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Predsednik Pahor na slovesnosti ob 210-letnici 
javnega šolstva na Hajdini
Podeljena priznanja za urejenost domov in vasi
Športni dogodki ob prazniku občine Hajdina

Vesel božič in srečno v letu 2019
 vam želi Občina Hajdina
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Spoštovani občanke in občani, cenjeni 
bralci

Prihajajo dnevi, ki nas vsako leto navdihujejo, 
praznični dnevi, ki se jih ne veselimo kar tako. 
V nestrpnem pričakovanju jim gremo naproti 
zato, ker je to čas, ko lahko pozabimo na vsak-
danje skrbi in obveznosti. To je čas, ko celo 
sami sebi dolgujemo, da upočasnimo korak, 
umirimo besede in misli ter pustimo, da nas 
prevzame čarobnost. Ta ni le v pisanih izlož-
bah in založenih trgovinah. Ni le v prazničnih 
okraskih in tisočih lučeh. Tista najbolj pristna 
čarobnost se naseli v nas samih, v naših srcih, 
je v nasmehih naših najbližjih, v stiskih rok, 
toplih besedah in prijaznih dejanjih.
Zaključek letošnjega leta pomeni tudi zaklju-
ček štiriletnega obdobja delovanja občinske-
ga sveta. S ponosom lahko rečemo, da je bilo 
to obdobje za našo lokalno skupnost izjemno 
uspešno. 
Z veseljem ugotavljam, da smo realizirali 
vse bistvene projekte, ki smo si jih zastavili v 
okviru sprejete strategije in vizije razvoja naše 
lokalne skupnosti. Največ pozornosti je bilo 
namenjene urejanju sekundarne kanalizacije, 
zamenjavi vodovodnih cevi, področju koma-
sacij, agromelioracij, urejanju vaških središč, 
urejanju cestišč, hodnikov za pešce in javni 
razsvetljavi idr. Veliko je bilo realiziranih pro-
jektov, ki prinašajo boljšo kakovost življenja 
vseh naših občanov. Komisija za infrastruktu-
ro, ki jo je vodil Franc Krajnc in je bila sesta-
vljena iz predstavnikov vseh vasi, je uspešno 
bdela nad zastavljenimi projekti. Ob tem je 
vsekakor treba pohvaliti občinsko upravo z di-
rektorico na čelu, podžupana Karla Svenška, 
občinske svetnike, predsednike in člane vaških 
odborov, kajti le zaradi usklajenega delovanja 
smo bili pri realizaciji teh projektov uspešni. 
Veliko pozornosti je bilo namenjene urejanju 
splošne prometne varnosti in varnim šolskim 
potem, kjer smo sledili smernicam Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga 
je strokovno vodil Slavko Burjan. 
Vlaganja v občinske in druge domove ter 
igrišča so omogočila osnovne pogoje za de-
lovanje naših društev. Vsa gasilska društva, ki 

se združujejo v občinsko poveljstvo pod vod-
stvom Ivana Brodnjaka, so bila uspešna na 
preventivnem in operativnem področju. Nika-
kor pa ne moremo, da ne bi izpostavili odlič-
nih tekmovalnih rezultatov naših gasilskih 
enot. Kulturna društva, združena v Zvezo kul-
turnih društev Občine Hajdina, ki jo uspešno 
vodi Hilda Bedrač, so nas razveseljevala s šte-
vilnimi nastopi in prireditvami. Tudi športniki, 
združeni v Športno zvezo Občine Hajdina, so 
pod vodstvom Sandija Mertelja dosegali za-
vidljive rezultate v kolektivnih in individualnih 
športnih panogah. Društva žena in deklet, 
turistično društvo in druga aktivna društva so 
s številnimi projekti, prireditvami in rezultati 
dela poskrbela za prepoznavnost naše obči-
ne v širšem slovenskem prostoru in tudi izven 
naših meja. Veliko se je zvrstilo sprejemov v 
občinski hiši, saj je bilo veliko posameznikov 
in ekip, ki so dosegali vrhunske rezultate na 
različnih področjih. Priča smo bili tudi jubile-
jem naših društev in izdaji številnih publikacij 
ob različnih priložnostih.
Ob skrbi za starejše občane pa smo veliko raz-
mišljali tudi o naši prihodnosti. Tako smo na 
pobudo Komisije za mlade pod vodstvom dr. 
Uroša Gojkoviča realizirali številne projekte, 
za kar smo bili s strani pristojnega ministrstva 
nagrajeni s pridobitvijo certifikata mladim 
prijazna občina.
Tudi v vrtcu in osnovni šoli ter njeni okolici je 
bilo poskrbljeno za izboljšanje pogojev dela in 
različne nadstandardne programe.
Posebej je treba izpostaviti odlično sodelo-
vanje z župnijo Hajdina in našim župnikom 
naddekanom Marijanom Feslom, ki nam je 
vedno pripravljen priskočiti na pomoč. V nje-
govih prostorih smo letos izpeljali že 23. prire-
ditev »Iz mošta vino – pridi na Hajdino«. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem dosedanji-
ma občinskima kletarjema Stanku Glažarju 
in Janezu Žumru iz Hajdoš, ki sta poskrbela, 
da je bila občinsko-farna vinska klet vedno 
polna in dobro obiskana. Prepričan sem, da 
bosta tudi aktualna kletarja Ivan Vogrinec 
in Jožef Meglič, ki prihajata iz Skorbe, vzorno 
skrbela za letošnji pridelek. 
Po zaključenem občinskem prazniku smo 

kot v vseh slovenskih občinah izvajali lokal-
ne volitve. V nov občinski svet so bili izvoljeni 
predstavniki štirih strank. Sestava sveta kaže 
na kontinuirano delo, saj je sedem svetnikov 
iz preteklega mandata, dva, ki sta se ponov-
no vrnila, in pet popolnoma novih. Veseli me, 
da sta v novi sestavi tudi dve predstavnici ne-
žnejšega spola. Občinski svetniki so teritorial-
no primerno razpršeni in z različnih področij 
dela, zato sem prepričan, da bomo presegli 
politične okvire in delovali usklajeno v korist 
občanov. V decembru predvidevamo imeno-
vanje odborov in komisij občinskega sveta, v 
januarju pa še izvolitev vaških odborov.

Spoštovani občanke, spoštovani občani,
na tem mestu se vam zahvaljujem predvsem 
za dosedanje tvorno sodelovanje in izrekam 
zadovoljstvo nad opravljenim delom na raz-
ličnih področjih. Številne aktivnosti, naložbe 
in realizirani projekti so nam lahko spodbuda 
za nadaljnje delo, moja ponovna izvolitev pa 
potrditev, da smo na pravi poti. Do realizacije 
vseh zastavljenih ciljev je pripeljalo usklajeno 
sodelovanje občinskega sveta, uprave in va-
ških odborov. V teh dveh desetletjih samostoj-
nosti naše občine smo lahko na opravljeno 
upravičeno ponosni.
Za nami je uspešno obdobje, pred nami pa 
novi izzivi. Prepričan sem, da jih bomo z našo 
znano homogenostjo, ustvarjalnostjo in za-
gnanostjo tudi uspešno realizirali.
Želim vam prijetne božične in novoletne 
praznike, novo leto 2019 pa naj vam prinese 
veliko zdravja, radosti, miru in medsebojnega 
razumevanja.

Mag. Stanislav Glažar, župan
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UVODNIK

Mag. Stanislav Glažar, župan Občine Hajdina

Pletarski tečaj 
2019

TD Mitra Hajdina znova organizira pletarski tečaj.

Prvo srečanje bo v četrtek, 10. januarja 2019,
ob 17.30 v jedilnici OŠ Hajdina.

Tečaj bo še 17., 24. in 31. januarja ter 14. februarja 2019.

Prijave in dodatne informacije na td.mitra.hajdina@gmail.com 
in po telefonu 02 788 12 60 (OŠ Hajdina, ravnateljica Vesna Me-
sarič Lorber).

Ekskurzija TD Mitra Hajdina
TD Mitra Hajdina želi članom in občanom lepe praznike ter sreč-
no novo leto in vabi na tradicionalno januarsko ekskurzijo, ki bo 
v soboto, 12. januarja 2019.
Tokrat bomo raziskovali Kvarnerski zaliv – Reko, Trsat, Opatijo, 
Kastav, Matulje ...

Program bo objavljen na www.td-mitra-hajdina.si, 
www.hajdina.si in Sip TV.

Veselimo se veselega druženja z vami.

Vesel božič in srečno novo leto 2019
vam želi Uredniški odbor Hajdinčan.

Želimo vam, da bi se vam 
uresničile vse želje,
pričakovanja in sanje, tudi 
tiste,
ki ste jih postavili visoko 
nad oblake. 
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24. oktobra 2018 je potekala 23. re-
dna seja Občinskega sveta Občine 
Hajdina. Sprejeto je bilo naslednje:
1.  Sklepi in zapisnik 22. redne seje.
2.  Predlog Odloka o rebalansu II 
proračuna Občine Hajdina za leto 
2018.
3.  Sklep o potrditvi Letnega pro-
grama športa v Občini Hajdina za 
leto 2019.
4.  Sklep o potrditvi Letnega pro-
grama kulture v Občini Hajdina za 
leto 2019.
5.  Sklep o vrednosti točke za izra-
čun nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča. Vrednost točke za 
izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Ob-
čine Hajdina se v letu 2019 ne spre-
minja in znaša 0,0052 EUR.
6.  Sklep o vrednosti točke za iz-
račun komunalne takse v Občini 
Hajdina. Vrednost točke za izračun 
komunalne takse se v letu 2019 ne 
spreminja in znaša 2,85 EUR.
7.  Sklep o višini najemnine in višini 
enkratnega nadomestila o najemu 
groba ter kupnine za žarni grob na 
pokopališču Hajdina. Višina naje-
mnina se v letu 2019 ne spreminja, 
in sicer:
• za občane Občine Hajdina znaša 

letna najemnina:
 – na starem delu za enojni grob 

17,18 EUR
 – na starem delu za družinski 

grob 26,94 EUR
 – na novem delu za družinski 

grob 35,58 EUR
 – za žarni grob 26 EUR
 – za grobnico 45,45 EUR

• višina o enkratnem nadomestilu 
o najemu groba na pokopališču 
znaša za:

 – enojni grob 116,30 EUR
 – družinski grob 190,93 EUR
 – žarni grob 69,74 EUR
 – uporabo mrliške vežice 19,47 

EUR/dan
 – čiščenje mrliške veže 21,45 EUR
 – uporabo hladilne komore 9,68 

EUR/dan
• za občane drugih občin znaša le-

tna najemnina:
 – na starem delu za enojni grob 

21,14 EUR 
 – na starem delu za družinski 

grob 33,95 EUR
 – na novem delu za družinski 

grob 44,42 EUR
 – za žarni grob 12,70 EUR
 – za grobnico 56,62 EUR

• višina o enkratnem nadomestilu 
o najemu groba na pokopališču 
Hajdina znaša za:

 – enojni grob 141,92 EUR
 – družinski grob 227,53 EUR
 – žarni grob 85,30 EUR
 – uporabo mrliške vežice 24,42 

EUR/dan
 – čiščenje mrliške veže 23,18 EUR
 – uporabo hladilne komore 12,21 

EUR/dan
• višina kupnine za temelje žarne-

ga groba na pokopališču Hajdina 
znaša za grob, katerega mere so 
dolžine 1,60 m in širine 0,80 m, 
537,91 EUR

Vse cene so z davkom na dodano 
vrednost.

Občinska uprava

23. redna seja Občinskega sveta Občine Hajdina

   
 

                                                                                                             
 
 

POROČILO 
O IZIDU LOKALNIH VOLITEV ZA ŽUPANA IN ZA ČLANE OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE HAJDINA DNE 18. NOVEMBRA 2018 
(kratek povzetek) 

 
 
1. Kandidat za župana je dobil naslednje število glasov: 
 
 Št. Kandidati Število glasov Odstotek glasov 
 1. Mag. Stanislav Glažar 1260 100 % 
 
 

Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/2008, 83/2012 in 68/2017; v nadaljevanju – ZLV) ugotovila, da je za župana 
Občine Hajdina izvoljen: 

 
mag. Stanislav Glažar, roj. 13. 12. 1963 
stanujoč Hajdoše 38a, p. Hajdina 

     
Predlagatelji: Slovenska demokratska stranka, Socialni demokrati, Slovenska ljudska 
stranka. 
 

2. Z upoštevanjem vpliva preferenčnih glasov na vrstni red kandidatov na listah 
kandidatov so na podlagi drugega odstavka 18. člena in 86. člena ZLV izvoljeni 
naslednji člani Občinskega sveta Občine Hajdina: 

 
VE Ime in priimek Ime liste kandidatov 

1 Franc Krajnc, roj. 12. 8. 1956 
stanujoč Sp. Hajdina 16a, p. Hajdina 

SDS – Slovenska demokratska 
stranka  
 

2 Hilda Bedrač, roj. 11. 6. 1961 
stanujoča Hajdoše 43, p. Hajdina 
 

SDS – Slovenska demokratska 
stranka  
 

2 Uroš Krajnc, roj. 11. 5. 1980 
stanujoč Skorba 14, p. Hajdina 

SDS – Slovenska demokratska 
stranka 
 

1 Dr. Marjan Leber, roj. 1. 3. 1957 
stanujoč Zg. Hajdina 159, p. Hajdina  

SDS – Slovenska demokratska 
stranka  
 

1 Ivo Rajh, roj. 4. 5. 1965 
stanujoč Draženci 24, p. Hajdina 

SLS – Slovenska ljudska stranka 
 
 

GRB   OBČINE  HAJDINA

16.10.2000  
Občinska volilna komisija 
Občine Hajdina 
Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina 
 
 02 788 30 30, faks 02 788 30 31 
e-naslov: uprava@hajdina.si  

 
LOKALNE VOLITVE 2018 

 

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.

1. izredna seja

Prva izredna seja Občinskega sveta 
Občine Hajdina je potekala 10. de-
cembra 2018 ob 16. uri. Občinski 
svet je na njej imenoval Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja v sestavi: Franc Krajnc, Ivan 
Ogrinc in Karl Svenšek. 

Občinska uprava
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2 Karl Svenšek, roj. 12. 4. 1956 
stanujoč Gerečja vas 4, p. Hajdina 

SLS – Slovenska ljudska stranka 
 
 

2 Ivan Vegelj, roj. 17. 9. 1953 
stanujoč Slovenja vas 61d, p. Hajdina  

SLS – Slovenska ljudska stranka 
 
 

2 Slavko Burjan, roj. 19. 6. 1957 
stanujoč Hajdoše 53a, p. Hajdina 
 

SLS – Slovenska ljudska stranka 
 
 

1 Damijan Cebek, roj. 6. 1. 1975 
stanujoč Draženci 14d, p. Hajdina  

Socialni demokrati (SD) 
 
 

2 Vladimir Abraham, roj. 11. 4. 1968 
stanujoč Hajdoše 66a, p. Hajdina 

Socialni demokrati (SD) 
 
 

2 Ivan Ogrinc, roj. 1. 12. 1964 
stanujoč Skorba 35, p. Hajdina 

Socialni demokrati (SD) 
 
 

1 Janko Merc, roj. 19. 4. 1960 
stanujoč Zg. Hajdina 100c, p. Hajdina 

SMC – Stranka modernega centra  
 
 

2 Aleksander Vaupotič, 12. 9. 1968 
stanujoč Slovenja vas 1a, p. Hajdina  

SMC – Stranka modernega centra  
 
 

1 Nataša Fridl, roj. 12. 4. 1974 
stanujoča Zg. Hajdina 97a, p. Hajdina 

SMC – Stranka modernega centra  

 
Celotno vsebino poročila o izidu lokalnih volitev si je možno ogledati na spletni strani 
Občine Hajdina. 
 
 
Številka: 041-14/2018-1 
Datum: 20. 11. 2018 

 Predsednica OVK Občine Hajdina 
Urška Pesek, univ. dipl. prav., l.r. 

 

4. decembra 2018 ob 17. uri je pote-
kala 1. konstitutivna seja občinske-
ga sveta. 
1. Občinski svet se je seznanil s 
poročilom Občinske volilne komisije 
Občine Hajdina o izidu rednih volitev 
v Občinski svet Občine Hajdina, ki so 
bile 18. novembra 2018.
2. Imenovana je bila Komisija za 
potrditev mandatov članov sveta in 
ugotovitev izvolitve župana v sesta-
vi: Uroš Krajnc, predsednik, Vladimir 
Abraham, član, in Nataša Fridl, članica.

Potrdil se je mandat 14 članom ob-
činskega sveta. Ti so: Vladimir Abra-
ham, Hilda Bedrač, Slavko Burjan, 
Damijan Cebek, Nataša Fridl, Franc 
Krajnc, Uroš Krajnc, dr. Marjan Leber, 
Janko Merc, Ivan Ogrinc, Ivo Rajh, 
Karl Svenšek, Aleksander Vaupotič 
in Ivan Vegelj. Občinski svet se je se-
znanil z mandatom župana mag. Sta-
nislava Glažarja. 

Občinska uprava 
Foto: TM

Utrinek s konstitutivne seje …

Poročilo Občinske volilne komisije Občine Hajdina o 
izidu rednih volitev v Občinski svet Občine Hajdina 
je predstavila predsednica komisije Urška Pesek.

Sejo je vodil najstarejši član občinskega sveta Ivan Vegelj.

1. redna konstitutivna seja

Novi Občinski svet Občine Hajdina v mandatu 2018–2022

Gasilke in gasilci na slavnostnem sprejemu
V prostorih občine Hajdina je bil konec novembra krajši slavnostni sprejem za uspešne tekmovalne enote Gasilskega 
poveljstva občine (GPO) Hajdina, ki so v minuli tekmovalni sezoni dosegle dobre rezultate.

Sprejema se je poleg občinskega vod-
stva, vodstev gasilskih društev in ob-
činskega gasilskega poveljstva udele-
žil tudi Zvonko Glažar, podpoveljnik 
Gasilske zveze Slovenije in poveljnik 
Območne gasilske zveze Ptuj.
Župan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar in poveljnik GPO Hajdina Ivan 
Brodnjak sta na sprejem povabila tek-
movalne enote iz gasilskih društev 
Hajdoše, Gerečja vas in Slovenja vas. 
Po uvodnem nagovoru, v katerem sta 
oba govorca pohvalila delo gasilcev v 
občini na tekmovalnem področju ter 
tudi v operativi in izobraževanju, je 
sledila zahvala posameznim tekmoval-
nim enotam in njihovim mentorjem. 
Za uspešen nastop na državnem gasil-
skem tekmovanju in na pokalnem tek-
movanju GZS sta na sprejemu čestitala 
članicam B PGD Hajdoše za vnovično 

zmago v letni ligi, starejšim gasilcem 
PGD Gerečja vas za četrti mesti – tako 
na pokalnem kot na državnem tekmo-
vanju, starejšim gasilcem PGD Hajdoše 
za končno 8. mesto v pokalnem tek-
movanju starejših gasilcev ter članom 
B PGD Slovenja vas za uvrstitev na dr-
žavno gasilsko tekmovanje za pokal 
Matevža Haceta v Gornji Radgoni in 

uspešen nastop na tekmovanju. 
Pred tekmovalci je zdaj nekaj krajšega 
premora, saj se nov ciklus tekmovanj 
začenja januarja prihodnje leto, do 
takrat pa bodo gasilci pridno vadili in 
nabirali kondicijo. 

Besedilo in foto: Tatjana Mohorko

Župan Glažar, podžupan Svenšek in direktorica občinske uprave Šamprlova so čestitali uspešnim gasilkam 
in gasilcem v GPO Hajdina.
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OBJAVA
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI 

HAJDINA ZA LETO 2019 

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/12) in 
Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Hajdina (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 5/12) Občina Hajdina objavlja

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

OBČINI HAJDINA ZA LETO 2019

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

2. Orientacijska vrednost razpisa
Vrednost razpisa za področje kulture za leto 2019 znaša 
25.240,00 EUR. 

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

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

4.1. Na razpis se lahko prijavijo: kulturna društva in skupine.
Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev 
že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina 
Hajdina oz. so z vsebino programa kandidirali na drugih 
državnih oz. mednarodnih razpisih.

4.2. Izvajalci kulturnih prireditev morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

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

čju kulture;
 – imajo urejeno evidenco o članstvu in drugo doku-

mentacijo, kot to določa Zakon o društvih;
 – imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene 

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

društva.

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

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti 
porabljena v letu 2019. 

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do 
ponedeljka, 28. 1. 2019, na naslov Občina Hajdina, Zgornja 
Hajdina 44a, 2288 Hajdina. Prijave morajo biti oddane v zaprti 
ovojnici z oznako »Javni razpis za sofinanciranje programov 
na področju ljubiteljske kulture – NE ODPIRAJ« osebno ali 
priporočeno po pošti na navedeni naslov; če je vloga poslana 
po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni 
naslov do navedenega datuma. Vloge ni mogoče oddati v 
elektronski obliki. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne 
bo upoštevala. 

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

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

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

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar

Na podlagi 8. člena Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hajdina 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017), Odloka o 
proračunu Občine Hajdina za leto 2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 29/2018) in Letnega programa športa 

Občine Hajdina za leto 2019 Občina Hajdina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV 
ŠPORTA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2019

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin letnega 
programa športa, ki so v javnem interesu v Občini Hajdina za 
leto 2019.

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

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

ganizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v 
športu.

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

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

organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 
športnih aktivnosti;

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

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

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

Športna društva in zveza športnih društev imajo pod enakimi 
pogoji prednost na razpisu pred drugimi izvajalci programov 
športa v občini.
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim 
vsebinam, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature 
na javnem razpisu. 
Posamezni izvajalci športnih vsebin lahko s svojimi programi 
za občinska proračunska sredstva kandidirajo za posamezne 
vsebine le enkrat letno. 

Športne zveze lahko kandidirajo za sredstva le na podlagi 
tistih športnih programov, ki jih izvajajo same in ki jih 
posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v 
svoje programe, s katerimi kandidirajo za sredstva.

V. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Občina Hajdina za leto 2019 razpisuje sredstva za 
sofinanciranje športnih programov v skupni višini 60.046,00 
EUR iz proračunskih postavk 1805101 in 1805106, in sicer 
posamezno za naslednje vsebine športa:

Vsebina in obseg sredstev za leto 2019 EUR %

1. Interesna športna vzgoja predšolskih in 
šoloobveznih otrok

200,00 0,3

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

16.000,00 26,6

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

7.503,00 12,5

4. Športna rekreacija 5.300,00 8,8

5. Kakovostni šport 25.000,00 41,6

6. Delovanje športnih zvez 6.043,00 10,1

Skupaj 60.046,00 100

VI. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH VSEBIN
Pogoji, merila in normativi, na podlagi katerih bodo izbrani 
izvajalci letnega programa športa v Občini Hajdina za leto 
2019, so podrobneje določeni v Odloku o postopku in merilih 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hajdina.

VII. DOLOČITEV OBDOBJA, V KATEREM MORAJO BITI 
PORABLJENA SREDSTVA
Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli v letu 2019. Rok 
za porabo sredstev je 31. 12. 2019. Sredstva niso prenosljiva.

VIII. ROK IN NAČIN PREDLOŽITEV VLOG
Zbiranje vlog na javni razpis začnemo z datumom objave 
razpisa na spletni strani Občine Hajdina in na krajevno 
običajen način. Kandidati morajo vloge za sofinanciranje 
programov športa poslati ali oddati osebno na naslov Občina 
Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina – s pripisom ŠPORT 
2019, najpozneje do 22. 1. 2019.. Vloge, poslane po pošti, 
morajo na občino prispeti do navedenega datuma.
Vloge morajo biti oddane izključno na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije in morajo vsebovati vsa potrebna dokazila.
Nepravočasno oddane vloge ne bodo upoštevane.

OBJAVA
 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI HAJDINA ZA LETO 2019
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Sprejema so se udeležili: Kaja Abraham, mag. razrednega 
pouka, Maša Hren, mag. kemijske tehnologije s področja 
korozije, Tadeja Tumpej, mag. biotehnologije, in Marko 
Vidovič, mag. strojništva, smer inženirsko oblikovanje iz-
delkov. Na sprejem sta bila povabljena tudi Nina Vaupotič 
in Blaž Gojkošek.
Župan Glažar je v čestitki mladim diplomantom izrazil za-
dovoljstvo, da se mladi odločajo za študij, da so uspešni 
pri tem in pri iskanju primerne službe. Zahvalil se jim je za 
trud, vztrajnost, s čimer prispevajo tudi k promociji svoje 
lokalne skupnosti, je še dodal. Udeležencem sprejema je 
na kratko predstavil tudi vse ukrepe, ki jih občina Hajdina, 
mladim prijazna občina, uspešno izvaja.

Besedilo in foto: TM

Celoten avtocestni odsek A4 med Dra-
ženci in Gruškovjem v skupni dolžini 
13 kilometrov je namenjen v prvi vrsti 
izboljšanju kakovosti življenja ljudi v 
regiji in povečanju prometne varnosti. 
Ker leži nova avtocesta na povezavi 
med dvema mednarodnima prehodo-
ma Šentilj in Gruškovje, bo omogočila 
tudi nemoten daljinski in mednarodni 
promet skozi našo državo. S tem je v 
celoti dograjena skupno 33 kilometrov 
dolga podravska avtocesta A4 med 
Slivnico (Mariborom) in Gruškovjem, 
ki predstavlja del celovitega vseevrop-
skega prometnega omrežja. 
POGODBENA VREDNOST DEL ZNAŠA 
56,2 MILIJONA EVROV
Pogodbeni izvajalec del na odseku 
med Podlehnikom in Gruškovjem je 
bil sarajevski Euro-Asfalt, pogodbena 
vrednost del pa znaša 56,2 milijona 

evrov. Naložba v avtocestni odsek se fi-
nancira iz lastnih sredstev investitorja 
Dars, sredstev programa Vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-T) Evropske 
unije, sredstev kohezijskega sklada EU 
in kredita Evropske investicijske banke.
Gradnja 5,8-kilometrskega odseka 
med Podlehnikom in Gruškovjem je 
stekla poleti 2016. 
Novozgrajena avtocesta, na kateri so 
trije nadvozi, dva podvoza, 12 mostov 
in predor Log z galerijo, je predana 
prometu kot sodobna štiripasovna av-
tocesta v normalnem prečnem profilu 
z odstavnima pasovoma in priključk-
om Zakl. Župan občine Hajdina mag. 
Stanislav Glažar je ob odprtju podra-
vske avtoceste, ki pelje tudi skozi obči-
no Hajdina, povedal: 
»Po dolgih letih lahko z veseljem ugota-
vljamo, da je želja številnih prebivalcev 

Podravja končno uresničena. Prvi del 
podravske avtoceste je bil končan pred 
devetimi leti, ko je promet stekel od Sliv-
nice do Dražencev. Lani je Dars končal 
še odsek med Draženci in Podlehnikom. 
Letošnje odprtje zadnjega dela avto-
ceste do mejnega prehoda s sosednjo 
Hrvaško pa pomeni velik napredek pri 
uresničevanju nacionalnega programa 
izgradnje avtocest. Zaključek izgradnje 
omenjene ceste pomeni veliko olajšanje 
in prednost za tukaj živeče prebivalce v 
smislu dostopa in prometne varnosti. 
Zahvala pa gre tudi posameznikom iz 
civilnih iniciativ, ki so opravile levji delež 
pri argumentiranju nujnosti izgradnje.«

TM

Dars odprl slabih šest kilometrov avtoceste od 
Podlehnika do mejnega prehoda Gruškovje

Družba Dars je v petek, 30. novembra, predala prometu še zadnji del podravske avtoceste A4 med Draženci in medna-
rodnim mejnim prehodom Gruškovje. Otvoritveni trak na uradnem odprtju 5,8 kilometra dolge štiripasovnice so prere-
zali ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, evropska komisarka za promet mag. Violeta Bulc in predsednik 
uprave družbe Dars dr. Tomaž Vidic.

Dokončan je še zadnji del podravske avtoceste od 
Podlehnika do Gruškovja.

Slavnostni trenutek na novi podravski avtocesti

Otvoritvene slovesnosti se je med mnogimi vabljenimi gosti udeležil tudi župan občine Hajdina mag. Sta-
nislav Glažar.

Kmetje z območja ob Dravi opozorili na škodo zaradi 
poplavljanj

Lastniki kmetijskih zemljišč ob reki Dravi iz občin Duplek, Starše in Hajdina, ki so jim jesenske poplave povzročile ogro-
mno škode na kmetijskih površinah, so se organizirali v civilno iniciativo »Poplave ob reki Dravi«. Svoje težave in zahte-
ve so v novembru predstavili na novinarski konferenci v Slovenji vasi.
Ob nedavnih poplavah v Podravju od Maribora do Sredi-
šča ob Dravi je bilo pod vodo nekaj sto hektarjev najbolj-
še obdelovalne zemlje in zato so kmetje zdaj odločeni, da 
bodo prek civilne iniciative poslej izražali nezadovoljstvo 
in svoje zahteve zaradi škode, ki jim jo povzročajo vse bolj 
pogoste poplave reke Drave. Od pristojnih v državi priča-
kujejo ukrepe, podali bodo predloge za odškodnine. Kot 
so poudarili, njihov končni cilj ni odškodnina, temveč sa-
nacija reke Drave, ki je zdaj nujna in neizogibna. 
Silvo Drevenšek, kmetovalec iz Gerečje vasi, vodja civilne 
iniciative, je povedal, da reka Drava ob vsakih malo večjih 
poplavah poplavi najbolj rodovitna polja na območju ob 
Dravi, od Dupleka do Ptuja, na tisoč hektarjih in še nadalj-
njih 300 hektarjev do hrvaške meje. 
CILJ NI ODŠKODNINA, AMPAK SANACIJA REKE DRAVE
Silvo Drevenšek je ob zaključku povedal, da bodo sklicali 
odgovorne, predstavnike ministrstva za kmetijstvo in tudi 
Dravskih elektrarn Maribor. V načrtu imajo pripravo pre-

dloga zakona, s katerim bi bili lastniki zemlje na stalnem 
poplavnem območju deležni odškodnine. »A naš glavni 
cilj ni odškodnina, je le sredstvo za dosego cilja. Naš cilj je sa-
nacija reke in za to se bomo zavzemali, saj smo prepričani, 
da brez poglobitve struge v prihodnje ne bo šlo,« je še dejal 
Drevenšek.

TM

Problem poplav je trgovanje z vodo, menijo obdravski kmetje. 
Foto: TM

IX. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za šport opravila po preteku 
razpisnega roka. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s 
pomanjkljivo dokumentacijo bodo predlagatelji pozvani, 
da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih po 
določenem roku predlagatelj ne dopolni, se zavržejo.

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu 
Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, v času uradnih ur. Razpisna 
dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine www.
hajdina.si, dodatne informacije lahko dobite pri Mariji Rozman 
tel.: 02/788 30 36.
Datum: 11. 12. 2018

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar

Župan čestital novim 
diplomantom

V prostorih občine Hajdina je bil 22. novembra slovesni 
sprejem, na katerega je župan mag. Stanislav Glažar po-
vabil nove diplomante iz občine Hajdina. Na sprejemu sta 
se mu pridružila podžupan Karl Svenšek in direktorica ob-
činske uprave Valerija Šamprl.

Župan mag. Stanislav Glažar s sodelavci v družbi letošnjih diplomantov. Česti-
tamo!

Utrinek s sprejema, ko so mladi predstavili vsak svojo zgodbo, povezano s štu-
dijem in zaposlitvijo.
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V Skorbi simbolično odprli križišče z novim opornim 
zidom

V tednu po občinskem prazniku so v naselju Skorba izpeljali simbolično odprtje nove pridobitve. Občini je namreč letos 
jeseni po nekajletnih prizadevanjih in dogovorih z lastniki zemljišč in vaško skupnostjo uspelo dokončati rekonstrukcijo 
križišča dveh javnih poti, hkrati pa zgraditi še povsem nov betonski oporni zid.

Obstoječe križišče že dlje časa ni 
ustrezalo minimalni zagotovitvi pro-
metne varnosti, največjo nevarnost za 
vse udeležence v prometu pa je pred-
stavljal stari betonski oporni zid, ki se 
je nevarno nagnil proti cestišču in je 
predstavljal nevarnost tako za pešce 
kot kolesarje in druge udeležence v 
prometu.
Stari oporni zid so porušili, zgradili 
novega, nekoliko razširili cesto in pri-
dobili večjo preglednost v križišču. Za 
vse udeležence v prometu, še posebej 
pa predšolske in šoloobvezne otroke, 
je poslej pot v šolo precej varnejša. 
Kot je na odprtju povedal župan ob-
čine Hajdina mag. Stanislav Glažar, 
vrednost naložbe znaša dobrih 61 ti-
soč evrov, občina pa je v višini blizu 
40 tisoč evrov pridobila sredstva iz na-
slova zakona o sofinanciranju občin. 
Občini se je za posluh in dobro sode-

lovanje tudi v tem projektu v imenu 
vaške skupnosti zahvalila predsedni-
ca Renata Gabrovec, pri rezanju vrvi-
ce pa so se županu Glažarju in vaški 
predsednici pridružili še občinski sve-

tniki Ivan Ogrinc, Uroš Krajnc in Uroš 
Matjašič. Slavje se je nato nadaljevalo 
na Pušlšanku.

Besedilo in foto: TM

Slavnostni trenutek v Skorbi, ko so novo pridobitev tudi uradno predali v uporabo.

Vaščani in gostje so se sprehodili po varni poti …

Podpisana pogodba o izvedbi geodetskih del na 
komasacijskem območju Hajdina 4

V torek, 11. decembra, je bila v prostorih občine Hajdina podpisana pogodba o izvedbi geodetskih del na komasa-
cijskem območju Hajdina 4 med občino Hajdina in Geodetskim zavodom Celje. Pogodbo sta podpisala župan občine 
Hajdina mag. Stanislav Glažar in direktor Geodetskega zavoda Celje Dominik Bovha.

Za izvedbo geodetskih in agrome-
lioracijskih del v sklopu komasaci-
je kmetijskih zemljišč na območju 
Hajdina 4 v občini Hajdina je bil iz-
bran izvajalec za geodetska dela, 
katerih vrednost znaša 198.515,69 
EUR. Operacija se sofinancira v višini                     
100 % iz Evropskega sklada za ra-
zvoj po   deželja in iz proračuna RS, 
iz Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014–2020 iz 2. javnega 
razpisa za podukrep 4.3 Podpora za 
naložbe v infrastrukturo, povezano 
z razvojem, posodabljanjem ali pri-
lagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, 
operacija: Izvedba agromelioracij na 
komasacijskih območjih.
Komasacijsko območje Hajdina 4 ob-
sega del katastrske občine Hajdina 
in del Dražencev v skupni površini 
117,50 ha. Na območju je po obsto-

ječem stanju 338 parcel. Predvideno 
število parcel po komasaciji je oce-
njeno na okrog 200. Komasacija bo 
končana v letu 2020.

Občinska uprava

Podpisana je še ena pogodba za izvedbo komasacij na območju Hajdine in v delu Dražencev.
Foto: Rok Golob

Sprejem za diamantni maturantki
V soboto, 17. novembra, je bil v prostorih občine Hajdina sprejem za diamantni maturantki Nino Ekart in Nušo Petek.

Nina in Nuša sta obiskovali Gimna-
zijo in srednjo kemijsko šolo Ruše 
in na poklicni maturi dosegli velik 
uspeh ter se vpisali med pet dia-
mantnih maturantk. Za ta izjemni 
dosežek jima je čestital župan mag. 
Stanislav Glažar in podelil priložno-
stni darili, čestitki pa sta dodala tudi 
podžupan Karl Svenšek in direktori-
ca občinske uprave Valerija Šamprl.

TM
Utrinek s sprejema v prostorih občine Hajdina 
Foto: arhiv občine
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Jubilejni, 20. praznik Občine 
Hajdina

V Občini Hajdina je bilo tudi ob letošnjem, 20. občinskem prazniku slovesno, 
osrednji praznični dan pa je bil na martinovo soboto, 10. novembra. Prazniku 
je bilo posvečenih kar nekaj prireditev in prijetnih dogodkov, na osrednji slo-
vesnosti pa je bil slavnostni govornik župan mag. Stanislav Glažar, ki je pred-
stavil dogodke in dosežke občine od lanskega do letošnjega praznika ter vizijo 
občine za naprej.

Osrednji praznični dan lokalne sku-
pnosti se je že po tradiciji začel s kul-
turno prireditvijo Iz mošta vino – pridi 
na Hajdino v župnijski cerkvi, kjer sta 
prisegla aktualna kletarja iz vasi Skor-
ba, praznovanje pa se je nadaljevalo 
v prireditvenem šotoru, kjer je bila 
osrednja občinska slovesnost, na ka-
teri so se občankam in občanom pri-
družili letošnji občinski nagrajenci in 
številni vabljeni gostje. 
Župan Občine Hajdina mag. Stani-
slav Glažar je v slavnostnem nagovo-
ru poudaril, da letošnji praznik obči-
ne pomeni tudi zaključek štiriletnega 

obdobja, ki je bilo za občino izjemno 
uspešno. Dodal je, da so skozi to ob-
dobje spoštovali osnovno načelo, da 
poskušajo pridobiti čim več sredstev 
iz državnih in evropskih virov ter so-
razmerno razvijati celotno občine kot 
tudi različne dejavnosti. 
»Z veseljem lahko ugotavljam, da smo 
realizirali vse bistvene projekte, ki smo 
si jih zastavili v okviru sprejete strate-
gije in vizije razvoja naše lokalne sku-
pnosti. Največ pozornosti je bilo na-
menjene urejanju prometne varnosti, 
urejanju cestišč, hodnikov za pešce in 
javni razsvetljavi, kjer smo sledili smer-

nicam Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 
Prioritete so bile urejanje sekundarne 
kanalizacije, zamenjave vodovodnih 
cevi, področje komasacij, agromeliora-
cij, urejanje vaških središč idr. Tudi v vrt-
cu in osnovni šoli ter njeni okolici je bilo 
poskrbljeno za izboljšanje pogojev dela 
in različne nadstandardne programe.
Veliko je bilo projektov, ki prinaša-
jo boljšo kakovost življenja vseh na-
ših občanov,« je poudaril Glažar in 
ob tem pohvalil tudi delo občinske 
uprave, občinskega sveta, komi-
sij in odborov ter vaških odborov. 

Na slavnostnem dogodku je izpostavil 
tudi dobro in uspešno delo društev v 
občini, pohvalil je tako kulturnike kot 
športnike, gasilce, turistično društvo, 
društva žensk ter ob tem poudaril, da 
občina vsem društvom omogoča kar 
najboljše pogoje za delo. Izpostavil je 
dobro sodelovanje z župnijo, pohvalil 
je tudi hajdinske kletarje. 
HAJDINA JE MLADIM PRIJAZNA OB-
ČINA Z VELIKO IZZIVI
Ob skrbi za starejše občane so v občini 
razmišljali tudi o mladih. Na pobudo 
komisije za mlade pod vodstvom dr. 
Uroša Gojkoviča jim je uspelo realizira-
ti številne projekte in za kar so pridobili 
tudi certifikat mladim prijazna občina.
»Številne aktivnosti, naložbe in realizi-
rani projekti so nam lahko spodbuda 
za nadaljnje delo. Do realizacije vseh 

zastavljenih ciljev je pripeljalo usklajeno 
sodelovanje občinskega sveta, uprave in 
vaških odborov. V teh dveh desetletjih 
samostojnosti naše občine smo lahko na 
opravljeno upravičeno ponosni. Seveda 
pa je pred nami še veliko izzivov. Glede 
na aktivnost, homogenost in ustvarjal-
nost naših občanov pa lahko optimistič-
no zremo v prihodnost,« je končal svoj 
nagovor župan Občine Hajdina.
PODELJENA NAJVIŠJA PRIZNANJA 
OBČINE HAJDINA
Podeljena so bila tudi najvišja občin-
ska priznanja, župan mag. Stanislav 
Glažar in predsednik ŠZ Občine Hajdi-
na Sandi Mertelj pa sta podelila še pre-
hodni pokal najbolj športni vasi v času 
občinskega praznika. Pokal je letos 
osvojila Skorba. Za dobro vzdušje in 
odlično postrežbo vseh so na osrednji 

slovesnosti poskrbeli vaščani Skorbe s 
predsednico vaške skupnosti Renato 
Gabrovec. 
Ob prazniku občine so posamezni-
kom, ki so veliko prispevali k razvoju 
skupnosti in tudi k prepoznavnosti ob-
čine, podelili najvišja občinska prizna-
nja za leto 2018. Podelitev so opravili 
župan mag. Stanislav Glažar, podžu-
pan Karl Svenšek in direktorica občin-
ske uprave Valerija Šamprl.
Simona Hazimali je prejela brona-
sti grb za večletno aktivno delo na 
kulturnem področju, Jožef Ekart 
je prejel srebrni grb za aktivno-
sti na področju šolstva in različnih 
področjih vaške skupnosti, prav 
tako srebrni grb je prejel Zvon-
ko Glažar za večletna dejanja, pri-
zadevnost in zasluge v gasilstvu. 
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Zlati grb Občine Hajdina je prejel Ra-
doslav Simonič za prizadevanja za 
ustanovitev občine, za vodenje občine 
v treh mandatih kot župan, za zasluge 
in razvoj občine na različnih področjih 
življenja in dela lokalne skupnosti.
Župan Občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar pa je ob letošnjem 20. prazniku 
Občine Hajdina priznanje župana po-
delil Ivanu Ogrincu st. 

Tatjana Mohorko
Foto Langerholc

NASTOPAJOČI NA OSREDNJI 
PRAZNIČNI SLOVESNOSTI

Osrednjo občinsko slovesnost je 
v prireditvenem šotoru spremljal 
tudi izbrani kulturni program, v 
katerem so se predstavili: učen-
ci OŠ Hajdina, Luka Šlamberger, 
Štajerski frajtonarji in folklorna 
skupina KPD Hajdina.
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Podeljena priznanja za urejenost domov in vasi

Že po tradiciji so bila na osrednji slovesnosti ob prazniku občine Hajdina podeljena tudi priznanja za najbolj urejeno 
vaško skupnost, poslovni objekt, kmetijo ter vrtnice za najbolj urejene domove v občini Hajdina. Priznanja so podelili 
župan mag. Stanislav Glažar, predsednica TD Mitra Hajdina Sonja Brlek Krajnc, podpredsednik TD in član ocenjevalne 
komisije Franc Krajnc in direktorica občinske uprave Valerija Šamprl.

Med poslovnimi objekti je posebno priznanje za urejenost prejelo podjetje Va-
uda z Zg. Hajdine.

Vaška skupnost Hajdoše je letos osvojila največ točk komisije.

Bronasto vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko hišo je prejela Terezija Cvilak 
iz Slovenje vasi.

Letošnja ocenjevalna komisija si je v 
organizaciji Turističnega društva Mi-
tra Hajdina ogledala vse predlagane 
stanovanjske hiše, poslovne objekte, 
kmetije in vaška središča ter jih oce-
nila. 
Letošnja priznanja so prejeli: Vaška 
skupnost Hajdoše, Prevozništvo, tr-
govsko in storitveno podjetje Vauda, 

Zg. Hajdina – priznanje za vzorno 
urejen poslovni objekt, kmetija Pesek 
iz Slovenje vasi – priznanje za vzor-
no urejeno kmetijo, Terezija Cvilak iz 
Slovenje vasi – bronasto vrtnico za 
vzorno urejeno stanovanjsko hišo, 
družina Obran iz Dražencev in druži-
na Bračič – Kmetec iz Dražencev - sre-
brni vrtnici za vzorno urejeno stano-

vanjsko hišo ter Anica in Vlado Žitnik 
iz Hajdoš – zlato vrtnico za vzorno 
urejeno stanovanjsko hišo.
Čestitka vsem nagrajencem!

TM
Foto: Silvestra Brodnjak

Priznanje za vzorno urejeno kmetijo je prejela kmetija Pesek iz Slovenje vasi.

Srebrno vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko hišo je prejela družina Bračič – 
Kmetec iz Dražencev. 

Dobitniki priznanj za urejenost v letu 2018 na osrednji prireditvi ob 20. občinskem prazniku. Foto: Langerholc

Srebrno vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko hišo je prejela družina Obran.

Najvišje priznanje – zlato vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko hišo – sta pre-
jela Anica in Vlado Žitnik iz Hajdoš.
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Iz mošta vino – pridi na Hajdino s 
prisego kletarjev iz Skorbe

V cerkvi sv. Martina na Hajdini je bila že po tradiciji pred osrednjo občinsko 
slovesnostjo 23. kulturna prireditev Iz mošta vino – pridi na Hajdino. Pred žu-
panom mag. Stanislavom Glažarjem, hajdinskimi kletarji in zbranimi na slove-
snosti sta letos prisegla aktualna kletarja Ivan Vogrinec in Jožef Meglič iz Skor-
be. Posebna gostja slovesnosti je bila ptujska vinska kraljica Eva Gašperšič.

Slovesnost se je začela že v priredi-
tvenem šotoru s prinašanjem belega 
in rdečega vina ter vpisom v posebno 
knjigo, nato pa se je slavje nadaljeva-
lo pred cerkvijo, kjer so letos zaigrali 
Štajerski frajtonarji, aktualna kletarja 
sta sodček napolnila z mladim vinom, 
farni župnik Marijan Fesel pa je zbrane 
povabil v cerkev, kjer se je nadaljeval 
kulturni program. Pozdravni nagovor 
je imel župan mag. Stanislav Glažar, v 
kulturnem programu pa so nastopili 

učenci OŠ Hajdina, Štajerski frajtonarji 
in drugi kulturniki iz občine. Ob prije-
tnem kulturnem programu je diakon 
Primož Lorbek opravil še blagoslov 
mladega vina, gledališčniki iz Skorbe 
so poskrbeli za šaljivo točko, pesem 
En starček pa je letos odpel operni 
pevec in član Slovenskega okteta Tim 
Ribič.

TM
Foto: Langerholc
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Slovesno na god farnega zavetnika

Na martinovo nedeljo, 11. novembra, je bilo že po tradiciji slovesno v župnijski 
cerkvi sv. Martina na Hajdini, kjer so se pri praznični maši zbrali številni župlja-
ni, hajdinski kletarji, župan mag. Stanislav Glažar in drugi gostje.

Praznično mašo je tudi letos daroval 
msgr. dr. Stanislav Slatinek ob soma-
ševanju domačega župnika naddeka-
na Marijana Fesla in diakona Primoža 
Lorbka. 
Ob koncu praznične maše se je župnik 
Fesel zahvalil prav vsem, ki so skozi 
leto in še posebej ob župnijskem pra-
zniku pomagali ter sodelovali na žu-
pnijskih in drugih dogodkih. Po maši 
se je praznično vzdušje nadaljevalo v 
prireditvenem šotoru, kjer so za po-
gostitev poskrbeli skorbovski gospo-
dinje in gospodarji, za vinsko kapljico 
pa kletarja Ivan Vogrinec in Jožef Me-
glič. 

Besedilo in foto: TM

Mašo ob prazniku župnijskega zavetnika sv. Marti-
na je tudi letos daroval msgr. dr. Stanislav Slatinek.

Aktualna kletarja Ivan Vogrinec in Jožef Meglič ob 
martinovem sodčku

Po praznični maši se je slavje nadaljevalo s pogostitvijo v šotoru.

Vaščani Skorbe in aktualna kletarja po nedeljskem slavnostnem dogodku

19. Štajerska frajtonarica
Letošnja nagradna revija je bila 19. po vrsti. Letom primerna sta bili tudi ude-
ležba in kakovost igranja. Lahko se pohvalimo, da smo na Hajdino privabili 
resnično odlične glasbenike iz Koroške in širše Štajerske. Tako so nam zaigrali 
številni udeleženci letošnjega finala Zlate harmonike Ljubečne.

Uvodoma so zapele gostje iz Cirkovc, 
Kreativke po imenu, sledilo je nekaj 
čudovitih verzov naše pesnice Olge 
Vidovič. Tudi letos je prireditev pove-
zovala Monika Kelenc. Pred začetkom 
revije je na oder povabila Primoža 
Kelenca, predsednika Kulturnega dru-
štva Valentin Žumer Hajdoše, in župa-
na mag. Stanislava Glažarja, ki je pri-
reditev slovesno tudi odprl. Vmes so 
nam zaigrali Ljudski godci iz Hajdoš, 
zapela Sara Drevenšek, med večerjo 
pa Pihalna godba Občine Markovci.
Strokovno komisijo so sestavljali 
predsednik Branko Klavžar ter člana 
Blaž Hameršak in Siniša Čeh. Ocenjevali 
so ritem, muzikalnost, nastop in izbor 
pesmi. V mlajši kategoriji do 15 let 
se je predstavilo 13 harmonikarjev 
in harmonikaric. Med njimi sta bila 
tudi dva domačina – Lara Tekmec iz 
Hajdoš in Luka Šlamberger iz Skorbe. 
Lahko sta ponosna na svoj nastop, a 
konkurenca je bila res huda. Po prvem 
krogu so se v mlajši skupini razvrstili 
takole: 1. mesto Danaja Grebenc, 2. 
mesto Tina Kalajžič in 3. mesto Uroš 
Ber.
Vsi trije so se uvrstili v drugi krog in se 

potegovali za skupno zmago in prve 
tri denarne nagrade. Potrditev kako-
vosti je pogled na prva tri mesta, saj je 
Tina Kalajžič letošnja absolutna zma-
govalka tekmovanja za Zlato harmo-
niko Ljubečne 2018. 
V starejši kategoriji je sodelovalo 
devet tekmovalcev. Razvrstitev po 
prvem krogu v drugi kategoriji je bila 
naslednja: 1. mesto Katja Strelec, 2. 
mesto Leon Tašner, 3. mesto Mitja 
Pajnkiher.
V drugem krogu so prvi trije iz vsake 
kategorije zaigrali drugo pesem po 
svoji izbiri. Najbolj je navdušila Tina 
Kalajžič, ki je tako postala absolutna 
zmagovalka 19. Štajerske frajtonarice. 
Skupno drugo mesto je dosegel Leon 
Tašner, tretja je bila Danaja Grebenc. 
Ker je naša nagradna revija tudi pred-
tekmovanje za Zlato harmoniko Lju-
bečne, so se v polfinale uvrstili: Uroš 
Ber, Gašper Štajnar, Žiga Hriberšek, 
David Knez, Mitja Pajnkiher, Katja Stre-
lec, Tjaša Lesjak, Rok Gojkošek, Gašper 
Repas, Leon Tašner, Dion Kelenc in Aljaž 
Predan.

Primož Kelenc

Zmagovalci v družbi podeljevalcev na osrednjem odru
Foto: arhiv KD Valentin Žumer

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Člani likovno-fotografske sekcije so pripravili razstavo li-
kovnih del, ki so nastala na letošnji likovni koloniji, skupaj 
s člani TD Vurberk.
Folklorna skupina je nastopila na prireditvi v Skorbi in na 
osrednji prireditvi ob občinskem prazniku. 
Ljudski pevci in pevke so nastopili na prireditvah, na katere 
so jih povabili.

KD SKORBA
3. 11. 2018 so pripravili Večer vinskih pesmi s pevskimi in 
glasbenimi skupinami ter folklorno skupino. Sodelovali so 
tudi mladi gledališčniki KD Skorba.
28. 11. 2018 so izvedli miklavževe delavnice s pripravo 
miklavževih šib. 
2. 12. 2018 se je premierno predstavila mlajša otroška 
gledališka skupina KD Skorba s predstavo Strah in zima. S 
predstavo bodo gostovali tudi v vrtcu in šoli na Hajdini ter v 
vrtcu Vijolica in Zvonček na Ptuju.
5. 12. 2018 je bil Miklavžev večer za otroke s prihodom sv. 
Miklavža za vse otroke iz Občine Hajdina. Starejša otroška 
gledališka skupina se je predstavila z novo gledališko pred-
stavo Pismo skritih želja. Z igro se bodo predstavili še v vrt-
cu in šoli na Hajdini, v Hajdošah za mlade gasilce iz celotne 
OGZ Ptuj ter na Ptuju.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
V začetku novembra so izvedli že tradicionalno Štajersko 
frajtonarico in veselico z Veselimi svati. 
Štajerski frajtonarji so nastopili ob občinskem prazniku in 
na številnih prireditvah.

KD DRAŽENCI
V novembru so se v KD Draženci sestali na rednem sestan-
ku, na katerem so pregledali jesenske aktivnosti in določili 
aktivnosti za leto, ki prihaja.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
Članice DŽ Hajdoše so se v novembru pripravljale na vaški 
projekt Hajdoške koline, kjer so imele glavno vlogo pri pri-
pravi hrane.
V oktobru so bile na popoldanskem izletu v Trbovljah, Za-
gorju in Hrastniku.
Udeležile so se tekmovanja v paveršnopsu v Gerečji vasi.
Vsak torek pridno telovadijo v gasilskem domu.
Odpravile so se tudi na popoldanski izlet v praznične lučke 
odet Vojnik in Mozirski gaj.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
Potekale so priprave na 17. Gospodinjski večer – izdelava 
domačih rezancev, ki so ga izpeljale 8. 12. 2018.
Na skupnih srečanjih so pripravljale steklenice sadnih sokov 
za razstavo in darila ekipam in gostom.
V miklavževem tednu so organizirale zelo dobro obiskano 
kuharsko delavnico – peko miklavžev in medenjakov, ki so 
jih prikazali tudi na razstavi.
Vsako sredo namenijo čas telovadbi v domu vaščanov.

PREGLEDNIK
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Razdrli so že šesto skupinsko 
likovno razstavo

Šesta skupinska likovna razstava Likovno-fotografske sekcije občine Hajdina je 
letos trajala nekoliko dalj časa, saj so v dvorani Društva upokojencev na Hajdini 
potekale tudi volitve, zato so organizatorji pustili razstavo na ogled vsem, ki 
so prišli glasovat.

Na odprtju razstave, ki je bilo 9. no-
vembra, so zbrane pozdravili župan 
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar, 
ravnateljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič 
Lorber, predsednica Zveze kulturnih 
društev občine Hajdina Hilda Bedrač, 
predstavnica KPD Stane Petrovič Haj-
dina Cvetka Vratič, predsednik Likovne 
sekcije TD Vurberk Marjan Špingler in 
predsednica Likovno-fotografske sek-
cije občine Hajdina Cecilija Bernjak, 
ki je vsem udeležencem podelila tudi 
zahvale za sodelovanje na Likovni ko-
loniji Hajdina 2018. 
Na tokratni skupni razstavi so se 
predstavili avtorji obeh sekcij z deli 
letošnjih skupnih kolonij – Vurberk 
2018 in Hajdina 2018. Iz TD Vurberk 
so svoja dela razstavili: Drago Kacjan, 
Saša Koletnik, Zdenka Kopše, Tilen 

Krepek, Klavdija Perko, Slavica 
Petrena, Tadeja Smogavec, Sonja 
Šmigoc, Marjan Špingler, Mihaela 
Vogrin in Anemari Vuk. Iz Likovno-
fotografske sekcije občine Hajdina 
pa: Cecilija Bernjak, Mira Bezjak, 
Aleksandra Bole - Nemec, Silvestra 
Brodnjak, Angelca Černenšek, Anton 
Gojkovič, Majda Jakolič, Vesna Jančič, 
Romana Kiseljak, Antonija Krajnc, 
Jana Kraševec, Nežka Kurnik, Vesna 
Mohorko - Fajfar, Robert Nemec, 
Marta Simonič, Stanka Vogrinec, 
Majda Vrabl in Majda Vučkovič. 
Sodelovali so tudi osnovnošolci: 
Ana Angel, Ajda Fajfar, Nensi Jerot, 
Nika Šerdoner, Neja Šerdoner, Lara 
Tekmec, Zoja Vrabl in petinpolletni 
Mihael Fajfar. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
 V začetku novembra so opravile puljenje repe na kmetiji 
Kristine Kirbiš.
Udeležile so se zaključka bralne značke za odrasle. Letos 
je bralno značko osvojilo sedem članic.
Pripravile so pogostitev ob odprtju razstave o nakitu v 
Pokrajinskem muzeju Ptuj.
Sodelovale so na tekmovanju peke jabolčnega zavitka v 
Zavrču.
Udeležile so se tekmovanja v igranju paveršnopsa v Ge-
rečji vasi.
Bile so tudi na srečanju predsednic društev žensk UE Ptuj 
v Kidričevem.
Za članice so tudi letos pripravile tradicionalno miklavže-
vo večerjo.
Sodelovale so na Gospodinjskem večeru v Dražencih.
Opravile so aktivnosti v okviru projekta OŠ Hajdina Med-
generacijsko branje. Ogledale so si Univerzitetno knjižni-
co v Mariboru. 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Članice DŽD Gerečja vas so v oktobru in novembru do 
konca izpeljale projekt sušena jušna zelenjava, ki so ga 
v obliki manjše razstave predstavile v času letošnjega 16. 
tradicionalnega turnirja v paveršnopsu.
Turnir je potekal v soboto, 24. 11. 2018, v dvorani gasil-
skega doma v Gerečji vasi.  
V novembru so izpeljale tudi delavnice, na katerih so go-
tove proizvode iz celoletnega projekta tudi pospravile in 
spravile v ustrezno embalažo.
Sodelovale so tudi na OŠ Hajdina pri pripravi peke drob-
nega peciva in izdelavi adventnih venčkov za šolski da-
rilni bazar.
Sodelovale so na Gospodinjskem večeru v Dražencih.
15. 12. 2018 so se podale na izlet v Zagreb, kamor so jih 
pritegnile predvsem božične lučke.

ZKD OBČINE HAJDINA
MoPZ PGD Hajdoše je 15. 12. 2018 izvedel tradicionalni 
koncert v spomin na prvega zborovodja Valentina Žumra.

Pripravila: Hilda Bedrač

PREGLEDNIK

Preden so razstavo razdrli, je nastal posnetek večine hajdinskih likovnikov z njihovimi deli. Tisti, ki spremlja-
jo delo sekcije od njenega začetka, so z barvitostjo del in motivi v akrilu na platnu zadovoljni, kar pomeni, 
da bo sekcija svoje delo nadaljevala in bomo čez leto dni spet imeli kaj videti.

Učenci razredne stopnje Osnovne šole Hajdina so najprej prisluhnili predstavitvi likovne sekcije, potem pa 
so si z zanimanjem ogledali motive in jih po svoje komentirali.

Zaključek veselega druženja je bil v petek, 16. novem-
bra, na Večeru vinskih pesmi. KD Skorba in ljudske pevke 
so pripravili prijeten jesenski večer, obarvan z domačo 
pesmijo, glasbo in dobro družbo. V dobri, veseli družbi 
so se tokrat poleg skorbovskih gledališčnikov predstavili 
še pevci in plesalci iz okolice, nastopila pa je tudi pevska 
skupina iz Prekmurja.

Besedilo in foto: TM

Ob pušlšanku še večer 
vinskih pesmi

V Skorbi je tamkajšnji vaški odbor z vaškimi kletarji in čla-
ni društev na vasi po martinovem pripravil tradicionalni 
pušlšank. Od 13. do 17. novembra so se krajani, okoliški 
prebivalci in ljubitelji vinske kapljice družili ob domači 
kapljici in drugih domačih dobrotah, ki so jih pripravljali 
vaški kletarji in gospodinje.

Na večeru vinskih pesmi in plesov v Skorbi je bilo veselo.

V zadnjem večeru na pušlšanku so gospodinje goste postregle z obloženimi 
krožniki dobrot.

Ljudski godci iz Hajdoš

Šele dobro leto so skupaj dolgoletni in izkušeni glasbeni-
ki, ki s ponosom ohranjajo ljudsko glasbo in dediščino. Do 
prihoda v KD Valentin Žumer Hajdoše, kamor jih je povabil 
predsednik Primož Kelenc, so godci igrali v drugih zased-
bah in pihalnih orkestrih.

Po novem pa so Janez Vičar (klarinet), Janko Gerečnik 
(bariton) in Alojz Fras (harmonika) skupina ljudskih 
godcev KD Hajdoše. Janez je bil član dornavske godbe 
na pihala 13 let, Janko je bil 45 let član Pihalnega orkestra 
Talum, Alojz pa je v glasbi prav tako že od mladih let, 
napisal in uglasbil pa je tudi nekaj lastnih skladb, ki 
jih je zaščitil pri Sazasu. Skupaj veliko nastopajo doma 
in v tujini, nastopili so med drugim tudi na festivalu v 
Ohridu, letos so bili gostje na Štajerski frajtonarici na 
Hajdini, sicer pa v tem času tudi že pridno snemajo 
pesmi za zgoščenko. Veliko polk in valčkov jim je uspelo 
ohraniti od svojih dedov, je povedal Alojz in dodal, da so 
ponosni, da imajo tudi take skladbe, ki so samo njihove 
in so zaradi tega drugačni od drugih glasbenih skupin. 
Veselijo se nadaljnjih skupnih let ustvarjanja, nastopov 
in ohranjanja dragocenega slovenskega ljudskega 
blaga.

TM

Hajdoški ljudski godci so nastopili tudi na Štajerski frajtonarici.
Foto: Črtomir Goznik
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Ker nam je mar, se tukaj dobimo vsako leto

»Zavedati se moramo, da vojna vedno le jemlje, ne le življenj, ampak pušča tudi številne posledice v obliki številnih 
zamer in krivic.

Danes si v svobodi in miru težko pred-
stavljamo vojne dogodke. Težko se z 
njimi poistovetimo, zato je še toliko 
bolj pomembno, da jih obeležujemo. 
Spomin je večen, spomin ne more 
umreti. Spomin na žrtve, ki so v zgo-
dovini slovenskega naroda branile 
dom in domovino svojih prednikov 
ne glede na politično in versko pripa-
dnost in dale življenje za domovino, 
bo živel večno, če bomo sami tako ho-
teli in če nam bo mar. Ker nam je mar, 
se tukaj dobimo vsako leto!«
Tako je svoj nagovor končala Terezija 
Mirković, predsednica Zveze borcev 
za vrednote NOB Občine Hajdina, na 
komemoraciji ob spominski plošči v 
spomin žrtev okupatorskega nasilja 
na pročelju Osnovne šole Hajdina, 
kjer so se 26. oktobra 2018 kot vsa 
leta doslej zbrali njeni člani. Pridružila 
sta se jim Franc Toplak, predsednik 
ZB za vrednote NOB Markovci 

in podpredsednik Območnega 
združenja za vrednote NOB Ptuj, ter 
Jurij Cvitanič, podpredsednik ZB za 
vrednote NOB Gorišnica. V kulturnem 
programu so zapeli Ljudski pevci KPD 
Stane Petrovič Hajdina in učenci OŠ 

Hajdina, ki so pod vodstvom učiteljice 
Marije Meklav pripravili recital in 
glasbeno točko. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Z recitalom in glasbenim nastopom so se padlim borcem poklonili učenci OŠ Hajdina.

Delegacija pred položitvijo venca in prižigom svečk pri spominski plošči na Osnovni šoli Hajdina

Ljudski pevci s Hajdine na kostanjevem pikniku na Obali

»Skoraj vsako leto, odkar je Dom Olmo 
odprl svoja vrata, pridejo v goste pevci 
Društva upokojencev Hajdina in Dru-
štva upokojencev Videm pri Ptuju. Letos 
so se nam pridružili 19. oktobra na ko-
stanjevem pikniku. Stanovalci jih sedaj 
že poznajo in so se njihovega obiska 
zelo razveselili. S pesmijo in dobro voljo 
so vsem polepšali topel, sončen jesenski 
dan. Veseli bomo, če nas pridejo obiskat 
tudi v naslednjem letu,« je povedala 
Alja Verdenik iz socialne službe kopr-
ske enote Doma upokojencev Ptuj. 
Tako kot v Kopru so vsakoletnih pev-
skih obiskov veseli tudi na Ptuju in v 
Kidričevem, kamor Janko Kirbiš s svo-
jimi pevskimi prijatelji prinese dobro 
voljo vsaj dvakrat letno. Ganljiva so 
srečanja s pevci po nastopu, ko med 
stanovalci obiščejo tudi nekatere svo-
je rojake in prijatelje. Velikokrat zapo-
jejo komu tudi v sobi, če oskrbovan-
ca ne morejo pripeljati na srečanje v 

dvorani. Do novembra letos sem tudi 
sama imela v domu očeta Karola Spo-
lenaka, zato se Ljudskim pevcem KPD 
Stane Petrovič in DU Hajdina zahva-
ljujem za neponovljive trenutke, ko 
se poslušalci vsak po svoje povrnejo 
v čase, ko so bili tudi sami še aktivno 
udeleženi v vsakdanjem življenju. 

Želimo jim še veliko nastopov in tudi 
tradicionalnih pevskih priprav v Izo-
li, kjer so bili tudi letos. Januarja nas 
bodo zagotovo spet presenetili s kako 
novo pesmijo na prireditvi S pesmijo 
v novo leto. 

Silvestra Brodnjak

Hajdinski ljudski pevci so prepevali na Obali.
Foto: Alja Verdenik 

NAPOVEDNIK

OBČINA HAJDINA IN ZKD OBČINE HAJDINA 
19. 12. 2018 bo tradicionalni adventni koncert v farni cerkvi 
z Vox Arsano.
7. 2. 2019 bo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku.

KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
13. 1. 2019 bodo ljudski pevci pripravili že tradicionalni kon-
cert ljudskih pevcev S pesmijo v novo leto.

KD SKORBA
V januarju bo odrasla gledališka skupina nadaljevala vaje za 
novo igro.
Na vajah se bodo srečevale tudi ljudske pevke. V okviru dru-
štva bodo pripravili tradicionalni koncert.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
S frajtonarji in ljudskimi godci bodo nastopali na prireditvah, 
na katere jih bodo povabili.
V februarju bodo izvedli občni zbor.
KD DRAŽENCI

26. 1. 2019 se bodo sestali na rednem letnem občnem zboru.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
 V januarju bodo organizirale košicnbal v Slovenji vasi.
Februarja bodo izvedle turnir v pikadu za ženske.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
Začele bodo priprave na 20-letnico društva.
Izvedle bodo zimsko delavnico Priprave na pust.
Organizacija in izvedba 20. občnega zbora.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Sodelovale bodo na tradicionalnih božičkovih stojnicah pred 
občino.
V januarju načrtujejo nov projekt. Spoznavale bodo različne 
vrste žit, namenjenih predvsem za peko kruha. 
Projekt peke različnih kruhov, pletenic in tudi pekovskega 
peciva bodo začele v februarju. Potekale bodo priprave na 
zbor članic, ki bo v začetku marca. 
Ob 8. marcu se bodo odpravile na izlet.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
V januarju in februarju bodo skrbele za kondicijo in telovadile 
v gasilskem domu.
Sodelovale bodo na občnih zborih društev v vasi.
V februarju bodo izvedle občni zbor, ki bo hkrati tudi priredi-
tev ob 20-letnici delovanja društva.

 

Pripravila: Hilda Bedrač
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Starejša otroška gledališka skupina je na odru najprej navdušila s predstavo 
Pismo skritih želja, potem pa so bili igralci dobra družba svetemu Miklavžu in 
njegovemu spremstvu.

Izdelava adventnih venčkov za 
šolski bazar

Kot že nekaj let doslej so tudi letos 
na Osnovni šoli Hajdina zadnji teden 
v novembru organizirali izdelavo ad-
ventnih venčkov, ki so jih poleg dru-
gih izdelkov, med njimi tudi dobrot iz 
šolske pečice, ponudili obiskovalcem 
kulturne prireditve, ki se je končala s 
šolskim bazarjem. Zbrani prostovoljni 

prispevki bodo namenjeni šolskemu 
skladu.
Svoj delež k bazarju so dodali tudi čla-
ni Likovno-fotografske sekcije občine 
Hajdina, ki so poleg izdelave venčkov 
prispevali šest svojih slik za dobrodel-
no razstavo. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Učiteljem, staršem in otrokom iz OŠ Hajdina so se tudi letos pridružili člani Likovno-fotografske sekcije 
občine Hajdina.

Lepote Slovenije

O, lepa ti Slovenija,
srečen sem, da sem tu doma.
Obkrožajo me griči in doline,

ljubezen do tebe nikoli me ne mine.

Lepa narava, veliko prijaznih ljudi,
ne najde se kraja, kjer jih ni.

Imamo rodovitno zemljo, dobre in pridne 
ljudi,

skrbimo zanjo, kar nas vedno veseli.

Trubar, Prešeren, Cankar hvalo so ti peli;
Prešeren tebi Zdravljico napisal je,

zdaj to naša himna je.

Draga ti Slovenija,
tebe večno rad imel bom,

četudi te kdaj razočaral bom,
vedi eno, da vedno tu bo moj dom.

Aljaž, Nal in Borut, učenci 8. a
                                    

Polna dvorana je bila v pričakovanju 
dobrega moža in njegovih zvestih 
spremljevalcev, angelov in parkljev. 
Otroke, starše, dedke in babice je naj-
prej pozdravila predsednica VO in KD 
Skorba Renata Gabrovec, potem pa so 
se na odru predstavili mladi gledališč-
niki v predstavi.
Poseben čar je dogodek dobil ob pri-
hodu sv. Miklavža s spremstvom. Do-
bri mož je naprej nagovoril otroke, 
nekateri najbolj pogumni so se mu 
pridružili tudi na odru, nato pa je vse 
obdaril in se poslovil do prihodnjega 
leta. 

Besedilo in foto: TM

Sveti Miklavž na obisku v Skorbi

Mlajša otroška gledališka skupina KD Skorba se je v prazničnem decembru predstavila z igrico Strah in zima 
v režiji Manje Gabrovec. Na domačem odru so predstavo že odigrali.

Zlate šibe, pisani bomboni in mandarine so v prvih decembrskih dneh naznanili, da prihaja med nas prvi od dobrih 
decembrskih mož. V Skorbi so se 5. decembra na prihod sv. Miklavža že po tradiciji dobro pripravili.
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Prednovoletni bazar
Konec novembra je na OŠ Hajdina že tradicionalno namenjen prednovoletne-
mu bazarju. Tudi letošnji naslov se je glasil Delo pridnih rok hajdinskih otrok. 
Na stojnicah so otroci prodajali izdelke, ki smo jih v ta namen pripravili na teh-
niškem dnevu ali pri pouku.

Eno popoldne je bilo rezervirano za 
izdelovanje adventnih venčkov. Sku-
paj z učitelji je venčke ustvarjalo tudi 
nekaj staršev, otrok in članic različnih 
društev. Bazar je potekal v petek, 30. 
novembra, v šolski telovadnici. Kot 
spremljevalni program smo letos na 
bazarju izvedli Pokaži, kaj znaš. Na-
stopili so učenci od 2. do 7. razreda.
Letos smo z učenci ustvarjali izdelke, 
ki so bili narejeni iz naravnih materi-
alov in materiala, ki smo ga ponovno 
uporabili. Ogromno stvari so nam po-

darili tudi naši donatorji. Pomembno 
vodilo pri izdelavi nam je bilo, da iz-
delamo tisto, kar bo uporabno, užitno 
in koristno v vsakdanjem življenju. 
Tako so nastali okraski za smrečice, 
različne vrste peciva in suhega sadja, 
voščilnice, adventni venčki idr.
Za prispevek prireditvi se zahvalju-
jemo Občini Hajdina, Društvu žen-
sk Hajdoše, Društvu žena in deklet 
Gerečja vas, Društvu gospodinj Dra-
ženci, članicam Likovno-fotografske 
sekcije KPD Stane Petrovič Hajdina, 
podjetjem Ekotal Kidričevo, Pekarne 

Ptuj, Ptujska tiskarna in Sveča, Slavku 
Čehu, Suzani Žumer, Ivanu Krajncu, 
Blanki Arnečič in Lidiji Trčko. Zahva-
la je namenjena tudi staršem za pri-
spevke v šolski sklad. 
V bazar je bilo vloženega ogromno 
truda in časa, zato smo bili še posebej 
veseli, ko smo izvedeli, da smo za šol-
ski sklad zbrali približno 1400 evrov. 
Denar bo namenjen učencem za raz-
lične nadstandardne dejavnosti.

Besedilo in foto: RM

Predsednik Pahor na slovesnosti ob 210-letnici javnega 
šolstva na Hajdini

Na OŠ Hajdina je bila 22. oktobra osrednja slovesnost ob visokem jubileju – 210-letnici javnega šolstva na Hajdini, na 
kateri je bil osrednji govornik predsednik republike Borut Pahor.

Na šoli Hajdina so jubilej združili s pra-
znovanjem dneva šole, ob pomembni 
obletnici pa so izdali tudi prvi šolski 
zbornik z naslovom Hajdinske sto-
pinje učenosti in pripravili razstavo. 
Učencem in učiteljem, ki so se na 
slovesnosti predstavili v prijetnem 
kulturnem programu, sta ob jubileju 
in dnevu šole čestitala tudi župan Ob-
čine Hajdina mag. Stanislav Glažar in 
ravnateljica OŠ Hajdina Vesna Mesa-
rič Lorber. 
Predsednik republike Borut Pahor je 
bil slavnostni govornik in je med dru-
gim povedal: »Darovom, ki prihajajo z 
nami, smo dali orodje zato, da bodo ta 
svet naredili boljši, po svoji podobi, tako 
kot ga oni vidijo, predvsem da ga bodo 
ohranili v miru in varnosti, da bodo oni 
lahko razvili družine in živeli v miru.« 
Leta 1808 se je takratna mežnarija na 
Hajdini razširila v večjo učilnico in šola 
je postala javna enorazrednica. Danes 
je šola na Hajdini samostojna stavba 
z učilnicami, kuhinjo, telovadnico in 
urejenimi zunanjimi površinami za 
športne dejavnosti. Leta 2010 je bil ob 
njej zgrajen tudi vrtec. Šolski prostori 
iz leta v leto dobivajo novo podobo, 
je v nagovoru povedala ravnateljica 
Vesna Mesarič Lorber in ob tem po-
udarila, da je vse, kar je bilo v več kot 
dvestoletni zgodovini doseženega, 
plod trdega dela, potrpežljivosti, pre-
danosti in ustvarjalnosti vseh tistih, ki 
so delali v dobro šole in učencev. 
ZGODBE, KI JIH PIŠE ŠOLSKO ŽIVLJE-
NJE, USTVARJAMO SKUPAJ, JE DEJA-
LA HAJDINSKA RAVNATELJICA
»Največja zahvala gotovo velja pe-
dagoškim delavcem, ki so predano 
sledili vrednotam pedagoškega po-
slanstva in to prenašali na učence ter 
skrbeli za razvoj in napredek družbe. 
S pridobivanjem znanja so rasli zavest 
naroda, pogum in želja po lastni drža-
vi, na katero smo lahko zelo ponosni. 

Vodstvo občine je predsedniku podarilo zbornik Občine Hajdina.

Uredniški odbor, ki je pripravil jubilejni zbornik ob 210-letnici šolstva na Hajdini.

Praznična ponudba na stojnicah   
Foto: TM

Praznična ponudba na stojnicah   
Foto: TM

Praznična ponudba na stojnicah   
Foto: TM
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Hvaležni smo lahko za velike darove, za lastno domovino, za 
življenje v miru in v okolju, ki nam daje možnosti in priložnosti 
za prihodnost. Verjamem, da lahko le s hvaležnostjo do vsega 
danega rastemo in se razvijamo naprej in tukaj šola lahko in 
tudi mora odigrati svojo vlogo. Učitelj se s svojim delom doti-
ka prihodnosti. Ves čas mora slediti potrebam časa, da učen-
cem lahko posreduje kakovostno znanje in izkušnje ter jih 
vzgaja v duhu takšnih vrednot, ki bodo ustvarile trdne temelje 
za njihovo nadaljnje življenje. Učence je za prihodnost treba 
opolnomočiti, da bodo spoznali sami sebe in znali sodelovati 
z drugimi. Znanje je gotovo ena pomembnejših vrednot. Da-
našnja družba pa potrebuje tudi spoštljive, odgovorne, po-
štene, delavne, solidarne, vztrajne, pogumne, samostojne in 
strpne posameznike. Na OŠ Hajdina pogumno stopamo v pri-
hodnost, novim izzivom naproti. Še naprej bomo sledili naši 
viziji,« je še povedala Mesarič Lorberjeva.
ZBORNIK HAJDINSKE STOPINJE UČENOSTI
Letos na OŠ Hajdina obeležujejo 210 let delovanja redne 
osnovne šole, in da spomini ne bi zbledeli, so bogato zgo-
dovino šolstva na Hajdini strnili v zbornik Hajdinske stopi-
nje učenosti.
Praznični dan so z razstavo likovnih del obogatili člani Li-
kovno-fotografske sekcije Občine Hajdina, zbornik pa so 
na šoli predstavili dan po osrednji slovesnosti, ko so na dru-
ženje povabili nekdanje ravnatelje, učitelje in zaposlene na 
hajdinski šoli ter poleg uredniškega odbora, ki je pripravil 
zbornik, tudi avtorje vseh prispevkov.

Besedilo in foto: TM

Prihod predsednika republike in sprejem pred OŠ Hajdina

Najmlajši so predsednika pričakali z zastavicami in harmoniko.

Predsednik republike Borut Pahor je bil slavnostni govornik na OŠ Hajdina.

Tretji petek v novembru smo že sedmič obeležili kot dan 
slovenske hrane, v vrtcih in šolah pa so zjutraj pripravili 
tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga sestavljajo lokalno pri-
delan med, mleko, kruh, maslo in jabolko.

Letošnja nosilna tema je bila ohranjanje kakovostnih tal za 
pridelavo zdrave in varne hrane, kar so poudarili tudi na 
OŠ Hajdina in v vrtcu, kjer so se učencem pri zajtrku pri-
družili župan mag. Stanislav Glažar, ravnateljica Vesna Me-
sarič Lorber, direktorica občinske uprave Valerija Šamprl, 
farni župnik Marijan Fesel, diakon Primož Lorbek, čebelar-
ka in predsednica Čebelarskega društva Turnišče Suzana 
Žumer ter drugi gostje. Učenci so pripravili kratek kulturni 
program in slišala se je tudi znamenita skladba Lojzeta Sla-
ka Čebelar.
OŠ HAJDINA ŽE 20 LET V PROJEKTU ZDRAVA ŠOLA
Pri obeleževanju dneva slovenske hrane z izvedbo tradi-
cionalnega slovenskega zajtrka se jim vsako leto pridruži-
jo posamezniki, podjetja in druge institucije, je povedala 
ravnateljica Mesarič Lorberjeva, ob tem pa dodala, da ob 
letošnjem dnevu slovenske hrane in ob zdravem sloven-
skem zajtrku ponosno praznujejo še 20-letnico sodelova-
nja v projektu Zdrava šola.
Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal na pobudo Čebelarske 
zveze Slovenije leta 2011. Glavni cilji tega vseslovenskega 
projekta, ki poteka na dan slovenske hrane, so podpora lo-
kalnim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbuja-
nje zavedanja in pomena zagotavljanja prehranske varnosti, 
ohranjanje čistega in zdravega okolja, ohranjanje podeželja, 
seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane 
ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem po-
dročju. 

Besedilo in foto: TM

Dan za tradicionalni 
slovenski zajtrk
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V mesecu požarne smo izvedli evakuacijsko vajo na OŠ 
Hajdina

V Osnovni šoli Hajdina je bila 17. oktobra opravljena vaja 
evakuacije v skladu s pravilnikom o požarnem redu.
Na vaji so sodelovale odgovorne osebe za gašenje zače-
tnih požarov in izvajanje evakuacije ter zaposlene osebe 
skupaj z učenci šole in zaposlene osebe skupaj z otroki 
vrtca.
Po šolskem radiu je bilo za šolske otroke dano obvestilo 
za začetek vaje, v vrtcu pa so bili obveščeni telefonsko, 
kdaj se vaja začne. Po označenih evakuacijskih poteh so 
vsi (učenci, zaposleni idr.) zapustili prostore in se zbrali 
pred šolo in vrtcem na zbornem mestu, ki je označeno z 
znakom. Med evakuacijsko vajo so se nam pridružili gasilci 

PGD Gerečja vas.
Pri vaji smo ocenjevali čas izvedbe vaje evakuacije, dosto-
pnost za intervencijska vozila ter proste evakuacijske poti 
in izhode. Ugotovili smo, da je vaja potekala uspešno, vsi 
udeleženci so zapustili prostore v štirih minutah. 
Po končani vaji so člani PGD Gerečja vas učencem prvih 
razredov pokazali gasilsko opremo, gasilski vozili, smeli pa 
so tudi škropiti in sesti za volan vozila, kar jim je bilo še 
posebej zanimivo.
Članom PGD Gerečja vas se najlepše zahvaljujemo za obisk. 

Vesna M. Lorber, 
ravnateljica OŠ Hajdina s PE Vrtec

Moja Slovenija

Moja Slovenija, majhna in lepa,
okrog in okrog z lepoto odeta.
Jaz pa te gledam in opazujem,

ali spoštujejo te naši ljudje?

Srce je pripeto na tvoje lepote,
ljubljena moja deželica.

O, glej to čudovito pokrajino,
vsak dan vse lepša in lepša se zdiš.

Eno je tisto ta pravo,
nevidno, a močno,

iskreno in eno,
je moje, je tvoje, je naše,

in nikdar ne izgine občutek topline.

                                                           Anđela Kostić, 8. a

Naša Slovenija

Naša mala dežela,
veliko si že prestala,

burna zgodovina te je stkala.

Preživela si že vse,
Avstro-Ogrsko in Jugoslavijo,

prav ponosni smo na te.

Tvoji vojaki so te branili,
ko se je vojna začela,

kasneje zmago smo slavili.

Samostojna si postala,
srca z veseljem si polnila,
po licih solza sreče je lila.

To vse se je zgodilo,
sedaj v lepi domovini lahko živimo,

kjer v miru se sprostimo.

Laura Jambrovič, 8. r. 

Med evakuacijsko vajo so se nam pridružili gasilci PGD Gerečja vas.

.
 Predsednik

Predsednik je človek, pomemben za državo in ljudi, 
zato pogosto na prireditve hiti.
Tam ga vsi lepo sprejmejo,
mu ploskajo in njegove govore poslušajo.
Tudi na naši hajdinski šoli se je oglasil
in vse nas je razveselil.
V knjigo gostov se je vpisal, ob visoki obletnici šolstva čestital,
učence in učitelje pohvalil in nas v Ljubljano na obisk povabil.

                                            Teja Karo, 4. b

Nestrpno smo čakali, ko skozi vrata je vstopil predsednik države.
Smo himno zapeli in prireditev začeli.
Zbor je zapel in že je predsednik govor imel.
Lepo je govoril in velik aplavz dobil.

                    Ema Premzl, Hana Vaupotič, 4. b

Na Hajdini šola stoji, na njeni strehi ptiček žgoli.
Ob 210. obletnici smo peli, deklamirali in igrali,
se vsi močno trudili, saj visok obisk smo dobili.
Obiskal nas je Borut Pahor, 
predsednik države,
ki je naš nastop pohvalil
in nas na obisk v Državni zbor povabil. 
Se že veselimo, da v Ljubljano odhitimo.

                             Zala Vidovič, Živa Matjašič, 4. b

Zbrala: Nataša Štumberger

Dežela mojega naroda

Slovenija, pozdravljena!
Dežela mojega srca,

od tvoje lepote vsak onemi!

Tam doli ena cerkvica na otočku stoji,
tam nekje v Prekmurju štorklja se podi.

Tam človeška ribica v jami plava, 
tam gori pa bistro teče Drava.

Tam sredi Ljubljane Tromostovje leži,
in Prešernov kip v zrak kipi.

Ti v življenje si me popeljala,
ta pesem naj ti bo zahvala,

da še dolga leta lepa bi ostala.

Nika Sitar, 8. a

Dravska ulica

Leta 1315 je bil ustanovljen prvi mestni špital za oskrbovanje siro-
mašnih meščanov, za pomoč vojnim invalidom in ljudem brez do-
mov. V špitalu je bilo prostora za dvanajst onemoglih in osiromaše-
nih meščanov. Špital je bil ustanovljen v današnji glasbeni šoli, na 
kateri se je ohranila sončna ura.

Predel mesta v bližini glasbene šole se je v 14. stoletju imenoval 
Svinjski trg, v 15. stoletju pa Usnjarska četrt. Na trgu je ohranjen tudi 
strojarski cehovski znak, kar nam potrjuje, da so tukaj nekoč živeli 
mesarji in strojarji.

Ob opisu špitala sva spoznali, da so bili ljudje že v srednjem veku 
sočutni in so poskrbeli za pomoči potrebne. 

Janja Murko in Emela Sivčević
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Prešernova ulica

Po obisku knjižnice smo se sprehodili po Prešernovi ulici. Učiteljica nam je ob tem pripovedo-
vala, kako sta se skozi različna obdobja spreminjala ime ulice in pomen ulice. V preteklosti je 
skupaj z delom trga tvorila značilno tržno ulico, kjer so potekali srednjeveški sejmi. Leta 1445 
so pred mestnim stolpom postavili žitno mero iz kamna, ki je bila ohranjena še v 19. stoletju. 
Tako so ulico v 19. stoletju poimenovali Žitna ulica. Kasneje so jo preimenovali v Gosposko, saj 
je v tem predelu mesta živel bogati sloj. Ogledali smo si še stavbo na Prešernovi 4, najstarejšo 
hišo na Ptuju. Za stavbo na Prešernovi 1 je značilen vogalni pomol. Vanj je vzidana črno po-
barvana parlerjanska maska, to je moška glava grozljivega videza in z bujno grivo. V stavbi je 
bila od leta 1643 lekarna Pri zamorcu. Enake maske najdemo še v župnijski cerkvi sv. Martina 
na Hajdini in v baziliki Marije Zavetnice na Ptujski Gori. Tega dne sva izvedeli veliko novega o 
starem delu Ptuja. Takšen obisk bi z veseljem ponovili.

Ajda in Pia

Zobozdravstvena vzgoja
Ustno zdravje je sestavni del splošne-
ga zdravja in hkrati pogoj za kakovo-
stno življenje posameznika. V sklopu 
izvajanja preventivnega programa na 
področju zobozdravstvene vzgoje že-
limo zajeti vse generacije, saj vemo, da 
se zdrav življenjski slog oblikuje že od 
zgodnjega otroštva naprej in imajo pri 
tem ključno vlogo najprej starši, ka-
sneje pa proces vzgoje in izobraževa-
nja. Otrok si izoblikuje življenjski slog, 
ki lahko podpira ustno zdravje ali pa 
vključuje zdravju škodljiva vedenja. 
Pri tem imamo pomembno vlogo prav 
zdravstveni delavci, ki delamo na po-
dročju preventive.
Namen zobozdravstvene vzgoje je 
učence naučiti pravilne tehnike ščetka-
nja zob. Učenci se seznanijo z izpada-
njem mlečnih zob, izraščanjem stalnih 
zob, pomenom šestic in s pripomočki 
za ustno higieno. Učence seznanimo 
s posledicami razvad, kako ravnati pri 
poškodbi zob, o zdravi prehrani in pi-
jači ter o pomembnosti rednih obiskov 
pri zobozdravniku. Za popestritev dela 
uporabljamo pravljice na temo zob 
(Zobek Sladkosned, Lumpi in Capi, Ah, 
ti zobki, Zobna miška, Majavi zobki, 
Zajček Srečko, Novice z vlaka Trebu-
šaka idr.). Učenci s starostjo usvojeno 
znanje utrjujejo, dopolnjujejo in nad-
grajujejo. 

Naš vzgojni in preventivni program 
smo obogatili s priključitvijo učencev k 
državnemu tekmovanju v čistosti zob 
in zdrave prehrane, ki poteka pod vod-
stvom stomatološke sekcije v Ljubljani. 
Kontroliramo uspešnost umivanja zob 
s testno tableto in skrbno zapisujemo 
rezultate. Ugotavljamo, da učenci radi 
tekmujejo in se med seboj spodbujajo 
k redni in dosledni ustni higieni, zato v 
prihodnosti predlagamo tudi izvedbo 

projekta na temo ustnega zdravja.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
osnovni šoli in vrtcu v občini Hajdina, 
ki sta dostopna za izvajanje zobozdra-
vstvene vzgoje in nam omogočata, da 
s svojim znanjem pristopamo do otrok 
in jih skušamo čim bolj seznaniti s po-
menom skrbi za zdrave zobe. 

Jasna Ana Novoselec

Jasna Novoselec in učenci 1. a

Kako so se počutili na kmetiji, so zaupali učiteljici Maji:

Lota: Prvič sem si upala pobožati kravo. Bilo je lepo.
Staš: Na kmetiji je bilo lepo. Poleg krav smo imeli tudi čas za igro. 
Ajda M.: Všeč mi je bilo, ko nas je gospa povabila na piškote. Prvič sem videla kravo pri 
molži.
Timotej Pavel: Zelo zanimivo je bilo videti krave, bike in teličke. Gospa nam je ponudila 
zelo dobre piškote.
Rene: Prvič sem videl prave bike. Nisem se jih bal. Videl sem tudi veliko delovnih strojev.
Ajda Š.: Zanimivo mi je bilo opazovati kravo pri molži. To sem videla prvič.
Anika: Najlepše je bilo pobožati kravico. Gospod in gospa sta bila zelo prijazna.
Nik: Zelo zanimivo je bilo, ko nam je gospodar pokazal traktor in druge stroje.
Anže: Na kmetiji so bili najbolj zanimivi biki in telički.
Nina: V hlevu so bili najlepši telički. 
Luka: Najlepši na kmetiji so bili telički. Enega sem tudi pobožal.
Rok: Videl sem traktor, stroje in teličke. Telički so bili zelo lepi.
Lara K.: Sprejela nas je zelo prijazna gospa. Ponudila nam je kekse in nam razkazala hlev 
s kravami. 
Vid: Opazil sem velik traktor. S fanti smo igrali nogomet.
Larissa: Najbolj všeč mi je bilo, ko sem pobožala veliko in majhno kravo. Nekatere krave 
so imele v nosu uhan.
Aljaž: Na kmetiji je bilo zelo lepo. Krave, biki in telički so zelo zanimive živali.
Lara E.: Še nikoli nisem videla, kako se molze krava. Bilo je zanimivo. 

Za učence prvega razreda smo ob dnevu slovenske hrane pripravili prav po-
seben dan. Zjutraj smo skupaj zajtrkovali pravi slovenski zajtrk. Po zajtrku 
smo odšli na kmetijo Vogrinec, kjer sta nas prijazno sprejela gospod in go-
spa Vogrinec. Ob tej priložnosti se jima še enkrat zahvaljujemo za prijazen 
sprejem. Učenci so na kmetiji preživeli zanimivo in poučno dopoldne. Ko 
smo se vrnili v šolo, so si sami pripravili zdrave prigrizke in napitke.

Predavanje o gibanju za dobro psi-
hično in fizično počutje

V novembru smo na OŠ Hajdina 
gostili dr. Janka Strela, ki velja za 
izjemnega strokovnjaka na področju 
telesnega in gibalnega razvoja otrok 
in mladine. Na Fakulteti za šport je 
deloval kot redni profesor na področju 
pedagogike in didaktike športa, dva 
mandata je bil tudi dekan. Njegovo 
najpomembnejše raziskovalno delo je 
vzpostavitev sistema športnovzgojni 
karton, ki mu je posvetil večino svojega 
štiridesetletnega raziskovalnega in 
strokovnega dela.
Pri predavanju se je dotaknil največjih 
problemov današnjega časa pri 
gibalnem in telesnem razvoju 
otrok. Prav tako je nakazal smernice 
razvoja v prihodnosti in podelil veliko 
nasvetov, ki so koristni tako za starše 
kot tudi učitelje. Na podlagi rezultatov 
športnovzgojnega kartona je na kratko 
predstavil še analizo razvoja za našo 
šolo. 
Škoda je, da se predavanja ni udeležilo 
večje število staršev, saj je bilo 
predavanje res kakovostno in polno 
koristnih nasvetov. Mislim, da se vsi 
skupaj premalo zavedamo, koliko 
pozitivnih učinkov imata gibanje in 
šport na naše življenje in življenje naših 
otrok. 
Vljudno vas vabimo na predavanja, ki 
jih bomo v prihodnje organizirali na OŠ 
Hajdina.

RM 

Prvošolci na kmetiji Vogrinec

Učenci 1. r.
Foto: KJ
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Naravoslovni dan na kmetiji Selinšek v Staršah
V okviru naravoslovnega dne pod na-
slovom Mleko in mlečni izdelki so si 
učenci od 2. do 4. razreda 14. novem-
bra ogledali kmetijo Selinšek v Star-
šah, na kateri se ukvarjajo s predelavo 
mleka in izdelovanjem mlečnih izdel-
kov. 
Mladi gospodar Davorin Selinšek 
je povedal, da ga že od otroških dni 
veseli delo v naravi, z živalmi in na 
kmetiji, zato se je odločil, da ostane 
na domači kmetiji, na kateri iz lastne-
ga mleka izdelujejo domače jogurte, 
sire, skuto, skutne namaze z različnimi 
okusi. Otroci so si lahko ogledali hlev 
in živali v njem, z veseljem pa je od-
govarjal na njihova vprašanja. Pripra-
vil jim je degustacijo domačih jogur-
tov, njegova mama pa je postregla s 
pecivom. Na dvorišču kmetije imajo 
postavljen lesen model krave in otro-
ci so se preizkusili v molži mleka, pri 
čemer so še posebej uživali. V njihovi 

trgovini so lahko kupili tudi različne 
domače mlečne izdelke.
Ob vrnitvi smo se na povabilo Iva Pre-
mzla, očeta naših učenk Eme in Ive, 
drugošolci in četrtošolci ustavili še v 
gostišču Premzl, kjer so nas prijazno 
pogostili. Učenci so tako preživeli pri-
jetno in poučno dopoldne.

Nataša Štumberger

Na kmetiji Selinšek v Staršah so učenci spoznavali predelavo mleka in izdelovanje mlečnih izdelkov, 
preizkusili pa so se tudi v molži.
Foto: arhiv OŠ Hajdina

Šolska športna tekmovanja
Na sporedu šolskih športnih tekmo-
vanj je november rezerviran za med-
občinska tekmovanja v nogometu in 
odbojki za učence in učenke 8. in 9. 
razredov. Letos so se prvič v nogome-
tu pomerila tudi dekleta, ki pa so zelo 
nesrečno izgubila proti OŠ Juršinci 
in tako ostala brez finalnega turnirja. 
Fantje so se v Cirkulanah pomerili na 
polfinalnem turnirju z osnovnimi šo-
lami iz Cirkulan, Kidričevega in Žetal 
ter po dveh porazih in eni zmagi zase-
dli 3. mesto, kar pa ni zadostovalo za 
uvrstitev na finalni turnir.
Boljše rezultate smo dosegli v odboj-
ki. Tako fantje kot dekleta so se uvr-
stili na finalni turnir. Dekleta so v zelo 
močni konkurenci kljub dobri igri za-
sedla 3. mesto v svoji skupini, kar na 
koncu pomeni, da bi zasedle 5. ali 6. 
mesto. Fantje so prikazali odlično igro, 
kar pa je zadostovalo le za 2. mesto v 

skupini. Tako so se v tekmi za 3. mesto 
pomerili z OŠ Kidričevo in žal izgubili 
z 2 : 1 v setih. Predvsem veseli dejstvo, 
da je kar nekaj učencev in učenk pri-

kazalo zelo dobro igro in navdušenje 
nad odbojko. 

RM

Odbojka – fantje 8. in 9. razred
Foto: arhiv šole

Projekt Rastem s knjigo združili z 
ogledom rimskega Ptuja

V začetku oktobra smo se učenci 7. a 
in b razreda odpravili na ekskurzijo po 
srednjeveškem Ptuju. Z nami so bile 
učiteljice, knjižničarka Silva Hajšek, Irena 
Mušič Goznik in Irena Vesenjak. Še pred 
ogledom srednjeveškega Ptuja smo se 
ustavili v Knjižnici Ivana Potrča. Na začetku 
so nam predstavili knjigo Avtobus ob treh, 
ki je letos del Cankarjevega tekmovanja. 
Vsak učenec je dobil svoj izvod knjige za 
domov. Po končani predstavitvi knjige 
so nam predstavili program Cobiss, v 
katerega se vključuje tudi naša šola. 
Povedali so nam, čemu je namenjen in 
kako ga uporabljamo. Na mladinskem 
oddelku smo se seznanili z novostmi in 
se lahko vpisali v knjižnico. Del dneva, ki 
smo ga preživeli v ptujski knjižnici, mi je 
bil zelo všeč.

Nika Šerdoner

ODRASLI SMO VZGLED

Akcije Peš v šolo so se prvič udeležili tudi naši prvošolci. Kaj so povedali?
Jure: Šel sem do avtobusne postaje. Z Nikom sva se pogovarjala, da bi šla kar s krosar-
jem, ker bi šlo hitreje. Z nami je šla učiteljica Anja.
Ela: Bilo je mrzlo. Jaz sem imela rdeč nos, tako me je zeblo. Ko smo hodili, smo si govorili 
šale. Ko nisem hodila, sem vse nahecala, da bi me malo nesli. Pa me niso.
Neja: V avtu je bilo fino toplo.
Žan Luka: Najprej nisem vedel, kje sem. Potem pa smo z mamico šli peš. Ana Marija, 
mami in jaz.
Maks Mai: Listki so padali z dreves, zeblo me je in sem zato držal učiteljico za roko.
Nik: Zeblo me je v roke. Dediju sem rekel, naj mi pripelje raje skiro. Užival sem.
Julija: Ker kašljam, me je pripeljal ati.
Špela: Mama me je odložila na postaji. Potem sem se držala skupaj s Pio in Teo. Ko sem 
se spotaknila, me je Pia prijela.
Daša: Mami me je pripeljala, ker mora zgodaj v službo.
Amadej: Jaz sem s Ptuja, zato me je pripeljala babi.
Tim: Jaz sem bil v šoli zelo zgodaj, saj gresta ati in mami zgodaj v službo. Naredil sem 
kamero iz kock in snemal. 
Filip Gal: Midva sva z atijem šla sama malo peš, potem pa sem pot nadaljeval z velikimi.
Lada: Po zajtrku sem babici rekla adijo. Želela sem vzeti še čivavo. Potem me je mamica 
odpeljala v šolo. Domov grem s sestro Loro. Se že veselim.
Ana: Zeblo me je v noge. Ko me je nehalo zebsti, sem opazovala listke, ki so padali z 
dreves.
Matevž: Pogovarjal sem se z Nušo. Veselil sem se, da grem peš. Z nami je šla učiteljica 
Jožica.
Učenci višjih razredov so povedali, da jim je na poti prijetno, da se spoznavajo, pogo-
varjajo, veselijo ... Veliko jih komaj čaka, da bo leto naokrog in se zopet skupaj dobijo 
na avtobusni postaji.

Karmen Jerenko

Peš v šolo
Tako kot že nekaj let smo učenci in učitelji tudi letos oktobra odpovedali 
šolski avtobus in se v šolo odpravili peš. Vsi, ki se ukvarjamo s spodbujanjem 
hoje in kolesarjenja otrok v šolo, opažamo, da nekatere šolske poti niso do-
volj varne za aktivno in samostojno hojo otrok v šolo. Veliko je voznikov, ki še 
vedno vozijo prehitro, čeprav vidijo ob robu cestišča pešce. Otroci pešci so 
v prometu še prav posebej ranljivi. V šoli pri pouku obravnavamo prometne 
vsebine, vendar še vedno velja, da so starši tisti, ki so najpomembnejši pri 
vzgoji v prometu. Starši naj se z otrokom o varni poti v šolo čim več pogo-
varjajo, pot skupaj prehodijo, lahko si ogledajo tudi digitalno obliko šolske 
poti na naši spletni strani.

Marsel, Patrik, Nuša, Julija, Alja in Špela iz »Kaludre«
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Tekmovanje v akrobatiki
Polfinalno tekmovanje v akrobatiki je potekalo na OŠ Mur-
ska Sobota. Tekmovalni program je vseboval obvezno pr-
vino in tri poljubne prvine iz nabora akrobatskih skokov. 
Tekmovanja so se udeležile tudi naše učenke. Med posa-
meznicami je tekmovala Mara Cafuta - Gajšt in osvojila 16. 
mesto. Med mlajšimi deklicami pa so bile ekipno zastopa-
ne učenke Neža Angel, Manca Sitar, Sara Molnar, lynn Pe-
tek in Rosa Cafuta - Gajšt. Osvojile so 3. mesto.
Učenkam za osvojena mesta iskreno čestitamo.

Tatjana Pačnik, učiteljica športa

Plavalni tečaj

Od 19. do 23. novembra smo z učenci 1. triade uspešno 
izpeljali plavalni tečaj v Termah Ptuj. Učenci obeh tretjih 
razredov so v bazenih opravili 20-urni tečaj, učenci prvih 
in drugih razredov pa so po pouku vsak dan opravili še 
dve šolski uri tečaja. Bilo je zanimivo, pestro, včasih tudi 
naporno. 
Da je finančno breme plavalnega tečaja letos za starše 
manjši zalogaj, se je treba zahvaliti občini Hajdina, ki je po-
krila stroške avtobusnega prevoza, in upravnemu odboru 
šolskega sklada, ki je primaknil 450 evrov za vse učence, 
udeležence tečaja.

Tatjana Habjanič

Na obisku na kmetiji Meglič

Otroci rumene igralnice so v Tednu otroka obiskali dedka in babico na 
kmetiji Meglič. Ogledali so si tudi bučijado.

                                                            

Foto: arhiv vrtec

Predšolski otroci rdeče in bele igralnice na plavalnem 
tečaju

Plavanje je gibanje v vodi, kar pomeni, da lahko otroci začnejo plavati že zelo zgodaj. Plavalni tečaj v vrtcu sodi v nad-
standard, ki ga vrtec ponuja staršem in je namenjen predšolskim otrokom.

Na obisku v trgovini Spar na Ptuju

Otroci bele in rdeče igralnice iz vrtca 
Najdihojca Hajdina v trgovini Spar na 
Ptuju redno razstavljajo svoje likovne 
izdelke. K razstavi jih je povabila vod-
ja trgovine Irena Ogrizek, ki je naša 
domačinka.
Sredi novembra nas je trgovina Spar 
prijazna povabila, da jih obiščemo 
ob njihovi rojstnodnevni obletni-
ci. Vabilo smo z veseljem sprejeli in 
se na dogovorjen dan z avtobusom 
odpravili na obisk. S sabo smo vzeli 

polno mero dobre volje in darilo za 
Sparkyja, njegovo podobo in torto 
na velikem plakatu. Pozdravila nas je 
nasmejana gospa Irena in nas skupaj 
s svojim kolektivom toplo sprejela. 
Otroke sta kmalu obiskala masko-
ta Sparky, ki je delil sladka prese-
nečenja, in klovnesa, ki je za otroke 
ustvarjala pikapolonice iz balonov. 
Skupaj so rajali in se veselili ob živi 
glasbi, tako smeha ni manjkalo. Za 
dobro razpoloženje je poskrbel tudi 

prijazen in gostoljuben kolektiv trgo-
vine, ki je otroke pogostil s sendviči, 
sokom in sladkimi dobrotami. Ob 
koncu ni manjkala niti torta, ob kateri 
so otroci z veseljem tudi zapeli in se z 
njo ob koncu posladkali. Ostalo je še 
nekaj časa za ustvarjanje in prijetno 
dopoldansko druženje je hitro mini-
lo. S prijetnimi vtisi smo se poslovili 
od prijaznih trgovk in vodje Irene, 
od Sparkyja, klovnese in glasbenikov 
ter se jim iz srca zahvalili za njihovo 

Zgodnji začetki plavanja imajo veliko pozitivnih učinkov 
na psihofizični razvoj otrok. Tako so se otroci, ki bodo v je-
seni sedli v šolske klopi, v zadnjem tednu novembra vsak 
dan odpravili v Terme Ptuj. Tam so se razdelili v štiri sku-
pine in vsaka skupina si je izbrala svoje ime, po katerem 
so bili prepoznavni ves teden plavalnega tečaja. Otroci so 
zelo uživali v vodi. 
V začetnem tečaju se otroci učijo prhati (tudi glavo) pred 
plavanjem in po njem, tekati in hoditi v vodi, potapljati 
obraz in glavo v vodo, gledati oz. poskušati gledati pod 
vodo, izdihovati zrak v vodo, lebdeti na vodi, drseti na 
vodi, odrivati se od stene, skakati v vodo, preizkušajo se 

tudi v izvajanju pravilne prsne tehnike (t. i. žabice) in hrb-
tne tehnike plavanja.
Vsak otrok dobi za svoj trud diplomo z nalepko. 
Plavalni tečaj predstavlja staršem kar velik finančni zalo-
gaj, zato smo zelo hvaležni šolskemu skladu OŠ Hajdina s 
PE Vrtec za donacijo v višini 150 EUR, ki jo bomo enako-
merno razdelili med vse otroke. Tudi občina Hajdina se 
vsako leto odzove in prispeva za znižanje stroškov plaval-
nega tečaja po 5 EUR na otroka (občana občine Hajdina). 
Hvala obojim za razumevanje in sodelovanje. 

Maja Bezjak 

Otroci so v bazenu zelo uživali.
Foto: arhiv vrtca
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Utrinek z obiska v trgovini Spar 
Foto: arhiv vrtca

povabilo in gostoljubje, ki smo ga 
doživeli. Imeli smo se zelo lepo.
Podjetje Spar nam je namenilo tudi do-

nacijo in pokrilo stroške avtobusnega 
prevoza, za kar se jim iz srca zahvalju-
jemo. Nasmeh na obrazu ob vseh do-

godivščinah, ki smo jih doživeli, je še 
dolgo ostal na otroških obrazih.

Renata Gabrovec

Utrinki iz vrtca Hajdina

Otroci zelene igralnice so sodelovali pri gnetenju slanega testa, iz katerega so 
kasneje nastale male umetnine.   

Najmlajši otroci iz oranžne igralnice so z navdušenjem ustvarjali skupaj s starši 
in pričarali praznično vzdušje.

Otroci iz vijolične igralnice (od 2. do 3. leta) so veselo igrali na ropotulje, ki so si jih sami izdelali, in se tako pripravljali na prihod treh dobrih mož.

Starši in otroci iz rumene igralnice smo se družili v telovadnici vrtca, kjer so po-
tekali bazar in božično-novoletne delavnice.

Spoznavali smo različna glasbila. Vsaj za nekaj trenutkov smo bili čisto pravi 
muzikantje. Če bomo pridno vadili, bomo nekoč postali Modrijani.

Otroci iz modre igralnice na sprehodu po prvem snegu

Na obisku pri 
lovcih

V rumeni igralnici vrtca Najdihojca 
Hajdina smo oktobrske dejavnosti 
namenili spoznavanju gozdnih živali. 
Ker je »gozdiček« del neposrednega 
okolja vrtca, ga vključujemo v naše 
aktivnosti v naravi.

V vrtcu smo pri našem delu prebirali 
pravljice, pesmi in basni o gozdnih ži-
valih. Živali smo upodabljali pri likov-
nih dejavnostih, se igrali z lutkami. Bili 
smo zelo ustvarjalni na glasbenem, 
plesnem in dramskem področju, saj 
smo se drugim otrokom vrtca pred-
stavili z gledališko predstavo Pod 
medvedovim dežnikom. Naše delo 

vključuje tudi sodelovanje s starši in 
sodelovanje z okoljem. Tako smo sku-
paj s starši organizirali pohod od vrtca 
do bližnjega lovskega doma. Tam nas 
je sprejel član lovske družine Franjo 
Turnšek. Predstavil nam je delo lovcev 
in njihov odnos do narave. Povedal 
je, da imajo zelo malo mladih lovcev, 
saj večina otrok pozna lovce po stre-

ljanju živali. Vendar je to le ena izmed 
mnogih nalog, ki jih opravljajo lovci. 
Opozoril nas je na nedovoljeno od-
tujevanje živali, mladičev iz njihove-
ga naravnega življenjskega prostora 
ali zadrževanja v ujetništvu. Pred-
vsem je otroke opozoril, da gibanja 
v gozdu ne smeta spremljati kričanje 
in razgrajanje, saj glasni zvoki živali
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V soboto, 24. novembra, smo se po 30 letih zaključka osnovne šole spet sestali učenci OŠ Hajdina, ki smo šolo obiskovali 
v letih 1980–1988. Srečanja se nas je udeležilo 25, kar sta matematično gledano dobri dve tretjini vpisanih.

Vsak od prisotnih se osnovne šole 
spominja po številnih dogodkih, tudi 
meni jih je kar nekaj ostalo v spomi-
nu. Nikoli ne bom pozabil, ko sva se 
s sosošolcem in še vedno s tesnim 

sedanjim prijateljem nekega zim-
skega glavnega odmora tako sprla, 
da sva morala oba poiskati »zdravni-
ško pomoč«. Pa moje udejstvovanje 
v šolskem pevskem zboru, ko je tuji 

zborovodja šele neposredno pred 
pomembno pevsko revijo OŠ ugoto-
vil, da bi bilo zame morda bolje, da na 
tej reviji le navidezno »odpiram usta«. 
Naše letošnje druženje se je začelo 
v Martinovi kleti hajdinskih kletar-
jev, kjer sta nas s svojim vinskim pri-
delkom pričakala »turniški kletar« 
Ivan Kramer in njegova soproga. Ob 
predstavitvi njune dejavnosti smo vsi 
skupaj uživali ob njuni odlični žlahtni 
kapljici. Večer smo nadaljevali v Go-
stilni Čelan, kjer smo ob ritmih glasbe 
plesali dolgo v noč, prav tako pa ob 
številnih pogovorih podoživljali svo-
je otroštvo in mladost.
NEKAJ UTRINKOV S SREČANJA

 – Martinova klet hajdinskih kletar-
jev je ponudila izvrstno kapljico. 
Ob zaužitju ene izmed njih se je že 
slišal stavek: »Ko bučno olje zataji, 
traminec nalogo naredi!«

 – Večerja sicer ni postregla s ka-
kšnim presežkom, saj na meniju 
tokrat ni bilo ne hobotnice ne ka-
viarja in ne tartufov, a se pri goveji 
juhi, dunajskem, pomfriju in sola-
ti ne moreš zmotiti.

Skupinska fotografija ob 30. obletnici valete OŠ Hajdina, generacije 1980–1988, v Martinovi kleti hajdin-
skih kletarjev
Foto: Silvestra Brodnjak

prestrašijo in zmedejo. Nekaj smo se 
naučili o divjadi v naših gozdovih in se 
seznanili z zgodbo medveda, ki krasi 
notranjost lovskega doma. 
Ta medved prihaja iz kočevskih goz-
dov. Imel pa je nesrečo, saj ga je po-
vozil vlak. Takrat so njegovo kožo 
ustrojili in ga postavili na ogled na 
steno lovskega doma ter ga zaščitili 
z velikim steklom. Tako je na ogled 
vsem obiskovalcem in v veliko veselje 
otrok, ki vidijo »pravega« medveda. 
Ob lovskem domu je tudi krmišče, 

namenjeno vzreji predvsem fazanov 
in jerebic. Obkroženo je z električnim 
pastirjem, da ščiti perjad pred lačnimi 
plenilci. 
Druženje smo popestrili s peko kosta-
njev in malico na prostem. Otroci so 
raziskovali okolico lovskega doma in 
se igrali z naravnimi materiali, ki nam 
jih je ponujala jesen. Kmalu smo se 
morali vrniti proti vrtcu, saj se je sonce 
začelo poslavljati.
Nad lovskim domom niso bili navdu-
šeni samo otroci. Tudi veliko staršev 

je priznalo, da so prvič imeli možnost, 
da so si ogledali notranjost lovskega 
doma in njegovo okolico. Tako smo iz-
vedli zanimivo druženje staršev, otrok 
in vzgojiteljic ob podpori Lovske dru-
žine Boris Kidrič Hajdina, ki nas vsako 
leto z veseljem sprejme in nam po-
kaže eno izmed zanimivih točk naše 
Hajdine. 

Besedilo in foto: vrtec Najdihojca

30. obletnica valete OŠ Hajdina, generacija 
1980–1988

 – Plesne sposobnosti nekaterih prisotnih so letos zagoto-
vo šle korak naprej, pred desetimi leti so namreč dolo-
čeni koraki še bili preveč togi. Letos sta se videli »elastič-
nost in poskočnost« večine, a zmagovalec je zagotovo 
postal »glavni hajdinsko-ptujski planinski vodič«.

 – Med prisotnimi so bili tudi medicinski delavci, ki so bili 
ves čas na preži, če bi morebiti kdo izmed plesalcev ali 
pa morda »šankistov« doživel kakšen šok. Vseeno pa je 
bilo videti, da je forma večine, razen pri enem, na ustre-
znem nivoju.

 – DJ Jure se je tokrat res izkazal; kljub popolnemu nepo-
znavanju naše generacije mu je uspelo, da nas je »zasu-
kal«. Če zavrtiš tisto »Kako je dobro vidjeti te opet«, res 
ne moreš zgrešiti.

 – Seveda so bila postavljena tudi kakšna vprašanja iz 
zgodovine, kot so npr. lokacije naših zaključnih izletov 
po posameznih razredih. Glede na pešanje spomina pri 
večini so le redki vedeli pravilne odgovore. A nihče teh 
pravilnih odgovorov dejansko ni preveril.

 – Kako naprej? Idej je bilo kar nekaj, ključna zgodba pa je 
zagotovo avtobus, ki bo startal neko soboto ob zvonje-
nju cerkvenih hajdinskih zvonov. Lokacija te vožnje: v 
neznano. Takoj se porodi vprašanje, ali novi organiza-
cijski odbor res ni malo pretiraval z idejo.

Sandi Mertelj

Žgečeva nagrajenca na OŠ Breg

Lea Florjančič, učiteljica 4. razreda, z 
nazivom svetovalka, že 33. leto doka-
zuje, da si je na svet prinesla smisel za 
delo z otroki, saj je odraščala ob mami 
vzgojiteljici in očetu zobozdravniku. 
Poslušala je njen nasvet, ko je koleba-
la med prosveto in medicino: »Dobro 
premisli, kaj si res želiš početi vse ži-
vljenje ... Upam, da boš izbrala tak po-
klic, da boš z veseljem hodila v službo 
do upokojitve.« Brezskrbna otroška 
in osnovnošolska leta je preživela na 
Ptuju, kjer je obiskovala OŠ Franca 
Osojnika. »Takrat je bilo otroštvo res 
še otroštvo v pravem pomenu be-
sede. Igranje, druženje s prijatelji na 
dvorišču, na zelenici pred blokom, na 
igrišču za njim … domov smo morali 
šele ob prižigu uličnih luči. Koliko ži-
vljenjskih lekcij smo dobili takrat! Žal 
je zmeraj več otrok, ki bodo o takem 
otroštvu slišali samo iz pripovedova-
nja,« je mladostne spomine obudila 
prejemnica plakete dr. Franja Žgeča, 
ki je po odlično opravljeni maturi na 
Pedagoški gimnaziji na Ptuju študij 
nadaljevala na Pedagoški akademiji 
v Mariboru. »Študij sem kljub temu, 
da sem med njim rodila hčerko in se 
osamosvojila, brez težav končala v re-

dnem roku.« 
Prva zaposlitev? »Na prvo zaposlitev 
za določen čas v OŠ v Juršincih imam 
nepozabne spomine. Pridružila sem 
se kolektivu, ki me je s svojim stro-
kovnim, ustvarjalnim in odgovornim 
timskim delom temeljito pripravil na 
poklic, ki ga po 32 letih na OŠ Breg še 
zmeraj z veseljem opravljam. Pri tem 
mislim predvsem delo z učenci; admi-
nistracije je vsako leto več, občutno 
preveč, in nam po nepotrebnem kra-
de čas pa tudi energijo.« 
Se generacije in njihov način učenja 
kaj spreminjajo? »Vsaka generacija 
učencev je zame nov izziv. Že lep čas 
so to četrtošolci. Pri delu izhajam iz 
učencev in delam za učence. Poma-
gam jim razvijati njihova močna in 
krepiti šibka področja. To najlažje do-
segajo v izkustvenem učenju, opazo-
valnem učenju v naravi, izdelovanju 
predmetov po njihovih načrtih, sode-
lovalnem učenju, učenju iz zastavlje-
nih problemov, učenju z raziskova-
njem idr. Učijo se tudi iz svojih napak, 
ki se jih učijo tudi odpravljati.« Kako 
je z zadovoljstvom pri delu danes, 
le nekaj let pred upokojitvijo? »Na 
srečo sem del učečega se kolektiva, 

v katerem se vsi trudimo za to, da bi 
učence pripravili na uspešno življenje 
in delo v 21. stoletju. Ker nam je mar 
za učence, nam ni žal časa in truda, ki 
ga vlagamo v izobraževanja, v izme-
njavo izkušenj, spoznanj, v priprave 
na postopno uvajanje sodobnih oblik 
poučevanja, v nadgrajevanje le-teh.«

Letošnja Žgečeva nagrajenca Lea Florjančič in Oliver Buček ne živita na območju občine Hajdina, čeprav je bila Lea 
nekoč njena soseda, ko je s starši živela na Turniščah. Sta pa oba učitelja na OŠ Breg, kjer usvajajo znanje tudi nekateri 
učenci iz naše občine. Zato jima ob priznanju iskreno čestitamo in ju predstavljamo bralcem Hajdinčana.

Lea Florjančič
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Iz kolektiva OŠ Breg izvira tudi predlog za plaketo dr. Fra-
nja Žgeča, iz katerega namesto naštevanja navajamo le 
zaključek, ki z ravnateljevim podpisom pove vse: »Gospa 
Lea Florjančič je učiteljica s prefinjenim občutkom za po-
trebe, želje in interese otrok ter zavzeta uvajalka sodobne 
pedagoške prakse pri izvedbi pouka. To jo ves čas vodi k 
izvajanju aktivnosti za vsestranski razvoj in krepitev sa-
mozavesti učencev. Ob tem je svoje pedagoško poslan-
stvo ves čas nadgrajevala z aktivnostmi … Njeno delo, 
uspehi in odlična organizacija pri pedagoškem poslan-
stvu prispevajo k ugledu učitelja in šole v širši javnosti, 
zato je naša sodelavka upravičeno predlagana za preje-
mnico plakete dr. Franja Žgeča.«
Če preberemo podrobno in nadvse obsežno utemeljitev 
predloga za priznanje, z natančno opredeljenimi aktiv-
nostmi nagrajenke, se vprašamo, ali ji ob delu za službo 
še ostaja kaj prostega časa. »Najraje ga preživljam v nara-
vi, ki je imamo v okolici našega doma na Vičavi na pretek. 
Rada vrtnarim, urejam okolico hiše ali samo počivam na 
terasi z dobro knjigo v roki. Našega psa najbolj osrečim, 
ko me zagleda s povodcem v roki. Pot naju najpogoste-
je vodi po Vičavski poti ob Dravi in čez Panoramo; če sva 
oba v dovolj dobri kondiciji, zavijeva še skozi bližnji gozd. 
Obožujem plavanje, od zgodnjega poletja do pozne jese-
ni plavam vsak dan, če le vreme to dopušča.«
In Leina družina? »Naša družina je zelo povezana in ceni-
mo čas, ki ga lahko preživimo skupaj. Hčerka in sin sta od-
rasla, poročena in na svojem. Imam dve majhni vnukinji. 
Neizmerno ju imam rada.« 
Naj nikoli ne bo drugače!
Profesor glasbene vzgoje Oliver Buček, z nazivom sveto-
valec, je svojo učiteljsko pot začel leta 2001 na Osnovni 

šoli Breg, kjer še danes poučuje glasbeno umetnost in iz-
vaja naloge ROID (računalniški organizator informacijskih 
dejavnosti).
Leta 2010 je končal študijski program Izpopolnjevanja iz 
računalništva in informatike – ŠPIRI na Fakulteti za ma-
tematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in 2012 dokončal 
podiplomski študij pedagogike na Filozofski fakulteti v 
Mariboru ter pridobil naziv magister pedagoških znano-
sti. Poleg pedagoškega dela sodeluje v domačih in med-
narodnih projektih, objavlja strokovne prispevke, se kot 
predavatelj udeležuje domačih in mednarodnih konfe-
renc. Napisal je več strokovnih člankov, ki so bili objavlje-
ni v domači in tuji strokovni literaturi ter v sodelovanju 
z e-šolstvom vodi seminarje za izpopolnjevanje učiteljev 
za uporabo IKT.
V spominu ga imamo kot dirigenta, ki je nastopil z Mo-
škim pevskim zborom Talum na hajdinskih prireditvah, z 
njim pa sta bila na odru tudi 12-letni sin Amadej in 17-le-
tna hčerka Tjaša Ana, ki sta oba zelo glasbeno nadarjena. 
Z družino živi v Zlatoličju. 
O delu v razredu in prizadevanjih, kako bi otrokom na-
redil njegov predmet prijaznejši, je med drugim dejal: 
»Učitelji smo dolžni nenehno spreminjati učne strategije 
in metode ter biti v koraku s časom in z vsemi novostmi, s 
katerimi se srečujemo pri svojem delu. Pomembno je za-
vedanje, da je pri učenju pomemben proces konstrukcije 
znanja, ne le prenos in zapomnitev informacij. Zelo mi je 
všeč ideja pedagoškega kolesa, ki govori o tem, da nikoli 
ne začnemo pri aplikacijah, ampak v sredini pedagoške-
ga kolesa. Sprašujem se, kakšne učence si želim ob kon-
cu šolanja, katera znanja, kompetence in lastnosti naj bi 
imeli, nato pomislim na učni načrt in se vprašam, kaj naj 
učenci znajo po sklopu, poglavju ali na koncu šolskega 
leta. Nato si zapišem cilje, ki jih naj učenci dosežejo. Seve-
da imam v mislih tudi cilje na višjih taksonomskih ravneh 
in začnem razmišljati o aktivnostih, ki jih bodo pri pouku 
izvajali učenci, da bi dosegli te cilje.«
Vesel je bil priznanja dr. Franja Žgeča, kar ga bo tudi v 
prihodnje motiviralo pri uresničevanju njegove želje, da 
bi se učenci naučili spretnosti, kot so samoregulacija, na-
črtovanje in organizacija časa ter reševanje problemskih 
situacij, in da bi razvili pozitivnejši odnos do šolskih pred-
metov, samega učenja in znanja.

Silvestra Brodnjak
Fotografiji: osebni arhiv

Oliver Buček

Tisoč gibov Šole zdravja pred PSC

Petega novembra je bilo kljub meglenemu jutru na ploščadi pred Poslovno-
-stanovanjskim centrom Hajdina razgibano, veselo, dobrovoljno in družabno 
vzdušje. Kako tudi ne, župana in občinsko vodstvo so iz pisarn privabili oranžno 
oblečeni telovadci in telovadke, ki se vsako jutro družijo v okviru Šole zdravja.

Še skupinski posnetek vseh sodelujočih na dogodku Tisoč gibov. Foto: SB

Štirim hajdinskim skupinam Šole zdravja sta se pri-
družila tudi župan in direktorica občinske uprave. 
Foto: TM

Iz vsake od štirih skupin jih je prišlo 
toliko, da je njihov sklenjeni krog imel 
zelo velik premer, a vendarle ni bil 
tako velik, da vanj ne bi mogla vsto-
piti tudi župan mag. Stanislav Glažar 
in direktorica občinske uprave Valeri-
ja Šamprl. Vsi sodelujoči so se s svojo 
prisotnostjo na dogodku zahvalili za 

podporo občini pri njihovem delu. Na 
koncu je vsaka od skupin (Spodnja 
Hajdina pri Kavalu, Zgornja Hajdi-
na onkraj proge, Slovenja vas in kot 
najmlajša Zgornja Hajdina pri lipi) 
zapela svojo himno. Nato so se po-
mešali med seboj in ob pogostitvi, za 
katero so poskrbele gostiteljice izpod 

lipe pod vodstvom Silve Purgaj, de-
lali načrte, kako naprej. Prisluhnili sta 
jim tudi direktorica Valerija Šamprl in 
Marija Gabron, ustanoviteljica ptujske 
Šole zdravja.

Silvestra Brodnjak

Tudi pridelek 
repe je 

pospravljen
Pri Kirbiševih na Zg. Hajdini se je letos 
jeseni znova zbrala ekipa članic Dru-
štva žena in deklet občine Hajdina, 
kajti pospraviti je bilo treba pridelek 
repe.
Njihova gostiteljica je bila znova go-
spodinja Kristina, ki je poskrbela tudi 
za odlično pogostitev. Pridne roke 
Hajdinčank, njihovih pomočnikov in 
predsednika vaške skupnosti Zg. Haj-
dina Zlatka Kondriča so na Kirbiševi 
njivi pozno jesensko delo opravile 
brez večjih težav, repo pa so pospra-
vili za ozimnico in kisanje. 

TM

Hajdinčanke in dobra družba pridnih rok na Kirbiševi njivi na Zg. Hajdini med puljenjem repe
Foto: Zlatko Kondrič
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Jušna zelenjava – 
uporaben in všečen 

izdelek
Čez leto smo že na kratko predstavljali projekt članic DŽD 
Gerečja vas, ki je bil osnovan na ideji pridelave in prede-
lave jušne zelenjave, tokrat pa smo bili priča zaključku in 
predstavitvi projekta.

Članice DŽD Gerečja vas so ob zaključku letošnjega pro-
jekta pripravile manjšo razstavo o poteku projekta od za-
četkov do končnega izdelka. Za predstavitev so izkoristile 
termin 16. turnirja v paveršnopsu, ki se ga je udeležilo ve-
liko število članic iz domače in sosednjih občin. Po krat-
ki predstavitvi letošnjega projekta domače predsednice 
Magde Intihar so si obiskovalke razstavo tudi ogledale ter 
pohvalile izvirnost in delo članic.
V jesenskih mesecih so članice preostale pridelke, pred-
vsem zeleno in por, dokončno pobrale z njive, jih očistile 
in pripravile za sušenje. Tokrat so preostanek pridelka po-
sušile v sodelovanju z Biotehnično šolo Ptuj v za to name-
njenih sušilnicah, ki jih ima šola na razpolago, med tem ča-
som pa so skrbno hranile in skladiščile že posušeno jušno 
zelenjavo, ki so jo lahko zaradi vročih poletnih dni posušile 
tudi na prostem.
Ko so imele vse sestavine v grobem pripravljene, so jih v 
enakomernem razmerju zmešale in jih kar na gospodinj-
skih multipraktikih zmlele v uporaben izdelek – domačo 
suho jušno zelenjavo. Projekt pa še zdaleč ni bil pri koncu, 
saj so mešanico nato še embalirale in šele nato dobile iz-
delek, ki je zelo uporaben pa tudi všečen za oko.
Zadovoljne so končale še en projekt, ki pa ni bil namenjen 
samo delu, ampak tudi druženju ob okopavanju, pobira-

nju, pripravi, sušenju in končni predelavi.
Ob zaključku projekta se zahvaljujejo članici Marjani Mi-
klaužič, ki je društvu odstopila del zemljišča v uporabo za 
setev in pridelavo jušne zelenjave ter velikodušno poskr-
bela za vso potrebno energijo, vodo in prostor, prav tako 
pa tudi za telesno in duševno hrano, kar je pravzaprav na-
men tovrstnih druženj ob delu.

Besedilo in foto: MI

Posušene sestavine za jušno zelenjavo pred končno predelavo 

Mleta jušna zelenjava dobiva končno obliko. Članice DŽD Gerečja vas na jesen-
skih delavnicah – embaliranje, dekoriranje ...

Mini razstava v času 16. turnirja v paveršnopsu, na katerem so članice pred-
stavile projekt Sušena jušna zelenjava vse od setve do končnega izdelka. Vse 
obiskovalke turnirja so si razstavo z zanimanjem ogledale in tudi pohvalile delo 
organizatork.

16. turnir v paveršnopsu osvojile 
Draženčanke

Letos je v organizaciji Društva žena in deklet (DŽD) Gerečja vas potekal že 16. 
tradicionalni turnir v paveršnopsu, igre s kartami, ki ima na našem območju in 
tudi v osrednji Evropi še vedno precej močno družabno vlogo med posamezni-
ki, pari in skupinami igralcev.

Letošnjega turnirja se je udeležilo 38 
tekmovalk, 19 igralnih parov, torej 
pisana druščina žensk, članic različ-
nih društev iz domače in sosednjih 
občin: iz sosednje Kungote, Hajdoš, 
s Hajdine, iz Kidričevega, Dražencev, 
s Turnišč, iz Pobrežja, Lancove vasi in 
Zavrča. Zelo pisana druščina števil-
nih tekmovalk je tekmovala v igralski 
sreči vse od 15. do 21. ure pod stro-
kovnim vodstvom komisije v moški 
sestavi, ki je tudi letošnji turnir vodila 
zelo strokovno. Tudi letos so strokov-
no komisijo zastopali Branko Lešnik, 
Janko Gojkošek in Franci Drevenšek.
Da je sreča res opoteča, smo lahko 
spoznali tudi na letošnjem tekmova-
nju, ko sta po dolgih letih vztrajnega 
sodelovanja prvo mesto osvojili člani-
ci Društva gospodinj Draženci, Sonja 

Šterbal in Slavica Lesjak, brez pokala 
težko ostanejo igralke iz sosednje 
Kungote, letos dobitnici pokala za 
drugo mesto Kristina Vindiš in Ivica 
Paveo, ter tretjeuvrščeni domači čla-
nici Vera Pungračič in Marija Hvalec. 
Številnim dobitnicam pokalov iz pre-
teklih let pa letošnja igralska sreča ni 
bila prav posebno naklonjena.
Po slabih šestih urah vztrajnega kvar-
tanja, ne pa tudi drugačnih oblik dru-
ženja, se je končal letošnji turnir z 
razglasitvijo rezultatov in podelitvijo 
pokalov najboljšim. Po uspešno iz-
peljanem turnirju so domače članice, 
organizatorke turnirja, poskrbele za 
okusno večerjo, tudi čez popoldan 
pa tekmovalk niso pustile ne lačnih 
in ne žejnih. Organizatorke turnirja se 
zahvaljujejo vsem članicam in ekipam 

za vsa leta vztrajne udeležbe in sode-
lovanja ter upajo na dobro udeležbo 
in sodelovanje tudi v prihodnje.

Besedilo in foto: MI

Tudi letošnja komisija je bila v tradicionalni postavi 
in je svoje delo opravila strokovno.

Zadovoljne letošnje dobitnice turnirja na spominski 
fotografiji skupaj s strokovno komisijo

V Dražencih izbirali naj rezance

V Društvu gospodinj Draženci so letos jeseni uspešno izpeljali še en projekt, tokrat so se posvetili pridelavi domačih 
sokov in sirupov, skozi leto pa je bilo njihovo vodilo »od sadja do zdravja«. Članice so spoznale, da so domači in sveži 
sokovi zares vir življenja. Nekaj svojih najboljših izdelkov so predstavile tudi na 17. Gospodinjskem večeru, ki je bil v 
soboto, 8. decembra.

Članice Društva gospodinj Draženci 
so se tudi letos izkazale kot odlične 
gostiteljice, v njihovem imenu pa je 
zbrane na druženju uvodoma nago-
vorila podpredsednica Brigita Skaza. 
V dobri družbi je bil tudi župan ob-
čine Hajdina mag. Stanislav Glažar, 
ki je pohvalil Draženčanke in njiho-
vo neverjetno ustvarjalno energijo, 
tekmovalkam pa zaželel veliko sre-
če v izdelovanju domačih rezancev. Draženčanke so se še pred gospodinjskim večerom zbrale na delavnici izdelovanja medenega peciva
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Organizatorji kolin so Vaški odbor Hajdoše, Društvo žensk 
Hajdoše, gasilci, športniki in KD Valentin Žumer Hajdoše. 
Vsak ima svoje zadolžitve in naloge, ki jih odlično opravi-
jo. Prvo leto so prašiča kupili s prispevki vaščanov, nato pa 
so se našli donatorji, ki so prašiča podarili. Letos je prašiča 
doniral Marijan Fesel, farni župnik in naddekan, ki se vsako 
leto rad udeleži hajdoških kolin. Za naslednja leta so dona-
torji tudi že znani.
NAJPREJ DELO, NATO PA OBILNA VEČERJA
Letošnje koline so potekale prvo decembrsko soboto na 
kmetiji Turnšek. Domači vaški mesarji pod vodstvom Stan-
ka Trčka so poskrbeli, da je imela ekipa žensk – kuharic – v 
gasilskem domu delo in tudi kaj dati v lonec za večerjo. Pri 
tem jim je pomagala že standardna ekipa žensk, ki so po-
skrbele, da so mesarji lahko delali. Pripravile so jedi, značil-
ne za koline – pečeno kri, ocvrte možgane, pražena jetrca 

in svežo pečenko.
Kuharice Ana, Vanja in Ida so že uigrana ekipa na kolinah, ki 
znajo pripraviti odlične domače dobrote. Tudi druge žen-
ske so pomagale pri pripravi večerje. Na večerji se je zbralo 
okrog 100 vaščanov in vaščank. Postreženi so bili s tradicio-
nalno domačo večerjo. Najprej so postregli odlično hrtišno 
juho z domačimi rezanci, nato so sledile dobrote: pečenka, 
hrtišne kosti, kislo zelje, pražen krompir, pečenice in kašni-
ce, hren ter zelena in zeljna solata. Vsi obiskovalci so bili nad 
večerjo navdušeni in so se poslovili z željo, da se ob letu 
zopet srečamo.
Da lahko izpeljemo koline, se je treba posebej zahvaliti 
Turnškovim, ki vsako leto odstopijo prostor in dajo na raz-
polago vse potrebno. Dokazali smo, da gre skupaj lažje, in 
združili prijetno s koristnim. Mlajšim je bilo pokazano, kako 
so koline potekale nekoč, vsi malo manj mladi pa smo se 
z nostalgijo spomnili časov otroštva, ko so bile koline pri 
vsaki hiši res pravi domači praznik.
Vsem, ki so na kakršen koli način pomagali pri izvedbi kolin, 
iskrena hvala.

Hilda Bedrač

Hajdoške koline
Ko so v Hajdošah pred leti organizirali prve vaške koline, 
verjetno niso mislili, da bo to postala priljubljena oblika 
druženja vaščanov, ki bo vsako leto bolj obiskana.

Hajdinčanke praznovale na miklavževi večerji
Šesti december je že tradicionalno dan, namenjen praznovanju in obdarovanju. Te lepe tradicije se držijo tudi v Društvu 
žena in deklet občine Hajdina. Članice so se v gostilni Čelan zbrale na miklavževi večerji in tako počastile prihod prvega 
od dobrih decembrskih mož.
Predsednica društva Marija Pulko se 
je ob tej priložnosti nekaterim člani-
cam posebej zahvalila za njihovo ak-
tivno in ustvarjalno delo, za uspehe 
na tekmovalnem področju ter jih po-
vabila k sodelovanju tudi v prihodnje. 
Hajdinska ekipa v sestavi Marija Žun-
kovič in Kristina Kirbiš se je letos je-
seni uspešno predstavila tudi na tek-
movanju v pripravi in peki jabolčnega 
štrudlja v Zavrču. Hajdinčanki sta v 
tekmovalnem delu med enajstimi eki-
pami osvojili odlično drugo mesto. 
Ob obilni miklavževi večerji in v dobri 
družbi pa je bil miklavžev večer pri Če-
lanovih za mnoge še lepši in bolj doži-
vet. Prihodnje leto pa spet …

TM
Foto: arhiv društva

Hajdoške koline na Turnškovi kmetiji. Foto: TM

Utrinek z letošnjega druženja Hajdinčank na god 
sv. Miklavža, ko so bile nekatere članice posebej 
pohvaljene.

Marija Žunkovič in Kristina Kirbiš sta se odlično 
znašli na tekmovanju v pripravi jabolčnega 

štrudlja.

Enajst ženskih ekip se je letos po-
merilo v izdelovanju domačih rezan-
cev: Društvo kmetic Destrnik, Dru-
štvo kmetic občine Videm, Društvo 
kmečkih žena občine Dornava, aktiv 
žena Sela, aktiv žena Dolena, Dru-
štvo žena in deklet občine Hajdina, 
Društvo žena in deklet Gerečja vas, 
Društvo kmetic Mestne občine Ptuj, 
Društvo žensk Hajdoše, Društvo go-
spodinj Zavrč in domačinke Društvo 
gospodinj Draženci. 
NAJ REZANCE NAREDILA EKIPA IZ 
ZAVRČA
Ves čas tekmovanja je bila na delu 
komisija, ki je opazovala ekipe pri pri-
pravi testa in ročnem izdelovanju re-
zancev, ocenjevala je tudi njihovo iz-
virnost in natančnost pri predstavitvi 
končnega izdelka. Strokovno komisijo 
so letos sestavljale: Terezija Bogdan, 
KGZ Ptuj, ter Marija Horvat in Darin-
ka Gostenčnik iz Živilske šole Mari-
bor. Komisija je imela spet težko delo, 
Bogdanova je povedala, da so odločili 
zares detajli. V skupni oceni se je ko-
misija strinjala, da si prvo mesto zaslu-
ži ekipa Društva gospodinj Zavrč. 
Nagrajene so bile tudi vse preostale 
ekipe, najboljša nagrada večera za vse 
pa je bila zagotovo zaključna skupna 
večerja, ki se je nadaljevala z odličnim 
druženjem. 

Besedilo in foto: TM

Skupinska fotografija vseh, ki so letos sodelovali na 17. Gospodinjskem večeru v Dražencih.

Naj rezance sta letos naredili Zavrčanki Terezija Bratuša in Milica Kotolenko.

Zgodba z rezanci se je v Dražencih letos nadaljevala. Občino Hajdina so zastopala vsa štiri društva.

Utrinek z letošnje razstave unikatnih proizvodov. 
Pridne roke draženskih žensk so postavile na ogled 
sokove in sirupe.
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V soboto, 27. oktobra, so pri gasil-
skem domu v Slovenji vasi pripravili 
dan odprtih vrat, obiskovalcem po-
bliže predstavili razpoložljivo gasilsko 
opremo in tehniko, ob tej priložnosti 
pa je ekipa članov B, ki je sodelovala 
na letošnjem državnem tekmovanju v 
Gornji Radgoni, izvedla celotno vajo. 
Predstavili so se tudi pionirji, nato pa 
se je slovesnost nadaljevala pri ga-
silskem domu, kjer sta zbrane nago-
vorila predsednica PGD Slovenja vas 
Dragica Vegelj in župan občine Haj-
dina mag. Stanislav Glažar. Ta je med 
drugim poudaril pomen dobrega so-
delovanja z gasilci, pohvalil je njihovo 
požrtvovalno in zavzeto delo skozi 
leto ter izpostavil, da ima pri vsem 
tem lokalna skupnost zelo odgovor-
no vlogo, saj mora zagotavljati pri-
merna sredstva za njihovo delovanje 
in razvoj. Zahvalil se je slovenjevaškim 
gasilcem za sodelovanje, posebej pa 
nekdanjemu predsedniku in občin-
skemu svetniku Urošu Matjašiču, ki je 
bil med glavnimi pobudniki za obno-
vo notranjosti gasilskega doma. Ob-
čina je prisluhnila tej želji, v zadnjem 
obdobju financirala obnovo sanitarij, 
kuhinje in manjšega prostora za dru-
ženje, letos pa je prišla na vrsto še te-
meljita obnova gasilske dvorane. Ta je 
zdaj uspešno končana in 27. oktobra 
so gasilci novo pridobitev tudi uradno 
predali v uporabo. Slovesen blagoslov 
je opravil diakon Primož Lorbek, po 
simboličnem prerezu vrvice pa se je 
druženje nadaljevalo v obnovljenem 
gasilskem domu, kjer so gasilci pripra-
vili bogato pogostitev.

Besedilo in foto: Tatjana Mohorko

Članice in člani PGD Slovenja vas so letošnji mesec požarne varnosti že tradici-
onalno posvetili druženju z vaščani in podporniki gasilstva, letošnji oktober pa 
je bil zanje tudi slovesno obarvan.

Slovesno ob odprtju obnovljene 
gasilske dvorane v Slovenji vasi

Slavnostni trenutek prereza vrvice

V obnovljeni dvorani je bila bogata pogostitev.

V PGD Slovenja vas so letos pripravili pester program dneva odprtih vrat.

Otroci izdelovali božično-
novoletne voščilnice

V organizaciji članic PGD Slovenja vas so se 23. septembra 
v dvorani gasilskega doma zbrali otroci ter vnuki naših 
članov in članic na delavnici izdelave božično-novoletnih 
voščilnic.
Idej ni manjkalo. Otroci so risali, lepili, rezali in na voščilni-
ce izlili vso svojo domišljijo. Voščilnice so izdelovali za ose-
be, ki jih imajo zelo radi, zato so se zares potrudili. Odnesli 
so jih lahko domov, da se bodo ob božiču in novem letu 
lahko spomnili teh dragih oseb. Nekaj voščilnic so izdelali 
tudi za društvo, tako da bomo lahko z njimi razveselili dru-
ga društva in organizacije v Občini Hajdina in širše ter se 
jim zahvalili za sodelovanje v preteklem letu. 
Druženje na delavnici je bilo pestro, delavno in na koncu 
smo organizirali tudi majhno sladko pogostitev za udele-
žence. Veselje in smeh na obrazih otrok pa sta nam dala 
zagona, da v prihodnje organiziramo še kakšno delavnico 
oz. srečanje.

Dragica Vegelj,
predsednica PGD Slovenja vas

Delavnica v slovenjevaškem gasilskem domu 
Foto: arhiv društva

Obisk prijateljev gasilcev iz Topolšice

Lepo, sončno novembrsko soboto so 
prišli na obisk gasilci in gasilke iz PGD 
Topolšica. Društvi medsebojno sode-
lujeta že vrsto let. PGD Topolšica je 
društvo z več kot 100-letno zgodovi-
no. Prav tako se ponašajo s številnimi 

uspehi na tekmovanjih. Njihova člani-
ca Zalka je tudi članica PGD Hajdoše 
in tekmovalka v ekipi članic B.
Ogledali so si hajdoški gasilski dom, 
ki ga krasi veliko število pokalov, in 
priložnostno razstavo o uspehih Haj-

došanov na gasilskih olimpijadah. Pri-
jetno dopoldansko druženje je hitro 
minilo, nato pa so gostje pot nadalje-
vali v Ljutomersko-Ormoške gorice.

Hilda Bedrač

Hajdoški gasilci imajo svoje gasilske prijatelje široma po Sloveniji in tudi v tujini. V zadnjem času so jih v Hajdošah 
obiskali mnogi.

V družbi prijateljev gasilcev iz Topolšice
Foto: arhiv društva
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Letošnje srečanje veteranov v Hajdošah
Območna gasilska zveza (OGZ) Ptuj je v mesecu varstva pred požari že tradicionalno organizirala srečanje gasilskih ve-
teranov. Letošnja gostitelja 22. srečanja sta bila občina Hajdina in PGD Hajdoše, prijetno druženje pa je bilo 27. oktobra 
v gasilskem domu Hajdoše.

Na ta dan so v PGD Hajdoše pripravili tudi dan odprtih 
vrat s prikazom gašenja kuhinjskega požara in pregle-
dom gasilnih aparatov, v gasilskem domu pa se je dru-
žilo več kot 170 starejših gasilcev iz občin Markovci, Cir-
kulane, Zavrč, Hajdina in Mestne občine Ptuj. Najprej so 
prisluhnili krajšemu kulturnemu programu, v katerem so 
nastopili pevci moškega pevskega zbora PGD Hajdoše, 
učenci OŠ Hajdina in mladi gasilci: Manca Matjašič, Blaž 
Drobnič, Lan Glažar in Patrik Amon ter harmonikarji Šta-
jerski frajtonarji KD Hajdoše. 
Uvodni pozdrav sta imela predsednik PGD Hajdoše          

Davorin Vidovič, ki je na kratko predstavil društvo in 
člane, in poveljnik Gasilskega poveljstva občine Hajdina 
Ivan Brodnjak, dobrodošlico v občini Hajdina pa je zbra-
nim na srečanju izrekel župan mag. Stanislav Glažar. Za 
velik prispevek gasilski organizaciji, za vsa dobra dela, ki 
so zapisana tudi v gasilskih kronikah, ter za izjemne izku-
šnje, ki so jih prenesli na mlajšo gasilsko generacijo, so se 
veteranom zahvalili Marjan Meglič, predsednik OGZ Ptuj, 
Dušan Ber, v OGZ Ptuj odgovoren za veterane, in predse-
dnik Sveta veteranov GZS Jože Smole.

Besedilo in foto: TM

V kulturnem programu so nastopili tudi mladi gasilci Manca, Blaž, Lan in Patrik.Letos so se gasilski veterani s Ptujskega zbrali na srečanju v občini Hajdina.

Zaključek ribiške sezone

Konec oktobra se je končala ribiška sezona tudi za Ribiško 
društvo Žejne ribice. V tej sezoni je bilo izpeljanih kar ne-
kaj tekem in vzdrževalnih del.

Ribiško društvo Žejne ribice Draženci je tudi letos organi-
ziralo ribiško ligo, ki je potekala skozi vse leto. Na koledar 
smo uvrstili sedem tekem. Tekmovalo nas je 15 tekmoval-
cev v treh sektorjih. Za končno uvrstitev so se šteli rezul-
tati šestih tekem. Tekme so bile zelo zanimive, velikokrat 
so pri tehtanju ulova odločali grami. Na koncu sezone je 
vsak tekmovalec lige, ki je odlovil določeno število tekem, 
prejel darilni bon v simboličnem znesku za nakup ribiške 
opreme. Ribiško opremo je treba namreč vsako leto obna-
vljati, popravljati in nadgrajevati z novimi materiali, kar pa 
ni več poceni. Najboljši trije so prejeli pokale. To so bili: 1. 
mesto Miran Rodvajn s 6 točkami in 251,040 kg, 2. mesto 
Dušan Černenšek z 9 točkami in 256,620 kg in 3. mesto 
Jože Gajser z 11 točkami in 249,200 kg.
Najboljši v ligi dobi še ploščico s svojim imenom na pre-
hodni pokal lige. Če mu uspe zmagati tri leta, dobi pokal v 
trajno last. Zaradi velike konkurence tekmovalcev se to še 
ni zgodilo in je pokal še vedno varno spravljen v društve-
nih prostorih. Ribiško ligo financiramo s prispevkom tek-
movalcev lige in z donatorstvom. Za potrebe lige kupimo 
majice, na katere natisnemo donatorje, in te majice potem 
uporabljamo vse leto. Na tak način se zahvalimo našim do-
natorjem. Če želite tudi vi postati donator našemu ribiške-
mu društvu, vas vljudno vabimo.
Člani RD Žejne ribice ne lovimo samo rib vse leto, ampak 

smo aktivni na več področjih. Tekmujemo s sosednjimi 
ribiškimi društvi, sodelujemo na medobčinskem tekmo-
vanju, ki vsako leto poteka v drugi občini. Na teh tekmo-
vanjih zastopamo občino Hajdina. Uspešno organiziramo 
tudi meddruštveno tekmovanje ekip sosednjih društev. 
Ponosni smo na društvene tekme in dogodke. Najbolj pa 
so priljubljene ribiške tekme, ko ima naš član pomemben 
dogodek v svojem življenju (rojstni dan, upokojitev idr.) 
Na teh tekmah je udeležba še posebej pestra. 
SKRB ZA RIBNIK IN OKOLICO
Velik poudarek dajemo skrbi za društvene prostore in ko-
šnji trave. Prav tako se trudimo za čistočo ribnika in okolice. 
Letos nam je narava zopet zagodla. Zaradi velike količine 
dežja je 4. maja 2018 narastel ribnik in nam poplavil okoli-
co, tako da je bil ribolov onemogočen kar dva meseca. Po 
znižanju nivoja vode se je pokazala velika škoda na brežini 
ribnika in lovnih mestih. V jesenskih mesecih smo se loti-
li sanacije škode, kolikor je bilo pač v naših močeh. Nekaj 
opravil pa je ostalo za naslednje leto. Naše društvo nima 
dovolj sredstev za obnovo brežin. Zahvaljujemo se vsem 
članom za prostovoljno delo pri vzdrževanju društvenih 
prostorov in ribnika z okolico.
Letos je občina poskrbela za nabavo in postavitev igral za 
najmlajše na ozemlju, ki ga vzdržujemo. Za igrala smo si 
prizadevali že kar nekaj časa, zato se občini iskreno zahva-
ljujemo. Da je nova pridobitev bila res potrebna, se vidi 
vsak dan, saj je obiskovalcev na igralih vedno več.
Če želite svoj prosti čas preživeti malo drugače, v naravi, ob 
vodi in lovljenju rib ter prijetni družbi, vas vabimo, da posta-
nete član ali članica RD Žejne ribice Draženci.

Bojan Krajnc

Tudi letošnje poplave so pustile nemalo posledic na območju draženskega rib-
nika.

Delovna akcija Žejnih ribic

Ribiče je obiskal uspešni motokrosist Tim Gajser.
Foto: Denis Krajnc
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Občinsko prvenstvo v kegljanju 
2018

Letošnji občinski turnir v kegljanju je potekal v petek, 2. novembra, na keglji-
šču Deta center na Ptuju. Letos je sodelovalo rekordno število igralcev, kar 19, 
večina tekmovalcev pa je bila iz kegljaške sekcije Gerečja vas, ki se s tem špor-
tom ljubiteljsko ukvarja skozi vse leto.

Skupinska fotografija večine udeležencev v kegljanju 2018

Občinsko prvenstvo v vrtnem 
kegljanju

Športno društvo Nova Hajdina je tudi letos vzorno organiziralo turnir v vrtnem 
kegljanju, ki je letos potekal v soboto, 27. oktobra. V preteklosti je ponavadi 
pri tem tekmovanju šlo le za troboj med domačo ekipo, ekipo občinskih sve-
tnikov in ekipo UO Športne zveze občine Hajdina, tokrat pa so imele možnost 
prijave vse vasi iz občine Hajdina.

V igri 4-krat po 30 metov sta na koncu 
dva tekmovalca imela povsem enak 
rezultat, zato so odločali nadaljnji 
meti. Na koncu je bil najboljši Stanko 
Rozman, drugi je bil Franc Drevenšek, 
tretji pa Stanislav Požgan.
REZULTATI
1. Stanko Rozman – 472 podrtih ke-
gljev
2. Franc Drevenšek – 472 podrtih ke-
gljev
3. Stanislav Požgan – 470 podrtih ke-
gljev
4. Jože Beranič – 469 podrtih kegljev
5. Branko Lešnik – 453 podrtih ke-
gljev
(zmagovalca so odločili dodatni meti)

SM   

Najboljši trije v kegljanju 2018 (od leve): 2. me-
sto Franc Drevenšek, 1. mesto Stanko Rozman in              
3. mesto Stanko Požgan

Udeležba je bila letos več kot odlič-
na, saj je bilo prijavljenih kar pet 
ekip. Zraven domače ekipe ŠD Nova 
Hajdina so se ekipne tekme za ob-
činskega prvaka 2018 udeležile še 
ekipe iz Skorbe, Hajdoš, Dražencev 
in s Hajdine. Tudi tokrat je bil zmago-
valec znan že vnaprej, domačini so 
namreč še vedno premočni, podrli so 
kar 385 kegljev. Zato so se preostale 
ekipe morale zadovoljiti le z bojem 
od drugega mesta navzdol. Pri tem se 
je najbolj izkazala ekipa iz Dražencev, 
ki je podrla 302 keglja, 3. mesto pa so 
osvojili tekmovalci iz Hajdoš, ki so po-
drli 298 kegljev.
 Tudi med posamezniki so bili naj-
boljši tekmovalci domačega dru-
štva – tokrat je bila najboljša Teja 
Matjašič (108 podrtih kegljev), Najboljše tri zmagovalne ekipe (od leve): 3. mesto Hajdoše, 1. mesto ŠD Nova Hajdina in 2. mesto Draženci

Leto pohodov je za nami
Članice in člani Planinskega društva Hajdina smo lahko zelo zadovoljni, saj smo bili skozi vse leto zelo aktivni in izpeljali 
številne pohode. Pohodi so bili dobro izpeljani tako v visokogorje, sredogorje kakor tudi pohodniški pohodi po obron-
kih manjših hribov. Leto bomo končali s 17 pohodi od 19 načrtovanih. Pohodov se je udeležilo 397 članic in članov, kar 
je v povprečju 23 udeležencev na pohod. Tukaj niso zajeti tisti pohodniki, ki niso člani društva, se pa nam velikokrat 
pridružijo.
Najbolj obiskana sta bila tradicional-
ni Vincekov pohod po občini Hajdina 
in nočni pohod na Donačko goro ob 
občinskem prazniku. Leto pohodov 
smo začeli s tradicionalnim silvestr-
skim pohodom na Boč. Veliko število 
udeležencev se zjutraj zbere na že tra-
dicionalnem zbirališču na parkirnem 
prostoru pred trgovino Mercator in 
se odpeljemo do Podboča, od koder 
se povzpnemo na vrh, tudi v zimskih 
razmerah. Pohod končamo v gostišču 
Moškon, kjer si zadnji dan v letu privo-
ščimo postrvi. V novem, prihajajočem 
letu pa začnemo pohod v družbi števil-
nih pohodnikov po kulturni poti Ivana 
Potrča in Matije Murka v MO Ptuj. Sledi 
Vincekov pohod po občini Hajdina.
V iztekajočem se letu so bili zelo za-
nimivi pohodi, kot so Jakčev pohod 
v neznano, pohod na Šmohor in Ma-
lič, Slivnico in Cerkniško jezero, Goli-
co, Menino planino, Jožefov pohod 
v Prekmurje, Haloška planinska pot, 
romanje s Hajdine do Ptujske Gore, 

Kamniške Alpe – Skuta, Šentiljska pot 
s kostanjevim piknikom, Levstikova 
pot Litija–Čatež in pa zadnji pohod v 
tem letu v Belo krajino s pohodom na 
Mirno goro. Mirna gora je 1047 m vi-
sok, z gozdom poraščen vrh na jugo-
vzhodnem robu Kočevskega roga. Z 
vrha, ki ima vpisno skrinjico in žig, za-
radi gozda, ni razgleda. Mirna gora je s 
svojo višino tudi eden najvišjih vrhov 
Bele krajine, pokrajine na jugovzho-
du Slovenije. Pot smo končali v kraju 
Ručetna vas v občini Črnomelj, kjer 
sta nas na vikendu gostila naša člana 

Angela Skaza in Tone Gaiser. Ogledali 
in degustirali pa smo tudi v vinski kleti 
vinogradništva in vinarstva Hoznar v 
Ručetni vasi. 
Celoten načrt pohodov za leto 2019 je 
objavljen na oglasni deski društva na 
poslovno-stanovanjskem objektu obči-
ne Hajdina, dodatne informacije pa je 
možno dobiti na sedežu društva v stari 
pošti vsak četrtek od 17. do 19. ure.

Slavko Burjan

Na Mirni gori (1047 m). Foto: arhiv PD Hajdina

Hajdinski planinci ob občinskem prazniku na nočnem pohodu na Donački gori
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drugi je bil Zdravko Veldin (99 podr-
tih kegljev), tretja pa Jadranka Veldin 
(97 podrtih kegljev). Po koncu tekmo-
vanja so bili vsi sodelujoči deležni še 
pogostitve gostujočega Športnega 
društva Nova Hajdina.

REZULTATI 
1. ŠD Nova Hajdina – 385 podrtih ke-
gljev
2. Draženci – 302 podrta keglja
3. Hajdoše – 298 podrtih kegljev
4. Skorba – 285 podrtih kegljev
5. Hajdina – 285 podrtih kegljev
(v vsaki ekipi je lahko nastopilo do pet 
igralcev, za uvrstitev so šteli rezultati 
najboljših štirih)

SM

Skupinska fotografija tekmovalcev na ekipni občinski tekmi v vrtnem kegljanju 2018

Najboljši posamezniki (od leve): 3. mesto Jadranka Veldin, 1. mesto Teja Matjašič in 2. mesto Zdravko Veldin

Občinsko prvenstvo v tenisu – pari

Po tradiciji vsakoletni občinski te-
niški turnir vedno poteka na zadnji 
oktobrski praznični dan, tako je bilo 
tudi letos. Pomerilo se je devet pa-
rov iz celotne občine Hajdina, največ 
znanja pa so, morda tudi po priča-
kovanju, prikazali tenisači iz Skorbe 
oz. tisti, ki so tekmovali »za Skorbo«. 
Tekmovanje je potekalo v treh sku-
pinah, zmagovalci skupin in najboljši 
drugouvrščeni par pa so se uvrstili v 
polfinale. 
Letošnja zmagovalca sta postala 
Franc Hazimali in Aleš Jagarinec, ki 
sta bila v finalu preprosto boljša od 
para Ivan Ogrinc – Marko Drobnič. 
Tretje mesto je osvojila dvojica Nejc 
Ogrinc – Janko Golob, ki je premaga-
la dvojico Martin Šlamberger – Alfi 
Zavrnik. Kot vsako leto gre tudi tokrat 
zahvala Tenis klubu Skorba, ki vsako 
leto poskrbi, da je turnir korektno iz-
peljan.

REZULTATI 
Finale: Franc Hazimali – Aleš Jagari-
nec : Ivo Ogrinc – Marko Drobnič 6:4

Za tretje mesto: Nejc Ogrinc – Jan-
ko Golob : Martin Šlamberger – Alfi 
Zavrnik 6:3

SM

Skupinska fotografija nagrajencev turnirja v tenisu (pari) 2018

Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu 2018
Turnir v namiznem tenisu je potekal 
27. oktobra, tudi letos v telovadnici 
OŠ Hajdina. Tudi tokrat žal turnir ni 
privabil velikega števila ljubiteljev te 
zanimive in dinamične igre. Sedem 
tekmovalcev iz Skorbe, s Hajdine in iz 
Dražencev je sicer prikazalo solidne 
igre, a žal je bila konkurenca tokrat 
res premajhna. Kljub temu se je turnir 
odigral, največ znanja pa sta prikazala 

Skorbčana Tomaž Vratič in Dejan Lo-
vrec.

REZULTATI 
1. Tomaž Vratič – Skorba
2. Dejan Lovrec – Skorba
3. Sandi Mertelj – Hajdina
4. Žiga Zupanič – Hajdina
5. Damijan Cebek – Draženci

SM

Najboljša dva na turnirju v namiznem tenisu 2018 
(od leve): 2. mesto Dejan Lovrec in zmagovalec To-
maž Vratič

Občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško
Športna zveza občine Hajdina je letos prvič organizirala občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško. Turnir je potekal 
v soboto, 3. novembra, na strelišču v Športni dvorani Mladika na Ptuju.

Kljub dejstvu, da je bila ta športna pa-
noga na programu občinskih športnih 
prireditev šele prvič, je bila udeležba 
dokaj solidna. Za naslov občinske-
ga prvaka se je namreč pomerilo kar 
deset tekmovalcev. Dvajset strelov, 
po dva v vsako tarčo, odločali pa sta 
predvsem koncentracija in mirna 
roka. Pri tem se je najbolj izkazal Aleš 
Pernat (Skorba), tudi nekdanji državni 
reprezentant, drugi je bil Davor Lam-
pret (Draženci), tretji pa Uroš Krajnc 
(Skorba).

REZULTATI 
1. Aleš Pernat – Skorba, 176 krogov
2. Davor Lampret – Draženci, 146 
krogov
3. Uroš Krajnc – Skorba, 143 krogov

4. Sandi Mertelj – Hajdina, 136 kro-
gov
5. Franc Vogrinec – Hajdina, 131 kro-
gov 

SM

Skupinska fotografija udeležencev občinskega prvenstva v streljanju z zračno puško

Najboljši trije na letošnjem občinskem prvenstvu 
v streljanju z zračno puško (od leve): 3. mesto Uroš 

Krajnc, 1. mesto Aleš Pernat in 2. mesto Davor 
Lampret
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TOČKOVANJE ZA NAJBOLJ ŠPORTNO VAS OBČINE HAJDINA ZA LETO 2018

SKORBA HAJDINA GEREČJA 
VAS

HAJDOŠE DRAŽENCI SLOVENJA
VAS

MALI NOGOMET (NAD 50 LET) 5 3 1

MALI NOGOMET (NAD 35 LET) 5 1 3

GOLF MOŠKI 8 1

GOLF ŽENSKE 3 5 1

RIBOLOV (ČETVORKE) 3 6

MALI NOGOMET (ČLANI) 1 5 3

FOOTGOLF 6 3

RIBOLOV (PARI) 1 3 5

NAMIZNI TENIS 8 1

VRTNO KEGLJANJE (EKIPNO) 5 1 3

TENIS (PARI) 9

KEGLJANJE 9

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO 6 3

43 29 15 12 12 6

Točkovanje za najbolj športno vas leta 2018
Športna zveza občine Hajdina je tudi ob letošnjih športnih prireditvah izvedla vzporedno tekmovanje za naslov najbolj 
športna vas občine Hajdina 2018. Tokrat so za končni rezultat štela vsa športna tekmovanja, letos kar 13. Udeležene so 
bile vse vasi; nekatere so se za posamezna tekmovanja konkretno organizirale, druge nekoliko manj, in to se je odraža-
lo tudi pri končnih rezultatih.

Tekmovanje po posameznih športnih panogah je poteka-
lo po pravilih, ki jih je določil organizator posamezne špor-
tne panoge. Ocenitev najboljših vasi po športnih panogah 
je potekala po sistemu: zmagovalec 5 točk, drugouvrščeni 
3 točke, tretjeuvrščeni 1 točka. Pred začetkom prvega tek-
movanja so se morali posamezniki odločiti, za katero vas 
bodo nabirali točke, saj so lahko v celotnem tekmovanju 
nastopali le za eno vas. Izbira vasi je bila prostovoljna odlo-
čitev vsakega posameznika. V vsa tekmovanja je bilo letos 
vključenih približno 270 športnikov.
Naziv najbolj športna vas leta 2018 si je letos prislužila eki-
pa Skorbe, ki je bila najboljša kar v šestih športnih pano-
gah – v malem nogometu veteranov nad 50 in nad 35 let, 
v footgolfu, namiznem tenisu, tenisu (pari) in v streljanju z 
zračno puško. Najbližje so jim bili lanskoletni zmagovalci s 
Hajdine, ki pa so zmagali v »le« štirih športih. Po eno zma-
go so zabeležile še ekipe iz Gerečje vasi (kegljanje), Dra-
žencev (ribolov pari) in Slovenje vasi (ribolov četvorke).

Prejemnik prehodnega pokala za najbolj športno vas občine Hajdina leta 2018 
Uroš Krajnc v družbi župana občine Hajdina in predsednika Športne zveze obči-
ne Hajdina. Foto: Foto Langerholc

RUBRIKA GOVORI SE
 – Športniki iz Skorbe so si letošnji laskavi naslov zagotovo tudi prislužili, bili so najbolj organizirani. Veseli pa predvsem 

dejstvo, da jim je pri nekaterih športnih panogah uspelo aktivirati tudi nekdanje vaščane.
 – Lanskoletni zmagovalci, ekipa Hajdine, so skupni naslov zagotovo izgubili v športih, v katerih so bili lani suvereni. 

Govorimo o malem nogometu (veterani nad 35 let) in namiznem tenisu. Če je bil nogomet loterija, pa se je pri nami-
znem tenisu zagotovo poznala odsotnost »hajdinskih Joštov«. Urnik prireditev za naslednje leto bo zato potreboval 
dodatno usklajevanje vsakodnevnih aktivnosti. 

 – V štirih letih tekmovanja za najbolj športno vas leta so Skorbljani in Hajdinčani zmagali po dvakrat. Očitno bo nasle-
dnje leto boj za prehodni pokal, ki po treh osvojenih naslovih postane trajen, neizprosen – če se v boj za najvišja mesta 
ne bodo vključile še druge vasi.

SM

Hajdina in Gerečja vas točkovno poravnana, Skorba 
na dnu Superlige

V najvišjem tekmovanju MNZ Ptuj so si tri ekipe ustvarile 
lepo točkovno prednost pred zasledovalci, ki jih vodita 
Hajdina in Gerečja vas. Zbrali sta enako število točk in sta 
za zdaj na mestih, ki vodijo v Ligo za prvaka (1.–5.), a bo-
sta morali spomladi pridno zbirati točke, če se želita ubra-
niti pred ekipami za njima. V precej drugačnem položaju 
je Skorba, ki je kot novinka povratnica v tej ligi zbrala le 
štiri točke (ima tekmo manj). 
Hajdina je bila uspešna v obeh medsebojnih lokalnih der-
bijih, Skorba je v obeh potegnila krajšo. Tekmo z največ 
zadetki sta odigrali Hajdina in Skorba. Najboljši strelec 
iz »naših« ekip je Tomi Štumberger (Hajdina), ki si deli 2. 
mesto lestvice strelcev Superlige. Visoko sta tudi Peter 
Vogrinec (Hajdina) in Kajetan Brodnjak (Skorba).
V 2. ligi sta ekipi Hajdoš in Slovenje vasi obstali v spodnji 
polovici nastopajočih. Slovenja vas je šele v zadnjem kro-
gu vknjižila edino zmago, Hajdošani so prišli do treh, tudi 
v medsebojni tekmi. 
SUPERLIGA
Rezultati medsebojnih tekem
5. krog: Skorba – Gerečja vas 1:4 (0:1); 7. krog: Hajdina – 

Skorba 5:3 (3:1); 9. krog: Hajdina – Gerečja vas 4:0 (1:0)

Hajdina: Robert Travnikar, Marcel Krajnc, Niko Klinc, Ma-
tjaž Črnko, Jan Zupanič, Ino Prelog, Tomi Štumberger, Pe-
ter Vogrinec, Nino Kuhar, Marcel Koren, Aleksander Trep, 
Aleksej Muhič, Žan Vratič, Damjan Skela, Jan Drevenšek, 
Luka Zajšek, Bekim Demiri, Kristijan Matić, Klemen Zorc, 
Bojan Gaiser. 
Gerečja vas: Alen Frlež, Nino Šešo, Nejc Lončarič, Alen 
Kokot, Miha Lešnik, Tadej Rozman, Rok Sagadin, Sergej 
Krajnc, Aleš Požegar, Juhly Jarbason Lima de Oliveira, 
Boštjan Strel, Tilen Kolarič, Matic Ravnjak, Tadej Habjanič, 
Nikolaj Čeh, Damjan Hertiš, Jože Šmigoc. 
Skorba: Tomaž Gabrovec, Matjaž Ogrinc, Jaša Toplek, 
Sašo Vaupotič, Martin Doliška, Benjamin Ciglar, Kajetan 
Brodnjak, Rok Stater, Samo Šimenko, Andrej Horvat, Nejc 
Ogrinc, Tadej Horvat, Saša Gojčič, Robert Perko, Danijel 
Novak, Marko Metličar, Blaž Vogrinec, Jan Skledar, Ino Ši-
menko.
Najboljši strelci Superlige: 13 zadetkov: Damjan An-
tolič (Bukovci); 9 zadetkov: Tomi Štumberger (Hajdina), 
Uroš Simonič (Podvinci); 8 zadetkov: Aljoša Fruk (Apače); 
7 zadetkov: Peter Vogrinec (Hajdina), Kajetan Brodnjak 
(Skorba), David Zorec (Bukovci); 6 zadetkov: Jure Arsič 
(Cirkulane), Jernej Orovič (Podvinci), Blaž Cesar (Cirkula-
ne); 5 zadetkov: Aleš Požegar (Gerečja vas), Gregor Hebar 
(Bukovci) …
2. LIGA MNZ Ptuj
4. krog: Slovenja vas – Hajdoše 1:2 (1:1)

V prvi polovici novembra so svoje letošnje aktivnosti končali nogometaši v ligah Medobčinske nogometne zveze Ptuj 
(MNZ Ptuj). Tri moštva iz občine Hajdina v sezoni 2018/19 tekmujejo v Superligi, dve pa v 2. ligi MNZ Ptuj.

SUPERLIGA
LIGA ZA PRVAKA

1. PODVINCI 12 9 2 1 39:15 29
2. BUKOVCI 12 8 2 2 29:13 26
3.CIRKULANE 12 7 4 1 28:12 25
4. HAJDINA 12 4 4 4 26:24 16
5. GEREČJA VAS 12 5 1 6 21:25 16
6. APAČE 11 4 3 4 19:18 15
7.STOJNCI 12 4 3 5 18:21 15
8.PRAGERSKO 12 4 0 8 13:27 12
9.MARKOVCI 12 2 2 8 9:27 8
10.SKORBA 11 1 1 9 15:35 4
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Slovenja vas: Gorazd Ornig, Matevž Pleteršek, Alen Rajh, 
Tibor Ules, Ladislav Drosk, Aleksander Kumer, Jani Lenart, 
Dušan Panič, Gregor Vrečar, Matteo Polanič, Aljaž Šešo, 
Kristjian Levanič, Gregor Gasenburger, Alen Grozdek, Jan 
Vidovič.
Hajdoše: Timotej Tomić, Davorin Petrušič, Blaž Prelog, Ta-
dej Bauman, Damjan Tomić, Damijan Gajser, Matej Novak, 
Mitja Petek, Boštjan Kurež, Tine Glodež, Harald Aleksander 
Haunholter, Marjan Narat, Dejan Novak. 

Jože Mohorič, Štajerski tednik

2. LIGA MNZ PTUJ
1. MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA 8 8 0 0 44:6 24
2. MAKOLE BAR MIHA 8 7 0 1 29:13 21
3. ROGOZNICA SLOFIN 8 4 2 2 20:20 14
4. POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK 8 4 1 3 17:9 13
5. MLADINEC LOVRENC 8 3 2 3 13:17 11
6. HAJDOŠE 8 3 0 5 13:24 9
7. ZGORNJA POLSKAVA 8 8 2 0 14:26 6
8. SLOVENJA VAS 8 1 1 6 10:23 4
9. OPLOTNICA 8 1 0 7 7:29 3

Utrinek s tekme Hajdina – Gerečja vas
Foto: Črtomir Goznik, Štajerski tednik

Član AMD Hajdina najboljši voznik kartinga v sezoni

Avto-moto zveza Slovenije, nacionalna panožna zveza za motošport in karting, je novembra v Festivalni dvorani v Lju-
bljani z razglasitvijo najboljših in s podelitvijo priznanj počastila uspehe športnikov, ki v državnem prvenstvu in med-
narodni konkurenci tekmujejo z licenco AMZS. Motošportnik leta je po izboru Strokovnega sveta za avto-moto šport 
četrtič zapored motokrosist Tim Gajser.

AMZS je na slovesnosti okronala še 
državne prvake za sezono 2018 v ce-
stno hitrostnem motociklizmu, cross 
countryju in trialu, v speedwayu, 
motokrosu in kartingu, podelila pri-
znanja za mednarodne dosežke in 
posebna priznanja za organizatorje 
dirk državnega prvenstva ter medna-
rodnih sistemskih dirk. 
MATELIČ NAJBOLJŠI SLOVENSKI 
VOZNIK KARTINGA
Z našega območja so bili lepih pri-
znanj deležni vozniki kartinga, ki 
tekmujejo pod okriljem AMD Haj-
dina. Priznanja za osvojene naslove 
državnih prvakov sta osvojila Dimi-
trij Mlakar in Primož Matelič. Sle-
dnji je bil izbran tudi za najboljšega 
voznika kartinga v sezoni, med dru-
gim je slavil v srednjeevropski coni. 

Prejemniki priznanj AMZS za najboljše posameznike v posameznih motošportih: desno spodaj je najboljši 
voznik kartinga Primož Matelič (AMD Hajdina), ob njem Tim Gajser (motokros).
Foto: AMZS/Žare Modlic Primož Matelič (št. 637, AMD Hajdina) med nastopom

Foto: Črtomir Goznik

Primož Matelič je ob tem povedal: »Trideset let se že ukvar-
jam s tem športom, pa še nikoli nisem prejel podobnega 
priznanja, zato mi veliko pomeni. A še več mi pomeni po-
slanstvo, da svoje znanje predajam mladim slovenskim vo-
znikom. Menim, da imamo veliko dobrih mladih voznikov, s 
predajanjem znanja pa jih lahko naredimo še boljše. Sezona 
je bila sicer zelo dobra, celo boljša od pričakovanj, veliko je 
bilo dobrih dirk. Veliko več mi pomeni dirkanje v izenačeni 
konkurenci in na primer osvojitev 3. mesta kot pa zmaga na 
dirki v slabi konkurenci.«
»SMO RELATIVNO MLADO DRUŠTVO«
Ob koncu karting sezone je na nekaj vprašanj odgovoril 
predsednik AMD Hajdina Marko Žerak. 
Ste v AMD Hajdina zadovoljni s sezono 2018? 
Marko Žerak: »Posebnih ciljev si kot društvo ne zastavljamo, 
saj so rezultati močno odvisni od pripravljenosti posameznih 
dirkačev in njihovih ciljev. Menim, da so naši tekmovalci cilje 
dosegli, saj so se tisti, ki so tekmovali vso sezono – Dimitrij 
Mlakar, Mitja Miklaužič in Primož Matelič – vsi uvrstili na 
stopničke v državnem prvenstvu. Na otvoritveni dirki v 
Slovenji vasi so nastopili še Vid Pšajd, Jan Skledar in Maks 
Mlakar. Sicer smo imeli letos nekoliko manj tekmovalcev 
oziroma nismo imeli tekmovalcev v vseh kategorijah. Prav 
zaradi tega je bila uvrstitev društva za DP 3. mesto v nasprotju 
s prejšnjimi sezonami, ko smo bili drugi.«
Vaš tekmovalec Primož Matelič je postal najboljši karting 
voznik leta v Sloveniji. Kaj vam to pomeni?
Marko Žerak: »Ponosni smo, da je Primož naš član in zastopa 
barve AMD Hajdina v državnem prvenstvu in pokalu 
Sportstil, udeležuje pa se tudi dirk CEZ (centralne evropske 
cone) ter Rotax grand finals 2018, ki je letos decembra 
potekal v Braziliji. V preteklih sezonah je bil Matelič najboljši 
udeleženec iz Slovenije.«

Kakšno je sicer vzdušje v AMD Hajdina, kakšne cilje 
zasledujete?
Marko Žerak: »Smo relativno mlado društvo in nimamo 
množičnega članstva. Delno je k upadu zanimanja za naš 
šport pripomoglo tudi dejstvo, da smo bili na našem obmo-
čju nekaj let brez dirkališča. Letos se je to spremenilo in to 
nas zelo veseli. V prihodnjih letih pričakujemo zaradi tega 
dodaten interes za treninge kartinga. Naši cilji so čim boljše 
tekmovati, pomagati tistim, ki se želijo ljubiteljsko ali tekmo-
valno začeti ukvarjati s kartingom, predvsem pa se ob vsem 
tudi zabavati.«

Jože Mohorič, Štajerski tednik

Končni vrstni red voznikov AMD Hajdina v državnem 
prvenstvu 2018:

 – Rotax Mini Max: 1. Dimitrij Mlakar, 3. Mitja Miklaužič
 – Rotax DD2: 1. Primož Matelič
 – KZ2: 5. Vid Pšajd, 6. Jan Skledar, 8. Maks Mlakar
 – ekipni vrstni red: 1. AMD Šlander (1932 točk), 2. AMD 

Ptuj (1651), 3. AMD Hajdina (904) 

Seznam dobitnikov priznanj AMZS iz AMD Hajdina 
(zmagovalci v posameznih kategorijah):

 – Dimitrij Mlakar (Rotax Mini Max)
 – Primož Matelič (Rotax DD2)

Najboljši dirkač v kartingu v sezoni: Primož Matelič 
(AMD Hajdina)
Posebna priznanja za mednarodne dirke: 

 – Dimitrij Mlakar (2. mesto srednjeevropska cona v 
kartingu, Rotax Mini Max)

 – Primož Matelič (1. mesto srednjeevropska cona v kar-
tingu, Rotax DD2)
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Krepitev imunskega sistema
Pravilno delovanje imunskega sistema je te-
melj zdravja. Naš organizem nenehno prihaja 
v stik z bakterijami, virusi, glivami in zajedavci; 
vdihujemo jih, uživamo jih s hrano in pijačo, ob 
poškodbah pa v naše telo vstopajo prek kože. 
Številni mikroorganizmi v sožitju z nami biva-
jo v ustih in dihalnih poteh, na koži, v črevesu 
in nožnici. Nekateri opravljajo koristne naloge, 
npr. bakterije v debelem črevesu, ki proizvajajo 
življenjsko pomemben vitamin K, ali pa lakto-
bacili v nožnici, ki ustvarja kislo okolje, neugo-
dno za razvoj škodljivih mikrobov. Le redko se 
zgodi, da človek ob stiku z mikroorganizmom 
zboli – zboli takrat, ko je obrambna sposob-
nost našega telesa oslabljena, ko so mikrobi 
zelo številni ali močno patogeni.
Pri večini ljudi imunski sistem dobro opravlja 
svoje naloge, njegovega delovanja ne čuti-
mo. Posledice njegove oslabelosti občutimo 
takrat, kadar obležimo z vnetim grlom ali se 
ubadamo z drugimi bolezenskimi nevšeč-
nostmi. Ker je močan imunski sistem temelj 
zdravja, moramo zanj skrbeti. Na krepitev 
vpliva več dejavnikov. Paziti moramo na pra-
vilno prehrano, na dovolj gibanja in da živimo 
čim manj stresno. Ker je življenje samo po sebi 
takšno, se moramo toliko bolj potruditi na ti-
stih področjih, na katera lahko vplivamo.
PREPARATI, KI POMAGAJO KREPITI 
IMUNSKI SISTEM
Betaglukani
Lahko se uporabljajo daljši čas skozi vso se-
zono gripe in prehladov. Poskrbijo, da je naš 
imunski sistem v stanju pripravljenosti, da 
lahko hitro odgovori na vdor tujkov v telo. Pra-
vimo, da deluje imunomodulatorno. Betaglu-
kani spadajo v skupino neceluloznih naravnih 
polisaharidov, sestavljenih iz molekul glukoze. 
Celotna kemična sestava betaglukanov je 
zelo pomembna s stališča njihovih fizikalnih 
lastnosti (npr. vodotopnosti) in biološke vloge 
v telesu. Raziskovalci betaglukanov iz žit so 
ugotovili, da pomagajo pri uravnavanju hole-
sterola, medtem ko je za betaglukane iz kva-
sovk dokazano, da podpirajo delovanje imun-
skega sistema. Priporočamo, da se jemljejo 
zjutraj na tešče z vitaminom C, da je izkoristek 
učinkovine večji. V mnogih preparatih, ki vse-
bujejo betaglukane, je ta vitamin že dodan.
Ameriški slamnik
O učinkovitosti zdravil iz njega nas najbolje 

prepričajo kakovostne klinične raziskave. Pri 
eni izmed njih so 559 zdravim prostovoljcem 
razdelili škatlice, v katerih so bile tablete z 
ameriškim slamnikom oz. tablete brez učin-
kovine (placebo). V zapečateni ovojnici je 
bilo napisano, katere tablete so v posamezni 
škatlici, vendar tega niso vedeli ne zdravniki 
ne prostovoljci. Prostovoljci so zdravilo začeli 
jemati ob prvih znakih prehlada. Zdravniki so 
na začetku in koncu zdravljenja ocenili priso-
tnost 12 bolezenskih znakov: izcejanje iz nosa, 
solzenje oči, vneto grlo, glavobol, vročina, 
kašelj idr. Bolnikom, ki so jemali placebo, so 
se bolezenski znaki med obema pregledoma 
spontano izboljšali za 29 odstotkov, tablete z 
ameriškim slamnikom pa so bolezenske zna-
ke v povprečju ublažile za kar 63 odstotkov. Pri 
uporabi preparatov, ki vsebujejo ameriški sla-
mnik, moramo biti pozorni, saj je uporaba le-
-teh omejena na največ dva meseca kontinu-
irane uporabe, ker se presnavljajo skozi jetra. 
Pripravki z vitamini in minerali
Najpomembnejši med njimi so cink, selen, 
vitamini A, B-kompleks, C, E in D. Ti skrbijo 
za pravilno delovanje imunskega sistema in 
s tem tudi izboljšanje odpornosti. Pripravke z 
vitamini in minerali lahko uživamo dlje časa. 
Matični mleček ali gelee royale 
Je posebna snov, ki jo iz krmilnih žlez izločajo 
čebele dojilje. Gre za gosto tekočino mlečno 
bele barve, ki ima značilen vonj in nekoliko pe-
koč kislo-sladek okus. Prve tri dni so z matič-
nim mlečkom hranjene vse ličinke v panju, po 
treh dneh pa še ličinka, iz katere se bo razvila 
matica. Matični mleček krepi življenjsko moč, 
spodbuja odpornost imunskega sistema, za-
vira procese staranja idr.
Kolostrum ali mlezivo
Je izloček mlečne žleze v prvih dneh po rojstvu 
sesalca. Je prva hrana, ki jo zaužije novoroje-
nec. Priporoča se pri okužbah dihal, okužbah 
s kvasovkami, depresiji, kronični utrujenosti, 
sindromu vzdraženega črevesja in kronični 
driski zaradi preobčutljivega črevesja ter še pri 
številnih drugih težavah. Tudi tega lahko uži-
vamo dlje časa. 
POMEMBNA JE TUDI HRANA
Naše živčevje, imunski in presnovni sistem so 
povezani v nevro-endo-imunsko omrežje, ki 
nam pomaga pri prilagajanju zahtevam so-
dobnega sveta. Vsi trije sistemi so v veliki meri 

odvisni od hrane, ki jo uživamo. Aminokisline, 
esencialne maščobe, vitamini in minerali so 
nujno potrebni za proizvodnjo nevrotransmi-
torjev, hormonov in imunskih celic. 
Delovanje telesa lahko zato razdelimo na 
prejemanje in presnavljanje pravih hranilnih 
snovi. To je osnovni pogoj za zdravje − krože-
nje in presnavljanje hranilnih snovi po telesu 
ter njihovo razporejanje − in obenem najbolj 
zapleteno delovanje v telesu. Samo živa bitja 
se lahko nenehno obnavljamo in reorgani-
ziramo ter se prilagajamo spremenljivemu 
okolju. Proces prilagajanja uravnava nevro-
-endo-imunsko omrežje, ki je inteligentno in 
dela za celoto.
Paziti moramo, da je naša hrana raznolika, 
sveža (čim manj predelane hrane), da vsebuje 
zadostno količino vlaknin (razne kaše, izdelki 
iz polnozrnate moke, zelenjava, sadje idr.). 
Naši obroki morajo biti manjši, jesti pa mora-
mo petkrat na dan.
Naše zdravje temelji na prejemanju pravih 
molekul, njihovem vsrkavanju in presnavlja-
nju ter pošiljanju v obtok, ki nato nevro-endo-
-imunsko omrežje oskrbi z aminokislinami, 
maščobami, vitamini in minerali. Povedano 
z drugimi besedami: naše zdravje temelji na 
gorivih, gradivih in sporočilnih orodjih, mi pa 
smo skrbnik telesa, tega visoko inteligentnega 
sistema. 

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

info@lekarna-martin.si
www.lekarna-martin.si

02 620 78 87

Metoda Meško Žitnik
Foto: Matija Brodnjak

Rajhovi v Vareji odprli turistično kmetijo

Podjetnik Ivo Rajh iz Dražencev, ki ima svoja gostinska lokala na Hajdini in v Dražencih, kjer so na voljo tudi nočitvene 
kapacitete, se je odločil za še en pogumen korak. V Vareji, kjer ima vinograd in kjer prideluje odlična vina, je dogradil in 
uredil prostore, namenjene turistični dejavnosti.

V Vareji je bila 26. oktobra krajša slo-
vesnost ob odprtju Turistične kme-
tije Rajh. Lastnik Ivo Rajh je zbranim 
predstavil novo pridobitev in ob tem 
poudaril, da je bilo v gradnjo in uredi-
tev vloženih veliko idej, truda, napora 
in tudi finančnih sredstev. Poiskal je 
najboljše mojstre v okolici, pri ureja-
nju pa uporabil veliko naravnih ma-
terialov, česar ob pogledu na osrednji 
prostor ni mogoče spregledati. Novi 
prostori so gostom že na voljo, ti pa 
si lahko ob obisku turistične kmetije 
ogledajo tudi vinsko klet, pokušajo 
odlična, večkrat nagrajena vina in se 
prepustijo lepotam slikovitih Haloz.
Ivu Rajhu in njegovi družini sta ob 
novi pridobitvi čestitala tudi župan 
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar 
in podžupan Karl Svenšek s sodelav-
ci.

Besedilo in foto: TM
V novih prostorih Turistične kmetije Rajh

Pogled v Rajhovo vinsko klet

V hvaležen spomin

1. Emilija Ornik, Draženci 17, roj. 23. 5. 1929, umrla 26. 10. 2018.
2. Ema Pšeničnik, Slovenja vas 66a, roj. 1. 10. 1942, umrla 31. 10. 2018.
3. Karol Spolenak, Skorba 55, roj. 7. 10. 1923, umrl 6. 11. 2018.
4. Jože Kukovec, Zg. Hajdina 175, roj. 7. 7. 1940, umrl 11. 11. 2018.
5. Štefan Kozenburger, roj. 25. 11. 1938, umrl 18. 11. 2018.
6. Frančiška Cartl, Zg. Hajdina 74, roj. 28. 8. 1928, umrla 27. 11. 2018.
7. Franc Nemec, Draženci 4, roj. 21. 9. 1925, umrl 9. 12. 2018.
8. Jožef Kurež, Zg. Hajdina 104a, roj. 1. 3. 1936, umrl 11. 12. 2018.
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Občina Hajdina in 
ZKD Občine Hajdina

VABILO
Vabimo vas na tradicionalni

ADVENTNI KONCERT
VOX ARSANE

v sredo, 19. decembra 2018, 
ob 18. uri

v cerkvi sv. Martina na Hajdini.

Vstopnine ni.

Vljudno vabljeni.

VABILOV srcu, če je ta pravo,
je zmeraj prostora
za tisoč imenitnih stvari,
ki jih ljubiti mora
vse, kar živi.
(Tone Pavček, Srce)

Dragi občani in občanke Občine Hajdina!
Želimo vam vesel božič, ponosno praznovanje dneva sa-
mostojnosti in vse dobro v novem letu 2019.

Z najlepšimi željami, 
Občinski odbor SDS Hajdina

 

 
Drage Hajdinčanke, 

dragi Hajdinčani! 

 

V letu, ki prihaja,  

Vam želimo 

veliko osebnih 

uspehov, odprto srce 

in drobnih trenutkov 

sreče. 

 

Samo dobro! 

 

Socialni demokrati 

Hajdina 

Novo leto je tu! Čas, ko se želje po sreči in zdravju seli-
jo iz srca v srce … 
Naj se uresničijo! 

Dragi občani in občanke!
Želimo vam vesel božič, prijetno praznovanje dneva 
samostojnosti ter srečno in uspehov polno novo leto 
2019!

OO SLS Hajdina

Drage občanke, dragi ob-
čani Občine Hajdina! Jutri-
šnji svet pripada tistim, ki 
zaupajo svojim sanjam. Z 
znanjem in ustvarjalnostjo 
gradijo prihodnost in ver-
jamejo v to, kar delajo.
Vesel božič, čestitke ob 
dnevu samostojnosti in 
enotnosti ter SREČNO 
2019.

SMC Hajdina



Cin, cin, cin, zvončki pojejo,
lep je ta božični čas, ki prinaša zimo v vas.

Vprezimo sani, pohitimo v snežne dni,
z iskrico v očeh odmeva zvonki smeh. 

Zvončki na saneh, skrivnostni beli svet, božič nam pričarajo, srčeca odpirajo.

Dragi otroci!

Leto se izteka 
in spet je napočil čas, 

ko prihaja Božiček med nas. 

Vse, ki ste bili med letom pridni, 
bo razveselil in obdaril. 

Skupaj ga bomo pričakali
v sredo, 19. decembra 2018, ob 16. uri 

na trgu pred PSC Hajdina.
DARILO BOSTE LAHKO PREJELI SAMO OB PREDLOŽITVI VABILA, 

KI STE GA PREJELI PO POŠTI.

Če bo slabo vreme, 
bo prireditev v telovadnici 

Osnovne šole Hajdina.

Lepo pozdravljeni! 

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar


