra se zahvaljuje PGD Hajdoše in šoferju Robertu Ma-
tjašiču za letošnji prevoz članic komisije.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Vsako leto bogato okrašeno Megličevo dvorišče v Skorbi, za katero vzorno skrbi 
gospodinja Dragica, je tudi letos privabilo številne občudovalce. Med njimi je 
bila tudi naša komisija.
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Jesen v znamenju trgatve

Manjšo trgatev so pripravili tudi v Gerečji vasi, v vaškem 
središču, kjer so potrgali letošnji pridelek. Vaški kletar 
Franc Drevenšek je prepričan, da bo tudi letos nastala do-
bra vinska kapljica. Po trgatvi, pri delu sta pomagala tudi 
župan mag. Stanislav Glažar in podžupan Karl Svenšek, se 
je vsem za pomoč zahvalil predsednik VO Gerečja vas Mar-
jan Rozman, ki je poskrbel tudi za malico.

TM

Hajdinski kletarji so 13. septembra pri hramu hajdinskih 
kletarjev na župnijskem dvorišču pripravili tradicionalno 
trgatev potomke najstarejše trte z Lenta, ki je tudi letos 
dobro obrodila. Na trgatvi so bili prisotni tudi hajdinski 
župan mag. Stanislav Glažar, farni župnik Marijan Fesel in 
kaplan Primož Lorbek.

Trgatev hajdinske potomke, ki je dobro obrodila. Foto: arhiv občine

Trgatev v vaškem središču v Gerečji vasi. Foto: Rozman

Ob tem sta poudarila, da je še kako pomembno ohranjati 
spomine izpred treh desetletij in se spominjati časov, ko je 
bila želja Slovencev po samostojni državi zelo močna. Stri-
njala sta se, da je danes to treba še bolj spoštovati in imeti 
več domoljubja ter spoštovanja do svoje lastne države.
Slavnostnega dogodka na Hajdini se je udeležila dobra 
polovica vojnih veteranov od 21 vabljenih, spominsko 
medaljo pa so v jubilejnem letu prejeli: Marjan Breg, Raj-
ko Cartl, Silvo Drevenšek, Drago Furek, Branko Glažar, 
Boštjan Gojkovič, Branko Horvat, Miroslav Klaneček, Mi-
ran Krušič, Robert Lukas, Ivan Mesarec, Alojz Pesek, Mi-
ran Podhostnik, Franc Sagadin, Vladimir Šamprl, Branko 
Šmigoc, Franc Tetičkovič, Aleksander Vaupotič, Zdravko 
Veldin, Janez Žumer in Franc Žunkovič. 

Besedilo in foto: TM

V prostorih občine Hajdina je bil v sredo, 14. septembra, krajši sprejem za člane Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo, ki imajo stalni naslov v občini Hajdina. Predsednik združenja Vlado Žgeč in župan Občine Hajdina mag. 
Stanislav Glažar sta jim ob tej priložnosti izročila spominske medalje ob 30-letnici samostojne in neodvisne države, ki 
jih je izdala prejšnja vlada.

Na slavnostni podelitvi spominskih znakov v občini Hajdina

Vojni veterani prejeli spominske medalje
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Na sprejem jih je v družbi poveljnika 
GPO Hajdina Slavka Peska povabil 
župan Občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar ter se jim v nagovoru zahvalil 
za pogum, srčnost in dobro delo, ki 
ni ostalo neopaženo. Posebej je žu-
pan čestital olimpijskim prvakom iz 
PGD Hajdoše, članicam B in članom 
B, ki so na letošnji gasilski olimpijadi 
osvojili dve zlati medalji. Za opravlje-
no delo na gasilski olimpijadi se je 
Glažar zahvalil tudi vsem prostovolj-
cem, ki so sodelovali na velikem ga-
silskem dogodku in opravili izjemno 
pomembno delo za dobro sloven-
skega gasilstva ter s tem tudi promo-
virali hajdinsko občino.
V nagovoru sta se županu s čestit-
ko in zahvalo gasilkam in gasilcem 
iz gasilskih društev v občini Hajdina 
pridružila poveljnik Pesek in predse-
dnik Območne gasilske zveze Ptuj 
Edvard Pušnik.
SODELUJOČI V INTERVENCIJAH NA 
KRASU
Iz PGD Draženci: Nejc Marčič, Aleš 
Drevenšek, Aleksander Gajič, Kri-

stjan Lah, Aleksander Jagarinec, 
Jan Drevenšek, Žiga Kostanjevec, 
Robert Lah, Jernej Lah, Alojz Jeren-
ko, Andrej Drevenšek.
Iz PGD Hajdina: Zlatko Horvat, Iztok 
Ogrizek, Alen Krajnc, Urh Fridl, Da-
mjan Ogrizek, Matic Furek, Gregor 
Auer, Jan Hodžar, Robi Nahberger.
Iz PGD Gerečja vas: Uroš Paveo, Miha 
Lešnik, Rado Kaisersberger, David 
Peer, Benjamin Mesarič, Marcel Ka-
isersberger. 
Iz PGD Hajdoše: Robert Matjašič, 
Janko Polanec, Matic Bedrač, Da-
vorin Vidovič, Gorazd Vidovič, Žan 
Gojkovič.
Iz PGD Slovenja vas: Milan Fostnarič, 
Damijan Pleteršek, Tomaž Kokol.

SODELUJOČI NA GASILSKI OLIMPI-
JADI V CELJU 
Zvonko Glažar, podpoveljnik GZS in 
podpredsednik organizacijskega od-
bora Gasilska olimpijada Celje 2022, 
Slavko Pesek, sodnik administrator, 
in Janja Tominc, sodnica administra-
torka iz PGD Draženci, Katja Bedrač, 

sodnica administratorka iz PGD Haj-
doše, in Uroš Paveo, sodnik admini-
strator iz PGD Gerečja vas. 
Prostovoljci iz PGD Hajdina: Emil 
Ogrizek ml., Mateja Ogrizek, Alen 
Krajnc, Urh Fridl.
Prostovoljci iz PGD Hajdoše: Lan Gla-
žar, Aljaž Gabrovec, Timotej Kokol 
Krajnc, Žiga Glažar, Žan Dobrajc, 
Manca Matjašič, Ria Ana Hotko, 
Nika Sitar, Jure Glažar, Urban Le-
nart .

ČLANICE B – ZLATE OLIMPIJKE: Zal-
ka Mikuž, Simona Zajc, Hilda Bedrač, 
Metka Vidovič, Anita Zelenko, Lidi-
ja Terbulec, Petra Metličar, Klavdija 
Ekart, Metka Žumer, Majda Vaupo-
tič, Tjaša Glažar, Klavdija Paveo.
 
ČLANI B – ZLATI OLIMPIJCI: Marjan 
Horvat, Marjan Glažar, Janez Žumer, 
Stane Žumer, Ivan Glažar, Franc Zajc, 
Damjan Pernek, Ivan Brodnjak, Mir-
ko Pleteršek, Leopold Valh, Branko 
Tominc,  Franci Zupanič.

TM

Županova 
zahvala 

gasilcem 
prostovoljcem 

in čestitka 
olimpijcem

Po dobrih dveh mesecih od zaključka 
gasilske olimpijade v Celju in grozo-
vitega požara na Krasu so se v občini 
Hajdina, v prostorih Gasilskega doma 
na Hajdini, srečali gasilci prostovoljci, 
ki so sredi julija sodelovali tako na ga-
silski olimpijadi kot tudi pomagali pri 
gašenju na Krasu.

Hvala, tovariši gasilci! Na Krasu ste opravili izjemno delo.
Foto: TM, arhiv PGD

Zahvala gasilcem in gasilkam, ki so sodelovali na Krasu in v Celju.

Utrinek s sprejema v prostorih PGD Hajdina
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Na letošnjem Oratoriju v župniji Haj-
dina so uspešno izpeljali tudi srečelov 
in se ob zaključku odločili, da zbrana 
sredstva namenijo tistim v občini, ki 
so pomagali gasiti in reševati na Kra-
su. 
Zbrani znesek sta župnik Marijan Fe-
sel in kaplan Primož Lorbek namenila 
za nakup potrebne pijače, ki so si jo 
razdelili po gasilskih društvih. Pred-
stavniki društev so se na povabilo 
poveljnika GPO Hajdina Slavka Peska 
dobili v PGD Draženci in tam prevzeli 
pijačo, ki so jo razdelili po dogovoru, 
ter se zahvalili župniji za lepo gesto.

Besedilo in foto: TM

Starejši gasilci 
PGD Gerečja vas 
na sprejemu pri 

županu
V prostorih občine Hajdina so se v 
sredo, 21. septembra, srečali člani 
tekmovalne enote starejših gasilcev 
PGD Gerečja vas, ki so bili v ligi Gasil-
ske zveze Slovenije letos znova med 
najboljšimi v Sloveniji. Na sprejemu 
se jim je pridružilo tudi vodstvo PGD 
Gerečja vas.

Župan mag. Stanislav Glažar jim je 
čestital za osvojeno 5. mesto ob za-
ključku ligaškega tekmovanja, kar jih 
uvršča v sam vrh. Čeprav se jim je po-
kal za eno od prvih treh mest izmuznil 
in so od sezone pričakovali več, so na 
koncu zadovoljni z rezultatom, saj je 
bila konkurenca precej močna. Sicer 
pa se je ekipa tudi nekoliko pomladi-
la, poslovila sta se namreč dva člana, 
ki sta jim prinesla kar nekaj dodatnih 
točk, a to jih zagotovo ne bo odvrnilo 
od želje po treningih in udeležbe na 
tekmovanjih v novi sezoni.

Besedilo in foto: TM

Starejši gasilci PGD Gerečja vas na sprejemu v prostorih občine Hajdina

Dar za dobra in 
pogumna dela

Dogodek je Komisija za mlade pripravila v Gostilni 
Ribič.

Hvala za darovano pijačo, so povedali predstavniki gasilskih društev GPO Hajdina.

Hrana je preveč dragocena, da bi pristala v smetnja-
ku. 
Foto: TGČestitka ekipi za odlično tekmovalno sezono

Še spominski posnetek …

Mladi tokrat o ostankih hrane
Komisija za mlade Občine Hajdina je v ponedeljek, 26. septembra, organizirala kuharsko delavnico z naslovom Kam z 
ostanki hrane. Zavržena hrana je danes eden večjih globalnih izzivov, ki nosi s seboj visoko finančno, etično in okoljsko 
ceno.

Čeprav je ozaveščenost o problemati-
ki zavržene hrane vse večja, še vedno 

konča med odpadki ogromna količi-
na neporabljene, pretečene ali celo 

sveže hrane. V sodelovanju z Gostilno 
Ribič smo izvedli drugo delavnico v 
sklopu dogodkov v okviru odobrene-
ga evropskega projekta Food Wave, ki 
naslavlja ravno to temo. Skozi delav-
nico smo se tako naučili, kako lahko v 
domači kuhinji ostanke hrane ponov-
no uporabimo in jih ne zavržemo. Vse 
jedi smo lahko tudi pokusili in se tako 
prepričali, da je tudi takšna hrana iz 
ponovno uporabljenih ostankov prav 
tako odlična. S tem želimo spodbuja-
ti predvsem mlajšo generacijo, kako 
pomembno je zavedanje, da je hra-
na preveč dragocena, da bi pristala v 
smetnjaku.  

TG
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Naši zmagali 
na Igrah dobre 

volje
Športno igrišče v Prepoljah je bilo v 
začetku septembra prizorišče Iger 
dobre volje. Ekipama občin Kidričevo 
in Miklavž na Dravskem polju se je 
pridružila tudi ekipa občine Hajdina, 
ki se je z izzivi odlično soočila ter pov-
zpela do vrha in osvojila pokal za 1. 
mesto.
Hajdinsko ekipo so sestavljali: Jure 
Glažar, Lara Tekmec, Ria Ana Hot-
ko, Nika Sitar, Timotej Kokol Krajnc, 
Klavdija Paveo, Lan Glažar, Nejc La-
dič, Vita Žumer in Niko Račič, ki ne 
prihaja iz občine Hajdina, ampak je v 
zadnjem trenutku vskočil zaradi od-
povedi člana Luka Šlambergerja. Mla-
di tekmovalci so se pomerili v igrah, 
kot so drsenje po 25 metrih polivinila, 
kegljanje, pri čemer so bili keglji člani 

ekip, vzpon na Triglav oziroma škarpo 
igrišča, streljanje žoge s fračo velikan-
ko in triatlon, ki so jih organizatorji s 
predsednikom KGD Ptičica Jožetom 
Ekartom pripravili za udeležence. 
V ponedeljek, 19. septembra, pa je 

zmagovalni ekipi čestital tudi hajdin-
ski župan mag. Stanislav Glažar in jih 
na krajše druženje ter pogostitev po-
vabil v hotel Roškar v Hajdoše.

TM

Ekipa zmagovalcev v družbi župana mag. Stanislava Glažarja. Foto: TM

Sobota, 24. septembra, je bila v Skorbi rezervirana za prav posebno praznovanje in druženje krajanov. Skorbovski dom 
krajanov je namreč dopolnil 40 let, kar je bil tudi povod za praznovanje in pripravo družabnega dogodka. Častno mesto 
na tem dogodku je imel Ivan Ogrinc starejši, ki ima veliko zaslug, da je dom bil zgrajen, da se je v njem vedno kaj doga-
jalo in se je dokaj dobro ohranil vse do danes.

Krajanom Skorbe je ob obletnici 
doma krajanov čestital župan mag. 
Stanislav Glažar ter jim zaželel še ve-
liko uspešnih dogodkov in srečanj v 
tem prostoru, ki je poznan daleč na-
okoli. 
Renata Gabrovec, predsednica VO 
Skorba in KD Skorba, gonilna sila do-
gajanja in ustvarjanja v vasi zadnja 
leta, je v svojem nagovoru med dru-
gim povedala: 
»Do danes se je ur, poti, misli in časa 
nabralo že ogromno, saj se kolo časa v 
Skorbi vrti že 875. leto, tako pričajo prvi 
zapiski o naši vasi. Skozi zgodovino se 
je zapisala bogata dediščina naše vasi, 
v spominih je zapisanih veliko zgodb. 
Ena od takšnih je tudi obdobje pred 
dobrimi 40 leti, ko je potekala gradnja 
našega doma krajanov.
V letu 1982, ko je bil dom predan svoji 
namembnosti, so bili postavljeni te-
melji za pisanje zgodb doma krajanov. 
Skozi vsa ta leta je nastalo veliko zgodb 
in spominov, ki pričajo o druženju, ne-
pozabnih trenutkih in dogodkih, ki smo 
jih preživeli v okrilju doma ali ob njem. 
Dom je postal stičišče vseh generacij, ki 
delujejo na različnih področjih. V vseh 
teh letih je doživel tudi že kar nekaj ob-
navljanj in posodobitev. Pri tem smo 
veseli sodelovanja krajanov in posluha 
Občine Hajdina z županom, s katerimi 
lahko uresničujemo začrtane cilje in 
potrebe po obnavljanju. Hvala vam za 
to. Tudi danes smo deležni novih poso-
dobitev v naši dvorani, ki vedno znova 
zaživi ob prihodu ljudi. 
Ob soustvarjanju različnih kulturnih in 
drugih dogodkov našemu domu daje-
mo življenje. In prav je tako. Pri tem pa 
je pomembno, da se zavedamo, da tega 

ne more narediti en sam. Tukaj smo 
ljudje, ki se med seboj dopolnjujemo, 
ustvarjamo ter pripravljamo različne 
prireditve in dogodke, tukaj so ljudje, ki 
so vedno znova povabljeni, da obiščejo 
dom krajanov. S tem bogatimo sebe in 
druge ter domu krajanov dajemo dušo 
in srce. 
Želimo pa si, da pot do doma krajanov 
najdejo prav vsi in skupaj z nami piše-
jo zgodbo doma krajanov še naprej. 
Že znana in tolikokrat povedana misel 
ostaja. Le skupaj, z istimi cilji, povezu-
joč interese vseh krajanov, s pripravlje-
nostjo vseh društev in VO Skorba, nas 
delo v skupno dobro lahko pripelje do 
želenih rezultatov. Poskušajmo vsak po 
svojih močeh sodelovati pri tem poslan-
stvu. Tako nam ne bo žal nobene ure in 
prehojenih poti, bodo pa nam ostali 
lepi spomini.«

TM

Ob 40-letnici Doma krajanov Skorba

Prireditev je nastala v organizaciji VO 
Skorba in v sodelovanju z društvi na 
vasi. Uvod v praznovanje je bil kole-
sarski trim s starodobnimi kolesi po 
vaseh občine Hajdina.
S kolesa so praznovanje preselili v 
Dom krajanov Skorba, kjer je bila na 
ogled tudi zanimiva razstava, skorbo-
vski kulturniki pa so pripravili prijeten 
kulturni program. Lepo je bilo gledati 
mlade na odru danes in se spominjati, 
kako je bilo v domu včasih. Spomini 

so polni prijetnih in veselih druženj. 
Tukaj so se zgodile tudi prve ljube-
zni in nekatere še danes držijo, je bilo 
slišati moderatorko slavnostnega do-
godka.
V kulturnem programu so nastopili 
otroci iz Skorbe, mladi gledališčni-
ki in pevke KD Skorba, Tilen Zelenko 
na harmoniki in Tinkara Stojanovič 
na flavti. Na razstavi je bilo mogoče 
videti domače skorbovske dobrote 
gospodinj iz Skorbe, likovne izdelke 

otrok s poletnih delavnic, ki so nastali 
na temo preživljanja prostega časa in 
ustvarjanja v domu krajanov, izdelki 
pustnih delavnic iz krep rož ter do-
mače skorbovsko kvintonovo žganje 
vaških kletarjev.
Sicer pa so gospodinje za to priložnost 
pripravile nekaj izvrstnih domačih do-
brot, hotdoge je donirala Perutnina 
Ptuj, zunaj pa je bilo poskrbljeno še za 
najmlajše, ki so lahko uživali na napi-
hljivem igralu.

Utrinki s slovesnosti ob jubileju Doma krajanov v 
Skorbi

Foto: Anita Zelenko

Slovesnost v skorbovskem domu krajanov
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Zbrale so se Ljuba Cafuta, Karolina 
Korošec, Anka Sakelšek, Marta Sitar, 
Rozika Cestnik in Marija Šalamun ter 
začele redne vaje, ki so jih imele en-
krat na teden v domu Društva upo-
kojencev Hajdina, katerega članice 
so. Hkrati pa so delovale tudi v okviru 
Kulturno-prosvetnega društva Stane 
Petrovič Hajdina.
Od prvega nastopa v Zavrču, 28. ja-
nuarja 1997, na Reviji ljudskih pevcev 
in godcev, ko so zapele pesem Po celi 
vasi lučke ni, do 4. septembra 2022, ko 
so v dvorani Gasilskega društva Hajdi-
na proslavile četrt stoletja pevskega 
udejstvovanja na različnih odrih v do-
mači in številnih drugih občinah, so 
nastopile 630-krat. Njihova zasedba 
se je z leti menjala. Prvotnima, usta-
novnima članicama Marti Sitar in Ro-
ziki Cestnik sta se leta 1998 pridružili 
Marjana Veronek in Olga Nahberger, 
leta 2015 pa še Jožica Mihelak. Rade 
se spomnijo svojih pevskih začetkov 
in ohranjajo lepe spomine na pevske 
prijateljice, ki so jih za vedno zapusti-
le.  
Vsa leta skupaj pojejo, ustvarjajo in 
gostujejo ter se družijo s pevskimi 
skupinami od blizu in daleč. Prisotne 
so na skoraj vseh občinskih priredi-
tvah, občnih zborih, na Ptuju ob pra-
zniku kmečkih dobrot, na odprtjih 

razstav in dobrodelnih koncertih, v 
knjižnici, na ptujskem gradu, družbo 
delajo stanovalcem enot Doma upo-
kojencev Ptuj, otrokom v vrtcih, rade 
pa zapojejo tudi na družinskih slavjih 
in jubilejih. Da njihova pesem ne bo 
pozabljena, so posnele tudi kaseto. V 
posebno čast si štejejo, da so se sreča-
le s Šavrinskimi pupami en ragaconi, 
bile prisotne na 40-letnici hajdinske-
ga rojaka Branka Cestnika, župnika na 
Frankolovem, prepevale so tudi v Po-
ljanah pri Ljubljani v cerkvi sv. Jožefa 
na razstavi jaslic z vsega sveta pa tudi 
na Festivalu za tretje življenjsko obdo-
bje v Cankarjevem domu.
Svoj jubilej so počastile v družbi dol-
goletnih pevskih prijateljev, ki so se z 
veseljem odzvali povabilu. Na odru so 
se poleg jubilantk, ki so tokrat zapele 
le v kvartetu, brez Olge Nahberger, po 
napovedih Nataše Štumberger zvrsti-
li: Ljudski pevci DU in KPD Stane Pe-
trovič Hajdina pod vodstvom Janka 
Kirbiša, Cerkveni pevski zbor Svetega 
Martina Hajdina, ki mu je tokrat name-
sto Danila Jeze dirigiral kaplan Primož 
Lorbek, pevke Katoliškega kulturnega 
društva Zvezdni dol Kidričevo, Ljudski 
pevci Turnišče z vodjo skupine Silvo 
Kajtezovič, Skupina slepih in slabovi-
dnih pevk MDSS Ptuj z zborovodkinjo 
Lidijo Kodrič Kmet, Gmajnarice iz Haj-

doš s Silvo Kajtezovič, Kvartet ljudskih 
pevcev sv. Antona iz Župečje vasi, ki 
ga vodi Jože Bauman, in Vesele Polan-
ke iz Cirkovc pod vodstvom Dragice 
Krajnc.
Dvorana je bila tokrat manj zasedena 
kot na običajnih srečanjih, saj je bilo 
veliko povabljenih gostov odsotnih 
zaradi hkratne občinske ekskurzije v 
Vojvodino. Jubilantkam sta v imenu 
predsednice KPD Stane Petrovič Haj-
dina Cecilije Bernjak in predsednice 
Društva upokojencev Hajdina Anice 
Drevenšek spregovorili Cvetka Vratič, 
ki je pevkam tudi izročila darila dru-
štva ob jubileju, in Silvestra Brodnjak, 
urednica zbornika Društva upokojen-
cev Hajdina. Pevkam in vsem zbranim 
je prenesla tudi pozdrave župana Ob-
čine Hajdina mag. Stanislava Glažarja 
in jim zaželela, da na pevskih odrih 
vztrajajo tudi v prihodnje. Poudarila 
je, da se je Društvo upokojencev Haj-
dina ljudskim pevkam za njihovo kul-
turno ambasadorstvo zahvalilo na ta 
način, da je njim in ljudskim pevcem 
posvetilo skoraj četrtino jubilejnega 
Zbornika ob 70-letnici delovanja dru-
štva. Pevci bodo leta 2023 proslavili 
tridesetletnico svojega delovanja. 
Čestitkam se pridružuje tudi uredništvo 
Hajdinčana!

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Srebrni jubilej 
hajdinskih 

ljudskih pevk
Na Hajdini od 14. decembra 1996 de-
luje skupina ljudskih pevk, ki je bila 
ustanovljena na pobudo Maksimi-
ljana - Maksa Kampla in Ljube Cafu-
ta, dveh izjemnih ljubiteljev petja in 
ohranjanja ljudskega pevskega izro-
čila.

Ko so se zvrstila voščila predstavnic nekaterih pevskih skupin, je vsa dvorana vstala in v en glas so zapeli 
Prav luštno je res na deželi. In res je bilo 4. septembra na Hajdini zelo veselo.

Začeli smo z glasbo ljudskih godcev KD Hajdoše. Vse priso-
tne sta na začetku nagovorila predsednik društva Primož 
Kelenc in župan Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar. Ob 
uradnem odprtju je tekmovalcem zaželel veliko tekmovalne 
sreče, mirnih rok in hitrih prstov.  
Vzdušje prireditve je na visoki ravni ohranjala Monika Ke-
lenc, ki je s svojimi humornimi vložki poskrbela za sprošče-
nost med tekmovalci in občasnimi inserti za razmislek o ži-
vljenju za vse prisotne.
V čast si štejemo, da naše nastopajoče ocenjuje tako imeni-
tna strokovna komisija, ki je bila letos v sestavi Brane Klav-
žar in Robert Goličnik. Ocenjevala sta muzikalnost, tehnič-
no izvedbo, izbor skladbe, nastop idr.
Revija je potekala v dveh kategorijah, sodelujoči pa so se 
potegovali za preboj v finale tekmovanja za Zlato harmoni-
ko Ljubečne in prva tri mesta v svoji kategoriji. V last so pre-
jeli nagrado v obliki harmonike pa tudi denarno nagrado.
Pri mlajših je 1. mesto osvojil Matevž Perc iz Črešnjic pri 
Frankolovem, drugi je bil Teo Sitar iz Lancove vasi, tretji pa 
Patrik Pauman s Pragerskega.
V starejši kategoriji je slavil Lukas Gumilar iz Murske Sobote, 
na drugo mesto se je uvrstil Anej Sodec iz Limbuša, na tretje 
pa David Vajda iz Lancove vasi.
V finale Zlate harmonike Ljubečne so se ob nagrajencih uvr-
stili še Žan Zavec iz Zagorcev pri Juršincih, Kristjan Žumer 
iz Hajdoš in Tilen Vidovič iz Lancove vasi, med veterani pa 
Alojz Fras iz Pobrežja.
Veseli nas dejstvo, da se je veliko mladih udeležilo nastopa, 
saj je to pokazatelj, da se bo igralo tudi v prihodnje. Prav 

neverjetno je opazovati te male in mlade prstke, kako hiti-
jo po gumbih. Ob tem se učijo krepitve svoje notranjosti in 
vzpostavljanja stika z občinstvom.
Iskreče čestitke za pogum vsem nastopajočim v upanju, da 
harmonika (p)ostane del vas.

KD Valentin Žumer Hajdoše

V Hajdošah že 22. Štajerska frajtonarica

V organizaciji KD Valentin Žumer Hajdoše je 11. septembra v Športnem parku Hajdoše potekala nagradna revija harmo-
nikarjev – 22. Štajerska frajtonarica. Revija je že vsa leta del praznovanja praznika Občine Hajdina, hkrati pa velja kot 
predtekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne.

»Me hajdinske smo frajlice, upokojene dobre prijateljice, smo petindvajset let 
vam prepevale, dobro voljo širile,« so zapele Jožica Mihelak, Marta Sitar, Rozika 
Cestnik in Marjana Veronek.

Trije najboljši frajtonarji starejše skupine v družbi komisije in podeljevalcev
Foto: arhiv KD

V imenu odsotne predsednice Bernjakove je pevkam čestitala in izročila darila 
KPD Stane Petrovič Hajdina članica UO Cvetka Vratič.

Najuspešnejši v mlajši kategoriji frajtonarjev
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V množici obiskovalcev razstave je 
bilo nekaj takih, ki smo bili tam tudi 
zaradi petih članic Likovno-foto-
grafske sekcije občine Hajdina (na 

fotografiji z desne: Cecilija Bernjak, 
predsednica, Sonja Šmigoc, Jana Kra-
ševec in Majda Jakolič; manjkala je 
Nada Ivančič). Pridružila sem se jim, 

ne le zato, da sem jim v imenu naše 
sekcije izročila šopke in jim čestitala, 
ampak tudi zato, ker sta na razstavi 
poleg njihovih slik tudi deli žal že 
pokojnih, ustanovnega člana sekcije, 
Julija Ošlovnika (tudi dolgoletnega 
člana Društva upokojencev Hajdina) 
– Grad Borl, in mojega osnovnošol-
skega razrednika, Hajdinčana Jožeta 
Ekarta – Obmorski motiv. Vsi avtorji 
so predstavljeni v jubilejnem alma-
nahu. 
Na slovesnosti sem bila tudi zato, 
ker me na dr. Štefko Cobelj vežejo 
lepi spomini, še posebej na najino 
prvo srečanje 28. junija 1976, ko se 
je odzvala na mojo prošnjo in prišla 
v Opekarno Žabjak, kjer smo pripra-
vljali razstavo likovnih del članov 
DPD Svoboda Ptuj: Julija Ošlovnika, 
Bogomirja Jurtele, Franca Simoniča, 
Janeza Korošca, Emila Štumbergerja, 
Franca Tobiasa in opekarnarja Jožefa 
Očišnika. To je bilo njeno prvo sreča-
nje s ptujskimi neakademskimi sli-
karji, ki pa so nanjo naredili izjemen 
vtis, tako da jim je leta 1988 po več-
letnem mentorstvu posvetila mono-
grafijo Ljubiteljski likovniki Ptuja. 
Leta 2012 je ob 40-letnici sekcije iz-
šla monografija Podoba in beseda, 
za katero je imela veliko zaslug tudi 
naša predsednica Likovno-fotograf-
ske sekcije občine Hajdina Cecilija 
Bernjak. 
Čestitamo vsem prejemnikom značk 
slikarja Antona Ažbeta, med katerimi 
so tudi tri naše članice: Cecilija Bernjak 
– častna značka za več kot 30 let delo-
vanja, Nadica Ivančič srebrna in Sonja 
Šmigoc bronasta značka. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Vsi, ki smo se 22. septembra zbrali v Miheličevi galeriji na praznovanju polstoletnega jubileja Likovne sekcije dr. Štefke 
Cobelj, smo z nostalgijo pogledali v preteklost, ko so se rojevali zametki današnje sekcije, ki deluje pod okriljem DPD 
Svoboda Ptuj.

Hajdinčanke sodelovale pri 50-letnici Likovne sekcije 
dr. Štefke Cobelj

Prejemniki značk Antona Ažbeta

Ob 50-letnici Likovne sekcije dr. Štefke Cobelj razstavlja tudi pet članic Likovno-fotografske sekcije občine 
Hajdina. Hajdinske likovnice v Miheličevi galeriji ob sliki Julija Ošlovnika. Foto: Tatjana Mohorko

V soboto, 17. septembra, se je kljub 
slabi vremenski napovedi pred Po-
slovno-stanovanjskim centrom na 
Hajdini zbralo lepo število članov 
Likovno-fotografske sekcije občine 
Hajdina in tudi predstavnikov Likov-
ne sekcije Vurberk, ki deluje v okviru 
Turističnega društva Vurberk.
Tokratno likovno srečanje je pome-
nilo tudi uvod v začetek delovanja v 
novem šolskem letu. Upamo, da nam 
bodo zdravstvene razmere omogo-
čale boljše pogoje za delo, kot so bili 
pretekli dve leti. Veselimo se medge-
neracijskega sodelovanja z mlado ge-
neracijo in se zahvaljujemo za široko 
družbeno podporo našemu delova-
nju.
Deževen dan je botroval temu, da 
smo v uvodu nekoliko več časa po-
svetili pogovoru o delu sekcije v pri-
hodnje, v katerem sta poleg župa-
na Občine Hajdina mag. Stanislava 
Glažarja sodelovala tudi ravnatelj OŠ 
Hajdina Mitja Vidovič in predsednica 
Zveze kulturnih društev občine Haj-

dina Hilda Bedrač. Strinjali so se, da 
bi za naše prihodnje likovne razstave 
potrebovali ustrezne panoje, ki bi jih 
lahko uporabljali tako likovniki kot 
šola in tudi druga društva.
V ospredju fotografije vidimo strokov-
no mentorico sekcije, učiteljico likov-
ne umetnosti Romano Kiseljak (prvo z 
desne), ki je vsa leta neutrudno vodila 
pedagoški del našega delovanja. Z le-
tošnjim šolskim letom se je upokojila, 
a je obljubila, da bo svoje poslanstvo 
nadaljevala, dokler ne dobi zamenja-
ve. Iskreno se ji zahvaljujemo za njeno 

nesebično razdajanje in se veselimo 
sodelovanja tudi v prihodnje. 
Pred nami pa so tudi odlične kremne 
rezine, s katerimi je vse prisotne po-
častila mamica naših dvojčkov Keli in 
Kevina Tomaniča iz Gerečje vasi. Hvala 
v imenu vseh udeležencev!
Po čajanki in »kofekolegiju« so likov-
niki prevzeli platna, se posedli vsak na 
svoje mesto in začeli delom. Kaj je na-
stalo, bo vidno na skupinski razstavi 4. 
novembra ob letošnjem občinskem 
prazniku.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Likovna 
kolonija na 

Hajdini

Veseli smo, da so prišli tudi naši najmlajši člani, učenci Kevin in Keli Tomanič, 
Ajda Fajfar, Julija Mohorič in Mihael Fajfar. Ajda in Mihael sta v naši sekciji že 
od začetka. Mihael obiskuje OŠ Breg, njegova sestra Ajda pa je dijakinja prvega 
letnika Gimnazije Ptuj.

Med pozdravnim govorom župana Občine Hajdina mag. Stanislava Glažarja

Predsednica KPD Stane Petrovič Hajdina in vodja Likovno-fotografske sekcije 
občine Hajdina Cecilija Bernjak je vsem zbranim dala navodila za delo v nekoli-
ko drugačnih pogojih, kot smo jih bili vajeni ob lepem vremenu.
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Marijin praznik 
v Slovenji vasi

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 
15. avgusta, je bilo v župniji Hajdina, 
v podružnični cerkvi Marije Vnebov-
zete v Slovenji vasi, znova praznično 
vzdušje. Slavnostno mašo je daroval 
hajdinski kaplan Primož Lorbek.

S petjem so slovesnost spremljali 
pevci cerkvenega pevskega zbora žu-
pnije sv. Martina Hajdina, maše so se 
med gosti udeležili tudi župan Obči-
ne Hajdina mag. Stanislav Glažar ter 
nekateri občinski in vaški svetniki. Po 
maši je bilo tradicionalno druženje pri 
Marijini cerkvi, ki ga je pripravil Vaški 
odbor Slovenja vas v sodelovanju z 
domačimi društvi. 

Besedilo in foto: TM

Praznični dan v podružnični Marijini cerkvi v Slovenji vasi

Po pozdravnem nagovoru predse-
dnice Terezije Mirković in predse-
dnice ZB za vrednote NOB Ptuj Bran-
ke Bezeljak sta se jima pri polaganju 
venca pridružila podžupan Občine 
Hajdina Franc Krajnc in ravnatelj OŠ 
Hajdina Mitja Vidovič.
Učenci OŠ Hajdina so v recitacijsko-
-glasbenem nastopu slavili 100. 
obletnico Kajuhovega rojstva. Nji-
hova mentorica Tatjana Lukovnjak 
je v uvodu v nastop spregovorila o 
mogočnosti in sporočilnosti poezije 
Karla Destovnika - Kajuha. Ob kon-
cu slovesnosti so zapeli ljudski pevci 
KUD Stane Petrovič Hajdina.
Spomenik v Zgornji Pristavi je posve-
čen štirim kurirjem kurirske postaje 
TV8, ki so padli v boju z enotami SS 
in orožniki 27. septembra 1944. Po-
stavljen je bil leta 1965 na kraju, kjer 
je bil med padlimi tudi komaj 23-le-
tni komandir študent Stane Petrovič 
s Hajdine.

TM

V spomin 
padlim 

partizanskim 
kurirjem 

kurirske postaje 
TV8

Združenje borcev za vrednote NOB 
Ptuj, Občinska organizacija Hajdina, 
je v sodelovanju z Občino Hajdina in 
OŠ Hajdina v torek, 27. septembra, 
pripravila slovesnost pri spomeniku 
padlim v Zgornji Pristavi.

Po maši so Slovenjevaščani pripravili pogostitev.

Hajdinčani so se na poti v Slovenjo vas, kamor so se podali s kolesi, tradicionalno ustavili v Gerečji vasi, kjer 
so jih domačini pogostili. Foto: Rozman

15. avgusta je slavnostno mašo daroval kaplan Pri-
mož Lorbek.

Dan spomina pri spomeniku padlim v Zg. Pristavi
Foto: arhiv društva in OŠ
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Zaradi izkušnje iz leta 2019, ko se je v Dražencih zbrala iz-
jemna množica povabljenih, so se letos odločili druženje 
organizirati v dveh delih, v dveh zaporednih dneh, tudi 
zaradi previdnosti ob ponovni nevarnosti korone. A se je 
zgodilo to, da se je letos srečanj udeležilo bistveno manj 
občanov, kot so jih pričakovali. Morda bi v prihodnje ve-
ljalo v vabilo napisati tel. številko, na katero naj povabljeni 
sporočijo, če se ne morejo ali ne želijo udeležiti tega zelo 
prijetnega dogodka, ki terja veliko angažiranosti vseh or-
ganizatorjev. 
S fotoaparatom sem spremljala dogajanje, ki so mu priso-
stvovali vsi, ki jim ni vseeno za starejšo generacijo. Foto-
grafije povedo več kot množica besed, zato vas vabimo k 
ogledu.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

V torek, 4., in v sredo, 5. oktobra, je Občina Hajdina v Domu 
vaščanov v Dražencih in Domu krajanov v Skorbi pripravila 
srečanje občanov, starih nad 70 let.

Bila sem med občani, 
starejšimi od sedemdeset 

let

Med hajdinskimi občani sta najstarejša Zgornjehajdinčan Maksimiljan Kampl, 
ki je januarja dopolnil 102 leti, in Ana Kacjan iz Hajdoš. Med udeleženci srečanja 
v Dražencih sta darili kot najstarejša iz rok župana Glažarja prejela Ignac Gojko-
šek iz Dražencev in Spodnjehajdinčanka Marija Rozman.

V Skorbi sta kot najstarejša udeleženca prejela darili 
Ivan Ogrinc iz Skorbe in Elizabeta Burjan iz Hajdoš.

Kot v Dražencih so tudi v Skorbi za dedke in babice 
pripravili kulturni program učenci, tokrat iz OŠ 
Hajdina. Poleg harmonikarja Kristjana Žumra so se 
v sproščenem nastopu predstavili Keli in Kevin To-
manič, Marko Sitar in Blaž Zagoranski. Razen njih 
so na oder stopile tudi Ljudske pevke KD Skorba 
pod vodstvom Marije Kolarič.

Uroš Sagadin je po kosilu, ki ga je postreglo osebje Gostilne Rajh iz Dražencev, 
na plesišče privabil prve plesne pare. V ozadju je pogled na dvorano, kjer je bilo 
na mizah mnogo preveč nedotaknjenih krožnikov.

Učenci OŠ Breg: klarinetist Niko Kostanjevec, violinistka Ela Matjašič Kmetec, recitatorka Ajda Kosar ter ple-
salki Žana Pečnik in Vana Horvat so pripravili prisrčen kulturni program. V začetku prireditve so zapeli tudi 
Ljudske pevke in pevci KPD Stane Petrovič in DU Hajdina.

V Občini Hajdina je trenutno 668 oseb, ki spadajo v starostno skupino nad 70 let, med njimi je 291 moških 
in 377 žensk. Vsi so prejeli pisna vabila. Prišlo pa jih je mnogo, mnogo manj. Tako je bilo v sredo, 5. oktobra, 
v Skorbi.

Poleg župana mag. Stanislava Glažarja je zbranim spregovorila tudi predsednica DU Hajdina Anica 
Drevenšek. Vsak s svojega zornega kota sta poudarila pomen medsebojne povezanosti mladih s starejšo 
generacijo, za kar si zelo prizadevata društvo upokojencev in tudi osnovna šola. Nemočni smo, ker nam 
ne uspe izpeljati akcije za »Prostoferja«, saj ni pravega odziva na povabilo mlajšim upokojencem, ki bi bili 
pripravljeni za to prostovoljno poslanstvo. V teku je E-oskrba. Precej interesentov za vključitev v to akcijo 
Telekoma je izrazilo svojo željo, da bi bili na ta način povezani s centrom, ki bi se odzval na njihov signal, 
da potrebujejo pomoč. 
Predsednica upokojencev je prisotne povabila, naj se vključijo v vrste najštevilnejšega društva v občini, 
kjer poleg športnorekreacijske dejavnosti (pohodništvo, kolesarstvo in kegljanje) skrbijo tudi za kulturno 
preživljanje jeseni življenja. Poudarila je, da je v tem mesecu začel vaje mešani pevski zbor, ki ga vodi ka-
plan Primož Lorbek. Povabila je vse, ki imajo radi petje, da se pridružijo. Vaje so ob petkih zvečer v dvorani 
društva upokojencev. V nastajanju je društvena knjižnica, za katero se je že nabralo več kot 500 izvodov 
knjig. Za izposojo bo skrbela Marija Pulko, ki je nekaj službenih let vodila tudi knjižnico v OŠ Hajdina. 
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Prva je jubilantki voščila predsednica VO Skorba Renata Gabrovec. Naše srečanje je potekalo v sproščenem 
klepetu. Od leve: sin Franci, Franc Šlamberger, Anica Drevenšek, Renata Gabrovec, Rozika Mohorko in hčer-
ka Marjetka.

Zelo se je razveselila tudi prijateljice 
Marije Kosec, ki je lani dopolnila 90 
let. Gospa Anica je bila z nami vseh 
dvajset let na vsakem izletu, skupaj 
z Marijo sta vedno radi zapeli in tako 
pritegnile celo skupino k petju, zato 
je bilo vedno zabavno in veselo. Rada 
se je udeleževala Žetve zlatega klasja 
na Stari Gori, kjer sta skupaj s koscem 
Ignacem Gojkoškom skoraj vsako leto 
osvojila pokal za prvo mesto. V dru-
štvu je bila zelo aktivna tudi pri na-
šem projektu Vse o ajdi leta 2006, ko 
smo ajdo ročno sejale in žele. Mladim 
je pokazala, kako se žanje in postavi 
snop.
Še danes z velikim veseljem obdeluje 
svoj vrt, nam v društvu pa velikokrat 
prispeva zelenjavo in zelišča. V veliko 
veselje so ji tudi njene cvetoče rože na 
oknih in ob hiši.
Članice smo ji zaželele trdnega zdrav-
ja in da bi bila z nami še na veliko dru-
ženjih. 

Zdenka Godec

90 let Draženčanke Anice Koritnik
Članice Društva gospodinj Draženci smo vročega julijskega dne obiskale našo dolgoletno članico Anico Koritnik, ki je 
praznovala 90. rojstni dan. V senci pod domačimi brajdami je bilo vse pripravljeno, našega obiska pa je bila slavljenka 
zelo vesela.

Leta 1959 so pri Mohorkovih spet imeli dojenčka, tokrat 
sina Francija, ki je leta 1967 dobil še sestro Marjetko. Taki 
so moji spomini na mlada leta, povezani z osebo, ki jo 
zelo spoštujem, saj mi je vedno predstavljala ženo in 
mamo, ki je bila pravi garač. Namerno sem uporabila mo-
ško obliko izraza za žensko osebo, ki v skupini z moškimi 
opravlja najtežja fizična dela. Zato sem bila toliko bolj 
vesela, da sem se lahko pridružila predsednici Društva 
upokojencev Hajdina Anici Drevenšek in predsednici in 
članu Vaškega odbora Skorba Renati Gabrovec in Francu 
Šlambergerju na obisku ob 90. rojstnem dnevu, ki ga je 
gospa Rozika zaokrožila 19. avgusta letos. 
Pričakala nas je v družbi svojih mlajših naslednikov, sina 
Francija in hčerke Marjetke, in v hipu smo se zapletli v 
sproščeno obujanje spominov. Gospa Rozika je članica 
Društva upokojencev Hajdina že 48. leto. Pokojnino si je 
prislužila z vedno zelo težaškim delom v gradbeništvu, ki 
ji je pustilo veliko posledic na zdravju, saj so ji zamenjali 
oba kolka in koleni. Pesti pa jo tudi kup drugih zdravstve-
nih težav, premagala je raka, opešal ji je vid, zato si poleg 
očal pomaga še z lupo, pa tudi brez slušnega aparata se 
težko sporazumeva. Tudi korona ji ni prizanesla. V hiši 
živi sama in je še do lani obdelovala zelenjavni vrt. Uživa 
ob cvetju na oknih in okoli hiše. Pri hoji uporablja berglo, 
in čeprav je fizično že zelo izčrpana, je v njej še vedno 
veliko optimizma. Vesela je vsakega telefonskega klica, 
sama pa težko kliče, ker ne vidi številk.

Upokojila se je pri 62 letih, tri leta je skrbela za moža, ki 
je zaradi delovne nesreče v Talumu oslepel in umrl, star 
komaj 59 let. Prava mati korajža! V časih, ko je bil predse-
dnik društva Zvonko Črček, je bila poverjenica za Skor-
bo in je z veseljem obiskovala upokojene sovaščane ob 
pobiranju članarine. S predsednikom sta vsako leto ob 
božično-novoletnih praznikih odnesla darila vsem, ki so 
dopolnili 70 let. Dobro se spominja mnogih izletov, od 
katerih pa se je le redkih tudi udeležila. Skrbela je za to, 
da je o tem obveščala svoje sočlane v vasi in ob nasle-
dnjem obisku izvedela za njihove vtise, ki jih je posredo-
vala vodstvu društva.
Čeprav sama živi v hiši, njeni otroci lepo skrbijo zanjo in 
jo obiskujejo. Hčerka Marta, ki si je ustvarila družino v 
Ljubljani, prihaja redkeje, a sta v pogostih stikih po te-
lefonu. Budno spremlja novice o svojih šestih vnukih in 
sedmih pravnukih ter o njih razmišlja ob delu, ki si ga še 
vedno nalaga. »Če delaš, pozabiš na bolečine,« pravi in 
ob tem obžaluje, da ni več skoraj nikogar iz generacije 
njenih sovaščanov in sošolcev. Še vseh se poimensko 
spomni in malo sva obudili spomine na nekatere. 
Izhaja iz velike družine, saj je bilo pri Vratičevih – po do-
mače Grečovih – enajst otrok, a so trije umrli že čisto mali. 
Z mamo in očetom ter dvema stricema so si morali deliti 
prostor v malem domu. Pet jih je običajno spalo na peči 
… Pri možu je bilo osem otrok. S pridnostjo sta ustvari-
la svojim otrokom dom, v katerem sta odraščala mlajša 
dva, starejši hčerki pa sta se poročili in odšli od doma. 

Rozika Mohorko iz Skorbe med devetdesetletniki

24. avgusta 2022 smo obiskali mojo sovaščanko, Roziko Mohorko iz Skorbe, ki jo poznam že iz ranega otroštva, saj sva 
bili z njeno hčerko Zaliko sošolki v osnovni šoli. Vedela sem, da ima Zdenka, tako smo jo namreč klicali sošolci, še starej-
šo sestro Marto, ki sem ji jo kar malo zavidala, saj sem odraščala kot edinka.

V imenu Društva upokojencev Hajdina je slavljenki čestitala predsednica Anica 
Drevenšek.

Hčerka Marjetka pove, da želi biti 
mama še vedno čim manj odvisna od 
drugih. Franci pa se je spomnil, kako 
sta se pred leti zmenila, da ji bo pre-
kopal vrt. Ko je popoldne prišel, je 
bilo delo že končano. Povedala sta, da 
ima mama rada natančno opravljeno 
delo, kot je bila vse življenje navajena 
delati skrbno in odgovorno. Zelo jo 
imata rada in ona to s hvaležnostjo 
vrača, njima in vsem preostalim, ki so 
se zbrali na njenem družinskem slavju 
pri Benu v Staršah.  
Naj bo še neskončno dolgo tako. Na 
zdravje, spoštovana Mohorkova mama 
Rozika!

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Ob slovesu smo si obljubili, da se spet srečamo ob stoti obletnici.

V družbi slavljenke v senci pod brajdami
Foto: arhiv Godec
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Pod brajdo, obloženo z grozdjem, 
smo skupaj z Aničino hčerko Marijo 
Bjelić, ki je tudi letos prišla na skoraj 
trimesečni dopust iz Kanade, s so-
sedom Martinom Nahbergerjem in 
predstavnicami Društva upokojencev 
Hajdina – predsednico Anico Dreven-
šek, Štefko Cestnik, poverjenico za 
Dražence, in Marico Kaučevič, članico 
odbora Starejši za starejše, prisluhnili 
Ljudskim pevcem DU Hajdina. Prišli 
so in zapeli skupaj s harmonikarjem 
Tinčkom Marčinkom. Njihov vodja 
Janko Kirbiš pa je svoji nekdanji so-
vaščanki prebral tudi njej posvečeno 
pesem. 
Gospa Anica je s stene v kuhinji prine-
sla fotografijo svoje družine, v kateri 
je bilo rojenih trinajst otrok, njenih se-
dem bratov in pet sester. Zadnja dva 
sta umrla kot novorojenčka. Danes v 
Domu v Juršincih živi le še njena 98-le-
tna sestra Marija Uršič. Ob srečanjih se 

poskusita spomniti časov, ko je Anica 
kot deseti otrok začela spoznavati 
svet okoli sebe. Takrat se ji ni sanjalo, 
da se bo iz rojstne Rošnje, kjer so živeli 
z očetom Jakobom in mamo Amalijo 
Ferlež, preselila na hajdinski konec. 
Otroci so si namreč ustvarili svoje dru-
žine po najrazličnejših krajih, tako da 
se ob obiskih hčerke Marije radi od-
pravita na obisk k njenim šestnajstim 
nečakinjam in nečakom. Skoraj vsi so 
se naslednji dan, 17. julija 2022, zbrali 
v Gostilni Svenšek na Selih, kjer so v 
špalirju pozdravili njihovo teto Anico, 
ko je prišla na nedeljsko kosilo, »da 
jim ga ne bo treba kuhati doma«. 
Vidno ganjena mi je nekaj dni kasneje 
pripovedovala o presenečenju, ki jo 
je pričakalo pri Svenškovih. Živahno 
se je razgovorila o dogajanju na dru-
žinskem srečanju, ki ga nikoli ne bo 
pozabila. Seveda so bili tudi v nedeljo 
z njimi Janko Kirbiš in njegovi ljudski 

pevci s harmonikarjem Tinčkom, ki so 
s svojim petjem marsikomu od priso-
tnih sorodnikov izvabili solze ganje-
nosti ob spominih na minula leta. 
Mama in babica Anica Koritnik je-
sen svojega vedno zelo delovnega 
življenja preživlja v čudoviti hišici ob 
gozdičku v Dražencih, na Habriču, 
kot imenujejo ta delček vasi, ki jo od 
zgodnje pomladi do zlatorumene 
jeseni krasi čudovito cvetje. Ponaša 
se z vedno skrbno obdelanim vrtom 
ob hiši pa tudi na njivi ima dovolj 
pridelka za svojo potrebo in tudi še 
za koga drugega. Do pred dvema le-
toma je skrbela tudi za svojega sina 
Francija, ki bi letos na božič dopolnil 
sedemdeset let. Bolezen ga je pred 
leti prikovala na posteljo, zato je ne-
kaj časa bival v ptujskem Domu upo-
kojencev, 22. avgusta se je za vedno 
poslovil.

90-letna Draženčanka Anica Koritnik živi v hišici v 
cvetju

16. julija 2022 je bila čudovita sobota, ko smo se zbrali v Dražencih 91 pri eni najstarejših članic Društva upokojencev 
Hajdina, Anici Koritnik. Po tragični smrti moža Franca v prometni nesreči leta 1978 je postala družinska upokojenka, 
naslednje leto pa se je pridružila najštevilnejšemu društvu v takratni Krajevni skupnosti Hajdina.

Častitljivih 90 let imata Marija Kosec in Anica Koritnik. Čestitka predsednice Društva gospodinj Draženci 
Zdenke Godec

Slavljenka se danes rada spominja 
časov, ko je hodila pomagat delat na 
kmetije svojih sovaščanov, da je od-
služila različna kmečka opravila s ko-
nji in kasneje traktorji. Draženčani jo 
cenijo kot pridno, pošteno, odkrito-
srčno ženo in mamo, ki je zelo mlada 
ovdovela in se je morala znajti, »kot 
je vedela in znala«, da je shajala iz 
meseca v mesec. Poprijela je za vsa-
ko delo, saj je na ta način tudi prišla 
med ljudi in je laže premagovala leta, 
ko hčerka in sin nista več živela doma. 
Kljub vsemu pa so bili vedno v stikih. 
Posebej s hčerko je sedaj mnogo lažje, 
ko so telefonske povezave, kot je bilo 
nekoč, ko je trajalo kar nekaj tednov, 
da je prispel odgovor iz Kanade. »Ja, 
kar petkrat sem bila na obisku pri hčer-
kini družini v Kanadi in bilo je prelepo,« 
pove ponosna babica Anica. Seveda 
je bilo nekaj težav s sporazumeva-
njem, saj sta vnukinji Carol (52) in Sy-
dney (47 let) odraščali v družini, kjer 
sta se oče in mati doma pogovarjala 
v hrvaškem jeziku. A z dobro voljo in 
včasih tudi malo humorja so razvozlali 
vse nejasnosti.
Seveda se zgodijo tudi nepredvideno-
sti, ko potrebuje pomoč svojih bližjih. 

Zelo lepo skrbijo zanjo v Društvu go-
spodinj Draženci, kjer je članica že vse 
od začetka delovanja, pa tudi pover-
jenica Štefka Cestnik iz Društva upo-
kojencev Hajdina je skupaj z Marico 
Kaučevič vedno na voljo, ko se kaj za-
plete. Izjemno pozoren pa je tudi so-
sed Martin Nahberger, ki poleg skrbi 
za svojega očeta Franca vsakodnevno 
bdi tudi nad Marijino mamo Anico. 
»Že desetletja dolgo sva nadvse dobri 
prijateljici tudi z Marijo Štrafela, nekoč 
Kirbiševo, ki živi z družino le nekaj deset 

metrov naprej in je 4. avgusta letos, na 
isti dan kot moja hčerka Marija, pra-
znovala rojstni dan. Osemdeset svečk je 
upihnila,« je s posebnim žarom pove-
dala devetdesetletna Anica Koritnik, 
ko so ljudski pevci na ta dan prišli za-
pet najprej mlajši, nato pa še starejši 
Mariji. 
Vsem trem julijsko-avgustovskim sla-
vljenkam iskreno želimo še veliko let 
prijateljevanja v krogu vseh, ki jih spo-
štujejo in imajo radi. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Jubilantka Anica Koritnik z družinsko fotografijo 
iz leta 1940, na kateri je deset od trinajst rojenih 
otrok.

Ni slavja brez torte, smo se strinjali Marica Kaučevič, Anica Drevenšek, Anica Koritnik, Marija Bjelić, Štefka 
Cestnik, Martin Nahberger in avtorica prispevka.

Vodja ljudskih pevcev Janko Kirbiš je slavljenki namenil posebno pesem in jo tudi prebral.
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Civilni obred sta v župnijski cerkvi sv. Martina opravila 
župan mag. Stanislav Glažar, ki je bisernoporočenca tudi 
slavnostno imenoval, in podžupan Franc Krajnc. Skupaj 
sta slavljencema izrekla veliko dobrih želja in izročila darilo 
občine. Cerkveni obred je opravil kaplan Primož Lorbek. 
Skupen dom sta si zakonca Skaza ustvarila v Slovenji vasi 
42, kjer s svojo, zdaj že veliko družino uživata tudi na jesen 
življenja. Pred mnogimi leti sta si ustvarila dom in družino, 
ki je pomenila njuno ljubezen, srečo in življenjsko smer 
v pričakovanja, uspehe, predvsem pa toplino in varnost. 
Danes, ko vsi njuni najdražji »hodijo« po njunih stopinjah, 
lahko na tej poti z veliko mero spoštovanja ugotovijo, da 
je to pot, na kateri najdemo vzor uglašenega in srečnega 

skupnega življenja. Uspelo jima je izpolniti obljube, ki sta 
jih kot mladoporočenca izrekla, ko sta stopila na skupno 
življenjsko pot. Danes sta Skazova ponosna na ta uspeh, 
na to pot in na skupno srečo v življenju.
V mladih letih sta se razveselila rojstva hčerke Zdenka in 
sina Ignaca, danes pa so njun ponos in sreča vnuki: Dušan-
ka, Nataša, Matjaž, Maja in Primož ter pravnuki Jan, Neja, 
Lovro, Lucija, Tjan in Saša. 
Vse čestitke zakoncema Skaza ob častitljivem zakonskem ju-
bileju!

TM

Biserna poroka zakoncev Skaza

Minilo je že šestdeset let, odkar sta vsa mlada, polna življenja in velikih pričakovanj izrekla svoj življenjski »da« mla-
doporočenca Rozalija, rojena Pušnik, iz Zlatoličja, in Ignacij Skaza. Po dolgih letih skupnega zakonskega življenja sta v 
soboto, 24. septembra, v krogu družine in prijateljev proslavila že biserni poročni jubilej.

Bisernoporočenca v krogu svoje družine, prič hčerke Zdenke Brodnjak in sina Ignaca Skaza
Foto: arhiv Skaza

Francu in Mariji Ules se je 6. avgusta 
1922 v Hajdošah rodila hčerka, ki 
sta jo poimenovala po mami. Prvo-
rojenka je morala kmalu pomaga-
ti staršem in njeno otroštvo ni bilo 
lahko. Staršem je pomagala pri delu 
na kmetiji in vzgoji svojih štirih mlaj-
ših sester: Terezije, Milice, Tončke in 
Lizike. Po končani osnovni šoli na 
Hajdini se je izučila za šiviljo, vendar 
je morala v glavnem opravljati delo 
doma, na kmetiji. 
Kot marsikatero dekle je tudi Marija 
imela svoje sanje, svoje želje. Doma 
si je želela ustvariti življenjsko sku-
pnost s svojo mladostno ljubeznijo, 
vendar je kruta usoda hotela druga-
če. Ostala je sama s hčerko Manico, 
življenjska pot in želja po lepšem 
življenju sta jo popeljali na drugi 
konec Slovenije. Na Primorskem je 
spoznala svojega moža Giovanija 
Sancina, z njim si je nad Ankaranom 
ustvarila novo družino, v katero se je 
kmalu rodil sin Ernest. 
Marija Sancin je bila in je še vedno 
močna in potrpežljiva ženska. Svojo 
srečo in zadovoljstvo je delila tudi s 
svojimi sestrami in petimi krščenci 
sestre Tončke iz Kungote pri Ptuju. 
Danes so njena sreča vnukinje in 
pravnukinje. 
Ves čas svojega življenja se je z vese-
ljem in pogosto vračala v svoj rojstni 
kraj, kjer se je srečevala s prijateljica-
mi, še posebej s svojo najboljšo, Ma-
rijo Vidovič. Zelo dobro se spominja 
tudi Mihetve Anike. Njen spomin 
še vedno močno doživlja hajdoško 
gmajno in pašnike, kjer je pasla kra-
ve, Berl in druge nekdanje čudovite 
loge ob reki Dravi.
Še nedolgo nazaj je z velikim vese-
ljem prebirala knjige in gledala te-
levizijske oddaje, sedaj ji oči tega ne 
dopuščajo več v tolikšni meri.
Marija Sancin se s svojimi družinskimi 
člani prisrčno in hvaležno zahvaljuje 
za pozornost Občinski upravi Občine 
Hajdina in županu mag. Stanislavu 
Glažarju za Zbornik Občine Hajdina 

in čudovito sliko cerkve sv. Martina, v 
kateri je Marija tudi sprejela cerkve-
ne zakramente. Oboje ji bo ohranjalo 
spomin na Hajdoše in preostale lepe 
hajdinske vasi, kjer je njihova mama, 

babica in prababica preživljala težko, 
a kljub temu lepo in zadovoljno otro-
štvo in mlada dekliška leta.

SB  

Marija Sancin praznovala 
častitljivih sto let

V prelepem spominu nam bo ostalo srečanje z našo Hajdošanko Marijo Sancin, 
nekoč z dekliškim priimkom Ules, ki že dolga leta živi na Primorskem in je 6. 
avgusta praznovala 100. rojstni dan.

Iskrena čestitka slavljenki tudi v imenu Občine Hajdina!
Foto: arhiv družine
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Otroci so se lahko udeležili Lego de-
lavnice, ki je tudi tokrat potekala v so-
delovanju z društvom Mali ustvarjal-
ci, kuharske delavnice pa so v Skorbi 
pripravljali vsak dan z mentorji Ma-
rinko, Nežiko, Sabino, Heleno, Man-
co, Rio Ano, Nacetom in Nejcem. 
Vse, kar je nastalo v kuhinji, od doma-
čih rogljičkov, flancatov, obloženih 
kruhkov, sadnih nabodal, domačega 
puding in pice, so počitnikarji tudi 
z veseljem pokusili. Kot je povedala 
Renata Gabrovec, predsednica KD 

Skorba in mentorica, so otroci tudi na 
tak način spoznavali delo v kuhinji in 
se učili, kako se pripravljajo jedi, kako 
potekata kuhanje in pečenje. 
Vse tri dni so počitnikarji pridno 
ustvarjali v likovni delavnici na temo 
40-letnice Doma krajanov Skorba, in 
sicer pod vodstvom Manje in Anite.
En dan so v Skorbi pripravili še zabav-
ne igre na poligonih, na obisku so bili 
gasilci PGD Hajdoše in nekateri člani 
olimpijske ekipe, ki so otrokom pred-
stavili gasilska vozila in opremo, tudi 

olimpijske medalje, izvedli so mini 
gasilsko vajo in na koncu še skozi za-
bavo prikazali, kako poteka gašenje s 
peno.
Letošnji zaključek počitniških delav-
nic je bil filmsko obarvan, počitnikarji 
so si ob kokicah, pici in pijači lahko 
ogledali risani film, na ogled pa je 
bila tudi razstava izdelkov mladih 
ustvarjalcev.

TM

Počitniški utrip iz Skorbe

V organizaciji KD Skorba so od 17. do 19. avgusta potekale priljubljene počitniške delavnice, ki se jih je dnevno udele-
žilo tudi do 50 otrok. Mentorji delavnic so bili letos člani KD Skorba in gospodinje iz vasi, ki so pomagale predvsem v 
kuharski delavnici.

Počitniške delavnice avgusta letos v Skorbi so odlič-
no uspele.
Foto: Anita Polanec, TM
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Na OŠ Hajdina so tudi v minulem poletju zabrneli gradbe-
ni stroji. Tokrat so bili na vrsti za obnovo upravni prostori 
šole, ki so bili dotrajani in tudi premajhni. Prostore smo 
temeljito obnovili, zamenjali nekatere napeljave, vrata, 
pobrusili in polakirali parkete, zamenjali radiatorje in po-
hištvo.
Tako se je v prostore nekdanje knjižnice preselila zbornica, 
kjer imajo sedaj učitelji na voljo dva prostora, konferenč-
nega in ustvarjalnega, v prostorih nekdanje zbornice pa 
smo uredili pisarno ravnatelja s sejno mizo.
V nekdanjo pisarno ravnatelja se je preselila svetovalna 
delavka. Prenovitev prostorov je potekala pod vodstvom 
Matjaža Novaka iz Občine Hajdina, ki je bila tudi investi-
tor prenove. Gradbena dela je opravilo podjetje Betonica, 
d. o. o., opremo pa je dobavilo podjetje Lesing, d. o. o. Ve-
liko dela smo opravili tudi sodelavci šole, ki smo pri delih 
pomagali. Janko Kandrič je sodeloval pri elektro delih, uči-
teljici Tina in Tea pri barvanju, učiteljica Janja pri urejanju, 
ravnatelj in pomočnik pri prenosu pohištva, naš hišnik Bo-
jan Štumberger pa je v poletnem času prebelil tudi hodni-
ke v starem delu šole. Seveda so na koncu poskrbele za lep 
končni videz naše pridne čistilke.
Verjamemo, da bomo v novih, svetlih in sodobno opre-
mljenih prostorih imeli zaposleni še bolj ustvarjalno in pri-
jetno vzdušje, ki se bo odrazilo tudi v še večji kakovosti 
dela za učence naše šole. Zahvaljujemo se Občini Hajdina, 
ki skrbi, da imamo na šoli dobre pogoje za delo in nam 
vedno prisluhne našim željam po napredku.

Besedilo in foto: Mitja Vidovič, 
ravnatelj

Konferenčni prostor za učitelje

Novi upravni prostori na 
hajdinski šoli

Prenovljena pisarna ravnatelja

Prostor za učitelje, kjer lahko ti urejajo službene zadeve, fotokopirajo in pospra-
vijo osebne pripomočke.

Dogajalo se je …

POČITNIŠKI DIRENDAJ NA OŠ HAJDINA
Od 22. do 26. avgusta je na OŠ Hajdina potekal poletni 
počitniški program »Počitniški direndaj« v okviru projek-
ta Poletje na Hajdini. 
Pripravili smo pester in zanimiv program aktivnosti, ki 
smo jih izvajali z našimi učitelji in sodelujočimi društvi. 
Razpisanih trideset prostih mest smo hitro zapolnili z na-
šimi učenci iz hajdinske občine, največ je bilo učencev 
od 1. do 3. razreda. Vse aktivnosti so bile za učence brez-
plačne.

Aktivnosti so se začele vsak dan od 7. uri in trajale do 16. 
ure, učenci so imeli vsak dan malico in kosilo. V pone-
deljek smo imeli delavnice Lego robotike in gibalne de-
lavnice, v torek gibalne in ustvarjalne delavnice, v sredo 
smo odšli na izlet s planinci in imeli angleške delavnice, 
v četrtek smo preživeli plavalni dan v ptujskih termah, v 
petek pa so se nam predstavili gasilci. Za zaključek smo 
spekli še slastne palačinke. Otroci so tako aktivno in po-
učno preživljali prosti čas, starši pa so imeli manj skrbi z 
varstvom v poletnem času.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim 
društvom, še posebej pa Občini Haj-
dina za podporo in pokritje stroškov 
prehrane ter vstopnine v Terme Ptuj. 
Seveda izvedba takšnega programa 
ne bi bila mogoča brez požrtvovalne-
ga prostovoljnega dela vseh učiteljev 
in naših kuharic, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo.
Verjamemo, da bo počitniški direndaj 
tudi v naslednjem letu tako uspešen 
in obiskan!

Janja Vidovič, 
vodja programa

SEJEM OBRTI
V četrtek, 15. septembra, so deveto-
šolci v okviru poklicne orientacije obi-
skali Ulico obrti na 54. Mednarodnem 
sejmu obrti in podjetnosti (MOS) v 
Celju.
Učenci so na sejmu ob ogledih stojnic 
pridobivali informacije o različnih po-
klicih, videli so marsikatero inovativ-
no podjetniško idejo ter veliko idej na 
temo samooskrbe, ki je bila letos na 
prvem mestu sejemskega dogajanja.
Obrtna zbornica Slovenije in Območ-
na enota OZ Ptuj pa sta učencem 
omogočili brezplačni prevoz in vsto-
pnino za ogled sejma.

Anja Medved

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA
Učenci od 1. do 5. razreda so 23. sep-
tembra, na Dan slovenskega športa, 
izvedli športni dan. Pomerili so se v 
jesenskem krosu in odtekli še mno-
žični tek pod okriljem Atletske zveze 
Slovenije. 

Besedilo in foto: Maja Majcen

MEDGENERACIJSKO KOLESARJENJE 
IN KEGLJANJE
Kako pomembno je medgeneracij-
sko druženje in kaj se lahko naučimo 
mlajši od starejših in obratno, smo 
dokazali v dveh jesenskih druženjih. 
Učenci šole in člani DU Hajdina smo 
se tako skupaj odpravili na kolesarje-
nje in kegljanje. Bilo je prijetno in za-
bavno.

Maja Majcen

Gasilci na obisku v času počitniškega direndaja. Foto: Tina Gregorec, Mitja Vidovič

Ekipa poletnega počitniškega programa

V našem ljubem gozdičku, ki ga radi izkoristimo za učenje v naravi, smo izpeljali jesenski kros.

Medgeneracijsko druženje ob kegljanju
Foto: Maja Koren
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Obstaja pa še ena zanimivost, ki je 
verjetno pomagala ohraniti otok Vis 
skrivnosten in zanimiv – do leta 1989 
je bil turizem prepovedan.
Namen tokratnega obiska je bil 
predstaviti našo šolo in projekte ter 
izmenjati izkušnje pri dostopu do iz-
obraževanja ter sodelovanja z lokal-
no skupnostjo, obenem pa spoznati 
bogato kulturno dediščino otoka in 
njegove naravne lepote. 
Program za učitelje in učence je bil 
obsežen. V četrtek, 8. septembra, so 
nas gostitelji pogostili z zajtrkom in 
nam razkazali šolo, nato pa smo so-
delovali pri urah nekaterih predme-
tov. Po pouku so nam učenci Osnov-
ne šole Vis in njihovi učitelji pripravili 
pozdravno prireditev, na kateri smo 
jim predstavili avtohtone izdelke na-
šega kraja in šole. Nato smo se vsi 
zbrali pred šolo, kjer smo posadili 
lipo, drevo prijateljstva – darilo naše 
šole. Dijaki srednje šole Antun Mati-
jašević Karamaneo so nas gostili na 
kosilu, nato pa smo obiskali zaliv Te-
pluš, kjer smo poslušali predavanje o 
geologiji otoka Visa.
Naslednji dan smo se po zajtrku od-
pravili v Arheološki muzej, kjer nam 
je kustos Boris Čargo predstavil mu-
zejske zbirke. Pripovedoval nam je 
tudi o viški bitki, največjem morna-
riškem spopadu v Jadranskem mor-
ju, ki se je zgodil 20. julija 1866 med 
italijansko in avstrijsko mornarico. 
Bitka se je trdno zapisala v avstrijsko, 
hrvaško, slovensko, italijansko in sve-
tovno pomorsko zgodovino. Vplivala 
je na pomorsko taktiko kot prva ve-
lika pomorska bitka, v kateri so so-
delovale oklepne ladje, ter obenem 
dokazala, da v zgodovini pomor-
skih vojn in bitk vse od najstarejših 
časov do danes številna premoč ni 
vedno odločilna. Kot zanimivost naj 
omenim, da je avstrijski floti povelje-
val admiral Wilhelm von Tegetthoff 

(1827–1871), rojen v Mariboru.   
Ogledali smo si tudi novo stavbo 
vrtca in se ponovno zbrali na kosilu 
v srednji šoli. V popoldanskem času 
sta bila organizirana ogled mesta 
Komiža in obisk balinišča. Slavnostna 
večerja s podelitvijo daril in priznanj 
našim učencem je potekala v resta-
vraciji Rokis.

V soboto, 10. septembra, je bil orga-
niziran skupni izlet na otok Biševo.
Učitelji in učenci OŠ Hajdina smo se v 
nedeljo, 11. septembra, polni vtisov 
odpravili domov. 

Tatjana Lukovnjak

Matevž, Manca, Matic, Aljaž in Zara v Komiži
Učenci in učenke 1. a z učiteljicama Tatjano Habjanič in Ano Vurcer, županom Glažarjem in ravnateljem 
Vidovičem

Na Visu smo posadili lipo, drevo prijateljstva.

Med 7. in 11. septembrom je potekala mobilnost projekta 
Erasmus+ na Visu, naša gostiteljica je bila Osnovna šola 
Vis. Sledenja na delovnem mestu se je udeležilo pet učite-
ljev in učiteljic: Mitja in Janja Vidovič, Iztok Milošič, Irena 
Vesenjak in Tatjana Lukovnjak, skupinske mobilnosti pa 
pet učencev in učenk v spremstvu Mojce Ornik Ulbl in Maje 
Majcen.

Druga mobilnost v okviru projekta Erasmus+ na Visu

Otok Vis je deveti največji otok na Hrvaškem in enajsti po 
številu prebivalcev. Zaradi svojega strateškega položaja 
ima bogato in burno zgodovino. Zanimivo je, da je obala 
otoka Visa vulkanskega izvora pa tudi obala drugih manj-
ših in sosednjih otokov. Morda je zaradi svoje oddaljenosti 
ostal eden najlepših in najčistejših otokov v državi. 

Letošnji 
prvošolci

V letošnjem šolskem letu je prvič pre-
stopilo prag naše šole kar 36 prvošol-
cev. Nadobudni, pogumni, radovedni, 
zvedavi, živahni … ravno pravi. Že ko-
nec maja so na prvem srečanju izve-
deli, katere bomo njihove učiteljice, 
zato na prvi šolski dan ni bilo nobenih 
presenečenj.
Korajžno so zapustili svoje starše na 
šolskem dvorišču in se v spremstvu 
učiteljic Tatjane, Ane, Mojce in Dra-
gice napotili v svoji učilnici. Zaradi 
slabega vremena smo žal morali od-
povedati napihljiva igrala kot prese-
nečenje prvega šolskega dne, so pa 
učenci v dar prejeli vstopnice za park 
Arbadakarba. Zdaj pa že pridno nabi-
ramo nova znanja in tkemo nova pri-
jateljstva. In kaj je v šoli najboljše: »Ni 
nam treba iti spat čez dan.«

Tatjana Habjanič

Učiteljica Mojca Ornik, vzgojiteljica Dragica Rozman, ravnatelj Mitja Vidovič in župan mag. Stanislav Glažar 
z učenci in učenkami 1. b. Foto: Mitja Vidovič

Pri pouku na OŠ Vis smo bili prisotni tako učenci kot učitelji.
Foto: Janja Vidovič
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V beli igralnici se z igro urimo v sodelovanju in timskem delu.
Foto: arhiv vrtca Najdihojca Hajdina

Tudi najmlajši smo pozdravili prvi jesenski dan v 
našem gozdičku, kjer so se zabavali, spoznavali je-
senske plodove in se tudi malo umazali.

Otroci iz rdeče igralnice se ob bivanju na prostem ob igri in zabavi tudi kaj novega naučijo, tokrat o gibalni 
igri Mačka – miš. Ujemi me, če me moreš – otroci modre igralnice 

lovijo milnate mehurčke.

Pisana jesen v vrtcu Najdihojca Hajdina

Za otroke rdeče in bele igralnice vrt-
ca Najdihojca Hajdina je bil en dan v 
vrtcu prav poseben. Obiskali so nas 
policisti Policijske postaje Ptuj. Poli-
cist Igor Levstik nam je s svojo ekipo 
predstavil poklic policista. Predstavil 
nam je njihovo delo, naloge in opre-
mo. Ogledali smo si policijska vozila 
in pripomočke, ki jih uporabljajo pri 
svojem delu. Spoznali smo tudi, kako 
se počutijo nepridipravi, ki jih mora-
jo policisti pridržati. Kako je sedeti v 
»marici«, so otroci lahko izkusili tudi 

sami, saj so lahko stopili v prostor za 
prevoz oseb. Najpogumnejši so se 
pustili pripeti še z lisicami in polici-
stom postavili kar nekaj vprašanj in 
povedali nekaj svojih iskrivih mnenj. 
Otroci so dobili odgovore na različna 
vprašanja o delovanju policije, neka-
teri pa so tudi premagali začetne za-
držke in strah pred policisti. Ob koncu 
smo se v njihovi družbi sprehodili še 
ob prometni cesti in se ob njihovem 
vodstvu učili varno prečkati cesto čez 
prehod za pešce. Tako smo ob spo-

znavanju policijskega dela ozaveščali 
še pomen varnosti v cestnem prome-
tu. V ta namen so otroci od policistov 
prejeli kresničke, svetlobne trakove in 
pobarvanke. 
V vrtcu dajemo veliko poudarka var-
nosti otrok v prometu, zato so takšni 
obiski in sodelovanja dobrodošli in 
poučni. Policistom Policijske postaje 
Ptuj se zahvaljujemo za njihov obisk 
in sodelovanje.

Besedilo in foto: Renata Gabrovec

Srečali smo se s policisti Policijske postaje Ptuj

Otroci rdeče in bele igralnice ob prijetnem in poučnem druženju s policisti

Modra igralnica raziskuje gozd in gozdne plodove.

Otroci iz vijolične igralnice so veselo začeli praznovanje rojstnih dni. Za darilo so 
slavljenki pobarvali pobarvanke, saj to zelo radi počnejo.

Otroci zelene igralnice so s pisanimi listki pozdravili prihod jeseni.

Otrokom oranžne igralnice je uspelo zličkati polno košaro koruze, je nekaj tudi 
naluščiti in se po končanem delu okrepčati z domačimi dobrotami.

Otroci rumene igralnice so ob dnevu slovenskega športa in tedna mobilnosti izvedli pravi kolesarski športni 
dan. Vsi na kolo za zdravo telo.
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Gibanje je za otroke ključnega po-
mena v vseh starostnih obdobjih, saj 
telesna aktivnost prinaša vrsto koristi. 
Poleg tega, da pozitivno vpliva na ra-
zvoj celotnega telesa, otroka uči tudi 
pomembnih življenjskih veščin, kot 
sta odločnost in disciplina.
Predšolski otroci skupaj z vzgojitelji-
cami vrtca Hajdina smo se v soboto, 
10. septembra, zbrali pred Mestnim 
stadionom na Ptuju. V sklopu Ptujske-
ga športnega vikenda smo se udele-
žili Mini olimpijade. Otroci so na sta-
dionu doživeli pravi olimpijski duh, 
saj so nam prireditelji v sodelovanju 
z Olimpijskim komitejem Slovenije 
pripravili čisto posebno odprtje, ki 
je bilo skoraj tako kot v resnici. Imeli 
smo čisto pravo olimpijsko zastavo, 
čisto pravo olimpijsko baklo in čisto 
pravega športnega gosta – Kristjana 
Čeha. Prisluhnili smo olimpijski zapri-
segi. Pozdravila nas je tudi maskota – 
tiger Foksi.
V sodelovanju z Olimpijskim komite-
jem so nam ptujski klubi in društva 
pripravili pester program športnega 
dogajanja. Otroci so ob tem spozna-
vali športe in se pod vodstvom men-
torjev preizkušali v atletiki, karateju, 
tenisu, plesu, badmintonu, odbojki, 
nogometu, kungfuju in gimnastiki. 
Navdušile so nas tudi spretnosti v za-
bavnem poligonu in Cirkusu, kjer so 
se otroci seznanjali z žongliranjem in 
premagovanjem ovir.
Športno druženje smo končali s po-
delitvijo priznanj za sodelovanje na 
mini olimpijadi in osvežilno malico ter 
se polni prijetnih občutkov in zanimi-
vih izkušenj vrnili k svojim staršem in 
svojcem. Preživeli smo pravo športno 
dopoldne.

Besedilo in foto: Darinka Amon

Ob olimpijski zastavi z maskoto Foksijem

Spoznavanje 
različnih športov 

na mini olimpijadi

Predstavniki našega vrtca

Tudi Kristjan Čeh je treniral z nami.

Petošolci na morju
Šola v naravi je lahko zabavna, zanimiva in pustolovska. Lah-
ko je izpeljana jeseni, pozimi ali spomladi. Oba peta razre-
da sta bila v šoli v naravi v jesenskem času. Predstavili vam 
bomo, kako smo mi preživeli šolo v naravi.
Zjutraj so nas starši pripeljali do železniške postaje na Ptuju. 
Vlak nas je pričakal ob 6.50. Tam smo se poslovili od staršev 
in se odpeljali do Kopra. Vožnja je trajala približno pet ur. 
V Kopru smo prestopili na avtobus in se odpeljali do hote-
la. Nato smo šli do apartmajev in razpakirali stvari. Po nekaj 
urah smo šli na plavanje, ki ni bilo preveč naporno. Po večer-
ji smo šli na kratek sprehod in kasneje spat. 
Drugi dan smo zajtrkovali ob 8. uri. Sledila sta plavanje in 
kosilo. Popoldne smo se z ladjico odpravili v Piran. V Piranu 
smo si ogledali zanimivosti mesta. Potem smo imeli pribli-
žno eno uro prostega časa za nakupe. Z ladjico smo se od-
pravili nazaj v Strunjan. Ko smo prišli nazaj, smo se kopali v 
morju. Večerja je bila zelo okusna. 
Naslednji dan smo imeli dopoldne plavanje, ki je bilo zabav-
no, popoldansko plavanje pa že malo naporno. Po večerji 
smo šli na dolg sprehod do Portoroža, kjer smo fotografirali 
sončni zahod in odšli v trgovino ter na sladoled. Ko smo se 
vrnili, smo šli spat. 
Četrti dan smo dopoldne vadili plavanje, saj smo popoldne 
imeli testiranje, kjer smo vsi dosegli dobre rezultate. Zvečer 
smo imeli Pokaži, kaj znaš. 
Zadnji dan smo pri plavanju imeli štafetne igre. Po kosilu 
smo odšli na avtobus, ki nas je odpeljal na železniško posta-
jo v Kopru. Tam smo prestopili na vlak. Na vlaku smo imeli 
žur. Ko smo prišli domov, smo objeli svoje starše.
Petdnevno druženje s sošolci in učitelji nam bo za vedno 
ostalo v nepozabnem spominu. Spoznali smo se na druga-
čen, izvenšolski način. Naučili smo se veliko novega in pri-

dobili nove izkušnje.
Maks Mai Kokol, Jure Flac in Nik Krajnc Habjanič, 5. a

Odkar sem izvedela, da gremo v šolo v naravi na morje, sem 
bila nestrpna in polna pričakovanj. Res me je že zanimalo, 
kako se bo vse odvijalo, ali se bomo lahko kopali v morju, 
kakšni so apartmaji in podobno. Minilo je nekaj dni in konč-
no je prišel ta dan.
Devetnajstega devetega smo se končno odpravili na pot. 
Zjutraj, približno 15 minut do 7.00, smo že bili na ptujski 
železniški postaji. Ni minilo veliko časa in že smo se peljali 
proti Strunjanu. Po štirih urah vožnje z vlakom smo prispeli v 
Koper. Od tam naprej smo se z avtobusom peljali v Strunjan 
k hotelu Salinera. Hitro smo odšli v apartmaje, kjer smo imeli 
dve uri časa, da razpakiramo in se pripravimo na plavanje. 
Odšli smo na plavalni tečaj in plavali v zunanjem bazenu. 
Sledila je večerja. Po večerji smo se odpravili na pohod do 
križa, vrnili pa smo se v mraku. Nato smo se odpravili spat. 
Drugi dan smo z ladjico odpluli v Piran. Tam smo si ogledali 
Tartinijev trg, videli Benečanko, cerkev sv. Jurija in obzidje. 
Ogledali smo si tudi akvarij. Ko smo imeli čas za nakupova-
nje, sem si kupila sončna očala in ogrlico. Vrnili smo se z lad-
jico. V stekleni kabini, ki je bila pod vodo, smo lahko videli 
morsko dno, ribe in školjčišče. Naslednji dan smo se zvečer 
odpravili v Portorož. Na poti do tja je bil zelo dolg predor. V 
Portorožu smo se ustavili v trgovini in šli na sladoled. Četrti 
dan zvečer smo imeli Pokaži, kaj znaš. Pri nekaterih točkah 
smo se smejali, pri nekaterih plesali in peli. Peti dan smo se 
odpravili domov.
V šoli v naravi sem se imela zelo lepo in želim si, da bi šli še 
enkrat in ponovili.

Lara Kramer, 5. b

Ličkali koruzo
Jesen prinaša veliko kmečkih opravil in 
tudi v vrtcu se o tem veliko pogovar-
jamo. Bližnja okolica nam daje veliko 
možnosti neposrednih izkušenj, ki jih z 
veseljem izkoristimo ter jih približamo 
otrokom. Tako smo se z otroki rdeče 
in bele igralnice udeležili jesenskega 
opravila in spoznavali, kako so nekoč 
ličkali koruzo. Odpravili smo se v Skor-
bo, kjer smo na kmetiji Zelenko dobili 
koruzo in jo ob pomoči sosede – tete 
Marinke – ličkali. Delo nam je dobro 
šlo od rok in bili smo dovolj spretni, da 
smo jo nato še zluščili. Po končanem 
delu ne sme manjkati malica in tudi mi 
smo je bili deležni. Veseli in zadovolj-
ni smo se ob koncu vsem zahvalili za 

prijetno sodelovanje, ob katerem smo 
se tudi veliko naučili in razvijali svoje 
spretnosti. Medgeneracijska sodelo-
vanja so tista, ki veliko dajejo, učijo in 
obogatijo vse. 

Besedilo in foto: Renata Gabrovec

Pri ličkanju nam je pomagala teta Marinka.

Med jesenskim ličkanjem koruze
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1. dan    
Zjutraj smo odšli na vlak, ki se ime-
nuje ICS. Šli smo mimo postaje Trbo-
vlje. Tam smo videli največji dimnik v 
Evropi. Meri 360 m. Peljali smo se čez 
dolgo pot po Sloveniji. Ko smo pri-
speli, smo šli z avtobusom v Strunjan. 
Zvečer smo se odpravili na pohod do 
križa.
2. dan     
V torek dopoldne smo odšli na plava-
nje. Po plavanju smo šli z ladjico Su-
baquatic v Piran. V Piranu smo odšli 
na Tartinijev trg do spomenika, Bene-
čanke, cerkve sv. Jurija, obzidja in do 
Akvarija. Ko smo se vračali, smo odšli 
pod ladjo, kjer je bilo stekleno dno. Vi-
deli smo morske živali in rastline.
3. dan     

V sredo smo imeli ocenjevanje sob. Po 
tem smo imeli popoldansko plavanje. 
Nato smo odšli v Portorož. Med potjo 
smo odšli skozi predor Valeta, ki meri 
550 m. v Portorožu smo odšli na sla-
doled in nazaj proti Strunjanu.
4. dan     
V četrtek smo plavali za priznanja. Po 
plavanju smo vadili za večerni nastop. 
Po napornem dnevu smo zvečer imeli 
Pokaži, kaj znaš. Nastopali smo in se 
zabavali. Jaz sem z Aljažem zapel Re-
ševalca. Na koncu smo imeli podelitev 
priznanj za plavanje, posebno nagra-
do, če smo našli figo, za najbolj čisto 
sobo in za nastop. Z Aljažem sva osvo-
jila 2. mesto.
5. dan     
V petek smo pakirali kovčke in se še 

zadnjič kopali. Imeli smo kosilo in od-
šli po kovčke. Odšli smo domov. Zelo 
smo se zabavali.

Rene Žunko, 5. b
Ajda Matjašič, 5. b

Zbrali: Katja Koren Petek in Jožica 
Novak

Foto: Jožica Novak

Skozi predor v Portorož (Ajda Matjašič, 5. b)

Teden otroka na 
hajdinski šoli

Teden otroka je program Zveze pri-
jateljev mladine Slovenije že od leta 
1954. Letošnji je potekal med 3. in 
7. oktobrom pod geslom »Skupaj se 
imamo dobro«.
Tudi OŠ Hajdina je bila vključena v 
dejavnosti, tako da je bilo na šoli zelo 
živahno in nadvse zanimivo. Učenci in 
učenke so bili tako deležni dodatnih 
športnih, kulturnih, izobraževalnih in 
drugih obogatitvenih vsebin. Teden 
otroka smo tako začeli s slovesnim 
sprejemom prvošolcev v Šolsko sku-
pnost učencev. 
Učiteljico likovne umetnosti Romano 
Kiseljak smo srčno pospremili v zaslu-
žen pokoj in ji zaželeli veliko zmag na 
novi, mirnejši poti. Gostili in prisluhnili 
smo Igorju Plohlu, ki s svojimi pred-
stavitvami ozavešča o invalidnosti in 
drugačnosti. Igor Plohl je tudi pisatelj, 
ki je svojo življenjsko zgodbo in usodo 
predstavil v svojih knjigah, v katerih 
nastopa lev Rogi. 
Končali smo dobrodelno akcijo zbira-
nja hrane in pripomočkov za zapušče-
ne živali ter obiskali Zavetišče za živali 
Maribor, kjer smo spoznali zapuščene 
živali, zavetišču pa predali vse, kar se je 
v dobrodelni akciji nabralo.
Skupaj z Zavodom za šport Ptuj in 
Občino Hajdina smo organizirali Med-
občinsko prvenstvo v krosu, ki se ga 
je udeležilo okrog 400 otrok iz 16 šol 
Spodnjega Podravja. Za potrebe krosa 
so učenke v okviru obveznih izbirnih 
vsebin Sodobna priprava hrane ob po-
moči šolske kuhinje in nekaj učiteljev 
spekle skupaj 450 palačink.
Šesto- in sedmošolci so v Skorbi z na-
stopom razveselili starejše občane, ki 
so se družili na svojem vsakoletnem 
srečanju.
Izpeljali smo kulturni dan ter učence 
in učenke razredne stopnje popeljali v 
Kino Ptuj na ogled projekcije Najboljši 
rojstni dan (1.–3. r.) in mladinskega fil-
ma Gajin svet 2 (4. in 5. r.) ter se z is-
timi učenci dan kasneje odpravili na 
Donačko goro. Učence in učenke smo 

razveselili s kostanjevim piknikom in 
pečenimi kostanji, ki so bili slastni.
Tako lep teden je minil, kot bi pihnil. 
Zagotovo se za naše šolarje trudimo 
vse šolsko leto, v Tednu otroka pa to-
liko bolj.

Maja Majcen

Peka in postrežba palačink izpod rok naših učenk
Foto: Sandi Kelc, Janja Vidovič

Utrinek s sprejema prvošolcev v Šolsko skupnost učencev

Igor Plohl, srčen človek, ki prek svojih pravljic ozave-
šča o invalidnosti in drugačnosti.

Nasmejani petošolci na Tartinijevem trgu sredi Pirana

Naša odlična tekačica (in nogometašica) Lia Dre-
venšek, zmagovalka med šestošolkami na Medob-
činskem prvenstvu v krosu
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Ko vsako leto smo se tudi letos od-
ločili, da bomo trajnostno mobilni, 
ter se zavzeli za pomen in tematsko 
idejo Evropskega tedna mobilnosti. 
Pobuda Evropskega tedna mobilnosti 
si prizadeva zmanjšati avtomobilski 
promet na fosilna goriva in spodbu-
diti prebivalce k uporabi trajnostne 
mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega 
prevoza, letos pod sloganom »Trajno-
stno povezani«. V tednu od 19. do 23. 
septembra smo uporabili vse možno-
sti, ki jih ponuja zelena mobilnost, kar 
je za nas pomenilo kolo, skiro in noge. 
Trajnostno mobilnost slavimo že več 
kot 20 let. Vsako leto nas je več za 
zdravo mobilnost, ki se zavedamo po-
mena teh posledic. Na OŠ Hajdina se 
že vrsto let priključujemo temu pro-
jektu ne glede na vreme in okoliščine, 
na kar smo zelo ponosni, saj vemo, da 
smo le mi lahko tisti, ki smo vzgled in 
vzor, kar se nam je letos obrestovalo s 

celotedenskim sončkom. 
Starše smo prosili, da se z otroki po-
govorijo o varni udeležbi v prome-
tu, spoštovanju cestnoprometnih 
predpisov, nošenju čelade, rumene 
rutice, v šoli smo se o tem pogovori-
li na razredni uri in akcija je stekla. K 
akciji smo povabili tudi člane Društva 
upokojencev Hajdina in Planinske-
ga društva Hajdina, ki se vsako leto z 
veseljem odzovejo povabilu in nam 
krajšajo kilometre ter nas navdihnejo 
s svojo energijo. 
Ni lepšega kot sonček zjutraj in na-
smeški na obrazu učencev in učiteljev 
… sploh če je to teden mobilnosti in 
gremo peš ali se vozimo s kolesom. 
Sončka smo bili zelo veseli, saj se že 
govori, da takrat ko OŠ Hajdina hodi 
peš, nas dež lovi. Iz vseh smeri obči-
ne Hajdine, letos tudi iz Dražencev, 
in celo s Ptuja smo se podali na pot. 
Nekateri že zgodaj zjutraj, ko je bila še 

tema, nekateri iz zadnje vasi Hajdine, 
nekateri od blizu ... Ni pomembno, od 
kod, ampak kako.
Včasih imamo srečo in nas kakšen uči-
telj preseneti s sladkimi dobrotami, 
da so kilometri lažji, ampak vsi smo že 
ugotovili, da je vsak dan lažji in lepši. 
Skupaj smo prepešačili, odvozili in 
odklepetali kar nekaj skupnih kilome-
trov (kar nekaj čez 70 jih je bilo vsak 
dan v obe smeri). Če seštejemo vse 
relacije, vse otroke in spremljevalce, 
se gibljemo čez 115.000 prehojenih 
kilometrov, kar ni zanemarljivo.
Pohvale vsem učencem, učiteljem, 
staršem in zahvala Društvu upokojen-
cem Hajdina, Planinskemu društvu 
Hajdina in SPVCP, ki nam stojijo ob 
strani, nas podpirajo in z nami nabira-
jo kilometre.

Besedilo in foto: Janja Vidovič, 
vodja Prometne varnosti

Teden trajnostne mobilnosti

Hajdinski pešci s štirinožnim spremljevalcem

Drugošolci in trajnostna mobilnost

Včasih me v šolo pripelje babi. Včasih 
grem peš. Dobro hodim. Včeraj sva z 
Žigom menjavala karte. Na poti smo 
videli zajca. Nekdo je pripeljal tudi kuž-
ka. 
Tine, 2. a

V šolo ne hodim peš, ampak se peljem 
z avtom. Pelje me mami. Samo enkrat 
sem šla peš in me je zeblo. Z Vito sva se 
pogovarjali in držali za roke. 
Alisa, 2. a

V šolo se vozim s kolesom. Dedi se vozi 
z mano. Na glavi imam čelado. Imam 
rokavice, da me ne zebe. Imam se su-
per.
Tai, 2. a

Doma sem na Ptuju. Zato se vozim z 
avtobusom. Na avtobusu je malo ljudi. 
Ker sva z Dašo iz tretjega razreda prija-
telja, se peljeva skupaj. Včeraj je prišla 
k meni na obisk. Rada se igrava. Ko sva 
sama, se pogovarjava rusko. V Ukrajini 
je vojna. Zato sem žalosten.
Ruslan, 2. a

V šolo hodim peš. Na poti sem videl ko-
lesarje.
Nik D., 2. a

Skupaj z Binetom sva šla peš v šolo. 
Na poti sva videla ptice in njive. Ko sva 
prišla do šole, sva se preobula in šla v 
razred. Zjutraj, ko se zbudim, mi ni za 
hoditi peš, potem pa mi je na poti lepo. 
Jaša, 2. a

V šolo hodim peš iz Slovenje vasi. Šli 
smo čez prehod za pešce. Včeraj so me 
bolele noge. Na poti smo dobili krofe. 
Bilo je super.
Anej, 2. a

V šolo grem iz Gerečje vasi. Hodim z 
Ajdo. Na poti smo videli zajca in kole-
sarje. 
Žiga, 2. a

Peš hodim iz Gerečje vasi. Je zelo blizu. 
V Gerečji vasi me je mami slikala in po-
tem smo šli naprej. Na poti vidim pro-
metne znake. 
Vita, 2. a

Videli smo mrtvo miš. Spremljali sta me 
učiteljici Dragica in Nataša. Hodili smo 
po pločniku. Z mano je hodil tudi moj 
prijatelj Jaša. Z Jašem se dosti pogo-
varjam. To mi je všeč. 
Bine, 2. a

Mi smo na poti srečali mrtvo veverico 
in mrtvo muco. Grem z mamico. Ko 
se zjutraj zbudim, si umijem zobe in 
se pripravim za šolo. Rad hodim peš v 
šolo. 
Mahir, 2. a

Danes nisem šla peš v šolo, ker sem bila 
pri zobozdravniku. Zato sem se peljala 
z avtom. Drugače pa rada hodim v šolo 
peš. 
Zoja, 2. a

Zbrala in uredila: Karmen Jerenko

V šolo pridem peš iz Gerečje vasi. Uči-
teljica, ki hodi z nami, je Andreja. Pobe-
re nas doma pred hišo. Učiteljica prine-
se sladkarije. Imamo se fajn. Včasih gre 
z nami tudi naš pes in mamica ali ati. 
Včasih na poti srečamo še dve drugi 
skupini.
Julian, 2. b

V skupni nas je deset, ko manjka Nadja, 
pa devet. Po poti sem še zaspana. Pred 
nekaj dnevi smo ob poti videli mrtvega 
zajca. Rada hodim peš, ker rada hodim 
v šolo.
Ajda, 2. b

Dobimo se pri bencinski črpalki. Ho-
dim iz Hajdoš. V naši skupini sta bili 
učiteljica Maja ali učiteljica Mojca. Bilo 
je lepo, ker rad hodim peš.
Anže, 2. b

V šolo hodim peš iz Hajdoš in tam po-
čakam skupino. Hodim skupaj z Ame-
lijo in Anžetom. Na poti mi je lepo, ker 
opazujem naravo in drevesa. Ob poti 
se priključi še sošolka Hana. Ko pridem 
v šolo, se preobujem in grem v svoj ra-
zred.
Valentina, 2. b

Ko hodim peš, moram paziti nase. Z 
mano hodi učiteljica Maja. Rad hodim 

zato, ker se na poti lahko pogovarjam 
z drugimi.
Maks, 2. b

V šolo hodim peš od doma. V skupini 
nas je veliko. Všeč mi je zato, ker se lah-
ko vso pot pogovarjam s sošolkami in 
sošolci.
Hana, 2.b

V šolo grem iz Skorbe. Hodim z bratom 
in nimam daleč. Med potjo srečam ko-
lesarje. Tudi domov hodim peš.
Tim, 2. b

Na postaji na Zgornji Hajdini najprej 
počakam učiteljico. Ko pride, se odpra-
vimo proti šoli. Vsak dan nas na poti do 
šole spremlja gospod z zelo prijaznim 
psom. Hoja do šole mi je zelo všeč.
Iva, 2. b 

Zjutraj pridem peš s Ptuja. Na poti sre-
čujemo kolesarje. Vsi nosimo rumene 
rutice. Spremlja nas učiteljica Tatjana. 
Tudi domov skupaj hodimo peš.
Matija, 2. b

Najprej grem z atijem do postaje. Po-
tem grem v skupini z učiteljem Izto-
kom. Hodim iz Skorbe. Ko pridem v 
šolo, pa se v razredu najprej igram.
Ema, 2. b

Skupini se priključim pri bencinskem 
servisu. Do šole gremo peš. V petek je 
šla z mano tudi moja mama. Z nami sta 
hodili učiteljica Maja ali učiteljica Moj-
ca.
Amelija, 2. b

Zberemo se pri gasilskem domu v Slo-
venji vasi. Med hojo se veliko pogo-
varjam s prijatelji. Vsak dan nas peš do 
šole in nazaj domov spremlja učiteljica.
Taj, 2. b

Med hojo srečujem veliko pešcev in 
kolesarjev. Moj brat rad maha avtom. 
Na poti moram nositi rutico in biti pre-
viden. Z nami hodi učiteljica Katja, ki 
nas čuva na poti.
Nik, 2. b
      

Zbrala in uredila: Maja Majcen

S sladkimi krofi je pot še lažja. Skozi meglo iz Slovenje vasi proti šoli

Doma sem v Gerečji vasi. Z mano v šolo 
je šel Filip. Na poti sem videl muco. Po-
božal sem kužka. Šli smo mimo gozda. 
Na poti smo pojedli sendvič. Zelo mi je 
všeč, ko hodimo peš.
Črt, 2. a

Danes smo se ustavili pri hotelu Roškar. 
Tam smo se slikali. Potem smo šli na-
prej. Največ hodim sam. Nosim rume-
no rutico in pogrešam Leono. 
Nik Z., 2. a

V šolo se pripeljem z avtom. Pridem 
zelo zgodaj. Na poti sem danes videla 
zajčka. Tudi domov se peljem z avtom. 
Teja, 2. a
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Zavod za šport Ptuj je skupaj z Osnovno šolo Hajdina in Občino Hajdina v torek, 4. oktobra, uspešno organiziral med-
občinsko tekmovanje v krosu za osnovne šole. Letos se je krosa udeležilo rekordno število tekmovalcev, na startu jih je 
namreč bilo okrog 400 iz šestnajstih osnovnih šol.
Traso, ki je potekala v gozdu ob »skor-
bovskem vodnjaku« v dolžini 1000 m, 
je trasiral domačin Franci Zupanič. 
Proga je sicer imela nekaj pasti, zato 
je bilo tudi nekaj padcev, a do hujših 
poškodb ni prišlo. Na sporedu je bilo 
deset tekov, začeli so fantje petih ra-
zredov OŠ, nadaljevala dekleta, kon-
čalo pa se je s teki devetih razredov 

OŠ za fante in dekleta. Vreme je bilo 
idealno, učenci pa so napore po tekih 
premagovali z druženjem, igro, čajem 
in slastnimi palačinkami. Najboljši so 
na koncu prejeli zaslužene medalje, ki 
so jih podelili častni gostje dogodka – 
mag. Stanislav Glažar, župan Občine 
Hajdina, Mitja Vidovič, ravnatelj OŠ 
Hajdina, Ivan Klarič, legenda ptujske-

ga športa, Franci Zupanič, projektant 
proge, ter Boštjan Zemljarič in Sandi 
Mertelj iz Zavoda za šport Ptuj.
Glede na odlično organizacijo do-
godka, za kar gre zahvala vsem vklju-
čenim, se bo lokacija medobčinske-
ga krosa za osnovnošolce zagotovo 
ohranila še kar nekaj časa.

Sandi Mertelj

Start teka fantov šestih razredov osnovnih šol

Naše srečanje se je začelo ravno na OŠ Hajdina, kjer nam 
je knjižničarka Tatjana Lukovnjak razkazala prostore seda-
nje šole, novo knjižnico, računalniško učilnico in še marsi-
kaj, česar takratna šola ni imela. Naši spomini so uhajali v 
obdobje lončenih peči, lesenega poda, med drugim tudi 
mlečnega riža, vročega pudinga in jabolka, ko smo malico 
pojedli kar v šolskih klopeh.
Druženje se je nato nadaljevalo ob prijetni večerji v Hotelu 
Roškar, kjer smo obudili spomin tudi na sošolce, ki jih žal ni 
več med nami, spominjali smo se neljubih, pa tudi hudo-

mušnih dogodkov iz naše skupne mladosti, izmenjali pa 
kako dobro in tudi slabo življenjsko izkušnjo. 
Čas neusmiljeno hiti, čeprav se tega pravzaprav niti ne 
zavedamo. Kljub vsem življenjskim izkušnjam in preizku-
šnjam, ko vsake toliko sedemo skupaj, pa smo na neki na-
čin spet tisti mladi, mladi po duši, razmišljanju.

Besedilo in foto: MI

Minilo je več kot 40 let
Pravzaprav je minilo 42 let (zadnji dve leti je odnesla ko-
rona), odkar je generacija učencev 8. a in 8. b leta 1980 
zapustila šolske klopi OŠ Hajdina in se podala novim ži-
vljenjskim izzivom na pot. Smo ena od generacij, ki je šla 
skozi različna politična obdobja, ki je za časa življenja upo-
rabljala kar nekaj različnih denarnih enot, preživela nekaj 
epidemij, ne pa tudi zadnjo pandemijo.

Podelitev medalj

Medobčinsko tekmovanje v krosu za osnovne šole

Skupinska fotografija udeležencev letošnjega medobčinskega krosa

Utrinka s teka
Foto: Črtomir Goznik

Učenci generacije 1972–1980 smo pred 50 leti prvič vstopili skozi šolska vrata na OŠ Hajdina.

Sošolec, pater Branko Cestnik, je šolski knjižnici podaril svoj že drugi zgodovin-
ski roman »Šesti pečat«.
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Od 18. do 21. avgusta so se na Ptuju v organizaciji Društva 
Poetovio LXIX odvijale že 15. Rimske igre, ki navdušujejo s 
predstavitvijo življenja v starem Rimu. Organizator je pri-
pravil povorko v starem mestnem jedru Ptuja, rimski tabor 
z legionarji, gladiatorji in barbari ter otroški tabor. V povor-
ki so nastopile tudi Rimljanke s Hajdine in pripravile tudi 
rimsko večerjo izbranih rimskih jedi.

Besedilo in foto: TM

Na tradicionalnem druženju ob aninem

Turistično društvo Mitra nas je vodilo po Martinovi 
poti

Vodička Sonja Brlek Krajnc, predsednica Turističnega dru-
štva Mitra Hajdina, nam je predstavila potek našega spo-
znavanja Martinove poti v naši bližnji okolici. Z nami je po-
toval tudi zelo aktivni član društva, naš farni župnik Marijan 
Fesel. 
Prva postojanka je bilo Šmartno na Pohorju, kjer smo si pod 
vodstvom župnika Dejana Frangeža ogledali cerkev in spo-
znali njeno zgodovino, katere začetek sega v čase okoli leta 
1200, ko je tam deloval bližnji antični kamnolom. 
Ko smo se v osrčju pohorskih gozdov pošteno okrepčali z 
okusnim nedeljskim kosilom, smo krenili proti Kamnici pri 
Mariboru, kjer nam je tamkajšnji župnik Jože Povh sprego-
voril o čudoviti baročni cerkvi, ki jo je kot župnijski upra-
vitelj naslednji dan zapustil in se odpravil na novo dušno-
pastirsko pot na Tezno. Povedal nam je, da je bil nekaj let 
v tej župniji tudi naš hajdinski rojak pater Branko Cestnik. 
Svoje spomine na to cerkev je na kratko obudila tudi naša 
sopotnica, Kristina Lenc iz Rošpoha, ki že več let prihaja na 
pletarske tečaje na Hajdino. 
Poznopopoldanski čas smo preživeli na Vinski kmetiji Kokol 
v Sp. Dupleku, kjer so nam pripravili odlično degustacijo 
njihovih vin, bučnega olja in mesnih izdelkov. 
Ob zaključku popotovanja smo se že v mraku ustavili še v 
Dvorjanah, kjer smo videli še tretjo od Martinovih cerkva. 
Župnik Ivan Vodeb je blagoslovil tudi njihovega župljana, ki 
se je naslednje jutro odpravil na Jakobovo pot. 
V ponedeljek smo imeli o čem razmišljati. V imenu vseh 
udeležencev lepa hvala organizatorjem za poučen, spro-
ščujoč in družaben zadnji julijski nedeljski popoldan. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Hajdinske Rimljanke na 
15. Rimskih igrah

Nedelja, 31. julija, je bila drugačna kot običajni sedmi dan v tednu. Okoli pol dvanajste ure smo se zbrali na parkirišču 
pri cerkvi sv. Martina na Hajdini in skoraj do konca napolnili avtobus.

Prva »romarska« fotografija je nastala pred cerkvijo v Šmartnem na Pohorju, ki si jo je zaradi njene stilske 
raznolikosti (romanika, renesansa in barok) ter lepo ohranjenih fresk vredno ogledati.

Verjetno smo bili zadnji gostje, ki nas je prijazno sprejel župnik Jože Povh (drugi 
z desne v prvi vrsti). O njem nam je veliko lepega povedala njegova župljanka 
Kristina Lenc (stoji prva z leve).

Popotovanje smo končali v cerkvi sv. Martina v 
Dvorjanah, kjer je imel ponovitev nove maše že več 
kot četrt stoletja naš hajdinski župnik Marijan Fesel, 
ki takrat verjetno ni slutil, da bo nekoč postal celo 
naddekan.

Hajdoškim ženskam ne zmanjka aktivnosti

Članice Društva žensk Hajdoše so bila aktivne tudi v času poletju. Redno so se rekreirale in se vsak teden odpravile 
kolesarit ali na pohod.

Ob prihodu zlatih gasilcev olimpijcev so pomagale pri 
pogostitvi. Ob godu sv. Ane so se srečale na tradicional-
nem pikniku, ki se ga je udeležilo veliko članic. V špor-
tnem parku v Hajdošah so preživele prijetno popoldne 
na veselem druženju. Pripravljajo pa se na aktivnosti v 
okviru projekta Siebendorf. V Hotelu Roškar bodo orga-

nizirale kuharsko delavnico in izbrati morajo jedi, ki bodo 
na jedilnem listu hotela. V oktobru se bodo odpravile na 
krajši popoldanski izlet.

Besedilo in foto: Hilda Bedrač
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21. julija so se skupaj s članicami 
Društva kmetic Vitanje dobile na Ro-
gli. Kot je povedala predsednica dra-
ženskih žensk Zdenka Godec, je bil 
namen pohoda do Lovrenških jezer 
spoznati zdravilno zelišče islandski 
lišaj, ki raste precej nizko pod rušev-
jem in resjem. Podrobneje jim ga je 
predstavila zeliščarica Marija Plajh-
ner. 
V prijetni družbi so stkale vezi in do-
bile so tudi povabilo na njihovo pri-
reditev Holcerija v Vitanje, ki ga orga-
nizira tamkajšnje turistično društvo. 
Povabilo za 14. avgust so vzele zares 
in se odločile, da se v Vitanju predsta-
vijo kot zeliščarice. Okrasile so klobu-
ke in košare napolnile z domačimi 
čaji ter likerji in obiskale prireditev, ki 
je bila zelo zanimiva z bogatim kul-
turnim programom in nastopi zna-
nih ansamblov.
»Naših druženj še ne bo konec. Žen-
ske iz Vitanja so nam obljubile, da 
pridejo na naš Gospodinjski večer 
19. novembra, kjer bodo delale do-
mače rezance,« je še dodala Zdenka 
Godec.

TM

Pomlad je bila za posejane in posa-
jene rastline prijazna, bilo je zadosti 
padavin in dovolj sončnih obdobij, da 
je kazalo na dober pridelek. Članice so 
se redno mudile na njivi, na kateri so 
v začetni fazi okopavale in iztrebljale 
plevel. 
Poletje je prineslo veliko sušo, ko na 
njivi ni bilo kaj početi, počakati je bilo 
treba le na težko pričakovane padavi-
ne. Šele po obilici dežja proti koncu 
poletja je bilo pričakovati, da bo pri-
delek vsrkal vsaj nekaj prepotrebne 
vlage, in počakati. Z mesečnim zami-
kom jim je le uspelo, da so pridelek 
spravile z njive, ki pa je letos zaradi 
sušnega obdobja daleč od pričakova-
nega. 
Ker letošnja jesen ni bila primerna za 
sušenje na prostem, jim je prijazno 
priskočil na pomoč domačin Stanko 
Križanec s svojo sušilnico in pripra-
vljeni pridelek posušil. Pa vendar, trud 
je bil vseeno poplačan. Ves pridelek 
sedaj osušen in posušen čaka na na-
daljnjo obdelavo. 

Besedilo in foto: MI

Na ta način pripravljeni pridelki korenja, peteršilja, zelenih delov zelene in peteršilja, pora, čebule in luštre-
ka so čakali na sušenje v sušilnici ...

Draženčanke so se poleti veliko družile

Članice Društva gospodinj Draženci so dodobra izkoristile letošnje vroče poletne dni, ki so bili kot nalašč za druženje v 
naravi. 12. julija so se podale na kolesarjenje. Pot jih je vodila do Lovrenca na Dr. Polju in naprej po označeni poti Vizit 
Ravno polje. Prvi postanek je bil na kmetiji Žitnik v Starošincah, kjer so jim predstavili njihovo dejavnost, peko odličnih 
pirinih dobrot, ki so jih tudi pokusile.

Draženčanke so se podale na kolesarjenje po poti Vizit Ravno polje.

Sušno leto odneslo nekaj pridelka
Kot smo že poročali, so se članice DŽD Gerečja vas letos ponovno podale na njivo, k že preizkušenemu projektu »Sušena 
jušna zelenjava«.

S kolesom so se nato odpravile do 
Brunšvika, do Brankinega vrta. Seve-
da so se tudi tukaj na kratko ustavile 
in z zanimanjem pogledale vrt, ki ga 
gospa Branka skrbno neguje. V njem 

je veliko okrasnih dreves, sadnih gr-
movnic in več kot 270 vrtnic. Med 
njimi vodijo zvite potke do različnih 
trajnic ter med lepo zasnovanimi ko-
tički za počitek in sprostitev. Zadnji 

postanek so imele na Hajdini pri Mo-
škonu in od tam so kolesarile še do 
Dražencev.

Potrebnih je bilo veliko pridnih rok, da so pridelek oprale, očistile in pripravile za nadaljnjo obdelavo.

Na Holcariji v Vitanju, kjer so bile zeliščarice.
Foto: arhiv društva
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Za organizatorja je bil to velik in zahte-
ven projekt, ki pa smo ga uspešno izpe-
ljali ob izjemni podpori številnih posa-
meznikov, podjetij, lokalnih skupnosti 
ter srčnih gasilk in gasilcev prostovolj-
cev iz vse Slovenije. Plemenito poslan-
stvo slovenskih prostovoljnih gasilcev 
pa je na najboljši možni način poveza-
lo olimpijsko mesto Celje in Kras, kjer je 
vihral uničujoč požar. Dobro pripravlje-
ni, izurjeni, povezani, vztrajni in močni 
smo zmogli biti na obeh koncih naše 
države in dokazati, da znamo in zmo-
remo veliko več, kot so morda od nas 
pričakovali. Poklon vsem! 
V tekmovalnem delu gasilske olimpi-
jade v Celju se je pomerilo 198 ekip in 
2634 udeležencev iz 20 držav, medna-
rodnega gasilskega dogodka v Slove-

niji pa so se v dneh olimpijade udeležili 
predstavniki 26 držav.

LIDIJA TERBULEC, ČLANICA PGD 
HAJDOŠE, JE PRIŽGALA OLIMPIJSKI 
OGENJ
V sredo, 20. julija, je bila v Celju na Sta-
dionu Z’dežele veličastna otvoritvena 
slovesnost gasilske olimpijade z dvi-
gom olimpijske zastave, slavnostno za-
prisego, prižigom olimpijskega ognja 
in predstavitvijo držav udeleženk. 
Olimpijski ogenj sta skupaj prižgala Li-
dija Terbulec iz PGD Hajdoše in Vlado 

Ačko iz PGD Šmartno na Pohorju.
Častni pokrovitelj gasilske olimpi-
jade, predsednik republike Borut 
Pahor, je na odprtju povedal, da je 
olimpijada tekmovanje najboljših med 
najboljšimi, najbolj pogumnih, vztraj-
nih, najmočnejših in najbolj izurjenih 
pripadnikov številnih gasilskih zvez 
in milijonov gasilcev po vsem svetu. 
»Ljudi, ki s svojim vsakodnevnim delom, 
odrekanjem in predanostjo sočloveku, 
vedno brezpogojno, tudi v najtežjih tre-
nutkih, priskočijo na pomoč,« je še po-
vedal. 

V hvaležen spomin Silvi 
Purgaj

Ko sem v lanski decembrski številki Hajdinčana objavila 
reportažo o počastitvi 60. rojstnega dne neumorne člani-
ce številnih društev in prijateljice hajdinskih občanov, Sil-
ve Purgaj, po rodu Jareninčanke, sem verjela, da bo moja 
soimenjakinja tudi v tretje premagala bolezen, kot ji je to 
uspelo v zadnjih letih že dvakrat. Žal se pregovor »V tretje 
gre rado« tokrat ni uresničil.
Naša draga Silva je 14. avgusta 2022 izgubila boj z zahrbtno 
boleznijo. Novica se je kot blisk razširila po vsej naši občini. 
Čeprav le redko objavimo nekrolog ob smrti naših občanov, 
tokrat ne moremo, da ne bi nekaj besed posvetili osebi, ki 
je prišla med nas iz Jarenine in se vživela v našo sredino ter 
pustila za seboj tako sled, kot je verjetno marsikomu izmed 
nas ne uspe v vsem svojem življenju. Ni mi bilo dano, da 
bi Silvo 18. avgusta v množici Hajdinčanov pospremila na 
njeni poslednji poti, zato mi dovolite, da povzamem nekaj 
besed, ki jih je v imenu vseh nas na pogrebu izrekel Franc 
Cartl: 
»Silva je ob partnerju Zlatku, s katerim sta se pred enajsti-
mi leti odločila za skupno življenjsko pot, postala članica 
Planinskega društva Hajdina, Društva žena in deklet obči-
ne Hajdina, Turističnega društva Mitra Hajdina in Društva 
upokojencev Hajdina. V okviru slednjega sta se pridružila 
kolesarjem in ustanovila tudi kegljaško skupino, ki uspešno 
nastopa na raznih tekmovanjih. Za nesebično pomoč in ak-
tivno delo v mnogih društvih sta z Zlatkom prejela srebrni 
grb Občine Hajdina za enkratne dosežke. 
Ob vseslovenskem ustanavljanju »Šole zdravja« se je tudi v 
naši občini na več krajih začela jutranja telovadba, ki sta jo 
Silva in Zlatko nekaj časa obiskovala na Zg. Hajdini onkraj 
proge. Pozneje se jima je porodila ideja, da bi k rekreaciji 
pritegnila tudi dekleta in žene s centra Hajdine. Šla sta od 
hiše do hiše ter ljudem predstavila način dela in njegove 
prednosti v tem društvu. Pri postavitvi majskega drevesa 
sta to zamisel razložila tudi vsem prisotnim. Odziv je bil ve-
lik, saj nas že štiri leta svoje telo vsako jutro, pozimi in poleti, 
na prostem razgibava okoli 20 telovadk in tudi telovadcev. 
V času korone, ko je bilo druženje prepovedano, smo po za-
slugi Silve, ki je vse vaje s pomočjo SIP TV posnela, lahko ob 
osmih zjutraj telovadili ob televiziji. 
Vedno smo jo občudovali, od kod jemlje energijo za svo-
je dejavnosti. Pogosto nas je že zjutraj presenetila s prav-
kar pečenim toplim kruhom, s slaniki in raznim pecivom. 
Na vprašanje je samo zamahnila z roko, češ, »nisem mogla 
spati, pa sem šla peč«. Kot da se to naredi mimogrede. Ob 
raznih priložnostih nas je razvajala z ročno izdelanimi uni-

katnimi darili. Čeprav je za to porabila veliko časa in denar-
ja, se je samo nasmejala, da jo to pač veseli in da ji je katera 
od članic tudi pomagala. Nepozabni bodo ostali tudi njeni 
enodnevni izleti, pohodi in srečanja z drugimi društvi, po-
sebno z društvom iz Šentilja. 
Lani je praznovala 60. rojstni dan. Ker so ji koronske omeji-
tve onemogočile večje praznovanje, je vse to nadomestila 
letos. Kegljače in telovadke nas je povabila na svojo doma-
čijo v Jareninski Dol. Preživeli smo nepozaben dan. 
Nikoli ni pozabila pohvaliti svojih otrok, pridne snahe, s ka-
tero se je dobro razumela in se rada vračala v rojstno hišo. 
Ko se je zahrbtna bolezen vrnila, je polna optimizma, brez 
tarnanja, prenašala naporno zdravljenje. Tudi med tem je 
prihajala na jutranjo telovadbo, nazadnje že na invalidskem 
vozičku, z besedami: »Saj bo že kako.«
Čisto na koncu si je želela nazaj domov. Čeprav je Zlatko 
ustregel vsaki njeni prošnji, jo vozil na preglede in terapije, 
je bila njena zadnja želja, da preostali čas preživi med svo-
jimi. Vse je splanirala, da ne bi koga s tem preveč obreme-
njevala. 
Draga Silva, v imenu društva Šole zdravja Pri Lipi na Zgor-
nji Hajdini se ti najlepše zahvaljujemo za vse, kar si storila 
za naš kraj, Občino Hajdina, posebej pa še za naše društvo. 
Obljubljamo ti, da te ne bomo nikoli pozabili. 
Vsem tvojim žalujočim izrekam iskreno in globoko sožalje.« 

Silvestra Brodnjak in Frančka Cartl

Silva Purgaj s partnerjem Zlatkom na enem od naših skupnih občinskih 
druženj. Foto: TM

Gasilska olimpijada Celje 2022 – veličasten 
mednarodni gasilski dogodek

Knežje mesto Celje in Gasilska zveza Slovenije sta bila od 17. do 24. julija 2022 ponosna gostitelja Gasilske olimpijade 
Celje 2022, 17. Mednarodnega gasilskega tekmovanja in 23. Mednarodnega srečanja gasilske mladine. Sedem dni en-
kratnih doživetij, nepozabnih druženj, tovarištva, tekmovalnih dosežkov in presežkov, teden dni novih gasilskih olim-
pijskih zgodb, ki bodo zapisane v zgodovino gasilstva na Slovenskem in svetu.
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Na otvoritveni slovesnosti je vodja 
mednarodnega gasilskega tekmova-
nja Edvard Kammerer predal poročilo 
predsedniku CTIF Milanu Dubravcu, 
ki je tudi izvedel uradno odprtje med-
narodnega gasilskega tekmovanja – 
Gasilske olimpijade Celje 2022.
Osrednja tekmovalna dneva na Gasil-
ski olimpijadi Celje 2022 sta bila petek, 
22., in sobota, 23. julija. V petek smo 
dobili zmagovalce v prestižni kategoriji 
članov A, v soboto pa nova odličja med 
člani B, članicami B in poklicnimi člani 
B. V kategoriji članov B so slovenske tek-
movalne enote osvojile prva štiri mesta 
in prvi so bili člani PGD Hajdoše, šesto 
zlato olimpijsko medaljo pa so osvojile 
članice B PGD Hajdoše.

SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK GASILSKE 
OLIMPIJADE S PODELITVIJO MEDALJ
V enkratnem vzdušju, z zadnjimi tek-
movalnimi preizkušnjami na Stadionu 
Kladivar in zaključno večerno slove-
snostjo na stadionu Z’dežele, s spu-
stom tekmovalnih zastav, ugasnitvijo 
olimpijskega ognja in podelitvijo odli-
čij se je v olimpijskem Celju v nedeljo, 
24. julija, tudi uradno končala Gasil-
ska olimpijada Celje 2022, 17. Med-
narodno gasilsko tekmovanje članov 
in članic ter 23. Mednarodno srečanje 
gasilske mladine.
Slovenske tekmovalne enote so znova 
posegle po najvišjih mestih, za kar jim 
tudi iskreno čestitamo. Novi izzivi in 
priložnosti pa se mladim olimpijcem 
ponujajo že čez dve leti na mladinski 
olimpijadi, ko bodo mladinke in mla-
dince gostili naši zahodni sosedje Ita-
lijani v mestu Trento.
VELIČASTEN SPREJEM V HAJDOŠAH
V Hajdošah je bilo lepo že ob odhodu 
olimpijskih ekip v Celje, a še lepše in 
bolj slavnostno je bilo v nedeljo, 24. 
julija, sredi dneva, ko so se olimpijci 
vrnili v domačo vas. Gasilci so pripravi-
li curkomet, vodstvo PGD Hajdoše pa 
sprejem z nagovori, zdravico in druže-
nje ob gasilskem domu. 

ZLATA MEDALJA ZA ČLANICE B PGD 
HAJDOŠE

Devetič na gasilski olimpijadi in dve 
zlati medalji za naše društvo
Lidija Terbulec, članica tekmovalne 
enote: »Letošnja gasilska olimpijada 
je bila za vse tekmovalce še poseben 
izziv, saj je prvič potekala v Sloveniji. 
Nastopiti pred domačimi navijači je, 
verjemite, nekaj posebnega in enkra-
tnega. Zelo sem ponosna na ekipo, saj 
nam je uspelo tretjič zapored v kate-
goriji članic B osvojiti naslov olimpij-
skih prvakinj, ponosna pa sem tudi na 
rezultat, ki smo ga dosegle, saj smo 
ponovile najvišje doseženo število 
točk na olimpijadi. Vzdušje v slovenski 
reprezentanci je bilo na letošnji olim-
pijadi zelo dobro in kot reprezentanca 
smo s ponosom zastopali barve naše 
domovine.
Ta olimpijada pa mi bo ostala še v po-
sebnem spominu, saj mi je na otvo-
ritveni slovesnosti z Vladom Ačkom 
iz PGD Šmartno na Pohorju pripadla 
čast, da prižgeva olimpijski ogenj. 
Olimpijski ogenj je simbol olimpijskih 
iger in pomeni tudi uradni začetek 
iger. To je bilo zame in tudi za naše 
društvo veliko priznanje in nekaj ne-
pozabnega.
Za PGD Hajdoše se je končala še ena 
gasilska olimpijada, ki bo z zlatimi čr-
kami zapisana v zgodovino domačega 
društva, slovenskega in mednarodne-
ga gasilstva. Dve tekmovalni enoti, 
dva odlična nastopa in dva naslova 
olimpijskih prvakov. Vsi napori in trud 
so poplačani in neizmerno smo pono-
sni na naši dve medalji. 
Hvala organizatorjem in vsem prosto-
voljcem za odlično izpeljano olimpija-
do, hvala mestu Celje za gostoljubnost 
in čestitka vsem tekmovalnim enotam 
za dober rezultat in osvojena odličja. 
Posebna zahvala pa velja naši Občini 
Hajdina, PGD Hajdoše, GPO Hajdina in 
Območni gasilski zvezi Ptuj za spod-
budne besede ob odhodu na olimpi-
jado, za vso podporo, glasno navijanje 
na tribuni in za nepozaben sprejem s 
curkometom in presenečenjem v ne-
deljo, 24. julija. To so zgodbe, to spo-
mini, ki nam ostajajo za zmeraj in se 
jih radi spominjamo. A ostajajo izzivi 
in pričakovanja pred novo olimpijado 

čez štiri leta. Nismo še rekle zadnje be-
sede …«

ZLATA MEDALJA ZA ČLANE B PGD 
HAJDOŠE

Hvala za čudovito olimpijsko zgodbo
Ivan Brodnjak, mentor in član tekmo-
valne enote B: »Sodelovanje na gasil-
ski olimpijadi je zelo zanimiv izziv. To 
je izjemna čast za vsakega tekmoval-
ca, saj predstavljaš svojo domovino 
na najvišji ravni. Po drugi strani sta za-
nimiva tudi plat tovarištva in sodelo-
vanje med tekmovalnimi enotami. Za 
enote je namreč posebej zanimiv tudi 
način bivanja po šolah; ena ekipa, en 
razred, druženje s sotekmovalci, člani 
drugih ekip in gasilci vse Evrope ter še 
širše. Izreden občutek, ogromno po-
zitivne energije in odlični odnosi. Na 
olimpijadi se ves čas ukvarjaš z orga-
nizacijo prehrane in treningov, si v pri-
čakovanju odločilnega dne, tekme, na 
kateri čutiš odgovornost do ekipe, re-
prezentance in navijačev. Po tekmi, po 
dobro izvedeni vaji, doživiš neizmeren 
občutek olajšanja.
V ekipah članic in članov B PGD Haj-
doše smo se na olimpijado odlično 
pripravili, tako fizično kot organiza-
cijsko, predvsem pa psihično. Pri tem 
so nam pomagale bogate izkušnje. Za 
nas je namreč to bila že deveta olimpi-
jada, in ker smo dosegli še en izjemen 
uspeh z dvema prepričljivima zmaga-
ma, so vtisi po olimpijadi še toliko lep-
ši. Šele po tekmovalnem dnevu smo 
se dejansko zavedeli, kaj smo dosegli.
Hvala Gasilski zvezi Slovenije in vsem, 
ki so pripravili to čudovito olimpijado. 
Hvala mestu Celje, ki je en teden živelo 
v olimpijskem duhu. Pohvaliti je treba 
tudi odličen spremljevalni program in 
se zahvaliti številnim prostovoljcem, 
ki so veliko pripomogli k izredno lepi 
olimpijski zgodbi.«

Tatjana Mohorko
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Foto: Marko Vindiš, TM, Boštjan Vrabl, arhiv GZS
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Dva dni pred osrednjim dnevom pra-
znovanja je PGD Hajdina organiziralo 
operativno vajo na območju OŠ Haj-
dina, v kateri so sodelovala vsa gasil-
ska društva iz GPO Hajdina.
Predsednik PGD Hajdina Emil Ogri-
zek ml. je na slavnostni seji, ki jo je 
vodil član društva, farni župnik Mari-
jan Fesel, med drugim povedal: »Leto 
ustanovitve 1912 je postalo oddaljeno 
za 110 let, zato si želimo, da ta praznik 

ne bi bil samo praznik našega društva, 
temveč tudi praznik naših vaščanov Sp. 
in Zg. Hajdine, praznik naših občanov 
kot tudi praznik vseh naših današnjih 
gostov, s katerimi smo sodelovali v pre-
teklem obdobju.
Danes se ne moremo prav zavedati, 
kako pomembna je letnica ustanovitve 
društva za naše vaščane pa tudi širše, 
saj gre za najstarejše humanitarno ci-
vilno združbo v naših vaseh, občini in 
fari. Želim izreči zahvalo vsem gasilkam 
in gasilcem našega društva od usta-
novitve do danes, zahvalo za njihov 
prispevek, naj bo velik ali majhen. Vsak 
kamenček v mozaiku 110-letnega delo-
vanja je pomemben. Tako kot v vsakda-
njem življenju je tudi delovanje našega 
društva zaznamovano z bolj ali manj 
uspešnimi dogodki, z bolj ali manj vese-
limi trenutki, vseskozi pa z našo glavno 
motivacijo – pomagati pomoči potreb-
nim vaščanom in tudi nuditi tovrstno 
pomoč širšemu prostoru oziroma oko-
lju.« 
V PRIHODNOST S TRDNIMI IN STA-
BILNIMI JEDRI DRUŠTVA
Noben požar, povodenj, nobena ne-
sreča, nobena družbena ureditev dru-
štvu ni prišla do živega. Bili pa so časi, 
ki so društvu zadali močne brazgotine 
in pustili posledice. Iz vseh teh je dru-
štvo prišlo v naslednji dan, naslednje 

leto še močnejše, še bolj izkušeno in 
močno. Bili so namreč neprijazni časi 
1. in 2. svetovne vojne. Veselje osamo-
svojitve in nazadnje tegobe in težave 
covida-19, je v svojem nagovoru po-
udaril Ogrizek in dodal, da so vedno 
bila na svojem mestu trdna in stabilna 
jedra gasilskega društva. 
Ogrizek je izrazil prepričanje, da si 
predniki pred 110 leti verjetno niti v 
sanjah niso mogli predstavljati, ka-
kšno bo gasilstvo na Hajdini leta 2022, 
kako bo organizirano, kako opremlje-
no, kakšen bo njihov dom in kaj se bo 
v njem dogajalo, koliko bo članov in 
še veliko drugega. V zadnjih letih se v 
društvu trudijo pridobiti čim več mla-
dih članov, kar jim tudi uspeva, poso-
dabljajo gasilsko tehniko, se izobražu-
jejo in so vpeti v vse sfere gasilstva. 
»Biti član PGD Hajdina ni samo ime-
ti gasilske prijatelje, temveč je to tudi 
bogastvo in privilegij humanitarnega 
delovanja. Naša naloga je vse to ohra-
njati, nadgrajevati in prenašati na 
mlade, na rod, ki prihaja za nami. Pre-
pričan sem, da nam bo vse to uspelo 
že zaradi izkušenj iz preteklosti, zaradi 
spoštovanja do naših prednikov in tudi 
s pomočjo širše skupnosti,« je zaključil 
Ogrizek.

TM 

Humanih 110 
let PGD Hajdina

Prvi oktobrski dan in začetek mese-
ca varstva pred požari je bil v občini 
Hajdina v znamenju praznovanja 
110-letnice Prostovoljnega gasilske-
ga društva Hajdina. Ob jubileju je bila 
v prostorih gasilskega doma osrednja 
slovesnost s slavnostno sejo, na kate-
ri sta predsednik Emil Ogrizek ml. in 
Zlatko Horvat podelila zahvale tistim, 
s katerimi dobro sodelujejo: gasilskim 
društvom v občini in širše, Občini Haj-
dina, gasilski zvezi, osnovni šoli in ED 
Hajdina, skupini hajdinskih korantov. Zbrani na slavnostnem dogodku ob 110-letnici PGD Hajdina 1. oktobra letos

Foto: arhiv OŠ, Tadej Tement

»Gasilci smo kot najpomembnejši člen civilne zaščite in kot neprofitna humanitarna organizacija zelo pomembni za materialne in druge oblike varnosti v lokalni 
skupnosti,« je na osrednji slovesnosti povedal Emil Ogrizek ml., predsednik PGD Hajdina.

Hajdinski gasilci so na OŠ Hajdina organizirali operativno vajo.
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Nova odličja za PGD 
Hajdoše

V Škofji vasi pri Celju je bil 10. septembra zaključek po-
kalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije za članice in 
člane. Občino Hajdina so tudi v letošnji sezoni poleg ekipe 
starejših gasilcev PGD Gerečja vas zastopali članice in člani 
PGD Hajdoše.

Ob izjemnem dosežku na gasilski olimpijadi v Celju so 
se odlično odrezali tudi v letošnji gasilski ligi ter domov 
prinesli nove medalje, pokale in nagrade. Članice B so 
tekmovale v konkurenci mlajših članic A, saj v svoji sku-
pini ni bilo dovolj prijav, in na koncu so bile odlične na 2. 
mestu. Člani B PGD Hajdoše pa so po seštevku točk do-
segli še eno zmago v pokalnem tekmovanju. Čestitamo!

TM

Čestitka članicam in članom PGD Hajdoše za nov uspeh na tekmovanjih. Foto: 
arhiv društva

Strokovna ekskurzija 
PGD Slovenja vas

Po enoletni prekinitvi smo se člani in podporni člani PGD 
Slovenja vas 1. oktobra odpravili na strokovno ekskurzijo. 
Naš cilj je bil, da si ogledamo znamenitosti najmlajšega 
mesta v Sloveniji, Velenja.

Obiskali smo PGD Velenje, ki ima tudi poklicno jedro. Nav-
dušenje naših članov nad prijaznim sprejemom in opre-
mo, ki jo imajo v društvu, ni manjkalo. Največjo pozornost 
je pritegnil dvig naših članov z dvižno gasilsko lestvijo in 
košaro do višine 32 m, s katere je bil viden čudovit pogled 
na mesto in okolico. Pot nas je vodila tudi do Velenjskega 
jezera, kjer smo se okrepčali in pogledali čudovito naravo. 
Vrhunec dneva pa je bil skoraj dveurni ogled muzeja v ru-
dniku lignita Velenje. Pričaral nam je podobo, kako je po-
tekalo težko delo v rudniku v preteklosti. Seznanili smo se 
tudi z zgodovino rudnika pa še knapovska malica ni manj-
kala. Prijazna vodička nas je nato peljala v center mesta in 
nam predstavila zgodovino Velenja.
Naše druženje smo končali v domačem gasilskem domu, 
kjer sta nam naš član Mihael Vegelj in podporni član Pri-
mož Vegelj pripravila zaključni piknik, na katerega smo 
povabili tudi preostale člane društva, ki se strokovne ek-
skurzije niso mogli udeležiti. 
Na tem mestu se zahvaljujem vsem, ki so kakor koli sode-
lovali pri organizaciji naše strokovne ekskurzije. Prav tako 
velja zahvala vsem udeležencem za njihovo dobro voljo 
in pripravljenost. Kot vedno je dan minil zelo hitro in po-
novno je bil sklep udeležencev ob zaključku ekskurzije, da 
zadevo ponovimo v naslednjem letu.
                                                                                                                    

 Dragica Vegelj, predsednica PGD Slovenja vas

Slovenjevaški gasilke in gasilci so obiskali Velenje.
Foto: arhiv društva

Veterani nad 50 let so 
se pomerili v malem 

nogometu
Športna zveza Občine Hajdina je tudi letos organizirala 
številne športne prireditve ob prazniku Občine Hajdina. 
Prva končana športna prireditev je bil turnir v malem no-
gometu za veterane nad 50 let.

Letos so se turnirja spet udeležile »le« tri ekipe – NK Haj-
doše, NK Draženci in NK Hajdina. Tudi letošnji turnir je 
potekal na igrišču z umetno travo na Sp. Hajdini, osre-
dnjem športnem prizorišču v Občini Hajdina. Ravno te 
dni namreč minevata dve leti od uradnega odprtja igri-
šča in od te največje športne pridobitve v Občini Hajdina 
v zadnjih letih.
Rezultati v tej starostni kategoriji niso bili tako pomemb-
ni, a vseeno, za pokale in za točke se je igralo. V prvi tek-
mi sta se med seboj pomerili ekipi NK Hajdina in NK Haj-
doše, rezultat je bil neodločen (2:2), zato so o končnem 
zmagovalcu odločali kazenski streli (7-metrovke). Pri tem 
so bili uspešnejši Hajdošani, saj je njihov legendarni vra-
tar Leopold Valh ubranil kar dva kazenska strela. V drugi 
tekmi so nato Hajdošani dokaj z lahkoto ugnali veterane 
iz Dražencev (6:2) in tako potrdili prvo mesto na turnirju. 
V zadnji tekmi turnirja so se nato med seboj pomerili še 
Hajdinčani in Draženčani. Po začetnem vodstvu Dražen-
čanov že z 2:0 je na koncu Hajdinčanom rezultat le uspe-
lo obrniti v svojo korist (3:2) in tako osvojiti drugo mesto. 
Najboljši strelec turnirja je tokrat bil Peter Kaučevič, ki je 
dosegel štiri zadetke. Sodnik tekem je bil Kristian Sitar.

KONČNI VRSTNI RED
1. NK Hajdoše – 4 točke
2. NK Hajdina – 4 točke
3. NK Draženci – 0 točk

Najboljši strelec: Peter Kaučevič (NK Draženci) – 4 zadet-
ki

Sandi Mertelj
Foto: ŠZ Hajdina

Veterani nad 50 let NK Hajdina – 2. mesto

Podelitev nagrad veteranom nad 50 let

Veterani nad 50 let NK Draženci – 3. mesto

Veterani nad 50 let NK Hajdoše – 1. mesto
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Pravico tekmovanja na tem turnirju imajo le sedanji in 
nekdanji občani Hajdine, zato se nogometne karte tukaj 
vedno dobro premešajo. Prisotnih je bilo (le) pet ekip, saj 
je manjkala ekipa NK Skorba, ekipe pa so igrale po siste-
mu vsak z vsakim. Na novem igrišču z umetno travo na Sp. 
Hajdini smo tako gledali zanimive, predvsem pa trde tek-
me, ki so pokazale, da premore naša občina precej dobrih 
nogometašev.
Tako kot lani so tudi letos ta prestižni turnir osvojili igralci 
NK Gerečja vas, ki so zmagali v treh tekmah in še remizira-
li z ekipo NK Hajdina. Drugo mesto so povsem zasluženo 
osvojili igralci NK Slovenja vas, ki so s popolnoma preno-
vljeno ekipo letošnji turnir odigrali res odlično. Na tretjem 
mestu najdemo ekipo NK Hajdina, ki je kar trikrat remizira-
la in enkrat zmagala, četrti so bili igralci NK Hajdoše, peto 
mesto pa so osvojili igralci NK Draženci. Najboljši strelec 
turnirja je tokrat bil igralec NK Slovenja vas Nik Erhatič. 
Tekme sta odlično odsodila Niko Vuletič in Blaž Prelog.

KONČNI VRSTNI RED
1. NK Gerečja vas – 10 točk
2. NK Slovenja vas – 7 točk
3. NK Hajdina – 6 točk
4. NK Hajdoše – 2 točki
5. NK Draženci – 1 točka

Najboljši strelec: Nik Erhatič (NK Slovenja vas) – 6 zadet-
kov

Sandi Mertelj
Foto: ŠZ Hajdina

Ekipa Gerečje vasi 
najuspešnejša v malem 
nogometu za veterane 

nad 35 let
Končan je tudi turnir v malem nogometu za veterane nad 
35 let v sklopu letošnjega občinskega praznika. Spet se ga 
je udeležilo vseh šest ekip iz občine Hajdina, med seboj so 
se pomerile po sistemu vsak z vsakim.

Tokrat so bili najprepričljivejši veterani NK Gerečja vas, ki 
so po začetnem remiju proti Hajdošanom v nadaljevanju 
zmagali na vseh štirih preostalih tekmah in turnir osvojili 
brez poraza. Drugi so bili veterani NK Hajdina, ki so dosegli 
štiri zmage in edini poraz doživeli ravno proti zmagovalni 
ekipi NK Gerečja vas. Tretje mesto je tokrat pripadlo vete-
ranom NK Skorba, ki so osvojili 9 točk (tri zmage in dva po-
raza). Veterani NK Slovenja vas so se letos prikazali v zelo 
dobri luči ter ob dveh zmagah in treh porazih na koncu 
osvojili četrto mesto. V tekmi za peto mesto pa so Hajdo-
šani v razburljivi končnici premagali Draženčane z rezulta-
tom 4:3. Najboljša strelca turnirja sta bila letos Boštjan Pa-
cher (NK Gerečja vas) – pričakovano – in Viktor Hotko (NK 
Hajdina) – presenetljivo; oba sta dosegla po šest zadetkov. 
Sodnika tekem sta bila Kristian Sitar in Janko Golob.

KONČNI VRSTNI RED
1. NK Gerečja vas – 13 točk
2. NK Hajdina – 12 točk
3. NK Skorba – 9 točk
4. NK Slovenja vas – 6 točk
5. NK Hajdoše – 4 točke
6. NK Draženci – 0 točk

Najboljša strelca: Boštjan Pacher (NK Gerečja vas), Viktor 
Hotko (NK Hajdina) – 6 zadetkov 

Sandi Mertelj
Foto: ŠZ Hajdina

Veterani nad 35 let NK Hajdina – 2. mesto

Veterani nad 35 let NK Skorba – 3. mesto

Veterani nad 35 let NK Gerečja vas – 1. mesto

Veterani nad 35 let NK Draženci – 6. mestoVeterani nad 35 let NK Hajdoše – 5. mesto

Veterani nad 35 let NK Slovenja vas – 4. mesto

Pet članskih ekip se je pomerilo v malem nogometu

Končan je tudi še tretji turnir v malem nogometu v sklopu 
letošnjega praznika Občine Hajdina – turnir članskih ekip 
iz hajdinske občine. Zagotovo gre za eno izmed najbolj 
prestižnih tekmovanj, saj se ne nazadnje tukaj določi naj-
boljša članska ekipa Občine Hajdina za tekoče leto.

Člani NK Gerečja vas – 1. mesto

Člani NK Slovenja vas – 2. mesto

Člani NK Hajdina – 3. mesto
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Omeniti je treba tudi turnir mladih iz 
ONŠ Golgeter Hajdina.
M. Pleteršek: »Letos smo prvič gosto-
vali in pomagali pri izvedbi turnirja 
mlajših selekcij ONŠ Golgeter Hajdina. 
Na prošnjo vodje ONŠ Sandija Mertlja 
smo se brez zadržkov takoj pozitivno 
odzvali in se zahvaljujemo za zaupa-
nje. To pa obenem pomeni, da je celo-
tna infrastruktura kluba urejena in da 
delamo dobro.«
NK Slovenja vas s člansko ekipo sicer 
tekmuje v 2. ligi MNZ Ptuj. So želje 
stopiti stopničko višje?
M. Pleteršek: »Mislim, da je želja vsake 
ekipe, ki tekmuje v nekem tekmova-
nju, vedno stopiti stopničko višje, saj je 
uspeh tisto poplačilo za ves trud, ki se 
vloži. Sami se trenutno srečujemo kar 
z velikimi kadrovskimi težavami in tre-
nutno – žal – po kakšnih višjih mestih 
ne moremo poseči.«

JM
Štajerski tednik

»Želja je, da se nekdanji igralci čim večkrat vrnejo v 
klub«

ŠD Slovenja vas v zadnjih letih kot predsednik vodi Matevž Pleteršek. Z njim smo se pogovarjali o izvedenih in načrto-
vanih aktivnostih.

Katere aktivnosti ste v NK Slovenja vas izpeljali v leto-
šnjem letu na organizacijskem in infrastrukturnem po-
dročju?
M. Pleteršek: »Letos smo organizirali naše prvo tekmovanje 
v peki ciganskih pečenk in moram poudariti, da smo lahko 
zelo zadovoljni z odzivom in udeležbo. Prav tako smo orga-
nizirali že 3. srečanje članov in veteranov (nekdanjih igral-
cev) in pa naš tradicionalni memorialni turnir.
Glede infrastrukture smo letos v začetku leta v lastni režiji – s 
pomočjo sponzorja SMS Sanacija – renovirali celotno dvora-
no, za kar se jim še enkrat zahvaljujemo. Občina Hajdina je 
ob tem dobavila in postavila nove klopi za rezervne igralce. 
Zamenjali smo tudi stare železne gole z novimi aluminijasti-
mi, ki so bili predmet razpisa SPIN2022 s strani Nogometne 
zveze Slovenije.«
Kakšne načrte še imate glede infrastrukture?
M. Pleteršek: »V letu 2025 bomo praznovali 50-letnico de-
lovanja kluba, zato je načrtov glede infrastrukture do takrat 
kar nekaj. Predloge smo že predali na Športno zvezo Hajdi-
na, tako da dogovori potekajo.«

Uspešni ste bili pri organizaciji srečanja članov in vete-
ranov ter pri organizaciji tradicionalnega memorialnega 
turnirja. Kaj takšna srečanja pomenijo za klub?
M. Pleteršek: »Res je, letos smo izpeljali že tretje srečanje 
članov in veteranov (nekdanjih igralcev) in naš tradicional-
ni turnir. Namen srečanja članov in veteranov je druženje, 
da si nekdanji igralci, ki v večini niso več aktivni, ponovno 
obujejo nogometne čevlje, oblečejo klubski dres, da s stari-
mi soigralci stopijo na igrišče in da po tekmi skupaj z njimi 
obujajo spomine na stare čase. V klubu smo za njihov odziv 
počaščeni, jim pa s tem izkažemo neko vrsto zahvale za vse, 
kar so naredili za klub. Naša želja je, da bi to tradicijo na-
daljevali, saj je naš glavni cilj, da se ti nekdanji igralci čim 
večkrat vrnejo v klub.
Prav tako je bil uspešno izpeljan naš tradicionalni memori-
alni turnir. Ekipe, ki jih povabimo, se zmeraj z veseljem od-
zovejo. Prav tako turnir vsako leto obišče tudi lepo število 
obiskovalcev. Takšni odzivi nam dajo moč, da zmeraj radi 
organiziramo takšne dogodke.«

Rezultati memorialnega turnirja v 
Slovenji vasi:
Slovenja vas SMS Sanacija – Tržec 
1:2
Hajdoše – Prepolje 2:1
tekma za 3. mesto: Slovenja vas 
SMS Sanacija – Prepolje 2:4
tekma za 1. mesto: Tržec – Hajdoše 
2:0
Končni vrstni red:
1. Tržec
2. Hajdoše
3. Prepolje
4. Slovenja vas SMS Sanacija

Člani NK Hajdoše – 4. mesto Člani NK Draženci – 5. mesto

Podelitev nagrad članom

Utrinki s tradicionalnega memorialnega turnirja v 
Slovenji vasi

Utrinki s tekmovanja v peki ciganskih pečenk, ki so ga pripravili v ŠD Slovenja 
vas. Foto: arhiv ŠD
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Turnir Golgeter 
Hajdina 2022

Otroška nogometna šola Golgeter 
Hajdina je 27. in 28. avgusta ponov-
no organizirala tradicionalni, že 13. 
turnir Golgeter Hajdina. Zaradi zna-
nih težav z epidemijo turnirja od leta 
2019 ni bilo moč izvesti. Letošnji do-
godek je potekal v Športnem parku 
ŠD Slovenja vas, kjer je bilo zraven 
odlično pripravljenega igrišča ter 
skrbno urejenih klubskih prostorov 
vse poskrbljeno za izvedbo turnirja.
Letos je bilo prisotnih 36 ekip v štirih 
starostnih kategorijah – U7, U9, U11 in 
U13, skupno kar 338 otrok. Rezultati v 
mlajših kategorijah niso prvotnega po-
mena, zmagovalci so bili vsi, a vendarle 
smo podelili tudi pokale in medalje za 
najboljše. 

KATEGORIJA U13
1. NK Rogaška 1
2. NK Boč Poljčane
3. NK Cirkulane
4. NK Dornava Podvinci
Najboljši vratar: Gal Črnivec (NK Cirku-
lane)
Najboljši strelec: Žiga Gradecki (NK Ro-
gaška)
Najboljši igralec: Anej Lorber (NK Roga-
ška)
Sodelovale so še ekipe: ONŠ Golgeter 
Hajdina 1, ONŠ Golgeter Hajdina 2, NK 
Pragersko, NK Rogaška 2, NK Malečnik 
in NŠ Roho VBO.

KATEGORIJA U11
1. NŠ Roho VBO 1
2. NK Ketty Emmi Bistrica
3. NK Podvinci
4. NK Dornava
Najboljši vratar: Tevž Smolinger (NK 
Podvinci)
Najboljši strelec: Klemen Fras (NK Dor-
nava)
Najboljši igralec: Svit Ristič (NŠ Roho 
VBO 1)
Sodelovale so še ekipe: ONŠ Golgeter 

Hajdina 1, ONŠ Golgeter Hajdina 2, NŠ 
Klopotec, NŠ Roho VBO 2, NK Boč Polj-
čane, NK Cerkvenjak, NK Cirkulane in 
NŠ Korant.

KATEGORIJA U9
1. NK Aluminij
2. ONŠ Golgeter Hajdina
3. NK Boč Poljčane
4. NK Drava Ptuj
Najboljši vratar: Žan Bauman (NK Alu-
minij)
Najboljši strelec: Maj Kirič (NK Drava)
Najboljši igralec: Gašper Fajt (ONŠ Gol-
geter Hajdina)
Sodelovale so še ekipe: ŠN Gorišnica 1, 
ŠN Gorišnica 2, NK Podvinci, NK Cirku-
lane, NŠ Roho VBO, NŠ Korant.

KATEGORIJA U7/U8
Sodelovale so ekipe ONŠ Golgeter 
Hajdina, NK Podvinci, NK Slivnica in 
ŠN Gorišnica.

Sandi Mertelj, vodja organizacijskega 
odbora turnirja: »Turnir, ki smo ga letos 
prvič izvedli v avgustovskem terminu, je 
uspel tako po organizacijski kot tudi po 
tekmovalni plati. Prisotnih je bilo lepo 
število ekip, tudi vse naše ekipe so odlič-
no nastopale na turnirju. Predvsem se je 
treba zahvaliti staršem otrok, ki so po-
magali pri izvedbi dogodka. Hvala tudi 
vsem drugim, trenerjem, sponzorjem, 
Občini Hajdina, ŠD Slovenja vas, ki ste 
sodelovali pri organizaciji dogodka. Smo 
pa imeli letos tudi čast, da nas je v sobo-
tnem terminu obiskal tudi naš nekdanji 
igralec in sedaj član NK Maribor, Vid Ko-

derman. Za srečelov je Vid podaril tudi 
svoj dres. Zahvala tudi vsem udeleže-
nim ekipam turnirja in še enkrat čestitke 
vsem zmagovalcem turnirja. Se vidimo 
naslednje leto, ko bomo turnir spet izpe-
ljali v poletnem terminu.«

ZAHVALE
Za pomoč pri organizaciji turnirja in 
celoletno podporo delovanju ONŠ Gol-
geter Hajdina se zahvaljujemo Občini 
Hajdina, ŠD Slovenja vas za najem pro-
storov in pomoč pri izvedbi dogodka, 
podjetju Vargas-Al za najem in postavi-
tev šotora za igralce, PGD Slovenja vas 
za najem gasilskih miz in klopi, PGD 
Hajdina za najem gasilskih miz in klo-
pi, Avtoprevozništvu Sonja za izvedbo 
prevozov pred turnirjem in po njem, 
Črtomiru Gozniku za izjemne fotogra-
fije z dogodka, Hiši daril Ptuj za dota-
cijo dobitkov za srečelov, podjetju Gol, 
d. o. o., trgovina Golgeter za dotacijo 
dobitkov za srečelov, Talumu za dotaci-
jo dobitkov za srečelov, Perutnini Ptuj 
za dostavo hrane za otroke, PPS, Ptuj-
ske pekarne za dostavo kruha, Mesar-
stvu Turnšek Hajdina za dostavo mesa, 
staršem otrok za nabavo dobitkov za 
srečelov ter za organizacijo dogodka 
(kuhinja, srečelov, šank idr.), trenerjem 
ONŠ za pripravo in izvedbo dogodka. 
Hvala navijačem za korektno navijanje 
na turnirju, Vidu Kodermanu za dotaci-
jo dresa NK Maribor za srečelov in pod-
jetju Sport&Art Group M za piar pod-
poro na turnirju.

SM
Foto: Črtomir Goznik 

Ekipa U12 ONŠ Golgeter Hajdina

Podelitev nagrad za turnir U11

Ekipa U9 ONŠ Golgeter Hajdina – 2. mesto Podelitev nagrad za turnir U7/U8

Ekipa U13 ONŠ Golgeter Hajdina

Vid Koderman, nekoč sam ONŠ, zdaj NK Maribor, z 
ekipo U11 ONŠ Golgeter Hajdina

Utrinek s turnirja U13
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Po uvodnih pozdravih predsednice 
društva Anice Drevenšek in ravnatelja 
OŠ Hajdina Mitje Vidoviča so se tek-
movalci razdelili v dve skupini – mo-
ško in žensko. Nato se je začelo sezna-
njanje s potekom kegljanja. Najprej so 
starejši pokazali, kako se je treba lotiti 
metanja krogle, da podre čim več ke-
gljev, kako se zapisujejo rezultati, ka-
kšna so pravila treniranja in seveda 
tudi tekmovanja. Potem so prišli na 
vrsto učenci. Zanimivo jih je bilo opa-
zovati in ob koncu srečanja so bili vsi 
zadovoljni drug z drugim. 

Silvestra Brodnjak

V starostni kategoriji nad 35 let sta sodelovali ekipi NK 
Hajdina in NK Skorba, v starostni kategoriji nad 45 let pa 
ekipi NK Hajdoše in na novo oblikovana skupna ekipa 
Občine Hajdina. Osnovni namen dogodka je bilo druže-
nje malo starejših nogometašev, ne smemo pa zanema-
riti tudi tekmovalnega vidika.

REZULTATI TEKEM
Nad 35 let: NK Skorba – NK Hajdina 2:0
Nad 45 let: NK Hajdoše – Občina Hajdina 4:0

POSEBNE NAGRADE
Igralec z največjo minutažo: Benjamin Ciglar (NK Skorba) 
Naj strelca turnirja: Uroš Krajnc (NK Skorba), Roman Gla-
žar (NK Hajdoše)
Najstarejši igralec turnirja: Leopold Valh (NK Hajdoše)
Najkoristnejši igralec NK Skorba: Dejan Horvat
Najkoristnejši igralec NK Hajdoše: Sergej Cvikl
Najkoristnejši igralec NK Hajdina: Bojan Vrabl
Najkoristnejši igralec ekipe Občina Hajdina nad 45 let: 
Primož Brodnjak
Priprava hrane: Branko Sitar, Maksimiljan Drevenšek, 
Jože Kurež

Sandi Mertelj, vodja organizacijskega odbora turnirja: 
»Tokratni veteranski turnir smo izpeljali na igrišču ŠD Haj-
dina, zato zahvala za organizacijo domačemu društvu. 
Pričakovali smo, da se bo turnirja udeležila še kakšna eki-
pa več, a vseeno, osnovni namen dogodka je bil dosežen. 
Letos smo tudi prvič oblikovali skupno ekipo nad 45 let, ki 
pa je bila rezultatsko še neuspešna. Tudi vzdušje po tekmah 
je bilo primerno nogometnim veteranom, zato bomo turnir 
nadaljevali tudi v prihodnjem letu.«

SM
Foto: arhiv ŠZ Hajdina

Veteranski nogometni 
turnir Občine Hajdina 

2022

Tako pa so metali fantje …
Foto: Branko Burjan in Zlatko Kondrič

Skupinska fotografija obeh generacij bo zgodovinski dokaz o tem, kako so mladi in starejši 27. septembra 
prvič skupaj podirali keglje. 

Športna zveza Občine Hajdina je v sodelovanju s Športnim 
društvom Hajdina v petek, 26. avgusta, organizirala vete-
ranski nogometni turnir Občine Hajdina 2022, na katerem 
so sodelovale štiri veteranske ekipe.

Veterani NK Hajdina nad 35 let

Skupna ekipa Občine Hajdina nad 45 let

Posebne medalje za posameznike turnirja Pokali za vse ekipe

Veterani NK Hajdoše nad 45 let

Veterani NK Skorba nad 35 let

Kegljanje z visečo kroglo dveh 
generacij

Kot smo omenili v članku o medgeneracijskem kolesarjenju, je 27. septembra 
2022 potekalo še eno druženje dveh generacij. Tokrat so se v dvorani Društva 
upokojencev Hajdina prvič (prepričano smo, da ne zadnjič) srečali hajdinski šo-
larji in člani Društva upokojencev, ki že tretje leto trenirajo kegljanje z visečo 
kroglo. Tako je šlo dekletom …
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Nekateri udeleženci turnirja so prikazali dokaj solidno 
znanje košarke, še posebej tisti, ki se s košarko ukvarjajo 
v klubih. Dejstvo je, da v občini Hajdina še ne premoremo 
košarkarskega kluba, zato se fantje priključujejo košarkar-
skim klubom iz MO Ptuj. 
Prvi zmagovalci košarkarskega turnirja so postali igralci iz 
ekipe Hajdine v postavi Tadej Murko, David Murko in Ma-
tjaž Zupanič, ki so prepričljivo premagali vse tri tekmece. 
Drugo mesto je osvojila ekipa Draženci mladi v postavi 
Žan Čepe, Žan Sorger, Nejc Šmigoc, Blaž Cebek in Jure 
Fras, ki je zmagala na dveh tekmah. 
Prava drama pa se je odvijala v tekmi za tretje mesto med 
ekipama Hajdoš (Žiga Glažar, Jure Glažar, Lan Glažar, Timo-
tej Krajnc in Klavdija Paveo) in Draženci II (Damijan Cebek, 
Ilija Ilič in Gregor Gojkošek). O določitvi zmagovalca je na-
mreč odločal celo podaljšek tekme, na koncu pa so slavili 
Draženci II z rezultatom 15:13. 
Beležili smo tudi najboljše strelce posameznih tekem, naj-

več točk je tako dosegel Tadej Murko (19 točk), Jure Fras 
jih je dosegel 15, Nejc Šmigoc pa 12. Skokov in asistenc 
statistika žal ni zabeležila. Upamo, da bo turnir postal tra-
dicionalen, treba pa bo določena pravila igre še podrob-
neje dodelati.
REZULTATI TEKEM

KONČNI VRSTNI RED
1. Hajdina – 6 točk
2. Draženci mladi – 4 točke
3. Draženci II – 2 točki
4. Hajdoše – 0 točk

Sandi Mertelj

Občinsko prvenstvo v ulični košarki 3 na 3
Športna zveza Občine Hajdina je v nedeljo, 2. oktobra, prvič organizirala tudi turnir v ulični košarki 3 na 3. Lokacija 
dogodka je bilo košarkarsko igrišče pri OŠ Hajdina. Premiernega turnirja v ulični košarki so se letos udeležile štiri ekipe, 
dve ekipi sta nastopali za Dražence, po ena pa za Hajdoše in Hajdino.

Občinsko prvenstvo v odbojki na mivki – trojke
Športna zveza Občine Hajdina je v nedeljo, 2. oktobra, 
uspešno organizirala še turnir v odbojki na mivki –  trojke, 
lokacija dogodka pa je bilo odbojkarsko igrišče na mivki 
pri Osnovni šoli Hajdina.
Izredno lepo in toplo vreme je tokrat privabilo pet ekip iz 
občine Hajdina, ki so se pomerili po sistemu vsak z vsakim. 
Tokrat so največ znanja pokazali mladi odbojkarji iz Dra-
žencev, ki so na krilih izjemnega Gregorja Gojkoška ter Lee 
Horvat in Eve Veselič zmagali na vseh štirih tekmah. Drugo 
mesto so osvojili lanskoletni zmagovalci, ekipa Gerečje vasi. 
Tudi tokrat so Simon Kaisersberger, Luka Novak in Tilen Ko-
larič igrali odlično, a za sam vrh je bila ekipa iz Dražencev 
letos premočna tudi zanje. Tretje mesto je osvojila ekipa 
Hajdina I, ki so jo sestavljali David Murko, Nejc Ladič in Patrik 
Kolar, četrti so bili mladi odbojkarji iz Hajdoš v sestavi Lan 
Glažar, Gregor Rihtarič in Žiga Glažar. Na koncu lestvice to-
krat najdemo ekipo Hajdina II, ki so jo sestavljali Tadej Mur-
ko, Ria Ana Hotko, Tajda Šijanec in Matjaž Zupanič. Glede na 
pozitivne odzive vseh tekmovalcev na turnirju bo treba ta 
turnir nadaljevati tudi v prihodnje. Vsekakor pa je bil ta tur-
nir tudi dokaz, da je odbojka na mivki v občini Hajdina zelo 

popularna, investicija v to igrišča pa smotrna in upravičena.
REZULTATI TEKEM 
KONČNI VRSTNI RED
1. Draženci – 4 točke
2. Gerečja vas – 2 točki
3. Hajdina I – 1 točka
4. Hajdoše – 1 točka
5. Hajdina II – 1 točka 

Sandi Mertelj
Foto: ŠZ Hajdina

Ekipa Dražencev – 1. mesto

Ekipa Hajdoš – 4. mesto Skupinska fotografija zmagovalcev

Prejemnik pokalov in medalj

Utrinek s tekmovanja Ekipa Draženci II – 3. mestoEkipa Draženci mladi – 2. mesto

Ekipa Gerečje vasi – 2. mesto

Ekipa Hajdina I – 3. mesto
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Potepali smo se tudi po brezpotjih 
nad Logarsko dolino, Silva in Srečko 
sta se podala po Aškerčevi planinski 
poti, Jakec in Zdenka pa sta se vrnila 
iz Španije po prehojeni Jakobovi poti, 
znameniti El Camino de Santiago, in 
še bi lahko naštevali.
V sodelovanju z Osnovno šolo Hajdi-
na smo se ob Počitniškem direndaju – 
poletje na Hajdini odpravili na pohod 
z učenci ter jim predstavili planinstvo 
kot možen vir rekreacije in preživlja-
nje prostega časa v naravi. Ob začetku 
šolskega leta smo se vključili v varova-
nje učencev na prehodih za pešce in 
pomagali zagotoviti varno šolsko pot.
Odzvali smo se tudi na povabilo OŠ 
Hajdina na akcijo Teden mobilnosti in 
z našo prisotnostjo pospremili otro-
ke na poti v šolo na način uporabe 
trajnostne mobilnosti. Prav tako smo 
sodelovali v akciji OŠ Hajdina Teden 
otroka in pomagali pri vodenju učen-
cev na Donačko goro.
Ob prazniku Občine Hajdina čestita-
mo vsem svojim članom in občanom 
Občine Hajdina in vas vabimo na tra-
dicionalni nočni pohod na Donačko 
goro. Dobimo se v petek, 21. oktobra, 
ob 15.30 pred občinsko stavbo na Zg. 
Hajdini.

Milan Bezjak,
predsednik PD Hajdina

Kolesarjem, zbranim pred Osnovno 
šolo Hajdina, so se pridružili: župan 
Občine Hajdina mag. Stanislav Gla-
žar, ravnatelj OŠ Hajdina Mitja Vidovič 
in predsednica Društva upokojencev 
Hajdina Anica Drevenšek. Sprego-
vorili so o pomembnosti medseboj-
nega sodelovanja obeh generacij, ki 
v občini že doslej uspešno poteka in 
pomeni prenašanje različnih znanj 
med tistimi, ki so bogati z izkušnjami, 
in mladino, ki smelo stopa po njihovih 
stopinjah.
V preteklem šolskem letu je potekalo 
medgeneracijsko branje, nedavno pa 
so se v kegljanju z visečo kroglo po-
merili osnovnošolci z moško in žensko 
ekipo kegljačev Društva upokojencev 
(o tem več v posebnem prispevku, 
op. a.). 
Skoraj štiri ure je trajala kolesarska 
ekspedicija, ki je potekala od šole po 
cesti skozi Skorbo, mimo Doma kraja-
nov, igrišča za golf, po pešmostu čez 
Dravo. Ustavili so se na Ranci, nada-
ljevali so do športnega parka v Za-
bovcih, kjer so se šolarji malo sprostili 
in pomalicali (hvala ravnatelju, ki je 
pripeljal malico za vse), nato so preč-
kali jez in skozi Šturmovce, Videm, 
Pobrežje in Suho vejo prikolesarili na 
Turnišče, kjer jih je Društvo upokojen-
cev povabilo na sladoled. Pot so kon-
čali na šolskem dvorišču, upokojenci 
pa v sejni sobi svojega društva. 
Sklenili so, da bodo s podobnimi ak-
tivnostmi še kdaj popestrili šolsko-
-upokojenski urnik. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Medgeneracijsko kolesarsko 
odkrivanje okolice občine Hajdina

V sredo, 21. septembra, so se ob 8.30 pred Osnovno šolo Hajdina zbrali čla-
ni Društva upokojencev Hajdina, ki so skupaj z učenci višje stopnje krenili na 
kolesarsko vožnjo po vaseh v bližnji okolici občine Hajdina. To je bila skupna 
aktivnost dveh generacij, ki spada v projekt Vitalni v tretje življenjsko obdobje, 
hkrati pa sovpada z dogodki, posvečenimi letošnjemu občinskemu prazniku.

Matkovo okno

Obiskali smo planino Zajamniki na Pokljuki.

Planinci na Triglavu, Pokljuki, Slemenovi špici, s 
hajdinskimi učenci

Člani PD Hajdina smo v preteklih mesecih opravili večino načrtovanih pohodov v sredogorje in tudi nekaj vzponov v slo-
venskem visokogorju. V tem času smo se kar dvakrat podali na Triglav, obiskali prelepo planino Zajamniki na Pokljuki, 
se povzpeli na 1911 m visoko Slemenovo špico in si ob vrnitvi ogledali še Zelence.

Pogled na dve generaciji, ki se odpravljata na pot, tako kot so se dolga desetletja v hajdinsko šolo vozili 
učenci iz vseh vasi tega šolskega okoliša.

Pogled na najlepši Ptuj z Rance, z druge perspektive, kot so ga hajdinski šolarji ter njihovi dedki in babice 
vajeni sicer. Foto: Zlatko Kondrič

V športnem parku v Zabovcih je bil odmor za malico, ki jo je pripeljal ravnatelj 
OŠ Hajdina Mitja Vidovič. Foto: Zlatko Kondrič

Med kandidati za kolesarski trim je bila tudi 82-letna Hajdinčanka Marta Sitar, 
ki je pozorno prisluhnila besedam župana, ravnatelja in predsednice upokojen-
cev. Ko je izvedela za kolesarsko turo, je sklenila, da bo tokrat raje ostala doma 
in dala prednost mlajšim.

Poletje na Hajdini

Na vrhu TriglavaOsvojena je tudi Slemenova špica.
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Ob draženski jami se vedno nekaj dogaja
Ribiči redno skrbimo, da imamo čisto, lepo in urejeno okolico ribnika, zdaj pa smo dali večji poudarek tudi ribniku in 
vodi v njem. Dražensko jamo z dveh strani omejuje obala, ki je porasla z listavci, in v jeseni, ko začne listje odpadati, v 
veliki meri pada v vodo. Čeprav ga z vodne gladine sproti odstranjujemo, ga veliko tudi potone in s tem na dnu ustvarja 
mulj in njegovo gnitje ter osiromašenje vode s kisikom.
V vročih poletnih dneh se na vodi in v njej začnejo pojavljati 
alge, ki vodo siromašijo s kisikom, pa tudi ni lepo videti, zato 
se proti tej nadlogi trenutno uspešno borimo. Ker je obala 
naše draženske jame predvsem iz gramoza in se zaradi va-
lovanja vode počasi poseda in drsi v vodo, smo jo utrdili z 
odsluženimi betonskimi robniki, za katere gre velika zahvala 
županu mag. Stanislavu Glažarju, da smo jih sploh dobili. 
11. junija smo imeli člani družinski izlet na Roglo, v soboto, 
25. junija, pa je bila tako imenovana predsednikova tekma, 
katere idejni vodja je bil ob svoji 60-letnici ustanovni član in 
predsednik društva Dušan Černenšek. Na tekmi je sodelova-
lo 14 tekmovalcev, zmagal je Aleš Stockl, drugi je bil Drago 
Lenart in tretji Bojan Krajnc, najuspešnejša med ženskami 
pa je bila Nina Krajnc. 
2. julija smo gostili tradicionalno tekmo Ona-on, ko sta v 
paru nastopala moški in ženska, in to ne glede na sorod-
stveno povezavo. Kljub dopustniškemu času je tekmovalo 
osem parov. Tretje mesto sta osvojila Majda in Jože Stockl, 
drugo Minka in Miran Rodvajn, zmagala pa sta Vesna in Dra-
go Lenart.
Člani RD Draženci smo imeli v ribniku Prvenci v soboto, 9. 
julija, povratno tradicionalno ribiško-ribolovno srečanje pri 
naših prijateljih ŠRD Markovci, kjer sta se ekipi v 13-članski 
zasedbi pomerili v umetnosti ribolova. Domačini so pokaza-
li svojo premoč ob svoji vodi in zmagovali.
Izvedli smo tudi t. i. Koruzno tekmo, in sicer 17. junija, na 
kateri pa je bila udeležba dokaj skromna zaradi dopustov. 
Zmagal je Jože Stockl, drugo in tretje mesto pa sta osvojila 
člana družine Krajnc – drugi je bil Denis, tretji pa njegov oče 
Bojan.
23. julija se je v draženski jami odvil dogodek z naslovom 
7. Srečanje ribiških društev. Sodelovalo je sedem ekip s štiri-
člansko zasedbo in najuspešnejša je bila ekipa RD Majšperk, 
drugi so bili ribiči iz ŠRD Markovci, tretji pa ribiči ŠRD Krap 
iz Vidma.  
6. avgusta smo imeli člani društva Žejne ribice tekmo Dnevni 
maratom, ki je trajala celih enajst ur z enourno prekinitvijo. 
V nekoliko manj vročem vremenu je bil najuspešnejši Robi 
Valenko, sledil mu je Denis Krajnc, obema pa je na tretjem 
mestu sledil Dušan Černenšek. 
V petek, 12. avgusta, smo izpeljali Dnevno-nočni maraton. 
Med trinajstimi nastopajočimi je tretje mesto zasedel Jože 
Gajser, drugi je bil Ferdo Valentan, zmagal pa je Dejan Še-
šerko. 
14. avgusta, smo izpeljali še zaostalo pod naslovom Babuška 
tekma, na kateri je sodelovalo osem tekmovalcev. Tretji je 

bil Dušan Černenšek, drugi Robi Valenko, zmagoval je Denis 
Krajnc. 

Ignac Habjanič

V hvaležen spomin
1. Zvonimir Pintarič
2. Jožef Mohorič
3. Ljudmila Steiner
4. Franc Fekonja
5. Marija Štumberger
6. Antonija Kosenburger
7. Franc Koritnik
8. Karl Rožman
9. Boris Kiselak

Utrinek z ene od ribiških tekem ob draženskem ribniku
Foto: Denis Krajnc

Okrog obale draženskega ribnika je položen beton.

Najpogostejši vzrok je staranje. S starostjo se 
namreč zniža aktivnost sebacealnih in znoj-
nih žlez, s čimer se zmanjša koži lasten način 
vzdrževanja vlage in mastenja. Vzroki so tudi 
vplivi iz okolice (klimatizirani prostori, central-
no ogrevanje), nezadostno pitje vode, sonče-
nje, nepravilna prehrana, uporaba neprimer-
ne kozmetike. Ne glede na vzrok pa je ključna 
pravilna nega suhe kože, s katero lahko dose-
žemo izboljšanje, seveda ob pravilni uporabi 
negovalnih krem in losjonov, po mesecu dni.
Simptomi suhe kože so sprva občutek nape-
tosti in hrapavosti. To je takrat, ko koža začne 
izgubljati vlago. Simptomi zelo suhe kože pa 
nastanejo, če suhosti ne odpravimo in koža še 
naprej izgublja vlago. Zato postane zelo na-
peta, luskava, razpokana in srbeča. Simptomi 
hrapave in razpokane kože so na določenih 
predelih, kot so roke, komolci, kolena in zlasti 
stopala.
Suha koža je na otip hrapava, na njej pa so 
lahko vidne rdečina, luske in razpoke. To 
lahko spremljata zategovanje kože in srbeč 
občutek. Dehidrirana, izsušena koža je manj 
odporna proti dejavnikom iz okolja (npr. na 
temperaturne spremembe) ter manj spo-
sobna odstraniti strupe in škodljive mikroor-
ganizme. Je bolj nagnjena k nastanku gub in 
obraznih linij zaradi skrčenosti celic v zgornjih 
plasteh kože. Odmrle celice na površini kože 
slabo odbijajo svetlobo, zato je polt videti pu-
sta in nezdrava.
Razlog suhe kože so lahko tudi nekatere bo-
lezni kože, kot so npr. ihtioza, atopijski derma-
titis, luskavica. Pri teh boleznih na koži običaj-
no najdemo tudi spremembe, ki so značilne 

zanje.
Redkeje so vzrok suhe kože pomanjkanje 
cinka, pomanjkanje esencialnih maščobnih 
kislin, hipotireoza, nevrološke motnje, pri ka-
terih je znižano potenje, HIV, rakava obolenja, 
obstruktivna bolezen žolčevodov, pomanjka-
nje vitamina A, sladkorna bolezen.
Poleg zadostnega vnosa vode in zdrave pre-
hrane, bogate z vitamini in minerali, je za 
dobro navlaženo kožo ključna tudi kakovo-
stna nega. Če želimo, da bo naša koža dobro 
navlažena, moramo izbrati kreme z vlažilnimi 
sestavinami, kot so: hialuronska kislina, cera-
midi, urea in glicerol.
Zdrava in mlada koža že sama po sebi vsebu-
je sestavine, ki ji pomagajo pri zadrževanju 
vode in tudi pri obnavljanju povrhnjice ter 
boju proti škodljivim dejavnikom iz okolja – 
ceramidi so ena izmed teh sestavin. Njihovo 
ime izhaja iz latinske besede cera, ki pomeni 
‘vosek’. Ceramidi so namreč kemijsko voska-
ste maščobne molekule oz. lipidi. Če naši koži 
primanjkuje ceramidov, je kožna bariera po-
škodovana, kar se kaže v obliki suhosti, lušče-
nja in rdečice.
Tudi glicerol je naravno del naše kože, in sicer 
naravnega vlažilnega faktorja (NMF) kože. Kaj 
točno je NMF? Pod tem imenom se nahajajo 
naravno prisotne snovi v naši koži, ki vpliva-
jo na stopnjo vlažnosti in so sposobne vezati 
velike količine vode – to so npr. aminokisline, 
laktati in že omenjeni glicerol.
Eden izmed najboljših vlažilcev pa je zago-
tovo hialuronska kislina – tudi to naše telo 
samo proizvaja in je naravna sestavina naše 
kože. Z leti se njena količina zmanjšuje, za kar 

je delno odgovoren biološki proces staranja, 
delno pa urbani način življenja. Hialuronska 
kislina nase veže velike količine vode in so-
deluje pri prinašanju hranilnih snovi celicam, 
vključena pa je tudi v proces ustvarjanja ko-
lagena.
Za nego suhe kože se je dobro držati nasle-
dnjih navodil:

 – Uporabljajte vlažilne izdelke za nego 
kože. Najbolje je, da ti izdelki vsebujejo 
prej omenjene učinkovine (ureo, cera-
mide ali hialuronsko kislino).

 – Za nego obraza uporabljajte dnevno 
kremo in bogatejšo nočno kremo.

 – Prhajte se le enkrat na dan in kožo z 
brisačo nežno osušite, namesto da jo 
drgnete. Pri tem ne uporabljajte odi-
šavljenih gelov za prhanje, saj ti kožo 
dodatno izsušijo in ji uničujejo zaščitno 
bariero. Po prhanju je priporočljivo, da 
se namažete z losjonom, saj boste tako 
nahranili kožo in s tem imeli manj težav.

Če imate težave s suho kožo, vam bomo v 
naši lekarni z veseljem svetovale. Nudimo 
vam dermatološko kozmetiko kakovostnih 
blagovnih znamk za vse vrste kož. Pri nas bo-
ste deležni strokovnega nasveta, kako čistiti in 
negovati svojo kožo. Zato vljudno vabljeni po 
nasvet v Lekarno pri Sv. Martinu na Hajdini.

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

Tel. št.: 02 620 78 87

NASVET ZA VEČ ZDRAVJA: 
Nega suhe kože v hladnih dneh

Suha koža je v jesenskem in zimskem času pogosta težava. Koža, ki je suha, je na otip hrapava, prekrita z luskami in 
razpokami, velikokrat tudi srbi in peče. Na suhi koži se pogosto pojavijo pordela, luščeča se žarišča, ki jih strokovno 
imenujemo ekcemi. Vzroki suhe kože so različni.
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Stopalo je zelo zapletena gibalna enota, 
sestavljena iz 26 kosti in 33 sklepov. Veliko 
število kosti in njihova različna oblika nam 
omogočata stabilno in prožno gibanje, sto-
palni loki pa enakomerno porazdelitev te-
lesne teže med petnico zadaj in glavicami 
stopalnic spredaj.
Zaradi velikega števila kosti ni čudno, da 
so vzroki za bolečino v peti številni in zelo 
različni. Vzroki lahko izvirajo iz petnice, skle-
pov ob petnici, iz mehkih tkiv v okolici, ne 
smemo pa pozabiti, da se lahko bolečina v 
stopalo prenese tudi iz kolena ali kolka ali 
pa je posledica utesnitve oz. bolezni peri-
fernih živcev. 
Stopalo sodi med fizično bolj obremenjene 
dele telesa, zato ne preseneča dejstvo, da 
je bolečina v stopalu pogosta klinična teža-
va. V nadaljevanju se bomo osredotočili na 
najpogostejši vzrok bolečine v stopalu – to 
je »trn« v peti, »plantarni fascilitis« ali petni 
bolečinski sindrom. 
KAJ JE TRN V PETI IN ZAKAJ NASTANE
Trn v peti nastane, ko se na petnico začne 
nalagati kalcij, ki posledično draži mehke 
strukture v okolici. Zaradi nenehnega dra-
ženja pride do vnetja podplatnega tkiva, ki 
se drgne ob kostni izrastek ali trn, kjer se te-
tiva prirašča na petnico. Temu stanju pravi-
mo tudi »plantarni fascilitis« ali vnetje tetive 
stopalnega loka. Plantarni fascilitis se sicer 
lahko razvije tudi brez »trna« v peti. 
Pri razumevanju njegovega nastanka je 
zelo pomembno, da poznamo izraz plan-
tarna fascija. To je dolga, čvrsta struktura 
vezivnega tkiva, ki poteka od pete prek 
stopalnega loka do začetka prstov na nogi. 
Plantarna fascija je najbolj obremenjena na 
mestu, kjer se prirašča na peto. Zaradi pre-
komerne obremenitve in vnetja pride do 
nastanka kostnega izrastka, ki ga imenuje-
mo trn v peti. 
Največkrat se bolečina v peti pojavi zjutraj, 
ko vstanemo iz postelje in naredimo nekaj 
prvih korakov. Takrat se lahko pojavi zba-
dajoč občutek v petnici. Bolečina spremlja 
človeka ves dan, najbolj ob obremenjeva-

nju. 
ZDRAVLJENJE
Ali ste vedeli, da se petni trn v 90 % uspe-
šno zdravi s pomočjo fizioterapije? V naši 
fizioterapiji vedno najprej začnemo s pre-
gledom mehkih struktur stopala in golena. 
Uspešno lajšamo in odpravljamo bolečine s 
pomočjo najrazličnejših manualnih tehnik, 
s katerimi skušamo razbremeniti mesto, 
kjer se plantarna fascija prirašča na petnico. 
Po potrebi odpravimo tudi trigger točke v 
mišicah, da izboljšamo prožnost tkiva. Nau-
čimo vas razteznih vaj in na kak način spro-
ščati mečne mišice. Uporabimo tudi proti-
bolečinsko in protivnetno elektroterapijo, 
za povečanje učinka terapije pa apliciramo 
tudi kineziotaping. 
So tudi drugi načini za lajšanje bolečine. 
Med njimi je blokada ali injiciranje zdravila 
tik ob petni trn, ki se lahko opravi samo prek 
delovnega naloga. 
V času terapije svetujemo počitek in izo-
gibanje dolgotrajnim obremenitvam, saj 
vsakodnevna povečana telesna aktivnost 
povzroči poslabšanje stanja in močnejšo 
bolečino čez dan.
Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na izboljša-
nje stanja pri pacientu, odvisno od starosti, 
časa trajanja bolečine, razne naplastitve 
maščobnega tkiva idr. Po našem protokolu 
se priporoča od tri do šest terapij. 
KAKO SI LAHKO POMAGAMO SAMI
Na začetku bolečin si lahko pomagate s hla-
jenjem in z masažo stopalnega loka, pete 
in golenskih mišic, z raznimi žogicami ali 
valjčki. Poskrbeti moramo tudi za primer-
no obutev, ki vam omogoča udobno hojo 
in kjer ima čevelj dovolj visoko postavljeno 
peto (od 10 do 15 mm).
Kot del učinkovite terapije se uporabljajo 
tudi ortopedski vložki, narejeni po meri, ki 
omogočajo podporo pri močnih ortoped-
skih deformacijah stopala.

Pripravili in povzeli:
Teja Bauman Zagoranski, diplomirana 

fizioterapevtka
Sergeja Korpar, dipl. fiziot.

»Je vsak moj korak boleč, vsak pritisk neznosen? Ne morem nič narediti, da bi bilo boljše in manj boleče?«

SVETUJE FIZIOTERAPEVTKA 
Trn v peti

Gostilna in picerija Moschkon z Zg. Hajdine, ki jo vodi mlada podjetnica Tjaša 
Rajh, je 3. in 4. septembra pripravila veliko zabavo pod šotorom. Bila je to še 
ena odmevna Moschkonova obletnica po daljšem premoru, polna zabave in 
odlične ponudbe.

Čestitka Baru Kavalo
Bar Kavalo na Spodnji Hajdini, ki je pred kratkim praznoval 11. rojstni dan, se 
letos ponaša še z nazivom najlepše letne terase na širšem Ptujskem. Tako so 
odločili bralci Ptujinfo in verjetno je tudi v občini Hajdina veliko takih, ki radi 
zahajajo na udobno Kavalovo teraso.
Lokal in ob njem veliko parkirišče sta pred 
nekaj leti odprla Helena in Davorin Zupanič, 
v družinskem poslu pa sta se jima kmalu 
pridružila še hči Amadeja in sin Jan. Zupani-
čevi z ekipo sodelavcev iz domačega okolja 
zdaj uspešno nadgrajujejo zgodbo družin-
skega lokala, teraso so v lanskem letu obno-
vili in ji dali moderni videz, posebej ponosni 
pa so na odlično sodelovanje s ŠD Hajdina 
in vsemi, ki dnevno obiščejo športni park. 
Da je pri njih resnično lepo in prijetno, da je 
postrežba vedno z nasmehom in povrhu še 
kavica odlična, pa redne stranke pri Kavalu 
dobro vedo.  

TM

Utrinki z letošnje Moschkonove obletnice …
Foto: NajEvent.siV zabavnem delu so nastopili Ines Erbus, 

Domen Kumer in Dino Petrić, najmlajši pa 
so se zabavali s Čuki in ribičem Pepetom. 
Pri Moschkonu so za najmlajše obiskovalce 
pripravili tudi napihljiva igrala, da je bil dan 

popoln. 
Vse čestitke organizatorju za dogodek v obči-
ni Hajdina in naj se tradicija nadaljuje!

TM

Moschkonova zabava odlično 
uspela

Kavalova terasa na Sp. Hajdini je pogosto zasedena.
Foto: arhiv Kavalo
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Oktober 2022Ob 17.00 Sreda, 21. september 2022
Kolesarjenje ob občinskem prazniku 
Organizator: Društvo upokojencev Hajdina in Osnovna 
šola Hajdina
Kraj: kolesarske poti po Občini Hajdina

Ob 13.00 Sobota, 24. september 2022
Družabno vaško srečanje s kolesarskim trimom in 
40-letnico Doma krajanov Skorba
Organizator: VO Skorba v sodelovanju z društvi in 
sekcijami na vasi
Kraj: Dom krajanov Skorba

Ob 17.00 Ponedeljek, 26. september 2022
Občinsko prvenstvo v malem nogometu – veterani 
nad 50 let
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: igrišče z umetno travo na Sp. Hajdini

Ob 18.30 Ponedeljek, 26. september 2022
Občinsko prvenstvo v malem nogometu – veterani 
nad 35 let
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: igrišče z umetno travo na Sp. Hajdini

Ob 11.00 Sobota, 1. oktober 2022
Občinsko prvenstvo v ribolovu – četvorke
Organizator: Ribiško društvo Obkanalski krivolovci in VO 
Slovenja vas
Kraj: ribnik Slovenja vas

Ob 10.00 Nedelja, 2. oktober 2022 
Občinsko prvenstvo v ulični košarki – trojke
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: košarkarsko igrišče pri OŠ Hajdina

Ob 14.00 Nedelja, 2. oktober 2022
Občinsko prvenstvo v odbojki na mivki – trojke
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: igrišče za odbojko pri OŠ Hajdina

Ob 18.00 Ponedeljek, 3. oktober 2022
Občinsko prvenstvo v malem nogometu – člani
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: igrišče z umetno travo na Sp. Hajdini

Ob 13.00 Četrtek, 6. oktober 2022
Občinsko prvenstvo v golfu za moške in ženske
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče za golf Ptuj

Ob 10.00 Sobota, 8. oktober 2022
Občinsko prvenstvo v ribolovu – pari
Organizator: Ribiško društvo Žejne ribice Draženci
Kraj: ribnik v Dražencih

Ob 9.00 Sobota, 8. oktober 2022
Tek Hajdinska desetka za ženske in moške
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Športni park Hajdoše

Ob 10.00 Sobota, 8. oktober 2022
Občinsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu – 
kronometer
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Športni park Hajdoše – Športni park Slovenja vas

Ob 16.00 Četrtek, 13. oktober 2022
Občinsko prvenstvo v footgolfu
Organizatorja: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče za golf Ptuj

Ob 9.00 Petek, 14. oktober 2022
Zaključni turnir Zahodne medobčinske lige PZDU 
Ptuj v kegljanju
Organizator: Društvo upokojencev Hajdina
Kraj: dvorana DU Hajdina

Ob 17.00 Petek, 14. oktober 2022
Občinsko prvenstvo v vrtnem kegljanju
Organizator: Športno društvo Nova Hajdina
Kraj: paviljon v Športnem parku Nova Hajdina

Ob 9.00 Sobota, 15. oktober 2022
Občinsko prvenstvo v tenisu – pari
Organizator: Tenis klub Skorba
Kraj: Goya center Hajd

Ob 9.00 Sobota, 15. oktober 2022
Memorial Danija Rajha v ribolovu
Organizator: Ribiško društvo Žejne ribice Draženci
Kraj: ribnik v Dražencih

Ob 15.30 Petek, 21. oktober 2022
Nočni pohod na Donačko goro
Organizator: Planinsko društvo Hajdina
Kraj: Donačka gora (odhod z avtobusom izpred Občine 
Hajdina)

Ob 9.00 Sobota, 22. oktober 2022
Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: telovadnica OŠ Hajdina

Ob 14.00 Nedelja, 23. oktober 2022
Dan Otroške nogometne šole Golgeter Hajdina
Organizator: Otroška nogometna šola Golgeter Hajdina
Kraj: Športni park Hajdina

Ob 17.00 Petek, 28. oktober 2022
Občinsko prvenstvo v kegljanju
Organizator: Športno društvo Gerečja vas
Kraj: Kegljišče Deta center Ptuj

Ob 9.00 Sreda, 2. november 2022
Občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: strelišče dvorane Mladika Ptuj

Ob 18.00 Četrtek, 3. november 2022
Občinsko prvenstvo v šahu
Organizator: Športno društvo Gerečja vas
Kraj: Gasilski dom Gerečja vas

Ob 17.00 Petek, 4. november 2022
Odprtje skupinske razstave Likovno-fotografske 
sekcije Občine Hajdina in članov Likovne sekcije TD 
Vurberk
Organizator: Likovno-fotografska sekcija Občine Hajdina
Kraj: dvorana DU Hajdina

Ob 17.00 Sobota, 5. november 2022
Povezani v znanju 2022
Organizator: Kulturno društvo Draženci
Kraj: Dom vaščanov Draženci

Sobota, 12. november 2022

OSREDNJA PRIREDITEV

Ob 13.00 Začetek prinašanja belega in rdečega mošta ter vpis 
prinašalcev mošta v krstno knjigo za leto 2022, pri Hramu 
hajdinskih kletarjev

Ob 15.00 Prihod dveh aktualnih kletarjev letnika 2022 iz naselja 
Turnišče, s konjsko vprego v spremstvu kletarjev prejšnjih 
letnikov in začetek 27. tradicionalne prireditve
»Iz mošta vino – pridi na Hajdino!« v farni cerkvi sv. 
Martina s kulturnim programom in krstom mošta

Ob 16.30 Osrednja prireditev ob 24. prazniku Občine Hajdina
s slavnostnim govorom župana in podelitvijo priznanj za 
najlepše urejeno vaško skupnost in posamezne objekte

Nedelja, 13. november 2022
Ob 10.00 Slavnostna maša ob prazniku sv. Martina

Ob 18.00 Nedelja, 13. november 2022
Gledališka predstava – muzikal Tote babe
Organizator: KGD Ptičica
Kraj: Dom krajanov Skorba

PRIREDITVE OB 24. PRAZNIKU OBČINE HAJDINA


