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Odprto prvenstvo Šentilja –
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UVODNIK
Spoznanja in letni časi

Zunaj je lepo vreme. Pozdravlja nas toplo
sonce in nam s svojimi žarki privablja prijeten nasmeh. Pomlad nas je objela v vseh
svojih čarih in nas prebudila v čudovitih
barvah, ki so najlepše prav spomladi. Narava nam zmeraj prinese kaj novega. Je čudovita učiteljica, le opazovati jo moramo in ji
prisluhniti.
Pomlad nam je dala novo energijo za
ustvarjanje in vlila optimizma, pomladno
utrujenost pa bomo raje kar spregledali. Ob
tem se zavemo, da so spoznanja kakor letni
časi.
S pomladjo se nove zgodbe začenjajo tudi v
lokalnih skupnostih, ki so si že na pragu novega leta za novo obdobje vse zastavile program, mnoge načrte in cilje, a vse v okviru
finančnih zmožnosti in realnih pričakovanj.
A četudi je denarja za lokalne skupnosti vsa-

ko leto manj, kar zagotovo ni obetajoče za
prihodnost, v občini Hajdina ugotavljamo,
da se uspešno končujejo nekatera dela v
komunalni infrastrukturi in odpirajo nove
naložbe, do jeseni pa namerava občina uresničiti vse zastavljene cilje.
Končana so tudi delovna srečanja naših
društev, predstavljeni načrti in pričakovanja
društev za letošnje leto, gasilci so podpisali
anekse k pogodbam o opravljanju javne gasilske službe za leto 2018, najperspektivnejši
in najuspešnejši športniki so prejeli športne
nagrade, nogometne ekipe so uspešno startale v pomladni del prvenstva, za nami so
praznovanja dneva žena in materinskega
praznika, za nami je praznični velikonočni
čas.
Pred nami je že novo praznično obdobje, ki
mu bomo dali poseben pečat in poklon tudi
v občini Hajdina. Torej namig, da naj bo po-

mlad tisti dobri izziv za lokalno skupnost,
dobra iztočnica za nadaljnje delo in predvsem dobra priložnost, ki jo velja izkoristiti
na vseh področjih dela in življenja.
V teh dneh pa le dodobra izkoristimo pomladno-praznične dneve, bodimo v družbi
tistih, ki so nam blizu in s katerimi se imamo lepo. Postavite prvomajski mlaj, na katerem naj vihra slovenska zastava, praznik
dela pa praznujte v spomin na delavce, ki so
leta 1886 protestirali in zahtevali več pravic.
Praznujemo 1. maj s kresovi, budnicami in
proslavami.
Spoštovani občanke in občani,
lepo praznujte prihodnje praznične dneve in
živel 1. maj!
Tatjana Mohorko,
odgovorna urednica Hajdinčana
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19. seja občinskega sveta
Občinski svet Občine Hajdina se je 28. februarja 2018 sestal na 19. redni seji
Sprejeto je bilo:
1. Sklepi in zapisnik 18. redne seje.
2. Zapisnik 6. dopisne seje.
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hajdina za leto
2018.
4. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka
za mlade in mlade družine v Občini Hajdina, s katerim se
določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje plačila
komunalnega prispevka, višina subvencije in postopek za
uveljavljanje subvencije.
5. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hajdina, ki obsega:
1.
opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
2.
tehnologijo, pogoje in način zbiranja odpadkov,
3.
frekvenco prevzemanja odpadkov,
4.
tipizacijo predpisanih zabojnikov za odpadke in
merila za določanje izhodiščne prostornine zabojnikov za
zbiranje odpadkov,
5.
minimalne standarde za določitev zbirnih mest,
prevzemnih mest, začasnih prevzemnih mest in zbiralnic
ločenih frakcij vključno s skupnimi prevzemnimi mesti za
nedostopne kraje,
6.
podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnem centru,
7.
podrobnejšo vsebino registra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
8.
druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih
standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s
predpisi in nemoteno opravljanje javne službe,
9.
javne prireditve in čistilne akcije,
10.
letni program ravnanja s komunalnimi odpadki,
11.
obračun storitev ravnanja z odpadki,
12.
reklamacijski postopek,
13.
izterjavo,
14.
nadzor na terenu,
15.
prehodne in končne določbe.
6. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Hajdina določa
tarifni sistem za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:
–– zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
–– obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
–– odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
–– zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada.

Določa tudi način oblikovanja postavk tarifnega sistema in
način obračunavanja storitev:
1.
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
vključuje zbiranje:
a)
ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
b)
kosovnih odpadkov,
c)
odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
d)
odpadkov s tržnic,
e)
odpadkov iz čiščenja cest,
f)
mešanih komunalnih odpadkov,
g)
izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami,
2.
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
3.
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov,
4.
zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
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7. Sklep o potrditvi DIIP Agromelioracija na območju komasacije Hajdina 4, s katerim Občinski svet Občine Hajdina sprejme predlog sklepa
o potrditvi Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) št. 3301/2018 Agromelioracija na komasacijskem območju Hajdina 4.
8. Sklep o soglasju k določitvi cene
storitve pomoč družini na domu socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini
na domu socialne oskrbe na območju Občine Hajdina, s katerim Občinski svet Občine Hajdina soglaša, da
znaša od 1. 3. 2018:
–– skupna cena storitve socialne
oskrbe na domu ob delavnikih
17,85 EUR,
–– strošek strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora za vse
občine UE Ptuj 2726,09 EUR.
Cena storitve za uporabnika socialne
oskrbe na domu znaša od 1. 3. 2018
ob delavnikih 4,03 EUR na efektivno
uro. Razliko do polne cene storitve bo
Občina Hajdina kot subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna
v višini 77,4 %. Stroške strokovne priprave bo občina sorazmerno številu
uporabnikov v višini 100 % pokrivala
iz sredstev občinskega proračuna.
Občinski svet se je seznanil s Poročilom za obdobje 2017 in Planom dela
za leto 2018 Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine
Hajdina.

ŠESTA DOPISNA SEJA
Na 6. dopisni seji so člani Občinskega
sveta Občine Hajdina sprejeli:
1. Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) Gradnja regionalnih
kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju.
2. Predlog sklepa o potrditvi Letnega programa športa v Občini Hajdina za leto 2018.
SEDMA DOPISNA SEJA
Na 7. dopisni seji so člani Občinskega
sveta Občine Hajdina sprejeli:
Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) št. 331-1/2018 Fitnes
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na prostem v športnem parku Hajdoše v sklopu skupnega projekta Živimo z Dravo.
TRETJA IZREDNA SEJA V APRILU
Občinski svet Občine Hajdina se je 9.
aprila 2018 sestal na 3. izredni seji. Na
seji je bilo sprejeto:
Dopolnjeni osnutek okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za Občinski prostorski načrt
Občine Hajdina in stališča do pripomb javnosti, podanih v času druge javne razgrnitve dopolnjenega
osnutka in okoljskega poročila za
Občinski prostorski načrt Občine
Hajdina.
Občinska uprava
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20. seja občinskega sveta
Občinski svet Občine Hajdina se je 20. aprila 2018 sestal na 20. redni seji.
Sprejeto je bilo:
1. Sklepi in zapisnik 19. redne seje.
2. Zapisnik 3. izredne seje.
3. Zapisnik 7. dopisne seje.
4. Zaključni račun proračuna Občine Hajdina za leto
2017.
5. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna
za leto 2019, s katerim se daje predlog proračuna Občine
Hajdina za leto 2019 v javno razpravo. Predlog proračuna
za leto 2019 bo v javni razpravi do vključno 21. maja 2018.
Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem
zainteresiranim v času uradnih ur na sedežu Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, in na spletni strani

Občine Hajdina www.hajdina.si. V času javne razprave se
pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno
tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa
se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana Občine Hajdina.
6. Sklep o potrditvi DIIP št. 371-13/2018 o rekonstrukciji križišča Skorba – Kolarič (podporni zid), s katerim
Občinski svet Občine Hajdina potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 371-13/2018 o rekonstrukciji križišča Skorba – Kolarič (podporni zid).
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Pred začetkom del in ob izvedbi so izvajalec del, nadzornik in skrbnik projekta ugotovili porazno stanje
na komasacijskem območju, saj manjka 90 % mejnih
znamenj (mejnikov). Prav tako je dosti primerov, ko so
kmetijske površine zorali v cestni svet novih poljskih
poti. Zato pozivajo vse lastnike, da si obnovijo mejna
znamenja.
Dela potekajo dokaj hitro in brez zapletov, razen pri odvozu zemljine v trajno deponijo. Če bodo vremenske
razmere dopuščale, bodo dela končana do 1. junija letos.
Občinska uprava

Občina Hajdina je v aprilu na območju jame Draženci začela postavljati 1,5 m
visoko žično ograjo. Prostor okrog jame bo občina ogradila in tako zaščitila
območje, na katero so nekateri kljub prepovedi dovažali odpadni material in
najrazličnejše odpadke, ki tja ne sodijo.
Foto: Andrej Petek

Občinska uprava

Aktualno na področju investicij
V letošnjem aprilu so se začela napovedana agromelioracijska dela na komasacijskem območju Hajdina 1, ki zajema
območje Slovenje vasi, Gerečje vasi in Hajdoš. Dela naj bi končali do 1. junija letos.

Obnova javne razsvetljave v Dražencih, pred krožiščem izvoza z avtoceste. Na
tem odseku so bile luči še na lesenih drogovih. Zamenjali smo jih s kovinskimi
kandelabri.

Podaljšanje javne razsvetljave pri osnovni šoli do parkirišča in igrišča z umetno
travo

Čistilna akcija v občini Hajdina bo 15. septembra

Na komasacijskem območju Hajdina 1 trenutno potekajo obsežna agromelioracijska dela.
Na območju agromelioracije je že bila izvedena komasacija kmetijskih zemljišč Hajdina 1. Komasacijsko območje je
zajemalo dele naslednjih katastrskih občin: 393 Slovenja
vas, 394 Gerečja vas in 395 Hajdoše. Površina komasacijskega območja znaša 240 ha. Na tem območju se bo izvedla še agromelioracija. Na območju izvedene komasa-

cije Hajdina 1 bodo izvedena naslednja agromelioracijska
dela: ureditev novih poljskih poti v dolžini 8912 m, vzdrževalna dela oziroma rekonstrukcija na obstoječih poljskih poteh
v dolžini 1566 m in izravnava terena na površini 35.470 m2.
Vrednost investicije znaša 253.704,51 evra.
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S prihodom pomladi pride na vrsto divja odlagališča in razpršene od- Vnaprej hvala za vašo pripravljenost
tudi pomladansko čiščenje okolice padke ter prispevali k večji okoljski in pomoč.
Občina Hajdina
v naravi. A ker je bila letošnja zima ozaveščenosti ljudi.
nekoliko daljša kot ponavadi, je občina Hajdina predvideno tradicionalno spomladansko čistilno akcijo
prestavila na jesen.
V sodelovanju z vaškimi odbori in
društvi bo občina Hajdina čistilno akcijo izvedla 15. septembra 2018, ko
bo potekala čistilna akcija Očistimo
Slovenijo 2018. Novost letošnje čistilne akcije je tudi, da bo akcija hkrati
potekala v več kot 150 državah sveta.
Po predvidevanjih organizatorjev naj
bi bilo v akcijo vključenih več kot 370
milijonov ljudi.
Vse, ki vam je skrb za okolje pomembna, občina Hajdina vabi, da se
15. septembra pridružite čistilni akci- Skupaj lahko veliko prispevamo k lepšemu, prijaznejšemu in čistejšemu okolju.
ji. Skupaj bomo združili moči, očistili Foto: TM
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Pasji iztrebki na javnih površinah
velik problem

Komaj smo dočakali vremensko otoplitev in sprehode po toplem spomladanskem soncu. Topitev snega
pa je s seboj prinesla tudi rjave sledi
nepobranih pasjih iztrebkov, ki so
jih za svojimi hišnimi ljubljenčki pustili njihovi lastniki. V Spodnjem Podravju opozarjajo na problematiko
puščanja pasjih iztrebkov na javnih
površinah.
Ne gre za posamezne kupčke pasjih
iztrebkov, ki so skriti v grmovju, ampak so z njimi posejane zelenice, otroška igrišča in sprehajalne steze, opozarjajo v Medobčinskem redarstvu
Skupne občinske uprave občin (SOU)
Spodnjega Podravja.
Ponavadi vsi kritiziramo in se zgražamo nad iztrebki malih živali, vendar je
zelo očitno, da veliko število vodnikov

psov pasjih iztrebkov ne pobira. Pri
vsem tem so najmanj krivi psi, ki žal
ne morejo nositi vrečke in sami za seboj pobirati iztrebkov.
ZARADI NEPOBRANEGA PASJEGA
IZTREBKA BOLNEGA PSA SE LAHKO
OKUŽI ZDRAV PES
V raziskovalni nalogi iz leta 2015 je
dijak Krištof Križanec med drugim
analiziral 48 vzorcev pasjih iztrebkov
in ugotovil, da so bila v 27 vzorcih
jajčeca zajedavcev (56 %), od tega je
bilo 22,22 % vzorcev okuženih z dvema vrstama parazitskih jajčec. Iz teh
izsledkov je nedvoumno jasno, da se
zaradi nepobranega pasjega iztrebka
bolnega psa lahko okuži tudi zdrav
pes, da ne govorimo o varni igri otrok
na zelenicah v parkih in v peskovnikih
otroških igrišč.
NEUPOŠTEVANJE DOLOČB SE KAZNUJE Z GLOBO 100 EVROV
Odloki o javnem redu in miru, sprejeti
v večini občin v Spodnjem Podravju,
so omogočili pristojnost za nadzor
in ukrepanje nad vodniki psov tudi
občinskim prekrškovnim organom. V
odlokih je določeno, da je zaradi varovanja zdravja in čistoče prepovedano
puščati iztrebke domačih živali na jav-

nih površinah. Vodnik psa mora zato
imeti pri sebi ustrezno vrečko za pobiranje iztrebkov, ki jo mora na zahtevo
občinskega redarja ali občinskega inšpektorja tudi pokazati. Neupoštevanje teh določb se kaznuje z globo 100
evrov. Občinski redarji izvajajo naloge
kot uniformirane osebe, zaradi njihove prepoznavnosti pa je težko ugotoviti kršitve puščanja pasjih iztrebkov.
Nadzori nad vodniki psov se opravljajo skoraj vsakodnevno, ob rednih obhodih predvsem v poznih večernih in
jutranjih urah. Pri delu je ugotovljeno,
da imajo vodniki psov pri sebi vrečko,
vendar pa je vprašanje, ali bo pasji iztrebek pobran, če ne bo v bližini nadzornih organov ali drugih občanov.
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) v tretjem
odstavku 11. člena določa, da mora
skrbnik psa na javnem kraju zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes
na povodcu. V tretjem odstavku 46. a
člena ZZZiv je določeno, da se z globo
od 200 do 400 evrov kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s
to določbo.
Robert Brkič,
vodja medobčinskega redarstva
SOU SP
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OBJAVA
JAVNI RAZPIS
O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2018
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
–– pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim
proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
(2) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma
ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe
Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali
dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo
dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de
minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(3) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih
proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe
Uredbe (ES) št. 875/2007 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na
primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(4) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki
se odobri in izplača istemu upravičencu oziroma enotnemu
podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 1408/2013, ne sme presegati 15.000 EUR v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
(5) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se
odobri in izplača prejemniku oz. enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013,
ne sme presegati 15.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka pa kumulativni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijskem sektorju
v katerem koli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve tretjega odstavka 3. člena Uredbe
Komisije (EU) št. 1408/2013.
(7) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Hajdina
ali do države.
(8) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hajdina za
obdobje 2014–2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/15;
v nadaljevanju Pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Hajdina
za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17 in 10/18)
objavlja Občina Hajdina
JAVNI RAZPIS
O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI HAJDINA ZA LETO
2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na
območju Občine Hajdina za naslednja ukrepa:
1.
UKREP A: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo,
2.
UKREP D: Podpora delovanju neprofitnih organizacij na področju kmetijstva v Občini Hajdina.
II. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina za
leto 2018 na proračunski postavki 1102404 Kmetijstvo
po razpisu v skupni višini 19.000,00 EUR in na proračunski postavki 1102202 Izobraževanje – delovanje društev
gospodinj v višini 11.524,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. O razdelitvi in
višini finančnih sredstev odloča strokovna komisija.
Najmanjši skupni znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo je 100 EUR, najvišji skupni znesek pa do 3.000 EUR
na kmetijsko gospodarstvo.
DODELITEV POMOČI
1. UKREP A: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo
1. Splošne določbe
(1) Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 so
upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
–– pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali
količine proizvodov, danih na trg;
–– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
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dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
2. Kumulacija pomoči
(1) Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z
istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma
enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč,
če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči,
ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
(2) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki
spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št.
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mnimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), se
pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem
ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis,
dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(3) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis,
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo
de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture,
do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št.
717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (Uradni
list EU L 190/14 z dne 28. 6. 2014), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de
minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
717/2014.
3. Upravičenci
Kmetijska gospodarstva s sedežem na območju Občine Hajdina – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s
primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi 1 k Pogodbi, imajo v lasti oziroma zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Hajdina in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
4. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(1) Pomoči bodo dodeljene naložbam v opredmetena
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Nalož-

be morajo biti izvedene na območju Občine Hajdina in
se ohraniti vsaj dve (2) leti.
(2) Cilji ukrepa:
–– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
–– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
–– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo
kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo
in varčevanjem z energijo in vodo.
(3) Upravičeni stroški:
–– gradnja, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer je kupljeno zemljišče
upravičeno le do 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
–– stroški za nakup materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov;
–– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
–– nakup ali zakup mehanizacije in opreme (rabljene
ali nove) do tržne vrednosti sredstev;
–– pridobitev ali razvoj računalniške programske
opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih
pravic in blagovnih znamk.
(4) Pomoč se ne dodeli za:
–– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
–– zasaditev letnih rastlin,
–– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
–– nakup živali,
–– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,
–– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot so
marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja,
–– obratna sredstva.
(5) Finančne določbe:
–– bruto intenzivnost pomoči:
–– do 50 % zneska upravičenih stroškov,
–– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno
pomočjo presegli skupni znesek pomoči de minimis iz četrtega odstavka 6. člena Pravilnika.
2. UKREP D: Podpora delovanju neprofitnih organizacij
na področju kmetijstva v Občini Hajdina
1. Občina sofinancira tudi programe na področju kmetijstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči.
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2. Cilj podpore je spodbujanje delovanja in povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v društvih, povezanih s kmetijstvom (in gozdarstvom), ki s
svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju
kmetijstva ter poseljenosti podeželja.
3. Upravičeni stroški:
–– sofinancirajo se programi dela društev s področja
kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo;
–– materialni stroški delovanja;
–– vlaganja v opremo, potrebno za delovanje društva;
–– prireditve (org. razstave, materinskega dne), ki jih
izvaja društvo;
–– izdajanje društvenega glasila in druge dejavnosti
društva.
4. Upravičenci do pomoči:
–– pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se
dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo
na območju Občine Hajdina. Proračunska sredstva
se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.
5. Pogoji za pridobitev sredstev:
–– vloga,
–– dejavnost društva mora potekati na območju Občine Hajdina,
–– seznam članov društev.
III. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Do sredstev so upravičeni vlagatelji, ki za ta namen še
niso prejeli podpore javnih sredstev. Če je upravičenih
vlog več, kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena
sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.
Pogoji za pridobitev po predhodno odobreni vlogi:
–– ustrezno dovoljenje/dokumentacija za izvedbo
investicije;
–– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere uveljavljajo pomoč;
–– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2017
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
–– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem
kmetijske dejavnosti.
IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog:
–– do 15. 10. 2018 za ukrep A delitev pomoči,
–– do 28. 5. 2018 in 3. 12. 2018 za ukrep D delitev pomoči.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sred-
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stev.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od
16. 10. 2017 do 15. 10. 2018. Dokazila o plačilu in plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom
iz tega obdobja. Upravičena sredstva bodo izplačana v
15 dneh po podpisu pogodbe.
Dodeljena sredstva mora upravičenec porabiti v obdobju od 16. 10. 2017 do 15. 10. 2018 za namen, za katerega so mu bila dodeljena.
Vloge – prijavne obrazce za ta razpis – in vso zahtevano dokumentacijo je treba dostaviti v zaprti ovojnici s
pripisom »RAZVOJ PODEŽELJA« na naslov Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina. Vloge bo obravnavala strokovna komisija v roku 30 dni od datuma, določenega za sprejem vlog. Vlagatelji bodo v roku 30 dni
od odpiranja vlog obveščeni o odobritvi sredstev oz.
zavrnitvi s sklepom.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne
izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani
dvignejo na Občini Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, v tajništvu občine. Objavljeni so tudi na spletnih
straneh Občine Hajdina www.hajdina.si. Kontaktna
oseba občine je direktorica občinske uprave Valerija
Šamprl, telefon 02 788 30 30.
Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar

OBJAVA
Zbiranje predlogov za oddajo občinskega prostora v najem
na naslovu Zg. Hajdina 44a, Hajdina.
Občina Hajdina ima v lasti poslovni prostor na severni strani
poslovno-stanovanjske stavbe v velikosti 68 m². Občane Občine
Hajdina prosimo, da podajo predloge in povedo svoje želje, kaj bi
želeli imeti v opisanem prostoru.
Občina Hajdina

April 2018

OBJAVA
JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2018
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2018
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17 in 10/18) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/14) župan Občine Hajdina objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA
MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2018
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje
ukrepe:
–– sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
–– sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.
II. VIR
Razpoložljiva proračunska sredstva na postavki 1402101
Razvoj gospodarstva.
III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina za
leto 2018 v višini 17.566,00 EUR na proračunski postavki
1402101 Razvoj gospodarstva; za 1. ukrep sofinanciranje
materialnih in nematerialnih investicij 14.566,00 EUR in
za 2. ukrep sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest 3.000,00 EUR.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičenci do pomoči so:
–– podjetja, ki imajo sedež na območju občine in s krajem investicije v Občini Hajdina;
–– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar
gre za sofinanciranje samozaposlitve;
–– mikro in majhna podjetja, ki imajo sedež dejavnosti
izven Občine Hajdina, če ima poslovno enoto v Občini Hajdina, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za
nedoločen čas iz Občine Hajdina (stalno bivališče) in
investira na območju Občine Hajdina.
Za podjetje se šteje:
–– samostojni podjetnik posameznik;
–– majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter le-
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tni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio
EUR);
–– srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250
oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali
bilančna vsota ne presega 43 mio EUR).
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko praviloma
pokriva do 50 % upravičenih stroškov (brez DDV).
O višini zneska bo odločala komisija, ki jo imenuje župan.
Če je upravičenih vlog več, kot je razpoložljivih sredstev,
se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.
Do pomoči niso upravičena podjetja, ki:
–– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
–– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
–– sodijo v sektor ribištva in ribogojstva;
–– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
–– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih
proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
–– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo
na trg;
–– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce;
–– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine;
–– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.
V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH
Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo
nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna,
kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki
so že izvedeni oziroma se že izvajajo.
Obrestna mera se lahko sofinancira tudi za investicijo, ki
je nastala po najetju kredita za posamezno investicijo do
konca trajanja kredita.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis
ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s
tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z uredbo o skupinskih izjemah ali
v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES).

April 2018
1. UKREP: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem
materialnih in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:
–– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na
območju občine;
–– stroški izdelave investicijskih programov in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
–– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih
prostorov;
–– stroški osnovnih sredstev, namenjenih posodobitvi dejavnosti;
–– stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo
materialne investicije.

družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic
ter je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 10
minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bila najmanj 6 mesecev prijavljena na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve, in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer
samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
–– stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja in programske
opreme;
–– stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo
nematerialne investicije.

Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 1.000,00 EUR na upravičenca.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa,
ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki
nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na
območju občine.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in
/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca
najmanj 3 leta.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 4.000,00 EUR na upravičenca (upoštevajo se računi brez DDV).
2. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja
novih delovnih mest
Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
–– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5
oziroma 10 minimalnih mesečnih plač;
–– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične
osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine ali
registrirano dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih
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Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih
mest so podjetja iz 4. točke tega razpisa in podjetja, ki imajo
poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine
poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev
je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve osebe, ki ima
stalno bivališče na območju občine in če nova zaposlitev
pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja upokojitev.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 leta.

VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 15. oktober 2018.
Vlogo – prijavne obrazce – in vso zahtevano dokumentacijo
je treba dostaviti v zaprti ovojnici s pripisom »RAZPIS – RAZVOJ GOSPODARSTVA« na naslov Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina.
1. Osnovni podatki na vlogi
Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega
projekta ter številka transakcijskega računa.
2. Dokumentacija – priloge:
K vlogi je treba priložiti še:
–– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti (odločba o vpisu v register);
–– izkaz poslovnega izida, iz katerega je razvidno, da
podjetje ni v težavah;
–– dokazilo davčne uprave o plačanih prispevkih;
–– izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral
na območju Občine Hajdina;
–– izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen;
–– izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen del je že dobil iz
drugih virov, vključno z navedbo dajalca in o že
odobreni in še neizplačani pomoči de minimis;
–– izjavo prosilca o kandidaturi za pomoč de minimis;
–– izjavo prosilca o povezanih družbah in o združitvi
ali razdelitvi podjetij.
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K posameznim projektom znotraj ukrepa je treba priložiti
še:
• sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij:
–– račune z dokazili o plačilu za izvedene aktivnosti
z datumom iz obdobja od 16. 10. 2017 do 15. 10.
2018;
–– stroške obrestne mere za najete kredite za izvedbo
materialne/nematerialne investicije;
–– pogodbo o najetem kreditu;
–– dokazilo o višini obresti za tekoče leto s strani izbrane poslovne banke za materialne/nematerialne
investicije;
• sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih delovnih mest:
–– v primeru samozaposlitve:
–– dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 6 mesecev prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve (dokazilo ZRSZ) oziroma
–– dokazilo o predhodni zaposlitvi (izpis obdobij zaposlitev izda ZPIZ);
–– v primeru odpiranja novih delovnih mest:
–– dokazila o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni
oziroma so ostali brez zaposlitve;
–– dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podjetju v letu pred odprtjem delovnega mesta, tj.
obrazec prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vsakega izmed
zaposlenih v letu pred odprtjem delovnega mesta.
Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak

ukrep. V primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več projekti, mora biti vsak projekt na svojem obrazcu. Vloga mora
vsebovati vsa zahtevana dokazila. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom
na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na
Občini Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina. Objavljeni so
tudi na spletnih straneh Občine Hajdina www.hajdina.si.
Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem – upravičencem – v odvisnosti od finančnih zmožnosti občinskega
proračuna.
Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, bo sprejet najkasneje v
roku 30 dni od poteka razpisnega roka oziroma popolne vloge
upravičenca.
Pomoč de minimis se ne glede na datum izplačila šteje za dodeljeno z dnem pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev.
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župan občine Hajdina mag. Stanislav
Glažar. Čestital jim je za nov dosežek
in se jim zahvalil, ker s tem veliko prispevajo k promociji občine. Izrazil je
zadovoljstvo, da so nagrajenci tudi
iz lokalne skupnosti, ki je povezana z
vinom ter slovi po uspešnih vinogradnikih in vinarjih. Ob tej priložnosti
so nagrajeni vinarji predstavili tudi
svoja vina in pripravili manjšo degustacijo.
Besedilo in foto: TM
Župan mag. Stanislav Glažar je v prostorih občine Hajdina pripravil krajši sprejem za nagrajene vinarje Viljema Vidoviča, Slavka Peska in Iva Rajha.

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

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar

Odličja vinarjem in sprejem pri županu
Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze (DVSH) je v soboto, 7. aprila, v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju
pripravilo slovesnost ob zaključku že 28. ocenjevanja vin – Vino Ptuj 2018, na kateri so podelili bronasta, srebrna, zlata
priznanja, veliki priznanji ptujskega ocenjevanja ter razglasili šampione in prvake sort. Med prejemniki vinskih odličij
so tudi vinarji iz občine Hajdina.
Viljem Vidovič s Hajdine je za rumeni
muškat (ocena 18,03) prejel zlato priznanje. Slavko Pesek iz Dražencev je
za kerner (ocena 18,03) prejel zlato
priznanje, prav tako pa je zlato priznanje prejel tudi za zvrst (ocena 18,20).
Ivo Rajh iz Dražencev je za laški rizling
(ocena 18,13) prejel zlato priznanje,
prav tako zlato tudi za sauvignon
(ocena 18,17), za renski rizling (ocena
15,80) pa priznanje za sodelovanje.
Nagrajene vinarje na Vino Ptuj je nekaj
dni po podelitvi na sprejem povabil
Na Ptuju so bila že osemindvajsetič podeljena vinska odličja.
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Gasilci v OGZ Ptuj podpisali pogodbe o opravljanju
javne gasilske službe
Območna gasilska zveza Ptuj je že enaindvajsetič pripravila slovesni podpis aneksov k pogodbam o opravljanju javne
gasilske službe na območju občin Hajdina, Markovci, Cirkulane in Mestne občine Ptuj, v občini Zavrč pa so podpis opravili naknadno. Slovesni dogodek je bil konec marca v občini Cirkulane.
Na podpisu so se poveljnikom občinskih gasilskih poveljstev in predsednikom gasilskih društev pridružili predsednik in poveljnik OGZ Ptuj, Marjan Meglič in
Zvonko Glažar, predstavnik MO Ptuj in vodja oddelka za
splošne zadeve mag. Janez Merc, župan občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar in župan občine Cirkulane Janez
Jurgec. S podpisom pomembnih dokumentov so gasilcem zagotovili vse pogoje za nemoteno delo v sistemu
zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter načrtovani razvoj v letu 2018.
DAN GASILCA OGZ PTUJ JUNIJA NA HAJDINI
Predsednik OGZ Ptuj Marjan Meglič je na podpisu

Slovesni utrinek z letošnjega podpisa gasilskih aneksov v OGZ Ptuj
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aneksov dejal, da bodo s sredstvi financirali mnoge programe in naloge, ki so v programski zasnovi zveze za leto
2018. Del sredstev je namenjen tudi za pokrivanje materialnih stroškov in za delovanje gasilskih društev, občinskih
poveljstev in zveze, je dodal Meglič. Ob tem je na kratko
predstavil še letošnji program dela in načrtovane investicije, med katerimi je izpostavil nabavo gasilskih vozil v gasilskih društvih, tudi v PGD Hajdina. OGZ Ptuj bo letošnji
Dan gasilca obeležila v občini Hajdina, v PGD Hajdina, kjer
bo slovesnost v soboto, 2. junija, še prej, 18. in 19. maja, pa
bo na Ptuju velik dogodek – Kongres Gasilske zveze Slovenije, je še povedal Marjan Meglič.
TM
Vodstvo GPO Hajdina s predsedniki in predstavniki gasilskih društev v družbi
župana mag. Stanislava Glažarja na podpisu pogodb v Cirkulanah
Foto: Janez Liponik
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Ptuj v pripravah na
Kongres Gasilske zveze
Slovenije

V OGZ Ptuj so priprave na kongresni dogodek v polnem teku.

V zadnjih tednih se je na Ptuju sestal tudi širši organizacijski odbor, vodstvo OGZ Ptuj pa je predstavilo glavna
navodila pred velikim majskim dogodkom, predstavljena pa je bila tudi vsebina s programom dvodnevnega
dogajanja na Ptuju. Veliko dela je sicer že opravljenega,
glavnina pa šele prihaja in s tem številne obveznosti, ki
čakajo okrog 300 prostovoljnih gasilcev na Ptujskem, ki
so vključeni v organizacijo gasilskega kongresa.
Na Ptuju se želijo predstaviti kot najboljši gostitelj, je poudaril Marjan Meglič, predsednik OGZ Ptuj. Dodal je, da
je to velik izziv za številno gasilsko ekipo, ki ima za sabo
mnoge akcije in veliko izkušenj. »Zavedamo se, da brez
podpore lokalne politike, brez razumevanja naših idej in
zamisli ne bi šlo. Nekje se končajo meje človeških zmožnosti oziroma so za izvedbo tako velikega dogodka
premalo. Imamo podporo vseh petih občin – Cirkulan,
Hajdine, Markovcev, Zavrča in MO Ptuj, katerih gasilci sestavljajo OGZ – in še večjo podporo vseh štiriindvajsetih
prostovoljnih gasilskih društev iz teh občin.«
NA KONGRESU PRIČAKUJEJO DO 5 TISOČ UNIFORMIRANIH
GASILCEV
Zvonko Glažar, poveljnik OGZ Ptuj, pred kongresom pravi, da imajo skupaj z gasilskimi oficirji že bogate izkušnje,
kako organizirati in voditi večje število gasilcev na intervencijah večjih razsežnosti. Poudarja, da gasilski kongres
ni intervencija, vendarle pa je za usklajenost dogodkov,
pripravo infrastrukturnih in tehničnih pogojev dela ter
za dobro počutje do 5000 uniformiranih gasilcev treba
opraviti mnogo vidnega in še več nevidnega dela.
ORGANIZACIJA KONGRESA USMERJENA V VARNOST OBČANOV
»Vaše zaupanje je naša odgovornost. To je slogan, ki smo
ga gasilci iz OGZ Ptuj povzeli kot motiv, s katerim smo
pristopili k organizaciji tako velikega dogodka. To delo
bomo tudi tokrat opravili gasilci – prostovoljci iz območne zveze – s pomočjo kolegov iz podravske regije.
Gasilcem iz OGZ Ptuj zadano zaupanje Gasilske zveze Slo-

Območna gasilska zveza Ptuj in Mestna občina Ptuj bosta
18. in 19. maja gostiteljici XVII. Kongresa Gasilske zveze
Slovenije, največjega gasilskega dogodka v državi. Priprave na dogodek, pri katerem bodo sodelovali tudi gasilci iz občine Hajdina in bo prvič na Ptuju, so v polnem teku.
venije ni zgolj naloga, ki jo moramo opraviti. Nalogo smo
vzeli kot izziv. Zadana naloga nam je kot učni poligon, na
katerem teoretično znanje s področja vodenja velikih intervencij prenašamo v prakso in s tem testiramo svojo organiziranost. Kot vse naše gasilske vaje, izobraževanja in
mnogo drugega, kar opravljamo v neštetih prostovoljnih
urah, je tudi organizacija kongresa v maju 2018 na Ptuju
usmerjeno v varnost naših občanov.«
TM
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Presmeci za cvetno
nedeljo in razstava
pisank v cerkvi
Turistično društvo Mitra Hajdina je poleg drugih aktivnosti, ki potekajo in o katerih bo več povedano na zboru članov v aprilu, dokazalo svojo prisotnost med hajdinskimi
društvi tudi v času velikonočnih praznikov.

April 2018

Velikonočna razstava Društva žena in deklet občine
Hajdina
Po nekajletnem premoru je v času velikonočnih praznikov, od 31. marca do 2. aprila, spet prišla vrsta na članice Društva
žena in deklet občine Hajdina, da širši javnosti pokažejo, kaj počnejo v prostem času. Dragica Vegelj in Karla Debernardi
sta imeli težko delo, da sta na mize in stene dvorane razporedili vse prinesene izdelke in jih smiselno uredili.
S seznama sodelujočih je razvidno,
da so tokratno razstavo s svojim
znanjem obogatile: Marija Ambrož,
Karla Debernardi, Jožica Dimovski,
Nada Galun, Nežka Gojkovič, Ida Janžel, Kristina Kirbiš, Marta Lešnik, Anica
Maher, Vilma Mesarič, Angelca Mlakar,
Tinica Pesek, Marija Pulko, Marija Repič, Danica Serdinšek, Tilčka Štumberger, Marjana Veronek, Anica Zidarič in
Marija Žunkovič.
V knjigi vtisov je bilo moč razbrati
številne pohvale in čestitke, ki si jih
ustvarjalke ročnih del in klekljarice
pošteno zaslužijo. Morda bi ob naslednji razstavi dodali le še to, kar
smo nekateri pogrešali – listek z
imenom in priimkom mojstric poleg
izdelkov, ki so jih postavile na ogled.

Pisanke v cerkvi sv. Martina na Hajdini
Pripravili so slikovito razstavo pisank in jih dali na ogled
vernikom v cerkvi sv. Martina na Hajdini. Tudi mnogi FB-prijatelji so se navdušili nad njihovo barvitostjo in domiselnostjo, s katero so se izkazali tisti, ki poleg klasičnega
načina krašenja pisank želijo narediti še nekaj izvirnega.
Poleg članov TD se je v knjigo razstavljavcev vpisalo še pet
nečlanov, ki pa bodo morda sčasoma začutili pripadnost
enemu najmlajših društev v občini Hajdina.
Z njihovim delom je zelo zadovoljen župnik, naddekan
Marijan Fesel. Pohvalil je tudi skupino, ki je v soboto, 24.
marca, v prostoru poslovno-stanovanjskega centra na Hajdini izdelovala presmece za blagoslov na cvetno nedeljo.
Le nekaj malega jih je neprodanih ostalo na stojnici pred
cerkvijo.
Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Kamor seže pogled, so na ogled mojstrovine rok članic Društva žena in deklet občine Hajdina, ki jih vodi
Marija Pulko.

Že na začetku je bilo veliko videti, kaj šele na koncu delovne akcije in v nedeljo
pred obema mašama pri hajdinski cerkvi. Medgeneracijsko sodelovanje pri izdelavi je vedno dobrodošlo.

Blagoslov velikonočnih jedi v Hajdošah

Prireditev ob materinskem
prazniku v Dražencih
Zadnjo nedeljo v marcu je Vaški odbor Draženci skupaj s Kulturnim društvom
Draženci in s pomočjo drugih vaških društev že tradicionalno organiziral prireditev ob materinskem prazniku.

Turistično društvo Mitra Hajdina je poleg drugih aktivnosti, ki potekajo in o katerih bo več povedano na zboru članov v
aprilu, dokazalo svojo prisotnost med hajdinskimi društvi tudi v času velikonočnih praznikov.
Kapelo in njeno okolico vaščani lepo uredijo in okrasijo, a
letos je zagodlo vreme, zato je bil blagoslov v dvorani gasilskega doma. Dvorana je bila polna do zadnjega kotička.
Veliko staršev je s seboj pripeljalo tudi majhne otroke. Dogodek vsako leto popestrijo pevci MoPZ PGD Hajdoše. Tudi
letos so zapeli Oljsko goro. Velikonočne jedi je blagoslovil
farni župnik, naddekan Marijan Fesel ob pomoči bogoslovca Primoža.
Besedilo in foto: Hilda Bedrač

Košarice z dobrotami pri blagoslovu
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Besedilo in foto: Silvestra Brodnjk
Sekcija recitatorjev in mladih igralcev
Kulturnega društva Draženci je pripravila odličen program, v katerem
so se zvrstili najmlajši in malo starejši
otroci. Pokazali so pisan nabor spretnosti in znanj, saj so prepevali, recitirali, igrali ter vnesli v program veliko
smeha in dobre volje. Veliko veselja in
razburljivosti je tudi letos dodala kratka gledališka predstava Mišji dol avtorice Saške Serec Šijanec, kar kaže na
zainteresiranost mlajših otrok za morebitno mladinsko gledališko sekcijo.
Kot že v preteklih letih so se priprave
na prireditev začele zgodaj, takoj po
pustnem času, zato velja zahvala tudi
članicam organizacijskega odbora, ki
se vsako leto znova angažirajo in pripravljajo vsebinsko pester program:
Janji Radaš, Kseniji Cebek, Andreji Drevenšek in Saški Serec Šijanec.
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Pevsko in instrumentalno vsebino so
letos dali tudi mladinci in tako vnesli
sproščeno vzdušje po uradnem kulturnem programu.
Predsednik VO Damijan Cebek je tudi
letos poskrbel, da so vse obiskovalke
prejele majhno darilo in v sproščenem vzdušju ostale na zakuski, ki se

je zavlekla v prijetno nedeljsko popoldne. Posebno pozornost je izkazal tudi vaščanki Mariji Cestar, ki je s
svojimi častitljivimi 95 leti najstarejša
vaščanka Dražencev.
Predsednik VO se je v svojem govoru
dotaknil vseh, ki so na kakršen koli način pomagali pri izvedbi prireditve, in

jim v znak zahvale podelil majno pozornost. Zahvala pa velja tudi drugim
vaškim društvom in kuharju Srečku
Fajtu, ki je poskrbel za odlično zakusko na prireditvi.
Saška Serec Šijanec
Foto: arhiv KD
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Cvetje, lepa pesem, prijazna beseda in otroška
radoživost za vse žene
V nedeljo, 25. marca, je bil tudi Dom krajanov Skorba odet v praznično pomladno kuliso. Vaški odbor je v sodelovanju z
društvi na praznovanje in prijetno proslavo povabil vaščanke in tudi vaščane, skupaj pa so doživeli veliko lepega.
Na lepo okrašenem odru so se s prijazno besedo, pesmijo, plesom in
igro predstavili mladi gledališčniki KD
Skorba in otroci v glasbeno-pevskih
točkah. Ob koncu proslave so otroci
vse žene v dvorani obdarili še z rožico, v imenu organizatorja proslave
pa je zbrane nagovorila in ženam ob
prazniku čestitala predsednica VO in
KD Skorba Renata Gabrovec. Ob tej
priložnosti se je za dolgoletno dobro
sodelovanje in skrb za dom krajanov
zahvalila dosedanjemu gospodarju
Ivanu Ogrincu. Tudi sam je priložnost
izkoristil za kratek nagovor in zahvalo
vsem tistim, ki so mu zaupali in ostali hvaležni za vse do danes. Neuradni
del prireditve so prevzeli moški – ekipa skorbovskih pubecov. Postregli so
s sladkimi dobrotami in z domačimi
dobrotami obložili tudi mizo, svoj del
domačnosti iz vaškega soda pa so dodali še skorbovski kletarji.
Besedilo in foto: TM

Utrinki s proslave v Dražencih

Oratorij Hajdina 2018
Letošnji oratorij bo potekal pod geslom Eno je potrebno.
Na oratoriju bomo spoznavali slovenskega misijonarja
med Indijanci Friderika Barago. Posebno pozornost bomo
namenili zakramentom, predvsem zakramentu svetega
krsta, in tudi naravi – okolju, v katerem živimo. Indijanci so
namreč živeli v pristnem stiku z naravo in z njo živeli. Ne
smemo pozabiti ohraniti tega, kar je Bog ustvaril za nas.
Rok za prijave je 2. julij 2018, prispevek za enega otroka je

15 evrov.
Za morebitna vprašanja smo dosegljivi po elektronski pošti: oratorij.hajdina@gmail.com ali obiščite župnijsko spletno stran zupnija-hajdina.rkc.si ali nas pokličite na 031 569
689 (Primož Lorbek, vodja oratorija), kjer boste dobili vse
potrebne informacije o hajdinskem oratoriju.
TM
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V Skorbi so tudi letos združili praznovanje dneva žena in materinskega praznika.
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Ob dnevu žena in materinskem dnevu v Hajdošah

Pesmi za mamo

V dvorani gasilskega doma v Hajdošah je bilo 23. marca praznično. V lepo okrašeni dvorani so se zbrale žene, matere,
babice in tete na že tradicionalni proslavi, ki jo vsako leto organizira Vaški odbor Hajdoše v počastitev vseh žensk.

Letošnja cvetna nedelja, 25. marca, je bila posebej praznična, saj smo praznovali tudi materinski dan. Sončno
nedeljsko popoldne je bilo namenjeno proslavi, ki so jo
članice DŽD in MePZ skupaj z najmlajšimi in instrumentalistkama pripravili v čast našim mamam.

Otroci vseh starosti iz Hajdoš in tudi
iz Skorbe so pod vodstvom Nine Bedrač, Tjaše Glažar, Katje Bedrač in
Klavdije Paveo pripravili prisrčen kulturni program pod sloganom Lepa si
… Nastopili so tudi Štajerski frajtonarji, pevci MoPZ PGD Hajdoše in domača pesnica Olga Vidovič. Na koncu so
nastopajoči ženskam zapeli popevko
Lepa si pevke Nine Pušlar. Otroci so
udeleženke obdarili s čudovito cvetočo lončnico. Po proslavi so se vsi
skupaj posladkali z okusno domačo

gibanico, ki so jo za ta namen spekli
pri Golobovih v Dražencih.
Ob prijetnem druženju so skupaj nazdravili z obljubo, da se na prireditvi z

novimi presenečenji spet srečajo prihodnje leto.
Hilda Bedrač

Petra Habjanič je na frajtonarico zaigrala dve pesmi.

Mama je vedno na naši strani, nas brani, tudi če nimamo
prav, pomaga nam iz zadrege, vse naredi za nas, saj verjame v nas. Ne najdemo večjega bogastva na tem planetu, kot je ljubezen v srcih vseh mam na svetu.
To je le nekaj besed, s katerimi so nastopajoči obogatili
praznični program na odru v dvorani gasilskega doma
v Gerečji vasi. Poleg najmlajših Nie, Naje, Teje, Lana in
Aneja so kulturni program popestrili tudi člani domačega MePZ, Petra Habjanič s harmoniko in članica domačega društva flavtistka Leonida Lešnik s klavirsko spremljavo domačega zborovodje Petra Krajnca. Ves kulturni
program je v celoto povezala mlada članica Kaja Intihar.
Ob koncu proslave so članice društva pripravile majhno zakusko za vse udeležence. Tako je ponovno zaživel
oder v dvorani gasilskega doma v Gerečji vasi, napolnjen z besedo, pesmico in cvetlico.

Prireditev je povezovala mlada članica Kaja Intihar.

Besedilo in foto: MI

Najpogumnejši med najmlajšimi, mali Nii, so se na odru pridružili še Anej, Lan,
Teja in Naja.

S pesmimi je proslavo popestril tudi domači MePZ DŽD Gerečja vas.

Utrinki s proslave v Hajdošah. Foto: Tina Sel
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Predsednica DŽD Magda Intihar se je v imenu članic in vseh nastopajočih zahvalila obiskovalcem, še posebej pa mamam, in jih povabila na prijetno druženje ob
majhni zakuski. Najmlajši so mamam v zahvalo podarili še cvetlico.
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Ko to pišem, sem že dodobra pozabila
na negotovost ob ponedeljkovi jutranji vremenski napovedi, ki ni obetala
nič dobrega. Kako bodo s primorskega konca pripotovali v snežnem metežu? Ali bodo naši občani raje obsedeli doma ob toplih radiatorjih, kot se
odpravili v Dom krajanov v Skorbo, ki
sta ga Kulturno društvo Skorba skupaj z Društvom žena in deklet občine
Hajdina pripravila za predavanje in
sprejem gostov? Ali bodo naše gospodinje tudi tokrat, kot že tolikokrat,

Na jožefovo o oljkah in
oljčnem olju
Pa smo dočakali jožefovo in predavanje dr. Rožane Koštial o oljkah in oljčnem
olju. Moram priznati, da je bil ta dan zame nekaj posebnega, saj sem trenutek, ko se je Šavrinka Rožana vrnila med nas, doživljala drugače kot kdo izmed
obiskovalcev v dvorani, ki je predavateljico sicer poznal že iz avgusta ali pa novembra leta 1998 oz. marca 2001.
Najino poznanstvo sega v maj 1998,
ko so nam primorske kolegice na Kongresu tajnic v Portorožu na prizorišče
pripeljale skupino pojočih, v zanimive
noše oblečenih žena. Njihova pojava
in melodika pesmi sta se prepletali
z mojo mislijo na hajdinske in skorbovske ljudske pevke, ki so v tistem
času začele svojo pevsko pot. Sama
nimam preveč pevskih sposobnosti,
zato toliko bolj cenim tiste, ki jim je to
dano v zibelko. Avgusta 1998 smo se
s takratno predsednico Društva žena
in deklet občine Hajdina Marto Sitar
in mojo sosedo Marijo Kolarič ter njunimi pevkami pa s ptujskimi tajnicami
lotile »projekta« odkrivanja Istre in
njenega zaledja. O tem je bilo takrat
marsikaj tudi zapisanega v časopisu.
Tokratnega srečanja sem se veselila zato, ker smo našo gostjo lahko
še vedno pozdravile s pesmijo obeh
ženskih skupin, na koncu pa tudi moškim in harmonikarskim nastopom,
ker smo sceno na odru lahko poleg
tega, kar so okrasili mladi iz Skorbe
ob pripravah na proslavo materinskega praznika, obogatili s primorskimi motivi naše likovne ustvarjalke
Cecilije Bernjak, pa s presenečenjem,
ko smo iz občinstva pred predavateljico povabili njenega nekdanjega
učenca Robija Debernardija s šopkom ročno izdelanih narcis Ide Janžel.
Ker hajdinska »ragacona« Janko Kirbiš in Franc Paternost iz hajdinskih
ljudskih pevcev nista mogla priti
s svojo pevsko zasedbo, sta v pozdrav nekdanji vodji šavrinskih ragaconov zapela z Moškim pevskim

zborom Talum iz Kidričevega. Kot
dodatek je zaigral tudi harmonikar
Amadej, sin zborovodje Oliverja Bučka.
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pripravljene žrtvovati svoj prosti čas
za to, da bo ob koncu predavanja kaj
»dati na mizo«? Za dobro kapljico me
ni skrbelo! Ali bodo sedeži v dvorani v
prvi vrsti ostali nezasedeni?
Preden spregovorijo fotografije, želim

reči iskrena hvala vsem, ki ste se tako
ali drugače odzvali moji pobudi za izvedbo predavanja.
Silvestra Brodnjak
Fotografije: Matija in Silvestra
Brodnjak

Predavanje dr. Rožane Koštial je minilo, kot bi trenil,
saj ima avtorica izjemne pripovedne in dialektično
obogatene sposobnosti.
Nato je iz občinstva prišlo še eno presenečenje, ki ga je pomagala pripraviti Karla Debernardi, članica Društva žena in deklet občine Hajdina. Njen mož Robi je bil učenec odlične slavistke Rožane Koštial na OŠ
Šmarje nad Koprom. Četudi sta minili več kot dve desetletji, kar se nista videla, je nekoč stroga, pravična in
korektna učiteljica naslednji trenutek po stisku rok in objemu brez razmišljanja izgovorila njegov priimek.

Moja mati kuha kafe je pesem, ki Ljudske pevke KD Skorba in predavateljico dr. Rožano Koštial spominja
na prvo srečanje.

Renata Gabrovec, predsednica KD in VO Skorba, je v
imenu odsotnega župana mag. Stanislava Glažarja
in v dogovoru s prisotnima predsednicama ZKD občine Hajdina Hildo Bedrač ter Društva žena in deklet
občine Hajdina Marijo Pulko pozdravila gostjo in ji
izročila spominsko darilo.

Ekipa, ki je iz ozadja skrbela za dvorano pa tudi za to, da je na mizah nastala prava mala razstava dobrot
izpod rok pridnih gospodinj iz hajdinske občine ter kapljice »belega in rdečih kletarjev« iz Skorbe.

V družbi Štajerskih
frajtonarjev
V marcu smo bili Štajerski frajtonarji zelo aktivni. Poleg
predstavitve naše zgoščenke Za dobro voljo 6 smo nastopili na tradicionalnem koncertu ptujskih soroptimistk v
Dominikanskem samostanu na Ptuju.
Danes obletnico rojstva praznuješ, so zapele Hajdinske frajlice ter poskrbele za presenečenje predavateljice
in občinstva.
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Zadnji prihod Štajerskih frajtonarjev na oder z legendarno skladbo Na Golici

Posebno mesto v našem srcu bo nosil 14. dobrodelni koncert Humanitarnega društva Soroptimist
Ptuj. Kakšen nivo, kakšen namen, kakšno občinstvo, kakšno vzdušje, energija in še bi lahko naštevali.
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Bili smo zelo počaščeni, da so nas povabili, saj ni navada,
da na takšnih prireditvah odmeva zvok frajtonarice. Uspelo nam je pokazati, kako zelo ponosni smo, da lahko v narodni noši stopimo na oder, da lahko zaigramo našo glasbo in da so nas izbrali za vrhunec prireditve. Pravzaprav
nam je iz prireditve uspelo narediti pravi spektakel. Na
odru se nam je pridružila tudi Monika Kelenc in s svojim
čudovitim glasom ter ob naši spremljavi zapela Slovenija,

od kod lepote tvoje. Med izvajanjem so se nam za končno
sliko koncerta pridružili vsi glasbeniki, s katerimi smo delili
oder (Jazz Ladies, Tinkara Kovač, Nada Barle, plesalca Ana
Ekart in Ivan Jarnec) in zapeli z nami. Občutki ob takšnih
prizorih so resnično edinstveni, polni ponosa. Skratka, nepozabno, težko ponovljivo.
Primož Kelenc,
predsednik KD Valentin Žumer Hajdoše

Štajerskim frajtonarjem se je na odru pridružila Monika Kelenc in skupaj so zapeli Slovenja, od kod lepote tvoje.
Foto: arhiv društva

Dravski deček Ivan Cimerman upihnil 80 svečk
Ko se je 23. marca leta 1938 Janezu in Ludoviki Cimerman rodil drugi od štirih otrok, sin Ivan, nista slutila, da se v zvedavem fantiču, ki ga je bilo povsod polno, skriva neizmeren pesniški in pisateljski talent, ki se je začel izkazovati že v
ptujskih gimnazijskih letih.
Svoje prve objave je zaupal Ptujskemu tedniku in mariborski Katedri. Po sedmih semestrih študija psihologije
je študij nadaljeval na Filozofski fakulteti in na Pedagoški
akademiji diplomiral iz slovenščine in srbohrvaščine.
Ivan Cimerman, ki od leta 1963 živi in ustvarja v Ljubljani,
je po srcu ostal zaprisežen Ptujčan ter je najstarejšemu slovenskemu mestu in njegovi okolici posvetil velik del svojega literarnega bogastva, bralcem doslej dostopnega v
štirinajstih knjigah. Leta 1971 so izšli Visoki ognji, prva pesniška zbirka, ki ji je leta 1982 sledila Slamnata vdova, hvalnica preprostim ljudem z Dravskega in Ptujskega polja,
posvečena njegovim »malim velikanom«. Med proznimi
deli izstopajo tista, v katerih predstavlja socialno, izseljensko in zdomsko problematiko: Zeleni grebeni, Dvodomci,
Južni povratnik in Jaguar med sončnicami – predstavitvi
slednjega smo bili priča tudi številni Hajdinčani.
Z zbirko aforizmov Bumerangi v slovenščini, angleščini, nemščini, francoščini in španščini je leta 1994
mojstrsko ubesedil obdobje družbenega preporoda
iz socializma v kapitalizem. Del te knjige – angleški cikel – je izšel pred časom tudi v japonskem prevodu.
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Cimerman piše tudi za otroke; leta
2001 jim je posvetil pravcato etnološko monografijo Uganke – vaščanke.
Pred tem so leta 1986 izšle Uganke –
neugnanke, uspešnica, ki je doživela
celo ponatis. V Čričku Zmuzničku je
leta 2004 satirično prikazal prisluškovanje bitij iz vesolja, ki kradejo pesmi
Zemljanom.
Ker pa se z literarnim ustvarjanjem ne
da preživeti, je bil Ivan Cimerman večino življenja predan novinarstvu, fotografiji in turistični promociji Slovenije
ter življenju naših ljudi tu in onstran
slovenskih meja. Kot novinar-urednik
pri večjezični izseljenski reviji Rodna
gruda, ki jo je izdajala Slovenska izseljenska matica, je pisal o Slovencih,
ki so jih življenjske usode razselile vse
tja do Avstralije in Brazilije.
O marsičem od napisanega smo se
imeli priložnost seznaniti tudi v občini
Hajdina, kjer ima pesnik, pisatelj, fotograf, ugankar in novinar, letošnji jubilant Ivan Cimerman, že več kot dve
desetletji veliko dobrih prijateljev. Z
njim smo bili na literarnem večeru v
Osnovni šoli Hajdina ob predstavitvi
in leta 2001 na Borlu ob izdaji Ugank
– vaščank, v katerih sta svoje mesto
našla tudi dva Hajdinčana. Spremljali smo ga leta 2004 ob izidu Črička
Zmuznička v Knjižnici Ivana Potrča na
Ptuju in tam smo mu 23. aprila 2015
zaploskali tudi ob izdaji Jaguarja med
sončnicami. Svoj delež je prispeval
tudi ob izidu pesniške zbirke Olge

Vidovič Lepo je biti ženska. V zahvalo
za njegovo naklonjenost pa je užival
ob petju Ljudskih pevk s Hajdine pod
vodstvom Marte Sitar, Gmajnaric iz
Hajdoš in Ljudskih pevk KD Skorba in
članic Društva žena in deklet občine
Hajdina, s katerimi sodeluje že od leta
1998.
Jubilant Ivan Cimerman, ki mu ob
nedavnem prazniku čestitamo tudi v
uredništvu Hajdinčana, je s svojim novinarskim delom veliko prispeval tudi
k predstavitvi naše občine in ljudi v
širšem slovenskem in tudi svetovnem
prostoru. Njegove prispevke o življenju in delu Hajdinčanov so v preteklem obdobju lahko prebirali v Rodni
grudi, Večeru, reviji Slovenija in še kje.
Želimo mu, da bi imel srečno roko pri
iskanju založnikov za veliko »grmado« njegovih proznih in pesniških del.
Predvsem pa, da bi si bralci vzeli čas
in bi s premislekom prebirali njego-

ve stvaritve. Jezik, v katerem nam jih
poklanja, je bogat, sočen, slikovit, jedrnat in takšen, ki bi si ga bilo vredno
»vnesti« v svoj besednjak.
Danes objavljamo nekaj njegovih najnovejših haikujev iz še neobjavljene
zbirke Mlini na vodo, mlini na veter.
Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

REKE SO ŽILE
Po žilah zemljé
kipeče reke hité
na rodno poljé.
VODA S POLJA
Kam je voda šla,
voda s srede poljá?
Na oblak neba!
VODA ŽIVLJENJA
Voda življenja
ne bo nikoli gnala
mlinov na veter!
ŽAREČA PEČ
Bukova drva
žarijo kot opali.
Hlebci rjavé.

Dravski deček, kot se rad poimenuje letošnji jubilant Ivan Cimerman, je nekoč z
vičavske skale opazoval življenje onstran njegove reke življenja. Drava ga je od
otroštva do neizmerno literarno plodovite jeseni življenja spremljala na poteh
po svetu, kjer je srečeval Slovence tudi ob obrežjih svetovnih rek. Takrat ni slutil,
da bo nekoč našel med Hajdinčani na drugi strani Drave veliko prijateljev.
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Aprila 2015 so Ivanu Cimermanu v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj ob predstavitvi Jaguarja med sončnicami pozorno prisluhnili mnogi Hajdinčani. Ljudske pevke KPD Stane Petrovič Hajdina so mu ubrano zapele, Cecilija
Bernjak pa je za sceno posodila svoje Sončnice v olju na platnu.
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HLEBEC PRI HLEBCU
Hlebec pri hlebcu
diha kot pesem stiha,
nebeško diši.
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KPD Stane Petrovič Hajdina bogatejše za še eno
sekcijo
V Gostilni Olga je 62-člansko Kulturno-prosvetno društvo Stane Petrovič Hajdina 9. marca ob prisotnosti več kot polovice vseh, ki so plačali članarino v višini 5 evrov, pregledalo svoje minulo delo.
Predsednica Barbara Zajc je med udeleženci – predstavniki vseh sedmih
sekcij – posebej pozdravila skoraj celotno folklorno skupino, ki je pod vodstvom Urške Štumberger začela delo
v oktobru, na tem zboru članov pa je
tudi uradno postala del društva.
Zanimivo je bilo slišati poročila o
uspehih društva, ki so vidni v vseh
sekcijah, razen trenutno v dramski, ki
še vedno čaka na pomladitev in nove
člane. Tudi literarna sekcija se bo odslej pogosteje srečevala. Na zboru članov so za njeno mentorico potrdili Ido
Markež.
Ljudski pevci pod vodstvom Janka
Kirbiša že 25 let in pevke, ki jih vodi
Marta Sitar, že 22 let uspešno nastopajo na številnih dogodkih v občini in
izven nje. Na vsakoletnih tradicionalnih koncertih S pesmijo v novo leto in
Pesem v poletju se zbere veliko gostujočih skupin, s katerimi jih povezujejo
pevsko-prijateljski stiki. Za nemoten
potek nastopov vselej skrbi članica recitatorske sekcije Nataša Štumberger.
Lutkovna sekcija pod vodstvom Brigite Plohl je s ponovitvijo igrice iz leta
2016 sodelovala na Oratoriju v organizaciji Župnije Hajdina. Nove igre
lani niso uprizorili, zato pa so začeli in
letos 25. marca pod režijo Brigite Plohl pripravili premiero igrice Grigorija
Viteza Ogledalce, 8. aprila pa tudi njeno ponovitev.
Likovno-fotografska sekcija pod vodstvom strokovne mentorice Romane
Kiseljak in likovnice Cecilije Bernjak
deluje že peto leto. V razstavišču Poslovno-stanovanjskega centra se je 3.
februarja 2017 s svojimi deli predstavila Majda Vrabl. Skupaj z ZKD so 20.
maja organizirali 1. likovno kolonijo
in k sodelovanju povabili člane Turističnega društva Vurberk. Udeleženci

so se zbrali na župnijskem dvorišču,
ustvarjali pa so motive Hajdine. Petnajst članov sekcije je 24. junija 2017
sodelovalo na likovni koloniji na Vurberku in se tudi predstavilo na oktobrski razstavi. Sledilo je odprtje 5. skupinske likovne razstave v dvorani DU
Hajdina ob 19. občinskem prazniku

v dvorani DU Hajdina. Na razstavi so
člani skupaj s člani TD Vurberk predstavili likovna dela, ki so jih ustvarili na
1. likovni koloniji.
Fotoskupina deluje kot skupina posameznikov, ki vsak po svojih možnostih
s fotoaparatom dokumentirajo življenje in delo v naši občini pa tudi širše.
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KAKO V PRIHODNJE
»Sodelovali bomo na prireditvah v organizaciji ZKD občine Hajdina, občinskih prireditvah ob dnevu državnosti
in občinskem prazniku pa tudi na drugih dogodkih, kjer bodo začutili potrebo po soustvarjanju članov naših
sekcij.
Likovno-fotografska sekcija je v letu
2018 že končala razstavo na temo
Cvetje v Poslovno-stanovanjskem
centru, v maju ali juniju bodo organizirali 2. likovno kolonijo na Hajdini in
v novembru 6. skupinsko razstavo ob
občinskem prazniku. Skupaj z literarno sekcijo načrtujejo tudi pripravo koledarja, ki bi lahko služil kot poslovno
darilo ob koncu leta.
Folklorna sekcija si je zadala načrt,
da usvojijo vsaj še eno ali dve novi
koreografiji. Pripravljeni so sodelovati na vseh prireditvah in koncertih
na povabilo, prav tako pa vidijo veliko možnosti za sodelovanje znotraj
našega društva, saj folklora združuje
na odru ples, petje in dramsko igro.
Letos si bodo tudi prizadevali, da se
glede na finančne zmožnosti uredijo
še kostumsko, saj trenutno nimajo lastnih primernih oblačil za nastope. Še

vedno pa vabijo k sodelovanju nove
člane.
Ker se je naše število v zadnjih letih
povečalo, si želimo še več medsebojnega sodelovanja, zato bomo v tem
letu organizirali vsaj eno celodnevno
ekskurzijo za člane društva, ki bo tematsko zasnovana, da bo za vsakogar
nekaj zanimivega,« je povedala predsednica Barbara Zajc in se vsem zahvalila za dosedanjo moralno, občini
Hajdina pa tudi za materialno podporo pri delu.
V razpravi so delo društva pozdravili

in pohvalili občinska svetnika Janko
Merc in Anton Cestnik ter predsednica Zveze kulturnih društev Hilda Bedrač. V kulturnem programu so zapeli
ljudski pevci in pevke, Olga Vidovič in
Cecilija Bernjak, članici literarne sekcije, pa sta dodali nekaj za dušo in v
razmislek. Za »štimungo« je poskrbel
tudi harmonikar Patrik Sitar, ki sicer
daje takt folklornikom.
Kot dodatek pa še nekaj utrinkov najmlajše sekcije, ki bodo morda koga
posebej pritegnili.
Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Folklorna skupina je nova pridobitev hajdinskega kulturnega društva.

KAKO SE IMAJO NA VAJAH FOLKLORNE SKUPINE NA HAJDINI
Predsednica KPD Barbara Zajc med branjem poročila

Hilda Bedrač, predsednica ZKD, z vodstvom KPD in predstavnicami najmlajše, folklorne sekcije sredi dinamične razprave o uspešnih prvih plesnih nastopih
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V sproščenem klepetu v neuradnem delu zbora je bilo slišati marsikaj. Nekaj izjav posameznikov posredujemo
tistim, ki morda še oklevajo – plesati ali ne plesati.
Smo folklorna sekcija KPD Stane Petrovič Hajdina. Naši začetki segajo v oktober 2017, torej smo razmeroma mlada skupina. Svoj
ognjeni krst smo imeli na kulturni prireditvi občine Hajdina, ki je bila letos v Domu krajanov v Skorbi. Izhajamo iz različnih življenjskih
generacij, povezuje pa nas ljubezen do plesa. Pod vodstvom naše učiteljice Urške Štumberger spoznavamo, da biti član folklorne
skupine ni samo nastop, ampak je druženje z izjemnimi ljudmi, od katerih se lahko mnogo naučiš. Povezujejo in združujejo nas ples,
smeh, dobra družba, zvok harmonike, pesem in druženje.
Dobrine, ki nas sprostijo, umirijo, so del družabnega življenja, nam napolnijo duha in zaradi njih je premagovanje vsakdanjih težav
lažje. Spoznavati stare ljudske običaje, plesne korake naših prednikov, razvijati spretnosti, ki so za to potrebne, in se ob tem še
nasmejati, ko ti ne gre – vse to so razlogi, da se z veseljem enkrat na teden odpravimo na folklorne vaje. Ni pomembno, ali so v
soboto, nedeljo ali čez teden. Pomembno je, da se dobimo, malo poklepetamo in potem vadimo in treniramo.
Kristina poskrbi, da se v odmoru okrepčamo, drugi pa, da se odžejamo. Neverjetno prijeten občutek je, ko se zavrtiš brez štetja
korakov, ko ni več treba gledati pod noge, ko je koreografija usvojena in ko z vznemirjenjem čakaš, da se pokažeš še drugim.
Veseli smo, da na Hajdini ponovno plešemo. Res je velikokrat težava čas, saj ga imamo vsi premalo. Ampak ta ples je sprostitev,
rekreacija, druženje, zabava. Imamo se res lepo. Pa še mož me drži več kot uro za roko, se mi smeji in skupaj pleševa. Kaj je lepšega?
Uspešno smo odplesali prvi nastop. Upam, da ste nas videli, kako se vrtimo po odru.
Je pa grenek priokus, saj smo si morali obleke in čevlje izposoditi pri FD Dolena in AFS Študent Maribor, nekaj pa nam jih je posodila
občina Hajdina. Kljub vsemu mi veselo plešemo naprej ter pričakujemo in vabimo nove člane. Več nas bo, lepše bo.
Ne oklevaj in ne išči izgovorov, ampak naredi nekaj zase, pridi na vaje in postani del nas. Lahko prideš s soplesalcem/-ko; če ga/je še
nimaš, ne skrbi, prej ali slej ga/jo bomo našli.
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PREGLEDNIK

KD DRAŽENCI
V marcu so izvedli zbor članov.
Dramska sekcija je pripravila premiero gledališke predstave in več ponovitev na domačem
odru.
Recitatorska sekcija je pripravila kulturni program za proslavo ob materinskem dnevu.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Lutkovna sekcija je 25. 3. 2018 odigrala premiero lutkovne igrice, 8. 4. 2018 je sledila ponovitev.
Ljudski pevci in pevke so se srečevali na vajah in nastopali na prireditvah.
Člani likovne sekcije so se srečevali na delavnicah.
Plesalci folklorne skupine se srečujejo na vajah (medse vabijo nove plesalce in plesalke).
KD SKORBA
V Skorbi je v marcu gostovala gledališka skupina iz Selc in se predstavila z muzikalom
Zmenek.
Odrasla gledališka skupina je z gledališko predstavo Moški gostovala na Frankolovem in v
Selcah. Zadnjo ponovitev igre je izvedla na domačem odru v aprilu.
V marcu so pripravili kulturni program ob proslavi za dan žena in materinski dan.
Mlajša otroška skupina se je premierno predstavila z novo igrico Pikapolonica, v kulturnem
programu so s pevskimi in glasbenimi točkami sodelovali še otroci iz Skorbe.
KD Skorba je sodelovalo pri organizaciji predavanja o oljkah in oljčnem olju v domu krajanov. S petjem so se predstavile tudi ljudske pevke.
Pevke so sodelovale na srečanjih ljudskih pevcev v Selcah, na Ptuju in v Ormožu ter se predstavile v vrtcu na Hajdini.
Konec aprila so izvedli Gledališke urice za otroke – predstavile so se lutkovne in gledališke
skupine. Za otroke so pripravili tudi ustvarjalne delavnice.

NAPOVEDNIK
ZKD OBČINE HAJDINA
Skupaj z občino in OŠ Hajdina bodo 21. 6. 2018 organizirali proslavo ob dnevu državnosti.
KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Pevci in pevke bodo nastopali na okoliških dogodkih.
10. 6. 2018 bodo pevke izvedle koncert Pesem v poletje.
KD SKORBA
Mlajša otroška skupina se bo z igrico Pikapolonica predstavila v vrtcu na Hajdini.
Starejša otroška skupina bo z igrico Princeska na zrnu graha gostovala v vrtcu na Ptuju.
Organizirali bodo srečanje mladih gledališčnikov in ustvarjalne gledališke delavnice.
Pevke se bodo redno srečevale na vajah in se udeleževale nastopov.
Člani društva bodo sodelovali na majskem kresovanju in ob postavitvi mlaja.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Štajerski frajtonarji in Olga Vidovič so nastopili na proslavi ob materinskem dnevu v Hajdošah.
Štajerski frajtonarji so pripravili predstavitev nove zgoščenke na Ptujskem gradu in igrali
na več nastopih.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Srečevale se bodo na mesečnih sestankih.
Sodelovale bodo na prireditvah ob kresovanju in postavljanju mlaja.
Odpravile se bodo na popoldansko ekskurzijo.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
V marcu so izvedle zbor članic.
19. 3. 2018 so bile organizatorice predavanja Oljka in oljčno olje v življenju Istranov predavateljice dr. Rožane Koštial. Isti dan so bile tudi na občnem zboru Zveze kmetic Slovenije.
Od 30. 3. do 2. 4. 2018 je bila na ogled njihova razstava ročnih del v dvorani DU Hajdina.
18. 4. 2018 so se udeležile mednarodne konference v Dolenjskih Toplicah na temo položaja
podeželskih in kmečkih žensk v Sloveniji in nekaterih drugih državah.
23. 4. 2018 so pripravile predavanje Skrivnost dolgega življenja. Predavala je Tanja Duh,
mag. farm., ing. med. biokem.
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Zapeli oskrbovancem Doma upokojencev na Ptuju
Ljudski pevci KPD Stane Petrovič in Društva upokojencev Hajdina pod vodstvom Janka Kirbiša so tudi letošnje marčevske dni posvetili ženskim praznikom.
Kot vsako leto so tudi letos 14. marca
obiskali oskrbovance Doma upokojencev na Ptuju in jim s pesmijo popestrili njihov vsakdanjik. V izbranem
pevskem programu, ki so ga spremljali tudi nekateri varovanci iz občine
Hajdina, so skupaj z otroki iz ptujskega vrtca poskrbeli za njihovo prijetno
počutje. Marsikatero oko se je orosilo
ob ubranih glasovih. Vse nastopajoče
so nagradili z aplavzom.
Besedilo in foto: S. Brodnjak

Hajdinski kletarji uspešno opravili rez trte

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Sodelovali bodo na vaških prireditvah ob 1. maju.
Skupina oračev bo 26. 4. 2018 pripravila kresovanje in vaški piknik.
Štajerski frajtonarji bodo vadili in nastopali na prireditvah.
DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
V začetku maja bodo posadile buče za košicnbal.
14. 5. 2018 bo Aleš Čerin iz Ljubljane predaval na temo K ta mladim v copatih, ki govori o
medgeneracijskih odnosih.
12. 5. 2018 se bodo članice odpravile na celodnevni obisk k članicam Društva kmetic Ajda
v Šmarju pri Jelšah.
V juniju bodo sodelovale na Aquafestu v Varaždinskih Toplicah.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
V marcu in aprilu so se srečevale na tedenski rekreaciji.
8. 3. 2018 so se zbrale na že tradicionalnem srečanju.
DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Članice so se v marcu zbrale na 18. zboru članic.
Ob 8. marcu so na popoldanskem izletu obiskale občino Sveta Trojica in si ogledale znamenitosti.
Na cvetno nedeljo so ob materinskem prazniku skupaj s člani MePZ in najmlajšimi pripravile
proslavo v dvorani gasilskega doma Gerečja vas.
V aprilu so članice začele letošnje delavnice na temo jušna zelenjava. Jušno zelenjavo so posejale in posadile na skupnem zemljišču.
22. 4. 2018 so pripravili že tradicionalni glasbeni večer Pesem druži nas s številnimi gostujočimi pevskimi zbori.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
27. 5. 2018 bodo organizirali največjo majsko prireditev (tekmovanje v kuhanju golaža), ki
bo na Nemčovem travniku. Letos bodo namesto tradicionalne košnje trave potekale vaške
šaljive igre tekmovalnega značaja.
V juniju bodo organizirale Lojzov praznik.
DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
V maju načrtujejo pohod skupaj s PD Hajdina.
Sodelovale bodo na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju.
V juniju načrtujejo strokovno ekskurzijo po sosednjem hrvaškem Zagorju.
Organizirale bodo tudi kuharski tečaj krašenja tort in priprave sladic v kozarcih.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
V aprilu so imele predavanje z Urošem Železnikom iz ZD Ptuj.
Konec aprila so se članice odpravile na strokovno ekskurzijo na Nizozemsko.
Zeliščarice so se predstavile na jurjevi tržnici na Ptuju.

Pripravila: Hilda Bedrač
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Foto: arhiv Simonič

V občini Hajdina so domači kletarji uspešno izpeljali tudi
letošnjo rez potomke najstarejše trte na svetu z Lenta, ki
se ponosno bohoti na dvorišču župnije sv. Martina. Pri
rezi trte se je hajdinskim kletarjem, aktualnima kletarjema Stanku Glažarju in Janku Žumru, Radoslavu Simoniču, nekdanjemu županu, pridružil še naddekan Marijan
Fesel.
TM
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ZAHVALA
Cenjeni hajdinski koranti!
Čestitamo vam ob 20-letnici delovanja.
Hvala, da ste ob obletnici spomnili tudi na Borisa, mu na grob
položili cvetje in prižgali sveče. Hvala za vsako svečko, ki mu jo
prižgete.
Bušljetovi

April 2018
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Vrtec Najdihojca in medgeneracijsko sodelovanje
Bilo je pestro, poučno, prepevajoče, predvsem pa prijateljsko medgeneracijsko druženje, ko smo se 20. marca zbrali v
Vrtcu Najdihojca pri Osnovni šoli Hajdina, kamor so mentorice Renata Gabrovec, Maja Bezjak, Kaja Merc in Gordana Ilič
ter otroci iz bele in rdeče igralnice povabili ljudske pevke iz Skorbe, pesnico Terezijo Filipaja in slikarko Cecilijo Bernjak.

Ogled vrtca in razstave slik, ki so delo varovancev.

Na koncu še reševanje igre …

Srečanje je bilo posvečeno projektu Tudi jaz sem del kulture in turizma, v okviru katerega je bilo v sredo, 11. aprila,
tudi odprtje likovno-fotografske razstave v razstavišču Poslovno-stanovanjskega centra na Hajdini.
Otroci in mentorice so prisluhnili ljudskim pevkam iz Skorbe. Z njimi so tudi telovadili po pravilih Šole zdravja – gibe
jim je nazorno pokazala Cecilija Bernjak. Terezija Filipaja je
z otroki pisala rime na letne čase. Skupaj so spesnili tudi
pesem in imeli priložnost izvedeti, kako pesnica piše pesmi.
Zanimivo je bilo spoznati tudi delo slikarke Cecilije Bernjak, ki je otrokom med drugim predstavila, kako opazujemo naravo in kako jo lahko naslikamo. Pri tem jih je vodila

skozi vse letne čase in jih opozarjala na različne barvne
odtenke v naravi. Z njimi si je ogledala tudi razstavljene
risbice in slike po hodnikih in učilnicah vrtca.
Zaključek srečanja je bil namenjen druženju ob doma narejeni družabni igri, v kateri so se gostje pridružile omizjem otrok in z njimi reševale naloge.
Prvi pomladni dan je vsem prinesel prijeten občutek medsebojne povezanosti in veselimo se še kakšnega povabila
med hajdinske vrtičkarje. Nimamo vse babice možnosti
svojih vnukov voziti v hajdinski vrtec, zato je dragocena
priložnost, če lahko vsaj na ta način pokukamo v prostore,
kjer svoje prve predšolske navade usvajajo naši nasledniki.
Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

V občinskem razstavišču
razstavljajo najmlajši
V sredo, 11. aprila, je bila na osrednjem občinskem trgu in
v občinskem razstavišču Poslovno-stanovanjskega centra
Hajdina prisrčna slovesnost ob odprtju razstave Tudi jaz
sem del kulture in turizma, ki so jo pripravili otroci bele in
rdeče igralnice z vzgojiteljicami vrtca Najdihojca Hajdina.
V hajdinskem vrtcu namreč vsako leto sodelujejo v projektu Turizem in vrtec, ki ga pripravlja Turistična zveza
Slovenije. Tudi letos so se z veseljem odzvali njihovemu
vabilu in v najstarejših skupinah, v beli in rdeči igralnici,
so letošnji projekt naslovili Tudi jaz sem del kulture in turizma. V vrtcu so pripravili različne dejavnosti, odpravili pa
so se tudi na teren raziskovat po domači občini. Spoznavali so pomembne objekte, kulturne znamenitosti, običaje v različnih letnih časih, srečali so se z domačimi umetniki in tudi prek njih spoznavali kulturo domačega kraja.
Veliko so tudi ustvarjali, risali in izdelovali najrazličnejše
male umetnine, ki so jih v veliki večini zdaj tudi z veseljem postavili na razstavo, delček pa so pustili tudi v vrtcu.
Vse skupaj so olepšali z najrazličnejšimi foto motivi in ob
ogledu le-teh so bili prvi obiskovalci razstave navdušeni.

Po koncu vseh aktivnosti še vrtičkarsko poziranje za zgodovino otroštva naših nadobudnežev
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ZAPELI IN ZAPLESALI OB ODPRTJU
RAZSTAVE
Ob odprtju razstave so se otroci predstavili s pesmijo in plesom, sami so
veliko povedali tudi o raziskovanju
in nepozabnih doživetjih. Mentorica in vzgojiteljica Renata Gabrovec
je ob tej priložnosti povedala, da so
ponosni na prehojeno pot, po kateri
stopajo z majhnimi koraki, in da bodo
pogumno stopali naprej ter širili svoje
znanje, kulturo in prijateljstvo.
Renati so se v vlogi mentorice pridružile še Maja Bezjak, Kaja Merc in Gordana Ilič. Pri odprtju razstave so se jim
pridružili župan mag. Stanislav Glažar,
ravnateljica Vesna Mesarič Lorber in
pomočnica ravnateljice za vrtec Viktorija Vrabl.
Besedilo in foto: TM
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Utrinki iz vrtca Najdihojca
Hajdna

Igra na igralih je najlepša v sončnem vremenu.
Prišla je pomlad. Tudi v oranžni igralnici smo ustvarjali simbolična darila za
mamice.

Nagrada za vijolično igralnico
Otroci iz vijolične igralnice smo zelo ustvarjalni, zato se radi prijavljamo na različne natečaje. Tako sva jih vzgojiteljici Barbara Radek in Manuela
Kaisersberger prijavili na natečaj s poudarkom na varnosti, ki ga je prirejala Generali zavarovalnica. Z natečajem so želeli na odgovoren način
poučiti naše najmlajše o varnosti v prometu ter spodbuditi njihovo razmišljanje in zavedanje o različnih vidikih varnosti. Predšolske otroke so
vabili k umetniškemu, likovnemu in glasbenemu ustvarjanju na temo Varni in zadovoljni. Otroci iz vijolične igralnice so s pomočjo vzgojiteljic
izdelali različne izdelke (odlitke iz mavca, obeske ter različna likovna dela) in jih poslali na sedež podjetja. Ob koncu akcije smo si prislužili
nagrado – prejeli smo posebno ptičjo hišico, ki jo je izdelal Andrej Pegan, ki je preživel prometno nesrečo. Izbrana dela otrok so razstavljena v
različnih poslovalnicah Generali zavarovalnice po vsej Sloveniji. Otroci so bili hišice zelo veseli, zagotovo pa se je bodo najbolj razveselili ptički,
ko bo napolnjena s hrano.
Barbara Radek in Manuela Kaisersberger, vzgojiteljici vijolične igralnice

V beli igralnici radi praznujemo rojstne dneve in se ta dan veselimo skupaj
s slavljencem. Zapojemo pesmico, narišemo risbico in veselo rajamo. Ta dan
po naši igralnici slastno zadiši tudi po palačinkah, ki jih imamo prav vsi radi.
Zaradi njih so rojstni dnevi še bolj posebni.

Rumena igralnica
tudi letos ponovno sodeluje v projektu Turizem in
vrtec s sloganom
Z igro do prvih turističnih korakov,
ki ga razpisuje Turistična zveza Slovenije. Letošnja rdeča nit projekta sta kultura in turizem. V okviru projekta vse leto izvajamo različne
dejavnosti. Tako smo v času pusta v vrtcu gostili hajdinske
kurente in dornavske cigane. Spoznavali smo etnografske
maske, značilne za naše okolje. Pust je v našem okolišu del
kulture in tradicije, ki jo skupaj z otroki negujemo še naprej.
Marca smo ob dnevu žena gostili Slavico Vidovič iz Skorbe,
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Z otroki iz modre igralnice smo v aprilu raziskovali promet in varnost v prometu,
saj sodelujemo v projektu Pasavček. Najprej smo promet spoznavali v igralnici,
nato pa smo se odpravili tudi na sprehod v okolico vrtca, kjer smo opazovali
prometne znake in se učili pravilno hoditi kot pešci ob cesti. Prav je, da se otrok
z varnostjo v prometu sreča že zelo zgodaj.

Tudi mi smo del kulturne
dediščine
ki našim otrokom vsako leto predstavi umetnost izdelovanja rož iz krep papirja. Otroci so z veseljem opazovali njene
spretne roke pri izdelavi pisanega cvetja. Nato smo z njeno
pomočjo izdelali tudi rožice, ki so jih otroci odnesli domov
in podarili izbranim ženskam in tako obeležili praznik žensk.
Spoznavanje kulture v našem kraju smo razširili tudi na folkloro, ljudsko glasbo in ljudska glasbila. V tem sklopu smo v
našo igralnico povabili starše našega otroka, Mojco Dobnik
in Albina Dobnika, ki delujeta v Folklornem društvu Sv. Martina občine Hajdina. Mojca je strokovna umetniška vodja za
otroško folkloro, zato smo jo z veseljem povabili k sodelovanju, da nam je predstavila otroško folkloro in nas naučila
ples zibenšrit. Albin nam je predstavil oblačila, ki so jih nosili
odrasli in otroci v preteklosti. Prav tako nam je pokazal nekaj
ljudskih glasbil.
Vzgojiteljici sva otrokom predstavili ljudske pesmi in ljudske
igre, ki se jih otroci še danes radi igrajo. Kulturna dediščina,
ki nam jo ponuja naša preteklost, je zelo bogata in prav je,
da se otroci tega zavedajo in nam jo pomagajo ohranjati.
Barbara Gerečnik in Simona Slameršek, vzgojiteljici
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Starši zaigrali v gledališki
predstavi Rdeča kapica

April 2018

Na nočitev v vrtcu nam bo ostal lep spomin

V marcu se v vrtcu veliko pogovarjamo o družini in praznikih, ki jih praznujemo v tem mesecu. Vsako leto se spomnimo tudi na materinski dan. Letos se je porodila ideja,
da materinski dan obeležimo nekoliko drugače. K sodelovanju smo povabili starše otrok, da pripravijo gledališko
predstavo.
Sprva je bilo čutiti zadržanost; porajali so se mešani občutki, ki so se hitro razblinili in nekaj pogumnih staršev se je
javilo k sodelovanju. Nekaj pa smo jih s pozitivno naravnanostjo, da skupaj naredimo nekaj dobrega in zanimivega,
kmalu pritegnili k uresničevanju skupnega cilja. Določili
smo datum za prvo srečanje, na katerem je že padla ideja za predstavo, ki bi jo lahko pripravili. To je bila Rdeča
kapica. Sledili so sestavljanje scenarija, govorne vaje, iskanje kostumov ter rekvizitov, podajanje različnih idej, ki
so na koncu našle skupno pot. Vsako naslednje srečanje
je vse sodelujoče še bolj navdihnilo in skupaj smo uživali
na vajah ter preizkušali čare gledališkega odra. Starši so se
vneto pripravljali na svojo gledališko premiero, ki se je hitro bližala. S pozitivno energijo, mnogimi idejami, ki so se

Otroci rdeče in bele igralnice, ki bodo
jeseni sedli v šolske klopi, so v vrtcu
preživeli zelo lepa dan in noč. Vsi skupaj smo komaj čakali ta dogodek, ki
je bil zares nekaj posebnega.
Otroci so zjutraj prišli v vrtec kot običajno, le da so s seboj prinesli še vse
potrebno za nočitev. Po zajtrku smo
se odpeljali v Maribox v Maribor in
si ogledali risani film Palčki Pomagalčki. Otrokom je bil zelo všeč in z
zanimanjem so si ga ogledali. Kosili
smo v McDonald’su. Izjave otrok, da
je to res najbolj krasen dan v vrtcu,
povedo veliko. Ko smo se vrnili v vr-

tec, smo se igrali in si izdelovali kape,
točno takšne, kot so jih imeli palčki v risanem filmu. Ko smo imeli vsi
izdelane kape, smo se pripravili na
iskanje skritega zaklada. Otroke so
čakale posebne naloge, ki so jih morali opraviti. Po uspešnem reševanju
jih je pot pripeljala do presenečenja.
Po odkritju zaklada smo še zaplesali.
V načrtu smo imeli tudi pohod z laternami po okolici, vendar nam je zagodel sneg, zato smo pohod opravili
kar po prostorih vrtca ter se v telovadnici prepustili zimskemu vzdušju
in poslušanju pravljice. Preden smo

se zares odpravili spat, smo svoje
želodčke nasitili s slastnimi palačinkami.
Otroci so polni doživetij minulega
dne zaspali in se zjutraj zbudili nasmejani. Po zajtrku je napočil čas za
pospravljanje svojih stvari in odhod
domov. Verjamemo, da bo nočitev v
vrtcu otrokom pustila zelo lepe in nepozabne spomine na vrtec.
Vzgojiteljice se staršem zahvaljujemo za zaupanje. Vesele smo, da svojim otrokom omogočajo taka nepozabna doživetja.
Maja Bezjak

Starši otrok so zaigrali v predstavi Rdeča kapica.

»Prešerne« pesmi o ljubezni
Ljubezen je nekaj,
kar je v meni
ali v tebi.

Vrtčevski zborček Mavrica raja
porajale, je predstava vedno bolj dobivala svojo končno
podobo.
21. marec je bil dan, ko smo se zbrali v Domu krajanov
Skorba, da skupaj obeležimo materinski in družinski dan
ter si ogledamo gledališko predstavo. Druženje smo začeli
z nastopom vrtčevskega zborčka Mavrica raja, ki nam je
za uvod zapel pesmice pod mentorstvom Duške in Simone. Nato so se razgrnile zavese in predstava se je začela.
Starši so se prelevili v svoje otroke in na hudomušen način
najprej prikazali, kako je videti jutranji prihod otrok v vrtec, nato pa so nam odigrali Rdečo kapico. Vsi prisotni v
dvorani so z zanimanjem in navdušenjem sledili predstavi

in se zraven tudi nasmejali. Aplavz na koncu predstave je
potrdil, da ves trud staršev, ki so se predstavili kot igralci,
ni bil zaman.
Tudi igralci so bili ob koncu zadovoljni, ob njih pa vsi drugi,
ki smo skupaj z njimi preživljali trenutke na vajah, ki bodo
vsem ostale v lepem spominu. Na dogodek bo spominjal
tudi posnetek predstave, za katerega so poskrbeli starši,
ki so tudi na takšen način pomagali, da nam srečanje ne
utone v pozabo.
Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali v predstavi, in vsem,
ki ste vse sodelujoče v predstavi podprli s svojim obiskom.
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Renata Gabrovec, vzgojiteljica

Ljubezen je lepa,
včasih je slepa.
V ljubezni si drzen,
skoraj predrzen.
Ljubezen je, ko
imaš nekoga rad
in za vedno ostaneš mlad.

Lora Šadl, 7. r.

Lahko, da je ljubezen,
ko nisi na nič jezen,
niti na bolezen.
Takrat, ko nisi trezen
in si jezen,
veš, da imaš bolezen; ljubezen.

Šanaja Robar, 7. a
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Kar je močno,
lahko je tudi lepo
ali grdo,
in v tebe se zaleti bočno.
Ko ne pričakuješ,
napade te,
ko nekoga vidiš,
le zaljubiš se.
Laura Jambrovič, 7. a
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Ljubez’n

Ljubezen je sreča

Ljubez’n slepa,
a prelepa.
Najlepši je tisti večer,
ko ti prijatelj da pravo smer.

Ljubezen je sreča.
Sreča je vse,
če nimaš ljubezni, si nihče.

Ko si zaljubljen,
je prava zmeda
in ni nobenega reda.
To je tako obolenje,
ki ti zmeša življenje.
Misli ponorijo,
želje pa zbledijo.
LJUBEZ’N SLEPA,
A PRELEPA.
Nika Sitar, 7. a

Pesem o ljubezni
Ljubezen je, ko si trezen
in na čase tudi brezvezen.
Na svojo ljubezen
si tudi jezen.
Ljubezen je lepa
ter hkrati tudi slepa.
Če kdo ti jo ponudi,
ne smeš biti jezen.
Marcel Karo, 7. a

Ljubezni ne moreš kupiti,
ne moreš je prodati.
Moraš si jo zaslužiti
in obvarovati.
Monja Lončarič, 7. a
Moja pesem o ljubezni
Lahko, da je dolga,
lahko, da je samo polna molka,
lahko, da je dolžna,
a nikoli ne bo nedolžna.
Morda je za to kriva bolezen,
ali pa je on jezen,
ker nikoli ni trezen,
to je pač ljubezen.
Nikoli je ne smeš spustiti,
moraš se sprostiti,
nekaj dobrega popiti
in jo nato užiti.
Ne pozabi,
nikoli je ne rešiš,
a jo lahko zagrešiš,
to je ljubezen.
Ria Ana Hotko, 7. a
Mentorica: Branka Gaiser

Dr. Marjan Leber z učenci podjetniškega krožka OŠ Hajdina

Tia Pleteršek, učenka 7. a razreda, je o srečanju zapisala:

Obiskal nas je g. Leber in nam predstavil, kako lahko iščemo inovativne ideje. Pokazal nam
je tudi nekaj primerov. Zelo nam je bilo zanimivo. Tudi sami smo se v tem lahko preizkusili.
V kategorijah so bili različni primeri, kakšna je lahko steklenica v našem primeru. Veseli smo
bili, da smo izkoristili priložnost in sami poskusili pridobivati inovativne ideje.
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Dr. Marjan
Leber z učitelji
in učenci OŠ
Hajdina
Živimo v turbulentnem času hitrih
sprememb, kjer vsak dan srečamo kaj
novega, boljšega, uporabnejšega itd.
ali povedano z eno besedo – inovativnega. To pomeni, da naše okolje,
ki postaja vse bolj inovativno, zahteva nenehne izboljšave in spodbuja
ustvarjalnost pri vsakem posamezniku. Dr. Marjan Leber trdi in s svojim
delom tudi dokazuje, da se ustvarjalnosti (oz. kreativnosti) da tudi naučiti,
mnogokrat celo z igro.
Tudi v OŠ Hajdina se zaposleni zavedamo, da sta za uspeh kjer koli danes
potrebni inovativnost in sposobnost
mreženja, zato nekajkrat na leto organiziramo kratke delavnice, na katerih
se seznanjamo z aktualnimi vsebinami na tem področju. Pri tem nam
prijazno pomaga dr. Marjan Leber,
profesor na Fakulteti za strojništvo
Univerze v Mariboru in tudi direktor
podjetja Innovation Service Network
v občini Hajdina.
Je avtor številnih člankov v znanstvenih revijah in prispevkov na konferencah, avtor strokovnih monografij, predvsem pa uspešen promotor
kreativnosti in inovativnosti v podjetniškem okolju. Tokrat smo na OŠ
Hajdina učitelji imeli 28. novembra
2017 delavnico, na kateri smo spoznali način iskanja idej z metodo The
Ultimate Challenge Game. Dr. Leber
nam je prikazal potek dela v skupini.
Najprej smo opredelili problem povezave pametnih naprav z roboti, zatem
pristopili k iskanju idej, na koncu smo
po razpravi vsako posamezno idejo
ocenili ter izbrali najboljšo.
Učenci podjetniškega krožka so obdelali temo, kako se naučiti ustvarjalno razmišljati z metodo morfološki
predali, in to praktično uporabili na
primeru steklenice za vodo.
Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica
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V šoli in vrtcu aktivni tudi v šolskem skladu
V šolskem skladu Osnovne šole Hajdina z enoto vrtec smo aktivni tudi v tem letu, z veseljem pa se ozremo tudi na lanske
dosežke. Pri tem gre izpostaviti predvsem nova zunanja igrala za naše najmlajše v vrtcu in zunanje telovadno plezalo za
šolarje. Že tradicionalno smo pomagali tudi staršem pri financiranju šol v naravi, plavalnih tečajev in taborov.

Devetošolci na taboru v Rakovem Škocjanu, kjer je del stroškov kril tudi šolski sklad.

Utrinek s šolskega bazarja
Šolski sklad deluje v okviru šole in
ga skupaj upravljamo predstavniki
staršev, šole in vrtca. Namen sklada
je predvsem financiranje vseh tistih
dejavnosti vrtca in šole, ki povečujejo
kakovost pouka ali varstva, ga nare-

dijo zanimivejšega ali prijaznejšega
in hkrati niso del javnega programa
oziroma se ne financirajo iz javnih
sredstev. Pomagamo tudi otrokom
iz socialno šibkih družin, da se lahko
skupaj s svojimi sošolci udeležujejo
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obšolskih dejavnosti, kot so ekskurzije, tabori in šole v naravi.
Sredstva za delovanje v skladu zbiramo iz različnih virov. V preteklem šolskem letu smo organizirali dve akciji
zbiranja starega papirja, v katerih so
učenci skupaj zbrali nekaj čez 24 ton
papirja. Del prihodkov smo pridobili
tudi iz prispevkov na novoletnem bazarju, kjer so učenci in učitelji pokazali
veliko angažiranost pri pripravi različnih božično-novoletnih izdelkov. Tisti
bolj sladkosnedi s(m)o bili še posebej
navdušeni nad pestro ponudbo različnih piškotov pa tudi različnih venčkov
za vsak okus ni manjkalo. Del sredstev
za delovanje sklada so prispevala tudi
naša lokalna občinska podjetja, za kar
smo jim še posebej hvaležni.
Zbrana sredstva smo v šolskem skladu namenili za različne dejavnosti ali
nakupe. Lani je bil tako nekoliko večji
poudarek na sofinanciranju zunanje
opreme. Sklad je sofinanciral nakup
zunanjega igrala za naše najmlajše,
saj do sedaj vrtec posebnih igral prav
za najmlajšo starostno skupino ni
imel. Za šolarje smo sofinancirali nakup posebnega zunanjega plezala, ki
je namenjeno krepitvi njihovih mišic
ramenskega obroča med igro, saj so
rezultati spremljanja naših otrok pri
športu pokazali slabšo razvitost ravno teh mišic. Z nakupom čebelarske
opreme smo pomagali tudi šolskemu
čebelarskemu krožku, ki je prav lani
dobil svoj čebelnjak.
Ker nam je pomembno, da se lahko obšolskih dejavnosti udeležujejo
vsi otroci ne glede na finančno stanje, smo v skladu z zmožnostmi sofinancirali tudi udeležbo na šolskih
plavalnih tečajih, v šolah v naravi in
na taborih, ki so za starše še posebej
velik finančni zalogaj, in na zaključnih razrednih ekskurzijah s sošolci.
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Z namenom čim večje preglednosti
delovanja sklada so vsa naša poročila
o delovanju in o porabi sredstev objavljena na spletni strani šole (www.
os-hajdina.si), kjer objavljamo tudi
seznam vseh ponudnikov storitev, ki
sta jih šola in vrtec izbrala za naročilo
blaga ali storitve, ki jih je sofinanciral
šolski sklad. V šolski sklad lahko prispevate tudi vi, saj bomo veseli vsake
podpore. Če ste podjetje ali samostojni podjetnik, lahko donacijo šolskemu
skladu uveljavljate kot davčno olajšavo in si tako znižate svojo davčno
obveznost. Donirate lahko z nakazilom na TRR šolskega sklada št. SI56
0135 9603 0651 748, sklic »00 100
– 01092018« in namen: »ZA ŠOLSKI
SKLAD«.
Matej Verbajs,
predsednik upravnega odbora šolskega sklada

Šolski sklad se zahvaljuje vsem podjetjem, ki so pomagala našim otrokom v
šolskem letu 2016/2017(v abecednem vrstnem redu):
–– Ambulanta za male živali, Damijan Peklar, s. p.
–– Bar Gajec, reja perutnine, gostinstvo, trgovina in druge storitve, d. o. o.
–– Ekološka kmetija, Damjan Meglič, s. p.
–– Ensitra prevajanje, Brigita Vogrinec, s. p.
–– Epson, trgovina, gostinstvo in storitve, d. o. o.
–– Gandin MBS, perutninarstvo, d. o. o.
–– Gostilna Čelan, Maja Plazar, s. p.
–– Glažar Roman, s. p., Prehrana živali
–– Jantim, prodaja po pošti, Janez Lajh, s. p.
–– Jerenko Marjan, s. p., PV Hydra – popravilo viličarjev in hidravličnih
sklopov
–– Knjigonavt, umetniško ustvarjanje, Aljoša Harlamov, s. p.
–– Lekarna pri Sv. Martinu, Metoda Meško Žitnik, s. p.
–– Mizarske storitve, Goran Širovnik, s. p.
–– Pomlad, podjetje za trgovino in storitve, d. o. o.
–– Prihodnost danes, posredništvo, marketing, storitve in svetovanje,
d. o. o.
–– Proizvodnja električne energije in perutnine, Boštjan Intihar, s. p.
–– Sonja prevozništvo, prevozi in storitve, d. o. o.
–– TIP-TOP avtomobili, odkup in prodaja vozil, d. o. o.

Teden pisanja z roko na OŠ Hajdina
Teden pisanja z roko 2018
Teden pisanja z roko je trajal od 26. do 30. 3.
V tem tednu smo se učenci potrudili, da bi
več pisali z roko. Pazili smo tudi na lepopis,
čistopis. Seveda tudi pravopis.
Učenke šolskega novinarstva smo pisale
našim hrvaškim prijateljem iz OŠ Radoboj
ter jim zaželele vesele velikonočne praznike.
Učenci 7. a in 8. a pa so pisali prijateljski šoli
na Irskem, s katero sodelujejo in si dopisujejo.
Učenci smo spoznali lepopis, ki se imenuje
kaligrafija, in poskusili tudi sami tako pisati.
Učenci višjih razredov smo pri slovenščini
pisali pisma, razglednice svojim sorodnikom
ali znancem in jim zaželeli lepo veliko noč ali
pa smo jih seznanili s tednom pisanja z roko.
Oblikovali smo tudi plakate in naredili nekaj
prijetnih fotografij, ki so del šolske galerije.
Učenci smo spoznali, da ljudje vse manj
pišemo z roko in da se pri tem mogoče
premalo potrudimo. Je pa to na neki način
posebno sporočilo, gesta človeka, ki pusti
lep vtis.
Monja Lončarič, 7. a

Društvo Radi pišemo z roko je ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za šolstvo
pripravilo tretjo leto zapored Teden
pisanja z roko 2018. Dogodku smo se
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pridružili tudi na OŠ Hajdina.
Zakaj je sploh pomembno pisanje z
roko? Živimo v času, ko smo na vsakem koraku obkroženi s tehnologijo.
Skorajda si je težko zamisliti službo
brez računalnika in telefona, brez e-komuniciranja. Pisanje na roko se
ohranja kvečjemu še v zasebni sferi, medtem ko je iz javnega prostora
že skorajda izrinjeno. Večina uradnih
obrazcev in evidenc se digitalizira,
dokumenti se elektronsko podpisujejo, spletna banka ni več nobena novost idr. Eden redkih dokumentov, ki
se pišejo na roke, so matične knjige, ki
jih o svojih župnijah in župljanih vodijo župniki, in matične knjige, v katere
v šolah vpisujemo učitelji podatke o
svojih učencih. Pa še te v večini primerov hkrati tudi digitaliziramo. Žal
tudi veliko večino osebnih sporočil,
npr. čestitk za rojstni dan, zahval ali
pohval, celo izrazov sožalja, pošiljamo in prejemamo prek e-pošte,
sms-ov, objav na družbenih omrežjih, kot sta npr. Facebook in Tweeter.
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To je sicer zelo poceni, saj lahko z enim
klikom razpošljemo več sto prejemnikom. Je pa takšno komuniciranje zelo
neosebno. Bodo naši otroci poznali
tisti občutek, ko po dolgem času najdeš že skoraj pozabljeno razglednico
ali še vedno dišeče pisemce, ki ti ga
je napisala prijateljica ali prijatelj iz
mladostnih let? Žal so običajno že ob
prvi menjavi mobilnega telefona vsa
kratka sporočilca za vedno izgubljena
– dolgih pa tako ni več v modi pisati.
V šolah že nekaj časa opažamo, da
razvoj informacijske tehnologije in
prevladujoča uporaba računalnika v
pisnem komuniciranju ne prinašata
le prednosti, temveč tudi zmanjšanje
motoričnih spretnosti pri otrocih, ki
jih razvijamo s pisanjem in risanjem
na roko. Napisati eno stran z roko
večini predstavlja pravi fizični napor.
Njihove kretnje so toge, neizdelane,
nerodne. Kot da roka ne uboga. Pisanje z roko pa ni le uporaba pisala.
Je pomembna spretnost in spretnosti razvijamo z vajo. Dokazano je, da
naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Pri pisanju z roko se nam utrne
več idej, informacija, ki jo napišemo
z roko, se v spominu zadrži dlje časa.
Prav zato je ena izmed učinkovitih
učnih strategij delanje zapiskov, izpiskov in izpiskov izpisov. Pisanje z roko
dokazano pomaga ohranjati dolgotrajnejšo pozornost.
S sodelovanjem v tednu pisanja z roko
smo želeli ozavestiti mlajše in starejše
o pomenu pisanja z roko, razvoja finomotorike, poudariti pomen razvoja
individualnosti, saj je pisava vsakega
človeka neponovljiva.
Na OŠ Hajdina smo zato v tednu pisanja z roko pisali in pošiljali razglednice
znancem, prijateljem, drug drugemu
in tudi vrstnikom v irsko osnovno šolo
Powerstown Educate Together National School in na Osnovno šolo Side
Košutić v Radoboj na Hrvaškem. Preizkusili smo se v pisanju s kaligrafskimi pisali in nalivnimi peresi. Primerjali
svojo pisavo s pisavo sošolcev, učiteljev, staršev, dedkov, babic idr. Na

razrednih urah in pri pouku smo se
pogovarjali o pomenu in koristnosti
pisanja na roke. Otroci in učitelji so
pri delu zelo uživali. Nastalo je veliko
razrednih plakatov in izdelkov, narejenih na roko, ki nas bodo tudi v nadaljevanju šolskega leta spodbujali k
pisanju na roke in oblikovanju lepih
učnih zapiskov. Nekateri krasijo steno
pred knjižnico, drugi so ostali v učilnicah, nekatere pa si lahko ogledate v
prispevku na šolski spletni strani in v
šolski galeriji slik.
Andreja Novak
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Uresniči svoje sanje
Ko sanje se začnejo,
poslušaj jih.
Sanje vedno vedo,
kaj je prav.
Pomagaj tudi drugim,
da jih uresničijo.
Nobene sanje niso enake,
ene so takšne, druge drugačne.
Uresniči svoje sanje,
skupaj nam uspelo bo,
ne obupaj, stopimo skupaj –
to je prijateljstvo.
Uresniči svoje sanje,
če sanjaš, je lepo,
sanjaj z nami,
skupaj nam bo lepo.

Srečanje nadarjenih učencev na OŠ Hajdina
To šolsko leto je bila gostiteljica skoraj stotim nadarjenim učencem in njihovim učiteljem OŠ
Hajdina. V petek, 16. marca, smo se zbrali nadarjeni učenci OŠ Breg, OŠ Hajdina, OŠ Kidričevo,
OŠ Cirkovce, OŠ Lovrenc na Dravskem polju in OŠ Kuzma. Druženje se je začelo s pozdravom
ravnateljice Vesne Mesarič Lorber in nagovorom Tatjane Lukovnjak ter kratkim kulturnim
programom, nadaljevalo pa z delom v posameznih skupinah.
Sama sem se udeležila literarno-glasbene delavnice z naslovom Ko se beseda prelije v pesem. V delavnici smo se imeli prav lepo. Mentorici sta nas najprej seznanili z znanimi slovenskimi ljudskimi pesmimi. S pomočjo številne dodatne literature smo spoznavali lirske in pripovedne pesmi, jih prebirali, poslušali in jih nekaj skušali odpeti. Zanimala sta nas tudi jezik,
slog pisanja. Ves čas pa so za dobro vzdušje skrbeli naši glasbeniki, ki so prinesli diatonični
harmoniki, violino in lončeni bas. Zvečer smo se vse skupine predstavile v mali telovadnici
šole; mi smo oblikovali plakat, naši glasbeniki so odigrali dve prijetni pesmi, skupaj pa smo
odigrali lutkovno predstavo na temo Graščakov vrtnar.
Vse predstavitve so bile zelo zanimive in učenci so se zares potrudili. Mentorji so izbrali zanimive ideje za ustvarjanje. Ob osmi uri je sledila slastna večerja – palačinke in kompot,
potem pa še samo spanje v spalnih vrečah. Zjutraj smo imeli okusen zajtrk, potem pa smo se
poslovili. Ta dogodek je bil res nekaj čudovitega in nepozabnega.
Nika Sitar, 7. a

Ko sanjaš, se ti zdi,
da si na krilih angela,
letiš po nebu
in se smejiš.
Srce napolnijo ti sanje,
polne domišljije.
Sanje se začnejo v srcu,
tam, kjer umirjeno zaspijo.
Uresniči svoje sanje,
skupaj nam uspelo bo,
ne obupaj, stopimo skupaj,
to je prijateljstvo.
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Dobili smo obisk
Prinesli smo albume, znamke, pincete, povečevalna stekla in komaj čakali,
da vse zbrano razstavimo. Pri filatelističnem krožku najraje znamke odlepljamo, menjavamo in dopolnjujemo
svoje zbirke. Vsak je ponosen na svojo
zbirko.
V začetku marca je krožkarje obiskal
Boštjan Petauer in nam podaril veliko filatelističnega materiala. Zaradi
njegovih znamk so zbirke lepše in
zanimivejše. Z njim smo preživeli zanimivo uro. Pripovedoval je o svojih
začetkih zbiranja znamk in povedal,
da se je velikokrat iz znamk naučil več
kot v šoli. Dejal je, da bolj ko se poglabljaš v motive na znamkah, bolj so zanimive, in ko raziskuješ motive, moraš
velikokrat poiskati podatke na različne načine – v knjigah, katalogih idr.
Ob tem se učiš tujih jezikov, zemljepis,
zgodovino idr.
Zbirateljem je svetoval, da znamke
hranijo na primernem mestu in naj
pri delu uporabljajo ustrezne pripomočke: prijemajo naj jih s pinceto, ne

z rokami, saj jih z rokami hitro poškodujemo. Uporabljajo naj tudi povečevalno steklo. Posebej je poudaril, da
je potreben red – znamke ne smejo
ležati naokrog, ampak morajo biti zložene, zbirke urejene. Gospod Petauer
je učencem prinesel albume, znamke,
pisma in zelo razveselil mlajše zbiratelje. Prinesel je tudi znamke, ki so
namenjene slepim in slabovidnim.
Znamke so opremljene z Braillovo pisavo.
Veseli smo, da je Boštjan Petauer z
nami delil svoje izkušnje. Hvala.
K. Jerenko, mentorica

Uresniči svoje sanje,
če sanjaš, je lepo,
sanjaj z nami,
skupaj nam bo lepo.
S prijatelji jih uresniči,
da bo vsem lepo.
Sanje so v zraku,
lebdijo nad teboj.
Takšen si, kot si,
a s sanjami postaneš lepši.
Uresničijo naj se ti sanje,
kot si sam želiš.
Ana Angel, 6. b

Boštjan Petauer z učenci filatelističnega krožka
Foto: KJ
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Šolska prireditev ob
materinskem dnevu

Pri Zoji

Bil je lep pomladni dan in prvi zvončki so pokukali na plano. V
Skorbi smo nabrali šopke in se veseli odpravili proti šoli. Šli smo
mimo Zojinega doma in Zoja je vse sošolce povabila na sok in
sladko presenečenje. Največje presenečenje je bil Zojin kuža, ki se
je igral in skakal in se veselil tako številnega obiska. Skupaj smo se
fotografirali, se zahvalili in se veseli odpravili nazaj v šolo.

V torek, 13. marca, smo imeli v šolski telovadnici prireditev
ob materinskem dnevu in minulem dnevu žena. Sodelovali so učenci od 1. do 5. razreda in otroški pevski zbor.
Skupaj s svojimi razredničarkami so posneli projekcijo, v
kateri so povedali nekaj misli o svojih mamah. Nato je sledil kulturni program, v katerem so peli, deklamirali, igrali
na instrumente in plesali.
Ob koncu prireditve so se s svojimi darilci zahvalili mamam
za vse, kar dobrega naredijo zanje, kadar jih potrebujejo.
Mojca Purg

Učenci 3. a razreda

Šola Hajdina za en dan
hiška eksperimentov

HIŠKA EKSPERIMENTOV ZA TISTE, KI JIM NI VSEENO, KAJ SE
DOGAJA OKROG NJIH
Hiška eksperimentov obiskuje formalne izobraževalne institucije po Sloveniji in jih za en dan spremeni v center radovednosti in ustvarjalnosti, je za Hajdinčana povedala Andreja Perat iz Hiške eksperimentov. Pojasnila je, da je namen
Hiške eksperimentov tudi v povezovanju v okviru lokalnih
skupnosti. Posamezni obisk Hiške eksperimentov v nekem
kraju namreč aktivira vodstvo institucije, ki gosti Hiško, da
najde lokalne pokrovitelje dogodka. Tako kot njen starš –
Hiša eksperimentov – je Hiška eksperimentov namenjena
vsem radovednim ljudem, ki znajo reči: »Tega ne vem, ampak bi se rad naučil.«
Za udeležence Hiške eksperimentov pomeni to dan sproščenega učenja, svobodne radovednosti, vztrajnega eksperimentiranja ter varnega okolja za napake in spodrsljaje. O
tem smo se lahko prepričali tudi ob obisku na OŠ Hajdina.
Usposobljeni tim Hiške eksperimentov je v sodelovanju z
učitelji vzpostavil dialog, pojavila se je vrsta zanimivih vprašanj in nanje so skupaj poiskali tudi odgovore.
USMERJANJE K RAZISKOVANJU, USTVARJANJU NA INOVATIVEN NAČIN
»Veseli smo, da na naši šoli gostimo Hiško eksperimentov, saj
gre za center znanosti, ki spodbuja učenčevo radovednost,
ga usmerja k raziskovanju, ustvarjanju in usvajanju znanja
na inovativen način. Verjamem, da bomo preživeli čudovit
učni dan, ki nam bo zagotovo ostal v prijetnem spominu.
Za obisk Hiške eksperimentov se zahvaljujemo občini Hajdina, Zavarovalnici Triglav in Šolskemu skladu OŠ Hajdina,«
je med drugim povedala Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica
OŠ Hajdina.
Besedilo in foto: TM

Kolesarji se vključujejo v promet

Konec februarja se je na OŠ Hajdina dogajalo veliko zanimivega. Najprej so učenci prisluhnili kratki predstavitvi,
ki jo je pripravila ekipa Hiške eksperimentov, potem pa so
eksperimentirali. V več učilnicah so postavili majhne eksperimente – poskuse – kjer so se lahko mali radovedneži
učili na lastnih izkušnjah, posebej zanimivo pa je bilo tudi
na znanstveni dogodivščini, kjer sta bila v ospredju jajce
in plin.
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Hajdinski učenci so nadvse uživali ob spoznavanju
eksperimentov.

Končno smo dočakali lepše vreme
in veliko učencev se je odločilo, da
se bodo v šolo vozili s kolesom. Ker
spadajo kolesarji med ranljivejše udeležence v prometu, bodite vozniki
motornih vozil še prav posebej pozorni nanje. Vožnja mimo kolesarja naj
poteka vsaj 50 cm od kolesarja, treba
je tudi zmanjšati hitrost vožnje. Kolesarji morajo prilagoditi svoje ravnanje
v prometu in upoštevati prometne
predpise. Pred kolesarjenjem je treba
preveriti tehnično brezhibnost kolesa.
V šoli se pridružujemo akcijama Varno
kolo in Bistro glavo varuje čelada, zato
izvajamo preventivne ukrepe. Učenci
so se že preizkusili v spretnostni vožnji na poligonu, ponovno pa bodo
lahko preverili tudi teoretično znanje
CPP. Prav tako sodelujemo z občinskim svetom za preventivo in policijo,
zato se bodo izvajale tudi kontrole
prometa v okolici šole. Učenci kolesarji morajo poleg brezhibnega kolesa
imeti tudi izpit in kolesarsko čelado.
Uporaba zaščitne kolesarske čelade
je zakonsko predpisana za otroke do
dopolnjenega 18. leta starosti. Kolesa
bodo kolesarji pustili pred šolo na za
to namenjenem mestu. Ker opažamo,
da se pripeljejo tudi čez parkirišče
pred šolo, prosimo vse, ki parkirate avtomobil na omenjenem parkirišču, da
ste pri vožnji še prav posebej pozorni.
Obvezna oprema kolesa obsega:
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–– brezhibno sprednjo in zadnjo zavoro,
–– belo luč spredaj za osvetljevanje
ceste in rdečo luč zadaj, odsevnike na pedalih ali na boku,
–– zvonec,
–– ustrezno napolnjene pnevmatike,
–– primerno nastavljeno višino krmila in sedeža.
Na kolesu je priporočljivo imeti tudi
blatnike, ščitnik verige, prtljažnik ali
nosilno košarico za prtljago. Kolo moramo redno vzdrževati in čistiti, da bo
delovalo.
Karmen Jerenko,
mentorica prometne vzgoje

April 2018
Žuželke so imele žur ...
Nekoč je živel en debeli trot falot
in čebela, ki ni želela dela –
vesela sta pila kompot.

Sprehod med športnimi aktivnostmi
nas je navdušil
(Športna sobota na OŠ Hajdina)

April 2018

Hajdinske stopinje kulturne dediščine

Iz lonca, ki ni imel konca,
je priletela še ena pikapolonca,
nato še en sršen in mlad škržat.
Ker zabavi ni bilo konca,
se pridruži še stroga stonoga,
pa star komar, zadrti samotar.
S sladkim sokom druščina
se slastno naslaja,
ker jim okus precej ugaja.
Ko pa se gredo lovit,
morajo kmalu spet jest in pit;
da si prostor naredijo,
kjer potem še dalje norijo …

Naša raziskovalna naloga na temo
Hajdinske stopinje kulturne dediščine
predstavlja pomen ohranjanja kulture kot živega procesa, ki ni samo kulturni projekt neke preteklosti, ampak
temeljno vpliva na naše vsakdanje
življenje in nosi sporočilo tudi za prihodnje rodove. To sporočilo smo oblikovali v dve stopinji kot simbol poti in
povezovanja (rimski mitreji in cerkev
sv. Martina), ponosa in vrednot našega kraja.
Idejo smo dobili v skulpturi stopinje sv. Martina, ki je vzidana v steno
naše cerkve. Gre za človeka z izjemno
zgodovino, ki je nekoč davno stopal
po Hajdini, ki se je takrat imenovala

Marsel Sitar, 6. b

Male sanje
Vedno sem imela sanje,
da poletim …
Ko pomislim na te sanje,
tiho zadrhtim,
nežno se pogrezam vanje …
Čakam do poletja,
da zaslišim lepoto ptičjega petja …

Naloga je sestavljena iz teoretičnega
in raziskovalnega dela. V prvem delu
je poleg uvoda opisana celotna predstavitev teme. V drugem, raziskovalnem delu pa so opisane glavne značilnosti naše kulturne dediščine. Nalogo
smo 23. marca predstavili v Srednješolskem centru Ptuj na srečanju mladih raziskovalcev ZRS Bistra Ptuj in za
svoje delo prejeli srebrno priznanje.
V raziskovalni nalogi so sodelovali
učenci Niko Ogrizek, 9. r., ter Tia Pleteršek in Nika Sitar iz 7. r., mentorici pa
sta bili Marija Meklav in Silva Hajšek.
Silva Hajšek

Ogledalce Grigorija Viteza
na hajdinskem lutkovnem odru

Pia Premužič Gojkovič, 6. b

V soboto je bil obvezen šolski dan.
Na šolskem dvorišču smo se zbrali ob
8.20. Sledil je nagovor ravnateljice
Vesne Mesarič Lorber, ki nas je pozdravila v sončnem sobotnem jutru.
Pripravljeni smo bili za ogrevanje,
vaje so bile kar zanimive in navdušila
nas je ritmična glasba. Razdelili smo
se v skupine po razredih in skupaj z
učitelji obiskali posamezne športne
delavnice. Zanimivo je bilo, saj smo
spoznali tudi gasilsko sekcijo, ki nam

Ghandin, to je bilo okoli leta 1164.
Tako sv. Viktorin, prvi škof na naših
tleh, kot sv. Martin sta obiskovala starorimska svetišča (mitreje), ki so jih arheologi odkrivali mnogo pozneje. Del
Hajdine velja ravno zaradi rimskih izkopanin za arheološki spomenik I. kategorije državnega pomena. Naša sogovornica je bila arheologinja Mojca
Vomer Gojkovič, ki skrbi za ohranjanje
kulturne dediščine na celotnem ptujsko-ormoškem kot tudi slovenskem
območju. Dediščino predstavlja, kjer
se le da, tudi v tujini. Prav tako smo
k sodelovanju povabili ravnateljico
naše šole Vesno Mesarič Lorber in župnika naddekana Marijana Fesla.

je predstavila svoja vozila, opremo
in način dela. Kasneje smo spoznali različne športe, kot so: plezanje,
boks, metanje frizbija, aikido, gimnastika, športne animacije … Bilo
je res zabavno. Učenci do petega
razreda so spoznali še več športov:
judo, mali nogomet, golf. Prišla sta
tudi brata Malek, ki sta nas zabavala
tako besedno kot s svojimi prisrčnimi animacijami. Pokazala sta nekaj
trikov, ki smo jih lahko kasneje sami
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preizkusili. Bilo je zanimivo in vsi smo
bili navdušeni nad njima. Vmes smo
se namalicali; kar na trati, na soncu
… Ob 12.30 smo končali aktivnosti.
Mentorji športnih veščin so se zelo
potrudili in nam polepšali sobotni
dopoldan, svoje pa je naredilo tudi
sonce, ki nas je ves čas prijetno grelo.
Lora Šadl in Manca Matjašič, 7. a

V lutkovni sekciji KPD Stane Petrovič Hajdina, ki jo je legendarna mentorica Danica Serdinšek prepustila svoji mlajši
naslednici Brigiti Plohl, so 25. marca pripravili premiero. Dosedanjim lutkarjem Tilnu Jakominiju, Karin in Alji Muršec
ter Tadeju in Janji Murko so se pridružile tri nove igralke – Teja Horvat, Žana Ogrizek in Vanja Vrabl. Skupina hajdinskih
osnovnošolcev je stara od 8 do 13 let, vse pa povezujeta veselje do lutk in izjemna pozitivna energija.
V kratkem pogovoru z mentorico Brigito Plohl smo izvedeli, da je lutkovno predstavo Ogledalce priredila po
zgodbi Grigorija Viteza Zrcalce. Svoje ideje so ji dodali tudi mladi lutkarji.
Igra na humoren način prikazuje ne-

sporazum v gozdu, kjer živali najdejo
ogledalo. Vsaka od njih je prepričana,
da je našla svojo sliko, in med njimi
se vname prepir. Medvedka takoj
opazita, da je to ogledalo (včasih so
otroci pametnejši od odraslih). Oče
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medved ne prizna zmote, le-to zvali
na druge živali. Posmehuje se jim in
jim celo priporoča, da potrebujejo
očala. Na koncu vse živali spoznajo,
da to res ni slika, ampak ogledalo.

April 2018
Dosedanja mentorica Danica Serdinšek je pohvalila mlado zasedbo in
njihovo predstavo, še posebej pa je izrekla priznanje novi mentorici Brigiti.
Lutkarji so med obema predstavama
28. marca nastopili še na območni reviji, na kateri so se dobro izkazali, za
kar jim čestitamo tudi v uredništvu
Hajdinčana.
Iz dolgoletnega lutkovnega tandema
Danica in Ivan Serdinšek ostaja v skupini še naprej mojster Ivan, ki je skrbel
za izdelavo lutk in tudi vse drugo, kar
je povezano s postavitvijo scene in
ureditvijo odra. Režiserka Danica Serdinšek pa se je po ducat letih preselila
med gledalce, ki s srcem spremljajo
aktivnosti mladih na odru. Za njeno
požrtvovalno delo smo ji hvaležne generacije ljubiteljev lutkovnega odra.
Silvestra Brodnjak

April 2018

Marec je bil mesec pozornosti za draženske žene
Potem ko so članice Društva gospodinj Draženci s pisankami sodelovale na velikonočni razstavi v cerkvi sv. Martina na
Hajdini, ki jo je organiziralo TD Mitra Hajdina, so imele v marcu še prijetno druženje. Draženske gospodinje so se letos
ponovno zbrale ob 8. marcu na že 22. tradicionalnem srečanju. Tokrat so izbrale obisk Laškega in okolice.

Hajdinski lutkarji so se predstavili tudi na območni reviji lutkovnih skupin.
Foto: arhiv lutkovne sekcije

Tudi letos v
naravo
Članice DŽD Gerečja vas so se tudi letos odločile za delo v naravi. V ta namen so v svojo sredino povabile Mišo
Pušenjak, strokovnjakinjo na področju vrtičkarstva, saj so si za letošnji
celoletni projekt izbrale pridelavo in
predelavo jušne zelenjave.

Predavanja o pridelavi jušne zelenjave se je udeležilo lepo število članic DŽD Gerečja vas.
Miša Pušenjak je svoje predavanje strnila v dve šolski uri in slušateljice seznanila s številnimi različnimi sortami jušne zelenjave, njihovimi značilnostmi, rastnimi pogoji in še z marsičim, kar vpliva
na rast in pridelavo vrtnin oz. jušne zelenjave.
Kljub letošnji dolgi zimi računajo na to, da bodo pridelale čim
več različne jušne zelenjave. Jeseni jo bodo konzervirale na
različne načine – že poznane, preizkusile pa bodo tudi kakšen
nov oz. drugačen način konzerviranja. Tako pridelana in konzervirana jušna zelenjava je koristna predvsem v mesecih, ko
ni na razpolago domače, sveže zelenjave. Prav tako pa je lahko kot uporabno darilce iz domače shrambe zelo dobrodošlo. Predavateljica je predavanje podkrepila tudi z raznoliko slikovno dokumenBesedilo in foto: MI tacijo.
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Z avtobusom so se v popoldanskem
času 8. marca odpeljale proti Laškemu, njihov cilj pa sta bila Pivovarna
Laško in zdravilišče Thermana Laško. Za ogled pivovarne so si morale
obleči varovane brezrokavnike, ob
strokovnem vodenju pa so lahko spoznale tradicijo in sodobne postopke
varjenja piva v najstarejši pivovarni
na Slovenskem. Z zgodovino pivovarstva so se seznanile v Muzeju Laško,
kjer so jim povedali, da tradicija pivovarstva v Laškem sega v daljno leto
1825, ko je medičar in lectar Franc
Gayer zvaril prvi vrček piva. Na koncu
so nazdravile še z vrčkom odličnega
laškega piva.
CVETOČI POKLON ANICI, MARJETKI
IN MARIJI
Druženje se je prevesilo v drugi del,
ko so obiskale zdravilišče Thermana
Laško, ki letos praznuje 10. obletnico
odprtja novega velnesa in kongresnega hotela Thermana Park. Po večerji je sledilo prijetno druženje ob

pogovoru članic, kako so preživele
dolge zimske dni in kaj jih čaka v naslednjih dneh in tednih, je povedala
predsednica društva Zdenka Godec.
Že po tradiciji so pripravile tudi
majhno presenečenje za najstarejšo in najmlajšo članico večera. Letos
je bila z njimi najstarejša Anica Koritnik in najmlajša Marjetka Pernek, s
šopkom osmih vrtnic pa so počastile
še svojo dolgoletno članico Marijo
Černenšek, ki je 7. marca praznovala
80. rojstni dan. A na žalost je bilo to
njihovo zadnje skupno veselo druženje, saj se je dolgoletna prizadevna članica Društva gospodinj Draženci kmalu po svojem častitljivem
rojstnem dnevu poslovila. Draženčanke bodo svojo sovaščanko Marijo ohranile v najlepšem spominu.
POTICA JOŽICE PERŠOH NA FESTIVALU VELIKONOČNIH POTIC NA
OTOČCU
Draženske žene so zelo ponosne na
članico Jožico Peršoh, ki je s svojo

Poklon Marjetki Pernek, najmlajši udeleženki na
srečanju ob 8. marcu

Mag. Marlena Skvarča, senzorična preizkuševalka
živil, ob potici, ki jo je spekla Jožica Peršoh.

Z veseljem so si ogledale tudi zdravilišče Thermana Laško.

Cvetje so podarile tudi najstarejši udeleženki srečanja Anici Koritnik in članici Mariji ob 80. rojstnem
dnevu.

posebno orehovo potico sodelovala na 2. festivalu velikonočnih potic
na Gradu Otočec. Uvrstila se je med
privih pet zlatih, za kar ji tudi iskreno
čestitajo.
Na ocenjevanje je prispelo več kot 60
potic, zelo različnih, tako po obliki kot
po vrsti nadeva, zato je imela strokovna komisija v sestavi prof. dr. Janez
Bogataj, etnolog in avtor knjig o poticah, mag. Marlena Skvarča, senzorična preizkuševalka živil, in Janja Strašek, svetovalka za zdravo prehrano v
Termah Krka, težko delo. Dosledno so
morali slediti smernicam iz pravilnika
ocenjevanja, da so lahko izbrali najboljše.
Prvo mesto je osvojila potica z nadevom suhih jabolčnih krhljev, vse potice pa so po koncu festivala prodali
in izkupiček namenili območnemu
odboru Rdečega križa.
TM, ZG

Draženčanke so ob dnevu žena obiskale Pivovarno Laško.
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April 2018

Društvo žena in deklet občine Hajdina naredilo
bilanco bogatega dela
Na obračunu dela so se 10. marca v dvorani hajdinskega gasilskega doma zbrale članice 160-članskega Društva žena
in deklet občine Hajdina. Predsednica Marija Pulko je v izčrpnem poročilu osvežila spomin na množico aktivnosti, v
katerih so bile Hajdinčanke vključene tako, da skoraj ni bilo tedna brez vsaj enega njihovega udejstvovanja posamično
ali v skupinah.
Vpete so v številne dejavnosti, ki
potekajo na občinskem, medobčinskem pa tudi mednarodnem področju, saj zadnja leta sodelujejo tudi z
društvi iz sosednje Hrvaške. S svojo
rimsko kulinariko so poleg mnogih
drugih lani navdušile tudi evropske arheologe, ki so imeli kongres v
Gradcu in so si pod vodstvom Mojce
Vomer Gojkovič ogledali tudi I. mitrej
na Sp. Hajdini Daleč naokoli slovijo
po pripravi hrane na način, kot so jo
uživali nekoč Rimljani. Želijo si, da bi
se kuharska ekipa sčasoma povečala
in tudi pomladila, da bi laže zmogle
ustreči vsem, ki jih prosijo za pripravo in postrežbo rimskih specialitet.
O vseh dogajanjih sproti poročamo v Hajdinčanu, zato se ozrimo v
društveno prihodnost. Poleg že tradicionalnih dogodkov na področju
varovanja naravne in kulturne dediščine, skrbi za ohranjanje zdravja,
rekreacije v zimskih pa tudi drugih
mesecih, branja in izobraževanja na
izbranih področjih ter množično obi-

skanih ročnodelsko-pikadovskih ponedeljkov si želijo še več sodelovanja
z mladimi, tudi z različnimi šolami ter
institucijami v regiji in republiki.
Naslednje leto bo jubilejno, zato je
treba pravočasno pristopiti k zbiranju gradiva za izdajo II. dela Utrinkov,
ki bo zajemal čas preteklih dvajsetih
let, s poudarkom na obdobju od
2009 naprej. Mojca Vomer Gojkovič
bo kot odgovorna urednica vesela
vseh pobud in gradiva, ki bi ga lahko
tvorno vključili v vsebinsko zanimivo
celoto.
Društvu čestitamo k vsem prejetim
priznanjem, pokalom, kuhlam in
drugim nagradam, ki jih članice prinašajo z najrazličnejših tekmovanj in
srečanj. Upamo, da se bo našel tudi
prostor, ko bodo vse te »trofeje« lahko na ogled tudi širši javnosti.

Delovno predsedstvo – Marija Žunkovič, predsednica Mojca Vomer Gojkovič, Dragica Cestnik in
tajnica društva Angelca Sagadin – je pozorno spremljalo poročilo Marije Pulko ter kasneje tudi drugih
poročevalk in sodelujočih v razpravi.

Liljana Klemenčič iz Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je
dvorano popeljala med platnice ene izmed Cankarjevih knjig. Darilo pridnim društvenim članicam
Bralne značke za odrasle in obuditev znanja o tem,
kar nam je o Cankarju ob njegovem letu še ostalo v
Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak spominu iz šolskih časov. Mogoče pa bomo našli čas
in tudi sami kaj prebrali. Vsekakor bo vsebina skozi
odrasli pogled danes mnogo bolj zanimiva, kot je
bila, ko smo kot učenci pisali obnove Cankarjevih
del.

April 2018
Prav tako je bil vse leto aktiven MePZ,
ki deluje v okviru društva.
TUDI LETOS V NARAVI
Nekaj načrtovanih dejavnosti so do
rednega zbora članic že izpeljale,
predvsem pa bodo nadaljevale delo
v naravi. Njihov letošnji projekt je začrtan kot pridelava in predelava jušne
zelenjave. Teoretično so ga že podprle s predavanjem Miše Pušenjak,
strokovnjakinje na tem področju. Izpeljale bodo tudi dosedanje tradicionalne dogodke in srečanja, oživiti pa
nameravajo tudi delovanje dramske
skupine in vključevanje otrok v razne
prireditve.

KONČALE PROJEKT ZDRAVJE IZ NARAVE
Po uvodnem delu, ki so ga s pesmijo
popestrili člani MePZ, je bilo iz poročila predsednice Magde Intihar raz-

brati, da je bilo tudi preteklo leto zelo
delovno in poučno. Članice so čez vse
leto poleg organizacije že ustaljenih
dogodkov nabirale znanje na področju izdelave naravnih tinktur, utrjeva-
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le znanje pri izdelavi naravnih mazil in
nabirale zdravilne rastline za izdelavo
čajne mešanice. Celoletno delo in nadaljevanje projekta Zdravje iz narave
sta ob koncu dala uporabne rezultate.

Ob koncu zbora so pozdravne in pohvalne besede poleg podžupana občine Hajdina Karla Svenška dodali še
drugi gostje. Preostanek druženja je

najprej popestrila kulturna točka FD
Sveti Štefan, večer pa je potekal v veselem in prijateljskem druženju.
MI

Ob dnevu žena na praznični potep
Članice DŽD Gerečja vas so se ob prazniku dneva žena tudi letos podale na kratek popoldanski izlet in večerno druženje. Tokrat jih je pot zapeljala v kraj Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Skupna spominska fotografija izletnic pred cerkvijo sv. Trojice

Polnoletnost članic DŽD Gerečja
vas
Članice DŽD Gerečja vas in MePZ so se 10. marca zbrali na 18. rednem letnem
zboru ter pregledali delovanje društva in MePZ za preteklo leto. Zbora so se
poleg številnih domačih gostov udeležile tudi članice iz sorodnih društev domače občine, iz občin Markovci in Kidričevo ter člani FD Sveti Štefan.

Ob koncu uradnega dela so v kulturnem programu nastopili prijatelji, člani FD Sveti Štefan.
Foto: TM

Protokolarno-razstavi center, čudovito urejen ambient, se razprostira čez vso samostansko klet, kjer so
članice izvedele marsikaj o različnih vinih z ožjega
območja, ob prazniku pa jih je čakalo tudi presenečenje, pogostitev in cvetje.

Izletnice je pričakala prijazna mlada
vodička Maja in jih popeljala skozi
zgodovino nastanka in znamenitosti
kraja Sveta Trojica, njegovih značilnosti in naravnih lepot. Eden redkih
sončnih dni v začetku marca je dodatno obogatil pogled na kraj in njegovo čudovito okolico.
Nato jih je pred mogočno cerkvijo sv.
Trojice pričakal pater Bernard Goličnik. Na hudomušen način je znal veliko povedati o legendah, resnicah in
dokazih za nastanek velike in bogate
baročne cerkve. Ogledale so si tudi
loretsko kapelo in njene posebnosti,
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nato pa jih je pot vodila še skozi samostanski muzej in na ogled samostanske muzejske knjižnice, v kateri
so ohranjene nekatere od najdragocenejših knjig nasploh.
Po ogledu cerkve jih je pot vodila do
samostanske kleti, čudovitega ambienta s skoraj nepreglednimi hodniki
in stranskimi prostori, ki je danes urejen v protokolarno-razstavni prostor
za različne prireditve, proslave in razstave.
V samostanki kleti jim je dobrodošlico izrekel predsednik tamkajšnjega
društva vinogradnikov Peter Leopold.
Poleg pokušine nekaterih značilnih
vin s tega območja jih je ob prazniku
dnevu žena pričakala tudi pogostitev
in cvetje. V večernih urah so se na poti
domov še veselo družile ob dobri praznični večerji in nazdravile še enemu
lepo preživetemu prazničnemu popoldnevu.
Besedilo in foto: MI
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Hajdoške žene ob dnevu
žena
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87. občni zbor PGD
Gerečja vas

Članice Društva žensk Hajdoše so se tudi letos zbrale in Člani in članice PGD Gerečja vas so 24. februarja pripravi
skupaj proslavile 8. marec – dan žena. To je že dolgoletna redni letni občni zbor, uvod v delovno srečanje pa so s petradicija, ki se je ohranila.
smijo obogatili pevci MePZ Društva žena in deklet Gerečja
vas. Občnega zbora se je poleg predstavnikov OGZ Ptuj,
GPO Hajdina ter sosednjih in prijateljskih gasilskih društev
udeležil tudi župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar,
ki je gasilcem čestital za opravljeno delo, posebej pa pohvalil delo z mladino in uspehe veteranske ekipe.

Hajdošanke so se že po tradiciji zbrale na dan žena.
Foto: Majda Turnšek
Pozno kosilo so jim pripeljali iz Gostilne Čelan. Tudi glasbenika, ki jim je igral zimzelene melodije, so imele. Ob prijetnih melodijah so se zavrtele. Proti večeru so jih presenetili
pevci MoPZ PGD Hajdoše in jim zapeli lepe pesmi. Skupaj
so se zabavale do poznih večernih ur in sklenile, da se čez
eno leto spet zabavajo na takšnem praznovanju.
Hilda Bedrač

Pozdravni nagovor je imel predsednik PGD Gerečja vas
Aleš Purgaj. V nadaljevanju je predstavil poročilo o delovanju in dosežkih društva v minulem letu, operativno poročilo pa je predstavil poveljnik Uroš Paveo. Ob pregledu
dosedanjega dela in uspešno opravljenih nalog v minulem letu so gerečjevaški gasilci predstavili tudi načrt dela.
V Gerečji vasi so gasilci opravili tudi volitve, po razrešnici dosedanjim organom društva je sledil nov predlog, ki
so ga člani tudi potrdili in za novega predsednika izvolili dolgoletnega izkušenega gasilca Rada Kaisersbergerja. Njegov namestnik je postal Anton Vindiš, tajnik Jure
Drevenšek, blagajničarka pa Jasmina Klep. Sicer pa so
člani poleg potrditve celotnega upravnega odbora soglasno potrdili tudi člane poveljstva, za novega – starega poveljnika pa Uroša Pavea. Njegov namestnik je
postal Miha Lešnik, podpoveljnik pa Uroš Nahberger.
Izvolili so tudi nadzorni odbor in disciplinsko komisijo.

Novi člani PGD Gerečja vas
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Letošnji nagrajenci, dobitniki jubilejnih priznanj in napredovanj v višje čine
NOVI ČLANI, PODELJENA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA
V PGD Gerečja vas so na občnem zboru v gasilske vrste sprejeli tudi nove
člane, pridružili so se jim: Zdenka
Racić, Aneja Rozman, Kevin Tomanič,
Keli Tomanič, Aljaž Kancler, Lan Kaisersberger in Teja Karo.
Podeljena so bila priznanja in napredovanja, za dolgoletno aktivno delo
v gasilski organizaciji pa so priznanja
prejeli: Simon Černezl za 10 let, Vili
Kovše in Janja Nahberger za 20, Uroš
Zupanič in Leon Turk za 30, Branko Intihar, Jože Žnidar in Anton Lešnik za
50, Štefan Drevenšek, Stanko Žnidar,
Alojz Intihar in Martin Kaisersberger
pa za 60 let.
Značko gasilskega veterana je prejel
Stanislav Požgan. Mladinska odlikovanja so prejeli: Minea Peer, Pia Žnidarič,
Niko Racić, Daniel Greif, Nik Tomanič
in Marko Intihar.
V višji čin so napredovali: Bojan Racić,
Miha Lešnik in Stanislav Požgan.
Priznanje GZ III. stopnje sta prejela:
Benjamin Mlinarič in Marcel Kaisersberger.
Tečaj za delo z IDA je opravil David
Peer, tečaj za vodjo intervencije Uroš
Paveo, tečaj za delo z motorno žago
pa Aljaž Nahberger in David Peer.
Društveno priznanje za dolgoletno

Gasilci Martin Kaisersberger, Aleš Purgaj, Stanislav Požgan in Marjan Bračun, ki so končali svoje mandate,
so za požrtvovalno delo v gasilski organizaciji prejeli kipec v obliki plamenice.
Foto: arhiv društva
članstvo v gasilski organizaciji so prejeli: Boštjan Sagadin, Janko Perko, Karl
Kiselak, Marjan Intihar in Martin Drevenšek st.
Društveno priznanje za požrtvovalno
delo v gasilski organizaciji so prejeli:
Mladen Racić, Milan Kaisersberger, Jasna Klep in Rudi Klep.
Na koncu podelitve vseh priznanj je
sledilo še presenečenje. Člani Martin
Kaisersberger, Aleš Purgaj, Stanislav
Požgan in Marjan Bračun, ki so končali svoje mandate, so za požrtvovalno
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delo v gasilski organizaciji prejeli kipec plamenice.
Ob koncu občnega zbora je zbrane
nagovoril tudi novi predsednik Rado
Kaisersberger ter se zahvalil za zaupanje in izrazil željo, da se v prihodnje
v gasilske vrste vključi čim več mladih
članov. Poudaril je, da bodo tudi v prihodnje potrebna mnoga izobraževanja, usposabljanja in vaje za kakovostno posredovanje v slučaju požara ali
drugih nesreč.
TM
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Predsednik društva Aleksander Jagarinec je občni zbor začel s pozdravnim
govorom. Nato je prosil delovno predsedstvo, da prevzame vodenje občnega zbora. Predsednik je potem podal
poročilo, v katerem je predstavil del
dela in truda gasilcev iz Dražencev v
preteklem letu. Pri tem je poudaril, da
smo člani ogromno svojega prostega
časa namenili izpolnjevanju svojega
znanja o gasilstvu, sestajali smo se na
rednih mesečnih vajah, redno smo
opravljali dežurstva ob sobotah, prav
tako pa smo se udeleževali številnih
aktivnosti. Takšen program dela bomo
nadaljevali tudi v tem letu.
Poveljnik Aleš Drevenšek je podal operativno poročilo društva za leto 2017, v
katerem je predstavil številne izvedene
aktivnosti. Poudaril je, da smo v društvo dobili novopridobljena znanja s
področja izobraževanj in usposabljanj.
S tem vedno znova dokazujemo, da
nam je operativno področje na prvem
mestu, saj nam zagotavlja strokovnost,
ki jo potrebujemo, kadar nastopijo nesreče. Poveljnik je še poudaril, da je bilo
preteklo leto po intervencijah zmerno.
Gasilci so bili aktivirani na petih intervencijah, v katerih je skupno sodelovalo 38 gasilcev PGD Draženci.
VOLILNO LETO, NAGRAJENCI IN
NOVI ČLANI
Letošnje leto je bilo za naše društvo volilno leto. Pri tem je večina članov ostala na dosedanjih položajih v upravnem
odboru, poveljstvu, nadzornem odboru in disciplinski komisiji. Z rednimi volitvami smo na občnem zboru izvolili
novo blagajničarko Valerijo Lah. Člani
in članice PGD Draženci se še enkrat
zahvaljujemo Andreju Drevenšku, ki je
vestno in zavzeto opravljal delo blagajnika kar 27 let.
Prav tako smo ponosni, da smo v tem
letu v naše društvo pridobili nove člane, pri tem pa nas dodatno veseli, da
je med njimi tudi mladina. V društvo so
vstopili: Anja Perša, Amanda Skupnjak,
Žan Petek, Miha Šemrl Vučkovič, Mihael Schramm in Tomaž Golob.
Letošnji nagrajenci, dobitniki priznanj,
odlikovanj in napredovanj, so: Srečko Kosec, Dejan Gajić, Peter Lovenjak,
Aleksander Jagarinec, Slavko Pesek in
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32. občni zbor PGD Draženci

Mladina v PGD Draženci

Tretjo soboto v februarju smo člani PGD Draženci pripravili 32. redni letni občni
zbor. Na ta dan smo bili zbrani člani, članice in mladina društva, podporni člani
društva, vaščani, predstavniki drugih gasilskih društev, župan občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar, Janez Liponik in Uroš Meglič, predstavnika OGZ Ptuj,
poveljnik GPO Hajdina Ivan Brodnjak, občinski svetnik iz Dražencev Ivo Rajh,
predsednik VO Draženci Damijan Cebek in predstavniki vaških društev.

V Prostovoljnem gasilskem društvu Draženci smo izredno
ponosni na našo mladino. Na srečo se število mladih članov v našem društvu z leti povečuje. Naša dolžnost je, da
mladino poučimo o gasilstvu in jim omogočimo, da nas v
prihodnosti nasledijo. Ob tem se zavedamo, da je mladi
rod naše nasledstvo.

Slavko Krošel.
Zasedanje 32. rednega občnega zbora
PGD Draženci je predsednik društva
končal z zahvalo in mislijo Winstona
Churchilla: »Uspeh ni končen, neuspeh
ni usoden. Pogum, da nadaljuješ, je tisto, kar šteje!«
Mateja Gojkošek

V PGD Draženci so posebej veseli gasilskega podmladka.

Pionirjem v PGD Draženci tako poskušamo na čim
več načinov prikazati delovanje društva. V tem prehodnem času, ko nam vremenske razmere niso najbolj
dopuščale, da bi lahko zunaj vadili za pionirska tekmovanja, smo se z našimi najmlajšimi zaposlili nekoliko
drugače. S področja operative smo spoznavali opremo v gasilskih avtomobilih in zaščitno opremo gasilca.

Zahvala Andreju Drevenšku, ki je kar 27 let vodil
gasilsko blagajno.

V marcu so pionirji v zahvalo našim mamam pripravili presenečenje in jim ob njihovem prazniku izdelali voščilnice. Nato smo ob prazniku velike noči Vaški dom Draženci
okrasili s papirnatimi velikonočnimi jajčki, zajčki in košarami, polnimi dobrot. Pri delu usklajujemo naša načela in
predstave o gasilstvu ter želje naših najmlajših.
Besedilo in foto: Mateja Gojkošek

Utrinek z druženj z mladimi gasilci v Dražencih

106. občni zbor PGD Hajdina

Letošnji nagrajenci v družbi podeljevalcev

V Dražencih so se gasilci zbrali na 32. delovnem srečanju.
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V marcu so se kot zadnji v Gasilskem poveljstvu občine Hajdina na rednem in
volilnem občnem zboru sestali članice in člani PGD Hajdina. Letošnji občni zbor
je bil zanje že 106., na druženju v gasilskem domu pa so se Hajdinčanom pridružili tudi gostje, med njimi hajdinski župan mag. Stanislav Glažar, poveljnik
OGZ Ptuj Zvonko Glažar ter predstavniki sosednjih in prijateljskih gasilskih društev.

Novi člani PGD Hajdina. Čestitamo!
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Poročilo o delu v operativi je na občnem zboru predstavil poveljnik Zlatko
Horvat, o delovanju društva v minulem letu pa je spregovoril predsednik
Emil Ogrizek. Med drugim je povedal,
da je bilo minulo leto za gasilce uspešno in hkrati delovno. Največji poudarek je bil na dobavi novega podvozja
za vozilo GVC 16/25, prav tako pa vse
aktivnosti za pridobitev vseh soglasij
in potrdil za izdelavo tega vozila. Velik poudarek so v PGD Hajdina dali
gasilskemu podmladku in jim nudili
vso podporo pri njihovih aktivnostih.
»Da smo lahko zagotovili vse potrebno, kar nam narekuje gasilska služba,
smo se člani izobraževali na različnih
tečajih in pridobivali znanje na praktičnih vajah. Bili smo na številnih gasilskih dogodkih, ob sobotah smo
se redno srečali v gasilskem domu,
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kjer se nam radi pridružijo tudi naši
starejši gasilci. Ponosni smo, da vzorno sodelujemo z GPO Hajdina in občinskim poveljnikom, prav tako z občino in županom, ki sta nas podprla
tudi pri nabavi novega vozila. Da pa
smo uspešno izpeljali vse zadane cilje,
so zaslužni naši prizadevni člani, za
kar se jim tudi iskreno zahvaljujem,«
je še povedal Emil Ogrizek.
Na občnem zboru so tokrat opravili
tudi redne volitve, za predsednika in
poveljnika PGD Hajdina pa so člani
znova zaupanje izkazali dosedanjemu
predsedniku Emilu Ogrizku in dosedanjemu poveljniku Zlatku Horvatu.
SLOVESNA PODELITEV IN SPREJEM
NOVIH ČLANOV
V imenu Območne gasilske zveze
Ptuj sta jubilejne značke za dolgoletno delo v gasilstvu gasilcem podelila
Zvonko Glažar in Uroš Paveo, prejeli
pa so jih: Urh Fridl za 10 let, Milan Sagadin za 20 let, Maja Vogrinec za 30
let in Milena Gojkovič za 50 let.
Priznanje OGZ Ptuj III. st. je prejel Joži
Šlamberger, priznanje OGZ Ptuj II. st.
pa Gregor Auer. Potrdilo za uspešno
opravljeno specialnost na področju
dela z motorno žago je prejel Marko
Cartl.
V PGD Hajdina so v gasilske vrste sprejeli tudi nove člane, pionirje in članice,
pridružili so se jim: Anej Kondrič, Manja Ogrizek, Tamara Petek, Maja Veis,
Polona Mlinarič, Avguština Marčec,
Irena Ogrizek, Sonja Habjanič, Marjetka Šlamberger, Aleksandra Ogrizek in
Sabina Cafuta.
TM

Prejemnika priznanja OGZ Ptuj

Prejemniki značke za dolgoletno delo v gasilstvu v družbi podeljevalcev

Gasilci ne poznajo državnih meja
Nobena skrivnost ni, da so gasilci iz Hajdoš znani po vsej Evropi. Prijateljstva so
stkali s kar nekaj gasilskimi društvi na Hrvaškem in tudi v Avstriji. Dobivajo veliko vabil na mednarodna tekmovanja v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Povsod
jih cenijo kot dobre prijatelje in odlične tekmovalce s številnimi olimpijskimi
odličji. Pobrateni so z DVD Rasinja na Hrvaškem, prijateljujejo pa tudi z DVD
Kaštel Sućurac, Donja Gračanica, Sigetec, Cestica, Zaprešić in Paukovec.
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Novo prijateljstvo so lani stkali z gasilci iz Freiwillige Feuerwehr Tillmitsch
iz Avstrije. To je kraj na avstrijskem
Štajerskem, v neposredni bližini Lipnice, kjer ima gasilstvo že 125-letno
tradicijo. Prvič so se srečali lansko jesen v Tillmitschu, kjer so Hajdošane
lepo sprejeli in jim predstavili društvo. V soboto, 7. aprila, so na obisk
v Hajdoše prišli Avstrijci. Najprej so si
ogledali Maribor. Tam so skupaj z vodstvom PGD Hajdoše obiskali gasilsko
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brigado, kje so jim prikazali orodje,
opremo in tehniko. Spoznali so tudi
sistem dela brigade. V nemškem jeziku jim je vse predstavil poklicni gasilec Marko Bezjak iz Stojncev. Uživali
so tudi v pogledu na Maribor z okolico z lestve na višini 38 m.
Po ogledu so pot nadaljevali v Hajdoše, kjer so jih pričakali člani društva in
podpoveljnik GZS Zvonko Glažar. Zaželeli so jim dobrodošlico. Predsednik
PGD Hajdoše Davorin Vidovič, ki jih
je spremljal na obisku v Mariboru, je
pozdravil goste. Sledila sta predstavitev PGD Hajdoše in ogled gasilskega
doma. Posebej jih je navdušil pogled
na police v dvorani in olimpijski sobi,
ki se šibijo pod težo pokalov. Navdušeni so bili tudi nad urejenostjo gasilskega doma. Druženje so nadaljevali
s piknikom, nazdravili pa so tudi na
dobro sodelovanje v prihodnje. Dogovorili so se, da se bodo še srečali in
v prihodnje tudi sodelovali.
Hilda Bedrač

Hajdoški gasilci v družbi gasilskih prijateljev iz sosednje Avstrije
Foto: Nina Bedrač, FF Tillmitsch

Nov uspeh za članice PGD Hajdoše
Gasilska zveza Šmartno pri Litiji je tudi letos gostila zaključno tekmovanje v pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda.
Tekmovanje je bilo 24. marca. Poleg razglasitve rezultatov 5. tekmovanja je potekala tudi slovesna razglasitev
skupnih rezultatov celotnega pokalnega tekmovanja.
Pri članicah je zmagala ekipa PGD Ivančna Gorica, pri
članih pa so prehodni pokal odnesli gasilci PGD Tinje.
Po napornem tekmovalnem letu in gasilski olimpijadi
so se članice PGD Hajdoše vendarle odločile nastopiti
na nekaterih pokalnih tekmah. S trudom, izkušnjami in
znanjem pa jim je v močni konkurenci na koncu uspelo
osvojiti odlično 7. mesto. Čestitamo!
TM
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Ekipa članic PGD Hajdoše na zaključni slovesnosti v družbi mentorja Ivana
Brodnjaka in podpoveljnika GZS Zvonka Glažarja
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Planinci na občnem zboru o novih pričakovanjih
V petek, 23. februarja, smo se na 17. rednem letnem občnem zboru v hotelu Roškar v Hajdošah zbrali članice in člani PD
Hajdina in povabljeni gostje. Med nami so bili tudi župan mag. Stanislav Glažar z ženo, župnik naddekan Marijan Fesel,
Primož Lorbek, ravnateljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber, predstavnica TD Mitra Hajdina in predstavniki sosednjih
planinskih društev.

Dom na Slivnici (1075 m)
Delavno predsedstvo, ki ga je vodil Radoslav Simonič, je
pregledalo minulo delo in se dotaknilo trenutnega stanja.
Sprejeli smo tudi načrt dela in pohodov za letošnje leto.
Predsednik društva Jože Majerhofer je v svojem poročilu
o delu društva v preteklem letu dejal, da smo bili lani še
posebej aktivni pri organizaciji pohodov; zvrstilo se jih je
lepo število, kar 23. Skupaj se je pohodov udeležilo več kot
460 članic in članov. Če k temu dodamo še druge občane iz
občine Hajdina, pa se število udeležencev krepko poveča.
Najštevilnejša pohoda sta bila nočni pohod na Donačko
goro ob občinskem prazniku in Vincekov pohod po občini
Hajdina. Letošnja želja planinskega društva je privabiti čim
več mladih pohodnikov, je v svojem poročilu še povedal
predsednik društva.
V marcu in aprilu so že za nami pohod na Šmohor - Gozdnik Malič, na Oplotnico in Črno jezero ter Slivnico - Cerkniško jezero - Rakov Škocjan. Posebej doživet je bil pohod do doma

na Slivnici (1075 m) in nekoliko višji vrh Velika Slivnica (1114
m), od koder je bil vseskozi lep razgled na dolino Cerkniščice, Cerkniško jezero, Notranjsko podolje in okoliške planote.
Kot na dlani nam je bil Snežnik, ki ga bomo obiskali junija,
kajti sedaj je na vrhu še debela snežna odeja. Rakov Škocjan
je 2,5 km dolga kraška dolina v osrčju Notranjske. V daljni
preteklosti so vode, ki se s Cerkniškega polja in Javornikov
podzemsko pretakajo proti Planinskemu polju, tu ustvarile
veliko jamo. Kasneje se je strop jame na več mestih udrl in
nastala je slikovita dolina. Po njenem dnu se vije reka Rak.
V maju sta v načrtu pohod na Golico (12. ali 19. 5.) in
Haloška planinska pot (26. 5.), v juniju pa romanje
Hajdina–Ptujska Gora (9. 6.) in pohod na Snežnik (23.
6). Pridružite se nam. Vse informacije dobite na oglasni
deski društva in ob uradnih urah društva vsak četrtek
med 17. in 19. uro.
Slavko Burjan

Občni zbor RD Žejne ribice Draženci
Predsednik Dušan Černenšek je podal poročilu o delu in
aktivnostih društva, ki jih v minulem letu ni bilo malo, tako
na tekmovalnem področju kot tudi pri vzornem urejanju
in vzdrževanju ribnika in okolice. Niso pozabili niti na družabne aktivnosti, kot so pikniki in druženje z drugimi vaščani, ki sicer niso ribiči, na izletu pa so spoznavali lepote
Prekmurja.

Ribnik v Dražencih v novi ribiški sezoni Foto: TM
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Avgustu se je zgodila katastrofa, ko je
zaradi toplega in vročega vremena ter
nizkega vodostaja v ribniku prišlo do
množičnega pogina rib. Ob tem so solidarnostno pomoč izkazala prijateljska ribiška društva (Juršinci, Markovci
in Majšperk), ki so jim iz svojih ribnikov podarili ribe, da so lahko vzposta-

Karate klub je ustanovil Ljubo Javoršek. S svojim zaključnim govorom je
orisal pot in obstoj kluba. »To je le del
mozaika na poti prizadevanja in premagovanja ovir. Ponosen sem, da to
pot člani WKSA Šentilj in njihov glavni trener Jožek Breznik nadaljujejo,«
je zaključil predsednik KZ WKSA Slovenije Ljubo Javoršek.
Ob 20-letnici WKSA Šentilj je domači klub 17. marca organiziral odprto
prvenstvo občine Šentilj. Pokrovitelji tekmovanja so bili občina Šentilj,
župan Štefan Žvab, OŠ Sladki Vrh in
PGD Sladki Vrh. Ob brezhibni organizaciji KZ WKSA Slovenije se je tekmovanja udeležilo rekordno število
tekmovalcev.
Borbe in nastopi v katah so navdušili
številne gledalce, ki so glasno navijali
za tekmovalce posameznih klubov.
Resnično je bil to pravi praznik karateja, ki je minil v odličnem vzdušju.
Sodniki so svoje delo opravili na zadovoljivi ravni.
Župan občine Šentilj Štefan Žvab je
povedal, da tako vzorno organiziranega tekmovanja v prelepi dvorani
OŠ Sladki Vrh še ni bilo in da je prepričan, da bo naslednje prvenstvo v
Šentilju. »V novi dvorani bo občina
Šentilj ponovno pokrovitelj tekmovanja, to si člani WKSA Šentilj in KZ
WKSA Slovenije zaslužijo,« je bil kratek in jedrnat.
Največ uspeha je imel domači klub
WKSA Šentilj pred Mursko Soboto,
Duplekom in Hajdino, ki je z novim
podmladkom zelo presenetila. Po
tekmovanju je bil celoten organizacijski odbor povabljen na skupno večerjo, druženje pa se je nadaljevalo v
pozne ure.

vili prvotno stanje.
V investicijskem programu imajo v
RD Žejne ribice poleg drugih del in
obveznosti na prvem mestu nakup
elevatorja. To je naprava, ki plava na
površini ribnika in prši vodo v zrak ter
jo na ta način obogati s kisikom, s tem
pa omogoča ribam normalno dihanje.
V svoje ribiške vrste so sprejeli tudi

enega novega člana, kar nekaj članov društva pa je prejelo priznanja za
svoje članstvo in za predano delo v
društvu. Pisno zahvalo za svojo nesebično pomoč so prejeli tudi donatorji
rib. V prijetnem vzdušju se je druženje
nadaljevalo pozno v noč.
Ignac Habjanič

Odprto prvenstvo Šentilja – šest
zlatih za Hajdinčane
Proslava ob 22-letnici delovanja in 20-letnici uradnega delovanja WKSA Šentilj, ki je bila en teden pred tekmovanjem, je lahko mnogim za vzor. Odlična
organizacija, nastopi znanih vokalistov in spremljava pihalnega orkestra Šentilj – vse to je ustvarilo čaroben večer.

Utrinka s tekmovanja v Šentilju
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REZULTATI TEKMOVALCEV WKSA HAJDINA
Kate:
–– kategorija ml. deklice: Klara Ciglič 2. mesto
–– kategorija st. deklice: Zara Sitar 3. mesto
–– kategorija malčki: Nace Mohorko 3. mesto
–– kategorija ml. dečki: Luka Vauda 2. mesto
–– kategorija st. dečki: Blaž Mohorko 1. mesto
–– kategorija st. dečki: Matevž Peklar 1. mesto
–– kategorija st. dečki: Mihael Furek 2. mesto
–– kategorija st. dečki: Urban Emeršič 3. mesto
–– kategorija mladi (beli pas): Jakob Mohorko 3. mesto
–– kategorija mladi (rumeni, oranžni pas): Val Osrajnik 3. mesto
–– kate ekipno (mešana ekipa): WKSA Hajdina 3. mesto (Klara Ciglič, Grega Širovnik, Neža Mohorko)
–– kate ekipno (dečki): WKSA Hajdina 2. mesto (Urban Emeršič, Mihael Furek, Matevž Peklar)
–– kate ekipno (mladi, kadeti A + B): WKSA Hajdina 2. mesto (Jure Gerečnik, Val Osrajnik, Gašper Širovnik)
Kumite:
–– kategorija dečki do 30 kg: Luka Vauda 1. mesto, Grega Širovnik 3. mesto
–– kategorija dečki do 40 kg: Matevž Peklar 1. mesto, Gašper Širovnik 3. mesto
–– kategorija mladi do 45 kg: Val Osrajnik 1. mesto
–– kategorija mladi do 55 kg: Jure Gerečnik 2. mesto
–– kumite ekipno (st. otroci + mladi): WKSA Hajdina 1 1. mesto (Grega Širovnik, Luka Vauda, Matevž Peklar), WKSA Hajdina 2 2. mesto (Val Osrajnik, Jure Gerečnik, Gašper Širovnik)

Priprave U15 ONŠ Golgeter Hajdina v Novi Gorici
Nogometaši U15 ONŠ Golgeter Hajdina so od 9. do 11. marca opravili kratke nogometne priprave v Novi Gorici, ki se jih
je udeležilo 23 fantov. Fantje so opravili štiri treninge in odigrali dve prijateljski tekmi proti domačinom, ND Gorica U14
in ND Gorica U15.
Strokovni kader so sestavljali Sandi
Mertelj, glavni trener, Jože Kostanjevec, pomočnik trenerja, in Tomaž
Muršec, trener vratarjev. Zavzetost na
pripravah je bila korektna kljub vsakodnevnemu napornemu urniku, ni
pa manjkalo družabnih iger in druge
zabave. Prenočevali smo v Dijaškem
domu v Gorici, ki nam je nudil kakovostno hrano in bivanje. Prva dva
dneva sta minila v lepem, sončnem
vremenu, zadnji dan pa nam je malo
nagajalo deževno vreme. Namen
priprav je bilo dodatno spoznavanje igralcev med seboj in uigravanje
ekipe za spomladanski del sezone
v 1. ligi U15 NZS. Po besedah fantov
so bile priprave pravo doživetje, zabavne, hkrati pa tudi malo naporne.
Strokovno vodstvo jih ocenjuje kot
uspešne, z upanjem, da se bo pozitivno vzdušje s priprav preneslo tudi na
tekme v spomladanskem delu sezo-

ne. Cilj je jasen, obstanek v družbi najboljših ekip U15 na vzhodu Slovenije.
Sandi Mertelj
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Športnik leta 2017 Občine Hajdina
Športna zveza Občine Hajdina je v petek, 16. marca, v Domu krajanov v Skorbi pripravila tradicionalno športno-zabavno
prireditev Športnik leta 2017 Občine Hajdina. Tokrat je bilo na prireditvi podeljenih 24 nagrad v petih različnih kategorijah: šolski šport, zaslužni športni delavci, najuspešnejše ekipe, posamezniki z izjemnimi rezultati ter športnik in
športnica leta.
ŠOLSKI ŠPORT – MEDOBČINSKA, PODROČNA IN DRŽAVNA TEKMOVANJA
Učenci iz OŠ Hajdina in mlajši člani klubov iz občine Hajdina so bili
atletika, PT, skok v daljino – 1. mesto (mlajši učenci)
nagrajeni v kategoriji šolski šport, Alen Lončarič
atletika, zimski pokal – 1. mesto (mlajši učenci)
saj so dosegli odlične rezultate na
medobčinskih, področnih in tudi Nik Erhatič
atletika, MT, skok v daljino – 3. mesto (starejši učenci)
državnih tekmovanjih. Nagrajene Iva Barič
atletika, PT, suvanje krogle – 2. mesto (starejše učenke)
Lucija
Mlakar
suvanje krogle – 3. mesto (starejše učenke)
so bile tudi najuspešnejše ekipe
Jan Jerič
atletika, PT, met vorteksa – 3. mesto (mlajši učenci)
po posameznih športnih panogah OŠ Hajdina
mali nogomet, MT – 1. mesto (mlajši učenci)
šah, PT – 2. mesto (mlajše učenke)
v kategorijah nogomet (mlajši) in OŠ Hajdina
Tadej Murko
šah, PT – 1. mesto (starejši učenci)
nogomet (člani). Posebna priznanja Val Osrajnik
karate, DP – 2. mesto
karate, DP – 1. mesto
v kategoriji zaslužni športni delavci Jure Gerečnik
Luka Vauda
karate, DP – 2. mesto
so prejeli dolgoletni člani nekate- Mihael Furek
karate, DP – 3. mesto
rih športnih društev iz občine Hajdina, ki s svojim večletnim delom
pomembno pripomorejo k normalnemu delovanju društev. Mlajšim
nagrajencem naj bodo ta priznanja
spodbuda za naprej, starejšim pa
delna zahvala za minulo delo. V kategoriji posamezniki z izjemnimi rezultati so bili tokrat nagrajeni mladi
atlet, šahist, kikbokser, footgolfist,
strelec in plavalec. V kategoriji najuspešnejši športnici leta 2017 občine
Hajdina sta bili nagrajeni judoistka Najboljši v kategoriji šolski šport
Nika Šlamberger in atletinja Maja
Bedrač, v kategoriji najuspešnejša
športnika pa karateist Mitja Koderman in nogometaš Matjaž Rozman.
Prireditev je vzorno povezovala Tatjana Mohorko, popestrili pa so jo
mladi plesalci plesne skupine Power
Dancers OŠ Hajdina, »komika« Tilen
in Nejc ter letošnja posebna gosta,
pevka Tina Vrdjuka - Tinaia in žongler Matjaž Kekec, oba iz društva Najboljše ekipe – ONŠ Golgeter Hajdina U15 (kapetan ekipe Nik Zupanič) in člani NK Gerečja vas (kapetan
ekipe Tadej Rozman) v družbi podeljevalcev
ZUM Kreativa.
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NAJBOLJŠE EKIPE V NOGOMETU
Nogomet (mlajši) – ONŠ Golgeter
Hajdina (starejši dečki)
Ekipa starejših dečkov ONŠ Golgeter Hajdina je v tekmovalni sezoni
2016/2017 pod vodstvom trenerjev
Sandija Mertelja in Sebastjana Zupaniča v tekmovanju v 1. SNL U15 –
vzhod na koncu dosegla izjemno 10.
mesto v konkurenci 14 ekip. Ekipa je
sicer tekmovala z najboljšimi sloven-

skimi ekipami v tej starostni kategoriji, kar predstavlja izredno izkušnjo
tudi za naprej. Rezultat je plod kakovostnega in sistematičnega dela celotne strokovne ekipe ONŠ in pokazatelj, da se tudi v manjših sredinah
lahko dosegajo vrhunski rezultati.
Nogomet (člani) – NK Gerečja vas
Članska ekipa NK Gerečja vas je v tekmovalni sezoni 2016/2017 prepričljivo osvojila 1. mesto v Superligi MNZ
Ptuj. Pozitivne rezultate je ekipa dose-

gala praktično skozi celotno sezono, o
čemer priča tudi njihova končna prednost osmih točk pred drugouvrščeno
ekipo. Ekipo so večinoma sestavljali
izkušeni igralci, ki so pod vodstvom
trenerjev Damjana Bezjaka (jesenski
del) in Bojana Špehonje (spomladanski del) popolnoma upravičili status
favoritov lige. Dejstvo, da je društvo v
preteklem letu praznovalo 50 let delovanja, pomeni, da je uspeh prišel ob
pravem času.

April 2018
Hajdina. V šoli je sicer do sedaj vodil
številne mlajše selekcije. Je tudi soorganizator številnih dogodkov v društvu in šoli, s svojo pozitivno energijo
pa pripomore h kakovostnejšemu delovanju tako ŠD Hajdina kot tudi ONŠ
Golgeter Hajdina.
ŠZ Občine Hajdina – Sandi Mertelj
Sandi Mertelj je imel oz. ima na področju športa v občini Hajdina več
vlog. Najprej je bil aktiven igralec nogometa v skoraj vseh klubih občine
Hajdina. Leta 1999 ga je aktualni župan občine Hajdina povabil k sodelovanju v tedaj novoustanovljeni Špor-

tni zvezi Občine Hajdina. Na začetku
je opravljal vlogo sekretarja šole, sedaj pa opravlja vlogo predsednika
Športne zveze Občine Hajdina. Kot
predsednik je odgovoren za tvorno
sodelovanje med klubi in občino Hajdina na programskem, investicijskem
in finančnem področju. Leta 2007
je bil med ustanovitelji ONŠ Golgeter Hajdina, ki je na področju mlajših
starostnih kategorij naredila velike
pozitivne premike. Kot vodja Otroške
nogometne šole Golgeter Hajdina že
od vsega začetka skrbi za kakovostno
delovanje vseh starostnih selekcij

šole, organizacijo številnih dogodkov
in akcij v šoli, komunikacijo z občino
Hajdina, s starši, trenerji in s klubi, organizacijo Poletne šole nogometa idr.
Je tudi trener več selekcij šole, tako da
svoje strokovno trenersko znanje prenaša naprej med mlade nogometaše.
Zraven vodstvenih in trenerskih vlog
se najde še čas za odigranje kakšne
tekme za veteransko ekipo NK Hajdina. V znak zahvale za dosedanje delo
na številnih področjih športa v občini
Hajdina in kot spodbudo za naprej sta
mu ŠZ in občina Hajdina podelili priznanje.

Posamezniki z izjemnimi rezultati (od leve): Gašper Valentin Mlakar, Leon Ljubec Zajko, Matija Brodnjak, Nik Volgemut in David Murko

Zaslužni športni delavci (od leve): Damijan Cebek, Uroš Krajnc, Anton Lipavšek, Aleksander Verlak in Sandi Mertelj
ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVCI
ŠD Draženci – Damijan Cebek
Damijan Cebek trenutno opravlja
vlogo predsednika ŠD Draženci, ki je
organizator številnih športno-rekreativnih dogodkov v vasi Draženci. Prvomajske prireditve v Jami Draženci,
aerobika in kolesarjenje za člane društva so le nekateri izmed projektov,
pri katerih ima Damijan osrednjo organizacijsko vlogo. Je tudi idejni vodja Šole smučanja za učence četrtih
razredov iz občine Hajdina, ki je bila
letos izpeljana že petič.
ŠD Skorba – Uroš Krajnc
Uroš Krajnc je dolgoleten aktiven član
ŠD Skorba, še pred kratkim je bil ak-

tiven igralec članskega moštva, sedaj
pa se preizkuša v vlogi trenerja iste
ekipe in tudi igralca veteranske ekipe
Skorba. Uroš je sicer gonilna sila na
področju delovanja kluba in z njegovo pomočjo se številni dogodki v organizaciji kluba laže izpeljejo.
ONŠ Golgeter Hajdina – Anton Lipavšek
Anton Lipavšek je svoje trenersko
delo v nogometu opravljal najprej v
mlajših kategorijah NK Hajdina, od
leta 2007 naprej pa v tedaj novoustanovljeni ONŠ Golgeter Hajdina. Ima
uspešno opravljena trenerska seminarja trener C in trener UEFA B, redno
pa se udeležuje vsakoletnih strokovnih seminarjev Društva nogometnih
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trenerjev Ptuj in Zveze nogometnih
trenerjev Slovenije. Njegovo delovanje v ONŠ Golgeter Hajdina pa ni vezano le na vodenje mlajših selekcij,
ampak tudi na številna organizacijska
dela pri vseh projektih, ki jih skozi vse
leto izvaja nogometna šola.
ŠD Hajdina – Aleksander Verlak
Aleksander Verlak je dolgoletni član
ŠD Hajdina, hkrati pa tudi eden izmed prvih trenerjev v ONŠ Golgeter
Hajdina. V društvu se je do sedaj pojavljal v več vlogah, najprej kot aktiven igralec, nato kot trener članskega
moštva NK Hajdina, sedaj uspešno
zastopa barve veteranov NK Hajdina,
zraven tega pa opravlja še vlogo trenerja mladinske ekipe ONŠ Golgeter

POSAMEZNIKI Z IZJEMNIMI REZULTATI
Gašper Valentin Mlakar (kikboks
semi kontakt), član Kluba borilnih
veščin Ptuj, najvidnejši uspeh v letu
2017:
–– 1. mesto na državnem prvenstvu
v kikboksingu v disciplini point
fighting
Leon Ljubec Zajko (plavanje), član
Plavalnega kluba Neptun Celje, najvidnejši uspeh v letu 2017:
–– 1. mesto na Zimskem združenem
državnem prvenstvu v Mariboru
v štafeti 4 x 50 m prosto
Matija Brodnjak (footgolf), član Footgolf kluba Ptuj, promotor nove
športne panoge:
–– 1. mesto med posamezniki skupno, Slovenska footgolf liga
2017

Boštjan Nahberger (atletika), član
Atletskega kluba Ptuj, najvidnejši
uspehi v 2017:
–– 3. mesto na Zimskem prvenstvu
Slovenije v metu kopja za starejše mladince
–– 1. mesto na Prvenstvu Slovenije
za starejše mladince v metu kopja
–– 5. mesto na Prvenstvu Slovenije
za mlajše člane in članice v metu
kopja
–– 7. mesto na četveroboju reprezentanc mladincev Češke, Slovaške, Madžarske in Slovenije v
metu kopja
Nik Volgemut (streljanje z zračno
pištolo 10 m, starostna kategorija
kadeti), član Strelskega kluba Ptuj,
najvidnejši rezultati v 2017:
–– 3. mesto posamezno na tekmo-
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vanju Strelski upi Brežice
–– 2. mesto ekipno, skupno točkovanje, Pokal Slovenije
–– 2. mesto posamezno, skupno
točkovanje, Pokal Slovenije
–– 1. mesto ekipno na Državnem
prvenstvu v streljanju z zračnim
orožjem, Rogla 2017
David Murko (šah), član Šahovskega društva Ptuj, najvidnejši uspehi v
2017:
–– 31. mesto na mednarodnem
odprtem turnirju Donau Open
2017 med 76 šahisti
–– 24. mesto na državnem članskem prvenstvu v šahu med 63
šahisti
–– 2. mesto ekipno v državni mladinski ligi za sezono 2017

April 2018
NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNICI
Nika Šlamberger (judo), Judo klub
Drava Ptuj, najvidnejši rezultati v
letu 2017:
–– 7. mesto na Evropskem pokalu
med mladinkami v Lipnici
–– 2. mesto na Državnem prvenstvu med kadetinjami
–– 3. mesto na Evropskem pokalu
v Kopru med kadetinjami
–– izbrana je bila za najperspektivnejšo športnico MO Ptuj za leto
2017
–– največji uspeh: 9. mesto na
Evropskem prvenstvu v Kaunasu v Litvi med kadetinjami
Maja Bedrač (atletika), Atletski klub
Ptuj, najvidnejši rezultati v letu 2017:
–– 1. mesto na Državnem prvenstvu med mladinkami in članicami v skoku v daljino
–– 1. mesto na Državnem prvenstvu v mnogoboju med člani- Najuspešnejši športnici (od leve) Nika Šlamberger in Maja Bedrač v družbi župana Glažarja in predsednika
ŠZ Mertelja
cami
–– 1. mesto med mladinkami na
–– zbrana je bila za drugo najboljšo športnico MO Ptuj
Mednarodnem mitingu na Dunaju v skoku v daljino
za leto 2017
–– 1. mesto na četveroboju reprezentanc mladink Če–– največji uspeh: 6. mesto na Evropskem prvenstvu za
ške, Slovaške, Madžarske in Slovenije v skoku v damlajše mladinke v Grossetu v Italiji v skoku v daljino
ljino
NAJUSPEŠNEJŠA ŠPORTNIKA
Mitja Koderman, član Karate kluba
WKSA Hajdina, najvidnejši uspehi v
letu 2017:
–– 1. mesto na Državnem prvenstvu WKSA v Račah, borbe posamezno kadeti B Open
–– 5. mesto na Svetovnem prvenstvu v Kilkennyju na Irskem,
borbe posamezno starejši kadeti do 70 kg
–– 3. mesto na Svetovnem prvenstvu v Kilkennyju na Irskem,
borbe ekipno starejši kadeti do Najuspešnejša športnika (od leve) Mitja Koderman in Matjaž Rozman v družbi podeljevalcev
70 kg
reprezentant Slovenije v kategorijah ekipo Slaven Belupo. Z ekipo Celja
Matjaž Rozman, član NK Celje
Matjaž je letnik 1987, z nogometom U20 in U21, kjer je skupaj zbral se- je Matjaž v letošnji sezoni tudi že v
se je začel ukvarjati že zelo zgodaj. dem nastopov. Trenutno je pri stati- polfinalu pokala NZS, kjer ga v prihoNjegovi dosedanji klubi so bili Ge- stiki 196 nastopov v prvoligaški kon- dnjih tednih čakata polfinalni tekmi z
rečja vas, Aluminij, Interblock, Gre- kurenci. Njegovi največji uspehi so ekipo Olimpije.
Sandi Mertelj
uther Furth (Nemčija), Rudar Velenje, osvojitev pokala in superpokala NZS
Foto: Creative Lab
Slaven Belupo in sedaj NK Celje – 1. z ekipo Interblock ter igranje v finalu
Slovenska nogometna liga. Bil je tudi Hrvaškega nogometnega pokala za
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Tilen in Nejc sta na dobri poti do komikov …

Tina Vrdjuka in Matjaž Kekec iz ZUM Kreative

Plesna šola Power Dancers – starejša skupina iz OŠ Hajdina

Nastopila je mlajša skupina Plesne šole Power Dancers.

Skupinska fotografija nagrajencev na prireditvi Športnik leta 2017 Občine Hajdina
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»Sodniki začnemo priprave med prvimi«
Hajdošan Roman Glažar je poznano ime v nogometnih krogih, je sodnik, ki deli pravico tudi na tekmah najvišjega ranga
v Sloveniji, v 1. državni ligi. Prisoten je tudi na tekmah v okviru Medobčinske nogometne zveze (MNZ) Ptuj, zelo pa je
aktiven tudi v Medobčinskem društvu nogometnih sodnikov (MDNS) Ptuj: je član upravnega odbora (predsednik je Jože
Klinc, podpredsednik pa Boris Grabar), član strokovnega odbora, odgovoren pa je tudi za vodenje treningov.
V sodniške vrste vabijo novince
»V društvu se zelo trudimo, da bi vanj
privabili nove člane, saj je potreba
po novih nogometnih sodnikih precejšnja. Treba se je zavedati, da je v
vseh konkurencah, od najmlajših
do veteranov, v času sezone odigranih izjemno veliko število tekem, na
vsaki pa potrebujemo sodnike. Resnično vabimo vse, ki imajo radi nogomet in bi se želeli preizkusiti tudi
v vlogi sodnikov, da nas kontaktirajo
in se nam pridružijo,« je dejal Roman
Glažar. Zaveda se, da ljudje od njega
na tekmah nižjega ranga, torej MNZ
Ptuj, pričakujejo »brezhibno« sojenje: »Večina jih misli, da je vodenje
tekem na tem rangu manj zahtevno
kot v 1. ligi. A včasih se zgodi ravno
nasprotno in se kot sodnik tukaj srečam z zelo zahtevnimi situacijami.
Na koncu jih sicer vedno rešimo, a
je potrebna enaka ali vsaj podobna
koncentracija kot na kateri koli tekmi
1. lige.«
Sodniki se na sezono pripravljajo
podobno kot nogometaši.
»Lahko rečem, da smo eni izmed
prvih, ki začnemo priprave na novo
sezono. Letos se je to zgodilo prvi
teden januarja, ko so bile razmere

izjemno dobre. Opravili smo že testiranja pod okriljem NZS v Novi Gorici.
Sodniki prve lige smo se odpravili na
tradicionalno usposabljanje v Turčijo
(od 3. do 9. februarja, op. a.), kjer smo
bili seznanjeni z vsemi novitetami
in kjer smo tudi opravili testiranje iz
poznavanja pravil nogometne igre.
Iz MNZ Ptuj so se seminarja udeležili še Borut Janžekovič, Niko Mihelič,
Aleš Skok, Aleksander Burjan, David
Gabrovec in Robert Šprah,« je dejal
Glažar.
Na seminarju so se seznanili z novitetami pri pravilih tolmačenja nogometne igre. Kako slišano prenašajo
do klubov in igralcev? Roman Glažar
pojasni: »Na območju MNZ Ptuj so vsi
klubi deležni brezplačnega seminarja, na katerem se seznanijo s pravili
nogometne igre. To velja predvsem
za trenerje, ti pa potem posredujejo
novice v svoje okolje, med igralce. Sicer pa je to dolžnost vsakega kluba.
Lahko nas sodnike povabijo medse
in jim to predstavimo še enkrat.«
Na začetku letošnje spomladanske
sezone so bile igralne površine zaradi snežnih in deževnih padavin velikokrat na meji regularnega. Kako se
sodniki odločate o tem, kdaj bo tek-

Roman Glažar (desno): »Kot sodnik se tudi na tekmah lige MNZ Ptuj srečam z zelo zahtevnimi situacijami, podobnimi kot v 1. ligi.«
ma odigrana in kdaj ne? »V takšnih
ekstremnih razmerah je najlažje, da
tekme odpove vodstvo tekmovanja.
V drugih primerih pa o primernosti
igrišča odloča sodnik. Pri tem je treba upoštevati različne kriterije, prvi
je varnost igralcev. Če je na igrišču
npr. led ali vidljivost ovira megla, potem tega ne moremo zagotoviti. Pri
odločitvi je bistveno tudi to – predvsem v primeru obilnejših dežnih
padavin – ali se žoga lahko giblje
po igrišču. Če to ni mogoče, potem
je tekmo nesmiselno začeti. Če vodna površina zavzema npr. četrtino
igrišča, je tudi vprašljiva smiselnost
tekme. Tukaj je lahko odločilna tudi
sama razporejenost vodnih površin,
ali so v kazenskem prostoru ali na
robu igrišča idr.,« je odgovor sodnika
iz Hajdoš.

ODRASLI MORAMO BITI OTROKOM POZITIVEN ZGLED

Za konec se je dotaknil še teme, ki je vedno pogosteje vidna vsem, ki spremljajo tekme mlajših selekcij – vpliv staršev. »Vsi se zavedamo,
da je to pereča tema in da je o njej premalo govora v javnosti – govorimo predvsem o mlajših selekcijah. Ponavadi se starši pritožujejo,
da imajo težave z otroki, v bistvu pa imajo, ko govorimo o otrocih športnikih, ti težave s starši. Opažamo, da želijo imeti posamezni
starši prekomeren vpliv na dogajanje na igriščih, ko so njihovi otroci del ekipe. Nekateri želijo prek svojih otrok izživeti svoje ambicije in
vsak neuspeh svojega otroka na igrišču doživljajo kot lastnega. Posledično se nešportno in nekorektno obnašajo do vseh akterjev na
igrišču, vključno s sodniki. S tem pa velikokrat slabo vplivajo na potek tekme in predvsem na športni razvoj svojih otrok. Treba je vedeti,
da otroci do 12. ali 13. leta šele spoznavajo šport in ali je nogomet – lahko tudi kateri koli drug šport – sploh pravi zanje. Šele potem
dorastejo v zrelega športnika. Odrasli jim moramo s svojim zgledom pri tem pomagati, ne pa vcepljati slabih vzorcev obnašanja.«
Jože Mohorič, Štajerski tednik
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Hirter, Celovec, tekma, Vrbsko jezero …
Hajdinski nogometni veterani (nekateri tudi z boljšimi polovicami) so se konec marca odpravili na pot v Celovec, na
dvodnevni športno-navijaški izlet. Osnova je bila predvidena tekma veteranov Hajdine z veteransko ekipo SAK Celovec, za katero igra veliko slovenskih zamejcev. Navijaški del je sovpadal s prijateljsko tekmo slovenske nogometne
reprezentance z avstrijsko. Ob podobnih priložnostih je vedno veselo, zabavno in polno smeha. Tako je bilo tudi tokrat.
Vzdušja ni mogla pokvariti niti slaba igra slovenske reprezentance, niti odpadla tekma z veterani SAK, niti … nič!

Matija Brodnjak, Marko Wieser, Stanko Glažar in
Viktor Hotko v prostorih SAK Celovec

Navijačice

V Celovcu nas je pričakalo sončno vreme.

Pred Kavalom se je druščina začela zbirati že pred sedmo uro, iz prtljažnikov
osebnih avtomobilov se je prinašala
številna prtljaga in »prtljaga«. Šofer
Ervin je moral tesno zlagati, da je vse
našlo svoj prostor. Še skupna slika pred
potjo in »gas« proti avstrijski Koroški.
Še preden so se na avtobusu začele
prve provokacije, je moral vodja poti
Viki žal vsem sporočiti, da je načrtovana tekma z veterani ekipe koroških
Slovencev odpadla. »Z Matijem sva
bila zadnje dneve stalno na vezi z Markom (Wieserjem, predsednikom SAK,
op. a.), a so bile njihove težave tako velike, da niso mogli zagotoviti ekipe za
dogovorjeno tekmo.« Ker so se hajdinski veterani v zadnjih tednih izredno
motivirano pripravljali za to srečanje,
je bilo razočaranje seveda veliko, a so
novico kljub vsemu sprejeli in se raje
obrnili k malim provokacijam znotraj
ekipe.
Prvi je bil – jasno – na tapeti Sandi.
»Baje z Borutom v prestopnem roku
odhajata k hajdoškim veteranom, tam
imajo namreč ekipo +45 in bi bila za
vajo primernejša kot naša +35,« je padla prva. Še dlje je šel Gajsi, Sandijev
prijatelj iz zvezne vrste: »Sandi, zate bi
bil pravi šport odbojka. Ti bi bil tisti, ki
v ekipi nosi dres drugačne barve …«
Svoje je slišal tudi predsednik kluba

Matic: »Kako je lahko naš predsednik
nekdo iz Rogoznice?! Nezaslišano!
Gremo na volitve!« Ni manjkalo niti
obujanja spominov na zadnje podobno gostovanje pri veteranih münchenskega Bayerna, ki ga ima v najlepši luči
zagotovo Boštjan, zaprisežen navijač
Bayerna in strelec enega od dveh legendarnih zadetkov. Najslajše je, če ga
dosežeš proti svojim … Preden smo
se vsi skupaj zavedeli, smo pri Dravogradu že prečkali slovensko-avstrijsko
mejo in pot nadaljevali proti prvi predvideni destinaciji, pivovarni Hirter (ima
izjemno lepo narejeno spletno stran
hirterbier.at – tudi v slovenščini!).Družinska pivovarna ima letno kapaciteto
približno 150.000 hektolitrov. »Potem
pa bi lahko bili sponzorji tudi nam, veteranom,« je bilo slišati iz ozadja. Ko je
vodič predlagal razdelitev v dve skupini, je kapetan Marjan takoj vedel, kaj si
želi: »Jaz bi bil v Veronikini skupini …«
Tura po pivovarni je ponudila zanimiv
vpogled v notranjost klinično čiste proizvodnje, katere lastniki imajo svoj zelo
poučen in zanimivi pogled na delovni
čas: »Delo poteka v treh izmenah, od
nedelje zvečer do četrtka popoldan.
Nato je na vrsti le še redno tedensko
čiščenje, ki se konča v petek dopoldan.
Takrat tovarno zapremo do nedelje
zvečer, ko se vse začne znova.« Impre-

sivnih je bilo predvsem 16 velikih cistern, od katerih vsaka sprejme 45.000
litrov kakovostnega piva (brez pasterizacije, samo filtriranega). Ko smo se
okrepčali z odličnim golažem in končali
degustacijo treh vrst piva ter se opremili v njihovi izjemno pestro založeni
prodajalni, smo bili pripravljeni za nove
podvige.
Sledil je ogled mesta Celovec, ki prav
letos praznuje 500-letnico obstoja. Prijazna vodička Marta, koroška Slovenka, nam je ponudila kratko, a jedrnato
razlago nekaterih mestnih zanimivosti, tudi o tem, zakaj ima mesto v grbu
zmaja. Popeljala nas je od gledališča
do centra mesta, kjer se na glavnem
trgu razprostira velikonočni sejem. Tam
nam je koroški Slovenec Igor Ogris na
svoji stojnici velikodušno ponudil majhen prigrizek, mi pa smo ob reku »Se
prijema?« ogrevali grla za večerno nogometno predstavo.Naš naslednji cilj je
bil pomožno igrišče ob velikem stadionu v Celovcu (32.000 sedežev), kjer sta
se v predtekmi članskih selekcij merili
ekipi nekdanjih zvezdnikov Avstrije in
Slovenije. Na naši strani smo spoznali
Kariča, Cimirotiča, Aleša Čeha, Novakovića idr. Do našega prihoda je tekma
potekala v gledališkem vzdušju, odtlej
je bilo glasneje in zabavno.
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»Karo, viola,« in »Nova, viola,« je še bilo
pričakovati, a ko so iz skupine prileteli
vzkliki »Cime, viola,« so se nekateri na
igrišču kar ustavili in glasno nasmehnili. V prvi vrsti nogometaš, ki mu je bilo
to namenjeno.
Glede nogometa nam bo to doživetje
za prvi dan celovške avanture zagotovo ostalo najbolj v spominu, članska
tekma pač ne. Morda samo to, da smo
tisti pravi vhod za gostujoče navijače
na severni tribuni iskali tako dolgo, da
smo skoraj zamudili tekmo. Avstrijski
redarji so nas namreč pošiljali dobesedno okoli celega stadiona, da smo nato
vendarle prispeli na pravega. Kasneje
smo spoznali, da ne bi nič zamudili,
tudi če bi tekmo v celoti zamudili in
bi se še kakšno uro vrteli okoli ogromnega kompleksa stadiona. Po tekmi
nas je utrujenost (in slaba predstava
izbrancev Tomaža Kavčiča, poraz 3:0)
hitro položila v postelje. Le eden je bil
nekoliko bolj prešerne volje kot drugi;
Bogdan namreč, ki je pred tekmo edini
natančno napovedal rezultat (3:0), zaradi česar je v žep pospravil denar od
stav (vsak je lahko za evro napovedal
en rezultat).
Drugi dan se je začel z obilnim zajtrkom
v res prijetnem hostlu Jugendgästehaus (priporočamo!). Pot nas je vodila
do stadiona SAK, kjer ima dom nogometni klub koroških Slovencev. Predsednik Marko Wieser nas je prijazno
sprejel in popeljal po prostorih kluba,
katerih del je pred tedni uničil požar. Izredno je bil ponosen, da se je dan prej,
v petek, tukaj oglasil tudi predsednik
UEFA Aleksander Čeferin! Iz rokava je
natrosil številne zanimivosti, med drugim tudi to, da je pri njih od svojega 11.
do 16. leta igral Marko Šuler! Sedaj SAK
vodi trener Goran Jolič, klub igra v 4.
avstrijski ligi, njihov letni proračun pa
znaša približno 400.000 evrov. »Želimo
si napredovanje v 3. ligo, zato načrtujemo dvig proračuna vsaj na 600.000
evrov,« je povedal predsednik kluba.
S hajdinskim županom in podpredsednikom Nogometne zveze Slovenije
Stanislavom Glažarjem sta si izmenjala
priložnostna darila.
Kljub odpadli tekmi z veterani SAK so
hajdinski veterani svoj del naloge na

April 2017

Slovesen dogodek v hajdinski župniji
V soboto, 14. aprila, je bil v župniji sv. Martina na Hajdini poseben praznik. V župnijski cerkvi sv. Martina je mariborski
nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl podelil zakrament svete birme 52 birmancem in birmankam, hajdinskim fantom in dekletom, ki so se lep čas zavzeto pripravljali na ta slovesni dogodek.
TM
Foto: Črtica in druge zgodbe

Pred celovškim zmajem na Novem trgu v središču Celovca

V pivovarni Hirter so nas prijazno sprejeli, popeljali po vseh obratih, v skladišču pa smo pripravili malo
navijaško pokušnjo.

Ekipi veteranov Hajdine, ki sta se namesto predvidene tekme s SAK Celovec merili med sabo.
igrišču v kopačkah opravili: odigrali so Vrbskem jezeru pa je dobro dela vsem;
tekmo »med sabo«. Viki je 22 igralcev če si le dobil prosto mizo, lep dan je narazdelil v dve ekipi, nato pa »gas« po mreč na obalo jezera privabil številne
igrišču. Dvakrat 20 minut, ravno dovolj obiskovalce.
za dober trening. Po tekmi je bil čas za Pomembno je tudi, da se želijo celovški
druženje na prijetnem sejmu na stadio- organizatorji odkupiti za neodigrano
nu, ki tam poteka vsako soboto. Nekaj tekmo – z vabilom na poletno tekmo
domačih velikonočnih dobrot, domači in VIP-vstopnicami za mednarodno primed, sir, nekaj likerjev, tudi vino in pivo pravljalno tekmo. Če je prav njim, pose najde, pa so vsi zadovoljni. Sobota tem je tudi nam.
je nato do konca minila v sproščenem
Jože Mohorič, Štajerski tednik
vzdušju, obisk prodajalne outlet AdiFotografije: Dejan Pacher
das je bil namenjen predvsem ženskemu delu odprave, poznejša kavica na
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NASVET ZA VEČ ZDRAVJA: Naglavne uši
Alergije Naglavne uši
Naglavne uši (Pediculus humanus capitis)
merijo približno 3 mm; velike so kot sezamovo zrno. Te komajda vidne žuželke brez kril
lahko dobi prav vsak. V nasprotju s splošnim
prepričanjem imajo raje čiste kot pa umazane lase. Preden se najedo, so sivo-bele barve.
Živijo na lasišču, kjer se hranijo s krvjo. Takrat
se obarvajo rdečkasto. Najpogosteje jih najdemo na zatilju in za ušesi, lahko pa se naselijo tudi na obrveh, trepalnicah ali v moški
bradi. Uši grizejo in dražijo lasišče, kar povzroči močan srbež. Na začetku okužbe z ušmi so
znaki blažji, kasneje pa se srbenje in rdečica
okrepita. Ne prenašajo svetlobe ali pretirane
vročine, najugodnejša temperatura zanje pa
je do okoli 32 °C. Življenjska doba uši traja
približno osem tednov, v tej dobi lahko samica izleže tudi do tristo jajčec, ki jih prilepi na
lase. Živa jajčeca uši oziroma gnide so rjave
barve, njihove izpraznjene lupine pa bele. Po
sedmih do devetih dneh se izleže mlada uš
ali nimfa. Po sedmih do desetih dneh nimfe
spolno dozorijo.
Pojav uši na glavi je najpogostejši pri predšolskih in šolskih otrocih, saj je najugodnejše
okolje za njihovo širjenje prav velika skupina
ljudi, kjer so pogosti tesnejši medosebni stiki.
Uši se namreč prenašajo zgolj neposredno s
stikom prek naglavnih oblačil, igrač, glavnikov, slušalk oziroma z neposrednim stikom
lasišč. Ker uši dobro plavajo, je možna tudi
okužba v bazenih. Prenašanje oziroma okužba z ušmi največkrat ni povezana s higienskim stanjem.
Pozorni moramo biti, če lasišče nenadoma
začne zelo srbeti, če se pojavi rdečina in se nenadoma močno praskamo po lasišču. Otro-

kovo pogosto praskanje je eden od pokazateljev, da gre za uši. Lažje kot uši je odkriti živa
jajčeca kremasto rjave barve in prazne jajčne
lupine (te so bele), ki se dobro držijo las.
Na grobo lahko pripravke razdelimo v dve
skupini. V prvi so izdelki, ki vsebujejo permetrin (insekticid) ali benzilbenzoat. Ti dve učinkovini uši in gnide ubijeta s kemičnim delovanjem. Pazljivi moramo biti, da izdelek ne pride
v stik z očmi in v primeru preobčutljivosti na
sestavine. V drugo skupino spadajo izdelki na
osnovi rastlinskih olj. Ta delujejo mehansko,
tako da prekrijejo uši in gnide. S tem ustvarijo
za zrak neprepusten ovoj, zato se uši zadušijo.
Olja delujejo tudi na lepilo, s katerim so gnide
prilepljene na lase in se zato pri česanju lažje
odlepijo. Odločilnega pomena za uspeh teh
pripravkov sta ustrezen čas delovanja in zadostna količina preparata, da prekrijemo vse
lase.
Omenimo še električne glavnike, ki delujejo tako, da uši in gnide uničijo z električnim
tokom in lahko ob rednem vsakodnevnem
prečesavanju uspešno nadomestijo kemijska
sredstva. Posebno primerni so za tiste, ki so
preobčutljivi na druge izdelke proti ušem, ali
za otroke, pri katerih se uši pogosto ponavljajo.
KAKO SE USPEŠNO BORITI PROTI UŠEM
Redno pregledujte lasišče. Dobro ga osvetlite
in preglejte, ali so na njem uši in/ali gnide. Če
naletite na uši, uporabite sredstvo za njihovo
uničevanje.
V lekarni so na voljo preparati proti naglavnim ušem in gnidam tako z insekticidom kot
tudi brez njega (na naravni osnovi). Natančno se držite proizvajalčevih navodil.
Na koncu z gostim glavnikom izčešite mrtve
uši in ličinke. Postopek je koristno ponoviti čez

V hvaležen spomin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Franc Štebih, Hajdoše 1d, roj. 12. 1. 1941, umrl 4. 3. 2018.
Marija Rozman, Gerečja vas 57, roj. 25. 8. 1930, umrla 13. 3. 2018.
Marija Kiseljak, Gerečja vas 59, roj. 4. 9. 1948, umrla 23. 3. 2018.
Ana Marčinko, Hajdoše 21, roj. 4. 6. 1928, umrla 27. 3. 2018.
Terezija Kurež, Zg. Hajdina 104a, roj. 26. 9. 1940, umrla 2. 4. 2018.
Olga Malek, Sp. Hajdina 49, roj. 19. 6. 1966, umrla 31. 3. 2018.
Ana Štumberger, Hajdoše 47, roj. 25. 7. 1934, umrla 7. 4. 2018.
Marija Černenšek, Draženci 34a, roj. 7. 3. 1938, umrla 9. 4. 2018.
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Občankam in občanom občine Hajdina ob dnevu boja
proti okupatorju in mednarodnemu prazniku dela, 1.
maju, želimo veliko delovnih uspehov in prijetno praznovanje
Občinski odbor SD Hajdina

Foto: TM
deset dni. Tako boste zatrli uši, ki so se nemara
izlegle v vmesnem času.
V bazenu uporabljajte plavalno kapo.
Kap, šalov, glavnikov in drugih osebnih predmetov ne posojajte drugim.
Če ima vaš otrok uši, o tem obvestite vrtec,
šolo, druge starše in ustrezne zdravstvene delavce!
Po zdravljenju okužbe z ušmi dobro poskrbite
za kužne vire (stvari, ki bi lahko prišle v stik z
ušmi ali gnidami). Razkužite jih tako, da jih
za vsaj deset minut namočite v vročo vodo
oziroma s tem, da jih strojno operete pri najvišji dopustni temperaturi. Učinkovita sta tudi
kemično čiščenje in parno likanje, v primerih,
ko čiščenje z vodo ni mogoče, pa vsaj 24-urna
zamrznitev ali pa nepredušno zaprtje takšnih
stvari v vrečko za vsaj dva tedna. V obeh primerih bodo uši poginile, saj ne bodo dobile
hrane. V skrajnem primeru je treba stvari uničiti.
Metoda Meško Žitnik, mag. farm.
Lekarna pri Sv. Martinu
Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina
tel. št.: 02 620 7887
info@lekarna-martin.si

Občankam in občanom Občine Hajdina čestitamo ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju, in ob 1. maju, prazniku dela.
Praznujemo 30. obletnico ustanovitve stranke in 20. obletnico ustanovitve občinskega odbora Hajdina. OO SLS Hajdina
pa 12. maja vabi člane in simpatizerje stranke na tabor SLS na
Brezovico pri Ljubljani. Hrana in pijača brezplačna. Prosimo,
prijavite se čim prej!
OO SLS Hajdina

Občinski odbor DeSUS Hajdina se pridružuje s svojimi
voščili ob 27. aprilu, Dnevu upora proti okupatorju in 1.
maju - prazniku dela ter želi vsem občankam in občanom Občine Hajdina prijetne praznične trenutke.
OO DeSUS Hajdina

Občinski odbor SDS Hajdina vam želi v družbi sovaščank
in sovaščanov prijetno doživet in sproščujoč prvomajski
praznik.
OO SDS Hajdina

Spoštovani občanke in občani.
Ob dnevu upora proti okupatorju in mednarodnem prazniku dela, 1. maju,
vam iskreno čestitamo in želimo veliko uspehov pri delu
ter prijetno praznovanje prvomajskih praznikov.
OO SMC Hajdina
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Praznično druženje na osrednjem občinskem trgu
Občina Hajdina je tudi letos v počastitev bližnjih praznikov – 27. aprila, dneva upora proti okupatorju, in 1. maja, praznika dela – pripravila tradicionalni predpraznični družabni dogodek ob peki perutnic.
Za odlično vzdušje na občinskem trgu so poskrbele ekipe vaških odborov Draženci, Gerečja vas, Hajdoše, Skorba, Slovenja vas, Spodnja
Hajdina, Zgornja Hajdina – preko proge in Zg. Hajdina. Vaške ekipe so vsaka na svoji stojnici že po tradiciji pekle perutnice, k tem pa so na
svoj izvirni način na stojnicah ponudile še nekaj domačih dobrot. Za dobro kapljico so poskrbeli hajdinski kletarji.
Besedilo in foto: TM

