
Poštnina plačana pri pošti 2288 HAJDINALeto XIX, št. 3, junij 2017

Županov sprejem za naj učence

Za nami je 1. Likovna kolonija Hajdina 2017

ŠD Gerečja vas dočakalo abrahama

Kvalifikacije uspešne 
za vse tri hajdoške ekipe

Uspešno končana še deseta sezona 
ONŠ Golgeter Hajdina

Prijetne počitnice 
in toplo poletje!
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Občina Hajdina in TD Mitra Hajdina pozivata občane, 
da podajo svoje predloge objektov, ki bodo vključeni v tradicionalno ocenjevanje 
najlepše urejenih objektov v Občini Hajdina.
Predloge za ocenitev v kategorijah: najlepše urejeni stanovanjski objekt, najlepše urejena 
kmetija, najlepše urejeni poslovni objekt 
je treba poslati v pisni obliki na naslov

Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina
do 31. julija 2017.
 
Predlogi so lahko tudi anonimni, vključevati pa morajo natančen naslov ter ime in 
priimek lastnika predlaganega objekta. Vsi predlogi bodo upoštevani, razen v primeru, 
če se lastnik z vključitvijo v ocenitev ne bo strinjal. 
Vabljeni k sodelovanju – opozorite nas na najlepše in prispevajte k priznanju 
najzaslužnejšim, ki prispevajo k lepemu videzu naše občine!

Občina Hajdina in TD Mitra Hajdina

Razpored dela v ambulanti 
Hajdina

Spoštovani občani in občanke Občine 
Hajdina, pripravili smo razpored dela v 
ambulanti Hajdina v času dopustov – za 
junij in julij 2017.

Metka Petek Uhan, dr. med., spec. 
direktorica ZD Ptuj

20. 6. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

21. 6. 12.30–15.30 in 16.00–19.30

22. 6. 11.00–14.30

23. 6. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

26. 6. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

27. 6. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

28. 6. 12.30–15.30 in 16.00–19.30

29. 6. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

30. 6. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

3. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

4. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

5. 7. 14.00–20.00 (lokacija 
ambulanta NZV – ZD Ptuj)

6. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

7. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

10. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

11. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

12. 7. 12.30–15.30 in 16.00–19.30

13. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

14. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

17. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

18. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

19. 7. 12.30–15.30 in 16.00–19.30

20. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

21. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

24. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

25. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

26. 7. 12.30–15.30 in 16.00–19.30

27. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

28. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

31. 7. 7.30–10.30 in 11.00–14.30

SREČNO, OLIMPIJCI PGD HAJDOŠE, 
V VILLACHU!

Foto: Stanko Kozel
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UVODNIK 

Valerija Šamprl
Foto: TM

HAJDINČAN je glasilo Občine Hajdina.
Člani uredništva: Tatjana Mohorko (odgovorna urednica), dr. Maja Gojkovič, Tanja Furek, Silvestra Brodnjak, Silva Hajšek, Magdalena Intihar, Estera Korošec, Hilda Bedrač, Sandi Mertelj in Jože 
Mohorič
Lektoriranje: Petra Krajnc 
Tisk: Tiskarna Ekart, d. o. o. 
Oblikovanje in priprava na tisk: Etekta ing, d. o. o.
Naslov uredništva: Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina, telefon: 02 788 30 30, telefaks 02 788 30 31, elektronski naslov: uprava@hajdina.si
Glasilo Občine Hajdina je vpisano v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS, pod zaporedno številko 1639. V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 
13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) je glasilo Hajdinčan uvrščeno v proizvode, od katerih se obračunava in plačuje 9,5-odstotni davek.

Drage občanke, dragi občani.

Tokrat je uvodnik namenjen vodenju 
občinske uprave. Kot direktorica občinske 
uprave sem se zaposlila pred 18 leti, leta 1999, 
torej ob začetku delovanja Občine Hajdina. 
Delo, ki ga opravljam, je zelo raznoliko: 
vodim in usklajujem delo občinske uprave, 
skrbim za zakonito, dosledno, učinkovito in 
smotrno opravljanje nalog, izdajam odločbe 
v upravnem postopku na prvi stopnji, 
opravljam najzahtevnejše naloge občinske 
uprave in sodelujem v projektnih skupinah, 
vodim organizacijske naloge v zvezi z 
delovanjem, skrbim za sodelovanje z drugimi 
organi, opravljam še druge naloge, določene 
z zakoni in predpisi občine, ter naloge po 
odredbi župana. 

Sodelujem z raznimi ministrstvi, občinami, 
zavodi, podjetji, Osnovno šolo Hajdina z 
vrtcem, župniščem in z našimi številnimi 
društvi v občini – na področjih gasilstva, 
kulture, športa, gospodinj, turizma, planinstva 
in drugih, saj njihovi številni kakovostni 
projekti dosegajo zelo dobre rezultate in smo 
nanje lahko vsi zelo ponosni.

Delovni dan začnem ob reševanju že 
začetih ali ob nadaljevanju novih nalog, s 
telefonskimi klici občanov bodisi s prošnjo, 
vprašanjem bodisi pojasnilom posameznega 
primera. Pri reševanju zadeve občinsko upravo 
obvezuje zakonodaja, bistveni pa sta tudi 
kakovostna obojestranska komunikacija in 
pravilna organizacija delovnega časa, dneva, 
tedna, meseca. Menim, da v občinski upravi 
Hajdina s pridnostjo, skupnimi močmi in 
sodelovanjem vseh zaposlenih to dosegamo 
in z zadovoljstvom končamo delovni dan 
ter včasih kljub težavam z nasmehom 
odhajamo, ko zapuščamo občinske prostore. 

Moj hobi je narava in vse, kar je povezano z 
njo, sprehodi, kolesarjenje, prosti čas zapolnim 
še s kakšno dobro knjigo in mojimi najbližjimi, 
moji vnukinji pa poskrbita, da je dan še lepši. 

Junij, meni najljubši mesec v letu, prinaša 
poletje in z njim čas dopustov, ko si večina 
izmed nas končno lahko vzame nekaj časa 
zase in za zaslužen oddih po celoletnem 
napornem delu v službi ali doma, da si 
naberemo novih moči za drugo polovico leta. 
Dnevi so daljši in toplejši. Šolarji so končno 

dočakali konec šolskega leta ter šolsko torbo 
in učenje odložili do jeseni. Narava kar vabi, 
da se odpravimo v hribe, odpeljemo na morje, 
ob kakšno jezero, ribnik ali reko. To je čas, ko 
v objektiv lovimo najlepše podobe iz narave, 
iščemo nasmehe v družbi prijateljev, želimo 
trenutke najbolj doživetih zabav in dogodkov 
ter že razmišljamo o novih aktivnostih v 
jeseni.

Želim vam torej, da se med dopustom in 
šolskimi počitnicami dovolj odpočijete in 
naberete novih moči za premagovanje novih 
življenjskih izzivov.

Naj zaključim z mislijo: Sodelovanje je 
pomembnejše od zmage. Ampak zmaga 
je pomembna za sodelovanje. (Werner 
Schneider)

Valerija Šamprl,
direktorica Občinske uprave 

Občine Hajdina
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2016 (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 4/15 in 16/16) in Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne na-
grade diplomantom, magistrom in doktorjem znanosti v Občini Hajdina (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 53/15) se objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE NAGRADE 

DIPLOMANTOM, MAGISTRANTOM IN DOKTORANTOM V 
OBČINI HAJDINA V LETU 2017

1. Naziv in sedež sofinancerja
Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina.

2. Predmet razpisa
Dodelitev enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrantom in doktorantom 
v Občini Hajdina za leto 2017.  

3. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci so tisti, ki so si v okviru javnoveljavnih študijskih programov pridobili 
izobrazbo:
(a) pred uvedbo smernic bolonjskega procesa (sprejeti pred 11. 6. 2004):

 – diplomanti univerzitetnega programa,
 – magistri znanosti,
 – doktorji znanosti,

(b) po uvedbi smernic bolonjskega procesa:
 – magistri stroke (2. bolonjska stopnja),
 – doktorji znanosti (3. bolonjska stopnja).

Enkratno denarno nagrado lahko prejme upravičenec, ki:
 – je pridobil javnoveljavno izobrazbo med posameznim študijskim letom, in 

sicer od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, in
 – je imel na dan izdaje javne listine prijavljeno stalno prebivališče v Občini 

Hajdina.

4. Višina sredstev za razdelitev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina na proračunski postavki 
1906401 – Nagrade za diplomske in magistrske naloge v višini 2.000,00 EUR.

Višina enkratne denarne nagrade se določi glede na raven pridobljene javnoveljav-
ne izobrazbe, in sicer:

RAVEN IZOBRAZBE VIŠINA NAGRADE

univerzitetni programi (sprejeti pred 11. 6. 2004)
magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)

100 EUR

magisterij znanosti 150 EUR

doktorati znanosti (sprejeti pred 11. 6. 2004) 
doktorati znanosti (3. bolonjska stopnja)

200 EUR

V primeru, da število upravičencev preseže razpoložljiva proračunska sredstva, se 

sredstva linearno zmanjšajo na vse upravičence.

5. Rok za prijavo na razpis
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega raz-
pisa na sedežu Občine Hajdina in spletni strani Občine Hajdina www.hajdina.si do 
zaključka tega javnega razpisa, to je do 6. 10. 2017. 

Za pravočasno se šteje prijava, oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali oseb-
no prinesena v sprejemno pisarno Občine Hajdina, Zg. Hajdina, 2288 Hajdina, do 
vključno 6. 10. 2017. Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj morata 
biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici 
in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: 
•	 Ne odpiraj – vloga na javni razpis – dodelitvi enkratne denarne nagrade 

diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina za leto 2017.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

6.  Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis dodelitve enkratne denarne na-
grade diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina za leto 2017 
vsebuje:

 – povabilo k oddaji vloge,
 – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
 – navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
 – obrazce:

– obrazec – VLOGA NA RAZPIS,
– obrazec – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV.

7. Datum odpiranja vlog 
Odpiranje vlog bo v roku 15 dni od poteka roka za prijave v prostorih Občine Hajdi-
na, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina. Odpiranje vlog ni javno.

8. Potencialni prejemniki bodo obveščeni o sofinanciranju oz. nesofinancira-
nju na podlagi tega razpisa najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog.

9. Razpisno dokumentacijo je moč dobiti na:
 – na sedežu Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, ali
 – na www.hajdina.si.

10. Dodatne informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po te-
lefonu 02 788 30 30 ali e-pošti: uprava@hajdina.si.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Valerija Šamprl.

Datum: 14. 5. 2017

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar
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S seje občinskega sveta
Občinski svet Občine Hajdina se je sestal na 16. redni 
seji, ki je bila 14. junija 2017 z začetkom ob 17. uri.  Spre-
jeto je bilo:
1. Zapisnik in sklepi 15. redne seje.
2. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2018.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Hajdina.
4. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Hajdina. Ministrstvo za javno upravo v skladu s svojim 
programom dela opravlja preglede statutov in poslovni-
kov v vseh občinah. Opravljen je bil tudi pregled v naši ob-
čini, nakar so bila podana naslednja priporočila:
od zadnje spremembe statuta in poslovnika je bilo spre-
menjenih že kar nekaj predpisov, ki so zajeti v statutu in 
poslovniku, zato je bila potrebna novelacija v tem delu;

kar nekaj določil, ki so navedena v statutu in poslovniku, 
je treba izbrisati, ker so urejena v zakonih in gre zgolj za 
prepisovanje iz zakona v statut in poslovnik;
zastarele izraze je bilo treba nadomestiti z ustreznejšimi 
besedami.
5. Sklep o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega pro-
grama varnosti Občine Hajdina v letu 2016, s katerim 
Občinski svet Občine Hajdina ocenjuje, da so bili doseženi 
zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine Haj-
dina za leto 2016.

Občinska uprava

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 22/10) in 11. člena Odloka o priznanjih (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 18/09, 15/12 in 30/15) Komisija za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja Občine Hajdina objavlja

JAVNI RAZPIS 
O PRIZNANJIH OBČINE HAJDINA

I. 
Priznanja občine so: 
1. častni občan,
2. priznanje Občine Hajdina:

a) z zlatim grbom,
b) s srebrnim grbom,
c) z bronastim grbom.

II. 
Priznanja občine se lahko podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podje-
tjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam 
za dosežke na področjih gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, 
zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k 
boljšemu, kakovostnejšemu in popolnejšemu življenju občanov ter imajo pomen za 
razvoj in ugled Občine Hajdina.

Častni občan je najvišje častno priznanje Občine Hajdina posamezniku za njego-
vo življenjsko delo. Podeljuje se za izredne zasluge in trajne dosežke na znanstve-
nem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, 
naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela po-
samezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi 
Občine Hajdina.

Priznanje občine
1. Z zlatim grbom je priznanje, ki se podeljuje za izredno življenjsko delo ali 

za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine 
Hajdina, ter za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje. Vsako leto se 
podeli največ eno priznanje Občina Hajdina z zlatim grbom.

1. S srebrnim grbom se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v za-
dnjem obdobju. Vsako leto se podelita največ dve priznanji Občina Hajdina s 
srebrnim grbom.

1. Z bronastim grbom se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in 
kot v spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Vsako leto se podelijo največ tri 
priznanja Občine Hajdina z bronastim grbom.

III. 
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Hajdina so lahko 
občani, politične stranke, vaški odbori, podjetja, društva ter druge organizacije in 
skupnosti.
Pobuda za podelitev priznanja mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati:

 – naziv in ime pobudnika,
 – ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja ter osnovne osebne po-

datke,
 – vrsto predlaganega priznanja,
 – obrazložitev pobude z ustrezno dokumentacijo glede navedenih dejstev.

IV. 
Predloge pošljite na naslov: Občina Hajdina, Komisija za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, vključno do 8. septembra 
2017.

Franc Krajnc, l.r.
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja
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Vabljeni so bili vsi, ki jih razvoj kmetij-
stva in podeželja v občini zanima ali 
so dejansko vezani na to – kmetije z 
osnovno dejavnostjo in dopolnilni-
mi dejavnostmi, obrtniki in podje-
tja, povezana z razvojem podeželja, 
predstavniki društev kmečkih deklet 
in žena, vaških odborov, turističnega 
društva in drugih društev v občini, 
javnih zavodov, predstavniki občin-
ske uprave, člani občinskega sveta 
in odborov ter strokovnih institucij. 
Udeležba je bila glede na aktualno te-
matiko in glasne debate o možnostih 
razvoja kmetijstva in turizma v občini 
Hajdina zelo skromna, prisotni pa so 
dejansko izvedeli za številne predno-
sti in priložnosti, ki jih prinaša načrto-
vana izgradnja namakalnega sistema 
na kmetijskih površinah v občinah 
Hajdina in Starše. 
V pogovoru so strokovnjaki izpostavili 
naravne danosti, organiziranost, nad-
gradnjo pridelave s predelavo, zagota-

vljanje stabilne kmetijske pridelave v 
luči klimatskih sprememb, ponudbo in 
trženje na lokalnem trgu, oskrbe javnih 
zavodov z lokalnimi pridelki in izdelki, 
povezanost turizma s ponudbo pode-
želja, uporabo finančnih možnosti iz 
ukrepov razvoja podeželja in kako pri-
stopiti k potrebnim spremembam ra-
zvoja kmetijstva v prihodnje. V Hajdin-
čanu tokrat predstavljamo informacije 
o prednostih izgradnje namakalnega 
sistema, o predvidenih stroških nama-
kanja in podajamo še zadnji večji poziv 
vsem, ki še niso sprejeli končne odloči-
tve, da pristopijo k izgradnji sistema.
PRVA FAZA NAMAKALNEGA 
SISTEMA NA KO HAJDINA 1 
ODLOČA O USODI IN RAZVOJU 
NAMAKALNEGA SISTEMA PO 
OBČINI HAJDINA
Zelo pomembno bi bilo, da se vklju-
čimo v čim večjem številu, saj bi s 
tem omogočili izgradnjo sistema z 
maksimalnimi primarnimi vodi in ma-

ksimalnim črpališčem, kar bi omogo-
čilo širjenje namakalnega sistema na 
druge dele občine od Gerečje vasi do 
Dražencev. Prva faza namakalnega 
sistema na KO Hajdina 1 odloča o uso-
di in razvoju namakalnega sistema po 
občini Hajdina. Odvisna je od moči čr-
pališča in kapacitete primarnih vodov. 
V primeru, da ne bomo zbrali dovolj 
površin, ne bo mogoče izvesti nadalj-
nje širitve. Vsi podatki, ki jih navaja-
mo, so preverjeni in podani od ljudi, 
ki imajo s tem izkušnje.
SKUPINSKE NALOŽBE V 
NAMAKALNO OPREMO
Rolomat stane 15.000 EUR (vrhunski 
rolomat). Če se razpisa udeležijo npr. 
štirje kandidati, dobijo 50 % nepovra-
tnih sredstev oz. v tem primeru 7500 
EUR, sami pa morajo zagotoviti 7500 
EUR, kar pomeni 1800 EUR po kandi-
datu. Cena cevnega sistema je 2000 
EUR/ha, kar z nepovratnimi sredstvi 
znese 1000 EUR/ha.
Še enkrat poudarjamo, da je potreb-
no, da se v čim večjem številu vklju-
čimo v namakalni sistem. V primeru, 
da sistema ne boste uporabljali, pa 
vam zagotavljamo, da ne boste imeli 
sankcij, saj že zdaj zadostuje število 
rolomatov na površino, ki je predvide-
na za namakanje. Izkoristimo to prilo-
žnost in si zagotovimo vir, ki bo velik 
dejavnik pri razvoju naše pokrajine.
UPRAVLJANJE NAMAKALNEGA 
SISTEMA
Predvideno je, da bi izvolili oziroma 
ustanovili upravljalni odbor, ki bo 
skrbno bedel nad stroški upravljanja, 
vzdrževanja in zavarovanja sistema. 
Tudi o tem potekajo pogovori v obči-
ni Hajdina.

Kako še pritegniti kmetije, ki še niso pristopile 
k izgradnji namakalnega sistema

Občina Hajdina in Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj sta na prvi poletni dan, v sredo, 21. junija, povabila v dom krajanov 
Skorba na odprt pogovor o možnostih razvoja in ponudbe kmetijstva in podeželja v občini Hajdina s poudarkom na 
izgradnji namakalnega sistema. Na razgovoru so poleg župana mag. Stanislava Glažarja sodelovali strokovni sodelavci 
KGZS Zavoda Ptuj Ivan Brodnjak, Peter Pribožič, Slavica Strelec, Marko Černe, Felicita Domiter, Miša Pušenjak iz KGZS 
Zavoda Maribor in dr. Štefan Čelan iz Bistre Ptuj.

V Skorbi, na pogovoru o možnostih razvoja in ponudbe kmetijstva, so znova poudarili, da imajo kmetijska 
območja v občini Hajdina ugodno lego za namakanje in učinkovit vodni vir. Trenutno so podpisane pogodbe 
za 120 hektarjev, komasacijsko območje pa se razprostira na 250 ha.
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PREDVIDENI STROŠKI NAMAKANJA
Po podatkih namakalnega sistema 
Cvetkovci, ki je najbolj primerljiv na-
šemu namakalnemu sistemu, je na-
stal tudi izračun, v katerem je treba lo-
čiti stroške vzdrževanja in namakanja. 
Stroški vzdrževanja
Stroški vzdrževanja znašajo 20–25 
EUR/ha. Pri teh stroških še ni vključe-
no zavarovanje sistema, kar pomeni, 
da se strošek vzdrževanja (20–25 EUR) 
lahko celo prepolovi (10–15 EUR/ha) 
Zakaj? V primeru zavarovanja sistema 
se odprava in iskanje mesta defektov, 
morebitni udari strel, morebitna pod-
vodnja, poplava črpališča idr. krijejo 
iz zavarovanja. Tako ostanejo strošek 
vzdrževanja sistema skrb za zagon, 
normalno delovanje, nadzor, izklop in 
izpraznitev jeseni.
Strošek
Po podatkih namakalnega sistema 
Cvetkovci je cena 100 kubičnih me-
trov vode 15 EUR (0,15 EUR/kubični 
meter), kar pomeni, da je strošek do-
brega namakanja 200 kubičnih me-
trov vode 30 EUR (200 x 0,15 EUR = 30 
EUR). V času največjih suš je pridelek 
koruze brez namakanja približno 4 t/
ha, z namakanjem so po podatkih na-
makalnega sistema Cvetkovci dosegli 
pridelek koruze 12 t/ha. Z namaka-
njem so rešili 8 t pridelka po hektarju.
Upoštevati je treba, da bo namakalni 
sistem Hajdina - Starše zgrajen tako, 
da bo voda dotekala iz dovodnega ka-
nala HE Zlatoličje, kar pomeni privar-
čevanje 2 barov. V Cvetkovcih črpajo 
iz globine 6 m. Pri strošku vode 0,15 
EUR/kubični meter je največji strošek 
elektrika. Med enim in drugim siste-
mom je 2,5 bara privarčevane ener-
gije, kar pomeni, da bo cena vode po 
kubičnem metru sorazmerno nižja.
NAČIN KONTROLE MINISTRSTVA ZA 
KMETIJSTVO
Po izvedbi namakalnega sistema je 
v roku treh let treba zagotoviti na-
makalno opremo, ki bo zadoščala za 
66 % pokritja namakalnega območja, 
kar pomeni: če je namakalno obmo-
čje veliko 200 ha, moramo zagoto-
viti namakalno opremo, ki po svojih 

specifikacijah zadostuje za 125 ha. 
En rolomat po svojih specifikacijah 
zadošča za okrog 15 ha. To pomeni, 
da je na našem območju potrebnih 
okrog 8 rolomatov. Po zdaj podpisa-
nih pogodbah imamo zagotovo vsaj 
10 kmetovalcev, ki imajo namen zače-
ti namakati, kar pomeni 10 rolomatov 
plus cevni in kapljični sistem, kar po-
meni, da imamo že sedaj dovolj opre-
me za kontrolo ministrstva. Vso na-
makalno opremo je mogoče nabaviti 
samostojno ali skupinsko. Opremo si 
je mogoče tudi izposoditi.
CENA OPREME
ROLOMAT: 8.000 –15.000 EUR
CEVNI SISTEMI: 
maksimalno 2000 EUR/ha
KAPLJIČNI SISTEM: 
okrog 1000 EUR/ha
Po izdaji odločb o namakalnem sis-
temu lahko pri nabavi namakalne 
opreme vsi kandidirajo za nepovra-
tna sredstva v višini do 50 % vredno-
sti opreme. Kot je navedeno, imamo 
že sedaj dovolj namakalne opreme, 
tako da lahko tisti, ki se želijo vključiti 
v namakalni sistem, ampak ne name-
ravajo začeti namakati takoj, to storijo 
takrat, ko bo interes za namakanje.

Občinska uprava

Ponekod na Ormoškem in Ptujskem že nekaj let 
uporabljajo namakalni sistem.
Foto: TM 

POMEMBNO ZA NAMAKALNI SISTEM 
HAJDINA
Priključitev novih uporabnikov na 
namakalni sistem: Vse lastnike ze-
mljišč na območju namakalnega 
sistema, ki še niso podpisali pogodb 
o gradnji in uporabi namakalnega 
sistema Hajdina za namakanje kme-
tijskih zemljišč, obveščamo, da če-
prav Zakon o kmetijskih zemljiščih 
dopušča priključitev novih uporab-
nikov znotraj namakalnega sistema, 
pa žal evropska določila določajo, da 
ko se operacija financira z evropski-
mi sredstvi, se naložba/investicija ne 
sme spreminjati, odtujiti ali prodati 
v roku 5 let od zaključka investicije, 
kar v našem primeru pomeni, da se 
do leta 2026 ne bo smel priključiti 
noben nov uporabnik. 

Trenutne so vloge v pregledu na 
Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja. Po pozitivni rešitvi vlog in 
prejemu odločb o dodelitvi nepovra-
tnih sredstev se bodo začela dela na 
prijavljenih območjih. Na območju 
komasacije Hajdina 1 pa so se že iz-
vedla pripravljalna dela, s tem se je 
omogočil dostop do obdelovalnih 
površin, ki niso predmet razpisa.

Občinska uprava

Aktivnosti na 
področju komasacij 

in agromelioracij
Na 1. javni razpis je Občina Hajdi-
na prijavila tri operacije za izvedbo 
agromelioracij na komasacijskem 
območju: agromelioracija na koma-
sacijskem območju Hajdina 1 (obsega 
izvedbo poljski poti in gramoziranje 
obstoječih poti), agromelioracija in 
komasacija na območju Hajdina 2 ter 
agromelioracija in komasacija na ob-
močju Hajdina 3.
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Komisija za mlade občine Hajdine se je vključila v projekt 
Rastimo skupaj pod okriljem Mladinskega sveta Sloveni-
je, ki je namenjen razvoju mladinskih politik znotraj občin. 
Kot ena izmed 5 pilotnih občin je bila izbrana tudi naša 
občina. V ta namen je prišlo 24. maja do srečanja med 
delovno skupino projekta in predstavniki občine Hajdina 
ter Komisije za mlade občine Hajdina. Delovna skupina je 
predstavila cilje projekta, predstavniki občine pa stanje 
mladinske politike na Hajdini. Delovna skupina je lahko 
ugotovila, da se v občini že dobro dela na področju mla-
dih. V občini Hajdina se veliko denarja vlaga v dejavnosti 
mladih – od športnih, kulturnih, gasilskih dejavnosti, ki 
vključujejo veliko število mladih, pa do subvencioniranih 
prevozov, nagrad za diplome in magisterije ter izvedbe 
okroglih miz o aktualnih temah mladih, podjetniških de-
lavnic. Nagrada za dobro delo na področju mladih je po-
sebno priznanje Inštituta za mladinsko politiko, ki ga je 
Občina Hajdina v lanskem letu prejela za izkazan napredek 
na področju mladih. Naslednja pobuda, ki jo želi uresničiti 
Komisija za mlade, je ureditev problema stanovanjske po-

litike s pripravo pravilnika za subvencionirane prispevke 
za mlade in oprostitve plačila komunalnega prispevka za 
mlade. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gra-
dnje komunalne infrastrukture, ki ga zavezanka ali zaveza-
nec plača občini. Z zagotavljanjem finančnih spodbud za 
gradnjo bo občina tudi mladim zagotovila pogoje za ka-
kovostno bivanje in jih s tem zadržala v občini, kar je tudi 
eden izmed poglavitnih ciljev Strategije razvoja mladih v 
Občini Hajdina za obdobje 2013–2020. Z zagotavljanjem 
dobrih stanovanjskih pogojev pa bo občina skušala pri-
tegniti tudi mlade iz drugih krajev in si vnesla v svoj kraj 
nove vire znanja, dela in napredka. Sredstva za subvencije 
so na pobudo občinskega svetnika dr. Uroša Gojkoviča že 
zagotovljena v občinskem proračunu.

Tjaša Glažar

Novi ukrepi za mlade 
in mlade družine 
v občini Hajdina

Občina Hajdina in Komisija za mlade občine Hajdina tudi 
v letošnjem letu nadaljujeta aktivnosti, namenjene mla-
dim in mladim družinam. Tako bo Občina Hajdina ena 
izmed petih občin, kjer se bo pod okriljem Mladinskega 
sveta Slovenije v prihodnje izvajal projekt Rastimo sku-
paj. Mladi in mlade družine, ki bodo v bodoče gradili svoje 
domove na nezazidanih stavbnih zemljiščih v naši občini, 
pa bodo lahko zaprosili za subvencioniranje komunalnega 
prispevka.

Predstavniki Mladinskega sveta Slovenije na obisku na Občini Hajdina
Foto: arhiv MSS

Podjetniški zajtrk za 
mlade

Občina Hajdina in Komisija za mlade občine Hajdina sta 
v sodelovanju s Podjetniškim klubom mladih in Manager 
klubom Ptuj ter ZRS Bistra Ptuj v soboto, 24. junija, orga-
nizirali Podjetniški zajtrk za mlade. Udeleženci so se pogo-
varjali o zaposlitvenih možnostih mladih preko samostoj-
ne dejavnosti in ustanovitve lastnega podjetja. 

Udeleženci so v sproščenem vzdušju, ob kavi in rogljičkih 
prisluhnili strokovnjakom, ki so predstavili svoje poslovne 
zgodbe in odgovorili na vprašanja v zvezi z začetki usta-
navljanja in vodenja lastnega podjetja. Na dogodku so 
sodelovali dr. Štefan Čelan in Jadranka Krajnc iz ZRS Bi-
stra Ptuj, Nuška Gajšek, podsekretarka v Državnem zboru 
RS, ter z uspešnimi podjetniškimi zgodbami iz domačega 
okolja Drago Ljubec – Felnar, d. o. o., Tilen Mrgole – Kre-
ativni laboratorij, d. o. o., in Aljaž Vidovič – Garage on net. 
Zbrane je pozdravil župan občine Hajdina, mag. Stanislav 
Glažar, dogodek pa je povezoval dr. Uroš Gojkovič, pred-
sednik Komisije za mlade občine Hajdina.  

Besedilo in foto: Uroš Gojkovič
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Preventivne akcije bomo izvajali skozi 
vse leto, saj je občasna kontrola ko-
lesarjev na območju občine Hajdina 
tudi naloga sveta in je tudi v progra-
mu dela za leto 2017. Med akcijo sta 
policija in Medobčinsko redarstvo iz-
vajala poostren nadzor nad kolesarji 
in tudi vozniki motornih vozil. Akcija, 
ki je bila izvedena v petek, 26. maja, je 
potekala predvsem v okolici Osnovne 
šole Hajdina in je bila izvedena pred-
vsem za učence kolesarje osnovne 
šole.
V akciji so bile ugotovljene številne 
kršitve predpisov, predvsem v po-
manjkljivi uporabi varnostne čelade, 
napačne strani vožnje in v uporabi 
različnih predmetov med vožnjo. Kr-
šitelji so bili na mestu prekrška opo-
zorjeni na nepravilnosti. Pri akciji je 
bila prisotna tudi ravnateljica Vesna 
Mesarič Lorber. O težavah in še boljši 

ozaveščenosti za boljšo varnost kole-
sarjev osnovnošolcev pa smo sprego-
vorili tudi na analizi te akcije v prosto-
rih osnovne šole.
Akcijo bomo še nadaljevali, posebno 
skrb pa bomo namenili kolesarjem 
pred začetkom novega šolskega leta 

in prvim dnem šolskega leta v letošnji 
jeseni.

Slavko Burjan, 
predsednik SPVCP Občine Hajdina 

Preventivna akcija Kolesar
Člani hajdinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo se v 
sodelovanju z Medobčinskim redarstvom Skupne občinske uprave Ptuj in Poli-
cijsko postajo Ptuj pridružili nacionalni preventivni akciji za večjo varnost kole-
sarjev. Z akcijo smo želeli dodatno pozornost posvetiti kolesarjem, saj ti sodijo 
med ranljivejše udeležence v prometu.

Pri OŠ Hajdina so izvedli preventivo akcijo za večjo 
varnost kolesarjev in ugotovili nemalo kršitev.

Medobčinskemu redarstvu sta se na dan izvajanja 
akcije pridružila tudi ravnateljica Vesna Mesarič 
Lorber in predsednik SPVCP Občine Hajdina Slavko 
Burjan.
Foto: TM

Na Dobrotah tudi naši mladi raziskovalci in pletarja
Na letošnji 28. državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij, na kateri so se med 19. in 21. majem v Minoritskem samo-
stanu na Ptuju predstavile kmetije iz Slovenije in zamejstva, so sodelovali tudi naši občani.

Na dvorišču samostana sta bila vse 
dni naša pletarja, člana TD Mitra Haj-
dina Hilda in Anton Žumer, ki sta s 
pletarskimi izdelki bogato založila 
svojo stojnico, obiskovalcem pa sta 

pokazala, kako nastajajo izdelki. Prvi 
dan razstave so se v družbi mladih 
raziskovalcev iz OŠ in vrtcev pridru-
žile tudi Hajdinčanke z mentoricama 
Marijo Meklav in Silvo Hajšek, skupaj 

pa so na izviren način predstavile raz-
iskovalno nalogo Ko je bila Hajdina še 
»buobova» dežela.

Besedilo in foto: TM

Pletarja Hilda in Anton Žumer tudi na letošnji raz-
stavi Dobrote slovenskih kmetij

Mlade hajdinske raziskovalke pri stojnici in na odru
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V dobro družbo je povabil Ivana Bro-
dnjaka, Jožico Golob, Jožico Peršoh, 
Silva Pernata ter čebelarja Marka in 
Suzano Žumer – dobitnike priznanj 
za vrhunske izdelke na Dobrotah slo-
venskih kmetij – in uspešnega vinarja 
Slavka Peska iz Dražencev – dobitnika 
dveh zlatih priznanj na ocenjevanju 
Vino Ptuj 2017. Županova čestitka je 
bila zanje lepo darilo, vsak od njih pa 
je s seboj prinesel še svoje dobrote in 
jih dal v pokušnjo dobri družbi, ki je 
bila zbrana za to posebno priložnost.

TM

Župan čestital dobitnikom priznanj za dobrote
Konec maja je župan mag. Stanislav Glažar v prostorih občine Hajdina pripravil sprejem za občane, ki so se odlično 
predstavili na ocenjevanju Vino Ptuj in na letošnji razstavi Dobrote slovenskih kmetij.

Utrinki s sprejema 
pri županu

Jožica Peršoh je letos prejela znak kakovosti za me-
denjake.

Jožica Golob ima poleg zlatega tudi srebrno prizna-
nje za skuto.

Silvo Pernat ima letos dve srebrni priznanji. Ivan Brodnjak je za olje oljne ogrščice prijel še eno 
zlato priznanje.
Foto: TM, Rado Škrjanec
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V družbi devetošolcev so bili tudi ravnatelja obeh šol, 
hajdinske Vesna Mesarič Lorber in breške Milan Fakin, 
ter razredničarka Marija Meklav, ki je o tej priložnosti 
dejala, da je sedem pravljično število in prav toliko je le-
tošnjih hajdinskih devetošolcev, ki so nad povprečjem. 

Dodala je, da je zelo ponosna na to generacijo in ji želi, 
da znanje in izkušnje uporabi v življenju.
Zelo pa je naj učence pohvalil župan Glažar in dejal, da 
so v občini zelo ponosni nanje, da si zaslužijo posebno 
pohvalo, in jim zaželel, da so uspešni tudi v prihodnosti.

TM

Županov sprejem 
za naj učence

V prostorih občine Hajdina je bil v sredo, 14. junija, še 
en prijeten dogodek. Župan mag. Stanislav Glažar je na 
sprejem povabil letošnje najuspešnejše devetošolce iz OŠ 
Hajdina in OŠ Breg. Na sprejemu sta se mu pridružila tudi 
podžupan Karl Svenšek in direktorica občinske uprave Va-
lerija Šamprl.

Utrinek s sprejema pri županu mag. Stanislavu Glažarju

Še spominski posnetek z naj devetošolci

NAJ UČENCI NA OŠ HAJDINA
Manja Ekart, Ana Pleteršek in Tjaša Šterbal iz Slovenje 
vasi, Jure Glodež in Mia Molnar iz Hajdoš, Lana Vajda iz 
Gerečje vasi in Karmen Veis z Zg. Hajdine.
NAJ UČENKI NA OŠ BREG (doma iz občine Hajdina) 
Tea Ladič iz Dražencev in Lana Žgeč s Spodnje Hajdine.
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Minimaturanti v družbi župana
Sreda, 14. junij, je bila za otroke rumene in rdeče igralnice iz vrtca Najdihojca 
poseben dan. Na ta dan so se namreč na osrednjem občinskem trgu ob zvokih 
piščalk ustavili letošnji minimaturanti, ki se bodo jeseni prvič podali v šolske 
klopi in zakorakali novemu znanju naproti. Pred občinsko zgradbo sta jih spre-
jela župan mag. Stanislav Glažar in direktorica občinske uprave Valerija Šam-
prl, pridružili pa so se tudi starši, dedki in babice.

Minimaturanti so se skupaj z vzgoji-
teljicami zahvalili županu in njegovim 
sodelavcem za uspešno večletno so-
delovanje z občino in mu v zahvalo 
podarili skromno darilce – metulja, 
ročno delo vrtčevskih otrok. Župan 
je otrokom izrekel dobrodošlico, jim 
zaželel prijetne počitnice in uspešen 
vstop v šolo. Otroci so se nato podali v 
picerijo Moschkon, kjer je občina po-
skrbela za pogostitev. 
Minimaturanti se skupaj z vzgojitelji-
cami predstavnikom občine zahvalju-
jemo za čudovit dan, ki smo ga preži-
veli v njihovi družbi, za pogostitev, ki 
bo otrokom zagotovo ostala v lepem 
spominu. V spomin na naše prijetno 
druženje je nastala tudi skupinska fo-
tografija, na kateri so se nam pridružili 
še starši, dedki in babice naših otrok.

Vzgojiteljica Barbara Radek
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Make up artistka Tjaša in frizer 
Patrik med najboljšimi na svetu

Tjaša Zupanič in Patrik Trol sta udeleženca letošnjega tekmovanja World Be-
auty Championship, svetovnega tekmovanja frizerjev in vizažistov, ki je maja 
potekalo v Dubaju. Pomerilo se je 72 tekmovalcev iz 50 držav, Slovenija je prvič 
sodelovala in dosegla visoke uvrstitve. Patrik je bil med frizerji visoko – na 
osmem mestu (boljši – šesti od Slovencev – je bil le frizer Džimi Zemljič iz Po-
brežja v občini Videm), Tjaša je bila deseta.

Tjaša Zupanič in Patrik Trol po Dubaju še na sprejemu pri županu občine Hajdina

Tjaša se je v vlogi make up artistke dobro znašla in 
na svetovnem tekmovanju dosegla 10. mesto.

Frizer Patrik je na tekmovanju v Dubaju dosegel 
odlično 8. mesto. 

Ta izjemni uspeh dveh mladih ustvar-
jalcev tudi v našem okolju ni ostal ne-
opažen. Tjaša je Spodnjehajdinčanka, 
zanjo je bilo ob zaključku šolanja to 
prvo večje tekmovanje, Patrik je de-
vetnajstleten Ptujčan, morda z nekaj 
izkušnjami več, ki veliko časa z mamo 
Violeto preživi v družinskem frizer-
skem studiu Violeta na Zg. Hajdini. 
Tjaši in Patriku je v prostorih občine 
Hajdina v sredo, 14. junija, za uspeh v 
Dubaju čestital župan mag. Stanislav 
Glažar in dejal, da je bil prijetno prese-
nečen, ko je slišal to novico, in hkrati 
ponosen, da sta Tjaša in Patrik del ob-
čine Hajdina. Zaželel jima je uspehov 
na poklicni poti in čim več izzivov, s 
katerimi naj se uspešno soočita.
»VASE MORAŠ VLAGATI, TO SE 
OBRESTUJE«
Ob tej priložnosti sta Tjaša in Patrik 

predstavila zgodbo, povezano z Du-
bajem in svetovnim prvenstvom, ki je 
nanju pustilo velik pečat. Pred odho-
dom v Dubaj sta imela oba veliko pri-
prav, Patrik še posebej z modelom in 
kreacijo, da je v finalu nato bilo videti 
vrhunsko. Oba sta kljub svoji mladosti 
dokazala, da znata in zmoreta, zato 
sta tudi dobila priložnost v slovenski 
ekipi, in zdaj bo pot na nova tekmo-
vanja po svetu zanju zagotovo dosto-
pnejša. Prihodnje leto bo svetovno 
tekmovanje v Indiji, tja si želita oba, 
vmes pa ju čaka še veliko preizkušenj, 
dogodkov, tekmovanj in predvsem 
priložnosti, ki jih ne bosta izpustila. 
Kot je dejal Patrik, vase moraš vlagati, 
to se obrestuje.

TM 
Foto: TM, osebni arhiv
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Zg. Hajdina in dogodki
V vaški skupnosti Zg. Hajdina je bilo okrog prvomajskih praznikov pestro do-
gajanje. Najprej so se spretne žene lotile izdelovanja rož iz papirja, ki so jih 
kasneje spletle v vence in namestile na mlaj. Vaščani Zg. Hajdine so se pri Si-
tarjevi kapeli zbrali ob postavitvi mlaja, vaški odbor Zg. Hajdina pa je poskrbel, 
da je bilo druženje ob pogostitvi prijetno kot ponavadi.

Sicer pa se vaščanom Zg. Hajdine in 
ekipi Zg. Hajdine, ki je bila na osre-
dnjem občinskem trgu letos aprila 
zadolžena za peko perutnic, opravi-
čujemo, ker se niso »našli« med fo-
tografijami v prejšnjem Hajdinčanu. 
Nikakor ni bil slab namen, a le foto-
grafije, na kateri bi bila zbrana celo-
tna ekipa, v zadnjem trenutku nismo 
imeli, zato to popravljamo z objavo 
edine primerne in se hkrati opraviču-
jemo. Verjemite, tudi ko želimo nare-
diti najboljše, se kaj zalomi. Uspešno 
delo želimo Zlatku Kondriču, pred-
sedniku VO Zg. Hajdina, in njegovi 
ekipi.

TM

Na osrednjem občinskem trgu, kjer je tudi ekipa Zg. Hajdina pekle perutnice. Foto: TM

Hajdinčanke pri izdelovanju rož iz papirja

Nekaj dni pred prvomajskimi prazniki so na Zg. Hajdini žene že pletle vence.

Postavljanje mlaja pri Sitarjevi kapeli
Foto: arhiv Kondrič
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Praznično tudi 
v Hajdošah

Praznovanja posameznega praznika si ne znamo pred-
stavljati brez tradicije. Kot ni božiča brez potice, jaslic in 
okrašene smrekice, pusta brez krofov in korantov, marti-
novega brez gosi, ni prvega maja brez kresovanja in po-
stavljanja mlajev.

Tudi v Hajdošah je to že dol-
goletna tradicija. Fantje, člani 
etnološke sekcije KD Valentin 
Žumer, so kot vsako leto tudi 
letos pripravili kresovanje s 
pogostitvijo za vaščane. Fan-
tje ob pustu obiščejo vašča-
ne kot orači ter jim zaželijo 
srečo in dobro letino. Vaščani 
jih obdarujejo. Fantje tega ne 
porabijo zase, ampak za vse 

pripravijo kresovanje in pogostijo vse, ki se udeležijo tega 
srečanja. Tudi letos je prijetno druženje ob dobrotah in 
kresu trajalo pozno v noč.
V Hajdošah in tudi v drugih vaseh v naši občini je posta-
vljanje mlaja praznik. Možje in fantje podrejo in pripeljejo 
smreko na prostor, kjer ga bodo postavili. Olupijo deblo 
in dekleta ga okrasijo. Na vrh pritrdijo slovensko zastavo. 
Postavljajo ga še vedno na star način, kar pomeni ročno, 
brez pomoči strojev. Za postavitev mora biti veliko parov 
močnih rok pa tudi vodja, ki daje navodila in tudi koman-
de. Ob tem delu tudi nazdravijo. 
Ko je bil »majpan« postavljen, je sledila pogostitev z go-
lažem, ki so ga že vse popoldne kuhali domači kuhar in 
kuharice pred gasilskim domom. Vaščani so se ob mlaju, 
golažu in dobri kapljici družili v pozne nočne ure. Takšni 
običaji združujejo vaščane, ki se ob teh priložnostih druži-
jo, veselijo in čutijo, da so del vasi in dogajanja v vasi. Želi-
mo si, da bi nas bilo vsako leto več.

Hilda Bedrač

Ob glavni cesti so Hajdošani postavili mlaj.

Utrinek s kresovanja v Hajdošah

Mlaj in druženje 
v Slovenji vasi

Pred praznikom dela so marsikje po Sloveniji zagoreli kre-
sovi, marsikje pa so postavljali tudi mlaje in to tradicijo 
nadaljujejo tudi v Slovenji vasi. V centru vasi se je za po-
stavitev mlaja zbrala dobra moška družba, ki je bila kos 
zahtevni nalogi.

Ob obloženi mizi zbrani vaščani Slovenje vasi

Slovenjevaški možje so uspešno postavili mlaj.

Potem ko je bil mlaj varno postavljen, je pri gasilskem 
domu sledilo še prijetno druženje ob pogostitvi, za katero 
je poskrbel vaški odbor v sodelovanju z društvi. Pozno v 
noč so se krajani zadržali pri vaškem kresu.

Besedilo in foto: TM
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V Dražencih skupaj zmoremo

Praznik dela v Dražencih že tradicionalno proslavimo z dvodnevnim dogaja-
njem. V organizaciji vaškega odbora in ob pomoči članov vaških društev smo 
se na zadnji aprilski dan v popoldanskih urah zbrali pred Domom vaščanov, 
si razdelili delo ter nato spletli venca in kačo, okrasili krošnjo ter pripravili in 
postavili mlaj. Med tem časom sta bila pripravljena prigrizek in pijača, name-
njena udeležencem. Na dogodku se je zbralo več kot 70 vaščanov in druženje 
se je nadaljevalo pozno v noč.

Pri domu vaščanov v Dražencih so že po tradiciji 
postavili mlaj.

Nogometna ekipa mladih

V Dražencih so igrali tudi odbojko, na posnetku eki-
pi dam in deklet s sodnikom.

Vleka vrvi – borba v odličnem vzdušju

Ko je mlaj postavljen, vsi upamo, da 
bo naslednji dan, 1. maja, lepo vre-
me. Eni zato, ker se odpravijo v hribe, 
drugi zato, ker se v draženski jami 
spet dobimo, družimo in nasmejimo. 
Popoldansko športno prvomajsko 
dogajanje v Jami Draženci so na lepo 
urejenih igriščih odprle predstavnice 
ženskega spola. Pomerili sta se ekipi 
dam in deklet. Letos so po napetem 
boju po treh setih zmagale izkušenej-
še dame. Tekmovalke na obeh stra-
neh so dale vse od sebe in prispevale 
k dobremu počutju in odlični energiji. 
Dobro vzdušje se je z ženske odboj-
karske tekme preneslo na tradicional-
no nogometno tekmo med mladimi 
in starimi. Zbralo se je že precej na-
vijačev in obiskovalcev, ki so uživali 
v odličnem vremenu in popoldan iz-
koristili za druženje ob nogometnem 
igrišču. Kljub vsem pritiskom, napo-
rom in akcijam, ki so jih imeli veterani, 

so ti morali priznati premoč mlajšim 
tekmecem. 
Športni del popoldneva smo zaključi-
li s prvo izvedbo vleke vrvi med čla-
ni vaških društev. Ob bučni podpori 
navijačev so tekmovale ekipe mladih 
športnikov, športnikov veteranov, ko-
rantov in gasilcev. Zmagala je ekipa 
gasilcev, ki jih je v superfinalu čaka-
la še najštevilnejša ekipa draženskih 
dam in deklet. Draženčanke so se do-
bro pripravile, ubrale posebno strate-
gijo in vrv zapolnile do zadnjih centi-
metrov. Bilo je dosti smeha in dobre 
volje, ob bučni podpori pa so – kot 
vedno – zmagale ženske. Ob mraku 
so člani PGD Draženci prižgali kres, ki 
je razsvetlil in ogrel okolico. Večer se 
je nadaljeval s prijetnim druženjem 
vaščanov do jutranjih ur.

Janja Radaš, 
Damijan Cebek

Nogometna ekipa starih
Foto: arhiv Cebek
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Na sončno soboto pred prvomajskim 
kresovanjem smo se zbrali pri ribniku 
in si razporedili delo. Za vsakogar je 
bilo nekaj. Moški so se lotili košnje in 
barvanja novih klopi, ki so nastale iz 
mlaja, ženske in otroci pa urejanja oko-
lice in drugega čiščenja. Zbralo se nas 
je precej, tako smo skupaj lahko veliko 
naredili in ob koncu zadovoljni sedli k 
domači malici. 
Zadnji dan v aprilu je sledilo prvomaj-
sko kresovanje s postavitvijo mlaja in 
vaškim piknikom. Za velik kres so po-
skrbeli vaščani sami, ki so na prostor ob 
ribniku spravljali odvečne veje in pore-
zano trto domačih brajd. Najprej smo 

pred domom krajanov postavili mlaj, 
lepo okrašen z venci, ki so jih naredi-
le ženske, nato pa se je vse dogajanje 
prestavilo k ribniku, kjer je že dišalo po 
odličnih dobrotah. Za peko so poskr-
beli orači, ki se na tak način zahvalijo 
vaščanom za gostoljubje, s katerim jih 
sprejmejo ob pustnem času, ko hodijo 
po vasi. Skupaj z VO Skorba in kletarji 
vasi so poskrbeli, da nihče ni bil lačen 
ali žejen. Vaške gospodinje so dodale 
še sladke dobrote. Druženje smo nada-
ljevali ob kresu še dolgo v noč. Pri tem 
so se nam pridružili tudi gasilci iz sose-
dnjega gasilskega društva Hajdoše, ki 
so skrbeli za varnost. 

NA »GOLAŽIJADI« V GEREČJI VASI
Na povabilo VO Gerečja vas se je ekipa 
Skorbe Skorbovski pubeci in dekline 
tudi letos udeležila »golažijade«. Fantje 
so bili tisti, ki so skrbeli za kuho golaža, 
ob katerem je zadišalo tudi z žara, de-
kleta pa so bile zadolžena za moralno 
podporo, začinjeno z dobro voljo, ve-
selim vzdušjem in sproščenim druže-
njem.
S PLANINCI NA DONAČKI GORI
Nekaj pogumnih krajanov Skorbe se 
je 18. junija podalo na Donačko goro, 
pridružili pa so se nam tudi člani PD 
Hajdina. Pred Rudijevim domom je na-
stala skupna fotografija, do vrha pa so 
se odpravili le nekateri. Zaključek dru-
ženja je bil v dolini Winettu, kjer smo 
vaščanu Jakcu Kokolu izročili diplomo 
za prehojeno Jakobovo pot in mu če-
stitali za pogum. Sladoled v Lovrencu 
na Dr. polju pa je bil obvezen na poti 
domov.

Renata Gabrovec

Pestro dogajanje v VO Skorba
V maju smo vaščane povabili k skupni delovni akciji, v kateri smo očistili okoli-
co pri »Gadu«, prebarvali leseni most pri Korošcu in uredili prostor ob ribniku, 
ki ga lahko vsako leto uporabljamo tudi za vaška druženja, za kar gre velika 
zahvala »Žafranovim« in Damjanu Megliču.

Spomladanska delovna akcija v Skorbi

Skorbčani so s člani PD Hajdina osvojili Donačko goro, Jakcu Kokolu pa so izročili diplomo za prehojeno 
Jakobovo pot.

Ekipa Skorbe na »golažijadi« v Gerečji vasi
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Pokosili travnik in skuhali golaž
V nedeljo, 21. maja, je na Nemčovem travniku v Gerečji vasi potekala tradici-
onalna 15. prireditev »Košnja trave nekoč« v organizaciji DŽD Gerečja vas ter s 
soorganizatorji PGD Gerečja vas in VO Gerečja vas. Zahvaljujoč nastopajočim, 
obiskovalcem, kuharskim ekipam in še komu, se je tudi uspešno zaključila.

Tudi letos so se ročne košnje trave udeležili številni kosci.

Klepanje kose je opravilo, ki zahteva prav posebno 
spretnost, mojstrov za tovrstno opravilo pa je iz 
dneva v dan manj.

Uvod domačega MePZ v tradicionalni kmečki opravi 
v letošnjo prireditev Košnja trave nekoč

S TRAVNIKA …
Po uradnem odprtju letošnje najve-
čje prireditve v Gerečji vasi je lepa 
skupina koscev, na čelu katere sta že 
tradicionalno župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar in nekdanji žu-
pan Radoslav Simonič, zavihala roka-
ve. Letošnjim koscem sta se kot gosta 

pridružila tudi 72-letna Kristina Lenc 
iz Rošpoha in najmlajši kosec na trav-
niku – 14-letni Luka Kovačič iz Prepolj, 
ki je dokazal, da se za prihodnost roč-
ne košnje ni bati. Koscem so tudi letos 
pri košnji pomagali domači in gostu-
joči strojniki, predvsem z mehanizaci-
jo iz preteklosti, in donator – podjetje 

Agro Soršak iz Leskovca pri Prager-
skem. S prikazom delovanja strojev so 
pokosili preostanek travnika. 
… NA JUŽINO
Po končani košnji je tričlanska stro-
kovna komisija, ki jo je letos vodil 
Maksimiljan Polanec, učitelj kuhanja, 
strokovno ocenila golaž, ki ga je med 
prireditvijo skuhalo vseh 12 tekmo-
valnih ekip, večina starih znancev 
tekmovanja za naj golaž, srečali pa 
smo lahko tudi kakšno novo ekipo. 
Po razglasitvi najboljšega golaža in 
podelitvi pokalov je bil čas samo še 
za uradni zaključek prireditve, veselo 
druženje obiskovalcev in tekmoval-
cev pa je trajalo vse do večernih ur. 
Članice DŽD Gerečja vas se iskreno 
zahvaljujejo vsem, ki so vsa ta leta na 
kakršen koli način pripomogli k uspe-
šnosti prireditve. 

Besedilo in foto: 
MI

Ob koncu podelitve pokalov še skupna fotografija »naj kuharjev« golaža za leto 2017
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Srečanje sestričen, bratrancev in 
sorodstva po domačiji Konclerjevih

V Gerečji vasi je bilo 27. maja zelo živahno, še posebej v dvorani gasilskega 
doma in bližnji okolici. Na ta dan je namreč potekalo dobro obiskano srečanje 
sorodnikov, sestričen, bratrancev in drugega sorodstva po domačiji Konclerje-
vih.

Odbor za pripravo srečanja v sestavi: 
Marjan, Martin, Bernardka, Marjeta, 
Ivi, Karolina, Janko in Jožica je orga-
niziral prvo srečanje sestričen in bra-
trancev ter sorodstva po potomcih 
očeta Simona in matere Marije Paveo, 
ki sta živela v Gerečji vasi, na številki 
22, po domače so jih klicali »Koncler-
jevi«. Skoraj vsaka hiša v tej vasi je 
imela namreč svoj »nadimek« in tako 
je ostalo do današnjih dni. 
NA KRATKO O PREDNIKIH
Simon in Marija Paveo sta se poročila 
februarja leta 1919. Postavni Simon 
je na veliko kmetijo, na kateri je ži-
vel, pripeljal ženo Marijo, po domače 
»Nemčovo«, tudi iz Gerečje vasi. Kma-
lu se jima je rodil sin Franc, nato hčer-
ke Marija, dvojčici Ana in Roza, nato 
Tinka, Katica, Ema, Lojzika, Frančka in 
še sin Ivan. Oba pridna in delavna sta 
skrbela za veliko kmetijo in številno 
družino, razdajala ljubezen med svoje 
otroke, jih vzgajala v poštenem duhu, 

kar se še danes odraža pri vseh njunih 
potomcih.
Tako so leta tekla in njuni otroci so se 
drug za drugim odpravili od doma in 
ustvarili svoje domove, svoje družine. 
Na domačiji je ostala najmlajša hči 
Frančka in skupaj z družino skrbela za 
ostarela očeta Simona in mamo Mari-
jo. Februarja 1969 sta zakonca Simon 
in Marija praznovala zlato poroko. Po 
nekaj letih so se sorodniki poslovili 
od Simona in Marije, tudi od preosta-
lih tet in stricev, ostala sta le še teta 
Frančka in stric Ivan, ki sta bila priso-
tna na tokratnem srečanju. Na obisk v 
Slovenijo pa je v tem času prišla Melli-
sa z družino iz Kanade in izrazila željo, 
da želi spoznati prednike svoje babi-
ce (je namreč hči sestrične Slavice in 
vnukinja tete Lojzike).
KRONIKA – DRUŽINSKO DREVO
Vsaka družina posebej je opravila tudi 
fotografiranje in zaključili so s skupin-
sko fotografijo vseh prisotnih pred 

domačo hišo »Konclerjevih«.
Družinsko drevo – kot prvi otrok Simo-
na in Marije se je rodil 
sin Franc, poročen z Urško, rodile so se 
jima štiri hčerke Tilika, Marija, Tončka 
in Katica, nato so sledili: hči Marija, po-
ročena s Francem Paveom, rodila se je 
hčerka Marjana, sinova Franc in Stanko,
dvojčici: hči Ana, poročena s Stankom 
Brglezom, rodila sta se jima sin Stanko 
in hčerka Marica, in hči Roza, poroče-
na z Andrejem Bračunom, rodila sta se 
jima sin Marjan in hčerka Silva, hči Tin-
ka, poročena z Martinom Turkom, rodi-
la sta se jima hči Slavica in sin Martin,
hči Katica, poročena s Francem Zupa-
ničem, rodila sta se jima sin Franci in hči 
Jožica,
hči Ema, poročena s Slavkom Visin-
skim, rodili sta se jima dvojčici Bernard-
ka in Emica,
hči Lojzika, poročena z Alojzom Tur-
kom (odšla v Kanado), tam so se jima 
rodili hčeri Slavica in Zinka ter sin Mar-
tin, hči Frančka, poročena z Jožetom 
Novakom, rodila sta se jima hči Jožica 
in sin Janko, sin Ivan, poročen z Ivanko, 
rodili so se jima sinovi Miran, Slavko in 
Ivi.
»Naj povemo, da smo ponosni na svo-
je prednike, ponosni na veliko dru-
žino, veliko tudi v smislu vrednot in 
spoštovanja do Simona in Marije, in 
želimo si, da nas še naprej spremljata 
poštenost in dobrota na vsakem ko-
raku, da nam v srcih ostane vse lepo 
in dobro, kar smo podedovali. Ob za-
ključku smo si zadali nalogo, da sreča-
nje postane tradicionalno in se tako 
čim prej znova snidemo,« so zapisali 
tisti, ki so srečanje organizirali.

TM

V spomin na srečanje sorodstva je fotografija nastala na Konclerjevi domačiji v Gerečji vasi.
Foto: TM



20

Junij 2017

Za nami je 1. Likovna kolonija 
Hajdina 2017

Kljub neobetavni vremenski napovedi smo se 20. maja zbudili v lepo sobotno 
jutro. Sledilo mu je ustvarjalno dopoldne, v katerem smo člani Likovno-foto-
grafske sekcije občine Hajdina (3. junija je praznovala 4. obletnico delovanja) 
izpeljali 1. Likovno kolonijo Hajdina 2017. To je bil naš prispevek tudi Tednu 
ljubiteljske kulture JSKD OE Ptuj. Organizirali smo ga kot delovno srečanje li-
kovnih sekcij Hajdine in Vurberka, s katerimi že dve leti uspešno sodelujemo.

Zeleno luč za začetek ustvarjanja je dal župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar. Pozdravil je uspešno 
sodelovanje obeh likovnih sekcij in vsem skupaj zaželel, da bi našli veliko zanimivih motivov, ki bodo pred 
pozabo ohranili podobo današnje Hajdine.

Za bolj gibčne prste slikarjev je poskrbel Alen Gojko-
šek, državni prvak v igranju na diatonično harmoni-
ko 2016, in vse navdušil s svojim nastopom.

Devetindvajset ljubiteljskih likovni-
kov se je zbralo na župnijskem dvori-
šču na Zg. Hajdini. Po krajšem kultur-
nem programu v Hramu hajdinskih 
kletarjev (Ljudske pevke KPD Stane 
Petrovič Hajdina in harmonikar Alen 
Gojkovič so dodali vsak svoj kamen-
ček v ustvarjalni mozaik) in pozdrav-
nih besedah Cecilije Bernjak, predse-
dnice LiFoS občine Hajdina, Barbare 
Zajc, predsednice KPD Stane Petrovič 
Hajdina, Hilde Bedrač, predsednice 
Zveze kulturnih društev občine Hajdi-
na, Jelke Leskovar, mentorice likovnih 
sekcij LISE in BrestArt, Marjana Špin-
glerja, mentorja Likovne sekcije Vur-
berk, in mag. Stanislava Glažarja, žu-
pana občine Hajdina, so se ustvarjalci 
razkropili po vrtu in okolici ter začeli 
delo.
Tematika je bila posvečena letošnje-
mu občinskemu prazniku v novem-
bru in martinovanju. Sveti Martin je 
bil tega dne »oblegan« z več strani, 
marsikaj zanimivega pa so slikarji vi-
deli tudi v Hramu hajdinskih kletarjev, 
ki ga je za udeležence gostoljubno dal 
na voljo hajdinski župnik naddekan 
Marijan Fesel (tudi član Likovno-foto-
grafske sekcije). Preden so likovniki začeli iskati motive, so naredili še fotoseznam udeležencev.
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Za prvo kolonijo smo si izbrali občin-
sko in župnijsko središče, naslednjič 
pa pride na vrsto ena izmed preo-
stalih šestih vasi. Zelo veseli bomo 
pobud vaščanov, kaj bi želeli, da v 
njihovi vasi posebej izpostavimo in 
predstavimo na likovnih platnih. Vsak 
najbolje pozna svoje okolje in ve tudi 
za tiste skrite kotičke, ki jih tisti, ki se 
vozimo po vaseh z avtomobili ali ko-
lesi, sploh ne opazimo.
Na razstavi ob občinskem prazniku si 
bodo vsi zainteresirani lahko ogledali, 
kaj je nastalo na platnih, ki jih bodo 
razstavili, nato pa organizatorju za pr-
vič podarili: Marjan Špingler, Tadeja 
Smogavec, Drago Kacjan, Klavdija 
Perko, Oto Perko, Zdenka Kopše, Sla-
vica Petrena, Tilen Krepek, Saša Ko-
letnik, Milena Pečar, Edvard Ornik, 
Cecilija Bernjak, Mira Bezjak, Silve-
stra Brodnjak, Angelca Černenšek, 
Ajda Fajfar, Anton Gojkovič, Vesna 
Jančič, Romana Kiseljak, Antonija 
Krajnc, Jana Kraševec, Nežka Kurnik, 
Vesna Mohorko Fajfar, Aleksandra 
Nemec, Marta Simonič, Slava Šarc, 
Sonja Šmigoc, Majda Vrabl in Majda 
Vučkovič.
Zahvaljujemo se občini Hajdina, Zve-
zi kulturnih društev občine Hajdina, 
KPD Stane Petrovič Hajdina, Župniji 
sv. Martina, ki so podprli našo zami-
sel, prav tako pa vsem sodelujočim 
v organizacijskem odboru in udele-
žencem kolonije, za njihov prispevek 

k temu, da lepa majska sobota ni bila 
čisto običajna. Želimo se učakati tudi 
Hajdine 2027 … 

Besedilo in fotografije: 
Silvestra Brodnjak

Hajdinčanke med delom Družini Mohorko - Fajfar se ni treba bati, da bi bile 
stene njihovega doma prazne. Mamici Vesni in Ajdi 
se je pridružil tudi najmlajši – Mihael.

Po uradnem delu srečanja v Gostilni Olga se je 
zbranim za udeležbo in sodelovanje zahvalila 

predsednica hajdinskih likovnikov Cecilija Bernjak. 
Posebno zahvalo je izrekla Zvezi kulturnih društev 

občine Hajdina in njeni predsednici Hildi Bedrač, ki 
je tudi v imenu občine Hajdina intenzivno poma-

gala v pripravah na prvo kolonijo.

PREGLEDNIK

ZKD Občine Hajdina
ZKD Občine Hajdina je skupaj z Likovno-fotografsko sekcijo 
KPD Stane Petrovič Hajdina organizirala 1. Likovno kolonijo 
Hajdina 2017, na kateri so se zbrali domači ustvarjalci in 
njihovi prijatelji z Vurberka. Kolonija je potekala 20. 5. 2017 
na Zg. Hajdini. Dela, ki so nastala na koloniji, bodo razsta-
vljena na razstavi ob občinskem prazniku.
OŠ Hajdina, Občina Hajdina in ZKD Občine Hajdina so bile 
organizatorice letošnje prireditve ob dnevu državnosti, ki je 
bila 22. 6. 2017 na občinskem trgu. 

KPD Stane Petrovič Hajdina
Skupaj z ZKD Občine Hajdina so organizirali 1. Likovno kolo-
nijo Likovno-fotografske sekcije Hajdina.
Ljudske pevke so organizirale 6. tradicionalni koncert Pesem 
v poletje, ki je bil 11. 6. 2017 na Hajdini.

KD Skorba
Obe otroški gledališki skupini sta gostovali s predstavama 
Angina je fina in Zajček išče mamico na OŠ Hajdina ob 
zaključku Bralne značke in tudi v vrtcu.

Odrasla gledališka skupina je z gledališko predstavo Babilon 
gostovala na Ptuju. 
Pevke se redno srečujejo na vajah in so v spomladanskem 
času opravile pet nastopov. Tudi v poletnih mesecih se bodo 
z veseljem odzvale vabilom na gostovanja. 
Člani gledaliških skupin so s predstavami zaključili, so pa 
nekateri sodelovali ob postavitvi mlaja in kresovanja, na 
delovni akciji v organizaciji VO Skorba in golažijadi v Gerečji 
vasi. 

KD Valentin Žumer Hajdoše
Štajerski frajtonarji se redno srečujejo na vajah. Nastopajo 
na prireditvah v domači občini in široma po Sloveniji. V juni-
ju so bili na pripravah na Debelem rtiču.

Društvo žensk Hajdoše
Članice DŽ Hajdoše se vključujejo v skupne aktivnosti v vasi. 
Pripravile so golaž ob postavitvi mlaja. Sodelovale so z ekipo 
VO Hajdoše pri kuhanju golaža.
V soboto, 17. 6. 2017, so se odpravile na izlet po Dolenjski.
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Njihov izbor pesmi je iz koncerta v 
koncert zahtevnejši in kljub »kadro-
vskim spremembam« v zasedbi se to 
na kakovosti ni nič poznalo. S svojim 
nastopom so popeljali številne obisko-

valce skozi letne čase. Med novimi pe-
smimi so najbolj ponosne na Prepelico 
in Terežinko, slednja je priredba dobro 
znane Terezinke. Za protiutež svojim 
nežnim glasovom so pevke povabile v 
goste Dornavski oktet, ki ima prav tako 
zelo raznolik repertoar. Tudi tokrat je 
pevke spremljal pianist Tom Hajšek, 
nekoč učenec hajdinske osemletke. 
Letošnji koncert je imel še posebno 
»težo«, saj se ga je udeležila tudi pred-
stavnica ptujske območne izpostave 
Javnega sklada za kulturne dejavno-
sti Mateja Kuharič. Pevkam je podelila 
bronaste Gallusove značke za pet let 
delovanja in jim čestitala za njihov na-
stop. 
Irena Vesenjak, ki je suvereno povezo-
vala nastop, je povabila k mikrofonu 
ravnateljico OŠ Hajdina Vesno Mesarič 
Lorber, ki pevsko ambasadorstvo svo-
jih sodelavk zelo ceni. Izrekla jim je za-
hvalo celotnega kolektiva pa tudi vseh 
tistih, ki niso mogli ali utegnili priti na 

njihovo predstavitev. Viktorija Vrabl, 
vodja skupine, se je v imenu pevk za-
hvalila tudi njihovemu zborovodji Uro-
šu Sagadinu za strokovni trud in dobro 
voljo, ki jo prenaša na njih že šesto 
leto, prav tako pa tudi pianistu Tomu 
Hajšku in gostitelju – župniku Marija-
nu Feslu.
Za pevke koncert še ni pomenil za-
dnjega javnega nastopa. Že naslednji 
dan, v soboto, 20. maja, so kar dvakrat 
stopile na oder. Zapele so na prireditvi 
ob Dobrotah slovenskih kmetij, zvečer 
pa so bile gostje Moškega pevskega 
zbora KD Alojza Štrafela Markovci, ki 
prav tako prepeva pod Uroševo taktir-
ko. 
Prav zanima nas, kaj bodo Uroš in nje-
gova dekleta pripravili za prihodnje 
leto. Po zasluženih počitnicah jim želi-
mo, da bi se septembra spet srečevali 
ob sredah, ko imajo pevske vaje, mi pa 
v drugem delu šole likovno delavnico. 

Silvestra Brodnjak

Društvo žena in deklet Gerečja vas
Društvo žena in deklet je v maju organiziralo tradicionalno 
prireditev Košnja trave nekoč, skupaj s tekmovanjem v 
kuhanju golaža.
MePZ Gerečja vas je poleg rednih vaj opravil tudi nekaj 
javnih nastopov in gostovanj.
V okviru projekta Zdravje iz narave 2 članice redno na-
birajo zelišča za pripravo čajnih mešanic, kar bodo počele 
tudi čez poletje.
V juniju so članice pomagale na prireditvi ob 50-letnici 
delovanja ŠD Gerečja vas.
Sodelovale so tudi pri organizaciji in izvedbi vaškega Loj-
zovega praznika.

Društvo žena in deklet občine Hajdina
12. 5. 2017 so članice predstavljale rimsko kulinariko in-
formatikom – gostom hotela Primus.
13. 5. 2017 so se odpravile na ekskurzijo na Polzelo, v Ko-
mendo, na Goro Oljko in grad Žovnek.
15. in 16. 5. 2017 sta se dve članici udeležili strokovne 
ekskurzije v Srbijo, ki jo je organizirala Zveza kmetic Slo-
venije.
24. 5. 2017 so izvedle krajši organizirani pohod.
1., 2. in 3. 6. 2017 se je deset članic udeležilo 10. jubilej-
nega Aquafesta v Varaždinskih Toplicah.
15. 6. 2017 so pripravile pogostitev na razstavi Rimska 
kuhinja v Pokrajinskem muzeju Maribor.
18. 6. 2017 so pri I. mitreju pogostile udeležence kongresa 
iz Gradca.

PREGLEDNIK Uroš z učiteljicami in 
vzgojiteljicami že šestič 

navdušil poslušalce
Na šestem letnem koncertu so se v petek, 19. maja 2017, v cerkvi sv. Martina 
na Hajdini spet predstavile pevke Učiteljsko-vzgojiteljskega pevskega zbora 
Osnovne šole Hajdina, ki jih že vsa leta vodi zborovodja Uroš Sagadin.

Pevke: Dragica Rozman, Viktorija Vrabl, Špela Novak, Ankica Pikula, Silva Hajšek, Tatjana Habjanič, Nataša Štumberger, Tanja Furek, Klavdija Kolarič in Jožica Novak 
v najboljši koncertni dvorani na Hajdini, ki jim jo gostoljubno vedno da na voljo hajdinski župnik naddekan Marijan Fesel. Z njimi pa tudi gostje, pevci Dornavskega 
okteta, in trije domačini, župnik Marijan Fesel (levo), Uroš Sagadin (na sredini) in pianist Tom Hajšek, kot vedno, na desni – blizu svojega instrumenta.
Foto: Urška Lukovnjak
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S svojim suverenim igranjem in prija-
znostjo je pritegnila našo pozornost, 
ko pa je nastopila na odprtju samo-
stojne likovne razstave babice Nežke 
Kurnik, pa smo bili že dobri znanci.
Tretje srečanje z mlado bodočo štu-
dentko glasbe je bilo na koncertu 
dijakinj Konservatorija za glasbo, 8. 
maja 2017, v refektoriju Minoritskega 
samostana na Ptuju. Ob četrtošolki 
Lani Mohorič, ki je nastopila s predma-
turitetnim recitalom, sta se predstavili 
tudi dijakinji 1. letnika Pia Majerič in 
Anamarija Lajh. Vse tri so glasbeno 
abecedo osvojile pri Liji Frajnkovič, 
prof. glasbe, na gimnaziji pa nadgra-
jujejo znanje pri profesorici flavte Vi-
oleti Ozvatić. Lano in Anamarijo je na 
klavirju spremljal korepetitor – pianist 
Ivan Ferčič, Pio pa Metka Žižek, oba 

sta prof. glasbe. Glasbeni utrinki v siju 
flavt (naslov koncerta) so nas za nekaj 
časa preselili v drugačen, lepši svet, 
zato smo vse nastopajoče nagradili z 
dolgimi aplavzi.
KDO JE LANA MOHORIČ
Za tiste, ki niso iz Slovenje vasi, pove-
mo, da je obiskovala waldorfski vrtec 
in osnovno šolo v Mariboru, prav tako 
tudi brat Aljaž in sestra Mihaela. Zato 
tudi o uspešni mladi glasbenici nismo 
imeli priložnosti kaj več izvedeti, do-
kler se ni predstavila likovnikom. Sre-
dnješolsko izobraževanje je nadalje-
vala na že omenjenem Konservatoriju 
za glasbo, osnove za tovrstni študij pa 
je pridobila v Glasbeni šoli Karola Pa-
horja na Ptuju. Lana je lahko takoj za-
čela pouk flavte, saj je osnove pridobi-
la ob svoji sestrični Nuši, ki je končala 

nižjo glasbeno šolo. 
V dneh, ko nastaja ta prispevek, je 
Lana opravila še zadnje obveznosti na 
srednji šoli, vmes pa se pripravlja tudi 
na sprejemni izpit, saj želi študij flavte 
nadaljevati na akademiji za glasbo, po 
možnosti v tujini. Sicer pa je Lana pre-
prosto, dokaj zgovorno in zelo razgle-
dano dekle. V prostem času (kolikor 
ji ga ob učenju, sodelovanju v orke-
stru, na nastopih in koncertih sploh 
ostane) rada posluša klasično glasbo, 
posebej dela Mozarta, včasih sede na 
kolo in se kam odpelje. Najbolj uživa 
v družinskem krogu kot »ta velika se-
stra« brata Aljaža in sestre Mihaele.
Življenje v tujini? O tem ne razmišlja, 
ne izključuje pa te možnosti, še pose-
bej, če bo sprejeta na akademijo v Av-
striji. Lani želimo, da bi študirala tam, 
kjer že ima prijateljico s konservatori-
ja, in da bi najdaljše počitnice v življe-
nju brezskrbno preživela med tistimi, 
ki jih ima najraje. 

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Lana Mohorič navdušila na 
predmaturitetnem recitalu

Flavtistki Lani Mohorič iz Slovenje vasi smo prvič prisluhnili in zaploskali na 
odprtju 3. skupinske razstave Likovno-fotografske sekcije občine Hajdina, ko 
je kot dijakinja 3. letnika Umetniške gimnazije Konservatorija za glasbo v Ma-
riboru nastopila v kulturnem programu.

Profesorica Lija Frajnkovič (stoji skrajno desno) je 
upravičeno ponosna na svojo učenko Lano, ki je 
po Glasbeni šoli Karola Pahorja na Ptuju uspešno 
končala tudi Konservatorij za glasbo v Mariboru in 
se kot dijakinja poslednjič predstavila ptujskemu 
občinstvu v refektoriju Minoritskega samostana na 
Ptuju.

Nasmeh na Laninih ustih pove, da je občinstvo navdušeno zaploskalo njej in vsem, ki so bili zaslužni za glas-
beni užitek. Od leve proti desni štirje profesorji: Violeta Ozvatić, Lija Frajnkovič, Ivan Ferčič in Metka Žižek ter 
Lana Mohorič, Anamarija Lajh in Pia Majerič, kandidatke, da nekoč tudi one postanejo profesorice flavte.
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V dvorani PGD Hajdina so se jim pri-
družili pevci in pevke naslednjih sku-
pin: MePZ Društva žena in deklet Ge-
rečja vas pod vodstvom Petra Krajnca, 
Cerkveni mešani zbor sv. Martina pod 
taktirko Danila Jeze, Pevke ljudskih 
pesmi KD Sela, ki jih vodi Antonija Ka-
učevič, Ljudske pevke KUD Maksa Fur-
jana Zavrč pod vodstvom Milene Po-
točnik, Ljudske pevke KUD dr. Anton 
Slodnjak Juršinci, ki jih vodi Frančiška 
Brumen, Katoliško kulturno društvo 
Kidričevo pod vodstvom Marije Ram-
pre, Pevke Ptujske upokojenke DPD 
Svoboda Ptuj pod vodstvom Marije 
Zamuda in Pevke ljudskih pesmi KPD 
Stoperce, ki jih vodi Nada Golob.
S pesmijo Prav lušno je res na deželi 
so povezali med seboj občinstvo v 
dvorani in vse prisotne nastopajoče, 
ki so med seboj postali že dobri znan-
ci, nekateri celo prijatelji. Zadnje čase 
je vedno več kulturnih dogodkov, ki 
se jih skoraj ni mogoče vseh udeležiti, 
a le redko se zgodi, da bi se na povabi-
lo Hajdinčank odzvalo manj kot osem 
skupin. To je pa tudi ravno primerno 
število nastopajočih, ki še zagotavlja 
zbranost in pozornost občinstva. 
Pevkam čestitamo k vsem doseda-
njim nastopom in uspehom in teh jim 
želimo tudi v prihodnje.

Besedilo in foto: 
S. Brodnjak

Polnoletne po vseh pravilih

Hajdinske frajlice – Ljudske pevke KPD Stane Petrovič Hajdina in Društva upo-
kojencev Hajdina – so ubogale glas srca in druge na pevskih odrih tudi po lan-
skem jubileju – dvajsetletnici delovanja. V nedeljo, 11. junija 2017, so organi-
zirale že šesti tradicionalni koncert Pesem v poletje.

Vodja ljudskih pevk Marta Sitar se je zahvalila tudi 
Maksu Kamplu, častnemu članu KPD Stane Petrovič 
Hajdina, ki je bil pobudnik za njihovo ustanovitev, 
pa tudi Ludviku Kurežu (levo), dolgoletnemu spon-
zorju pevskih prireditev.

Hajdinske frajlice: Jožica Mihelak, Marjana Veronek, Marta Sitar, Rozika Cestnik in Olga Nahberger, Ljudske 
pevke KPD Stane Petrovič in DU Hajdina, so polnoletne tudi po cerkvenih zakonitostih – za njimi je 21 let 
nastopanja pred domačim in drugim občinstvom.

NAPOVEDNIK
V juliju in avgustu bo delo bolj dopustniško obar-
vano, vendar bodo potekale nekatere aktivnosti v 
društvih. Naj bodo poletni meseci namenjeni počit-
ku in hkrati tkanju novih idej za delo v novi sezoni.

KD Skorba
Za člane otroške gledališke skupine in druge otroke v vasi 
bodo pripravili poletne ustvarjalne delavnice v dveh delih.
Člani odrasle gledališke skupine si bodo v poletnih mesecih 
privoščili nekaj poletnega oddiha, hkrati pa bodo že snovali 
zamisli za novo gledališko predstavo.
Nekaj poletnega oddiha si bodo privoščile tudi druge sekcije 
društva. 
KD Skorba želi vsem prijetne, sproščene in nasmejane po-
letne dni.

Društvo žena in deklet Občine Hajdina
Članice tudi v poletnih mesecih ne bodo počivale. 

Gostovale bodo v Margečanu na prireditvi Tak smo delali 
nekda in na Jakobski kuhli.

Društvo žena in deklet Gerečja vas
V poletnih mesecih si bodo privoščile nekaj počitka. 
V jeseni čaka članice nadaljevanje delavnic Zdravje iz nara-
ve, ko bodo izdelovale naravna mila in mazila.
Pevci bodo čez poletje počivali in si nabirali energijo za jesen 
in zimo.

Društvo žensk Hajdoše
Poletne mesece bodo izkoristile za počitek. 
Srečevale se bodo na rednih mesečnih srečanjih.
Organizirale in izvedle bodo že tradicionalni Anin piknik.

Pripravila: 
Hilda Bedrač
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7. rojstni dan 
vrtca Najdihojca Hajdina

Konec maja smo imeli v vrtcu slavje, saj je naš vrtec pra-
znoval že sedmi rojstni dan. Dosegli smo pravljično število 
let vrtca, česar se še najbolj zavemo, ko gledamo naše prve 
generacije otrok, ki so že krepko »zagrizle« v šolske klopi. 
V vrtcu imamo 132 zvedavih in nasmejanih otrok. Dnevi, 
meseci in leta nam minevajo v veselem razpoloženju, saj 
se tudi zaposlene v vrtcu ob napredkih in dogodivščinah 
otrok znamo zabavati.

Da je treba njivo orati, vedo že v oranžni igralnici.

Otroci vijolične igralnice so prikazali, kako so nekoč sejali žito.

Ko je žito dozorelo, so ga otroci modre igralnice poželi in ob koncu dela sedli k 
malici.

Otroci zelene igralnice so žito mlatili in vreče napolnili z zrnjem.

Pri pripravah na praznik vrtca je bilo ponovno zelo veselo 
in živahno: nastajali so rekviziti, šivala so se oblačila, otro-
ci so se urili v plesih in prikazovanju najrazličnejših opra-
vil. Tematika letošnjega praznovanja je bila »Tako kot ne-
koč – naša pot do pekovskih dobrot«. Otroci so pobliže 
spoznali pot od oranja na polju do pekovskih izdelkov 
na policah trgovin. Z nastopi so prikazali tako delo kot 
zabavo pri kmečkih opravilih in po njih.
Telovadnico OŠ Hajdina smo na praznik vrtca zapolnili 
do zadnjega kotička. Po nastopih otrok smo se vsi sku-
paj zelo razveselili zelo okusne torte velikanke, ki so jo za 
nas pripravili v podjetju Ptujske pekarne in slaščičarne, 
d. o. o. Za njihov trud in donacijo se jim iskreno zahvalju-
jemo. Hvala kmečki pekarni Metličar iz Jablan za dona-
cijo kruha. Hvala Nadi Ivančič, ki je naslikala veliko sliko 
kmečke hiše, ki smo jo postavili kot sceno, in Martinu 
Ivančiču, ki je ves čas aktivno sodeloval pri postavitvi in 
urejanju scene. Hvala vrtcu Majšperk, ker so nam prija-
zno posodili nekaj rekvizitov in oblačil.
Ob tej priložnosti velja iskrena zahvala vsem sodelavkam 
in sodelavcu, ki so se trudili, da je vse potekalo, kot se za 
tako prireditev spodobi, še posebej koordinatoricama le-
tošnje prireditve Juditi Cajnko in Simoni Slameršek. Hva-
la ravnateljici in občini Hajdina za celoletno sodelovanje. 
Posebna zahvala pa velja staršem, ki nam zaupajo in ki 
z nami za dobro svojih otrok sodelujejo. Sodelovanja in 
skupnega dela se veselimo in nadejamo tudi v prihodnje.
Vsem skupaj želim prijetno in dolgo poletje. Uživajte na 
morju, v planinah, v toplicah, doma, na izletih in potova-
njih. Jeseni pa začnemo pisati novo poglavje knjige našega 
vrtca.

Viktorija Vrabl, 
pomočnica ravnateljice za Vrtec

Foto: Tanja Furek
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Ob koncu šolskega leta smo se starši, 
otroci in vzgojiteljici vijolične igral-
nice dobili na zaključnem druženju. 
Prav vse družine so se udeležile pikni-
ka. Po dvorišču vrtca je kmalu zadišalo 
po jedeh z žara in vseh drugih dobro-
tah, ni pa manjkal niti sladoled. Ob 
sproščenem, nasmejanem in igrivem 
druženju se je popoldan hitro prevesil 
v večer, ko smo se poslovili in s sabo 
odnesli polno lepih vtisov in spomi-
nov na prijetno druženje.

Velika zahvala gre staršem, ki so skozi 
vse leto z veseljem sodelovali z nama 
in nama izkazali zaupanje, podporo, 
pomoč, dobro voljo in pozitivno ener-
gijo. Vse to z veseljem predajava ma-
lim sončkom, s katerimi skupaj preži-
vljamo dneve v vrtcu, se učimo drug 
od drugega in spoznavamo veliko 
novega. Vsem skupaj nam je tako še 
lepše in druženja skupaj s starši vse to 
le še obogatijo in popestrijo.

Vzgojiteljici Renata in Zdenka

Vreče zrnja so v moko spremenili mlinarji iz bele igralnice. Otroci rumene igralnice so z moko zamesili kruh in pekovske izdelke ter jih do-
stavili na police trgovine.

Otroci iz rdeče igralnice so se izkazali kot spretni prodajalci kruha.

Za konec pa še slastna torta velikanka …

Zaključno druženje vijolične igralnice

Okrepčilo na terasi vrtca

Otroci in starši vijolične igralnice Vreme je omogočalo igro na travi.
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Potep po Hajdini
Otroci iz modre igralnice smo se na lep sončen pomladni 
dan odpravili na potep po Hajdini. Čeprav so naše noge 
še majhne, smo polni veselja odkorakali novim doživetjem 
naproti. Ogledali smo si našo občinsko zgradbo, pošto, 
zdravniško ordinacijo, zobozdravstveno ordinacijo, frizer-
ski salon in lekarno. Najbolj pa smo bili navdušeni nad 
vodometom. Za konec izleta smo se pogostili še s picami 
in sokom v piceriji Moschkon. V vrtec smo prinesli polno 
lepih vtisov in novih spoznanj.

Vzgojiteljica Martina Klemen

Otroke modre igralnice je navdušil vodomet.

Pohod do Term Ptuj

Otroci rdeče in rumene igralnice vrtca Najdihojca s Hajdi-
ne so se v okviru projekta Mali sonček odpravili na daljši 
pohod do Term Ptuj. Pot je bila za tako zmogljive otroke 
dokaj lahka. Ko smo prispeli v Terme, nas je v amfiteatru 
čakala animatorka, ki je otrokom pripravila veliko zanimi-
vega. 
Najprej smo se malo okrepčali, potem pa smo plesali, se 
preizkusili v tekmovalnosti. Pripravili so nam poligon, mi 
pa smo se razdelili v pet skupin. Vsaka skupina je tekmo-
vala in premagovala ovire poligona. Zmagovalna ekipa je 
bila tudi nagrajena. Pozdravil nas je tudi raček Vili in zaple-
sal z nami. Otroci so zelo uživali ob pestri animaciji. Rahlo 
utrujeni, a še vedno veseli in nasmejani smo se vrnili nazaj 
v vrtec. 
Zahvala za prijeten dan, ki so ga otroci preživeli, gre Vilmi 
Angel in Termam Ptuj, saj so nam pripravili pester in zani-
miv program, ki nam bo ostal v lepem spominu. 

Vzgojiteljica Maja Bezjak

Sončen dan je še polepšal obisk otrok v ptujskih termah

Zbiranje papirja v vrtcu 
Najdihojca se obrestuje

V oktobru je potekala akcija zbiranja starega papirja za 
enoto vrtec. Vsaka igralnica zbira papir in se poteguje za 
mamljivo nagrado. V akciji sodelujejo otroci, starši, dedki, 
babice, skratka vsi, ki imajo kanček dobre volje in prosto-
ra, da dlje časa hranijo papir. Otroci rdeče igralnice, njiho-
vi sorodniki in prijatelji so se še posebej potrudili in zbrali 
največ papirja. Pobudnik zbiranja papirja je Šolski sklad za 
vrtec in šolo, ki je otroke rdeče igralnice za doseženo naj-
večjo količino zbranega papirja med vrtčevskimi skupina-
mi prav posebej nagradil. Nagrada je bila pica, ki smo si jo 
privoščili 11. junija. V popoldanskem času smo se zbrali v 
vrtcu. Igrali smo nogomet, risali s kredami, ujemali vodne 
balone in še marsikaj zanimivega se je dogajalo. Zraven 
tega smo jedli pico, ki nam je vsem zelo teknila. 
Drugo zbiranje papirja je potekalo v marcu. Za zbrano 
količino papirja smo prejeli določeno vsoto denarja. Vsa-
ka igralnica jo porabi za svoj načrtovani namen. Otroci iz 
rdeče igralnice smo si z zneskom, ki smo ga prejeli, pokrili 
prevozne stroške avtobusa za zaključni izlet na Ptuj. Šol-
skemu skladu se zahvaljujemo za dobro motivacijo, ki nas 
bo spodbujala za aktivno odzivnost še naprej.

Vzgojiteljica Maja Bezjak

Tudi popoldan v vrtcu je lahko zabaven.
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V sredo zjutraj, 31. maja, smo se z avtobusom odpravili 
proti Logarski dolini. Ko smo prispeli v penzion Na razpo-
tju, nas je pričakala Andreja, lastnica penziona in vodja na-
črtovanih vsebin. Najprej smo se okrepčali s čajem, potem 
pa se nastanili v sobah. Po kosilu smo se odpravili na daljši 
sprehod po gozdu. Z Renato, ki nas je vodila po gozdu, so 
otroci spoznavali, kaj nam gozd daje in kako zelo ga potre-
bujemo. Otroci so izvedeli tudi, zakaj ime Logarska dolina. 
Zgodba o jezeru in zmaju jih je tako pritegnila, da so govo-
rili samo še o tem. Grelo nas je toplo sonce in otroci so bili 
navdušeni nad naravo, ki nas je obdajala.
Na igralih pred penzionom je bilo zelo živahno. Otroci so 
se zabavali med igro na igralih, nogometom, deklice so 
se spuščale po toboganu in se preizkušale v plezanju na 
plezalih. Opazovali smo tudi, kako nastaja ribnik. Popol-
dne smo preživeli sproščeno v igri. Po večerji smo se od-
pravili na zabavo pod kozolcem. Rajali, plesali, peli smo do 
zadnjega atoma moči. Po vrnitvi s plesa smo se uredili za 
počitek in zaspali v pričakovanju dogodivščin novega dne. 
Naslednje jutro nas je po zajtrku obiskala pastirica Mica. 
Malo je zašla, ko je iskala svojo čredo. K nam je prišla po-
gledat, ali smo jo mogoče videli. Pripovedovala nam je o 
lepotah in tudi o tegobah pastirskega življenja. Seznanila 
nas je, kako se naredijo izdelki iz ovčjega in kozjega mleka. 
Potipali smo volno in izvedeli, kako jo narediti in uporabiti 
za različne izdelke. Najbolj zanimivo je bilo filcanje. Vsak 
otrok je naredil svoj izdelek iz filca.

Po kosilu smo si privoščili malo počitka, si nabrali moči za 
ogled pravljičnega gozda. Popoldan smo skupaj s škrat-
kom Nejkom vstopili v pravljični gozd. Med sprehodom po 
njem nam je pripovedoval pravljice, ki so zahtevale tudi 
reševanje nalog in ugank. Zelo zanimivo je bilo poslušati 
sečoveljske pravljice, ker nam niso poznane. Tudi tiste, ki 
jih zelo dobro poznamo, so nas pritegnile k poslušanju. V 
zadnji hiški na koncu pravljičnega gozda nas je čakal skriti 
zaklad. V pokritem zaboju je bilo pecivo, ki nam je odlič-
no teknilo. Ko smo se vrnili iz gozda, nas je že čakal obisk. 
Obiskala nas je vzgojiteljica Vika in nas presenetila s slado-
ledom. 
Čeprav je bil dan zelo naporen, smo imeli po večerji še 
dovolj moči za kviz, ob katerem smo se resnično nasme-
jali do solz. V petek smo se po zajtrku že začeli pripravlja-
ti na vrnitev domov. Pred kosilom smo se odpravili še na 
daljši sprehod. Sprehodili smo se do slapa Peleng in se po 
gozdni učni poti odpravili spoznavat rastline, ki rastejo v 
gozdu. Nabrali smo jih, da bomo izdelali naš prvi herbarij. 
Po kosilu smo se poslovili od osebja, ki je skrbelo za nas v 
penzionu, in od Andreje. 
Na taboru smo doživeli mnogo čudovitih stvari. Naučili 
smo se veliko novega. Nacionalni park Logarska dolina je 
prava lokacija za tabore za predšolske otroke. Vsebine so 
načrtovane tako, da zajemajo vsa področja kurikuluma. 
Tabor je tudi za nas vzgojiteljice vsako leto zelo pozitiv-
na izkušnja. Tudi v prihodnje se jih ne bomo bali ponuditi 
staršem. 

Vzgojiteljica Maja Bezjak 

Otroci rdeče in rumene 
igralnice na taboru v 

Logarski dolini 
Tudi v letošnjem šolskem letu je prišel čas, da otroke, ki 
bodo v jeseni sedli v šolske klopi, peljemo na nepozabno 
dogodivščino v Logarsko dolino. Tabora se je udeležilo 26 
predšolskih otrok. Spremljale smo jih vzgojiteljice Maja 
Bezjak, Gordana Ilič, Darinka Amon in Kaja Merc.

Otroci in vzgojiteljice na taboru v Logarski dolini

Vrtiček v vrtcu

Otroci vrtca so si uredili vrtiček, ki je razdeljen na sedem 
delov – toliko, kot je igralnic. Tudi otroci zelene igralnice 
so pomagali pri sejanju, sedaj pa pridno skrbijo za svoje 
rastline z zalivanjem in pletjem trave. Vsak dan pa nestr-
pno čakajo, kdaj bodo lahko zelenjavo z vrta tudi pokusili.

Vrtec Najdihojca

Otroci zelene igralnice skrbijo, da bo pridelek bogato obrodil.
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Zaključni izlet rdeče in 
rumene igralnice na Ptuju

Otroci rdeče in rumene igralnice vrtca Najdihojca s Hajdi-
ne smo imeli v torek, 13. junija, zaključni izlet na Ptuj. Z 
avtobusom smo se peljali do pešmostu, od tam naprej pa 
smo se peš odpravili do knjižnice Ivana Potrča na Ptuju. 
Tam nas je čakala Liljana Klemenčič ter nas v pravljični uri-
ci popeljala skozi različne pravljice in nam pripravila zelo 
lepo pravljično urico. Potem smo se počasi peš odpravili 
skozi staro mestno jedro proti restavraciji de Poncho. Tam 
smo imeli kosilo in se igrali na igralih. Preden pa smo naš 
izlet zaključili, smo se ustavili še na sladoledu v eni od ptuj-
skih slaščičarn. Dan smo zaključili veseli in nasmejani, za-
gotovo nam bo ostal v lepem spominu. 

Vzgojiteljica Maja Bezjak

Pravljična ura v knjižnici na Ptuju

Na odru domišljije in resničnosti
Ob temi letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje se kmalu zavemo, da smo vsi igralci in predvsem kreatorji svo-
jih usod ter lepih ali manj lepih trenutkov. Čeprav živimo v dobi digitalnih medijev in IKT-tehnologije, vemo, kaj pomeni 
biti duhovit, nekoliko šaljiv in predvsem resnicoljuben, biti »in« ter biti v centru prizadevanj za uspešna udejstvovanja 
na posameznih učnih področjih.

Prizadevanja in naveza veselja in motivacije za resničnost 
na odru domišljije nam dajejo občutek, da smo z učnimi 
cilji in smotri šole na »ti«. Ko se poslavljamo od še ene ge-
neracije devetošolcev, skušamo potegniti črto pod ta ob-
čutek za dobro učencev, njihovih dosežkov, predvsem pa 
njihove uspešne dobrodošlice na pragu novih odločitev.  
Sicer smo ob načrtovanju dela literaturo obdelali v sklo-
pu z navodili in pripravili učence na tekmovanje, vendar 
se rezultati vedno ne ujemajo z vloženim trudom. To bi 

matematiki hitro izračunali s kakšno sklepno nalogo, a v 
življenju je velikokrat drugače. 
Kako smo že rekli? Smo na pragu domišljije in resničnosti 
in tu se skrivajo tudi dosežki.
Pri matematiki so učenci dosegli 11 bronastih priznanj. 
Diamantnega kenguruja in srebrno priznanje je prejela 
Mia Molnar. Fiziki so osvojili 6 bronastih in 1 srebrno (Fi-
lip Sitar). Astrologija: 5 bronastih in 2 srebrni (Lana Vajda, 
Karmen Veis); razvedrilna matematika: 8 bronastih; geo-
grafija: 11 bronastih; zgodovina: 8 bronastih; angleščina: 
3 bronasta; nemščina: 1 zlato (Ana Pleteršek), 2 bronasti; 
biologija: 1 bronasto; kemija: 4 bronasta; CP: 14 brona-
stih priznanj, 1 srebrno (Zala Majhen); Mehurčki – CP za 
1. triado: 29 priznanj, Živa Matjašič in Julija Mohorič sta 
osvojili vse točke.
Učenci so sodelovali tudi na raziskovalnem področju. 
Pod mentorstvom Roka Mariniča in Iztoka Milošiča so Jure 
Glodež, Manja Ekart, Lana Vajda, Ana Pleteršek, Zala Maj-
hen, Valentin Vogrinec, Lovro Pišek Svenšek in Martin Špu-
rej za raziskovalno nalogo Turizmu pomaga lastna glava 
prejeli srebrno priznanje.
Učenke Tjaša Šterbal, Lana Vajda in Manja Ekart so za razi-
skovalno nalogo Ko je bila Hajdina še »buobova« dežela 
pod mentorstvom Marije Meklav in Silve Hajšek prav tako 
prejele srebrno priznanje.
Učenke Lina Vaupotič, Iva Barič in Karmen Veis so pod 
mentorstvom Iztoka Milošiča uspešno predstavile projek-
tno nalogo Mali simpozij – Poročni običaji nekoč.

Silva Hajšek

Ana Pleteršek (prva z leve) je prejemnica zlatega priznanja iz nemškega jezika 
na državnem tekmovanju.
Foto: arhiv OŠ
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Na druženju se prepletajo vsebine 
okoljevarstva, zdravja, gibanja in hu-
manosti. Namen srečanj je povezova-
nje, sodelovanje in druženje. V vseh 
teh letih je bila vedno prisotna velika 
pripravljenost društev in posamezni-
kov za sodelovanje. 
V soboto, 13. maja, so bili z nami podje-
tje MiDS, d. o. o., ki sodeluje s Cestnim 
podjetjem Ptuj in nam je v okviru pro-
jekta iHELP predstavilo defibrilator in 
temeljne postopke oživljanja. Članice 
društva Šola zdravja so poskrbele za 
uvodno ogrevanje pohodnikov, čla-
ni Planinskega društva Hajdina pa so 
pripravili pot, ki smo jo prehodili. Pred 
pohodom je vse zbrane pozdravil žu-
pan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar. Med pohodom smo se ustavili 

na občinskem trgu, kjer je bil kratek 
program ob odprtju razstave TD Mitra 
Hajdina z naslovom Iz hajdinske dedi-
ščine. 
Ko smo prispeli nazaj do šole, so čla-
nice društev: Društvo žensk Hajdoše, 
Društvo gospodinj Draženci in Dru-
štvo žena in deklet Gerečja predstavi-
le svojo dejavnost ter skupaj s šolskim 
kuharskim osebjem poskrbele za po-
gostitev. Naš šolski čebelar, mentor 
čebelarskega krožka Slavko Čeh, je 
predstavil medene dobrote in pripra-
vil degustacijo, sestra in zdravnica dr. 
Marta Simonič iz Specialistične, inter-
nistične in diabetološke ambulante 
pa sta poskrbeli za izmero krvnega 
tlaka in sladkorja v krvi.
Pohoda se je udeležilo 367 poho-
dnikov. Na koncu smo razglasili naj-
mlajšega člana pohoda, najstarejšo 
udeleženko pohoda in najštevilnejšo 
družino. Preživeli smo prijetno dopol-
dne in sklenili, da se prihodnje leto 
spet srečamo.

Tatjana Pačnik, 
koordinatorica projekta

Foto: TM

Dan druženja in gibanja 
vseh generacij

Pod okriljem organizacije Šport špas vsako leto v maju na OŠ Hajdina organi-
ziramo medgeneracijsko sodelovanje in druženje šolskih in vrtčevskih otrok, 
njihovih staršev, starih staršev in vseh, ki se nam želijo pridružiti. OŠ Hajdina 
je v ta dogodek vključena že 10 let in v teh letih smo krožili po različnih delih 
občine Hajdina ter tako spoznavali njeno bogastvo, naravne lepote in gosto-
ljubnost.
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Spoznavajmo države EUObisk knjižnice

Učenci 7. razreda smo v sklopu republiškega projekta Rastem s 
knjigo obiskali Knjižnico Ivana Potrča na Ptuju. Avtobus nas je 
pripeljal iz šole do pešmosta. Od tam naprej smo šli peš. Učitelj 
nam je na poti povedal nekaj o zgodovini Ptuja. 
Ko smo prispeli v knjižnico, smo imeli predavanje o internetnem 
portalu, imenovanem Cobiss. Tam lahko pogledaš, ali imajo 
določeno knjigo v določeni knjižnici in jo tudi rezerviraš, če si 
član študijske KIP Ptuj. 
Po končanem predavanju smo se odpravili v mladinski oddelek, 
kjer so nam predstavili projekt Rastem s knjigo. Vsak je dobil 
knjigo Kit na plaži avtorja Vinka Möderndorferja. Nato smo si 
ogledali še mladinski oddelek.
Po ogledu knjižnice smo se podali še po starem mestnem jedru 
in se posladkali s sladoledom. Imeli smo tudi nekaj prostega 
časa za samostojen ogled mestnih znamenitosti.
Nato smo se polni prijetnih vtisov vrnili v šolo in se odpravili 
vsak proti svojemu domu.

Metka Šimunkovič, 7. r.

V soboto, 6. maja, se je deset učenk in učencev od 3. do 5. 
razreda pod vodstvom dveh učiteljic udeležilo predstavi-
tve projekta Spoznavajmo države EU. Dogodek je potekal 
pred Mestno hišo na Ptuju v dopoldanskem času. OŠ Haj-
dina je predstavljala državo Portugalsko.

Osrednja tema letošnje prireditve je bila predstavitev zna-
čilne pravljice oziroma mladinske knjige in značilnega ple-
sa države. Mi smo se pripravili tako, da smo brali in pred-
stavljali pravljico Makak z odrezanim repom, pet učenk iz 
5. razreda pa je v nastopu prikazalo enega od portugalskih 
plesov. Na stojnici smo razstavili različne izdelke, vezane na 
pravljico (pobarvanke za najmlajše, kopijo opice Makaka, 
ki smo jih izdelali v šoli), portugalske zastavice in zloženko, 
ki smo jo v tem letu pripravili. Prireditev je bila uspešna, 
končala pa se je z dvigom zastav v ptujskem Evroparku pri 
podvozu.

Besedilo in foto: 
Tatjana Habjanič, Maja Majcen, mentorici 

Evropski poslanec dr. 
Igor Šoltes je priredi-
tev obiskal ravno po 

nastopu naših učenk in 
se jim je na odru tudi 

pridružil.

Zala Cebek ena najboljših 
v reševanju nalog 

Kenguru
Učenka OŠ Breg Zala Cebek se je 26. maja udeležila nagra-
dnega izleta na Dunaj, ki ga organizira DMFA za najboljše 
reševalce nalog Kenguru v državi. S fotografije je razvidno, 
da je bilo na izletu zelo prijetno in lepo. Zali želiva še obilo 
matematičnih uspehov. 

P. Lešnik in A. Roškar Kop

Zala na Dunaju
Foto: arhiv OŠ
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Četrtošolci na otroški varnostni 
olimpijadi

Že nekaj let zapored se tudi četrto-
šolci OŠ Hajdina udeležujejo Otroške 
varnostne olimpijade, katere namen 
je izobraževanje in ozaveščanje dese-
tletnikov na področju varnosti in za-
ščite. Varnost in prometna vzgoja sta 
v šolah zelo pomembna tema. Zato se 
učenci na tekmovanje tudi ustrezno 
pripravljajo.
Projekt organizirata in vodita Policij-
ska uprava Maribor in SPV MO Ma-
ribor, sodelujejo pa tudi Slovenska 
vojska, Carina, Uprava za zaščito in 
reševanje Maribor in Ptuj, gasilska 
društva posameznih občin in delavci 
Zdravstvenega doma s Službo za nuj-
no medicinsko pomoč. 
Na tekmovanju učenci ne pokažejo 
samo potrebnega znanja o varnosti 
in zaščiti, ampak tudi spretnosti. V 
ospredje tako ni postavljena tekmo-
valnost, temveč je cilj, da z igro in za-

bavo otroci usvojijo dodatna in kori-
stna znanja o varnosti in samozaščiti
V ekipi posamezne osnovne šole je 
deset učencev in mentorica. Letos 
smo imeli na naši šoli dve ekipi. Učen-
ci so se dobro izkazali pri teoretičnem 
delu tekmovanja, sreča pa jim ni bila 
najbolj naklonjena pri praktičnem 
delu, kjer so izgubili nekaj točk in se 
uvrstili na 13. in 16. mesto med 24 so-
delujočimi skupinami. Sicer pa je po-
membno sodelovati in še pomemb-
neje znati poskrbeti za svojo in tujo 
varnost ter se pravilno odzvati ob raz-
ličnih nesrečah.
Zahvaljujemo se občini Hajdina za 
kape, g. Drobniču za majice, ge. Mir-
ković Zver za pomoč pri organizaciji 
in vsem staršem za podporo in sode-
lovanje.

Nataša Štumberger

Varnostna olimpijada
Učenci 4. razreda smo se 10. maja odpravili 
na varnostno olimpijado v Juršince. Že v 
šoli smo se razdelili v dve skupini, črno in 
belo. Na varnostni olimpijadi je bilo veliko 
iger. Imeli so tudi policijske pse in konje. 
Lahko smo si ogledali rešilca in dobili 
smo revije, zobne ščetke, obliže in listke 
za označevanje v zvezku. Bilo je veliko 
tekmovalcev iz drugih osnovnih šol, ki 
obiskujejo 4. razred. Bilo mi je zelo všeč. 

Eva Rihtarič

Otroška varnostna olimpijada
V sredo, 10. maja, smo se udeležili otroške varnostne olimpijade, ki je potekala v 
Juršincih. Razdelili smo se v dve ekipi. Prva ekipa je imela bele majice, druga pa črne 
majice. V vsaki ekipi je bilo deset učencev. Drugi učenci so bili navijači in so imeli rdeče 
majice. Vsi smo nosili zelene kape. Ko smo prispeli, smo najprej v miru pojedli malico. 
Pri prvi igri smo odgovarjali na vprašanja in se premikali po poljih. Pri drugi igri smo 
morali iz devetih velikih kock sestaviti znak. Eden je držal znak, drugi pa so ga morali 
sestaviti. Pri tretji igri je bil en kolesar, trije tekači, preostalih šest pa je reševalo naloge. 
Četrta naloga je bila ciljanje z vodo. Tam so bili tudi policisti s konji, reševalci in gasilci. 
Prva ekipa je dosegla 16. mesto, druga pa je dosegla 19. mesto. Bilo je zelo zabavno.

Neja Šerdoner in Sara Molnar, 4. a 

Na otroški varnostni olimpijadi
V sredo, 10. maja, smo se učenci 4. 
razreda udeležili 12. otroške varnostne 
olimpijade. Dobili smo se ob 8. uri pred 
šolo. Učiteljica nam je dala majice in 
kape, razdeljeni smo bili v dve skupini. 
Peljali smo se z avtobusom. Ko smo 
prispeli v Juršince, smo se tam najprej 
ogreli. Najprej smo opazovali druge 
učence, kako so tekmovali. Ker smo bili 
bolj zadnji, smo gledali druge. Prva igra je 
bila človek ne jezi se, eden je metal veliko 
kocko, pri nas je metal Anej T., po poljih 
pa se je premikal Patrik A. Jaz sem žrebala 
vprašanja, drugi pa so govorili odgovore. 
Druga igra je bila sestavljanje velikih 
kock. Postavili smo se na ciljno črto in na 
žvižg z vso močjo stekli do kock, ki smo 
jih sestavljali. En učenec je moral držati 
sliko, ki smo jo mi morali sestaviti iz kock. 
Tretja igra je bila kolesarjenje čez ovire. 
Četrta igra je bila ciljanje z vodo, kjer smo 
morali nositi čelade. Prva skupina je bila 
šestnajsta, druga pa devetnajsta.
Bilo mi je zelo všeč. Imeli smo se zelo 
lepo.

Lina Wolf, 4. a 

Otroška varnostna olimpijada
10. maja smo se odpravili v Juršince na 12. 
otroško olimpijado. Izpred šole smo odšli 
ob 8. uri. Ko smo se prijavili, so se igre 
začele. Mi smo se razdelili v dve ekipi. Da 
smo se ločili, smo imeli črno in belo ekipo. 
V vsaki ekipi je bilo 10 otrok. Drugi sošolci 
so bili navijači. Ko smo končali varnostno 
olimpijado, smo si lahko ogledali gasilce, 
policiste in reševalce. Policisti so imeli 
zraven tudi dva policijska psa, ki smo ju 
lahko božali. Zasedli smo 16. in 19. mesto. 
Bilo mi je zelo všeč.   

Nejc Lončarič 
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Naja Potočnik: Lepo je bilo na varnostni 
olimpijadi. Tam se srečala prijateljico Ajdo.
 Urban Skledar: Vse leto smo se imeli lepo. 
Šli smo na festival Pike Nogavičke.
Nejc Lončarič: V spominu mi bodo ostale 
učiteljica in dobre ocene. Lepo je bilo na iz-
letih, ko smo delali v skupinah in ko ni bilo 
domače naloge.
Lan Drevenšek: Ostal mi bo spomin na var-
nostno olimpijado in Pikin festival.
Blaž Drobnič: Najbolj mi je bilo všeč, ko 
smo se hecali, šli v gozdiček, ko je v razred 
priletel ptič, na varnostni olimpijadi in ko 
smo se vozili z avtomobilčki Jumicar. Tudi 
rojstni dnevi, polni sladkarij, so bili zanimivi.
Gal Kosar: Lepo mi je bilo, ker smo se za-
bavali, vozili z avtomobilčki, bili na Pikinem 
festivalu in varnostni olimpijadi.
Lina Wolf: V spominu mi bodo ostali dobri 
sošolci in zelo dobra učiteljica. Tudi v Vele-
nju je bilo fajn.
Anej Marčič: Najboljše je bilo na olimpijadi, 
pri zdravem življenjskem slogu, na vožnji z 
Jumicarjem, na Pikinem festivalu in ko ni-
smo imeli naloge.
Sara Molnar: Učiteljica Nataša nas je nauči-
la veliko novega. Bila je prijazna, včasih pa 

nas je tudi skregala. Veliko smo se zabavali, 
smejali in šli ven.
Taja Novak: V 4. razredu je bilo super, ker 
me je učila učiteljica Nataša in ker sem se 
sama veliko naučila. Najboljše mi je bilo na 
Pohodu treh generacij.
Eva Rihtarič: V 4. razredu mi je bilo zelo 
fino, da smo veliko risali in izdelovali izdel-
ke. Dobili smo tudi novo učiteljico. 
Jakob Bezjak: Jaz se zahvaljujem učiteljici 
Nataši Štumberger, da nam je v četrtem ra-
zredu podarila nova znanja in sposobnosti.
Nensi Jerot: V 4. razredu smo se veliko na-
učili. Imeli smo zelo prijazno učiteljico, ki se 
je včasih znala razjeziti. Najlepše pa je bilo 
naše prijateljstvo.
Sonita Januzi: Rada sem s svojimi sošolci. 
Veliko sem se naučila, všeč mi je bilo na 
olimpijadi in vožnji z avtomobilčki.
Anej Krajnc: Najlepše je bilo, ko smo igrali 
nogomet in na izletih. Najbolj pa si bom za-
pomnil pisno množenje.
Žiga Kosar: Všeč mi je bilo, da smo se za-
bavali, reševali naloge, hodili na izlete. Imeli 
smo najboljšo učiteljico.
Nik Šmigoc: V spominu mi bosta ostali var-
nostna olimpijada in vožnja z avtomobilčki 

Jumicar.
Lovro Mirković Zver: Najboljši so bili pu-
stna povorka, pohod treh generacij, Jumi-
car in varnostna olimpijada.
Patrik Amon: Lepo mi je bilo, ker smo se ob 
delu tudi zabavali. Naučili smo se veliko no-
vih stvari. Učiteljica ni bila stroga. Najboljši 
predmet pa je bila glasba.
Anej Turk: V spominu mi bo ostalo, da smo 
se lahko med poukom tudi malo poigrali in 
vožnja z Jumicarjem. Najboljše pa je bilo, ko 
se je učiteljica smejala.
Adriana Polanec: V 4. razredu smo se ogro-
mno naučili, sploh pri matematiki. V spomi-
nu so mi ostali izleti in učni sprehodi.
Špela Žuman: V tem šolskem letu mi je bilo 
zelo všeč, ko smo pekli piškote in imeli na-
ravoslovne dneve.
Lan Tian Fridl: Všeč so mi bili naravoslovni 
in tehnični dnevi, druženje s prijatelji in da 
sem pridobil veliko novega znanja.
Maša Belić: Všeč mi je bilo, ko smo pekli 
piškote in imeli naravoslovne dneve. V tem 
letu sem se veliko naučila.
Munira Bajrić: Veliko sem se naučila.
Neja Šerdoner: Všeč mi je bilo, ko smo se 
smejali, veselili, se učili. Lepo je bilo na iz-
letih.
Patrick Škof: V šoli mi je bilo fajn, veliko 
sem se naučil.

Bili smo učenci četrtega razreda 
Kaj nam je ostalo v spominu?

Drugo mesto na tekmovanju Kaj veš o prometu

V soboto, 6. maja, smo se udeležili 19. tekmovanja Kaj veš 
o prometu, ki je letos potekalo v Vidmu pri Ptuju. Našo 
šolo so na tekmovanju zastopali Niko Ogrizek, Lovro Pišek 
Svenšek, Martin Špurej, Urban Dobrajc in Luka Pišek Sven-

šek. Med posamezniki sta se najbolje odrezala Niko Ogri-
zek, ki je zasedel 9. mesto, in Martin Špurej, ki se je uvrstil 
tik za njim. V konkurenci desetih ekip so fantje osvojili 2. 
mesto. Predvsem so se izkazali v cestni vožnji, kjer so dose-
gli najboljše rezultate. Vsem še enkrat čestitamo in želimo 
obilo uspehov tudi naprej.

Rok Marinič

Ekipa OŠ Hajdina z mentorjem Rokom Mariničem je na tekmovanju v Vidmu 
osvojila odlično 2. mesto.  Foto: RM

Utrinka s tekmovanja v Vidmu                     Foto: TM
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Naravoslovni dan med gojenci 
VDC Dornava na Vičavi

Obiskali smo VDC Dornava. Tam so ljudje 
po videzu drugačni od nas, ampak niso nič 
manj vredni kot mi. Vsi so skrbni, prijazni, 
spoštljivi, natančni in pridni. Všeč mi je bilo, 
da so nas pozdravili z nasmeškom in se z 
nami rokovali. Spoznali smo jih v delavnicah 
in se z njimi družili. Imajo tudi svojo trgovino. 
Najbolj se bom spominjal gospoda Franca, 
ki se je z mano največ družil, klepetal in mi 
pomagal pri izdelovanju izdelka. 

Aljaž Janžekovič

Bili smo v VDC Dornava. Tam smo izdelovali 
različne izdelke. Najbolj mi je bilo všeč, da 
so bili vsi prijazni, potrpežljivi in delavni. 
Izdelovali smo lutke, portrete, voščilnice in 
barvali želode. Pokazali so nam vse njihove 
prostore, kjer izdelujejo izdelke. Upam, da 
bomo še kdaj odšli tja.

Borut Korez

Bilo mi je zelo všeč, saj so nas sprejeli z 
nasmeškom in nam pomagali, če nam 
kaj ni šlo. Pripravili so nam štiri delavnice, 
v katerih smo izdelovali različne izdelke. 
Povedali so nam, kaj bi lahko izboljšali in 
kaj je bilo narejeno dobro. Na koncu smo 
naredili še skupno sliko in se odpravili proti 
šoli.

Manca Matjašič

Naravoslovnega dne so se udeležili 
še Šanaja Zupanič Robar, Lora Šadl, 
Maja Klaneček, Laura Jambrovič, 
Nal Raner, Antonio Pintarič, Elizabet 
Šuler, Mark Žumer, Nika Sitar, Leon 
Wolf, Ria Ana Hotko, Marcel Karo, 
Dominik Mesarec in Monja Lončarič, 
ki so z mentorico Majdo Ber in 
učiteljem Rokom Mariničem ustvarjali 
ob pomoči gojencev VDC Dornava 
ter se navduševali nad njihovo 
samostojnostjo in radoživostjo.

Uredila Majda Ber

Bralno značko končali z obiskom Toneta Partljiča 

Tone Partljič nas je obiskal v aprilu. Zjutraj smo v šolski telovadnici začeli s krajšo uprizoritvijo dramske skupine iz Skorbe, nadaljevali 
pa s predstavitvijo našega pripovednika in njegovih del. Vsi smo ga nestrpno pričakovali, učenci 7. in 8. razreda pa smo zanj pripravili 
nekaj zanimivih vprašanj. Bil sem zelo neučakan, saj sem se zelo veselil srečanja z njim. Vse se je začelo z zanimivo in zelo dobro 
odigrano igrico dramskega krožka Skorba. Gospod Partljič je komentiral igrico, jo zelo pohvalil in igralcem dal nasvete za naslednjič. 
Nato smo ga prijazno pozdravili. Bil sem eden izmed štirih, ki smo ga intervjuvali. 
Gospod Tone se je predstavil v nekaj besedah in nam povedal nekaj zanimivih zgodb iz svojega življenja. Velikokrat so bile smešne. 
Najbolj se mi je vtisnila v spomin zgodba, kako so se v njihovih časih otroci poročili. Bila je zelo smešna. Potem nam je pripravil nekaj 
iger. Prva igra je bila humorna verzija Romea in Julije. Med igro smo se veliko smejali. Po tej igri je sledila igra ugibanja knjižnih likov, 
zato je g. Tone poslal iz telovadnice gospo ravnateljico in učiteljico Tatjano. Izbral je nekaj učencev in jim dodelil knjižne junake ter 
jim dal napotke, kako jih odigrati. Ko so vsi igralci vedeli, kaj morajo narediti, smo v telovadnico poklicali učiteljico in ravnateljico. 
Nato sta začeli ugibati knjižne like, ki sta jih prepoznali. Nato je sledil intervju. Na začetku smo se drug drugemu predstavili in nato 
začeli intervju. Na vsa vprašanja je z veseljem odgovoril. Najbolj se mi je vtisnila v spomin njegova zgodba, ko je hotel prijeti sonce 
in se je zgodaj zjutraj zbudil in prečkal hrib, da bi ga dosegel. Ko se je povzpel na hrib, je spoznal, da je sonce na drugem hribu. Ko 
se je povzpel na drug hrib, je končno spoznal, da je sonce daleč na nebu in da ga je nemogoče prijeti. O tej svoji prigodi je napisal 
knjigo Hotel sem prijeti sonce. Dobil je tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Med intervjujem sem moral predčasno oditi na 
odbojkarsko tekmovanje, na katerem smo zasedli tretje mesto. 
Tone Partljič se mi je zdel zelo duhovit in vesel. V šolski telovadnici je bilo veliko smeha. Celotno srečanje s Tonetom Partljičem je bilo 
super, zato bi mi bilo zelo žal, če bi ga zamudil.

Alen Lončarič, 7. a
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V četrtek, 8. 6., smo imeli naravoslovni 
dan po Berlovi poti v Hajdošah. Ob 8.30 
smo peš odšli v Hajdoše. Počakali smo 
gospoda Ivana, pred tem pa imeli malico. 
Ko je prišel, smo odšli na pot. Najprej smo 
prebrali, kaj piše na tabli, nato pa šli po poti, 
ki je spominjala na džunglo. Gospod nam 
je opisal Berlovo pot in povedal, da tukaj 
domuje vodomec, ogrožena vrsta ptiča, ki 
pa ga nismo videli, ker smo bili preglasni. 
Na tablah smo videli tudi druge ptice, ki jih 
lahko tam slišimo, in posebne vrste dreves. 
Ogledali smo si tudi staro strugo reke 
Drave. Gospod nam je pokazal tudi nevarno 
pot, po kateri pa nismo šli, ampak smo se 
vrnili po isti poti, kot smo prišli. Naučili smo 
se veliko o rastlinstvu in živalstvi v tem delu 
Hajdoš. Ustavili smo se še na igrišču, potem 
pa se peš podali nazaj v šolo.

Patrik Amon, 4. a

V četrtek, 8. 6., smo imeli naravoslovni dan. 
Za to priložnost smo se podali na pohod 
po Berlovi poti. Gozd, v katerem smo se 
potepali, je bil videti kot džungla, ampak 
sreča, v njej nismo hodili sami. Vodil nas 
je prijazni gospod Ivan Brodnjak in nam 
pokazal staro strugo reke Drave, povedal 
nekaj več o ptičih, ki jih tukaj lahko vidimo 
in slišimo, in pokazal raznolikost rastlin. 
Najbolj mi je bilo zanimivo, ko nam je 

pokazal ptičja jajca, ki so takšne barve, kot jo 
imajo ptiči. Zaradi tega jih lahko pohodimo, 
saj jih ne vidimo. Ko smo se vrnili iz te 
džungle, smo se na igrišču še okrepčali in 
igrali, nato pa se vrnili v šolo.

Nensi Jerot, 4. a 

Naravoslovni dan smo imeli v Hajdošah, 
kjer smo si ogledali in prehodili Berlovo 
pot. Tja in nazaj smo šli peš. Hodili smo 
med drevjem, vejevjem, kamenjem, 
med mlakami in videli drevesa, ovita z 
bršljanom, ter redke rastline, ki rastejo 
tukaj. Pot je bila dolga 2,8 kilometra in zelo 
poučna in zabavna. Spoznali smo nove 
ptiče in rastline. Gospod Ivan Brodnjak, ki 
nas je vodil, nam je povedal veliko novega 
in zanimivega.

Nejc Lončarič, 4. a

V Hajdoše smo se na ogled Berlove poti 
odpravili peš. Izvedeli smo veliko novega: 
da so nekatere živali in rastline ogrožene, 
pogledali smo si zemljevid poti, gospod 
Ivan pa nam je pokazal, do kod je segala 
voda ob poplavah. Berlova pot je bila videti 
kot džungla. Videli smo ribe in slišali petje 
različnih ptic. Bilo je lepo in zanimivo.

Špela Žuman, 4. a

Naš naravoslovni dan je potekal v Hajdošah, 

kjer smo se sprehodili in si ogledali Berlovo 
naravoslovno učno pot. Najprej smo imeli 
malico in počakali gospoda Brodnjaka, ki 
nas je vodil po poti. Šel je prvi, mi pa za njim. 
Pokazal nam je drevesa, na katerih so bile 
table z imeni dreves. Včasih nas je opozoril 
in nam opisal tudi kakšno posebno rastlino. 
Hodili smo po gozdu, kamenju, mlakah. Na 
poti v šolo smo se ustavili še na igrišču. To 
je bil prijeten in poučen naravoslovni dan.

Neja Šerdoner, 4. a

Berlova pot je potekala skozi neokrnjeno 
naravo in gozd. Spoznali smo veliko novih 
rastlin in ptičev. Po poti smo se ustavljali 
pri tablah in prebrali, kaj piše na njih. 
Imeli smo vodiča, ki nam je povedal veliko 
novega. Hodili smo po poti, ki jo je pred leti 
poplavila reka Drava. V reki smo videli tudi 
ribice. Želeli smo se vrniti po nevarni poti, 
pa učiteljici nista pustili, saj bi lahko padli 
v vodo. Ustavili smo se tudi na igrišču, kjer 
smo malicali in se igrali, potem pa se vrnili 
v šolo.

Maša Belić, Sara Molnar, 4. a

Učenci 4. razreda z obema učiteljicama 
se še enkrat zahvaljujemo gospodu Ivanu 
Brodnjaku iz Hajdoš, da si je vzel čas in nas z 
veliko mero znanja in potrpežljivosti popeljal 
po Berlovi poti. S svojimi izkušnjami in 
pripovedmi je obogatil naš naravoslovni dan.

 
Nataša Štumberger

Naravoslovni dan 

5. Unescov tek 
na Ptuju

Tudi učenci OŠ Hajdina smo se 17. 
maja udeležili teka mladih na Ptuju – 
5. Unescovega teka. Ob 9. uri smo se 
z avtobusom odpravili na Ptuj. Vsak 
učenec je dobil svojo majico, zape-
stnico in startno številko. Tekmovali 
smo po starostnih skupinah; najprej 
otroci iz vrtcev, 1., 2. in 3. triada osnov-
nih šol, srednješolci in nato še učitelji. 
Tekli smo od 300 m do 2600 m. Vsak 
se je potrudil po svojih najboljših mo-
čeh.
Skupaj smo preživeli lep dan, poln za-
bave in športnih aktivnosti.

Iztok Milošič
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Učenci 8. in 9. razredov so brez ve-
čjega uspeha tekmovali v odbojki in 
nogometu, za razliko od njih pa so 
dekleta v kategoriji učenk 8. in 9. ra-
zredov v odbojki osvojile 4. mesto. 
Učenke Manja Ekart, Mia Molnar, Zala 
Majhen in Karin Gojkošek so na pol-
finalnem tekmovanju v akrobatiki na 
OŠ Dobrovo osvojile ekipno 8. mesto.
V februarju je na Ptuju potekal Zimski 
pokal v atletskem mnogoboju, na ka-
terem so se učenci merili v metih, te-
kih in skokih. Učenec 7. razreda Alen 
Lončarič je v svoji kategoriji osvojil 
zlato medaljo. 
Prav tako so se v nogometu in odbojki 
s svojimi vrstniki pomerili učenci 6. in 
7. razredov. V nogometu so izpadli že 
po prvem delu, v odbojki pa so zase-
dli 4. mesto. 
Maja so se učenci in učenke od 6. do 
9. razreda merili na medobčinskem 
tekmovanju v atletiki na Ptuju. Naj-
večji uspeh je dosegla učenka 8. ra-

zreda Iva Barič, ki je v suvanju krogle 
osvojila 1. mesto med učenkami 8. in 
9. razredov. Alen Lončarič je v katego-
riji učencev 6. in 7. razredov zasedel 2. 
mesto v skoku v daljino. Bronasto me-
daljo sta osvojila še učenec in učenka 
9. razreda Nik Erhatič in Lucija Mlakar 
– slednja v suvanju krogle, Nik pa v 
skoku v daljino. Od 27 učencev se jih 
je na področno tekmovanje uvrstilo 
štirinajst. Na področnem tekmovanju 
v Slovenski Bistrici je bil naš najboljši 
posameznik Alen Lončarič, ki je še en-
krat osvojil 2. mesto in le za las zgrešil 
uvrstitev na državno tekmovanje.
Kot zadnji so se na šolskem športnem 
tekmovanju pomerili učenci 4. in 5. 
razredov in v konkurenci 11 šol osvo-
jili naslov medobčinskega prvaka. 
S tem tekmovanjem so se za šolsko 
leto 2016/17 končala šolska športna 
tekmovanja. Upamo, da se bomo tudi 
v prihodnjem šolskem letu veselili 
podobnih uspehov naših športnikov. 

Vsem učencem, ki so šolo predstavlja-
li na šolskih športnih tekmovanjih, če-
stitamo za odlične nastope in jim obe-
nem želimo obilo športnih in šolskih 
uspehov še naprej. 

Rok Marinič

Šolska športna tekmovanja
V letošnjem šolskem letu so učenci naše šole dosegli kar nekaj športnih uspe-
hov na medobčinski ravni. Na državno tekmovanje se ni uspelo uvrstiti nobe-
nemu posamezniku ali ekipi, čeprav jih je bilo kar nekaj blizu. Kot vsako leto so 
tudi letošnje šolsko leto tekmovanja začeli učenci in učenke 8. in 9. razredov, v 
pomladnih mesecih pa so se jim pridružili še mlajši učenci in učenke.

Osvojili smo naslov medobčinskega prvaka. Čestitamo!

Učenec Alen Lončarič je na zimskem pokalu v atlet-
skem mnogoboju v svoji kategoriji osvojil zlato me-
daljo. 
Foto: arhiv OŠ

Devetošolci obiskali prelepo Primorsko
V sredo, 7. junija, smo se učenci 9. razreda 
odpravili na zaključni izlet na Primorsko. 
Spremljali so nas učitelji Marija Meklav, 
Tatjana Pačnik in učitelj Iztok Milošič.
Ob 7.30 nas je pred šolo pobral avtobus in 
odpeljali smo se proti morju. Okoli 10.30 
smo prispeli v prelepo primorsko mestece 
– Piran. Najprej smo si ogledali mestno 
obzidje, nato smo imeli nekaj časa prosto. 
Malo kasneje smo se odpravili proti 
akvariju. Tam smo videli veliko zanimivosti: 
ribe, školjke in tudi majhnega morskega 
psa. Okoli 12.30 smo se odpravili proti 
Portorožu, tudi tukaj smo imeli nekaj časa 
zase. Lahko smo se kopali ali pa si ogledali 
mestece, ki je zelo lepo urejeno. Večina se 
nas je odločila za kopanje, saj je bila voda 
prijetna in topla.
Čas je hitro minil in tako je bila ura že 
pol pet – torej čas za odhod domov. Tudi 
pot domov je bila zanimiva, sproščena. 
Ob 19.30 smo prispeli pred šolo. Tam so 
nas čakali starši, da jim zaupamo svoja 
doživetja. Bilo nam je lepo.

Žiga Bor Ivančič, 9. a
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Devetošolci na zaključnem izletu na slovenski obali
Foto: arhiv OŠ

Trenutno se v šoli počutim dobro in tako 
sem se pravzaprav počutila vsa leta. Včasih 
bi lahko bilo tudi boljše, a mislim, da bom 
osnovno šolo pogrešala. Dobila sem veliko 
dobrih prijateljev. Upam, da se bomo družili 
še naprej. Šola mi bo ostala v prijetnem 
spominu, čeprav je bil kdaj tudi kak slab dan.

Manja Ekart

Zdi se mi, da bom hajdinsko šolo zelo 
pogrešal. Tukaj sem spoznal veliko prijateljev 
in oseb, ki se jih bom spominjal do konca 
svojega življenja. Naučil sem se veliko stvari, 
ki mi bodo koristile še dolgo časa.

Jure Glodež

Brezskrbno tekanje po šoli. Že zdaj ga 
pogrešam.

Ko smo bili še na razredni stopnji, smo bili vsi 
še tako sproščeni, tako brezskrbni. Tekali smo 
po šoli, se lovili in smejali, na učitelje, ki so nas 
mirili, pa se sploh nismo ozirali. Skrivali smo 
se po hodnikih in skrivaj občudovali učence 
osmih in devetih razredov. Takrat so se nam 
zdeli »kul«, ker so bili uporniški in so dobivali 
slabe ocene. 

Zdaj sem sama v 9. razredu in se mi to ne zdi 

več tako »kul«. Odločiti se je treba, kje bomo 
nadaljevali šolanje in kaj bi radi postali. Večine 
sošolcev in sošolk ne bomo več videvali prav 
pogosto. Kljub temu da so bili nekateri včasih 
nadležni, jih moraš imeti rad. Spremljali so 
te devet dolgih let in težko se bo posloviti od 
njih. Veliko prijateljev boš tako izgubil, vendar 
se na to ne smeš ozirati. Septembra bo vsak 
zagotovo dobil nove.

Že zdaj jih pogrešam, hkrati pa se veselim 
nove šole, novih učiteljev in prijateljev.

Ana Pleteršek

Moja želja je, da uspešno končam triletni 
program za slaščičarja na IC Piramida 
Maribor. Program bi želela nadaljevati, da 
lahko postanem živilski tehnik. Kasneje si 
želim odpreti svojo slaščičarno, v kateri bi 
prodajala piškote, polnjeno in suho pecivo ter 
seveda torte po naročilu in sladoled. V šolo se 
bom vozila z vlakom ali avtobusom. Srednjo 
šolo sem si izbrala sama.

Nina Krajnc

Vpisala sem se v Zdravstveno in kozmetično 
šolo v Mariboru, smer kozmetični tehnik. To 
področje me zelo veseli, saj rada masiram, 
lakiram in ličim. Želela bi nadaljevati študij in 

kasneje bi rada odprla svoj kozmetični studio. 
Srčno upam, da mi bo to uspelo.

 Lucija Barbara Mlakar

Svojo pot bom nadaljevala na Ekonomski šoli 
na Ptuju. Nato se želim vpisati na Ekonomsko 
fakulteto v Mariboru. Želim se zaposliti v 
banki in opravljati različna bančna dela. 
Razmišljam o stanovanju v tem mestu, saj mi 
je Maribor zelo všeč.

Ana Marija Tomanič

V prihodnosti se vidim v uspešni službi. Želela 
bi uspešno končati srednjo zdravstveno šolo 
in dobiti primerno zaposlitev.

Saša Veber

Vpisala sem se na Gimnazijo na Ptuju, saj 
se še ne morem odločiti, kaj bi rada počela 
v življenju. Rada bi bila uspešna in hodila v 
službo, v kateri bi bila zadovoljna.

Tjaša Šterbal

V prihodnosti se vidim v zdravstvu. Želim, da 
bi bila uspešna in da bi imela dobro službo. 
Vpisala sem se v zdravstveno šolo in upam, 
da jo bom uspešno končala ter nadaljevala 
po poti, ki sem si jo izbrala.

Lara Šterbal

Devetošolci razmišljajo o svojih željah v prihodnosti 
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Slovesnost ob 50-letnici 
Čebelarskega društva Turnišče

V Sloveniji ima čebelarstvo dolgotrajno tradicijo in danes je prav čebelarstvo 
tradicionalna kmetijska dejavnost, ki ima tudi izjemen socialni pomen, saj nas 
čebela spremlja skozi vse življenje. Čebelarski tradiciji so se poklonili tudi v 
soboto, 22. aprila, ko so pri osnovni šoli Hajdina odprli vrata novega učnega 
čebelnjaka, ob tej priložnosti pa so proslavili še zlati jubilej ČD Turnišče.

Od leta 2014 namreč na OŠ Hajdina 
uspešno deluje čebelarski krožek pod 
mentorstvom čebelarja Slavka Čeha 
in somentoric, učiteljic Branke Gaiser 
in Karmen Jerenko. Župan občine Haj-
dina mag. Stanislav Glažar, ravnatelji-
ca OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber 
in predsednica ČD Turnišče Suzana 
Žumer so s simbolnim prerezom vr-
vice čebelnjak tudi uradno predali v 
upravljanje čebelarskemu krožku OŠ 
Hajdina. Ob tem so poudarili, da je če-
belnjak namenjen predvsem učenju 
in približevanju čebelarstva otrokom 
pa tudi vsem drugim, ki jih čebelarska 
dejavnost zanima. Blagoslov nove pri-
dobitve je opravil naddekan, župnik v 
fari sv. Martina Marijan Fesel. 

PODELITEV ČEBELARSKIH ZAHVAL
Nato so čebelarji in čebelarke, tudi iz 
okoliških in prijateljskih društev, z go-
sti in številnimi nastopajočimi v šolski 
telovadnici ob prijetnem kulturnem 
programu proslavili še 50 let ČD Tur-
nišče ter ob tej priložnosti obudili ne-
katere najlepše spomine od nastanka 
društva do danes, se spomnili začet-
kov in prvih korakov, ki so jih pred pet-
desetimi leti naredili napredni čebe-
larji na ravnici Ptujskega in Dravskega 
polja, na obronkih Haloz. Ob jubileju 
je zbrane nagovorila predsednica ČD 
Turnišče Suzana Žumer, poleg drugih 
govorcev, župana Glažarja, ravnate-
ljice Mesarič Lorberjeve, predsednika 
ČZ Ptuj Maksa Kostanjevca, pa je bil 
osrednji govornik Janez Vencelj, pod-
predsednik Čebelarske zveze Sloveni-
je. Svečanega dogodka se je udeležila 
tudi medena kraljica Mateja Šoštarič. 
Ob jubileju so podelili tudi čebelarske 
zahvale vsem, ki s čebelarji uspešno 
sodelujejo in so jih podprli pri ureditvi 
prvega šolskega čebelnjaka.

»ČLANI Z ENAKIMI MISLIMI, 
LJUBEZNIJO IN VZTRAJNOSTJO«
Predsednica ČD Turnišče Suzana Žu-
mer je v slavnostnem nagovoru pove-
dala: »Petdeset let je dolgo obdobje, ki 
govori o tem, da je bilo potrebno veliko 
dela, potrpljenja, usklajevanja in po-
puščanja, da je društvo dočakalo tako 
visok jubilej. Zgodba o društvu se je za-
čela leta 1967, ko so ljudje, ki so ljubili 
čebele in imeli željo po druženju z enako 
mislečimi, začeli razmišljati o društvu 
čebelarjev. V tistem času so ustanovni 
člani orali ledino, se odrekli marsičemu, 
a nikoli obupali. Postavili so trde teme-
lje društvu, na katerih lahko sedaj mi 
spreminjamo malenkosti, dodajamo 
svoje ideje. Čez vsa leta je društvo delo-
valo konstantno, brez prekinitev, število 
članov je počasi naraščalo. Želje so bile 
po lastnem čebelnjaku in spet ste stopi-
li skupaj in želje uresničili. Želja je bila 
imeti lasten prapor – ponovno s sloga-
nom V slogi je moč, cilj uresničite.
Kako drugače naj potem delamo mi? 
Nič drugače.
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Na OŠ Hajdina smo imeli željo imeti 
šolski čebelnjak, in sedaj že stoji, poln 
življenja naših prijateljic čebelic. Dru-
štvo smo mi – člani z enakimi mislimi, 
enako ljubeznijo in enako vztrajnostjo, 
ki ste nam jo pokazali, spoštovani usta-
novni člani. Vesela sem, da sem del tako 
uspešnega društva, in ponosna, da sem 
predsednica. Nikoli si nisem mislila, da 
bom kdaj predsedovala društvu, jaz 
sem se samo zaljubila v čebele, nič več. 
Ni bilo lahko prevzeti predsedovanja po 
nekdanjih predsednikih, stopiti v škor-
nje gospoda Čeha in drugih predhodni-
kov. Danes sem preprosto ponosna. Na 
vse vas, dragi člani, brez katerih prazno-
vanje ne bi bilo isto. Vi ste srce in duša 
društva in želim si, da bi naše srce še 

dolgo bilo, da bi se srečali še na 60., 70. 
in še kakšni višji obletnici. Želim si, da 
bi mlajše čebelarje, že krožkarje, dovolj 
izobrazili, da bodo čebele ljubili, jih spo-
štovali in z njimi ravnali kot s kraljica-
mi, kajti vse premalokrat se zavedamo, 
kako zelo pomembne so za naš obstoj. 
Zaključila bom z verzom, ki ste ga imeli 
napisanega tudi na vabilih in je meni 
zelo ljub:
Kadar skrb me tare,
žalost me prešine,
pri čebelah razvedrim se,
skrb pozabim,
žalost mine.«

TM
Foto: Kancler Utrinki s čebelarske slovesnosti ČB Turnišče na Haj-

dini

Šmarnični večeri v Skorbi
V spodnjem prostoru doma krajanov, kjer so začasno ure-
dili Marijin oltarček, so tudi letos potekala šmarnična dru-
ženja vaščanov Skorbe. Za organizacijo sta bili zadolženi 
članici Karitasa Marinka Malinger in Angela Trafela. Šmar-
nice so vodili otroci, ki so si vsak dan sami razdelili branja, 
molitve, določili pesmi, ki so jih prepevali, in to jih je še 
bolj motiviralo.

Obisk je bil zelo dober, saj je vsak večer k šmarnicam prišlo 
okrog 40 krajanov, zanimivo pa je bilo tudi po šmarnicah, 
saj so vaške gospodinje vsak večer prinašale dobrote, na 
šmarnicah pa niso pozabili niti na praznovanja rojstnih dni 
in godov. Zaključni večer po molitvi in branju je bil posve-
čen pogostitvi s pico in narezkom, za kar sta poskrbela far-
ni župnik in vaški odbor Skorba.

Besedilo in foto: TM

Šmarnična pobožnost

Šmarničarji na Sp. Hajdini
Pri vaški kapeli na Sp. Hajdini so tudi letos potekala dobro 
obiskana šmarnična druženja.

Foto: Emil Krajnc

Pri vaški kapeli na Sp. Hajdini so tudi letos potekala dobro 
obiskana šmarnična druženja. Šmarnice je vodila članica 
župnijske Karitas Danica Meznarič. Vzdušje v skupini je 
bilo vsak večer prijetno, družili so se krajani različnih gene-
racij in vsak od njih je zase naredil nekaj lepega. 

TM
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Šmarnice v Gerečji vasi
Kristina Tičar, avtorica letošnjih šmarničnih zgodb pod na-
slovom »Čudež na Skalnici«, se je še posebej prikupila le-
tošnjim mladim obiskovalcem šmarnic, saj so njene zgod-
be, povzete po resničnem življenju, posebej prirejene za 
otroke, nanašajo pa se na obletnice dogodkov v Fatimi, na 
Sveti Gori, v Lurdu idr.

Z zanimanjem in vztrajnostjo je lepa skupina otrok obisko-
vala šmarnične molitve in branja tudi pri Zajšekovi kapeli v 
Gerečji vasi, kakor vsako leto pa jih je skozi šmarnice vodila 
Alojzija Malinger, »teta Lojzika«, kot jo radi kličejo. Na leto-
šnjih šmarnicah smo jih ujeli med molitvijo in po molitvi je 
nastala še lepa skupinska fotografija ob zaključku šmarnic. 
Hvaležni otroci so »teti Lojziki« v zahvalo poklonili šopek 
rož, nato pa so šmarnice zaključili z majhno zakusko in ži-
vahnim otroškim druženjem. 

Besedilo in foto: MI

Najmlajši so šmarničnim zgodbam prisluhnili kar sede na pragu Zajšekove ka-
pele v Gerečji vasi.

Letošnji mladi obiskovalci šmarnic ponosno v družbi s teto Lojziko, ki vsako leto 
poskrbi, da otroci radi obiskujejo šmarnice.

Šmarnice v Dražencih

Tudi letos smo imeli šmarnična druženja pri kapeli v Dra-
žencih. Začele so se 1. maja. Pri šmarnicah je bilo zanimivo 
in zabavno. Vsak večer smo zmolili nekaj molitvic in nato 
poslušali zgodbo o čudežu na Skalnici. Najbolj nama je 
bila všeč zgodba o Urški, ki se ji prikaže Marija. Za konec 
smo zapeli še dve ali tri pesmi. Vsak dan smo za obisk pre-
jeli slikice. V ponedeljek, 22. maja, pa nam je gospod žu-
pnik poslal pice. Zraven smo imeli tudi pijačo. Zadnjega 
v mesecu, 31. maja, smo se poslovili, najbolj pridni smo 
dobili še priznanja. Kot vsako leto pa smo na koncu dobili 
tudi lešnikove čokolade. Komaj čakava na naslednje leto.

Zala in Blaž Cebek

Šmarnična druženja v Dražencih so bila tudi letos dobro obiskana.
Foto: Cebek
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Vabila na gostovanja prihajajo od 
vsepovsod, zato se je deset Rimljank 
tudi letos, kot že nekaj zadnjih let, 
odzvalo vabilu iz sosednje Hrva-
ške in se v začetku junija udeležilo 
Aquafesta v Varaždinskih Toplicah. 
Tridnevno gostovanje so izkoristile 
za druženje s prijateljskim društvom 
Udruga žena, udeležile so se otroških 
delavnic, povork in drugih prireditev. 
Organizatorji so med sodelujočimi 
izbirali tudi najatraktivnejšo Rimljan-
ko; naše društvo je sodelovalo z dve-
ma in odlično tretje mesto je dosegla 
Anica Čelan.
Na povabilo Pokrajinskega muzeja 
Ptuj - Ormož je skupina Rimljank 15. 
junija pripravila izvrstno pogostitev 
ob odprtju razstave o rimski kuhinji 
Kruha in iger v sklopu projekta Deba-
ta o kuhinji v Pokrajinskem muzeju 
v Mariboru ter navdušila z rimskimi 
jedmi in oblekami.
Toda rimskih dnevov s tem še ni bilo 
konec. Rimljanke so se v nedeljo, 18. 
junija, popoldne predstavile še ude-
ležencem mednarodnega kongre-
sa arheologov, ki je te dni potekal v 
Gradcu, in so v svoj program vključili 
tudi ogled prvega mitreja na Spodnji 
Hajdini. Presenečenje, ko so jih priča-
kale v rimski opravi ter z rimsko hra-
no in pijačo, bodo gotovo pomnili še 
nekaj časa.

MVG

Hajdinske Rimljanke se predstavljajo
Ko so članice Društva žena in deklet občine Hajdine pred osemnajstimi leti prvič spoznavale recepte odličnega rimskega 
kuharja Apicija, si niso predstavljale, da bo to postalo njihova »tržna« znamka. Sčasoma so svoje rimsko kuharsko zna-
nje izpopolnile in okusom dodale tudi pravi rimski videz.

Rimljanke z najmlajšimi udeleženci otroških delavnic v Varaždinskih Toplicah

Kandidatke za najatraktivnejšo Rimljanko

Rimljanke ob pogrnjeni mizi z rimskimi jedmi 
ob odprtju razstave 
v mariborskem pokrajinskem muzeju
Foto: arhiv MVG
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Med prijetno vožnjo po krajih, ki jih 
sicer kot šoferke ne utegnemo pre-
več opazovati, smo tokrat ob klepetu 
opazovale pokrajino in vasi, ki so hi-
tele mimo nas. Za Polzelo smo doslej 
vedele po zaslugi Tovarne nogavic, 
odslej pa se je bomo spominjale tudi 
po zanimivostih, ki jih najdemo v no-
tranjosti odlično obnovljenega gradu 
Komenda. Ta je svojo podobo ohranil 
tudi po zaslugi nekaj stoletij tu gospo-
dujočih malteških vitezov. Tudi grad 
Šenek, ki je še vedno v uporabi, smo 
obiskale, a tokrat bolj zaradi njegove 
lepo urejene okolice, saj najdemo v 
parku drevesa častitljivih starosti in 
izvora. 
Da na Polzeli spoštujejo preteklost, 
dokazuje tudi lastnik verjetno najve-
čjega muzeja traktorjev v Sloveniji, 
Ernest Obermayer, ki se ponaša z več 
kot 20 primerki še vedno delujočih 
konjev na štirih kolesih, ki jih priha-
jajo občudovat poznavalci traktorske 
mehanizacije od blizu in daleč. Najsta-
rejši je iz leta 1940, najmlajši pa deutz, 
letnik 1962. Bleščeči mercedes iz leta 
1952 pa ima pod pločevino leseno 
ogrodje.
Po izdatnem kosilu v Malteškem dvo-
ru v gradu Komenda smo se odpeljale 
na Goro Oljko, ki smo si jo z vožnje po 
avtocesti zapomnile zaradi njene vi-
soke lege in dveh stolpov. Tokrat smo 
od tam občudovale razgled po Savinj-
ski dolini, potem ko smo si ogledale 
cerkev sv. Križa in podzemno svetišče. 
Prvotno načrtovano pot v Žalec in 

obisk pivske fontane smo malo po-
daljšale in se zapeljale do Braslovč 
ter še naprej, do gradu Žovnek, o ka-
terem doslej nismo vedele kaj dosti, 
čeprav se okoli leta 1130 tam začenja 
zgodovina Celjskih grofov. Kdor pa je 
prebral prvi del Sivčeve zbirke petih 
knjig o vladavini in zatonu te rodbi-
ne z naslovom Vitezi jutranje zarje, 
lahko ob vzponu na ta grad podoživi 
delček tega, kar se je tam dogajalo v 
preteklosti, povezani tudi s ptujskimi 
graščaki. 
Da Žovneka ne bomo pozabile, ima-
ta poleg naše članice, arheologinje 
Mojce Vomer Gojkovič, največ zaslug 
njena prijatelja Iztok Omladič, eden 
od neutrudnih članov Kulturno-zgo-
dovinskega društva Žovnek, in njego-
va žena Irena, ki sta nas popeljala na 
grad. In to dobesedno – kar nekaj čla-

nic nas je bilo deležnih njegovih pre-
vozov z avtomobilom. Njuna doživeta 
pripoved nam je predstavila večletno 
postopno obnovo grajskih ruševin, ki 
je delu tega zgodovinsko pomemb-
nega objekta dala ponovno vsebino, 
ki jo v svojo turistično ponudbo uspe-
šno vključuje ne le občina Braslovče, 
ampak tudi druge s celjsko-savinjske-
ga območja.
Tudi po zaslugi takih kulturnih zane-
senjakov se širi dober glas o krajih, ki 
jih sicer ne bi poznali. Iskrena hvala 
»vodičema« Iztoku in Ireni! Da smo na 
koncu ob pivski fontani v Žalcu in na 
avtobusu podrobno obujale spomi-
ne na vse videno in doživeto, ni treba 
posebej poudarjati. Pot domov je bila 
tudi priložnost za osvežitev dogodkov 
preteklih mesecev, ki se jih je nabralo 
že kar lepo število.

Hajdinčanke na izletu
Ob prejemu vabila Društva žena in deklet občine Hajdina za »trinajstomajski« 
izlet na Polzelo in v njeno okolico sem bila prepričana, da bo prijav več, kot je 
sedežev na avtobusu. A sem se uštela. Je razlog za neudeležbo v preveč do-
godkih, ki se zvrstijo v tem času? Ali pa mislimo, da je izlet v le nekaj deset 
kilometrov oddaljeno občino Polzela nezanimiv, ker doma tako vse poznamo? 
Odgovor naj si poišče vsak sam; za nas, ki smo se tistega »gosposkega dne« (ne 
prevroče in brez uporabe dežnikov) odpravile na pot pod vodstvom predsedni-
ce Marije Pulko, je bil nepozaben.

Grad Šenek nas je pritegnil z lepo okolico, potem ko smo si z zanimanjem ogledale notranjost izjemno lepo 
obnovljene Komende.

Na Gori Oljki smo sodelovale tudi pri dekliščini.
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VELIKO SE DOGAJA
Januar je minil v znamenju tradicionalnega košicnbala v 
Slovenji vasi. Sledila je organizacija tekmovanja v pikadu. 
Po zboru članic, ki je bil letos že v pustnem času, 25. fe-
bruarja, in je privabil v dvorano PGD Hajdina tudi množico 
mask in kurentov, so Hajdinčanke v dnevnik svojih aktiv-
nosti zapisale še marsikaj. Med drugim tudi sodelovanje 
na velikonočni razstavi v Zeleni dolini, kjer se je predstavi-
lo več kot 20 društev. 
Dan pred izletom, 12. maja, so gostom GH Primus, okoli 
sto informatikom, predstavile rimsko kulinariko, 15. in 
16. maja sta se Zlatka Strmšek in Dragica Meglič udeleži-
li strokovne ekskurzije v Srbijo, ki jo je organizirala Zveza 
kmetic Slovenije, 24. maja pa so nekatere članice izvedle 
krajši organizirani pohod. Prve tri dni v juniju so se članice 
udeležile 10. Aquafesta v Varaždinskih Toplicah, 15. juni-
ja je potekala pogostitev na razstavi »Rimska kuhinja« v 
pokrajinskem mariborskem muzeju, 18. junija pa so Haj-
dinčanke pri I. mitreju na Sp. Hajdini pogostile udeležence 
kongresa v Gradcu.
V juliju imajo v programu gostovanje v Margečanu na pri-
reditvi »Tak smo delali nekda«, nato pa sledi tradicionalna 
Jakobska kuhla, kjer ne smejo manjkati.
Za Društvo žena in deklet občine Hajdina nikoli ne zmanj-

ka aktivnosti. Kljub vsemu pa jim bo dolgo, vroče poletje 
verjetno prineslo tudi malo zasluženega oddiha, v kate-
rem si bodo nabrale moči za jesenske društvene izzive.

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Notranjost gradu Komenda so namenili za več kulturnih središč. Eno od njih 
je tudi knjižnica, ki se ponaša s spominsko sobo pesnice Neže Maurer, častne 
občanke občine 

Najprej do 
Žalca, nato na 

Dolenjsko
V zadnjih dveh mesecih članice 
Društva žensk Hajdoše niso imele 
posebnih aktivnosti. V Žalcu so se 
ustavile ob fontani piva, pot pa nato 
nadaljevale do Melanijine Sevnice, 
do tamkajšnjega gradu, ogledale so 
si Krško, Otočec, Kostanjevico na Krki 
in se sprehodile po Brežicah. Njihova 
tokratna vodička je bila Maja Turnšek 
Hančič, nekdaj Hajdošanka, ki do-
lenjski konec, kjer živi z družino, že 
dobro pozna. Udeleženke izleta so 
se domov vrnile s prijetnimi vtisi in 
dobre volje.

TM

Hajdošanke so spet odkrivale 
lepote naših krajev.

Foto: MT
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Zavedajo se, da to še ni tisto čisto pra-
vo, da bi morale telovaditi vsako jutro, 
razen ob nedeljah in praznikih, hkrati 
pa vedo, da nobena stvar pod prisilo 
ni dobra. Nežka Kurnik je prepričana, 
da bo sčasoma potreba po redni tele-
sni aktivnosti prevzela tudi druge čla-
nice in bodo urnik spremenile. Zelo 
veliko ji pomeni, da se ni treba več 
voziti na Hajdino, ampak ima telova-
dnico na prostem oddaljeno le nekaj 
korakov.
Skupaj so odtelovadili vse vaje, potem 
pa druženje nadaljevali ob pogovoru, 
izmenjavi izkušenj ptujske in hajdin-
ske skupine.

Besedilo in foto: 
S. Brodnjak

Šola zdravja tudi v Slovenji vasi
V Slovenjo vas so 4. maja 2017 prišli »oranžni jutranjiki«, ki vsako jutro skrbijo 
za svoje zdravje v Ljudskem vrtu na Ptuju in v Športnem parku na Sp. Hajdini. 
Odzvali so se povabilu novonastale Šole zdravja Slovenja vas, ki trenutno šteje 
šest članic. Pod vodstvom Nežke Kurnik se dobivajo dvakrat tedensko.

Dnevu mladosti posvetili 
ribiško tekmo

RD Obkanalski krivolovci so 27. maja organizirali ribiško 
tekmo, ki so jo posvetili dnevu mladosti. Odziv tekmoval-
cev je bil izredno dober, vzdušje ob ribniku enkratno pa 
tudi ulov dober. Kdo je bil prvi in kdo je imel največ ribi-
ške sreče, ni tako zelo pomembno, saj je bilo druženje na 
prvem mestu, obkanalski krivolovci pa so poskrbeli, da je 
bila tudi riba na pravem mestu in dobro pripravljena.

TM

Ob ribniku v Slovenji vasi je bila v maju organizirana ribiška tekma. Foto: TM

Drugo srečanje ribiških 
društev

Ribiško društvo Žejne ribice iz Dražencev je lani praznova-
lo 10-letnico delovanja in ob jubileju na ribiško-ribolovno 
tekmo povabilo ribiške prijatelje iz sosednjih prijateljskih 
društev, da so primerno in slovesno proslavili ta jubilej. 
Dogovorili so se, da bo to tekmovanje postalo tradicional-
no in bo potekalo vsako leto. Tako se je letos tradicija že 
nadaljevala.

Prve tri ekipe prejmejo za svojo uspešnost pokale in pri-
znanja, preostale ekipe pa samo priznanja. Poleg tega pa 
ribič, ki ima največjo »kilažo« rib, prejme za svojo uspe-
šnost pokal. Letošnje tekmovanje je bilo šele drugo po vr-
sti, vendar z enako zasedbo ekip kot lani. Žal ribnik s svojo 
velikostjo-majhnostjo ne dopušča večjega števila udele-
žencev oziroma ekip tekmovalcev.
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Tekmovale so ekipe: ŠRD Šterntal (Ki-
dričevo), RD Majšperk, ŠRD Markovci, 
ŠRD Dornava, ŠRD Obkanalski krivo-
lovci Slovenja vas (Hajdina), ŠRD Krap 
Pobrežje (Videm) in RD Žejne ribice 
Draženci (Hajdina).
Po štiriurnem namakanju trnkov in 
učenju plavanja črvov je tehtnica po-
kazala naslednji rezultat: 1. mesto ŠRD 
Dornava, 2. mesto ŠRD Krap Pobrežje, 
3. mesto RD Žejne ribice. 
Najuspešnejši posameznik je bil Jože 
Gajser, član Žejnih ribic, z dobrimi 
20 kg ulovljenih rib in je po tekmi po-
vedal: »Ribičija je bila zelo naporna. 
S svojim rezultatom sem vsekakor 

zadovoljen, kako ne bi bil, saj sem bil 
najboljši posameznik.«
Vodja zmagovalne ekipe ŠRD Dorna-
va Zlatko Čuš: »Zahvaljujem se Žej-
nim ribicam za povabilo. Pohvalim 
lahko vodstvo društva za dobro or-
ganizirano in nemoteno tekmovanje. 
Z rezultatom naše ekipe sem zelo za-
dovoljen, saj v tako močni konkurenci 
zmagati ni mačji kašelj. Žejnim ribi-
cam pa želim obilo uspehov pri njiho-
vem delu in dobrega sodelovanja tudi 
vnaprej.«
Vodja ŠRD Krap Damjan Geč: »Z re-
zultatom, ki ga je dosegla naša ekipa, 

sem zadovoljen. Takih in podobnih te-
kem se z veseljem udeležujemo, kajti 
poleg tekmovalnega značaja je pou-
darek predvsem na druženju.«
Predsednik ŠRD Žejne ribice Dušan 
Černenšek po tekmi: »Zadovoljen 
sem nad odzivom nastopajočih. Na 
začetku nam je malo zagodlo vreme 
in posledica tega je tudi nekoliko 
manjši ulov. Zahvaljujem se občini 
Hajdina in športni zvezi za nagrade. 
Povabilo velja tudi za prihodnje leto.«
Lep ribiški pozdrav in dober prijem!

Ignac Habjanič

Nekaj dežnih kapelj ribičev ni odvrnilo od tekmova-
nja v Dražencih.

Na slovesni razglasitvi najboljših in podelitvi pokalov
Foto: TM

Jakob Kokol že tretjič 
po Jakobovi poti v Španiji

Jakob Kokol iz Skorbe je ponovno želel preizkusiti samega sebe in se je letos že 
tretjič podal na eno najbolj znanih romarskih poti na svetu, na Camino Santia-
go de Compostela ali po naše na Jakobovo pot. Pot je mogoče začeti iz različnih 
točk. Prvič, leta 2012, je startal iz Saint-Jean-Pied-de-Porta v južni Franciji, kar 
je tako imenovana francoska pot, drugič je krenil iz Portugalske (leta 2014), 
tokrat pa se je podal na Camino del Norte, torej je krenil iz Jaruna na severu 
Španije. Pot je trajala kar 34 dni, od 6. maja do 8. junija 2017, in je bila dolga 
kar 850 km.

Cilj je dosežen! Jakob Kokol v notranjosti katedrale 
Santiago de Compostela.

Razlogi, zakaj ljudje odhajajo na tako 
dolgo pešpot, so različni. Nekate-
ri gredo iz verskih razlogov, drugi iz 
radovednosti, želje po spremembi, 
druženju, spoznavanju krajev in lju-
di idr. Iz katerega razloga se je podal 
na pot naš občan, planinec Jakob 
Kokol? »Želel sem preizkusiti samega 

sebe, dokazati sebi, da zmorem. Imam 
veliko srečo, da mi zdravje služi, da še 
lahko grem na takšno pot, vsak tega 
ne zmore.«
Najprej je šel z letalom iz Benetk do 
Madrida in nato do mesta Bilbao v 
Španiji, nato dalje z avtobusom do 
Jaruna.
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»Ko sem prišel na startno točko, sem 
tam najprej šel dvignit tako imenovani 
romarski potni list, v katerega sem na 
vsaki točki, kjer sem prespal, dobil štam-
piljko. S to knjižico lahko poceni prespiš 
v hiškah, namenjenih za romarje.« 

Mislila sem, da so priprave na takšno 
pot velike in dolge, pa vendar je Jakob 
rekel: »Nisem se nič posebej pripravljal. 
Imeti moraš samo željo po potovanju, 
pa je. Prej sem na internetu naštudiral 
pot, rezerviral karte za letalo, spakiral 

stvari v nahrbtnik, v katerem je bilo 
oblačil za tri dni in natikači. Planinski 
čevlji na noge in gremo. Hrano sem ku-
poval sproti vsak dan, saj se ti vsaka do-
datna teža v nahrbtniku kar pozna na 
ramenih.«
Pot je zelo dobro označena z marka-
cijami, ki so po mestu tudi na tleh po 
pločnikih, na zidovih, prometnih zna-
kih, tako da se je težko izgubiti. Pokra-
jina je hribovita, pot je vodila tako po 
mestu kot po podeželju in veliko tudi 
ob morski obali. Jakob je na poti sre-
čal samo enega Slovenca in še to na 
koncu poti. Ker mu nemščina gre kar 
dobro od jezika, se je z nekaterimi po-
potniki lahko pogovarjal, z nekaterimi 
pa niso našli skupnega jezika. Sloven-
sko se je v tem dobrem mesecu pogo-
varjal samo po telefonu z družino in 
prijatelji. Jakob Kokol je povedal, da 
na poti ni imel nobenih težav, še vre-
me mu je služilo, le en dan je deževalo. 
Kako pa je videti vsak dan posebej na 
tej dolgi poti? »Cilj sem imel vsak dan 
prehoditi 25 km, povprečno pa sem pre-
hodil 30 km na dan. Čez dan sem hodil, 
popoldne prišel do točke, kjer sem pre-
spal, tam sem si najprej opral oblačila, 
se najedel in nato šel spat, drugi dan pa 
zjutraj naprej. Najlepše mi je bilo hoditi 
po deželi in po pesku na obali, v mestih 
je bila za moj okus prevelika gneča.«
Cilj te dolge poti je katedrala Santiago 
de Compostela, posvečena sv. Jako-
bu. Od tam se je mogoče podati še do 
Finisterre, točke, ki naj bi predstavljala 
konec sveta. Jakob Kokol je prvič, leta 
2012, prehodil še dodatne kilometre 
do te točke, letos pa se je odpravil do 
konca sveta z avtobusom. 
Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost? 
Verjamem, da še niste zaključili ta-
kšnih podvigov. Ali imate željo še kdaj 
prehoditi to pot ali so v načrtu kakšne 
druge poti? »Raje nič ne napovedujem 
ali obljubljam, željo pa imam prehoditi 
pot sv. Martina, ki povezuje Madžarsko, 
Slovenijo, Italijo in Francijo.« 
Jakob, naj vam zdravje še dolgo služi 
in veliko sreče na vaših nadaljnjih po-
teh!

Tanja Furek

Jakob je na poti spoznaval nove kraje in nove ljudi. Skupaj z Nemko, Avstrijcem in misijonarjem iz Madžar-
ske na pijači v gostilni, kjer so zraven tekile dobili na glavo še mehiške klobuke.

Na poti je lahko občudoval naravne lepote Španije. Eden takšnih je tudi ta naravni pojav med skalovjem ob 
španski obali.

Konec sveta« ali Finisterra
Foto: osebni arhiv JK
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V drugi polovici spomladanskih pote-
panj smo se v ponedeljek, 17. aprila, 
odpravili na tradicionalni velikonočni 
pohod v Oplotnico. Od tam smo se 
ob zvokih godbe na pihala odpravili v 
družbi številnih pohodnikov iz vse Slo-
venije na Črno jezero in naprej do Treh 
kraljev. Po daljšem počitku in druženju 
s planinci iz drugih planinskih društev 
je sledil spust v Oplotnico in tako smo 
prijetno zaključili dan.
Že naslednji vikend, v soboto, 22. apri-
la, smo se skupaj s Planinskim dru-
štvom Planika iz Maribora odpravili na 

Sljeme na Hrvaškem. Na mejnem pre-
hodu smo spoznali, kaj te lahko spravi 
v slabo voljo. Šlo je za politiko obeh 
držav, saj smo za prestop meje morali 
kar nekaj časa čakati, da so nas preveri-
li. Vendar so nas dobra volja planincev, 
prijazen sprejem in druženje z gostite-
lji planinskega društva Nikola Tesla iz 
Zagreba kmalu spravili v dobro voljo. 
Sledil je vzpon na vrh Sljemena, pri 
planinskem domu Runolist pa je sle-
dilo prijetno druženje z glasbo in ple-
som. Proti večeru smo zapustili Sljeme 
in se v poznih popoldanskih urah polni 

lepih vtisov vrnili v Slovenijo.
Z velikimi pričakovanji in željo smo 
želeli obiskati Golico v času, ko cvetijo 
narcise, vendar nam je načrte prekriža-
la slaba napoved vremena za izbrani 
datum, 20. maj. Zato smo načrtovani 
pohod odpovedali. Nekaj članov dru-
štva se je kljub odpovedi odpravilo na 
Golico med tednom in doživeli smo 
prekrasen dan med pobočji, polni nar-
cis, v najlepšem razcvetu. Ker je bil dan 
brez oblačka na nebu, smo imeli tudi 
lep razgled po okoliških hribih. Kot na 
dlani smo imeli pred seboj Triglav, vi-
delo pa se je vse do Mangarta. 
Nekaj članov društva se je v soboto, 
20. maja, odpravilo v Prekmurje, kjer 
je v kraju Gornji Slaveči potekalo sre-
čanje planinskih društev iz Prekmurja s 
pohodom po okoliških vaseh, na kon-
cu pa je sledilo druženje z glasbo.
27. maja smo se podali na tradicional-
ni pohod v okviru Planinskega društva 
Ptuj po Haloški planinski poti. Start po-
hoda je bil v Občini Cirkulane pri gosti-
šču Krona, cilj pa v Občini Zavrč pred 
občinsko stavbo v Goričaku. Sledila sta 
bogat kulturni program in podelitev 
priznanj pohodnikom, nato pa veselo 
druženje s prijetno glasbo.
Planinci PD Hajdina smo se v velikem 
številu udeležili tudi romarskega po-
hoda Hajdina–Ptujska Gora, ki ga pri-
pravlja in organizira župnija Hajdina. V 
lepem in sproščenem pohodu smo ro-
manje zaključili s sveto mašo v cerkvi 
Marije Zavetnice na Ptujski Gori.

Slavko Burjan
Foto: Pavle Jovanović

Planinski kotiček

Letošnja pomlad je bila planincem in planinkam PD Hajdina zelo naklonjena. 
Uspešno smo izpeljali vse načrtovane pohode. Vsi so bili zelo dobro obiskani in 
organizirani, tako da je zadovoljstvo še večje. Vsi skupaj se že veselimo pole-
tnih vzponov na malo višje vrhove, kjer bo prisotno tudi malo več adrenalina. 
Pred poletnimi pohodi si želimo novih, varnih izzivov.

Hajdinčani so romali na Ptujsko Goro.

Hajdinski planinci so se 22. aprila s planinci PD Planika iz Maribora odpravili na 
Sljeme na Hrvaškem.

Člani PD Hajdina so se 19. junija s prijatelji zbrali v Martinovi cerkvi. Naddekan 
Marijan Fesel je daroval sveto mašo ob srečni vrnitvi Jakoba Kokola iz Španije, 
kjer je končal 3. etapo Jakobove poti. 
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Na prazniku gasilcev iz Mestne obči-
ne Ptuj ter občin Markovci, Hajdina, 
Zavrč in Cirkulane je bil slavnostni 
govornik župan občine Markovci Mi-
lan Gabrovec, zbrane na slovesnosti 
pa so nagovorili še Marjan Meglič, 
predsednik OGZ Ptuj, mag. Janez 
Merc, predsednik Sveta podravske 
regije, in predsednik PGD Zabovci 
Ivan Fijan.
Na slovesnosti so prizadevnim ga-
silcem podelili tudi visoka gasilska 
odlikovanja in plamenice, med le-
tošnjimi dobitniki odlikovanja 1. 
stopnje sta tudi Stanislav Požgan iz 
PGD Gerečja vas in Ivan Metličar iz 
PGD Slovenja vas. Čestitamo!
DAN PREJ ŠE SLOVESNA PODELITEV 
OGZ Ptuj je v sklopu praznovanja 
letošnjega dneva gasilcev 2. junija 
pripravila še eno krajšo svečanost. 
V PGD Zabovci so podelili nazive 
gasilec pripravnik prvi generaciji 
kandidatov, ki so obiskovali tečaj v 
skladu s Pravili gasilske službe in z 
novim Temeljnim učnim programom 
usposabljanja prostovoljnih gasilcev. 
V tečaj se je vpisalo 57 kandidatov iz 
OGZ Ptuj, uspešno ga je zaključilo 43 
gasilcev, med njimi tudi mladi gasilci 
iz GPO Hajdina.

TM

Dan gasilca praznovali 
v PGD Zabovci

V soboto, 3. junija, so se gasilke in gasilci OGZ Ptuj v velikem številu zbrali v Za-
bovcih, kjer je bilo letošnje veliko gasilsko slavje, posvečeno 21. Dnevu gasilcev 
OGZ Ptuj in 90-letnici PGD Zabovci. Slovesnost se je začela z veliko gasilsko pa-
rado pri obnovljenem gasilskem domu v Zabovcih, v kateri je sodelovalo okrog 
300 gasilcev in 23 vozil v ešalonu tehnike, nadaljevala pa v prireditvenem šo-
toru z nagovori gostov, razvitjem novega prapora ter podelitvijo priznanj in 
odlikovanj.

V Zabovcih je bila v čast gasilskemu prazniku tudi 
gasilska parada, v kateri je sodelovalo tudi Gasilsko 
poveljstvo občine Hajdina. Na čelu ešalona je bil 
Ignac Skaza.

Letošnja slovesnost ob dnevu gasilcev OGZ Ptuj je bila v PGD Zabovci združena s slovesnim razvitjem novega 
prapora.

V Zabovcih so prvi generaciji podelili nazive gasilec pripravnik.
Foto: Janez Liponik
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Na krajše druženje je povabil vse tiste 
gasilce, ki so pred 27 leti na Hajdini 
obudili čaščenje svojega zavetnika 
sv. Florjana in se v domačo cerkev po-
dali v uniformah. Letošnje Florjanove 

maše se je udeležilo več kot 100 gasilk 
in gasilcev iz petih gasilskih društev, 
gasilci pa so počastili svojega stano-
vskega zavetnika sv. Florjana in se mu 
tako kot vsa leta zahvalili za pomoč in 

varovanje pred nesrečami.
Besedilo in foto: TM

Mladi gasilci iz Dražencev 
uspešni na kvizu

V gasilskem domu na Ptuju je v organizaciji OGZ Ptuj mar-
ca letos potekal 12. kviz gasilske mladine z zelo dobro 
udeležbo. Med tekmovalci je bila tudi ekipa PGD Draženci, 
ki smo jo v članku v aprilski številki Hajdinčana nename-
noma izpustili. Ekipa mladincev PGD Draženci je na kvizu 
osvojila 2. mesto, za kar ji tudi čestitamo in želimo še veliko 
uspehov.

TM
Na kvizu gasilske mladine na Ptuju je nastopila tudi ekipa iz PGD Draženci.
Foto: arhiv PGD

Florjanov praznik na Hajdini
Nedelja, 7. maja, je bila v občini Hajdina in fari sv. Martina v znamenju florja-
novega. Še pred slovesno mašo, ki jo je za gasilce daroval naddekan Marijan 
Fesel, je župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar na pobudo dolgoletnega 
gasilca Janeza Vidoviča v prostorih občine pripravil poseben sprejem.

V gasilskem poveljstvu občine Hajdina so se spo-
mnili tistih, ki so pred 27 leti obudili čaščenje sv. 
Florjana. Sprejem jim je pripravil župan mag. Sta-
nislav Glažar.

Pred cerkvijo je gasilce sprejel farni župnik Marijan 
Fesel.

Gasilci so se v paradi, na čelu katere je bil Pihalni orkester iz Podlehnika, podali 
v župnijsko cerkev.

Praznično je bilo tudi pri slovesni maši.
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Kvalifikacije uspešne za 
vse tri hajdoške ekipe

Na stadionu Slovenska Bistrica je bilo 23. aprila izbirno 
tekmovanje za gasilsko olimpijado 2017, ki ga je pripra-
vila Gasilska zveza Slovenije. Tekmovalo je 35 enot, a le 
šestnajstim se je uspelo uvrstiti v nadaljnje priprave za 
gasilsko olimpijado, ki bo med 9. in 16. julijem v Beljaku 
v Avstriji.

Hajdoške gasilke in gasilci – članice A, 
članice B in člani B – ki so pred štiri-
mi leti slavili trojno zmago na gasilski 
olimpijadi v Mulhousu v Franciji, so 
znova dokazali, da so najboljši v drža-
vi, trojna zmaga pa je samo še doda-
tna potrditev pred novim olimpijskim 
nastopom.

Na gasilsko olimpijado v Avstrijo v 
nedeljo, 9. julija, potujejo: mladinci 
PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, mladin-
ke PGD Drenov Grič - Lesno Brdo in PGD 
Andraž nad Polzelo, člani A PGD Žažar, 
PGD Hmeljčič, PGD Tinje, PGD Starše in 
PGD Oplotnica, članice A PGD Hajdo-
še in PGD Šmartno na Pohorju, člani B 

PGD Hajdoše, PGD Šmartno na Pohor-
ju, PGD Kebelj in PIGD Krka Novo mesto, 
članice B PGD Hajdoše in poklicna eno-
ta članov A PIGD Krka Novo mesto. 

TM
Foto: Stanko Kozel, TM
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ČESTITKA OLIMPIJSKIM EKIPAM 
PGD HAJDOŠE
Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril 
tudi župan občine Hajdina mag. Sta-
nislav Glažar ter hkrati čestital člani-
cam A, članicam B in članom B PGD 
Hajdoše za uvrstitev na gasilsko olim-
pijado, ki bo od 9. do 16. julija poteka-
la v Beljaku v Avstriji.
V sklopu operativnega preverjanja 
ekip GPO Hajdina sta sodelovala tudi 
Cestno podjetje Ptuj in iHELP. Izku-
šeni reševalec in podjetnik Andraž 
Ogorevc je gasilcem predstavil defi-
brilator (AED) in jim pokazal temeljne 
postopke oživljanja z uporabo defibri-
latorja, kar so gasilci sprejeli z velikim 
zanimanjem. Hvala CP Ptuj in Andra-
žu Ogorevcu.

TM

V občinskem poveljstvu preverili 
operativne sposobnosti

V nedeljo, 14. maja, je v Športnem parku Hajdoše potekalo preverjanje ope-
rativne sposobnosti ekip Gasilskega poveljstva občine Hajdina. Na zaključku 
operativnega preverjanja so predstavili vse sodelujoče ekipe, Ivan Brodnjak, 
poveljnik GPO Hajdina, pa je podal prve ocene preverjanja.

Svečani utrinek, ko je župan Glažar čestital člani-
cam in članom PGD Hajdoše, ki so se znova uvrstili 

v slovensko gasilsko olimpijsko reprezentanco.

Ekipe GPO Hajdina so pokazale veliko znanja, izkušenj in tekmovalne energije.

V športnem parku je Andraž Ogorevc predstavil defibrilator in pokazal temeljne 
postopke oživljanja.
Foto: Stanko Kozel, TM
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Nove zmage za naše 
gasilce

V soboto, 10. junija, je v Murski Soboti v okviru Bogata-
jevih dni zaščite in reševanja 2017 potekalo mednarodno 
gasilsko tekmovanje pod pokroviteljstvom Uprave RS za 
zaščito in reševanje za člane in članice. Tekmovanja se je 
udeležilo 27 tekmovalnih enot.

Zmagoslavno po zaključku tekmovanja v Murski Soboti

Članice A PGD Hajdoše so za zmago prejele tudi sladko nagrado organizatorjev 
letošnje gasilske olimpijade v Avstriji.
Foto: arhiv društva

Članice B in članice A PGD Hajdoše so zmagale v svojih 
kategorijah in za nagrado zasluženo domov odnesle lepe 
nagrade, člani B PGD Hajdoše pa so bili prav tako odlični 
drugi. Vse tekmovalne enote so prejele praktične nagrade 
in priznanja, za prva tri mesta pa so podelili tudi pokale in 
medalje.

TM

Že trinajstič za pokal 
Gerečje vasi

PGD Gerečja vas je 29. aprila pripravilo že 13. tekmovanje 
za pokal Gerečje vasi za člane in članice ter za starejše ga-
silke in gasilce. Na tekmovališču se je pomerilo 19 tekmo-
valnih enot, čeprav so organizatorji pričakovali nekoliko 
boljšo udeležbo.

Na domačem tekmovanju se je pomerila tudi ekipa članov PGD Gerečja vas.

Letos je bila posebej dobra udeležba pri starejših gasilcih, kjer je nastopila tudi 
ekipa veteranov PGD Slovenja vas.

Še trenutek 
svečane 
podelitve 
pokalov in 
priznanj

Pri članih A je zmagala ekipa PGD Slovenja vas, pri člani-
cah A so 1. mesto osvojile gasilke PGD Zlatoličje, pri starej-
ših gasilcih je zmagala ekipa PGD Hajdoše, med ekipami 
starejših gasilk pa so slavile veteranke PGD Kapla - Pondor.

TM



53

Junij 2017

21 tekmovalnih enot 
letos v Hajdošah

V športnem parku v Hajdošah je bilo v soboto, 27. maja, že 25. tekmovanje 
za pokal Hajdoš 2017 in ligaško tekmovanje za pokal Gasilske zveze Slovenije. 
Letos se je pomerilo le 21 ekip, med temi pa tudi najboljše tekmovalne enote, 
ki se udeležujejo gasilske olimpijade. Predstavila se je tudi hajdoška enota čla-
nov A.

Hajdoški gasilci so bili tudi letos ponosni organiza-
torji tekmovanja v ligi GZS.

Tekmovali so tudi člani A PGD Hajdoše. Foto: Stanko Kozel 

Vzdušje na tekmovanju je bilo enkratno, k temu je veliko 
pripomoglo tudi lepo vreme, sicer pa je bila vrhunec vse-
ga zaključna podelitev z razglasitvijo rezultatov. Tokrat do-
mače ekipe niso ponovile lanskega uspeha, pa vendarle 
zato ni bilo slabe volje, kar je bilo čutiti tudi na podelitvi, 
na kateri sta se predsedniku PGD Hajdoše Davorinu Vido-
viču pridružila še podpoveljnik GZS Zvonko Glažar in haj-
dinski župan mag. Stanislav Glažar.
V kategoriji članov A je slavila tekmovalna enota PGD Ti-
nje 1, med članicami PGD Žižki 1, članice A PGD Hajdoše 

so bile četrte, članom B PGD Hajdoše pa kljub odličnemu 
času ni uspelo zmagati, saj so jih le za odtenek premagali 
člani B PGD Šmartno na Pohorju.
Po 20 letih od prve zlate medalje na gasilski olimpijadi na 
Danskem pa se je v Hajdošah zbrala zlata ekipa članic PGD 
Hajdoše, ki so se občinstvu predstavile v CTIF-vaji in doka-
zale, da še zmeraj zmorejo in znajo poprijeti za orodje. Vse 
čestitke!

TM 

Tekmovalna enota članic PGD Hajdoše, ki je pred natanko 20 leti na Danskem osvojila prvo olimpijsko zlato. 
Na fotografiji so se jim pridružili še Ivan Brodnjak, Andrej Grgovič in Rudi Kofalt, ki so bili na Danskem priča 
temu izjemnemu uspehu. Foto: arhiv društva
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Štirinajstič 
za pokal 

Slovenje vasi
PGD Slovenja vas je na praznični dan, 
v nedeljo, 25. junija, pripravilo 14. 
tekmovanje za pokal Slovenje vasi. 
Tekmovanja so se udeležile le štiri 
tekmovalne enote članov in članic, saj 
je tekmovanje ves čas spremljalo sla-
bo vreme z dežjem, zato je bila tudi 
udeležba nekoliko slabša.

Na letošnjem tekmovanju za pokal Slovenje vasi ni 
bilo pravega vzdušja, saj je slabo vreme naredilo 
svoje.

Tekmovalne enote so se tudi letos po-
merile v vaji z motorno brizgalno in v 
metu torbice, tekmovanje pa je kljub 
slabi udeležbi potekalo brez zapletov, 
kar je znova potrdilo, da se slovenje-
vaški gasilci tudi na tovrstne dogod-
ke znajo dobro pripraviti. Gostom in 
domačim gasilcem se je za podporo 
in udeležbo na tekmovanju posebej 
zahvalil predsednik PGD Slovenja vas 
Uroš Matjašič. Zaključne slovesnosti 
sta se udeležila tudi podžupan obči-
ne Hajdina Karl Svenšek in občinski 
poveljnik Ivan Brodnjak ter na koncu 
sodelovala tudi pri podelitvi pokalov. 

TM

Glažarju še šesti mandat 
predsednika MNZ Ptuj

V začetku junija je v hotelu Roškar v Hajdošah potekala volilna skupščina Med-
občinske nogometne zveze Ptuj, na kateri je sodelovalo 39 delegatov (od 52), 
ki so imeli volilno pravico. Edini kandidat za predsednika je bil mag. Stanislav 
Glažar, po soglasni potrditvi vseh je tako začel še šesti mandat na čelu zveze.

»Letos je bilo evidentiranih zelo ve-
liko kandidatov za organe MNZ Ptuj, 
kar dokazuje, da je bilo dosedanje 
delo dobro in da si mnogi želijo v 
tem sodelovati. Sam lahko rečem, 
da je bila to, da me je za predsednika 
predlagalo 25 klubov in društev, za-
hvala za minulo delo, obenem pa ob-
veznost za naprej, da še naprej tako 
tvorno sodelujemo. Vsi, ki so bili izvo-
ljeni, so preizkušeni delavci v klubih 
in društvih, zato sem vesel, da bodo 
delali v organih zveze, saj bomo lah-
ko tudi nadaljevali kakovostno delo. 
Zagotoviti moramo, da bodo vse lige, 
ki jih vodimo, v skladu s propozicija-

mi, pozornost bo treba posvetiti tudi 
futsalu, obenem pa se bo treba po-
svetiti čim večjemu številu vključeva-
nja deklic v nogomet. Pomemben se-
gment je tudi športna infrastruktura, 
kjer smo v zadnjih letih veliko storili, 
je pa še kar nekaj rezerv. Da ptujska 
zveza deluje dobro, priča podatek, da 
je v njej 35 klubov velikega in malega 
nogometa in nobeden od teh ni pro-
padel – to drugje ni ravno praksa,« je 
novi (stari) predsednik povedal takoj 
po izvolitvi.

JM

Novi (stari) predsednik MNZ Ptuj mag. Stanislav Glažar (v sredini) z obema podpredsednikoma, Fredijem 
Kmetcem in Janezom Janžekovičem
Foto: Tadej Podvršek, Štajerski tednik
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Varovanci trenerja Bojana Špehonja so bili najboljši že v 
rednem delu tekmovanja, prednost so znali obdržati tudi v 
končnici za prvaka. To je po 30 letih prvi naslov za Gerečjo 
vas, ki je bila nazadnje prvak najvišje lige MNZ Ptuj leta 
1987. Ob tem je Boštjan Paveo, predsednik ŠD Gerečja vas, 
povedal: »Ob 50-letnici kluba je osvojitev naslova prvaka 
v Superligi nekaj zares lepega in je prava krona našemu 
praznovanju. Veliko truda je bilo vloženega v to, da smo 
sestavili tako dobro ekipo in da smo imeli za ta rang tek-
movanja tako dobro trenersko ekipo. Za napredovanje v 
višji rang (3. ligo, op. a.) se nismo odločili, razloga pa sta 
dva. Prvi je ta, da se naslednje leto štiri 3. lige združijo v 
le dve in bi bilo za obstanek treba osvojiti mesta med pr-
vimi sedmimi. Zato bi morali za obstanek ogromno vloži-

ti v igralski kader, kar pa bi bilo – to je drugi razlog – za 
nas preveliko finančno breme. Nočemo z glavo skozi zid, 
zato bomo videli, kaj bo prinesla naslednja sezona, v kateri 
bomo prav gotovo znova kandidati za vrh.«
V Superligi sta nastopali tudi ekipi Hajdine in Skorbe. Prva 
je cilj pred sezono izpolnila z uvrstitvijo v zgornjo polovi-
co lestvice in nastopom v končnici za prvaka (končno 4. 
mesto), drugi pa si kot novinki v ligi ni uspelo zagotoviti 
obstanka. 
V 1. ligi občina Hajdina ni imela svojih predstavnikov, ekipi 
Hajdoš in Slovenje vasi sta tekmovali v 2. ligi. V 9-članski 
ligi so Hajdošani končali v zlati sredini, Slovenjevaščani pa 
v spodnjem delu lestvice, na 7. mestu. 

JM, Štajerski tednik

Gerečja vas po 30 letih 
znova zmagovalka 

najvišje lige MNZ Ptuj
Z zaključno slovesnostjo v Zavrču se je končala sezona 
2016/17 v MNZ Ptuj. Ta je bila zelo uspešna tudi za klube 
iz občine Hajdina, izstopa pa članska ekipa Gerečje vasi z 
naslovom prvaka Superlige.

SUPERLIGA
KONČNICA ZA PRVAKA

1. GEREČJA VAS 22 16 3 3 71:28 51
2. STOJNCI 22 13 4 5 52:27 43
3. BUKOVCI 22 10 5 7 44:39 35
4. HAJDINA 22 9 4 9 39:49 31
5. APAČE 22 9 2 11 37:48 29

KONČNICA ZA OBSTANEK
1. CIRKULANE 22 9 4 9 35:30 31
2. KETY EMMI BISTRICA 22 8 6 8 32:31 30
3. SREDIŠČE OB DRAVI 22 6 5 11 28:41 23
4. PODVINCI 22 6 3 13 29:54 21
5. SKORBA 22 5 2 15 35:55 17

2. LIGA MNZ PTUJ
1. POLSKAVA 16 14 1 1 44:13 43
2. GRAJENA 16 14 0 2 72:14 42
3. ZG. POLSKAVA 16 9 2 5 42:26 29
4. LOVRENC 16 6 4 6 22:30 22
5. HAJDOŠE 16 6 3 7 26:26 21
6. MAJŠPERK 16 7 1 8 26:41 21
7. SLOVENJA VAS 16 4 3 9 27:40 15
8. POHORJE OPLOTNICA 16 3 1 12 22:56 10
9. MAKOLE BAR MIHA 16 1 1 14 11:46 4

V imenu NK Gerečja vas je kapetan Tadej Rozman prejel najprestižnejšo lovoriko 
v tekmovanjih pod okriljem MNZ Ptuj – pokal za naslov prvaka Superlige.

Po 30 letih znova slavje v Gerečji vasi 
Foto: Črtomir Goznik

Na zaključni prireditvi MNZ Ptuj sezo-
ne 2016/17 so bili v Zavrču med pre-
jemniki priznanj številni klubi in posa-
mezniki iz občine Hajdina: 
prvak Superlige: Gerečja vas
prvak kadetske lige: Hajdina Golgeter
prvak – veterani zahod 35: Hajdina
najboljši strelec – mladina: Tomaž Goj-
košek (Hajdina Golgeter) 29 zadetkov
najboljši strelec – kadeti: Gregor Predi-
kaka (Hajdina Golgeter) 44 zadetkov
najboljši strelec – veterani zahod 35: Oto 
Pesek (Hajdina) 15 zadetkov
fairplay – 2. razred: Slovenja vas
fairplay – mladina: Hajdina Golgeter
fairplay – kadeti: Hajdina Golgeter
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Za veterani Hajdine 
uspešna sezona

Veterani Hajdine so v letošnji sezoni 2016/2017 tekmovali v ligi U35-zahod 
in na koncu osvojili prvo mesto. Potem ko so po jesenskem delu prvenstva še 
zaostajali za »lokalnimi rivali«, veterani NK Skorba, so v pomladanskem delu 
prvenstva zaigrali odlično in zmagali na vseh šestih tekmah v sezoni.

Ekipa je delovala odlično, homogeno, 
zavzeto, praktično ni bilo tekme, ko bi 
večina igralcev manjkala, tako da s(m)
o si ta naslov več kot zaslužili. Seveda 
s(m)o pri tem tudi uživali, in ne samo 
tekmovali, kar pa je ne nazadnje tudi 
osnovni namen veteranskih lig. Malo 
grenkega priokusa je vendarle bilo za-
znati po obeh finalnih tekmah, prvaka 
»zahodne in vzhodne skupine« sta se 
namreč pomerila med seboj še za na-
slov skupnega zmagovalca veteran-
skih lig U35. Žal smo tukaj »potegnili 
krajšo«, veterani NK Podvinci so bili v 
dveh tekmah rezultatsko boljši in na 
koncu zasluženo osvojili ta laskavi 
naslov. Malo slabša organiziranost v 
zadnjih dveh tekmah s kančkom pod-
cenjevanja nas je morda stala tudi 
tega naslova, a nič zato, priložnost se 
bo ponudila že v naslednji sezoni, ko 
bomo veterani Hajdine upravičeno 
spet kandidirali za sam vrh veteran-
skih lig. Do tedaj pa je še nekaj časa, 
zato sedaj mirno na dopust in z novo 
energijo septembra v ta »naš ljubi no-
gomet«.

SMVeterani Hajdine, prvaki lige U35-zahod
Foto: arhiv NK

Uspešno končana še deseta sezona 
ONŠ Golgeter Hajdina

Otroška nogometna šola Golgeter Hajdina je uspešno končala še deseto sezono svojega delovanja, sezono 2016/2017. 
Spet je za nami zanimiva sezona, polna dogajanja, dobrih in slabih iger, z ogromno treningov in tekem, predvsem pa je 
bila v skladu z našimi osnovnimi cilji – da se otroci dobro počutijo pri nas, da uživajo v igranju nogometa ter da se znova 
in znova vračajo na nogometna igrišča.
V letošnji sezoni smo nastopali s kar 
enajstimi selekcijami, od najmlajših ci-
cibanov U7 vse do mladinske selekcije 
U19, kar priča o tem, da imamo ustre-
zno urejen celoten piramidni sistem 
mladih igralcev. Pri mlajših selekcijah 
od U13 rezultati niso bili v ospredju, 
pomembnejši so bili navajanje otrok 
na delo v skupini, druženje, zabava, 
igranje z žogo idr. Tudi rezultati in le-
stvice se pri teh selekcijah niso vodili. 

Ekipa starejših dečkov U15, ki je letos osvojila 
odlično deseto mesto v 1. ligi NZS U15-vzhod.
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Pri selekciji mlajših dečkov U13 otroci že počasi prehajajo 
na igranje velikega nogometa, saj njihova igra poteka po 
sistemu 8 + 1 med 16-metrskima prostoroma, tudi rezulta-
ti postajajo delno pomembni. 
Naša ekipa je v letošnji sezoni solidno opravila svoje delo, 
saj se je v najmočnejši ligi v MNZ Ptuj dokaj uspešno ko-
sala z vsemi tekmeci. Selekcija starejših dečkov U15 MNZ 
Ptuj je tokrat zasedla »le« četrto mesto v najmočnejši ligi 
U15 MNZ Ptuj. Rezultat žal ni spodbuden, še posebej ob 
dejstvu, da bo ta generacija igralcev v naslednji sezoni 
morala nositi največji delež bremena v 1. SNL U15 – vzho-
dna skupina. Ne bomo pa se kar tako predali. 
Selekcija starejših dečkov U15 NZS je letos dosegla odlično 
deseto mesto, kar je velik uspeh naše šole. V lanski sezoni 
smo za obstanek trepetali vse do konca, letos ni bilo tako, 
obstanek je bil zagotovljen že veliko prej. Kljub določenim 
nihanjem v rezultatih smo na koncu zelo zadovoljni z do-
seženim. Kako tudi ne bi bili, dokaj enakovredno se kosa-
mo z najboljšimi slovenskimi ekipami v kategoriji U15.
Kadetska ekipa U17 je podobno kot lani tudi letos pre-
pričljivo osvojila prvo mesto, tokrat v konkurenci dese-
tih ekip. Zmagali so kar 17-krat, le enkrat izgubili, ob gol 
razliki 135:9. Generacija teh igralcev je odlična, zagotovo 
bomo v naslednjih letih še pisali o njih.
Mladinska ekipa je na koncu osvojila drugo mesto (tudi 
to je odlično), a je treba poudariti, da so največje breme 
v tem tekmovanju nosili prav kadeti. Kadrovsko smo na-
mreč pri mladincih še malo podhranjeni, zato smo potre-
bovali pomoč mlajših igralcev. Ti so svoje delo opravili z 
odliko. Naslednje leto pa na sam vrh.
Kadeti in mladinci so se posledično uvrstili tudi v kvalifi-
kacije za 2. SNL-vzhod, a žal smo, podobno kot lani, tudi 
tokrat naleteli na boljšega nasprotnika (tako vsaj govorijo 
rezultati). Ne bomo se predali, naslednje leto poskušamo 
znova.
Še ena uspešna sezona je torej za nami, sledi nekaj tednov 
oddiha in konce julija začetek nove sezone. Hvala vsem, ki 
ste sodelovali pri tem našem še vedno uspešnem projektu.

Sandi Mertelj

Ekipa kadetov – prvaki lige MNZ PtujEkipa mladincev – podprvaki lige MNZ Ptuj

10. turnir Golgeter 
Hajdina

Otroška nogometna šola Golgeter Hajdina je uspešno 
izpeljala tudi 10. turnir Golgeter Hajdina 2017 za mlade 
nogometaše. Ta je letos potekal 17. in 18. junija v špor-
tnem parku na Hajdini, kjer se ga je udeležilo 45 ekip oz. 
približno 500 otrok. V dveh dneh je potekalo tekmovanje v 
sedmih starostnih kategorijah; v soboto v kategorijah U7, 
U9, U11 in U13, v nedeljo pa še v U8, U10 in U12.

Vzdušje na turnirju je bilo odlično, tudi vreme je letos slu-
žilo, skratka zadovoljstvo je bilo precejšnje. Turnir so si 
ogledali tudi predstavniki občine Hajdina z županom mag. 
Stanislavom Glažarjem na čelu in bili nad potekom tekmo-
vanja vidno navdušeni.
ŠE ENKRAT VEČ ODLIČNO IZPELJAN TURNIR 
GOLGETER HAJDINA 2017
Vodja Otroške nogometne šole Golgeter Hajdina Sandi 
Mertelj je po turnirju povedal: »Organizacija takšnega tur-
nirja ni preprosta, a iz leta v leto nam je lažje. Imamo namreč 
popolno podporo staršev otrok, ki v dneh turnirja pa tudi v dneh 
pred turnirjem priskočijo na pomoč in pomagajo pri izvedbi.

Najmlajši v ONŠ Golgeter Hajdina
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Tudi okrog 50 ekip priča o dejstvu, da se ekipe iz leta v leto 
rade udeležujejo našega turnirja, ki je znan predvsem po 
sproščenem vzdušju, korektnem navijanju gledalcev in otro-
ški zabavi. 
Tudi po tekmovalni plati smo lahko zadovoljni, saj so vse 
naše ekipe ONŠ Golgeter Hajdina prikazale odlične igre, kar 
priča o dobrem delu v naši nogometni šoli. Čestitke še enkrat 
vsem zmagovalnim ekipam in najboljšim posameznikom.«
V kategoriji U7 je slavila ekipa NK Miklavž, tekmovalo je 
sedem ekip, in sicer še: ONŠ Golgeter Hajdina 1 in 2, NŠ 
Korant, NK Videm, NŠ Drava Ptuj in NK Podvinci. Vsi otroci 
so prejeli spominske medalje.
V kategoriji U8 je tekmovalo pet ekip: ONŠ Golgeter Hajdi-
na, NK Aluminij 1 in 2, NK Gorišnica in NK Miklavž. Najboljši 
so bili igralci obeh ekip NK Aluminij, vsi otroci so prejeli 
spominske medalje.
V kategoriji U9 je nastopilo devet ekip, NŠ Drava Ptuj pa je 
v finalu premagala ekipo NŠ Roho, tretje mesto je osvojila 
ekipa NK Podvinci, ki je premagala ekipo NK Videm. Naj-
boljši vratar turnirja je bil Tai Hausmaister (NŠ Roho), naj-
boljši strelec Teo Zupanič (NK Videm) in najboljši igralec Tai 
Primc (NŠ Drava Ptuj).
V kategoriji U10 je nastopilo pet ekip, najboljši pa so bili 
igralci domače ONŠ Golgeter Hajdina 1, drugo mesto je 
osvojila ekipa NK Aluminij, tretje mesto pa ekipa ONŠ Gol-
geter Hajdina 2. Najboljši vratar turnirja je bil Jure Gerečnik 
(ONŠ Golgeter Hajdina 2), najboljši strelec Gal Kosar (ONŠ 
Golgeter Hajdina 1) in najboljši igralec Oskar Medved (NK 
Aluminij). Nagrado za posebno potezo turnirja je prejel Iz-
tok Cebek. Bil je daleč najmanjši igralec na turnirju U10, 
zgodil se je prekršek nad njim, pred prostim strelom mu 
je domači sodnik Teo Glažar zavezal kopačke (sam si jih še 
ne zna), nato pa evrogol pod prečko … Vsi obiskovalci tur-
nirja so zaploskali, pri marsikaterem pa se je pojavila tudi 
kakšna solza navdušenja v očeh.
V kategoriji U11 je nastopilo osem ekip, najboljši pa so bili 
igralci domače ekipe ONŠ Golgeter Hajdina 1, ki so v fi-

nalu premagali ekipo NŠ Korant, tretje mesto je osvojila 
ekipa NK Ormož, ki je na tekmi za tretje mesto premagala 
ekipo NK Zavrč. Najboljši vratar turnirja je bil Adrian Mun-
da (NŠ Korant), najboljša strelka in igralka pa je postala Lea 
Dolinar Šenkiš (ONŠ Golgeter Hajdina 1).

Skupinska fotografija ekip U7

Skupinska fotografija ekip U8

Ekipa U8 ONŠ Golgeter Hajdina

U10 ONŠ Golgeter Hajdina – zmagovalci
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V kategorija U12 je nastopilo pet ekip, 
najboljši pa so bili igralci NK Aluminij, 
drugo mesto je osvojila ekipa ONŠ 
Golgeter Hajdina in tretje mesto NK 
Maribor Tabor. Najboljši vratar turnir-
ja je bil Jan Vid Gorenjak (NK Maribor 
Tabor), najboljši strelec Anej Dukarič 
(NK Aluminij) in najboljši igralec De-
mian Rossi (ONŠ Golgeter Hajdina).
V kategoriji U13, najstarejši kategoriji, 
je nastopilo pet ekip, najboljši pa so 
bili igralci NK Aluminij, drugo mesto 
je osvojila ekipa ND Dravinja in tretje 
mesto NŠ Korant. Najboljši vratar tur-
nirja je postal Alen Kostanjevec (ONŠ 
Golgeter Hajdina), najboljši strelec Va-
lentin Bolcar (NŠ Korant) in najboljši 
igralec Črt Vidovič (NK Aluminij).
ZMAGOVALCI TURNIRJA V 
POSAMEZNIH KATEGORIJAH
U7 – NK Miklavž, U8 – NK Aluminij, U9 
– NŠ Drava Ptuj, U10 – ONŠ Golgeter 
Hajdina, U11 – ONŠ Golgeter Hajdina, 
U12 – NK Aluminij, U13 – NK Aluminij

ONŠ Golgeter Hajdina

Iztok Cebek – poteza turnirja pri U10 Lea Dolinar – naj strelka in igralka turnirja pri U11Gal Kosar – najboljši strelec pri U10

U11 ONŠ Golgeter Hajdina – zmagovalci

Skupinska fotografija ekip U12
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ŠD Gerečja vas dočakalo abrahama

Športno društvo Gerečja vas je bilo ustanovljeno 16. junija 1967. Tako so se 
letos športniki v Gerečji vasi srečali z abrahamom.

Dosedanji predsedniki ŠD Gerečja 
vas: Branko Kirbiš, Štefan Lukas, Janez 
Turnšek, Darko Drevenšek, Karl Svenšek, 
Alojz Požgan, Martin Turk, Jože Panikvar, 
Boštjan Paveo.
Dosedanji trenerji članske ekipe NK 
Gerečja vas (po abecednem vrstnem 
redu): Damjan Bezjak, Karl Breznik, Franc 
Fridl, Tone Grašič, Svetozar Kaisersberger, 
Branko Kirbiš, Branko Krajnc, Tone Lipav-
šek, Štefan Lukas, Stanislav Mesarič, Ivan 
Ornik, Franc Panikvar, Zvonko Pignar, 
Branko Šarenac, Bojan Špehonja, Janez 
Turnšek, Igor Vorih, Ivan Zajc, Franc Ži-
tnik. 
Nekateri najbolj znani igralci, ki so no-
gometno pot začeli v Gerečji vasi: 
Franc Žitnik (Aluminij, Olimpija, Maribor, 
Železničar, Preding – Avstrija);
Leon Panikvar (Aluminij, Maribor, Pri-
morje, Zalaegerszegi, Pecsi MFC – oba 
Madžarska, Kilmarnock – Škotska);
Matjaž Rozman (Aluminij, Interblock, 
Greuther Fürth – Nemčija, Slaven Belu-
po – Hrvaška, Rudar Velenje, Celje);
Marko Drevenšek (Drava, Domžale, Alu-
minij, Allerheiligen, St. Ana am Aigen – 
oba Avstrija).

Ob jubileju je predsednik ŠD Gerečja vas Boštjan Paveo zaslužnim podelil priznanja za pomoč pri delovanju 
društva.

»Spomnim se, kako sem v Gerečjo vas 
iz Maribora prinesel prvo nogometno 
žogo. Fantje so me čakali na avtobusni 
postaji in potem smo vse dni nabijali to 
žogo, vmes pa jo nosili k čevljarju, da 
nam jo je zašil, ko je pač 'spustila dušo',« 

je začetke nogometa v Gerečji vasi 
opisal eden od začetnikov, Štefan Lu-
kas. Ta je v več obdobjih pozneje tudi 
vodil društvo kot predsednik, ob tem 
je bil trener, hišnik, skrbel je za gra-
dnjo potrebne infrastrukture idr. »Mi-
slim, da ni stvari v našem športnem 
parku, pri kateri ne bi sodeloval, po-
znam dobesedno vsak košček, vsako 
desko, vsak kos opeke idr.«
Za dosedanje delo je prejel tudi pri-
znanje sedanjega predsednika Boštja-
na Pavea in najbolj glasen aplavz vseh 
zbranih. Teh se je v soboto, 17. junija, 
v Gerečji vasi zbralo veliko, povabljeni 
so bili nekdanji igralci in funkcionarji 
kluba ter številni podporni člani, brez 
katerih obstoj kluba ne bi bil mogoč. 
Ob tej priložnosti so izdali tudi pu-
blikacijo, v kateri so v sliki in besedi 
predstavili zgodovino društva. 
Odigrani sta bili tudi dve nogometni 
srečanji. Najprej so na zelenico stopili 
mladi iz selekcije U15, med sabo sta 
se pomerili ekipi ONŠ Golgeter Haj-
dina in ŠD Marjeta. Kasneje sta prišli 
na vrsto domači ekipi članov in vete-

ranov, v revijalni tekmi pa mlajši – le-
tošnji prvaki Superlige – niso dovolili 
presenečenja.
Po odigranih tekmah je prišel na vr-
sto slovesni del s podelitvijo priznanj 
in zahval, s katerimi se je predsednik 
ŠD Gerečja vas Boštjan Paveo v imenu 
društva zahvalil vsem, ki so pomagali 
pri razvoju športne dejavnosti v vasi, 
predvsem nogometa. Kot govorniki 
so se zvrstili župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar; v imenu lokal-
ne skupnosti je poudaril pomen do-
brega dosedanjega sodelovanja, obe-
nem pa društvu ob jubileju čestital 
tudi v imenu MNZ Ptuj in NZS. Nato 
je spregovoril predsednik Športne 
zveze občine Hajdina Sandi Mertelj in 
domačinom zaželel modre odločitve 
pri vodenju društva tudi v prihodnje. 
Nekaj misli o vzornem sodelovanju je 
dodal še predsednik vaškega odbora 
Gerečja vas Marjan Rozman. Po slove-
snem delu so obujali številne spomi-
ne, vsak je s kakšno zgodbo dodal ka-
menček v mozaik bogate zgodovine.

Mag. Stanislav Glažar je ŠD Gerečja vas ob jubileju 
predal priznanje v imenu MNZ Ptuj.
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Boštjan Paveo, predsednik NK Gerečja vas, je ob tej prilo-
žnosti povedal: »V 50 letih je bilo opravljenega zares veliko 
dela in ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem mojim osmim 
predhodnikom na mestu predsednika, ki so naše društvo 
ohranjali pri življenju in ga razvijali. 17. 6. 1967 je datum 
ustanovitve, v vseh teh letih pa društvo ne bi moglo obstati 
brez številnih prostovoljcev, ki so in še delamo na vseh nivo-
jih. Smernice imamo postavljene tudi za prihodnost, tako da 
bo klub nedvomno obstajal tudi za nami.«

Jože Mohorič

Proslavo ob 50-letnici delovanja ŠD Gerečja vas sta s tekmo obogatili članska in 
veteranska selekcija NK Gerečja vas.

Maja prva na tekmovanju 
v Novi Gorici

V Novi Gorici so sredi junija potekale kvalifikacije za Atlet-
ski pokal Slovenije, na njih pa so nastopili praktično vsi 
najboljši slovenski atleti in atletinje. Med sedmimi tek-
movalci iz Atletskega kluba Ptuj je tekmovala tudi Maja 
Bedrač.
Maja je nastopila v skoku v daljino, najdlje pa je skočila v 
zadnji, šesti seriji, ko je pristala pri 618 centimetrih. S tem 
je osvojila 1. mesto, zagotovila pa si je tudi nastopa na 
Atletskem pokalu Slovenije za člane in članice, ki bo v Novi 
Gorici na sporedu 9. in 10. septembra.

JM

Nika do polovice 
norme za EP

V začetku junija je v avstrijski Lipnici potekala tekma 
evropskega mladinskega pokala v judu, na kateri je nasto-
pilo pet Slovenk. Med njimi je najboljši rezultat dosegla 
Nika Šlamberger (JK Drava) iz Slovenje vasi. 

Nika se pod vodstvom trenerja Vlada Čuša že intenzivno 
pripravlja za nastop na evropskem kadetskem prvenstvu, 
ki bo konec junija v Litvi, obstajajo pa tudi možnosti za na-
stop na mladinskem evropskem prvenstvu, ki bo jeseni v 
Mariboru. 
Nika je nastopila v kategoriji do 78 kg, v konkurenci 20 
tekmovalk pa je zmagala proti Italijanki Martini Cocco in 
Romunki Cristini Sirbulet, izgubila pa proti Nemkama Lei 
Schmid (ena najboljših na svetu) in Arijani Perić. S tem je 
osvojila končno 7. mesto. S tem rezultatom je izpolnila 
polovico norme za nastop na mladinskem EP (sicer je še 
kadetinja).

JM

Petalni kolesarili 310 km 
do Baške na Krku 

V soboto, 17. junija, zgodaj zjutraj, malo po 4. uri, se je 
začel nov kolesarski podvig za člane Kolesarskega kluba 
Petaln iz Gerečje vasi v občini Hajdina. Osmič so se s kolesi 
podali na dolgo turo, letos pa je bila njihov končni cilj Ba-
ška na hrvaškem otoku Krku. Prevozili so natanko 310 km 
in cilj dosegli že v večernih urah, v nedeljo pa so se že vrnili 
v domači kraj. 

Petalni so tudi za letošnjo kolesarsko turo pridno vadili 
in nabirali kondicijo, zato na poti niso pričakovali nekih 
posebnih težav. Vse so skrbno načrtovali, tako kot vse do-
sedanje podvige, saj so kar dvakrat prevozili pot iz Gere-
čje vasi do Kopra, osvojili so Vršič, Mangart, gorski prelaz 
Grossglockner v sosednji Avstriji in lani Split. Vsi so srečno 
prispeli na cilj, v Baško, od tam pa so se nato z avtomobili 
srečno vrnili domov. Čestitamo!

TM

Dan pred odhodom je pri lokalu Gajec v Gerečji vasi nastala spominska foto-
grafija, na kateri so se Petalnom pridružili Janko Malinger, Karl Svenšek, Brigita 
Pišek in Marjan Rozman, ki so jih tudi podprli ob novem podvigu. Foto: arhiv KK
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SPLOŠNI UKREPI ZA ZAŠČITO PRED 
SONČNIMI ŽARKI
Uporaba primernega izdelka za zaščito pred 
soncem ni edini ukrep, ki nas lahko zaščiti pred 
škodljivimi vplivi sončnih žarkov. Pomembno 
je, da se izogibate sončnim žarkom med 10. 
in 16. uro, ko so ti najmočnejši. Umaknite se 
v senco, telo pa zaščitite z ohlapnimi oblačili 
in pokrivalom. Posebno pozornost morate 
nameniti tudi zaščiti oči in nositi kakovostna 
sončna očala. Kožo negujte tudi po sončenju.
Poskrbite, da pijete zadostne količine tekočine, 
saj tudi s tem kožo vlažimo; ne samo kože, 
ampak celotno telo, tako da ne pride do 
pregrevanja telesa in s tem do sončarice.
Prekomerno izpostavljanje sončnim žarkom 
je še posebej nevarno za ljudi s povišanim 
krvnim tlakom in bolnike po srčnem infarktu. 
Tudi dojenčkov in majhnih otrok posebej 
ne izpostavljajte sončnim žarkom. Sončne 
opekline v otroštvu povečajo tveganje za 
nastanek kožnega raka v kasnejših letih. 
Ker lahko preobčutljivost na koži povzročijo 

tudi nekatera zdravila, vprašajte v lekarni, 
ali pri uporabi vašega zdravila sončenje ni 
priporočljivo.
UPORABA PRIPRAVKOV ZA ZAŠČITO 
PRED SONCEM
Zaščitne pripravke nanašamo na kožo nekaj 
časa pred začetkom izpostavljanja soncu na 
vse izpostavljene dele, ko je koža še hladna 
in suha, ponovno nanašanje je potrebno 
po plavanju, močnem potenju in brisanju z 
brisačo. Nanos pripravka mora biti zadosten, 
kar v praksi pomeni, da na vsako okončino, 
prednjo in zadnjo stran trupa ter glavo z 
vratom nanesemo po 5 ml oziroma 1 čajno 
žličko pripravka. 
Od začetka leta 2007 so oznake na izdelkih 
za zaščito pred soncem v skladu s priporočili 
evropske komisije, tako da so zaščitni faktorji 
razvrščeni po stopnjah zaščite pred soncem in 
niso več podani samo s številčnimi vrednost-
mi glede na absorpcijo UVB-sevanja: nizka 
stopnja zaščite – faktorji 6, 8, 10, srednja 
stopnja zaščite – faktorji 15–25, visoka 
stopnja zaščite – faktorji 30–50, zelo vi-
soka stopnja zaščite – faktorji nad 50.
Ustrezni in zanesljivi izdelki za zaščito pred 
soncem, ki so na voljo v lekarnah, bodo 
poleg osnovne naloge, zaščite pred soncem, 
zadovoljili tudi številnim drugim zahtevam, 
kot so različni tipi kožne pigmentacije, alergije 
ali občutljivosti na sonce, kožne bolezni ali 
posebne potrebe po zaščiti kože pred soncem.
KAKO UKREPATI, KO NAS SONCE ŽE 
OPEČE
Prekomerna izpostavljenost UVB-žarkom 
povzroča na koži poškodbe, ki jih v začetni fazi 
opazimo kot rdečino. Ta se lahko stopnjuje v 
oteklino, bolečino, pekoč občutek. Ko opazite, 

da koža postaja rožnata, se takoj umaknite 
s sonca. Vnetna reakcija nastane približno 
30 minut po sončenju, najmočneje pa je 
izražena šele po 12 oziroma 24 urah. Pogosto 
je zato prepozno, da se s sonca umaknete šele 
takrat, ko je rdečina že prisotna. 
Na opekline nanašajte hladne obkladke, 
saj na ta način lajšate bolečine in nižate 
temperaturo kože. Opekline negujte z geli 
(na primer gel aloe vere), v kasnejši fazi pa z 
vlažilnimi kremami.
IZDELKI ZA ZAŠČITO PRED SONCEM, 
PRIMERNI ZA UPORABO PRI OTROCIH
Ustrezna zaščita otroške kože je še posebej 
pomembna! Otroška koža je tanjša in bolj 
občutljiva za poškodbe pod vplivom sončnih 
žarkov. Poleg tega lahko večja izpostavljenost 
kože soncu v mladosti bistveno poveča 
tveganje za nastanek kožnega raka v 
kasnejših letih.
Na splošno velja, da majhnih otrok ne 
izpostavljamo soncu, ampak jih zaščitimo 
z obleko in senco. Dokler se otrok ne giblje 
samostojno, odsvetujemo uporabo izdelkov 
za zaščito pred soncem (vsaj do 6. meseca 
starosti).
Za zaščito otroške kože izberite izdelke, 
ki vsebujejo anorganske filtre (na primer 
titanov dioksid in/ali cinkov oksid) z visokim 
faktorjem zaščite. Izdelki naj vsebujejo čim 
manj konzervansov in dišav ter naj bodo 
vodoodporni.

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

tel. št.: 02 620 7887
info@lekarna-martin.si

NASVET ZA VEČ ZDRAVJA: Zaščita pred soncem

Zagorela koža daje telesu privlačen videz. Toda pretirano izpostavljanje sončnim žarkom lahko kožo poškoduje in veliko 
prezgodaj postara. Poškodbe kože se lahko v obliki rdečine ali celo opeklin pokažejo takoj, lahko pa šele čez nekaj let ali 
celo čez desetletja (npr. kot prezgodaj postarana koža ali kot kožni rak). Pravilno izbran izdelek za zaščito in nego kože 
med izpostavljanjem soncu in po njem ter upoštevanje priporočil dermatologov ohranjata vitalnost in lep videz kože.

Za pomoč in nasvet pri izbiri ustreznega izdelka za 
zaščito svoje kože povprašajte v Lekarni pri Sv. Mar-
tinu.
Foto: TM

1. Karolina Korošec, Zg. Hajdina 60, roj. 8. 7. 1927, umrla 29. 4. 2017.
2. Franc Korošec, Zg. Hajdina 60, roj. 23. 5. 1952, umrl 30. 4. 2017.
3. Stanko Korošec, Zg. Hajdina 102b, roj. 27. 4. 1931, umrl 13. 5. 2017.
4. Franc Zupanič, Hajdoše 62, roj. 30. 11. 1948, umrl 24. 5. 2017.
5. Slavko Visinski, Gerečja vas 2f, roj. 29. 6. 1936, umrl 20. 6. 2017.

V hvaležen spomin
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Vaško središče v Skorbi 
krasi kip Janeza Pavla II.

V aprilu in maju smo se v moderno zasnovanem vaškem 
središču Skorba lahko prepričali, da se aktivnosti tam po-
spešeno nadaljujejo. Kar lep čas je bil na tem mestu ogro-
men beli kamen, iz katerega je kipar Franc Černelč v zelo 
kratkem času izklesal pravo umetnino, kip papeža Janeza 
Pavla II., ki bo imel v Skorbi, na skrbno izbranem prostoru, 
prav posebno mesto. Projekt vaškega središča Skorba to-
rej po šestih letih vendarle dobiva pravo podobo in naj bi 
bil kmalu predan namenu.
Da je idejni vodja tega projekta domačin Franc Mlakar, 
ni treba posebej poudarjati, saj smo se ob položitvi te-
meljnega kamna tudi v Hajdinčanu o tem na široko razpi-
sali. Četudi so se dela na tem prostoru na videz za nekaj 
časa ustavila, to ni pomenilo, da ideja ne bo uresničena 
in da vaško središče ne bo zaživelo. Zdaj je že lepo vidno, 
da največji del novonastalega vaškega središča zavze-
ma tribuna, na kateri je 132 sedežev, vendar pa okolica 
omogoča, da bo ob večjih dogodkih tam lahko prisotno 
večje število obiskovalcev. Osrednji in najpomembnejši 
del vaškega središča bo kapela, v kateri bo velik, skoraj 
2,5-metrski kip, izdelan iz kar šestih ton belega apnene-
ga kamna. Pripeljali so ga iz Istre in je zelo podoben po-
horskemu marmorju. Mlakar, ki je z iniciativnim odborom 
maja 2011 začel aktivnosti v smeri realizacije tega načrta, 
pa z vso vztrajnostjo, idejami, trudom in ob pomoči ne-
katerih podpornikov v kraju zgodbo uspešno pelje proti 
koncu. Zato je odprtje vaškega središča v Skorbi lahko 
pričakovati že kmalu.
V tej zanimivi zgodbi različnih mnenj in zanimivih ko-
mentarjev je svojo vlogo odlično izpeljal kiparski moj-
ster Franc Černelč. Podnevi je ves čas ustvarjal, sosedje 
vaškega središča so bili gostoljubni in prijazni z njim, 
zvečer pa se je za nekaj trenutkov ustavil pri Megličevih, 
kjer sta Dragica in Jože lepo poskrbela zanj. Tam je nastal 
tudi kratek pogovor, v katerem nam je Franc Černelč med 
drugim povedal: »Zame je bil to velik izziv, sprejel sem to 
delo, čeprav s takim kamnom in s tem materialom še nisem 
delal. Kamen je zame zelo privlačen material, a je lahko tudi 
nevaren, saj mu ne smeš odvzeti preveč. Najprej sem se lotil 
oblike – postave, glava in obraz sta nastajala proti koncu, 
pri delu pa sem uporabljal preprosto orodje. Za tak kraj je 
to kar malo nenavadno, in če bo uspelo, potem verjamem, 
da bo učinek dober in zadoščenje tudi. Veselim se odprtja v 
Skorbi.«

Besedilo in foto: 
TM
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Proslava je pomenila trenutek skupne hvaležnosti in priložnost za 
skupni razmislek o naši samostojni, suvereni in demokratični državi 
Sloveniji. Z glasbo, plesom, recitali, mladostno energijo in otroškim 
nasmehom so proslavo obogatili učenci OŠ Hajdina in Učiteljsko-
-vzgojiteljski pevski zbor OŠ Hajdina. 
Slavnostni govornik na proslavi je bil župan občine Hajdina mag. 

Stanislav Glažar, ob zaključku šolskega leta pa je spregovorila rav-
nateljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber in ob tej priložnosti če-
stitala tudi najuspešnejšim učencem, županu pa se je v imenu vseh 
zahvalila za podarjene vstopnice za obisk Term Ptuj.

Besedilo in foto: TM

Poklon domovini na hajdinskem občinskem trgu
Topel četrtkov večer, 22. junija, je bil v občini Hajdina posvečen osrednji slovesnosti ob dnevu državnosti. Občina Haj-
dina, OŠ Hajdina in ZKD občine Hajdina so skupaj pripravile osrednjo slovesnost ob 26. rojstnem dnevu Slovenije in 
zaključku šolskega leta.


