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Na Hajdini ob dnevu državnosti

Županov sprejem za odlične hajdinske 
dobrote

Praznovali 40-letnico ŠD Hajdoše

12. turnir Golgeter Hajdina

Nogomet – lige MNZ Ptuj
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UVODNIK 

Franc Krajnc, 
podžupan Občine Hajdina

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: Uroš Bunderla s.p.
Naslov uredništva: Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina, telefon: 02 788 30 30, telefaks 02 788 30 31, elektronski naslov: uprava@hajdina.si
Glasilo Občine Hajdina je vpisano v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS, pod zaporedno številko 1639. V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 
13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) je glasilo Hajdinčan uvrščeno v proizvode, od katerih se obračunava in plačuje 9,5-odstotni davek.

Spoštovani občanke in občani, cenjeni bralci

Ko se ob koncu šolskega leta srečamo na 
sprejemu za najuspešnejše devetošolce pri 
županu Občine Hajdina mag. Stanislavu 
Glažarju ter na prireditvi ob dnevu 
državnosti in koncu šolskega leta, potem 
je že čutiti, da prihajajo dnevi, ko se leto 
preveša v drugo polletje. Prihaja čas počitnic 
in zasluženega poletnega dopusta. V tem 
času si bomo vsi skupaj nabrali novih moči 
za nove izzive in nadaljnje delo.
 
Najbolj se počitnic veselijo šolarji pa tudi 
tisti, ki so uspešno končali devetletko. Pred 
slednjimi so novi izzivi in nove odločitve, 
ki jih bodo spremljale v njihovem življenju. 
Vsem devetošolcem želim, da najbolje 
izkoristijo priložnosti, ki se jim ponujajo, in 
potenciale, ki jih imajo.

Z velikim veseljem ugotavljam, da v naši 
občini dobro skrbimo za mlade, in ponosni 
smo, da imamo v naši občini certifikat 
mladim prijazna občina. Veliko vlagamo 
v šolo in vrtec ter tako skrbimo za dobre 
pogoje dela, podpiramo pa tudi različne 
nadstandardne programe, vse v okviru 
finančnih zmožnosti. Subvencioniramo 
vozovnice za dijake in študente, nagradimo 
diplomante, magistre in doktorje znanosti. 
Mladim družinam, ki se odločajo za gradnjo 
v naši občini, subvencioniramo komunalni 
prispevek. Za mlade je v Občini Hajdina 
dobro poskrbljeno tudi na športnem, 
kulturnem in drugih področjih, kjer so pogoji 
dela dobri. 

V veliko olajšanje in zadovoljstvo nam je, 
da smo na zadnji junijski seji občinskega 
sveta, ki je bila v četrtek, 20. junija, potrdili 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Hajdina, na katerega smo čakali 
dolgih devet let. To je za našo občino velik 
prispevek, saj občinski prostorski načrt 
določa strateške usmeritve prostorskega 
razvoja občine, namensko rabo prostora in 
prostorske izvedbene pogoje za poseganje v 
prostor.

Spoštovani občanke, občani, učenci, dijaki, 
študentje, 
želim vam veliko lepih dni dopusta, dolge, 
vroče in razigrane počitnice, veliko novih 
izzivov in uspehov v drugem polletju.

Franc Krajnc, 
podžupan Občine Hajdina

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

Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina,
do 31. julija 2019.
 
Predlogi so lahko tudi anonimni, vključevati pa morajo natančen naslov ter ime in priimek lastnika predlaganega objekta. Vsi predlogi 
bodo upoštevani, razen v primeru, če se lastnik z vključitvijo v ocenitev ne bo strinjal. 
Vabljeni k sodelovanju. Opozorite nas na najlepše in prispevajte k priznanju najzaslužnejšim, ki prispevajo k lepemu videzu naše občine!

Občina Hajdina in TD Mitra Hajdina

Iz Literarne sekcije KPD Stane Petrovič Hajdina

In vendar se premika …

Po daljšem predahu so se 9. maja 2019 spet zbrale literarne 
ustvarjalke iz občine Hajdina, ki jih vodi Ida Markež, vsestranska 
hajdinska kulturna delavka. Za mizo smo sedle (od leve proti 
desni): Antonija Krajnc, Marija Markovič, Olga Vidovič, Rezika 
Filipaja, Cecilija Bernjak, Ida Markež in avtorica posnetka 
Silvestra Brodnjak. 
Delovno srečanje je bilo neke vrste pregled dosedanjega dela 
vsake izmed udeleženk. Upajo, da se bodo njihove vrste še 
povečale; računajo na Estero Korošec in Frančko Cartl pa še 
na koga, ki svoje misli zapisuje bolj zase, za javnost pa se mu zdi 
še prekmalu.
V obrisih je želja, da bi v bližnji prihodnosti Literarna sekcija 
skupaj z Likovno-fotografsko sekcijo občine Hajdina izdala 
publikacijo, v kateri bi se predstavile s svojimi literarnimi in 
likovnimi prispevki.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

VABILO NA POLETNE DELAVNICE  
NA SKORBOVSKI GMAJNI 

 
KD Skorba bo 21., 22. in 23. avgusta 2019 ponovno organiziralo 

poletne delavnice za otroke, ki bodo potekale v popoldanskem času med 

15.30 in 19.00.  
 

V četrtek, 22. 8. 2019, bo delavnico izvedla organizacija Mali ustvarjalci, 

in sicer začetni tečaj Robopionirček. Namenjena je otrokom v starosti 

od 6 do 11 let. 

Na delavnici bodo otroci spoznali osnove robotike in programiranja s 

pomočjo lego kock. Na delavnico v četrtek, 22. 8. 2019, je potrebna 
PRIJAVA na spletni strani http://www.maliustvarjalci.si, kjer si lahko 

ogledate tudi predstavitveni video delavnice. Del stroška delavnice 
(11,50 EUR) pokrijejo starši. Drugi del bo sofinancirala Občina Hajdina.  

Zaradi lažje organizacije prosimo, da prijave za poletne delavnice v 
sredo, 21. 8. 2019, in petek, 23. 8. 2019, opravite do ponedeljka, 22. 
7. 2019, na telefon: 031 222 873 (Renata), 040 812 767 (Anita) ali e-

naslov: renata.gabrovec4@gmail.com (na voljo tudi za morebitne 

informacije).  

Predšolski otroci potrebujejo spremstvo staršev. 

 

Prijazno vabljeni k prijavi in se vidimo na skorbovski gmajni, ki bo letos 

tudi računalniško obarvana. 

 

 KD SKORBA IN VO SKORBA 



4 5

Junij 2019 Junij 2019

S sej občinskega sveta

5. redna seja 
26. aprila 2019 je potekala 5. redna seja občinskega sveta. 
Na seji je bilo sprejeto:
1. Sklepi in zapisnik 4. redne seje.
2. Zaključni račun proračuna Občine Hajdina za leto 
2018.
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hajdina za leto 
2019.
4. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proraču-
na Občine Hajdina za leto 2020, s katerim se je Predlog 
proračuna Občine Hajdina za leto 2020 dal v javno razpra-
vo do vključno 24. 5. 2019.
5. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč dru-
žini na domu – socialne oskrbe – in določitvi subvencio-
niranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne 
oskrbe za leto 2019, s katerim Občinski svet Občine Haj-
dina soglaša, da znaša od 1. 6. 2019:

 – skupna cena storitve socialne oskrbe na domu ob de-
lavnikih 18,45 EUR na uro;

 – skupna cena storitve socialne oskrbe na domu v ne-
deljo 23,04 EUR na uro;

 – skupna cena storitve socialne oskrbe na domu na 
praznik 24,06 EUR na uro.

Cena storitve za uporabnika socialne oskrbe na domu zna-
ša od 1. 6. 2019:

 – ob delavnikih 18,45 EUR na efektivno uro;
 – v nedeljo 23,04 EUR na efektivno uro;
 – na praznik 24,06, EUR na efektivno uro.

Razliko do polne cene storitve bo Občina Hajdina kot 
subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna 
v višini 77,4 %. Stroške strokovne priprave bo občina so-
razmerno številu uporabnikov v višini 100 % pokrivala iz 
sredstev občinskega proračuna.
V skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normati-
vih socialnovarstvenih storitev Občina Hajdina soglaša 
z odstopanjem od normativa števila efektivnih ur zaradi 
posedenosti naselja na 100 efektivnih ur na eno nepo-
sredno izvajalko na mesec od 1. 5. 2019 naprej.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 122-
1/2018 z dne 28. 2. 2018.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 1. 6. 2019 naprej.
6. Predlog sklepa o ceni uporabe dvoran v lasti Občine 
Hajdina, ki se glasi:
1. člen 
(1) Cene uporabe Doma krajanov Skorba in Doma vašča-
nov Draženci znašajo:

 – uporaba Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci – 20 EUR z DDV/uro;

 – uporaba Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci za društva, klube in druge organizirane sku-
pine iz Občine Hajdina ter občane Občine Hajdina – 
10 EUR z DDV/uro;

 – uporaba Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci – 220 EUR z DDV/dan;

 – uporaba Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci za društva, klube in druge organizirane sku-
pine iz Občine Hajdina ter občane Občine Hajdina – 
87,50 EUR z DDV/dan.

(2) V ceno nista vključena čiščenje in ogrevanje prostorov.
(3) Najemniku se zaračuna čiščenje v skladu s 6. členom 
tega pravilnika.
2. člen
(1) Cene uporabe kletnih prostorov Doma krajanov Skorba 
in Doma vaščanov Draženci znašajo:

 – uporaba kletnih prostorov Doma krajanov Skorba in 
Doma vaščanov Draženci – 10 EUR z DDV/uro;

 – uporaba kletnih prostorov Doma krajanov Skorba in 
Doma vaščanov Draženci za društva, klube in druge 
organizirane skupine iz Občine Hajdina ter občane 
Občine Hajdina – 5 EUR z DDV/uro;

 – uporaba kletnih prostorov Doma krajanov Skorba in 
Doma vaščanov Draženci – 40 EUR z DDV/dan;

 – uporaba kletnih prostorov Doma krajanov Skorba in 
Doma vaščanov Draženci za društva, klube in druge 
organizirane skupine iz Občine Hajdina ter občane 
Občine Hajdina – 20 EUR z DDV/dan.

(2) V ceno ni vključeno čiščenje prostorov.
(3) Če uporabnik uporabljenih prostorov ne počisti, se mu 
zaračuna strošek po računu čistilnega servisa.
3. člen 
(1) Cene uporabe zunanjih površin za piknike in podobne 
dogodke Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov Dra-
ženci znašajo vključno z uporabo sanitarij, miz in klopi ter 
uporabo kletnih prostorov v primeru slabega vremena:

 – uporaba zunanjih površin za piknike in podobne do-
godke Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov Dra-
ženci znaša vključno z uporabo sanitarij, miz in klopi 
ter uporabo kletnih prostorov v primeru slabega vre-
mena – 10 EUR z DDV/uro;

 – uporaba zunanjih površin za piknike in podobne do-
godke Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov Dra-
ženci znaša vključno z uporabo sanitarij, miz in klopi 
ter uporabo kletnih prostorov v primeru slabega vre-
mena za društva, klube in druge organizirane skupi-
ne iz Občine Hajdina ter občane Občine Hajdina – 5 
EUR z DDV/uro;

 – uporaba zunanjih površin za piknike in podobne do-
godke Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov Dra-
ženci znaša vključno z uporabo sanitarij, miz in klopi 
ter uporabo kletnih prostorov v primeru slabega vre-
mena – 40 EUR z DDV/dan;

 – uporaba zunanjih površin za piknike in podobne 
dogodke Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci znaša vključno z uporabo sanitarij, miz in 
klopi ter uporabo kletnih prostorov v primeru slabe-
ga vremena za društva, klube in druge organizirane 
skupine iz Občine Hajdina ter občane Občine Hajdina 
–  20 EUR z DDV/dan.

(2) V ceno ni vključeno čiščenje okolice in prostorov.
(3) Če uporabnik uporabljenih prostorov ne počisti, se mu 
zaračuna strošek po računu čistilnega servisa.
4. člen 
Cene uporabe Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci za komercialne namene znašajo 10 % od vstopni-
ne.
5. člen 
Cenik za druge stvari:

 – izposoja prta: 1,90 EUR z DDV (v izposojo je všteto 
pranje prtov);

 – izposoja vrtnih miz in klopi: 2 EUR z DDV/dan na kom-
plet (ena miza in dve klopi);

 – bankete krilo: 5,00 EUR z DDV (za kos).
6. člen
Vsi uporabniki za sabo počistijo vse prostore znotraj doma 
in okolico doma.
7. člen
Za uporabo dvoran v Domu krajanov Skorba in Domu va-
ščanov Draženci sprejme gospodar plačilo v višini 20,00 

EUR neto na prireditev, razen za društveno dejavnost.
8. člen 
Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni 
uporabe dvoran v lasti Občine Hajdina (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 66/15). Ta sklep začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
9.  Sklep o imenovanju predstavnika občin ustanovite-
ljic v svet zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, s katerim 
Občinski svet Občine Hajdina imenuje za članico kot pred-
stavnico občin ustanoviteljic v svet zavoda Knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj Hildo Bedrač.
10.   Mnenje o kandidatki za ravnateljico OŠ dr. Ljudevita 
pivka Ptuj, s katerim Občinski svet Občine Hajdina daje 
pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico Osnovne šole 
dr. Ljudevita Pivka Ptuj Lidiji Hameršak Marin.
11. Sklep o potrditvi Plana dela Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hajdina za 
leto2019/20.
12.  Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa var-
nosti Občine Hajdina v letu 2018, s katerim Občinski svet 
Občine Hajdina ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni ci-
lji Občinskega programa varnosti Občine Hajdina za leto 
2018.
Podana je bila Informacija o varnostnih pojavih na ob-
močju Občine Hajdina v letu 2018.

Občinska uprava

20. junija je potekala še redna seja Občinskega sveta Občine Hajdina.
Foto: TM
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 22/10) in 11. člena Odloka o priznanjih (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 18/09, 15/12 in 30/15) Komisija za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja Občine Hajdina objavlja

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH 
OBČINE HAJDINA

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

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

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

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

Priznanje občine:
1.  z zlatim grbom je priznanje, ki se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za 
vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Hajdina, ter 
za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje. Vsako leto se podeli največ eno 
priznanje Občina Hajdina z zlatim grbom;
2.  s srebrnim grbom se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v za-
dnjem obdobju. Vsako leto se podelita največ dve priznanji Občina Hajdina s sre-
brnim grbom;
3.  z bronastim grbom se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot 
v spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Vsako leto se podelijo največ tri priznanja 
Občine Hajdina z bronastim grbom.

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

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

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

IV.
Predloge pošljite na naslov: Občina Hajdina, Komisija za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, vključno do 6. septembra 
2019.
       
 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Ivan Ogrinc, l.r.

6. redna seja
V četrtek, 20. junija 2019, je potekala 6. redna seja občin-
skega sveta.
Na seji je bilo sprejeto:
1.  Sklepi in zapisnik 5. redne seje.
2.  Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2020.
3.  Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskr-
be s pitno vodo.

2. IZREDNA SEJA 
V četrtek, 20. junija 2019, je potekala 2. izredna seja občin-
skega sveta. 
Na seji je bil sprejet Odlok o Občinskem prostorskem na-
črtu Občine Hajdina, s katerim se sprejme Občinski pro-
storski načrt Občine Hajdina, ki določa strateške usmeritve 
prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora in 
prostorske izvedbene pogoje za poseganje v prostor.

Občinska uprava

Občina Hajdina
Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

Predmet javnega razpisa: dodelitev enkratne denarne nagrade diploman-
tom, magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina v letu 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

1. Javni razpis
2. Navodila prijaviteljem

  Odgovorna oseba Občine Hajdina
     Župan mag. Stanislav Glažar

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 29/18) in Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom, ma-
gistrantom in doktorantom v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/15) 
se objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE NAGRADE DIPLOMANTOM, 

MAGISTRANTOM IN DOKTORANTOM V OBČINI HAJDINA V LETU 2019

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

2. Predmet razpisa
Dodelitev enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrantom in doktorantom v Ob-
čini Hajdina za leto 2019.  

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

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

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

 
Enkratno denarno nagrado lahko prejme upravičenec, ki:

 – je pridobil javnoveljavno izobrazbo med posameznim študijskim letom, in sicer od 
1. 10. 2018 do 30. 9. 2019, in

 – je imel na dan izdaje javne listine prijavljeno stalno prebivališče v Občini Hajdina.

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

Višina enkratne denarne nagrade se določi glede na raven pridobljene javnoveljavne iz-
obrazbe, in sicer:

RAVEN IZOBRAZBE VIŠINA NAGRADE

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

100 EUR

magisterij znanosti 150 EUR

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

200 EUR

V primeru, da število upravičencev preseže razpoložljiva proračunska sredstva, se sredstva 
linearno zmanjšajo na vse upravičence.

5. Rok za prijavo na razpis
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa na 
sedežu Občine Hajdina in spletni strani Občine Hajdina www.hajdina.si do zaključka tega 
javnega razpisa, to je do 7. 10. 2019. 

Za pravočasno se šteje prijava, oddana na pošto s priporočeno pošiljko, ali osebno pri-
nesena v sprejemno pisarno Občine Hajdina, Zg. Hajdina, 2288 Hajdina, do vključno 7. 
10. 2019. Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj morata biti navedena 
naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo 
razpisnega področja na prednji strani ovojnice: 
• Ne odpiraj – vloga na javni razpis – dodelitvi enkratne denarne nagrade diplo-

mantom, magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina za leto 2019.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

6.  Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis dodelitve enkratne denarne nagrade 
diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina za leto 2019 vsebuje:

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

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

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

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

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

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

Pooblaščena oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Valerija Šamprl.
Datum: 4. 6. 2019

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar
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NAVODILA PRIJAVITELJEM

1. člen

Občina Hajdina je na krajevno pristojen način objavila javni razpis za dodeli-
tev enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrantom in doktorantom 
v Občini Hajdina za leto 2019.
Enkratno denarno nagrado lahko prejme upravičenec, ki:

 – je pridobil javnoveljavno izobrazbo med posameznim študijskim le-
tom, in sicer od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019, in

 – je imel na dan izdaje javne listine prijavljeno stalno prebivališče v Ob-
čini Hajdina.

Upravičenci do sredstev so tisti, ki so si v okviru javnoveljavnih študijskih pro-
gramov pridobili izobrazbo:
(a) pred uvedbo smernic bolonjskega procesa (sprejeti pred 11. 6. 2004):

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

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

 
2. člen

Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti ali jih osebno prinesejo v sprejemno pi-
sarno Občine Hajdina, Zg. Hajdina, 2288 Hajdina, do vključno 7. 10. 2019. Na 
hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv 
in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno 
navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: 
• Ne odpiraj – vloga na javni razpis – dodelitev enkratne denarne 
nagrade diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina za 
leto 2019.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

3. člen

K vlogi je treba oddati:
 – vlogo (lastnoročno zapisano ali natipkano prijavnico z osebnimi po-

datki vlagatelja);
 – fotokopijo javne listine, ki izkazuje javnoveljavno izobrazbo (v nadalje-

vanju: javna listina);
 – potrdilo o stalnem prebivališču upravičenca na dan izdaje javne listine;
 – fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega 

računa, na katerega želi upravičenec prejeti enkratno denarno nagra-
do.  

4. člen

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

RAVEN IZOBRAZBE VIŠINA NAGRADE

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

100 EUR

magisterij znanosti 150 EUR

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

200 EUR

V primeru, da število upravičencev preseže razpoložljiva proračunska sredstva, 
se sredstva linearno zmanjšajo na vse upravičence.

5. člen

Vlagatelji oddajo vlogo v zaprti ovojnici na naslov:
OBČINA HAJDINA
Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

ali jo osebno prinese v tajništvo Občine Hajdina. 

Na sprednji strani ovojnice mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – vloga na jav-
ni razpis – dodelitev enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrantom 
in doktorantom v Občini Hajdina za leto 2019«.

Na ovojnici morajo biti vidni ime in priimek ter naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele v roku. Če vloga ne bo popolna, 
bo vlagatelj pozvan za dopolnitev.

   Župan Občina Hajdina
  
  mag. Stanislav Glažar

Ukrajinska delegacija na obisku v občini Hajdina

Delegacija se je na Hajdini pa tudi v Lenartu na terenu 
seznanila z delovanjem slovenske lokalne samouprave in 
možnostmi za razvoj s pomočjo evropskih sredstev. V okvi-
ru študijskega obiska, ki sta ga organizirala nemško zdru-
ženje za mednarodno sodelovanje GIZ in slovenski Center 
za evropsko prihodnost (CEP), se je konec maja v Sloveniji 
mudila 15-članska delegacija predstavnikov občin iz zaho-
dne Ukrajine, da bi se seznanila z vsebinami in tehnično 
pomočjo, ki pripada državam z evropsko perspektivo za 
uspešno spopadanje z zahtevami integracijskega procesa.
V občini Hajdina so ob tej priložnosti podpisali tudi pismo 
o nameri sodelovanja. Hajdinski podžupan Franc Krajnc 
je dokument podpisal z županjo občine Zabolotci Mario 
Dyskant, vodstvo obeh občin pa je izmenjalo tudi proto-
kolarna darila.

Besedilo in foto: TM

Vodstvo občine Hajdina se je konec maja srečalo z delegacijo predstavnikov občin iz zahodne Ukrajine. V prostorih obči-
ne sta delegacijo sprejela podžupan Franc Krajnc in direktorica občinske uprave Valerija Šamprl.

Priložnostni obisk delegacije predstavnikov občin zahodne Ukrajine na Hajdini 
in podpis pisma o nameri sodelovanja
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Komunalno podjetje Ptuj, d. d. 
Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj 

Telefon: 02 787 51 11 
Telefaks: 02 771 36 01 

ID: SI65735676 
Matična številka: 5321387000 

TRR NKBM: 04202-0000289870            
     

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. reg. Vpisa 1/01412-00, osnovni kapital družbe  1.006.417,96 EUR 

Ravnanje z odpadki                              

Zbirni center Hajdina – pri pokopališču Hajdina  

Zbirni center Hajdina pri pokopališču je posebej urejen in opremljen prostor, kjer sprejemamo različne 
vrste odpadkov. Namenjen je dodatnemu ločevanju in večjim kosom odpadkov. Če prenavljate 
stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali kuhinjske aparate in podobno, lahko vse odpadne stvari 
pripeljete v zbirni center Hajdina. 

V zbirni center lahko prebivalci brezplačno pripeljete: 

 papir, karton in papirno embalažo vseh vrst in velikosti, 

 steklo in stekleno embalažo vseh vrst in velikosti, 

 plastiko in plastično embalažo vseh vrst in velikosti, 

 odpadke iz kovin in kovinsko embalažo vseh vrst in velikosti (barvne kovine), 

 stiropor, 

 les, lesene odpadke in leseno embalažo vseh vrst in velikosti, 

 oblačila in tekstil, 

 vrtne odpadke, 

 izrabljene avtomobilske plašče (brez platišč) in gumene odpadke, 

 odpadno električno in elektronsko opremo, 

 kosovne odpadke (pohištvo, sanitarno opremo, vzmetnice, preproge, vrtno opremo, kolesa idr.), 

 nevarne odpadke, odpadna gospodinjska olja, barve, 

 druge mešane odpadke. 

Večina teh odpadkov se, ker so oddani ločeno, lahko predela in ne bo končala na odlagališču, ampak v 
predelovalni industriji. Zato je smiselno, da odpadke ločite že doma pred dovozom v zbirni center in jih v 
centru samo razvrstite po zabojnikih. 

 

  

Komunalno podjetje Ptuj, d. d. 
Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj 

Telefon: 02 787 51 11 
Telefaks: 02 771 36 01 

ID: SI65735676 
Matična številka: 5321387000 

TRR NKBM: 04202-0000289870            
     

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. reg. Vpisa 1/01412-00, osnovni kapital družbe  1.006.417,96 EUR 

NAČIN ODDAJE ODPADKOV 

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov je namenjen vsem povzročiteljem odpadkov, ki so vključeni v 
sistem ravnanja z odpadki v Občini Hajdina.  

Ob prihodu v zbirni center vas sprejme upravljavec zbirnega centra in vas seznani z načinom oddaje 
odpadkov. Za identifikacijo imejte s seboj zadnji odrezek položnice za odpadke, saj zaposleni potrebuje 
vašo številko odjemnega mesta in naslov; če odrezka ne boste imeli, odpadkov ne bomo mogli prevzeti.  

NOV ODPIRALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA (OD JULIJA) 

 Odprt je ob dneh, kjer je na letnem urniku označeno ZC po naslednjih urnih intervalih: 

Ponedeljek: 10.00–18.00 
Torek: 8.00–11.00 
Sreda: 10.00–18.00 
Četrtek: 12.00–16.00 
Petek: 10.00–18.00 
Sobota (glej urnik odvozov 2019, odprto samo dvakrat mesečno): 8.00–12.00 
 

V zimskem času bo urnik nekoliko spremenjen, zbirni center bo odprt najdlje do 16. ure.  

Med prazniki in ob nedeljah je zbirni center zaprt. 

Prosimo, spoštujte pravila oddaje odpadkov in odpiralni čas. Odpadke lahko oddate samo v času 
odprtja zbirnega centra in jih je prepovedano nastavljati pred centrom ali hoditi v center.  

CENIK SPREJEMA ODPADKOV 

Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno odda: 

 do količine 1 m³ odpadkov mesečno, 

 štiri avtomobilske plašče na sezono brez platišč. 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na tel. št. 02 787 51 11. 
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papir in karton, 
kovine, lepenka,  

steklo, doze sprejev 
saj so nevaren odpadek 

 

ostanki blaga, steklo, 
kovine, biološki odpadki, 

papir, karton, 
 kosovni odpadki, 
 nevarni odpadki, 
 embalažni material, plastika, 

sestavljeni material 
  

plastične vrečke, sintetične 
ali s kemikalijo obdelane  
snovi, mineralna olja, 
ter ostale tekočine, vrečke 
za oglje in briketi, mešani 
komunalni odpadki, 

 sekundarne surovine kot so: 
steklo, kovine, plastika 

 

PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV 
           
                        
 

 

 

 

 

 

V POSODO SPADA: V POSODO SPADA: V POSODO SPADA: V POSODO SPADA: 

časopis, revije, 
embalaža iz papirja, 

kartona, lepenke, 
valovite lepenke, 

knjige, zvezki, 
telefonski imeniki, 
reklamni prospekti, 
katalogi, pisemski in 

ovijalni papir 

 

embalaža iz umetnih mas, 
ovojne folije, plastenke iz PET 
sestavljenih snovi, pločevinke, 

stiropor, drugi izdelki iz 
PE, PET, PVC, 

zabojniki in škatle, plastični  
kozarci, nosilne vrečke, čista 
embalaža margarine, jogurta  
Embalaža mora biti čista in 

izpraznjena! 

                    

talne obloge, PVC lepilni 
trakovi, obvezilni material, 
odpadki iz gume in usnja, 

vrečke iz sesalnikov, zobne 
ščetke,  

tapete, fotografski papir, 
brusilni papir, ploščice – 

keramika, 
porcelan v manjših količinah, 

nogavice, plasten papir, plenice, 
lasje, ohlajen premogov pepel 

 

ostanki sadja in 
zelenjave, 

ostanki hrane, jajčne 
lupine,  

ostanki kave in čaja s 
filtER 

vrečkami, rez dreves in 
grmovja, olupki južnih 

sadežev, 
papirnati robčki, prtički, 

papirnate brisače, zemlja  
za rože, rezano cvetje, 

perje, 
košnja trave, listja 

 

      
 

           
                    V POSODO NE SPADA:                                            

 

       V POSODO NE SPADA: 

 

      V POSODO NE SPADA: 

 

    V POSODO NE SPADA: 

 
        embalaža mleka 

 in sokov, kartonski 
in kopirni papir, 

masten in prozorni 
papir, 

folije iz umetnih mas, 
higienski papir, 

vreče za krmila, vreče 
za cement 

ZELENA POSODA Z 
RDEČIM   POKROVOM 

           PAPIR 

RUMENA VREČA 
VREČE ZA EMBALAŽO 

          ČRNA POSODA 
MEŠANI      

KOMUNALNI    
ODPADKI 

RJAVA POSODA 
BIOLOŠKI              
ODPADKI 

Vključitev nujne medicinske pomoči (NMP) 
Zdravstvenega doma Ptuj v dispečersko službo

Z 21. junijem 2019 se nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Ptuj vključuje v dispečersko službo zdravstva Slo-
venije (DSZ).
Glavno poslanstvo DSZ so sprejem klica o nenadnem do-
godku, ki potrebuje intervencijo zdravstvenih služb na 
terenu, določanje prioritete sprejetim klicem in aktivira-
nje ustreznih zdravstvenih intervencijskih ekip glede na 
naravo in lokacijo dogodka. Vse te aktivnosti se izvajajo v 
skladu s postavljenimi standardi, izvaja pa jih za to uspo-
sobljena oseba, ki jo imenujemo dispečer. DSZ Slovenije 
je svoje delo začela leta 2018 v Ljubljani in Mariboru ter v 
svoj sistem postopoma vključuje vse enote nujne medi-
cinske pomoči v Sloveniji.
V juniju je tako na vrsto prišla tudi enota NMP ZD Ptuj, kar 
pomeni, da obveščanje in aktivacija ekip NMP potekata 
prek DSZ in enotne številke 112. Aktivacija ustrezne ekipe 
NMP bo od 21. junija 2019 naprej tako možna izključno in 
samo prek številke 112, in ne več tudi prek stacionarne te-
lefonske številke zdravstvenega doma, kakor je bila obča-
sna praksa prebivalcev naših občin. Vaš klic na številko 112 
bo sprejel dispečer, ki bo po prevzemu potrebnih informa-
cij o nujnem dogodku hitreje aktiviral ustrezno ekipo NMP.
Pomembno je, da se prebivalci v naših občinah zavedajo, 
da bo še naprej zagotovljena 24-urna NMP, saj se kadro-
vsko ne spreminja nič. Nujna medicinska pomoč in dežur-
na služba bosta v Zdravstvenem domu Ptuj delovali enako 
kot do zdaj.
Telefonska številka dežurne ambulante je 02 787 16 91, za 
vse druge informacije o delu ambulant in služb, naroča-
nje, nadomeščanja zdravnikov pa sta na voljo telefonska 

številka informacij 02 787 15 00 vsak delovnik med 7.00 in 
15.00 ali spletna stran www.zd-ptuj.si.
Dežurna pediatrična služba kot do sedaj deluje v zdra-
vstvenem domu med vikendi in prazniki od 9.00 do 21.00, 
dosegljivi so na telefonski številki 02 787 15 50.
Kdaj poklicati na 112 (nujna stanja, ki potrebujejo oskrbo 
na mestu dogodka): zastoj dihanja, nenadna izguba zave-
sti, bolečina v prsnem košu, dušenje, huda alergijska re-
akcija, epileptični napad, vročinski krči, prometne nesreče, 
poškodbe, pri katerih bolnik ne more več hoditi, nepokre-
tnost in nenadno nastalo obolenje, ki ne more počakati na 
obisk izbranega zdravnika.
Reševalni prevozi: uporabnike naših storitev pozivamo, 
da pravočasno poskrbijo za naročanje nenujnih reševal-
nih prevozov, in sicer vsak delovnik med 7.00 in 19.00 na 
telefonsko številko 02 787 15 10.
Prevezi in injekcije: za preveze ran in aplikacijo terapije 
čez vikende in praznike se oglasite v ambulanti dežurne 
službe med 8.00 in 10.00 z odredbo osebnega zdravnika 
ali izvidom iz bolnišnice. 
Več informacij najdete na www.zd-ptuj.si.

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

Miha Kodela, dr. med.

Novo vodstvo OO SD Hajdina
Na seji občinske organizacije Socialnih demokratov Hajdina, ki je bila 16. ju-
nija, je bilo izvoljeno novo vodstvo. Za predsednika je bil soglasno potrjen Da-
mijan Cebek, tudi svetnik Občinskega sveta Občine Hajdina. Tajnica občinske 
organizacije je postala Aleksandra Gašljevič. 
Za odlično delo v preteklem obdo-
bju, ko se je prisotnost stranke v Ob-
činskem svetu Občine Hajdina pove-
čala na tri člane občinskega sveta, in 
vrsto uspešno izvedenih projektov v 
okviru občinskega sveta in občinske 
organizacije SD se novo vodstvo za-
hvaljuje dosedanjemu predsedniku 
dr. Urošu Gojkoviču. Želimo mu, da 

uspešno nadaljuje svojo pot in se na-
dejamo tvornega sodelovanja tudi v 
prihodnje.
Novo vodstvo je članom, simpatizer-
jem in podpornikom na voljo na tel. št. 
051 684 504 (Damijan) in 041 648 940 
(Aleksandra).

DC Damijan Cebek, novi predsednik OO SD Hajdina
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Ob zaključku osnovne šole je uspešnim devetošolcem 
čestital župan mag. Stanislav Glažar, pohvalil njihovo za-
vzetost in trud skozi vseh devet razredov osnovne šole, 
ob tem pa jim zaželel uspehov tudi pri nadaljevanju šo-
lanja. 
Na sprejemu sta se županu pridružila tudi podžupan 
Franc Krajnc in direktorica občinske uprave Valerija 
Šamprl, v družbi zlatih devetošolcev pa so bili tudi rav-
natelja obeh šol OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber in OŠ 
Breg Milan   Fakin ter razredničarke devetih razredov.

Besedilo in foto: TM

Županova čestitka 
najuspešnejšim 
devetošolcem

V prostorih občine Hajdina je bil v četrtek, 13. junija, žu-
panov sprejem za letošnje najuspešnejše devetošolce z OŠ 
Hajdina in OŠ Breg.

Najuspešnejši devetošolci s hajdinske in breške šole na sprejemu pri županu mag. Stanislavu Glažarju

NAJ UČENCI NA OŠ HAJDINA
Vita Belić, Pia Emeršič, Minea Peer, 
Metka Šimunković, Žiga Tomanič, 
Vita Žumer – učenci, ki so vpisani 
v zlato knjigo.
Lana Varžič je bila posebej 
uspešna v 9. razredu. 

NAJ UČENKI NA OŠ BREG (doma 
iz Dražencev) 
Zala Cebek, Ema Golub, Tajda 
Šijanec

Letna konferenca SDS

Članice in člani Občinskega odbo-
ra Slovenske demokratske stranke 
(SDS) Hajdina so se 23. maja sestali 
na 18. redni letni konferenci v hote-
lu Roškar v Hajdošah. Pregledali so 
delo organov v letu 2018, poročilo je 

predstavil Franc Krajnc, predsednik 
Občinskega odbora SDS Hajdina, in 
sprejeli program za leto 2019. Ob tej 
priložnosti sta Franc Krajnc in Nuša 
Ferenčič, članica Lokalnega odbora 
SDS Ptuj Mestnega sveta MO Ptuj, 

podelila priznanja najzaslužnejšim 
članom. Bronasti znak SDS sta prejela 
Uroš Krajnc in Aleksander Stojanovič.

TM 

Delovno na letni konferenci Občinskega odbora SDS Hajdina
Foto: TM
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Otrokom je namenil nekaj spodbu-
dnih besed ter jim zaželel veliko sre-
če in novega znanja na njihovi poti. 
Ob koncu je otroke povabil še na pico 
in sok. Naučili smo se tudi minimatu-
rantsko pesmico in jo vso pot veselo 
prepevali, ob tem pa še zraven buč-
no žvižgali s piščalkami. Nadeli smo 
si posebne minimaturantske majice, 
na katerih so zasijali planeti našega 
osončja. S sabo smo nosili tudi srečo 
in jo prenesli na vse, ki so nas prišli 
pogledat: na starše, babice, dedke in 
druge. Prav vsi so s ponosom zaplo-
skali minimaturantom.
Tako kot vsaka generacija minimatu-
rantov je tudi letošnja za sabo pustila 
svoj pečat. Skupaj smo preživeli ne-
pozabne trenutke, nasmehe in obje-
me ter se skupaj igrali, učili, ustvarja-
li, tkali prijateljstva in gradili mozaik 
samostojnosti, radovednosti, pove-
zanosti in novih znanj. Pri tem so nas 
podpirali in nam pomagali tudi starši 

in skupaj smo lahko dosegli marsi-
kateri cilj ter tako otrokom polepšali 
in obogatili vrtčevske dni. Hvaležni 
smo za te trenutke in letošnjim mi-
nimaturantom želimo, da je njihova 
pot še naprej obsijana s srečo, zdrav-

jem, soncem in novimi znanji.

Renata Gabrovec 
(v imenu vzgojiteljic bele in rdeče 

igralnice)

Mi smo minimaturanti iz vrtca Najdihojca Hajdina

Letos septembra bo za 27 vrtčevskih otrok napočil pomemben mejnik, saj bodo prvič prestopili šolski prag. Od vrtca 
smo se poslovili s pohodom minimaturantov, ki je potekal v sredo, 12. junija, pred vrtcem in šolo. Nato smo se podali na 
osrednji občinski trg, kjer nas je pričakal župan mag. Stanislav Glažar s svojo ekipo.

Minimaturanti na občinskem trgu na Hajdini
Foto: občinska uprava

Na obeh ocenjevanjih z dolgo tradi-
cijo so se predstavili tudi nekateri po-
nudniki dobrot iz občine Hajdina in 
dosegli izjemno dobre rezultate. Vse 
dni razstave dobrot sta bila na dvo-
rišču minoritskega samostana tudi 
pletarja Žumer TD Mitra Hajdina, ki 
sta pletla košare in skrbela za dobro 
promocijo stare obrti. Na stojnici se 
jima je z rožami iz krep papirja pridru-
žila Ida Anžel.
Župan Glažar se je vsem nagrajen-
cem zahvalil za osvojeno priznanje 
na ocenjevanju Vino Ptuj 2019 in na 
jubilejni državni razstavi Dobrote slo-
venskih kmetij pa tudi za promocijo 
dobrot iz hajdinske občine. Znova je 
pohvalil njihov trud in izvirnost ter 
jim zaželel uspešno promocijo in pro-
dajo tudi v prihodnje.
Na sprejem je župan povabil vinarja 
Iva Rajha iz Dražencev, ki je za rumeni 
muškat prejel zlato priznanje, in Slavka 
Peska iz Dražencev, ki je za kerner prav 
tako prejel zlato priznanje na Vino Ptuj.
Jožica Peršoh iz Dražencev je na spre-
jem prinesla svojo odlično čokoladno 
potico, za katero je na Dobrotah slo-
venskih kmetij prejela še tretje zlato 
priznanje in znak kakovosti. Tudi kme-
tija Brodnjak iz Hajdoš je za trikrat 
osvojeno zlato priznanje za olje oljne 
ogrščice prejela znak kakovosti, Peter 
Pernat iz Skorbe je za domačo salamo 
prejel bronasto priznanje, čebelarja 
Suzana in Marko Žumer iz Hajdoš pa 
sta za cvetlični med 1 in 2 prejela sre-
brno, za akacijev med pa bronasto pri-
znanje.

Besedilo in foto: TM

Županov sprejem in čestitka za odlične hajdinske 
dobrote

V prostorih občine Hajdina je župan mag. Stanislav Glažar s sodelavci v sredo, 12. junija, gostil sprejem za letošnje na-
grajence na vinskem ocenjevanju Vino Ptuj 2019 in na 30. jubilejni razstavi Dobrote slovenskih kmetij.

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je tudi letos čestital nagrajencem na razstavi Dobrote sloven-
skih kmetij in ocenjevanju Vino Ptuj.

Pletarja TD Mitra Hajdina in Ida Anžel z rožami iz 
papirja na stojnici letošnjih dobrot

Hajdinske dobrote na občinski mizi
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Gledališki vikend v Skorbi
V maju smo v KD Skorba priredili Gledališki vikend. V soboto, 11. maja, so pote-
kale Gledališke urice za otroke z ustvarjalnimi delavnicami.

Letos se je na domačem odru pred-
stavila najmlajša otroška gledališka 
skupina KD Skorba z igrico Oh, ti žabi-
ca. Gledalci so uživali tudi ob lutkovni 
predstavi Volčje in lisičje, ki jo je pred-
stavila lutkovna skupina Zvezdice iz 
OŠ Ljudski vrt. Ob koncu so v pred-
stavi Cirkus zaigrali še člani dramske-
ga krožka OŠ Ljudski vrt s Ptuja. Obi-
skovalci so si predstave z zanimanjem 
ogledali in ob koncu ostali še kar ne-
kaj časa na ustvarjalnih delavnicah, ki 
smo jih pripravili. Otroci so z veseljem 
ustvarjali, risali, izrezovali in lepili. Na-
stali so zanimivi izdelki, ki so jih odne-
sli domov. Zahvala gre tudi staršem, ki 
so čas posvetili svojim otrokom ter jih 
popeljali v svet gledališča in lutk.  
V nedeljo, 12. maja, so obiskovalci 
vseh generacij imeli možnost ogle-
dati si muzikal Mamma mia po naše v 
izvedbi gledališke skupine KTD Selce. 
Uživali so ob igri in pesmih v izvedbi 
mladih gledališčnikov.
PREMIERA MLADINSKE SKUPINE KD 
SKORBA

V soboto, 1. junija, so domači oder po-
novno zasedli domači gledališčniki. 
Z novo gledališko predstavo z naslo-
vom Mulci proti dr. Zlobi se je premi-
erno predstavila mladinska skupina 
KD Skorba. Mladi igralci so svojo pot 
gledališkega ustvarjanja začeli v otro-
ških skupinah, letos pa so se lotili mla-
dinske tematike ter v ospredje posta-
vili težave in prigode mladostnikov. 

Vse to so uspešno predstavili mladi 
člani KD Skorba Timotej, Maja, Lara, 
Manca, Ria Ana, Brin, Patrik, Lovro, 
Luka in Laura. 
Veseli nas, da se mladi rod vključuje v 
delo društva in so soustvarjalci različ-
nih dejavnosti. Le s skupnimi močmi 
bomo kos izzivom sodobnega časa. 

RG, AZ

Mladinska gledališka skupina v predstavi Mulci proti dr. Zlobi
Foto: V. M. Zver

Otroška skupina KD Skorba z igro Oh, ti žabica

Gledališka skupina KTD Selce v muzikalu Mamma mia po naše
Foto: NK Mlakar in MG

Z njimi je bila tudi Marija Gabron, 
ki je pred osmimi leti začela uvajati 
Šolo zdravja na Ptuju in je zelo zado-
voljna z odzivnostjo v vseh tukajšnjih 
skupinah. Po zaključku telovadbe in 

zapeti himni so sledili kratek kulturni 
program, fotografirane za »zgodovi-
no«, »okrepčilo« ter torta in jutranja 
kava ob dobro založeni mizi. Da je 
šla beseda lažje iz ust, je poskrbel Ivo 
Švajgl s svojimi večno zelenimi me-
lodijami.
Igrišče na Zg. Hajdini vedno bolj slu-
ži svojemu namenu. To je tudi glav-
ni cilj vaškega odbora Zg. Hajdina, 

ki pod vodstvom Zlatka Kondriča 
(tudi aktivnega jutranjega telovad-
ca) skrbi za večnamenskost vaškega 
prostora. Balinanje, kegljanje, odboj-
ka za mlade in vse druge generacije 
pa še tisoč gibov in še kaj … vse za 
zdrav življenjski slog.

Besedilo in foto: SB

Šola zdravja Zg. Hajdina – Pri lipi upihnila prvo svečko

Na prvo obletnico obstoja telovadne skupine Šole zdravja Zg. Hajdina – Pri lipi 7. maja 2019 sta več kot dve desetini 
jutranjic in jutranjik pod vodstvom Silve Purgaj odtelovadili tisoč gibov v družbi predstavnic in predstavnikov drugih 
treh skupin iz občine Hajdina (pri Kavalu, Slovenja vas in Zg. Hajdina onstran proge) ter skupini iz Ljudskega vrta in 
Panorame s Ptuja.

Na igrišču pri lipi na Zg. Hajdini je bilo 7. maja vse v znamenju oranžne barve.

Jutranjikom se je pridružila tudi direktorica občinske uprave občine Hajdina Valerija Šamprl (skrajno desno). V imenu župana je pozdravila vse telovadce in jim 
zaželela še veliko obletnic. Hvala občini Hajdina za podporo. Lepo je videti množico v enotni oranžni barvi. 

Marija Gabron z vodjo zgornjehajdinskih gostiteljic 
Silvo Purgaj (s šopkom v roki) in Jadranko Veldin, 
vodjo skupine Zg. Hajdina onstran proge. Pod sku-
pno mavrično »marelo« so že štiri skupine. Se jim 
bo pridružila še kakšna?
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Pestro družabno in 
športno dogajanje v 
Dražencih ob 1. maju

Dogajanje ob praznovanju praznika dela v Dražencih je 
tudi letos, kot veleva tradicija, potekalo dva dni, 30. aprila 
in 1. maja. Priprave so se začele že precej prej.

Na zadnji aprilski dan smo se v organizaciji vaškega od-
bora in ob pomoči članov vaških društev v popoldanskih 
urah zbrali pred Domom vaščanov Draženci, kjer nas je že 
čakalo drevo. Nato smo pripravili venec in olupili deblo. 
Hkrati smo okrasili tudi krošnjo. Pripravljeno in okrašeno 
drevo smo postavili in na vrhu je ponosno zavihrala slo-
venska trobojnica, prazniku dela v čast. Ob vseh sodelu-
jočih se je dogodka udeležilo več kot 60 vaščanov. V spro-
ščenem vzdušju smo nato nadaljevali druženje ob žlahtni 
kapljici in okusnem pasulju, ki so ga pomagale razdeliti 
članice Društva gospodinj Draženci.
Prvomajsko jutro je prineslo selitev dogajanja v dražensko 
jamo. Začelo se je že zjutraj s tradicionalnim ribiškim tek-
movanjem Ribiškega društva Žejne ribice. V popoldanskih 
urah se je dogajanje preselilo na travnati igrišči, ki sta bili 
ponovno zelo dobro pripravljeni. Uredili so ju člani obeh 
športnih društev, ŠD Draženci in KMN Draženci, pri črtanju 
pa so s svojimi izkušnjami priskočili na pomoč tudi člani 
Te-De Korant kluba. Dogajanje se je začelo z novostjo – 
nogometno tekmo med otroki, starimi 10–15 let, in ekipo 
super veteranov, ki je bila sestavljena iz »fantov«, starejših 
od 50 let, na pomoč pa jim je priskočilo še nekaj mlajših. 
Po zanimivi igri in prikazu dobre igre ter veliko nogome-
tnega znanja otrok so prevladale izkušnje in zmago so sla-
vili super veterani. 

Ekipa deklet z okrepitvami

Ekipa dam

Ekipa mladih

Ekipa starih

NOGOMETNA TEKMA MED EKIPAMA MLADIH IN STARIH
Sedaj že tradicionalno odbojkarsko tekmo med ekipama 
dam in deklet so pod budnim očesom mladega sodnika 
Tomaža Gojkoška dobile dame in se tako maščevale za lan-
skoletni poraz. 
Osrednji dogodek popoldneva predstavlja nogometna tek-
ma med ekipama mladih in starih. Da je tekma tekla pošte-
no, je poskrbel sodnik Tadej Kaučevič. Po borbeni igri ekipe 
starih so ti morali po toči golov v drugem polčasu priznati 
premoč mlajšim tekmecem.
Nato se je dogajanje preselilo na del terena med nogome-
tnim in odbojkarskim igriščem. Za največ udeležencev je 
poskrbelo tekmovanje v vleki vrvi med vaškimi društvi. Za 
korektnost tekmovanja je skrbel Drago Lesjak. Štiri ekipe 
– športniki, gasilci, koranti in ekipa draženskih žensk – so 
se pomerile med sabo. V finale sta se uvrstili ekipi dražen-
skih žensk in ekipa športnikov, za katero sta letos družno 
nastopila tudi oba občinska svetnika iz Dražencev. Tudi le-
tos so ob obilici smeha, inovativnem pristopu športnikov 
navkljub in kakšni dodatni članici v ekipi zmago slavile dra-
ženske ženske.
Ob zanimivem dogajanju se je sončen popoldan hitro pre-
vesil v večer. Ob mraku so za prižig kresa in varnost okrog 
njega poskrbeli prizadevni člani PGD Draženci. Sledila je 
slavnostna podelitev pokalov predstavnikom zmagovalnih 
ekip, ki jih je podelil predsednik vaškega odbora Drago Les-
jak. Po pestrem športnem dogajanju se je druženje vašča-
nov nadaljevalo ob kresu, dobri hrani in pijači, za katero so 
poskrbeli člani društev, tja do ranih jutranjih ur. 
V imenu organizatorjev se zahvaljujem predsedniku in čla-
nom vaškega odbora ter članom vseh vaških društev, ki so 
sodelovali pri pripravi in izvedbi druženja. Hkrati pa vabim 

vaščane in občane, da se druženja udeležijo prihodnje leto 
ob prvomajskem dogajanju v Dražencih. Pridružite se nam!

Damijan Cebek 

Otroci in super veterani z okrepitvami
Foto: arhiv DC

Ekipa draženskih ženskih – nepremagljive!

PREGLEDNIK
 KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Ljudski pevci in pevke vadijo ter nastopajo na povabilo.
Ljudske pevke so pripravile koncert Pesem v poletje.
Folklorna skupina je nastopila na prireditvi ob 20-letnici Dru-
štva žena in deklet občine Hajdina.

KD SKORBA
V maju so aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi prvomaj-
skega kresovanja na vasi. Orači so poskrbeli za peko na žaru.
Sodelovali so pri peki perutničk na občinskem prvomajskem 
praznovanju.
11. in 12. 5. 2019 so izvedli gledališki vikend. V soboto, 11. 
5. 2019, so bile gledališke urice za otroke s predstavami Oh, 
ti žabica v izvedbi otroške skupine KD Skorba, Volčje in lisičje 
v izvedbi lutkovne skupine Zvezdice OŠ Ljudski vrt in Cirkus v 
izvedbi dramskega krožka OŠ Ljudski vrt.
V nedeljo, 12. 5. 2019, je bil muzikal Mamma mia po naše v 
izvedbi gledališke skupine KTD Selce.
V maju je v vrtcu in šoli gostovala otroška gledališka skupina 
in se predstavila z igro Oh, ti žabica.
1. 6. 2019 je mladinska gledališka skupina KD Skorba na 
domačem odru premierno predstavila novo igro Mulci proti 

dr. Zlobi.
21. 6. 2019 se je mladinska skupina z igro Mulci proti dr. Zlo-
bi predstavila na OŠ Hajdina.
Pevke so se redno srečevale na vajah in se udeleževale nasto-
pov na Hajdini in Ptuju. 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
28. 4. 2019 so pripravile pogostitev v ptujski knjižnici ob 
odprtju razstave.
17. 5. 2019 je potekalo snemanje pri I. mitreju za promocijski 
film o Hajdini.
23. 5. 2019 je na Štukih potekalo srečanje z učenci OŠ Ljudski 
vrt na temo prehranjevalne navade Rimljanov.
1. 6. 2019 so pripravile razstavo ob 20-letnici društva.
1. 6. 2019 so izvedle prireditev in predstavitev Utrinkov 2 ob 
20-letnici.
8. 6. 2019 so se udeležile državnih kmečkih ženskih iger.
15. 6. 2019 so bile na Krompirfestu v Dornavi.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
26. 4. 2019 so se odpravile na poučno ekskurzijo po Spo-
dnjem Podravju. Obiskale so Primoža Kelenca, ki jim je 

pripravil predavanje o biodinamiki in zdravi prehrani. Pot so 
nadaljevale v Središče ob Dravi in spoznale kraj in njegove 
značilnosti.
Vključile so se tudi v vaške prireditve ob prvem maju v vasi 
Hajdoše.
V maju so se zbirale ob kapeli pri šmarnicah in pripravile 
zaključek za otroke.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
V marcu so poleg rednega letnega zbora članic organizirale 
tudi izlet za članice ob 8. marcu in praznično proslavo ob 
materinskem dnevu.
Skupaj z MePZ so se udeležile koncertnega večera in leto-
vanja v Izoli.
V aprilu so potekale priprave in izvedba 10. tradicionalnega 
glasbenega večera Pesem druži nas.
V maju so organizirale prireditev na prostem Družabne vaške 
igre s tekmovanjem v kuhanju golaža. 
V juniju so sodelovale pri vaškem prazniku Lojzovo.
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V Skorbi je ekipa oračev poskrbela za pogostitev.

Na predvečer praznika dela smo pri 
gasilskem domu postavili mlaj kot 
simbol praznovanja prvega maja. 
Kljub dežju se je zbralo veliko vašča-
nov, ki so »majpan« ob dobri komandi 
Iva Glažarja tudi uspešno postavili. Se-
veda ni manjkalo okrepčila. Ob koncu 
je sledilo druženje v gasilskem domu, 
kjer so postregli tudi odličen golaž, ki 
so ga pripravile članice Društva žensk 
Hajdoše.
Takšna druženja povezujejo vaščane 
in jih združujejo. To je v današnjem 
času hitenja in pomanjkanja časa še 
kako pomembno. Vsa pohvala velja 
Vaškemu odboru Hajdoše, ki skupaj 
z društvi v vasi že vrsto let organizira 
številna druženja.

Hilda Bedrač                                                             

Praznovanje praznika dela v Hajdošah

Praznovanje prvega maja je v naših vaseh dolgoletna tradicija. Tudi v Hajdošah je tako. Vaški odbor skupaj z društvi v 
vasi organizira dogodke. 28. aprila smo Hajdošani pripravili kresovanje, ki se ga je udeležilo veliko krajanov. Ob doma-
čem prigrizku in kozarčku domačega smo se ob kresu družili in kramljali pozno v noč.

Praznično v Hajdošah
Foto: Nina Bedrač

Zagotovo pa dela ni manjkalo pri pripravi prvomajskega 
kresovanja na vasi. Znali smo stopiti skupaj iz vseh društev 
in sekcij na vasi. S skupnimi močmi smo najprej pripravili 
kres, ki je nastajal s pomočjo vaščanov kar nekaj časa. Hva-
ležni smo za prostor, ki ga dobimo na razpolago, in za pro-
stor ob ribniku, ki ga lahko uporabimo za vaški piknik in 
ob katerem je potekalo prvomajsko druženje. Vreme nam 
je skoraj zagodlo, a kot vedno po dežju posije sonce. Tudi 
tokrat se je zgodilo tako. S pozitivno naravnanostjo smo 
se lotili priprav in kmalu je zadišalo po pečenih čevapčičih, 
perutničkah in drugih dobrotah. Domači orači so poskrbe-
li za peko in se tudi tako zahvalili vaščanom in vaščankam 
za gostoljubje, s katerim jih sprejmejo ob pustnem času, 
ko hodijo po vasi. Skupaj z VO Skorba in kletarji vasi smo 
poskrbeli za prijetno druženje. Gospodinje so k temu do-
dale še sladke dobrote. Nočno nebo je kmalu zasijalo ob 
zubljih ognja. Za varnost ob kresu so poskrbeli gasilci iz 
sosednjega gasilskega društva Hajdoše in postalo je pri-
jetno toplo. Niti hladnejše vreme tako ni moglo preprečiti 
prijetnega druženja. Ob ognju, dobri kapljici in veseli druž-
bi se je naše druženje končalo pozno zvečer. Zahvala velja 
vsem za pomoč in podporo pri pripravi in izvedbi prvo-
majskega praznovanja.

Besedilo in foto: RG

Prvomajsko kresovanje v 
Skorbi

Tradicionalni prvomajski kresovi so tudi letos zagoreli in 
razsvetlili nočno nebo po veliko krajih. Tudi v Skorbi smo 
pripravili kresovanje. Druženje je vodilo vseh prvomajskih 
praznovanj. Pomembno je, da si znamo vzeti čas zase in 
za druge ter pustimo delo za trenutek ob strani in se po-
veselimo.

Devetnajst let kasneje sem se odlo-
čila, da grem po stopinjah teh besed. 
Povod je bil še eden. Pred šestimi leti 
se je v Likovno-fotografsko sekcijo na 
Hajdini vključila Aleksandra Nemec, ki 
svoje slike podpisuje z dekliškim pri-
imkom Bolè. Občasno jo spremlja sin 
Robert, študent Likovne akademije, 
ki je letos končal 1. letnik magistrske-
ga študija. Robert ima še 15 mesecev 
mlajšega brata Gregorja, ki študira na 
Biotehniškem izobraževalnem centru, 
smer gostinstvo in turizem. Ko smo 
imeli 29. septembra lani na Hajdini 
drugo likovno kolonijo, sta Nemčeva 
poleg platen, palet in čopičev prinesla 
še darilo – zvrhan zaboj jabolk, ki so 
bila prava osvežitev za vse, ki smo se 
lotevali likovnih motivov. Na FB sem 
zasledila, da je Milan s podobnim da-
rilom presenetil tudi učence Osnovne 
šole Hajdina in tiste, ki obiskujejo ve-
rouk v hajdinski župniji. Hvala družini 
Nemec za vitamine!
Kdor sledi spletni strani https://mne-
mec.si/, lahko ugotovi, da se za tem 
priimkom skrivajo zelo zanimive ose-
be. Ata Milan namreč, odkar je oddelal 

svoje službene obveznosti na Kme-
tijskem zavodu Maribor in čaka na 
prvo pokojnino, s svojim telefonom 
in kamero pridno spremlja vse, kar je 
povezano z njegovim »rančem«, ki je 
nastal okoli zanimive, pritlične, v glav-
nem lesene enodružinske hiše, v kate-
ro so se dokončno vselili ob prehodu 
v novo tisočletje. Milan pove, da ima 
iz prvega zakona še sina Tomislava in 
hčer Mojco, ki pa živita v Zagrebu, kjer 
je 14 let študiral in delal. 
Da je bila pred leti tu drevesnica, pri-
ča večmetrski ohranjen napis. Sadjar-
-vinogradnik Milan o svoji dejavnosti 
pripoveduje takole: »Kot kooperant KZ 
MB sem letno vzgojil in prodal kakih ti-
soč sadik, večinoma jablan, tudi starih 
sort. Sedaj pa imamo nasad približno 
200 različnih sadnih dreves, od tega po-
lovico jablan. Tu so še razne grmovnice 
in 30 trsov žlahtnine, da se preizkušam 
tudi v vinogradništvu.« Rast in razvoj 
sadnega drevja in trte Milan budno 
spremlja s svojim fototelefonom in 
vsa opažanja objavlja na FB in na svo-
ji spletni strani. Zelo zanimivo je tudi, 
ko s pomočjo videa daje konkretne 

napotke, kako opraviti kakšno delo in 
kdaj je za to opravilo najbolj primeren 
čas. Ob vseh prizadevanjih v sadov-
njaku pa vsak dan z velikim veseljem 
pomaga ženi Aleksandri, ki je kot me-
stno dekle iz glasbene umetniške dru-
žine prišla iz Starega trga, sredi rimske 
Emone, živet na podeželje. V službi jo 
srečujemo kot vodjo Laboratorija v ZD 
Ptuj, doma pa je »šefica« v rastlinjaku.
»Najbolj uživam, če sama vzgojim sa-
diko iz semena. Ko zraste rastlinica, jo 
prepikiram in nato sadike posadim v ra-
stlinjaku ali pa zunaj na vrtu. Mora biti 
eksotika. Solata me ne zanima. Najraje 
vzgajam zelenjavo, ki v trgovini stane 
najmanj 2 evra za kilogram. Zdi se mi 
predraga in je za nas, ki je veliko porabi-
mo, ne bi kupila. Letos imamo 27 različ-
nih sort paradižnikov (polovica je manj 
znanih). Bolj je zelenjava eksotična, 
težje jo je vzgojiti, in ravno to je zame 
izziv, ki me vsak dan zvabi v naš domači 
laboratorij,« je svojo popoldansko de-
javnost predstavila Aleksandra, mag. 
farm., spec. med. biokemije. V pro-
stem času rada naslika kakšen zanimiv 
motiv v svojem posebnem stilu. Njena 
likovna dela so bila na dosedanjih raz-
stavah sprejeta zelo pohvalno.
Bodoči organizator gostinskih dogod-
kov Gregor je mlajši sin, vendar s svojo 
višino in suvereno držo daje občutek 
odraslosti. Lani je začel uživati v po-
tovanjih po svetu, ki se jih veseli tudi 
v prihodnje. Prepričana sem, da bo iz 
tujih krajev prinesel mami še kakšen 
zanimiv sadež ali seme, kar ji bo pred-
stavljalo nov izziv in pričakovanja.

Namesto drevesnice, o čemer priča le še napis v 
ozadju, Milan vsakodnevno budno spremlja razvoj 
sadnega drevja in skrbi za zaščito pred boleznimi. 
Seveda je ekološko zelo ozaveščen, tako kot vsa nji-
hova družina.

Oče Milan s sinovoma odlično sodeluje pri vsem, kar je treba postoriti v rastlinjakih, na vrtu in v sadovnjaku. 
Mama Aleksandra je pristojna za vzgojo semen, njihovo kalitev in presajanje.

Družina Nemec – vsi za enega, 
eden za vse

Milana Nemca iz Dražencev 4a sem prvič srečala leta 2000, ko smo v Hajdinča-
nu predstavili njegovo rojstno vas. Najinemu pogovoru je v prispevku Draženci 
včeraj, danes, jutri … sledil stavek: »Imajo tudi manjšo drevesnico in so koo-
perant Kmetijskega zavoda Maribor.«
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Po uvodnih pesmih, ki so jih zapele 
gostiteljice, je povezovalka programa 
Nataša Štumberger povabila pred 
občinstvo enajst gostujočih skupin. 
Zapeli, zaigrali ali zaplesali so: Ljudske 
pevke KPD Stane Petrovič Hajdina, Ljud-
ske pevke Lükarce iz Dornave, Ljudske 
pevke KUD Maksa Furjana Zavrč, Ljud-
ske pevke Društva gospodinj Vitomarci, 
Ljudski pevci DU Turnišče, Ljudski godci 
iz Hajdoš, Pevke ljudskih pesmi Trstenke 
iz Podlehnika, Pevke ljudskih pesmi KD 
Sela, Vesele Polanke iz Cirkovc, pevke 
Katoliškega kulturnega društva Kidri-
čevo, Pevke Ptujske upokojenke DPD 
Svoboda Ptuj. Na koncu je zaplesala 
komaj leto dni stara Folklorna skupina 
KPD Stane Petrovič Hajdina, ki jo je na 
harmoniki spremljal Luka Šlamberger. 
Navzoče je s svojo prisotnostjo poča-

stil tudi župan občine Hajdina mag. 
Stanislav Glažar in se jim v kratkem 
nagovoru zahvalil za dolgoletno pre-
danost petju, s katerim predstavljajo 

občino Hajdina tudi v bližnji in daljni 
okolici. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Jožica Mihelak, Marta Sitar, Rozika Cestnik, Marjana Veronek in Olga Nahberger so za pozdrav zapele Šifrer-
jevo Za prijatelje si je treba čas vzet’. Pogled na polno dvorano je bil tudi tokrat dokaz, da imajo Hajdinske 
frajlice veliko prijateljev.

Nemčevim, ki so res zanimiva družina, 
sem ob slovesu zaželela, da bi Milanu 
s svojim smislom za video in fotografi-
jo uspelo obiskati še mnoge dogodke 
in izobraževanja s področja sadjar-
stva, vinogradništva ter vrtninarstva 
in bi nas s tem seznanjal na spletu. Da 
bi jim uspelo družinsko samooskrbno 
pridelavo sadja in vrtnin povečati do 
te mere, da bi na obetajoči stojnici 
Turističnega društva Mitra Hajdina – 
Dobrine s Hajdine – lahko prodali vse 
tisto, česar jim ne bo uspelo porabiti 
v svoji domači kulinariki. Aleksandri 
želim, da bi jeseni spet našla več časa 
za likovne sredine popoldneve, saj jo 
že zelo pogrešamo. Fantoma želim 
veliko užitkov v prostočasnih aktiv-
nostih, ki jih brez prisile z veseljem in 
odgovornostjo opravljata v rastlinja-
ku ali na vrtu, še najraje pa pri pripravi 
različnih omak iz čilija in podobnih, 

doma pridelanih začimb. Gregorju 
privoščim veliko potovanj, Robertu 
pa ohranjanje dogodkov s pomočjo 
foto- in videotehnologije, obema pa 
seveda službi, kjer bosta lahko svoje 
znanje s pridom »unovčila«.
Na koncu želim vsem, da bi se med 
seboj tudi v prihodnje tako dobro ra-
zumeli kot sedaj, ko se zavedajo, da 
največ veljajo medsebojno sodelova-
nje, pomoč, usklajevanje in prilagaja-
nje. To je porok za srečo in uspeh pri 
uresničevanju njihovih sanj in načrtov 
tudi v prihodnje.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Robert, Gregor, Aleksandra in Milan Nemec živijo v 
svojem sadjarsko-vrtninarskem raju, kjer je vedno 
vse pokošeno in urejeno – šolski primer, kako naj bi 
bila videti okolica hiše.

Na hajdinski Pesmi v poletje

Že osmič so se na pragu poletja na Hajdini zbrali številni ljubitelji ubrane ljudske pesmi in nastopili na odru v dvorani 
prostovoljnega gasilskega društva, kamor so jih povabile 23 let delujoče Ljudske pevke KPD Stane Petrovič in DU Hajdi-
na, ki jih vodi Marta Sitar.

Glasbeni koncert za goste hotela in 
obiskovalce, za katere hotel povabi 
na svoj oder različne izvajalce iz vse 
Slovenije in koncertni večeri, so tradi-
cija ob četrtkovih večerih.
MePZ DŽD Gerečja vas se je povabilu 
hotela Delfin odzval že četrtič. Kljub 
svoji nekoliko okrnjeni sestavi članov 
zbora je zborovodja Peter Krajnc po-
skrbel za ustrezen izbor pesmi. Avla 
hotela Delfin je tudi zelo akustičen 
ambient, zato zveneči vokali dobijo 
svoj značaj in namen ter se s svojo 
zvočnostjo dotaknejo prav vsakega 
gosta in obiskovalca. Predstavitev 
celotnega repertoarja je trajala pribli-
žno uro, ob koncu pa so bili zadovolj-
ni tako nastopajoči kot obiskovalci.
POTEP PO SEČOVLJAH
Dan po nastopu so člani »odprave 
Izola« preživeli na različne načine, 
predvsem pa sproščujoče, na kopa-
nju, telovadbi, sprehodih in druženju. 
V soboto, 30. marca, so se člani izpred 
hotela Delfin odpeljali z avtobusom 
na potep po Sečovljah. Najprej so 
se ustavili v Vrtu kaktusov, kjer jih je 
pričakala prijazna lastnica in jih pope-
ljala po svojem vrtu, kjer je na ogled 
okrog 1600 vrst kaktusov. Zanimivo 
je bilo prisluhniti tudi o vzgoji in negi 
teh pravzaprav nezahtevnih okrasnih 
rastlin.
Ker je bila tudi sobota sončen in ne-
koliko manj vetroven dan, so pose-
deli na kratkem odmoru, nato pa so 
se kar nekaj časa zadržali na širnih 
»planjavah« Krajinskega parka Se-
čoveljske soline, kjer so izvedeli in 
videli še neznane tako zgodovinske 
kot današnje zanimivosti v zvezi s 

pridobivanje morske soli. Krajinski 
park je poleg zahtevnega postopka 
pridobivanja morskih soli prepozna-
ven tudi kot krajinski park, v katerem 
domujejo številne vrste ptic, nekatere 
tudi zaščitene. V Sečoveljskih solinah 
so obiskali tudi majhno trgovinico, v 
kateri so naprodaj čudoviti in upo-
rabni izdelki, ki vsebujejo morsko sol, 
morsko blato; tudi čokolado s soljo je 
bilo najti.
Po treh čudovitih dneh v Simono-
vem zalivu se je bilo kljub prijetnemu 
vremenu in dobri družbi treba vrniti 
domov, kajti ob ponedeljkih večino 
članov čakajo nove, vsakdanje obve-
znosti. 

Besedilo in foto: MI

Tudi letos prepevali v Izoli

Prepevali, kopali, telovadili, uživali in se potepali. Tako bi na kratko lahko opi-
sali letošnjo odpravo MePZ DŽD Gerečja vas, ki se je 28. marca odpeljana na 
4-dnevno bivanje v Izolo. Pomemben del naloge jih je čakal že prvi večer.

Odlična predstava MePZ letos kljub malo okrnjeni 
sestavi na odru v avli hotela Delfin

Čas bivanja na Primorskem so člani in članice MePZ 
ter spremljevalci izkoristili tudi za ogled vrta kak-
tusov v Sečovljah.

Še spominska fotografija pred vrnitvijo domov
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Veliko lepih in slovesnih vtisov smo 
lahko odnesli tudi z letošnjega, 10. po 
vrsti, glasbenega dogodka, ki je po-
tekal 28. aprila v prostorih gasilskega 
doma v Gerečji vasi. Čeprav se člani 
MPZ KPD Svoboda Majšperk dogod-
ka niso mogli udeležiti, so akustično 
dvorano gasilskega doma v Gerečji 
vasi napolnili čudoviti glasovi tako 
gostujočih zborov kot tudi gostitelja, 
domačega MePZ DŽD Gerečja vas, ki 
ga že veliko let vodi zborovodja Peter 
Krajnc.
Prvič so na glasbenem dogodku na-
stopile članice ŽPZ KUD Ljubečna, ki 
nastopajo pod taktirko zborovodkinje 
Danijele Jeršič, in 7-članska zasedba 
pod imenom Pevci ljudskih pesmi 
KUD Gabrijel Kolbič z Zgornje Velke. 
Člani MoPZ PGD Hajdoše so s svojim 
ubranim petjem že od začetka sestav-
ni del tega tradicionalnega glasbene-
ga dogodka v Gerečji vasi.
Predsednica društva Magda Intihar 
se je v svojem nagovoru na kratko 
sprehodila skozi zgodovino delovanja 
zbora ter spregovorila tudi o nastanku 
in nadaljevanju tradicionalnega dru-
ženja pod naslovom Pesem druži nas, 
skozi program prireditve pa je nasto-
pajoče vodila mlada članica DŽD Ge-
rečja vas Kaja Intihar. Med koncertom 
in po njem si je bilo moč na projekcij-
skem platnu ogledati tudi videospot, 
ki ga je MePZ DŽD Gerečja vas posnel 
pred nekaj leti in do sedaj še ni bil jav-
no predvajan.
Ob zaključku uradnega dela je slav-

nostna govornica na 10. glasbenem 
večeru Pesem druži nas Hilda Bedrač, 
predsednica ZKD Občine Hajdina, po-
hvalila delo pevskega zbora, njihovo 
prepoznavnost in s tem tudi prepo-
znavnost kraja.
Po uradni slovesnosti so članice DŽD 
Gerečja vas poskrbele za bogato po-
gostitev, kakor se za tako priložnost 
tudi spodobi, ob druženju in zdravici 

pa je bila dvorana še naprej polna ču-
dovitih glasov in pesmi, ki so jih zapeli 
udeleženci dogodka skupaj z obisko-
valci. Kar težko se je bilo posloviti, po 
besedah nastopajočih od enega naj-
lepših in najbolj slovesnih glasbenih 
večerov do sedaj.

MI

Desetič druženje ob pesmi

Letošnji glasbeni dogodek v Gerečji vasi je beležil 10-letnico. Leta 2009 so na-
mreč člani MePZ DŽD Gerečja vas izdali svojo prvo zgoščenko z naslovom Pe-
sem druži nas. Zgoščenko so predstavili na istoimenskem glasbenem večeru s 
povabljenimi nastopajočimi pevskimi zbori in skupinami v dvorani gasilskega 
doma v Gerečji vasi in takratni dogodek je veljal za prav slovesnega.

Navdušenke nad prireditvijo, organizacijo, krajem in ljudmi, prvič na odru v Gerečji vasi, članice ŽPZ KUD 
Ljubečna

Dvorana gasilskega doma v Gerečji vasi je bila polna 
do zadnjega kotička. Po uradnem delu prireditve je 
sledilo še druženje s pogostitvijo do poznega ne-
deljskega večera.
Foto: IL

Gostitelji MePZ DŽD Gerečja vas na letošnji jubilejni prireditvi

NAPOVEDNIK
Poletni meseci bodo bolj umirjeni in dopustniško obar-
vani. V naših društvih ne bodo počivali, ampak se bodo 
pripravljali na nove izzive v jeseni.

KD SKORBA
V avgustu bodo v okviru KD ob sodelovanju VO Skorba 
izvedli tridnevne poletne delavnice za otroke.
V avgustu bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi kolesar-
skega vaškega trima.
V poletnih mesecih si bodo privoščili tudi nekaj oddiha ter 
snovali zamisli in ideje za jesenske projekte.

 DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS
Po zahtevnem in delovnem pomladnem obdobju bodo 
čez poletje bolj počivale in si nabrale novih moči za pripra-
vo fotodokumentacije in arhivskega gradiva za prihodnji 
projekt, ki ga pripravljajo ob 20-letnici delovanja društva.

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
V poletnih mesecih se bodo odpravile na krajši izlet in se 
v juliju srečale na aninem pikniku. Snovale bodo nove na-
črte za jesen in zimo.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
14. 7. 2019 se bodo udeležili prireditve Tak smo delali 
nekda v Margečanu.
15. 8.–18. 8. 2019 se bodo udeležile Rimskih iger v Štukih 
pri Ptuju.

Pripravila: Hilda Bedrač

Že drugi kitarski recital 
Jana Brodnjaka na Hajdini

V petek, 17. maja 2019, je bilo v haj-
dinski cerkvi prav posebno vzdušje. 
Ob 20. uri se je v najbolj akustični 
dvorani v naši občini začel že drugi ki-
tarski recital študenta Jana Brodnja-
ka, ki je tik pred zaključkom prve sto-
pnje študija na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani pri prof. Tomažu Rajteriču. 
 
Da glas Janove kitare seže tudi čez 
hribe in doline, je dokazala Gorenjka 
Mira Smolej, ki je pripotovala iz daljne 
Borovške vasi (Kranjske Gore, op. a.), 
da je mlademu virtuozu na strunah 
lahko osebno čestitala. Kdo ve, mo-
goče pa bo Središčanec s hajdinskimi 
koreninami (po očetu Maksu) kdaj na-
stopil tudi v krajih pod Poncami.  

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Soki instrumente podaril tudi hajdinski šoli

Marko Soršak - Soki je konec aprila s pomočjo Avtohiše (AH) Furman s Ptuja, pooblaščenega partnerja Toyote, v sklopu 
projekta 20 za 20 presenetil učence OŠ Hajdina in jih obdaril z novimi bobni in kitaro. To je bila že 112. šola, ki ji je po-
daril instrumente.

Bobnar Marko Soršak - Soki (skupina 
Elvis Jackson) obiskuje in obdaru-
je slovenske osnovne šole z novimi 
glasbili v sklopu projekta 20 za 20 
že vse od leta 2014. Na Osnovni šoli 
Hajdina so pripravili prireditev s ple-
som, petjem in igranjem, na katero 
so povabili glasbenika in humani-
tarca Marka Soršaka - Sokija. Soki je 
kitaro in kompleten set bobnov pri-
peljal v Toyotinem prtljažniku in vse 
do zaključka glasbeno-humanitarne 
prireditve skrbno hranil bistvo svoje-
ga obiska. 
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Mnogi v šolski telovadnici namreč 
niso niti najmanj pričakovali, da bo 
njihova šola tisti dan dobila nove in-
strumente. 
NA OŠ HAJDINA MORDA KMALU 
ŠOLSKI BEND
S tem se glas o dobrodelnosti širi in 
tako omogoča tudi drugim šolam in 
učencem, da pridobijo instrumente 
za glasbeno ustvarjanje, smo slišali 
na OŠ Hajdina, ko se je Sokiju in vsem 
drugim, ki so veliko prispevali k temu 
enkratnemu dogodku, zahvalila rav-
nateljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič 
Lorber. Poudarila je, da je to velika 
pridobitev za šolo, saj se bodo lahko 
otroci prek teh instrumentov seznanili 
tako z instrumenti kot tudi s sodobno 
glasbo. Ob tem so nekateri tudi na-
mignili, da pa morda na hajdinski šoli 
vzklije tudi kak rokovski šolski bend.

Besedilo in foto: TM

Tudi za učence OŠ Hajdina je Soki s pomočjo AH Furman Ptuj v okviru projekta 20 za 20 pripravil nepozabno 
presenečenje.

Gledališče Ku-kuc se predstavi

Konec maja smo se otroci vrtca in 
zaposlene razveselili gostovanja gle-
dališča Ku-kuc v našem vrtcu. Mala 
Murska deklica izpod gladine reke 
Mure si je zaželela videti daljne kraje, 
zato se je s prijateljem poštarjem štr-
kom podala po Sloveniji. Skozi igro 
in pesem smo spoznali kulturno de-
diščino in mnoge skrite kotičke naše 
dežele. Predstava je pritegnila vse 
otroke, vanjo so se aktivno vključili in 
uživali od prvega trenutka.
Iskrena zahvala UO Šolskega sklada 
OŠ Hajdina, ki je predstavo v celoti 
financiral.

Besedilo in foto: Viktorija Vrabl Mala Murska deklica in poštar štrk Joži sta navdušila otroke vrtca Najdihojca Hajdina.

V sredo, 5. junija, smo se zjutraj z av-
tobusom polni pričakovanj odpravili 
proti Logarski dolini. Ob prihodu v 
penzion Na razpotju nas je pričakala 
gospa Andreja, lastnica penziona in 
vodja načrtovanih vsebin. Prijazno 
nas je pozdravila in nas seznanila z 
zanimivimi škratovimi pravili, ki smo 
jih upoštevali vse tri dni. Nato smo se 
nastanili v sobah, ki so bile otrokom 
zelo všeč. Ker je bilo lepo vreme, se 
nismo dolgo zadrževali v njih. Na 
igralih pred penzionom je bilo zelo 
živahno. Otroci so se zabavali z igro 
na igralih, nogometom, spuščanjem 
po toboganu, v plezanju na plezalih 
in raziskovanjem igrišča. Spoznali so 
tudi igrivo psičko Tami.
Po kosilu se nam je pridružil gozdar, 
ki je otroke skozi zanimive vsebine 
popeljal po gozdu. Po večerji smo se 
zbrali v kozolcu. Ko smo tako lepo ča-
kali in klepetali, nas je našla pastirica 
Mica, ki je izgubila svojo čredo ovac. 
Hitro je pritegnila zanimanje otrok. 

Pripovedovala nam je o lepotah, pa 
tudi o tegobah pastirskega življenja. 
Predstavila nam je izdelavo mlečnih 
izdelkov iz ovčjega in kozjega mle-
ka. Potipali smo volno in s pomočjo 
ščetkanja spoznali postopek pripra-
ve volne. Otroke je zelo pritegnilo 
ustvarjanje slik, ki so nastajale s po-
stopkom filcanja.
V četrtek dopoldan smo se prosto 
igrali na igralih, po kosilu pa se srečali 
s škratkom Nejkom in skupaj z njim 
vstopili v pravljični gozd. Med spre-
hodom po njem nam je pripovedoval 
pravljice, ki so zahtevale tudi reševa-
nje nalog in ugank. Zelo zanimivo je 
bilo poslušati sečoveljske pravljice, 
ker nam niso poznane. V zadnji hiški 
na koncu pravljičnega gozda nas je 
čakal skriti zaklad. V pokritem zaboju 
je bilo zelo okusno pecivo. Presene-
tila nas je tudi naša vodja, pomočni-
ca ravnateljice, gospa Viktorija, ki je 
otroke razveselila s sladoledom. Po 
večerji smo se odpravili v kozolec, 

kjer nam je gospa Andreja pripravi-
la »trenirka party«. Skupaj smo raja-
li, plesali in peli do zadnjega atoma 
moči. Po plesnih in kulinaričnih užit-
kih smo se vrnili v sobe in se uredili za 
počitek ter kmalu sladko zaspali.
Nastopil je zadnji dan naših dogodi-
vščin in po obilnem zajtrku smo se že 
začeli pripravljati na vrnitev domov. 
Še prej pa smo pričakali zeliščarico 
in se skupaj z njo podali proti slapu 
Palenk, se ustavili na travniku, si ga 
ogledovali in primerjali s travniki v 
našem okolju. Nabrali smo smrekove 
vršičke in pripravili vse potrebno za 
sirup ter mešanico prinesli v vrtec.
Po vrnitvi v penzion nas je že čakalo 
kosilo in po njem je napočil čas, da se 
odpravimo proti domu. Poslovili smo 
se od osebja in psičke Tami.
V taboru smo doživeli mnogo čudo-
vitih stvari. Spoznali in naučili smo se 
veliko novega, ob tem pa bili deležni 
gostoljubja in prijaznosti domačinov. 
S prijetnimi vtisi in spomini smo se 
vrnili domov. Tudi otroci so izrazili 
navdušenje, saj so na taboru zelo uži-
vali.
Nacionalni park Logarska dolina je 
prava lokacija za tabore za predšol-
ske otroke. Vsebine so načrtovane 
tako, da zajemajo vsa področja kuri-
kuluma. Tabor se vrednoti kot nad-
standard, ki ga ponuja vrtec, zato 
velja zahvala tudi šolskemu skladu, 
ki s prispevkom pomaga zmanjšati 
strošek avtobusnega prevoza. 
Tabor je tudi za nas vzgojiteljice vsa-
ko leto zelo pozitivna izkušnja. Ob 
tako pestri in kakovostni ponudbi 
bomo našim otrokom tudi v priho-
dnje omogočali bivanje na taboru.

Besedilo in foto: Maja Bezjak

Tudi v letošnjem šolskem letu je prišel čas, da otroke, ki bodo jeseni sedli v šolske klopi, peljemo na nepozabno dogo-
divščino v Logarsko dolino. Tabora se je udeležilo 27 predšolskih otrok. Spremljale smo jih vzgojiteljice Maja Bezjak, 
Renata Gabrovec, Martina Klemen in Kaja Merc.

Otroci bele in rdeče igralnice na taboru

Tabor v Logarski dolini – nepozabno doživetje

Utrip dogajanja iz vrtca in šole
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Vsako leto naš vrtec praznuje svoj rojstni dan. Letos smo 
obeležili že 9. rojstni dan vrtca. Praznovali smo v petek, 
24. maja. Zdaj že tradicionalna prireditev je letos nosila 
naslov Raziskujemo vesolje.

Otroci iz rumene igralnice so plesali ples planetov.

Otroci rdeče igralnice so se iz vesolja vrnili na Zemljo.

Ples sončkov modre igralnice

Prvo srečanje marsovčkov in otrok bele igralnice vrtca

Otroci iz rdeče in bele igralnice so nastopili v vlogah pove-
zovalcev prireditve, predstavile pa so se vse igralnice vrtca. 
Nastopajoči otroci so zbrane navdušili s svojo sproščeno-
stjo in iskrivostjo, za kar si zaslužijo pohvalo.
V šolski telovadnici se je zbrala množica staršev, bratcev, 
sestric, dedkov, babic in drugih obiskovalcev, ki so se ude-
ležili praznovanja našega vrtca in se ob koncu prireditve z 
nastopajočimi posladkali z veliko rojstnodnevno torto ter 
tako še posebej začutili praznično vzdušje.
Vsaka prireditev zahteva veliko mero priprav, organizacije 
in stroškov, zato se Vrtec Hajdina zahvaljuje donatorjem, 
ki so pomagali pri prireditvi: PPS Ptujske pekarne, d. o. o., 
Talum, d. d., Kidričevo, in Gradbena mehanizacija Peter Ka-
učevič, s. p.

Martina Klemen

Dan vrtca Najdihojca v 
znamenju vesolja

Luna nagajiva je potrkala na vrata vijolične igralnice.

Zvezdice iz oranžne igralnice

V teh vročih poletnih dneh, ko že vse 
kliče po počitnicah, smo se otroci rde-
če in bele igralnice odpravili na za-
ključni izlet v Radence. Najprej smo si 
ogledali živalski vrt Sikalu zoo. Videli 
smo veliko živali: lame, zebre, afriške 

ježevce, ponije in še veliko drugih.
Po ogledu smo se odpravili v Radence 
v slaščičarno na sladoled. V Križevcih 
imajo adrenalinski park, v katerem je 
veliko sence, in prav prijetno se je bilo 
igrati v njem. Kosilo smo imeli v gostil-

ni Kurbos v Noršincih pri Ljutomeru.
Čeprav je bilo vroče, smo dan preži-
veli odlično. Vsem nam bo ostal v zelo 
lepem spominu.

Maja Bezjak 

Raziskovalci vesolja iz zelene igralnice
Foto: arhiv Vrtca Najdihojca

Otroci bele in rdeče igralnice na izletu v Radencih

Otroci rdeče in bele igralnice na izletu v Radencih
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Šolski sklad častil 
popoldansko druženje ob 

pici
Otroci rdeče igralnice so v jesenskem zbiranju papirja 
zbrali največ papirja in si s tem za nagrado prislužili pico, ki 
jo je financiral šolski sklad. 
Ker smo za popoldansko druženje izkoristili lepo vreme, 
je bilo vse skupaj toliko slajše. Hvala Šolskemu skladu OŠ 
Hajdina s PE Vrtec Najdihojca za izpeljane akcije zbiranja 
papirja, saj je slastna nagrada za nas čudovita spodbuda, 
da bomo tudi v prihodnje pri tem zelo aktivni. 

Maja Bezjak 

Otroci rdeče igralnice so se družili ob pici.

Projekt Spoznavajmo 
države EU

V soboto, 11. maja, se je skupina osmih učenk OŠ Hajdina 
z dvema učiteljicama udeležila predstavitve projekta Spo-
znavajmo države EU pred ptujsko Mestno hišo. Kot že vsa 
leta izvajanja projekta smo tudi letos predstavljali Portu-
galsko oziroma njeno gospodarstvo in značilne proizvode. 
Odločile smo se predstaviti pluto in keramiko kot ključna 
izvozna proizvoda Portugalske ter grozdje oziroma znano 
portugalsko vino, porto. Prireditev, ki jo je obiskalo veliko 
ljudi, je potekala v lepem vremenu in se končala v ptuj-
skem Evroparku pri podvozu s tradicionalnim dvigom za-
stav držav članic EU.

Tatjana Habjanič

Mentorici in učenke pri predstavitvi Portugalske
Foto: Vilma Angel

Kaj veš o prometu
Z učenci smo se 7. maja odpravili na medobčinsko tekmo-
vanje Kaj veš o prometu, ki je tokrat potekalo v Juršincih. 
Ekipo so sestavljali učenci 9. razredov: Tian Kaisersberger, 
Lan Glažar, Tadej Murko in Luka Pišek Svenšek.

Na tekmovanju smo se, kot je že v navadi, pomerili v zna-
nju cestnoprometnih predpisov, v spretnostni vožnji na 
poligonu in cestni vožnji v prometu. Letos nismo bili tako 
uspešni kot v prejšnjih letih, saj smo med ekipami zasedli 
9. mesto v konkurenci 13 šol. Naš najboljši posameznik je 
bil Tadej Murko, ki je med 54 udeleženci zasedel 21. mesto.

Rok Marinič

Vesolje

Vsi bi radi šli v vesolje,
a to ni kar tako. 

Za to potrebuješ raketo, 
a rakete nima vsak.

Vsi bi radi šli na Luno ali Mars;
vsi – tako otroci kot odrasli.

Obstajajo ljudje, ki so že bili v vesolju,
a teh ni veliko. 

Nekateri so bili celo na Luni.

V vesolju so tudi kometi, planeti
in tudi na milijone zvezd.

Nekateri pravijo, da na Marsu živijo bitja, 
ki jim pravimo Marsovci.

Morda pa nekega dne pridejo k nam
in nam prinesejo kakšen spominek za vsakdan.

     Lovro Mirković Zver, 6. a

Zaključek Bralne značke 
na OŠ Hajdina

Bralna pismenost kot vseživljenjski proces je nujen pogoj 
za človekovo delovanje v družbi, saj vključuje razvite bral-
ne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmova-
nje branja kot vrednote in motiviranost za branje. 
Pomembno vlogo pri razvijanju bralne pismenosti ima 
Bralna značka s svojimi natančno zastavljenimi vzgojno-
-izobraževalnimi cilji: podpira razvijanje bralne motivacije 
učenk in učencev, širjenje in uporabo znanja, globlje ra-
zumevanje in razvijanje socialne občutljivosti, moralni in 
intelektualni razvoj posameznika. Bralna značka je odličen 
primer množične bralne dejavnosti, v gibanju namreč so-
deluje okrog 140.000 otrok in približno sedem tisoč men-
torjev branja. Z 58-letno zgodovino je edinstven primer 
dobre prakse dolgoročnega spodbujanja branja in dejav-
nosti, povezanih z branjem.
Bralno značko je opravilo tudi 172 učencev na OŠ Hajdi-
na. Najbolj pridno so brali učenci 1. VIO – Bralno značko je 
osvojilo 86 učencev (90 %), v 2. VIO je značkarjev 53 (62 %), 
v 3. triadi pa je Bralno značko osvojilo 39 učencev (55 %). 
Za nagrado je ob zaključku bralne sezone učence od 1. do 
5. razreda obiskal Boštjan Gorenc - Pižama, učenci 6. razre-
da in 3. VIO pa so si ogledali gledališko predstavo iCankar 
Mestnega gledališča Ptuj.
V predstavi iCankar so učenci podrobneje spoznali lik in 
delo Ivana Cankarja, enega največjih mojstrov slovenske 
besede in prvega slovenskega poklicnega pisatelja, ter 
prelomne dogodke iz njegovega življenja na način, ki jim 
je blizu. Uživali so v napeti zgodbi, sestavljeni iz različnih 
dogodkov njegovega življenja in dogodkov – prava detek-
tivka z odlično igralsko zasedbo.
Boštjana Gorenca - Pižamo učenci na OŠ Hajdina poznajo 
zelo dobro, saj nas je obiskal že lani. Zase pravi, da je člo-
vek s črkami, ker je vse, kar dela, povezano s črkami: po-
znamo ga kot komika, pisca kolumn, scenarijev za stripe 
in ne nazadnje kot prevajalca. Njegovi nastopi so vedno 
izjemni.
Oba dogodka je omogočil šolski sklad OŠ Hajdina, za kar 
smo vsem njegovim članom iskreno hvaležni.

Tatjana Lukovnjak, 
mentorica Bralne značke

Razmišljanje devetošolcev 
ob koncu šolanja

Osnovna šola je hitro minila, rad bi ostal prijatelj z vsemi sošolci in 
sošolkami. Čez nekaj let bi se rad vrnil v šolo, da bi videl, kaj se bo 
spremenilo. Pogrešal bom tudi učitelje, saj so mi dali veliko znanja in 
nasvetov, kar mi bo v življenju prišlo prav.

Luka Pišek Svenšek

Leta so hitro minevala. Ustvarili smo veliko spominov, najlepše na 
izletih in v šoli v naravi. Skupaj smo se učili, smejali, telovadili in se 
prerekali z učitelji. Spomnim se dneva, ko smo prvič skusili zmago 
in prestavili pisno ocenjevanje. Poskrbeli bomo, da nam ne ostanejo 
samo spomini, saj zdaj nismo samo razred ali sošolci, ampak ekipa in 
prijatelji, s katerimi se bomo družili naprej.

Alen Lončarič

9 let, 3285 dni, 19710 ur je ogromno obdobje v življenju in najbrž eno 
najdaljših, ki jih preživiš z istimi ljudmi. 24 otrok, ki se zjutraj zbudi ob 
istem času, posluša enake pridige, snov, isti šolski zvonec, poje glavni 
obrok v dnevu skupaj. Zdaj se bo to končalo, vsak gre svojo pot, svojim 
ciljem naproti. Vsekakor je to bilo devet nepozabnih let. V veselje mi je 
bilo spoznati sošolce, danes moje prave prijatelje, mojo družino.

Vita Belić

Osnovna šola je kraj, kjer preživiš največji del svojih mladih let. Vanjo 
stopiš kot zmeden, nerazgledan prvošolec, ki se sploh ne zaveda, kaj 
ga čaka. V šoli se iz tega malega bitja razviješ v osebo, ki mora kmalu 
vedeti, kaj bo v življenju počela. V tem času doživiš največji razvoj, 
mentalni in fizični. Šola te oblikuje. Tvojo osebnost gradi od malih nog 
in je del življenja, ki te bo za vedno zaznamoval in ga boš vedno nosil 
v srcu.

Metka Šimunković
Skozi osnovnošolska leta smo postajali vse bolj povezani, nerazdružljivi. 
Zadnje leto smo se začeli zavedati, da se naša skupna pot končuje. Že 
septembra smo začeli pripravljati valeto, saj želimo, da je naš zadnji 
skupni dan nepozaben. Verjamem, da se bomo vsi spominjali naših 
skupnih dni, za to bodo poskrbele tudi vse nore »fotke«, ki so nastale 
v tem času.

Minea Peer

Kar nekaj časa sem gledala v steno in premišljevala, preden sem začela 
pisati. V mislih sem si znova in znova predvajala vse zabavne trenutke, 
ki smo jih preživljali skupaj. Ob tem mi je postalo zelo hudo, ob odhodu 
mi bo še bolj. Tolažim pa se s tem, da kljub temu da gre vsak svojo pot, 
v mislih, spominih in naših srcih ne bomo pozabljeni. Vsi ti lepi trenutki 
živijo in bodo živeli dalje. Svoje sošolce bom zelo pogrešala.

Lana Varžič

Zbrala in uredila: Branka Gaiser

Devet let je minilo. Čeprav se to zdi veliko časa, v resnici ni tako. Kajti 
ko preživiš devet let z najljubšimi osebami, ta čas mine kot bi mignil. 
Zato ob vstopu v srednjo šolo ne zapuščam le hajdinske šole, ampak 
tudi kopico ljudi, ki jih imam neizmerno rad. Hkrati pa upam, da bomo 
ostali prijatelji in da se bodo naše vezi še okrepile. 

Tian Kaisersberger
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Domoljub

 »Domovina je povsod, kjer je človeku lepo.« (Marcus Cicero) 
Kaj sploh je domovina? Dom, država, kjer sem se rodil, kjer 
živim ali še želim živeti. V vseh teh pogledih je Slovenija res 
moja, saj v njej živim in v njej uživam z družino, sorodniki in 
prijatelji.
Slovenija je manjša država, ki leži v osrednjem delu Evrope. 
Njeno površje je raznoliko, ima gorovje, morje, jame, ravni-
ne, nižine in še mnogo drugega. V Sloveniji pa imamo tudi 
zaščitene živali in rastline. Veliko slovenskega površja pre-
krivajo gozdovi. Naše glavno mesto je Ljubljana. Predsednik 
Republike Slovenije pa je Borut Pahor. Po mojem mnenju je 
Slovenija lepa država, na katero sem ponosen, saj ima veliko 
lepih krajev, ki so vredni ogleda, ter veliko turističnih desti-
nacij. V ponos so nam prelepe reke, jezera, slapovi, gozdovi, 
planine, kraške pokrajine in naravni parki. Tako kot je razno-
lika slovenska pokrajina, je tudi kuhinja, saj imamo tudi več 
tradicionalnih jedi. 
»Domovina je kot družina, ki jo spoznamo, ko jo izgubimo.« 
(Gustave Flaubert)

Marcel Karo, 8. r.

Domovina skozi moje oči

Naša domovina je izjemna, čeprav ni velika. Imenuje se Re-
publika Slovenija in je mlada država, ustanovljena leta 1991. 
Ima skoraj vse: gore, ravnice, gozdove, jezera, morje in tudi 
jame. Zato je zelo priljubljena destinacija turistov in je ne-
kaj posebnega. Je prav tako mirna država, v njej ni vojn in 
ni spopadov. Naš jezik je eden izmed bolj zapletenih, saj ima 
šumnike in dvojino. Naš razvoj jezika je bil dolg in zapleten. 
Nanj je vplival Primož Trubar s prvima tiskanima knjigama, 
Abecednikom in Katekizmom, kar je pomagalo h kasnejšemu 
izoblikovanju slovenščine. 
Imamo veliko pisateljev, pesnikov, ki radi razmišljajo o domo-
vini. Kot npr. Ivan Cankar, ki je s svojimi črticami, povestmi 
in romani spremenil pogled na književnost. V uvodnem delu 
Kurenta je lepo poudaril ljubezen in svoj pogled na domo-
vino. Izjavil je tudi »tod bodo živeli veseli ljudje!«. Kar je ver-
jetno res za našo domovino. »Za vse svet je dovolj bogat, in 
srečni vsi bi bili, če kruh delili z bratom brat s srčnimi čutili,« 
je povedal Simon Gregorčič. Sam si predstavljam, da je svet 
dovolj velik za vse ljudi in da bi bili vsi srečni, če bi le delili. 
Tudi Valentin Vodnik je v Dramilu lepo opisal domovino, še 
posebej v prvi kitici. Pravi, da imamo vse in še več: »Slovenc, 
tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega najprava. Polje, vi-
nograd, gora, morje, ruda, kupčija tebe rede.«
»Domovina je v kraju, h kateremu je priklenjena duša.« (Vol-
taire) Ta misel je zelo lepa. Pravi, da boš domovini vedno na-
klonjen in zvest, saj si se tam rodil in te tja vlečeta duša in 
srce. Zdi se mi, da je naša domovina res posebna, saj imamo 
vse, kar potrebujemo, je mirna in ima urejene poti, vodstvo, 
šolstvo in zakone, je še mlada država in upam, da bo še naprej 
tako uspešna. Res jo spoštujem in sem ji hvaležna za vse, kar 
mi je podarila.

Ria Ana Hotko, 8. a

Družina je najpomembnejša danost v življenju

  »Družina je vez, ki jo kujejo ljubezen, toplina in spoštova-
nje.« (Neznani avtor) Družina ti daje zavetje, varnost, ljubezen 
in podporo. Spodbuja te in ti pomaga na pravi poti. Nikoli ti 
ne obrne hrbta, četudi si v zmoti. Družina mi pomeni največ 
v življenju, saj se imamo v naši družini vsi zelo radi. »Ljubezni 
staršev ne poznamo, dokler sami ne postanemo starši.« (Hen-
ry Ward Beecher)
Lovro Kuhar, znan tudi kot Prežihov Voranc, se je rodil 10. av-
gusta leta 1893 v Podgori. Imel je brata Alojzija, ki je bil du-
hovnik. Osnovno šolo je obiskoval na Koroškem, ko pa jo je 
zaključil, je želel iti v gimnazijo. Oče mu tega ni dovolil, zato 
je skrivaj bral in pisal knjige. Pri sedemnajstih letih je šel iskat 
delo. Ko se je vrnil domov, je v Ljubljani končal šolo, poročil 
se je z Marijo ter imel dve hčerki, Vido in Mojco. Umrl je 18. fe-
bruarja leta 1950 v Mariboru. Njegova dela so Tisoč in en dan, 
Borba na tujih tleh, Prvi maj, Solzice …
V knjigi Solzice je opisal tudi svoje odnose v družini. Napisal je, 
da ga je mama branila in zagovarjala, ko mu je oče rekel, naj 
gre v Pekel past ovce. Tja ga je bilo namreč strah iti. V zahvalo 
je šel v Pekel po solzice, ki si jih je mama tako želela. Ko jih je 
nabral, ga je bilo zelo strah, a je ta strah premagal in jo osrečil. 
Prežihov Voranc je v knjigi napisal tudi, kakšen odnos ima z 
babico, kako je želel pomagati, da ji ne bi bilo treba vsega po-
storiti sami. Napisal je, da je njegova babica bila na polju in 
želela pomagati. Zdelo se mu je, da se bo prehladila, saj je bilo 
zunaj že zelo hladno. Hotel je, da gre na toplo in da njegovi 
starši dokončajo delo.
Moji babici velikokrat pomagam in ji delam družbo, saj živi 
sama. Je pa tudi zelo dobra kuharica. Velikokrat nam speče 
palačinke, potico, gibanico, krofe, kruh.
Jaz imam zelo veliko družino, brez katere ne bi mogla žive-
ti. »Ni tako pomembno, kako velik je družinski dom. Bolj je 
pomembno, kako velika je ljubezen med družinskimi člani.« 
(Neznani avtor)

Janja Murko, 7. a

Pusto vesolje

Naša dodo Vesolje, 
zakaj si tako temno, pusto in negativno?

Ustvarilo si ogromno vsega;
vključno z nami,
z drugimi planeti
in s Soncem,
ki nam greje srca.

Vsaj malo se nasmehni
in zvezde bodo sijale
kot še nikoli doslej.

Pa saj vemo, 
da globoko v svojem srcu se smejiš,
ko gledaš,
koliko veselja, ljubezni in radosti
si ustvarilo na Zemlji.

Lan Tian Fridl, 6. a

Družina je nekaj najlepšega na svetu

 Enkrat sem na spletu prebrala, da je družina osnova človeške 
enote, za katero je značilno skupno bivanje, ampak mislim, 
da ni samo to, vendar nekaj najlepšega, kar se nam lahko zgo-
di v življenju.
S svojo družino delim veliko lepih trenutkov, včasih pa tudi 
slabih. Čeprav smo mala družina in štejemo štiri člene, smo 
na neki način velika in bogata družina. To, kar nas izpolnjuje, 
je ljubezen, sreča, spoštovanje in razumevanje. V naši druži-
ni poskušamo razumeti drug drugega, si pomagati v težkih 
trenutkih in se seveda imeti radi. »Srečna družina so zgodnja 
nebesa.« (George Bernard Shaw)
Slovenski pripovednik Prežihov Voranc se je rodil 10. avgusta 
leta 1893 v Kotljah na Koroškem, kjer je tudi končal osnovno 
šolo. Oče mu ni dovolil, da se vpiše v gimnazijo, zato se je izo-
braževal sam. Ko je bil star 17 let, je odšel v Trst na delo. Šolo 
je dokončal, ko se je vrnil v Ljubljano. Poročil se je z Marijo, s 
katero je imel dve hčerki. Njegova dela so: Solzice, Prvi maj, 
Tisoč in en dan, Jamnica … Njegovo najbolj znano delo je 
zbirka črtic Solzice. Umrl pa je 18. februarja leta 1950.
Prva črtica v knjigi Solzice se mi je zdela kar zanimiva. Govori 
o tem, kako je Prežihov Voranc vsak dan zelo zgodaj moral 
popasti živino. Strah pa ga je bilo temne globočine na koncu 
polja, ki so jo imenovali Pekel. Oče se mu je posmehoval, ko je 
slišal, da ga je strah Pekla, mama pa ga je tolažila. Nekega ve-
čera je slišal mamo, kako govori očetu, da bi si nabrala solzice, 
ampak jih nikjer ne najde. Zato se je Voranc odločil, da bo pre-
magal svoj strah in odšel v Pekel, kjer so bile najlepše solzice. 
To je tudi naredil in je bil zelo ponosen nase, ko je videl srečno 
mamo, ki je s solznimi očmi gledala prelepe solzice.
»Ko je družina na mizi in materine roke na mizi, njih luč kot 
sonce napolni prostor, ga ožari, srce napoji.« (Maksim Tank) 
Zadnja črtica Ajdovo strnišče se mi je zdela bolj zanimiva; pi-
sec govori o tem, kako se ni spomnil svoje osemdesetletne 
babice, ki je delala največ v družini, dokler je ni videl žeti ajde 
na polju. Takrat ji je rekel, naj pusti delo in se spočije, ona pa 
mu je na to odgovorila: »Oh, pusti me Voranc, saj žanjem ajdo 
letos zadnjobart.« Nato je pisec napisal, da je s polja odšel ka-
kor begunec in da ni več videl lepih, barvnih pokrajin. »Druži-
na je šola dolžnosti, ki temelji na ljubezni.« (Felix Alder)
Avtor v svojih črticah govori o otroštvu in občutkih. Mislim, 
da je avtor v prvi črtici čutil strah, ampak tudi ponos in srečo. 
V drugi pa je čutil žalost, ker se ni večkrat družil in pogovarjal 
z babico.
Meni moja družina res veliko pomeni, saj mi starši dajejo 
motivacijo za življenje in mislim, da bi imela veliko več težav 
brez njih in zato sem zelo hvaležna, ker jih imam. »Vsak potre-
buje hišo, v kateri živi, ampak družina je to, kar zgradi dom.« 
(Anthony Laccione)

Emela Sivčević, 7. a 

Spet so tu počitnice!

 Spet so tu počitnice – lepe, zlate, pisane,
z njimi pride tudi raj,

s soncem, radostjo obdan.

Šola se končala je,
poletni raj začel se je,

skrbi odšle so vse na stran,
prišle so misli pisane.

Z njimi šli smo na oddih,
tam dobili smo navdih.
Kopalke smo nadeli si,

v vodo skočili brez skrbi.

Sladoled pojedli vsi;
en, dva, tri – ga že več ni.

Piknik tam je na terasi,
kjer minevajo nam lepi časi,

z družino skupaj smo vsi,
vsi veseli, radostni.

Ana Marija Kancler in Vanja Vrabl, 7. a

Vesolje

Vesolje – lep in velik prostor,
v katerem letijo in cvetijo zvezde,

planeti krožijo in skačejo okrog sonca.

Sonce žari in svoje žarke deli.
Ko pa planeti krožijo,

jih sončni žarki objemajo.

Zemlja je modra kakor morje,
rjava kakor kopno,
ki nikoli ne izgine.

Rimska cesta – galaksija
je planetov domovina.

V vesolju osem bratov živi,
ki drug drugemu kot sosedje so si.

Neja Šerdoner, 6. a
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Moja družina in naši odnosi

 »Družina je ena izmed mojstrovin narave.« (George Santayan)
Kaj sploh je družina? Družina je tvoj dom, v katerem se počutiš 
varno in si lahko sam svoj jaz. Za družino se ti ni treba spremi-
njati, saj te sprejmejo takšnega, kot si.
Moja družina ni tako velika, a tudi mala ni, v moji družini se 
imamo zelo radi, zato je naša družina bogata z ljubeznijo. Zelo 
dobro se razumem s svojimi starši. Zelo rada pomagam svoji 
mami pri hišnih opravilih, saj ni več tako mlada in tudi potre-
buje pomoč. Svoj prosti čas rada preživim s svojo mamo, zelo 
radi se igrava kakšno igro ali pa si zapojeva kakšno pesem. Tudi 
z očetom imam zelo dobre odnose, rad mi pomaga pri nalogi, 
velikokrat greva skupaj na sprehod, kjer se pogovarjava, kako 
dalje. Svoja starša imam zelo rada, saj me znata potolažiti, ko 
sem čisto na tleh. Imam tudi starejšo sestro Nušo, s katero naj-
raje preživim svoj prosti čas. Je res, da se včasih skregava in 
nekaj dni ne govoriva, ampak na koncu se vedno pobotava in 
se spet lepo gledava.
Odnose v družini in s starši je v svoji črtici Solzice lepo prika-
zal Prežihov Voranc. Prežihov Voranc ali Lovro Kuhar se je rodil 
10. avgusta 1893 v Podgori pri Kotljah, kjer je opravil osnovno 
šolo. Že pri šestnajstih je napisal svojo prvo črtico, ki je bila ob-
javljena v časopisu. Ob izbruhu vojne je moral v vojsko, kjer 
so ga pozneje označili za državi nevarnega, zato je pobegnil v 
Italijo, kjer so ga zaprli v ujetniški tabor, od koder je bil kasneje 
izpuščen. Nato se je poročil z Marijo, s katero je imel dve hčeri. 
Prežihov Voranc je željo po znanju in pripovedniški dar dobil 
od matere. Pisal je romane, potopise, brošure, novele, črtice 
in zgodbe, poskusil se je tudi v dramatiki, a dela ni nikoli do-
končal. Njegova dela so: Solzice, Tisoč in en dan, Borba na tujih 
tleh, Prvi maj … Imel je hude zdravstvene težave, zato je 18. 2. 
1950 umrl v Mariboru.

Voranca vsi poznamo po zbirki črtic Solzice, kjer lepo opiše 
svoje odnose s starši in svoje otroštvo. V prvi črtici z naslovom 
Solzice Prežihov Voranc govori o tem, kako je moral iti past kra-
ve v Pekel, ki se ga je močno bal. Njegov oče je bil strog, nje-
gova mama pa mila in Voranc se ji je zasmilil. Njegova mama 
si je zelo zaželela solzic, a nikjer niso več rasle, le v Peklu. Zato 
se je iz ljubezni do svoje matere odpravil v Pekel in ji prinesel 
solzice. Bila je zelo vesela in je od sreče zajokala. V tej črtici je 
Voranc pokazal, da bi za svojo mater naredil vse.
»Kaj povezuje družino? To nista kri in skupni priimek. Povezuje-
jo jih spomini.« (Neznani avtor) Zelo dobre odnose imam tudi 
s svojimi starimi starši, zelo rada jima pomagam, jima razložim 
malo bolj moderne stvari, ki jih ne razumeta. Zelo pogrešam 
svojega dedka, ki je na žalost preminil, z njim sem se zelo rada 
pogovarjala, saj je zelo rad prisluhnil težavam. Zelo ga pogre-
šam, saj imam občutek, kot da sem izgubila najboljšega prija-
telja.
Prežihov Voranc je v svoji zadnji črtici z naslovom Ajdovo strni-
šče opisal odnose s svojo babico. V črtici opisuje, kako je hodil 
iz šole in je videl svojo babico, kako sama dela na polju, in šel 
do nje ter ji hotel pomagati, a je babica rekla, da naj ne poma-
ga, saj letos zadnjič dela na polju. Kar se je zgodilo potem, je 
Vorancu pokazalo, da je babica imela prav. Voranc je v tej črtici 
izrazil žalost in svojo osebno bolečino.
»Vsak potrebuje hišo, v kateri lahko živi, ampak družina je tisto, 
kar zgradi dom.« (Anthony Liccione) Meni družina pomeni naj-
več na svetu, za nič na svetu je ne bi zamenjala, saj sem tako 
navezana nanjo, da je ne bi mogla spustiti iz rok. Zelo sem hva-
ležna za družino, ki jo imam.

Vanja Vrabl, 7. a

Kaj je vesolje?

 Vesolje neskončen prostor je,
v njem so zvezde, planeti, 

v njem je čisto vse.
V vesolju je naša galaksija, 

v vesolju je tudi posebna energija.

V vesolju rdeči Mars stoji, 
na njem vesoljček se smeji.

Drugi planeti so se Marsu pridružili,
zato se vesolje neprestano širi.

Trinajst milijard je staro vesolje –
to je več kot naše okolje.

Lajka je prva v vesolje stopila,
vendar ni prav veliko odkrila. 
Neil Armstrong je šel za njo, 

šel je na Luno čez širno nebo.

Nebo prekriva severni sij, 
ki kliče te tiho: »Vesolje odkrij!«

Zvezde se svetijo tam v temi,
zvezdni utrinek pa mimo leti,
sonce se zbuja nekje v daljavi,

z žarki poboža vse v višavi.

Strelec strelja nekje iz vesolja,
puščica dolga gre preko obzorja.

Vesolje postavlja nešteto vprašanj,
mislimo, gledamo, vse je zaman.

Kaj se na drugih planetih dogaja?
Zakaj Sonce večno zahaja?

Janja Murko, 7. a

Gradimo mostove za 
boljše rezultate

Tudi če je pomlad bila še tako turobna in deževna, je po-
letje presenetilo. Zmeraj prehiti učence pri ocenjevanju. 
A mostove do učencev gradimo že veliko prej. Partnerski 
odnos med učitelji in učenci da jasna sporočila, ki vejejo 
iz tega prispevka. Formativno spremljanje – izraz, ki je v 
svojih najširših razsežnostih pri opredeljevanju namenov 
učenja, zastavljanju vprašanj in medsebojnem sodelova-
nju dal dobre rezultate, je vsekakor učinkovit didaktični 
pristop. Gre za pouk, ki gradi največjo možno vključenost 
učencev in s tem najučinkovitejše učenje. To dokazujejo 
raziskave pa tudi naši rezultati s tekmovanj, ki jih želimo 
predstaviti. 
Iz logike se je pod mentorstvom Aleša Sakelška tekmova-
nja udeležilo 20 učencev, od tega je bilo na državnem pet 
bronastih. Pod njegovim mentorstvom so k tekmovanju 
GO-CAR-GO (BO-KAR-BO) pristopili devetošolci pri snova-
nju ekstramobila in si pridobili dragocene izkušnje.
Iztok Milošič je bil mentor, Rok Marinič pa somentor, 
učencem pri raziskovalni nalogi Turizmu pomaga lastna 
glava z naslovom Zdravilno seme. Zanjo so prejeli srebr-
no priznanje (Vita Belić, Metka Šimunković, Vita Žumer, 
Nika Sitar, Tia Pleteršek, Lan Glažar, Tian Kaisersberger 
in Žiga Tomanič).
Pokrajinski muzej Maribor je razpisal Mali simpozij z naslo-
vom Obleka naredi človeka – kdo naredi obleko. Referat 
Vite Belić in Vite Žumer z naslovom Obleka v šoli – pregled 
oblačilnega videza učiteljev in učencev skozi čas je bil ob-
javljen v zborniku Male objave.
Na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine in geografije 
je prejelo bronasto priznanje po devet učencev. Na ob-
močnem tekmovanju iz znanja zgodovine je prejela srebr-
no priznanje Metka Šimunković, v znanju geografije pa 
so prejeli srebrno priznanje Lovro Mirkovič Zver, Metka 
Šimunković, Vita Belič in Žiga Tomanič.
Kviz Raziskovanje vesolja v organizaciji Muzeja NOB Mari-
bor je prinesel zlato priznanje Viti Belič, Metki Šimunko-
vič in Žigu Tomaniču. 
Branka Gaiser je bila mentorica učencem pri tekmovanju 
iz nemščine (tri bronasta priznanja).
Andreja Novak je izvedla tekmovanje osnovnošolcev v 
znanju matematike za Vegova priznanja, ki je potekalo v 
organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije. Skupaj je tekmovalo 90 tekmovalcev – 34 bro-
nastih priznanj. Državnega tekmovanja so se udeležili trije 
učenci naše šole. Brin Kozel Tole iz 5. b je osvojil zlato pri-
znanje, Sara Molnar, 6. a, in Tilen Hercog, 7. a, pa srebrno.
Na tekmovanju Bober je tekmovalo 78 učencev, od tega je 
30 učencev doseglo bronasto priznanje. 
Damjan Kobale je bil mentor učencem pri tekmovanju iz 

fizike (tri bronasta priznanja).
Irena Vesenjak je bila mentorica Cankarjevega tekmova-
nja 38 učencem (od 4. do 9. razreda), 13 učencev je prejelo 
bronasto Cankarjevo priznanje, ena srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju (Metka Šimunković, 9. r.). Od 1. do 
3. razreda je sodelovalo 28 učencev, vsi so prejeli priznanje 
za sodelovanje. 
Patrik Amon iz 6. razreda je bil zelo uspešen na literarnem 
natečaju Mali pranger ELA, saj je bil s svojo pesmijo Vesolje 
med 52 najuspešnejšimi poeti v širšem slovenskem obmo-
čju. Skupaj je prispelo 242 pesmi.
Na 27. regijskem srečanju mladih raziskovalcev Spodnje-
ga Podravja in Prlekije z nalogo Grad Turnišče razliva svoje 
sledi sta zlato priznanje za sodelovanje prejeli Nika Sitar 
in Tia Pleteršek pod mentorstvom Marije Meklav in Silve 
Hajšek.
Mateja Draškovič je bila mentorica štirim devetošolkam 
na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni. Metka Ši-
munković je dosegla srebrno priznanje na državnem tek-
movanju, druge bronasto.
Pri kemiji in biologiji so osmošolke dosegle po eno brona-
sto priznanje.
Pod mentorstvom Tatjane Lukovnjak so iz znanja angle-
ščine dosegli štiri bronasta na šolskem tekmovanju, tri sre-
brna priznanja na območnem (Alja Hertiš, Metka Šimun-
ković, Lana Varžič) in srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju Alja Hertiš. 

SH

Brin Kozel Tole, državni prvak iz matematike
Foto: arhiv OŠ
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Šolska športna 
tekmovanja

Kot vsako leto se je tudi letošnje začelo z medobčinskim 
tekmovanjem v krosu. Najuspešnejši tekmovalec naše 
šole je z osvojeno srebrno medaljo v konkurenci 6. razre-
dov postal Lan Drevenšek.
Jesen je nato rezervirana za tekmovanja 8. in 9. razredov. 
Tako so se fantje in dekleta naše šole na medobčinskih 
tekmovanjih z drugimi šolami pomerili v nogometu in od-
bojki. V nogometu so fantje izpadli v 1. krogu, dekleta pa 
so osvojila 4. mesto. V odbojki so fantje osvojili 4. mesto, 
dekleta pa 6. 
V novembru so Neža Angel, Rosa in Mara Cafuta Gajšt, 
Lynn Petek, Manca Sitar in Sara Molnar v polfinalu držav-
nega prvenstva v akrobatiki ekipno osvojile bronasto me-
daljo.
Januarja in februarja je potekal atletski mnogoboj, na ka-
terem so se učenci merili v metih, tekih in skokih. Učenec 
9. razreda Alen Lončarič je v svoji kategoriji osvojil brona-
sto medaljo, srebrno medaljo pa je v kategoriji 6. in 7. ra-
zredov osvojil Tilen Jakomini.

Na področnem tekmovanju v namiznem tenisu je bil naš 
najboljši učenec Tian Kaisersberger, ki je osvojil 4. mesto.
Področnega tekmovanja v smučanju se je udeležilo šest 
učencev naše šole. Edina, ki se ji je uspelo uvrstiti na držav-
no tekmovanje, je bila učenka 8. razreda Tia Pleteršek. Tam 
se je uvrstila v zlato sredino.
V rokometu so učenci 6. in 7. razredov osvojili 6. mesto.
Učenci in učenke 6. in 7. razredov so se na medobčinskem 
tekmovanju v nogometu zelo izkazali. Dekleta so osvojila 
3. mesto, fantje pa so postali medobčinski prvaki in se s 
tem uvrstili na področno tekmovanje, kjer pa so v finalu 
šele po kazenskih strelih izgubili proti OŠ Slovenska Bistri-
ca 1. Za ekipo deklet so nastopale Lia Drevenšek, Lina Wolf, 
Maša Belić, Pia Premužič Gojkovič, Alja Muršec, Lara Tek-
mec in Tjaša Vratič. Fantje so nastopili v naslednji zasedbi: 
Lan Drevenšek, Gal in Žiga Kosar, Nejc Lončarič, Anej Turk, 
Teo Fridl, Tilen Hercog in Luka Šlamberger.

Cirkovška olimpijada

V petek, 31. maja, smo se udeležili Cirkovške olimpijade. Na 
tem dogodku smo kot šola sodelovali že sedmič zapovrstjo. Ker 
so nam igre in druženje tam zelo všeč, se vsako leto z velikim 
veseljem odpravimo tja. 
Letos so se tekmovanja zraven naše šole udeležile še ekipe 
iz osnovnih šol Cirkovce in Kidričevo. Zjutraj smo se izpred 
šole odpravili ob 8.15. Po prihodu v Cirkovce smo si najprej 
oblekli majice, ki smo jih dobili od organizatorja. Naše ekipe so 
tekmovale v nogometu, odbojki na mivki in spretnostnih igrah. 
Zraven teh so bile organizirane še tekme v rolanju in košarki. 
Naše ekipe so se odlično odrezale. Ekipi, ki sta tekmovali v 
nogometu v konkurenci ekip 2. triade, sta osvojili 2. in 3. mesto. 
V odbojki na mivki je naši ekipi zmanjkalo nekaj športne sreče in 
je izpadla v prvem krogu. Vsi skupaj smo se potrudili po svojih 
najboljših močeh in se zadovoljni vrnili domov.

Rok Marinič 

Prvošolci o prijateljih iz 9. razreda

Nikoli te ne bom pozabila, moja prijateljica! Spominjala se bom 
tvojega nasmeha.
Prijatelji igrajo skupaj nogomet.
Prijateljstvo pomeni, da se imamo radi.
Prijateljica iz devetega razreda je bila do mene prijazna. Rada 
jo imam.
Zelo lepo ste nam zaplesali. Vemo, da boste prišli kdaj na obisk.
Svojo prijateljico imam zelo rada. Včasih je tudi malo sramežljiva.
Prijateljstvo je nekaj, kar je zelo pomembno za nekoga, ki je sam.
Želim ti srečo v prvem letniku. S teboj sem se imel zelo lepo.
Vesela sem, da sem te spoznala. Rada me imaš in jaz imam rada 
tebe. Objamem te!
Devetošolci, v 1. letniku vam želimo veliko sreče in same dobre 
ocene.

Učenci 1. a in 1. b razreda

Učenci OŠ Hajdina so se v šolskem letu 2018/2019 ponov-
no dobro odrezali na šolskih športnih tekmovanjih.

Tudi v odbojki sta ti dve zasedbi prika-
zali lepo igro. Tako so dekleta osvojila 
5. mesto na medobčinskem tekmova-
nju, fantje pa so bili četrti. 
Maja so se učenci in učenke od 6. do 9. 
razreda merili na medobčinskem tek-
movanju v atletiki na Ptuju. Alen Lon-
čarič je v skoku v daljino v kategoriji 9. 
razredov s preskočenimi 550 centime-
tri zasedel 2. mesto, Tilen Jakomini pa 
je med dečki 6. in 7. razredov v teku na 
60 metrov zasedel prav tako 2. mesto. 
Na področno tekmovanje se je uspelo 
uvrstiti 14 učencem, kjer nismo osvo-
jili nobene medalje več. Naš najboljši 
učenec je bil Alen Lončarič, ki je v sko-
ku v daljino zasedel 4. mesto.
Junija so se v nogometu pomerili 
učenci 4. in 5. razredov, ki so izpadli 
v 1. krogu. Prav tako je v Termah Ptuj 
potekalo medobčinsko tekmovanje 
v plavanju, na katerem je Vid Kokol 
osvojil bronasto medaljo na 50 me-
trov prosto.
S tem tekmovanjem so se za šolsko 
leto 2018/2019 končala šolska špor-
tna tekmovanja. Upamo, da se bomo 
tudi v prihodnjem šolskem letu veselili 

podobnih uspehov naših športnikov. 
Vsem učencem, ki so šolo predsta-
vljali na šolskih športnih tekmovanjih, 
čestitamo za odlične nastope ter jim 

obenem želimo obilo športnih in šol-
skih uspehov še naprej. 

Rok Marinič, Tatjana Pačnik

Medobčinski prvaki v nogometu
Foto: Rok Marinič

Tabor Trilobit 

V maju smo se učenci 8. razreda odpravili 
na težko pričakovani tabor v Javorniški 
Rovt, ki je v bližini Jesenic. V ponedeljek 
zgodaj zjutraj smo odšli na dolgo in 
naporno pot skupaj z dvema učiteljema 
spremljevalcema. Pot nas je vodila skozi 
Ljubljano proti Jesenicam, kamor smo 
prispeli že v dopoldanskih urah. Namestili 
smo se v sobe in razpakirali prtljago. Nato 
so sledile popoldanske aktivnosti. Vsak dan 
smo se naučili nekaj novega. Streljali smo 
z lokom, ribarili in spoznali ribištvo, veslali 
po jezeru, tekmovali v orientaciji, izdelovali 
nosila, se naučili zakuriti ogenj, imeli ples 
idr., zadnji dan pred odhodom pa smo se 
vsi udeležili tekmovanja. Učenci OŠ Hajdina 
smo dosegli odlične rezultate. Sledila sta 
le še slovo od novih prijateljev in odhod 
domov.

Nika Sitar, 8. a

V odkrivanju lepot Slovenije

Razigrani osmošolci
Foto: arhiv OŠ Hajdina
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Varnostna olimpijada je tudi letos po-
tekala na OŠ Juršinci, kjer je tekmova-
lo 26 ekip iz posameznih šol. Učenci 
spoznavajo različne nevarne situacije 
iz vsakdanjega življenja in se naučijo 
pravilno odzvati ter razvijajo različne 
spretnosti in veščine. Na tekmovanje 
se pripravljajo v šoli v sklopu pouka in 
pri drugih dejavnostih. Tudi letos nas 
je občina opremila s kapami, zato se 
zahvaljujemo Slavku Burjanu, ki poskr-
bi, da smo vidni in prepoznavni.
UČENCI 4. B O TEKMOVANJU
Matevž: Na tekmovanju je bilo veliko otrok. 
Nekatere igre so bile z vodo, druge ne.
Zala: Bilo mi je všeč, ker je bilo poučno in 
zabavno. Tekmovali smo v štirih igrah in se 
uvrstili na 13. mesto.
Matej: Bilo mi je všeč, ker je bilo veliko otrok 
in smo se dobro uvrstili.
Luka: Bilo je zabavno. Tekmovali smo v štirih 
igrah.
Hana, Ema: Olimpijada se nama je zdela po-
učna in zabavna. V šoli smo vadili in se učili. 
Bilo je veliko otrok. Ponosni sva na svoj ra-
zred, saj smo dosegli 13. mesto.
Teja, Živa: Bili smo na OŠ Juršinci. Najprej 
smo odgovarjali na vprašanja, nato sesta-
vljali kocke. Potem smo imeli malico, nato pa 
vožnjo s kolesom. Ogledali smo si reševalno 
vozilo, gasilski in policijski avto in šolanega 
policijskega psa. Bilo je zabavno.

Nataša Štumberger

Četrtošolci na otroški varnostni olimpijadi

4. a na otroški varnostni olimpijadi

Že nekaj let zapored se učenci 4. razredov naše šole udeležujejo tekmovanja Otroška varnostna olimpijada, ki ga orga-
nizira Policijska postaja Maribor v sodelovanju s civilno zaščito, gasilci in reševalno službo. Namen tega tekmovanja sta 
izobraževanje in ozaveščanje četrtošolcev na področju varnosti in zaščite.

4. b na otroški varnostni olimpijadi

Neža Angel na finalni prireditvi

Na OŠ Ljudski vrt je 11. junija pote-
kala finalna prireditev Otroci pojejo 
slovenske pesmi in se veselijo v orga-
nizaciji Družbe Radio-Tednik Ptuj. V 
mlajši kategoriji je ob bučni podpori 
sošolk, sošolcev, sorodnikov in prija-
teljev odlično nastopila učenka 5. a 

razreda Neža Angel s pesmijo Mlade 
oči. 
Neži čestitamo za preboj v finale in želi-
mo še veliko pevskih dosežkov.

Meta Kokol Petošolka Neža Angel na velikem odru
Foto: Črtomir Goznik 

Sestavljamo ekipe, ki bodo zastopale 
šolo v naslednjih letih. Osnovno šolo 
je končal Tadej Murko, ki je vsa leta 
dosegal najboljše uvrstitve na regij-
skih in državnih prvenstvih. Letos je 
na državnem prvenstvu v najvišji kate-
goriji osvojil deseto mesto. V decem-
bru in februarju se je šola uvrščala v 
sam vrh. Poudariti moram, da je tretji-
na učencev igrala v višjih kategorijah. 
Veselim se naslednjih tekmovanj, ker 
imamo od prvega do tretjega razre-
da zelo nadarjene igralce. Talentirani 
mladi šahisti so Matic Šmigoc, Maks 
Mai Kokol in Rene Žunko. Med učen-
ci bi izpostavil še Tilna Hercoga, ki po-
maga tudi svoji sestri Sari in drugim. 
Vesel sem, da je Osnovna šola Hajdina 
znana v državnem merilu. Zasluge za 
uspešno delo imajo starši in vsi zapo-
sleni v šoli, ker otroke navdušujejo za 
to plemenito igro. Za uspehe in dobro 
delo pa gre pohvala ravnateljici in nje-
nim sodelavcem.

Ivan Krajnc

Šah v šolskem 
letu 2018/19 na 

OŠ Hajdina
Krožek smo začeli v septembru. Raz-
veseljivo je, da se zanimanje za ša-
hovsko igro iz leta v leto povečuje. V 
tem šolskem letu je obiskovalo krožek 
petinšestdeset učencev in učenk.

Z medaljami in priznanji na Slovenia open
Foto: arhiv TK Hajdina

Tekmovalke Twirling kluba Hajdina 
uspešne na tekmovanjih

Twirling klub Hajdina šteje samo pet članic, a so kljub temu prepoznavne med 
twirling tekmovalci Slovenije, saj v večini kategorij posegajo po medaljah. 
Trenirajo enkrat na teden v telovadnici OŠ Hajdina, pred tekmovanji treninge 
podvojijo. Mentorstvo dekletom je v tem letu prevzela domačinka Maja Trlep, 
ki je pred leti kot tekmovalka zelo uspešno zastopala Twirling klub Hajdina.

Tekmovalke so med seboj povezane, 
se spodbujajo in opogumljajo pred 
nastopi ter tolažijo ob morebitnih te-
žavah na parketu. Vesele bodo okre-
pitev v svojih vrstah, s čimer bo tudi 
večja (in glasnejša) skupina navijačev 
na tribunah. 
Aprila 2019 je v Kanalu ob Soči pote-
kalo 23. državno prvenstvo, kjer so se 
tekmovalke uvrstile na odlična mesta: 
Julija Mohorič 5. mesto (novinci 2 solo, 
11 let), Ajda Mirkovič Zver 2. mesto (no-
vinci 2 solo, 10 let), Alja Muršec 2. me-
sto (novinci 2 solo, 12 in 13 let), Manca 
Sitar in Julija Mohorič 4. mesto (novinci 
2 solo pari, 11 in 12 let), Alja Muršec in 
Zoja Vrabl 1. mesto (novinci 2 solo pari, 
13 in 14 let), Ajda Mirkovič Zver 2. me-
sto (novinci 2, 10 let freestyle), Manca 
Sitar 5. mesto (novinci 2, 11 let free-
stylee), Julija Mohorič 6. mesto (novinci 
2, 11 let freestylee), Manca Sitar in Julija 
Mohorič 3. mesto (novinci 2 pari, 11 let 
freestylee), Zoja Vrabl in Alja Muršec 1. 
mesto (novinci 2 pari, 13 in 14 let free-
stylee).

V Slovenski Bistrici je v začetku junija 
potekalo tekmovanje Slovenia open, 
kjer so se članice kluba ponovno ve-
selile medalj in doseženih odličnih 
rezultatov, tokrat na žalost brez Juli-
je, ki je zaradi poškodbe odpovedala 
nastope: Ajda Mirkovič Zver 2. mesto 
(novinci 2, 10 let), Manca Sitar 4. mesto 
(novinci 2, 11 let), Ajda Mirkovič Zver in 
Manca Sitar 3. mesto (novinci 2 pari, 11 
let), Zoja Vrabl in Alja Muršec 2. mesto 
(novinci 2 pari, 13 let).

TK Hajdina

Tekmovalke Twirling kluba Hajdina z medaljami in 
priznanji na državnem prvenstvu
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Šmarnice v Skorbi

V maju so v Skorbi potekale šmarnice. V organizaciji pred-
stavnic Karitasa so se vsak večer zbirali ob Marijinem oltar-
ju, ki so ga pripravili v domu krajanov, in prebirali zgodbe, 
molili ter prepevali pesmi. Šmarnice so z veseljem obisko-
vali tudi otroci. Ob koncu šmarnic pa noben dan ni manj-
kalo sladkih dobrot naših gospodinj in drugih prigrizkov 
za otroke. Majniški večeri so tako potekali v sproščenem 
vzdušju, celo na rojstne dneve se ni pozabilo. Zadnji dan 
šmarnic je bil še posebej zanimiv, saj so takrat otroci prejeli 
pohvale in čokolade za redno obiskovanje. Vsi so bili po-
goščeni tudi s pico, VO Skorba pa je dodal še narezek. Ob 
prijetnem druženju in obloženi mizi smo končali letošnje 
šmarnice, ki so tudi letos poskrbele, da so si mnogi znali 
vzeti čas zase in za druge.

Besedilo in foto: RG

Letošnji šmarnični utrinek iz Skorbe

Šmarničarji na Sp. Hajdini

Spet je leto naokrog in šmaničarji so končali srečanja na 
Sp. Hajdini. Ves maj so se srečevali pri kapeli na Sp. Hajdini, 
šmarnična druženja pa je vodila članica župnijske Karitas 
Danica Meznarič. Vsak večer je bil prijeten in doživet za 
vse, ki so se na šmarnična srečanja podali s posebnim na-
menom. Posebej slovesno je bilo na zaključnem druženju.

TM 

Foto: Emil Krajnc

Pletarja na delavnici 
starih obrti v Tržcu

Na Djočanovi kmetiji v Tržcu so ob prazniku občine Videm 
v organizaciji Etnografskega društva Tržec pripravili prikaz 
starih obrti in delavnice, ki so jih vodili mojstri starih obr-
tniških poklicev

Predstavili so delo kovača in lončarja, domačinke so pri-
pravile delavnico izdelovanja uporabnih izdelkov iz ličja, 
pletarja Marija in Franc Žunkovič iz Hajdoš pa sta predsta-
vila delo pletarja. Obiskovalci so se lahko preizkusili v de-
lavnicah in ob pomoči mojstrov izdelali tudi izdelek zase.

TM

Hajdoška pletarja Marija in Franc Žunkovič sta sodelovala na delavnici prikaza 
starih obrti v Tržcu.
Foto: arhiv Žunkovič

Letošnje šmarnice pod streho
Tudi dobesedno so bile letošnje šmarnice v Gerečji vasi pod streho. Letošnji maj je bil namreč zelo deževen, zato so 
šmarnična branja potekala kar v prostorih Nemčove domačije, kjer jim je prostore gostoljubno odstopil Marjan Rozman.

Letošnjih 31 poglavij so predstavlja-
le zgodbe iz knjižice, posvečene 200. 
obletnici rojstva slovenskega misijo-
narja Ignacija Knobleharja, velikega 
misijonarja in raziskovalca afriškega 
sveta 19. stoletja. Prezgodnja smrt mu 
je preprečila številne misijonarske in 
raziskovalne načrte. Zgodbe so nasta-
le izpod peresa avtorice Berte Golob, 
profesorice slovenskega jezika, lektori-
ce in knjižničarke, ki je med drugim na-
pisala in izdala številna dela za otroke 
in odrasle. Letošnje šmarnice je v Gere-
čji vasi obiskovalo 20 otrok, ki so kljub 
slabemu vremenu in številnim drugim 
obveznostim redno prihajali k poslu-
šanju šmarničnih zgodb in molitvi.
Niso pa samo molili in brali, tudi družili 
so se na različne načine, velikokrat jih 
je pričakala tudi sladka pogostitev, za 
kar gre zahvala mamici Kevina in Keli 
Tomanič iz Gerečje vasi. Zahvala pa gre 
tudi Lojziki Malinger, ki vsako leto po-
skrbi, da otroci z veseljem in zanima-
njem prihajajo k šmarničnemu branju 
in molitvam.

Besedilo in foto: MI

Ob zaključku šmarnic v Gerečji vasi

92. rojstni dan Marija Kaisersberger
Letošnjo pomlad je 92 let dopolnila Marija Kaisersberger iz Gerečje vasi. Ob častitljivem življenjskem prazniku so sla-
vljenki njeni domači in prijatelji namenili veliko dobrih želja.

S šopkom cvetja je slavljenko Marijo 
presenetil tudi njen sokrajan, podžu-
pan občine Hajdina Karl Svenšek, sku-
paj s prijateljem Jankom Vidovičem.
Gospa Marija je v življenju doživela 
veliko dobrega in lepega, okusila je 
mnoge plati življenja. Danes je pono-
sna mama hčerki in sinu, babica šti-
rim vnukom in prababica Zofiji – Zali. 
Na jesen življenja so njena najboljša 
družba stanovalci doma starejših.
Slavljenki tudi naše iskrene čestitke!

TM

Šopek za Gerečjevaščanko častitljive starosti Slavljenka ob svojih najdražjih in torti dobrih želja
Foto: arhiv Sonje Plečko
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Hajdošanke spoznavale nove kraje in pomagale na 
srečanju invalidov

Članice Društva žensk Hajdoše so se 26. aprila odpravile raziskovat Spodnje Podravje. Prvi postanek so imele v Stojncih 
pri Primožu Kelencu, ki jim je pripravil pravo predavanje o biodinamiki in zdravi pripravi hrane. Vse so ga z zanimanjem 
poslušale.

Poznale so ga kot glasbenika, učitelja 
Štajerskih frajtonarjev in predsedni-
ka Kulturnega društva Valentin Žu-

mer Hajdoše. Niso pa ga poznale kot 
zagovornika zdravega življenja. Po-
vedale so, da veliko stvari niso razu-

mele, izvedele pa so veliko drobnih 
napotkov za zdrav življenjski slog, 
predvsem pa jim je bila všeč njegova 
pozitivna energija.
Naslednji cilj potepanja je bilo Sredi-
šče ob Dravi. S pomočjo vodičke in 
ogleda filma so spoznale kraj, pred-
vsem zgodovino in delo oljarne. Bile 
so navdušene nad pogostitvijo in 
dobrimi jedmi iz buč in bučnega olja. 
Z vožnjo čez hribe so spoznavale kra-
je proti Jeruzalemu. Močan veter jim 
je preprečil zunanje užitke razgleda 
po okoliških vrhovih. 
Kar hitro so pohitele proti domači 
Hajdini, kjer je bil dan »perutničk« na 
občinskem trgu. Bolj kot perutničke 
je želela predsednica članicam poka-
zati dogodek, ki ga večina še ni doži-
vela. Bile so navdušene in vse so bile 
hvaležne vaškemu odboru Hajdoše 
za posebno postrežbo. Ob vrnitvi 
domov so delile dobre občutke ob 
preživetem popoldnevu.
V maju so se srečevale pri šmarnicah 
ob hajdoški kapeli, ki jih je vzorno 
vodila Darinka Lipovšek, za kar so ji 
vsi iskreno hvaležni. Že v aprilu so se 
članice društva odločile, da bodo so-
delovale na srečanju zveze Sonček, 
kjer je bilo prisotnih okrog 500 inva-
lidov iz vse Slovenije. Zadnjega maja 
so v gasilski dom prinesle okrog 50 
kg domačega peciva, s katerim so 1. 
junija na letališču v Moškanjcih po-
stregle udeležence srečanja, za kar 
so jim bili zelo hvaležni.

Hilda Bedrač
Hajdošanke so spekle pecivo za udeležence srečanja zveze Sonček
Foto: arhiv društva

Društvo žena in deklet občine Hajdina smelo usmerja 
korak v novo desetletje

5. marca 1999 se je okrog dolgoletno vsestransko aktivne kmečke žene Marte Sitar zbrala skupina njenih somišljenic, 
ki so na ustanovnem občnem zboru sprejele sklep o ustanovitvi Društva žena in deklet občine Hajdina. Na 20. zboru 
članic 9. marca 2019 so sklenile, da bodo v jubilejnem letu pripravile srečanje svojih članic in predstavnic njim sorodnih 
društev v občini in širši okolici.

Sklep so uresničile 1. junija 2019, ko so v razstavišču Po-
slovno-stanovanjskega centra na Hajdini na ogled posta-
vile razstavo priznanj, pokalov, zahval, kuhel in še česa, 
kar predstavlja nagrade za njihovo dve desetletji dolgo 
uradno delovanje. Ob letošnjem jubileju so se odločile 
javnosti predstaviti le vse to, kar so v teh letih osvojile na 
najrazličnejših tekmovanjih, srečanjih z drugimi ženskimi 
društvi in s svojim kulinaričnim prispevkom k oživljanju 
rimske zgodovine na območju nekdanje Petovione. 
Svoje raznoliko delovanje so predstavile v slikoviti publi-
kaciji Utrinki 2, v kateri so s fotografijami in preglednim 

seznamom aktivnosti prikazani najpomembnejši dogodki 
zadnjih desetih let. Razstavo so s svojimi motivi iz kmeč-
kega življenja dopolnile tudi članice Likovno-fotografske 
sekcije občine Hajdina. 
V dvorani Društva upokojencev Hajdina je takoj po odpr-
tju razstave potekal uradni del srečanja s kulturnim pro-
gramom. Nekaj fotoutrinkov naj nas popelje v praznično 
dogajanje tiste lepe prvojunijske sobote, ki se je končala s 
prijateljskim druženjem v neuradnem delu. 

Silvestra Brodnjak

Predsednica Marija Pulko se je s cvetjem simbolično zahvalila članicam upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča društva.

Pogled na razstavišče, kjer so bili na ogled priznanja in pokali, nagrade in za-
hvale za številna tekmovanja in raznovrstna sodelovanja v dveh desetletjih or-
ganizirane preteklosti Društva žena in deklet občine Hajdina.

Predsednica Marija Pulko je v govoru poudarila, da so članice še posebej po-
nosne na priznanje Arheološkega društva Slovenije, častno Valvazorjevo pri-
znanje, priznanje občine Hajdina in priznanje Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, ki so poleg dvojih Utrinkov (iz let 2010 in 2019) in jubilejnih znamk 
društva našla vidno mesto v razstavišču. 

Na obisku pri družini KelencFoto: arhiv društva
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V dvorani Društva upokojencev na Hajdini je poleg uradnega dela slovesnosti 
potekal pester kulturni program, v katerem so nastopili ljudski pevci in pevke s 
Hajdine in iz Skorbe, mlada pevka Neža Angel, članici Dragica Meglič in Andreja 
Purg, ki poleg ubranega petja v skupini Ljudskih pevk iz Skorbe odlično obvla-
data tudi pantomimo. Prisluhnili smo pesmim članic društva in hkrati literarne 
sekcije KPD Hajdina: Marije Markovič, Rezike Filipaja in Cecilije Bernjak ter pro-
znemu besedilu Frančke Cartl. Pevec in harmonikar Luka Šlamberger je s svojo 
frajtonerico pošteno razgibal plesalke, ki so s svojim bergltancem posrečeno 
konkurirale folklorni sekciji KPD.

Marija Pulko s članicami uredniškega odbora Silvestro Brodnjak, Natašo Kolar 
in urednico Mojco Vomer Gojkovič, ki so poskrbele za izdajo drugega dela Utrin-
kov. Foto: Marijan Fesel

Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule je Društvu žena in deklet obči-
ne Hajdina izročila priznanje Zveze ter se zahvalila za dolgoletno članstvo in 
aktivno sodelovanje. Z izbranimi besedami so se za vsestransko udejstvovanje 
društvu zahvalili tudi podžupan občine Hajdina Franc Krajnc, ravnateljica OŠ 
Hajdina Vesna Mesarič Lorber, župnik in naddekan Marijan Fesel, predsednik 
Društva 69 Andrej Klasinc ter predsednice Društva žensk Hajdoše Majda Turn-
šek, Društva žena in deklet Gerečja vas Magda Intihar in Društva gospodinj 
Draženci Zdenka Godec. 

Silvestra Brodnjak, ena izmed ustanovnih članic društva, se je v imenu vseh čla-
nic društva žena in Likovno-fotografske sekcije občine Hajdina z Maki Cecilije 
Bernjak zahvalila za dosedanje delo prvi predsednici Marti Sitar, njeni nasledni-
ci Mariji Pulko in dolgoletni podpredsednici Angelci Mlakar. Foto: Marijan Fesel

Pestra pomlad pri čebelah
Letos sta februar in marec postregla z razmeroma toplim 
vremenom in spodbudila naravo k zbujanju. A april je bil 
pravo nasprotje svojih predhodnikov in le redki smo se 
zavedali, da se nam obeta težko in neugodno čebelarsko 
leto. Nismo se motili. Ko so cvetele češnje in drugo sadno 
drevje, so čebele ždele v panjih, saj jih je zeblo. Zaradi iz-
redno nizkih temperatur in obilnega deževja smo se lah-
ko skoraj v celoti poslovili tudi od akacijeve paše. Komaj 

sedaj, ko je sadja neprimerno manj kot prejšnja leta, se 
vidijo prave posledice neugodnega vremena.
Kljub vsem tegobam, s katerimi smo začeli letošnjo če-
belarsko sezono, je bilo pri nas doma pestro. Že 1. maja 
smo se pridružili vseslovenskemu projektu Dan odprtih 
vrat slovenskih čebelnjakov in odprli vrata svojega če-
belnjaka. Potrudimo se približati čebele tudi tistim, ki z 
njimi ne delajo. Najbolj je zanimiv opazovalni panj, kjer

si lahko brez strahu pred pikom 
ogledate življenje čebel. Prav tako 
pokažemo točilo, ponudimo za de-
gustacijo različne vrste medu, cvetni 
prah, propolis. Kot vedno je bil obisk 
odličen in samo upam lahko, da smo 
dosegli pričakovanja obiskovalcev. 
Maj je bil v znamenju 2. svetovnega 
dneva čebel in na našem koncu tudi 
Dobrot slovenskih kmetij. Lahko re-
čem, da sem že tradicionalno kot 
predstavnik Zveze čebelarskih dru-
štev Ptuj pripravila razstavni prostor, 
kjer se trudim na majhnem prostoru 
predstaviti čim več. Na Dobrotah slo-
venskih kmetij sodelujemo tudi mi 
in vedno smo veseli, ko smo s prizna-
njem nagrajeni za naš trud in trud 
naših čebel. Da pa ne ostane samo 
pri teh dogodkih, smo se z opazo-
valnim panjem in še drugimi rekvi-
ziti odzvali povabilu društva Sožitje 
Ptuj, gostili smo podjetje Menerga iz 
Maribora, ki se je po dolgi kolesarski 
trasi pri nas odpočila in okrepila. Vse-
kakor pa je bil najzanimivejši dogo-
dek meseca snemanje oddaje Ribič 
Pepe. Gostili smo snemalno ekipo Ri-
biča Pepeta in otroke iz OŠ Cirkovce. 
Dogodek je bil še posebej zanimiv 
našemu Kristjanu, ki bo v oddaji tudi 
nastopal. Tako je maj minil, kot bi mi-
gnil.
Kljub temu da nam vreme ni na-
klonjeno in ne moremo govoriti o 

odlični beri, smo vseeno aktivni, saj 
takšne razmere od čebelarjev zahte-
vajo še posebej veliko dela pri čebe-
lah. Letos je med večjim problemom 
rojenje čebel, ki ga je praktično ne-
mogoče preprečiti.
Predsednik Čebelarske zveze Slove-
nije Boštjan Noč je obiskal tudi pape-
ža Frančiška in tako imajo slovenski 
panj s slovensko čebelo tudi v Vati-
kanu.
Ne glede na to, da nam ni z rožicami 
postlano, delamo z veseljem, vnemo 
in ljubeznijo in se tolažimo, da bo 
drugo leto boljše.
Ko se letos ozirate na sadno drevje 
in ugotavljate, da bo letina slaba, ne 
pozabite, kako pomembne so čebele 
za naš obstoj. Zelo nazorno je življe-

nje brez čebel prikazala trgovina Tuš, 
ki je s svojih polic umaknila vse, kar 
oprašujejo čebele. Lahko si zamisli-
te, koliko košar sadja in zelenjave je 
ostalo praznih.
Z vsemi aktivnostmi se čebelarji 
trudimo ozavestiti, da so čebele res 
pomembne. Ne smejo biti poznane 
samo po sladkem medu, ampak tudi 
po tem, da so pomembne za opraše-
vanje. In to se tiče vseh nas – da če-
bele spoštujemo in se trudimo omo-
gočiti jim okolje, v katerem bodo 
zdrave in močne skrbele za našo pri-
hodnost.

Suzana Kancler
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Zakaj si bomo zapomnili imena iz na-
slova tega prispevka? Urška Ferligoj je 
bila preprosta pastirica, ki se ji je neke 
junijske sobote leta 1539 na Skalni-
ci prikazala Marija in ji naročila: »Reci 
ljudstvu, naj mi tukaj hišo zida in me 
prosi milosti.« Tega je sedaj že 480 let 
in še vedno prihajajo k Mariji romarji 
od vsepovsod in iščejo pomoč za svoje 
stiske, bolezni, preizkušnje idr. Množica 
votivnih podob, zahval in spominskih 
daril v zahvalni kapeli in Marijanskem 
muzeju ob baziliki in Frančiškanskem 
samostanu na Sveti Gori priča o hvale-
žnosti tistih, ki jim je bila njihova pro-
šnja ali zaobljuba uresničena. 
Zgodaj popoldne smo priovinkali na 
Most na Soči, kjer nas je pričakala Lu-
cija s svojim kapitanom in ustrežljivim, 
gostoljubnim osebjem. Na ladjici, ki jo 
vidite na fotografiji, so nam postregli 
kosilo, za dobro voljo je skrbel duhovi-
ti kapitan, za ohladitev v sicer prijetno 
toplem torkovem popoldnevu pa so 
poskrbele dežne kaplje, ki niso odne-
hale vse do osvežilne sladice po izda-
tnem obedu. 
Tretja »postojanka« je bila v Šmartnem, 
utrjeni vasi v Občini Brda, eni redkih, 
ki ima ohranjeno srednjeveško obzid-
je, znotraj katerega je ob treh ulicah 
okoli cerkve in zvonika stisnjeno va-
ško jedro. Tu smo se malo porazgubili 
po vasici in si z zanimanjem ogledali, 
kaj je s pomočjo evropskih sredstev 
uspelo ubraniti pred pozabo tistim, ki 
se zavedajo zgodovinskega pomena 
tega območja. Tako kot pri nas tudi v 
Šmartnem vsako leto novembra po-
teka martinovanje, saj je njihov farni 

patron sv. Martin. Mislim, da si bom to 
vasico še kdaj ogledala v »lastni režiji«, 
saj nudi veliko zanimivosti pa tudi pri-
jazno osebje v lokalih s čudovitim raz-
gledom nevsiljivo pozdravi ob slovesu 
z »Nasvidenje!«.

Hvala organizatorjem ekskurzije za 
zanimiv dan, Bricem pa nasvidenje ob 
letu osorej, ko bodo spet zorele češnje, 
če ne že prej.

Silvestra Brodnjak

Predsednici je uspelo v objektiv ujeti slabo polovico popotnikov iz obeh avtobusov, drugi so se porazgubili 
po zanimivem Šmartnem. Foto: Anica Drevenšek

Teče deseto leto, odkar sem članica številčno največjega med društvi v občini Hajdina, Društva upokojencev. 4. junija 
2019 se je ponudila priložnost, da s svojimi sočlani prvič odrinem na drugi konec Slovenije, kjer tradicionalno v maju 
in juniju zorijo češnje, kamor so naši predniki nekoč od vsepovsod romali na Sveto Goro ali pa obiskali vasico Šmartno, 
ki se tako kot mi ponaša s sv. Martinom. Kar dva avtobusa nas je za nekaj ur zamenjalo domače okolje in se prepustilo 
Anici Drevenšek in Janku Veglju, nato pa lokalnima vodičema, ki sta nas pričakala v Novi Gorici in nam vsak po svoje 
predstavila kraje, skozi katere nas je vodila ovinkasta pot po gričevnatih Goriških brdih.

Urška, Lucija in Martin – zapomnili si jih bomo 
hajdinski upokojenci

Ladja Lucija na Mostu na Soči. Ni videti velika, a prostora je bilo za dva avtobusa sodobnih romarjev.
 Foto: S. Brodnjak

Na pot smo krenili ob sedmi uri izpred cerkve sv. Martina 
na Hajdini. Po skupnem fotografiranju in blagoslovu diako-
na Primoža Lorbka v prisotnosti naddekana Marijana Fesla 
smo se odpravili na pot v lepem sončnem jutru. Na pot se 
nas je odpravilo nekaj več kot petdeset romarjev, nekaj se 
nam jih je pridružilo ob poti. Pot nas je vodila proti naselju 
Apače, kjer smo imeli krajši postanek. Okrepčali smo se s 
sendviči in pijačo, s katero nas je postregel župnik Marijan 
Fesel s pomočniki. Nato smo nadaljevali proti Lovrencu in 
med polji proti Ptujski Gori. Malo pred deseto uro smo pri-
speli do župnijske cerkve sv. Marije – Ptujskogorske Mate-
re Božje, kjer smo se pridružili drugim župljanom pri sveti 
maši. Sveto mašo je daroval p. Martin Gašparič. Po sveti 
maši, udeležili so se je tudi številni Hajdinčani, smo se še 
nekaj časa družili ob klepetu, nato pa smo se romarji s po-
sebnim avtobusom odpeljali nazaj proti Hajdini.
Omeniti velja še četrto etapo Jakobove poti, ki smo jo pre-
hodili v petek, 3. maja. Pot je potekala iz Zamušanov do 
Dornave in naprej do Ptuja, čez peš most do naše cerkve 
na Hajdini. Pot je bila dolga nekaj čez dvajset kilometrov in 
je potekala v lepem sončnem dopoldnevu.
Zjutraj smo na železniški postaji Hajdina vstopili na vlak 
in se odpeljali v kraj Zamušane. Od tam smo krenili čez 
zamušanski breg do trase Jakobove poti, ki prihaja iz Or-
moža, in po markirani poti krenili do kraja Tibolci, kjer smo 

imeli prvi postanek. Na svoji domačiji sta nas sprejela in 
lepo postregla naša člana Janez Petek in Milena Dovnik. Za 
prijazno pogostitev in druženje se jima planinci pohodni-
ki prijazno zahvaljujemo. Med potjo smo se ustavili tudi v 
gostišču Raj na Ptuju ter obiskali cerkvi sv. Ožbalta in sv. 
Petra in Pavla ali kot mi rečemo minoritski samostan. Pri 
tem smo pridobili dva žiga, ki smo ju vstavili v našo po-
hodno listino. V zgodnjem popoldnevu smo prispeli v do-
mači kraj pred cerkev sv. Martina na Hajdino, kjer nas je 
sprejel naddekan Marijan Fesel in nas prijazno povabil v 
veroučno učilnico ter nas postregel z osvežilno pijačo. Za 
prijazen sprejem in druženje se mu pohodniki Jakobove 
poti lepo zahvaljujemo.
Vse ljubitelje pohodništva obveščamo, da se naslednje 
etape izvajajo ob petkih, in ne ob sobotah, kot je napisano 
v načrtu pohodov. 
Vse informacije dobite vsak četrtek na sedežu društva od 
17. do 19. ure ali pri predsedniku društva Jožetu Majerho-
ferju na tel. številki 041 326 915. 
Lepo vabljeni na naslednje pohode: 5. julij: Poljčane–Voj-
nik, 20. julij: Veliki vrh (Košuta, Karavanke) in 2. avgust: 
naslednja etapa Jakobove poti Vojnik–Polzela.

Besedilo in foto: Slavko Burjan

Po Jakobovi romarski poti – romanje Hajdina–Ptujska 
Gora

Člani Planinskega društva Hajdina smo v soboto, 8. junija, peš romali k Mariji pod plaščem na Ptujsko Goro. Romanje 
je organizirala župnija Hajdina. Skupaj z župljani župnije Hajdina smo prehodili dobrih deset kilometrov poti. Trasa je 
potekala po Jakobovi markirani poti in je peta etapa v sklopu romanja po tej poti, ki poteka v tako imenovani prekmur-
sko-štajerski veji (trasa od Kobilja do Ljubljane in naprej po gorenjski veji do Višarij).
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Gasilci iz gasilskih društev Draženci, Hajdina, Gerečja vas, 
Slovenja vas in Hajdoše so se na letošnjo Florjanovo nede-
ljo zaradi slabega vremena zbrali kar v župnijski cerkvi sv. 
Martina, kjer jih je sprejel farni župnik in naddekan Marijan 
Fesel, ki je ob navzočnosti diakona Primoža Lorbka daroval 
praznično mašo. Slovesnost v cerkvi sta z glasbo spremlja-
la godba na pihala občine Podlehnik in moški pevski zbor 
PGD Hajdoše, uvodni nagovor pa je imel Ivan Brodnjak, 
poveljnik GPO Hajdina. Med drugim je spomnil na to lepo 
tradicijo, ki jo v hajdinski fari in občini gasilci ohranjajo že 
osemindvajset let. 
»BODIMO PONOSNI IN VZTRAJNI GASILCI«
Brodnjak je obudil tudi spomin na lansko Florjanovo ne-
deljo, ko so bili nekateri gasilci iz občine Hajdina in širše 
na intervenciji ter pomagali odpravljati posledice po moč-
nem deževju. V nagovoru je orisal dogodke in dosežke od 
lanskega do letošnjega praznovanja, ob tem pa poudaril: 
»Gasilstvo je gojenje prijateljstva in pozitivnih medsebojnih 
odnosov tako med gasilci kot tudi v okolju, kjer živimo in kjer 
delamo za zadovoljstvo. Ostanimo takšni, kot smo! Krepimo 
samozavest in se izpopolnjujmo v znanju, da bomo resnično 
lahko pomagali ljudem takrat, ko nas potrebujejo. Bodimo 
ponosni in vztrajni, tako kot je bil sveti Florjan zvest svoji veri. 
Prepričan sem, da je zaradi nas gasilcev in številnih društev 
življenje na vasi in v občini veliko lepše in varnejše,« je še po-
vedal Ivan Brodnjak. 

Besedilo in foto: TM

Četrti maj je bil godovni dan sv. Florjana, ki velja za patro-
na proti požarom in poplavam in je zelo čaščeni zavetnik 
gasilcev. Na florjanovo se še danes v marsikateri župniji 
gasilci v gasilskih uniformah po stari šegi udeležujejo sve-
tih maš, tej tradiciji pa že dobrih dvajset let ostajajo zvesti 
tudi gasilci v Gasilskem poveljstvu občine (GPO) Hajdina.

Gasilci so se priporočili 
zavetniku sv. Florjanu

Praznična Florjanova nedelja na Hajdini

V Gerečji vasi uspešno izpeljali dva gasilska dogodka 
hkrati

V nedeljo, 12. maja, smo v Športnem parku Gerečja vas gostili spomladansko preverjanje operativne sposobnosti dru-
štev. Vzporedno je potekalo tudi 9. pionirsko tekmovanje za pokal Gerečje vasi.

Spomladansko preverjanje opera-
tivne sposobnosti društev ima velik 
pomen, saj v gasilske domove pokli-
če največ gasilcev. Vsi želijo namreč 
preizkusiti svoje sposobnosti po dalj-
šem zimskem premoru. Preverjanja se 
udeležijo vse ekipe društev iz Gasil-
skega poveljstva Hajdina. Skoraj vsa-
ko društvo se lahko pohvali z gasilci v 
vseh starostnih skupinah, od najmlaj-
ših pionirjev do najizkušenejših ve-
teranov. Ker dogodek ni tekmovalne 
narave, ekipe niso pod stresom, zato 
delujejo zbrano in preudarno. 
Zbrane sta na preverjanju nagovorila 
tudi župan mag. Stanislav Glažar in 
poveljnik Gasilskega poveljstva Hajdi-
na Ivan Brodnjak, ki je bil z udeležbo 
in delom ekip izjemno zadovoljen. 
Vzporedno je od 9. ure potekalo tudi 
9. pionirsko tekmovanje za pokal Ge-
rečje vasi. Tokrat je vreme zdržalo in 
ekipe najmlajših so lahko nemoteno 
opravljale svoje delo. Pionirji in pio-
nirke so se pomerili v vaji z vedrovko 
in prenosom vode. Vsako društvo je 
ponosno spremljalo svoje najmlajše 

desetine in navijalo. Ekipe so opravi-
le svoje, sodniki so bili korektni, zato 
je hitro sledila podelitev priznanj in 
pokalov. Letošnjega tekmovanja se je 
udeležilo devet ekip. Zmagali so pio-
nirji iz PGD Bukovci in pionirke iz PGD 

Hajdina. Zelo mlada in dokaj izkušena 
ekipa domačih pionirjev in pionirk iz 
PGD Gerečja vas je dosegla odlično 3. 
mesto. Čestitamo!

Urška Kiselak
Foto: Uroš Paveo
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Organizatorji smo se za pripravo tekmovanja v Športnem 
parku Gerečja vas dobili že v zgodnjih jutranjih urah. Po 
opravljenem delu smo vabilo na naše tekmovanje poslali 
tudi soncu, ki se najprej nanj nikakor ni želelo odzvati. Zelo 
je deževalo in mislili smo, da bo tekmovanje treba pre-
staviti na kak drug dan. Ekipe so kljub slabemu vremenu 
prihajale in odločili smo se, da tekmovanje izpeljemo. Po 
dvigu zastave se je tudi vreme začelo izboljševati in kmalu 
je bilo tekmovanje v polnem zagonu. Prišle so tudi ekipe 
iz drugih delov Slovenije, ki že dolga leta prijateljujejo z 
našim društvom, predvsem z našimi odličnimi veterani. 
Gasilci in gasilke so tekmovali v različnih kategorijah: člani 
in članice ter veterani in veteranke. Po opravljenih vajah 

so ekipe zadovoljno posedale in klepetale ter že nekoliko 
nestrpno čakale na razglasitev rezultatov. Po uspešno kon-
čani podelitvi pokalov in priznanj so se ekipe poslovile in 
odpravile v domače gasilske domove. Veseli smo, da smo 
dan kljub mokrotnemu terenu izpeljali brez poškodb tek-
movalcev in drugih udeležencev. 
Domači člani smo po končanem uradnem delu strnili misli 
in ugotovili, da je bilo tekmovanje uspešno izpeljano. Vsi 
skupaj se že veselimo tekmovanja v prihodnjem letu s še 
večjim številom tekmovalnih ekip in – upajmo – boljšim 
vremenom. 

Urška Kiselak
Foto: Kaja Intihar

Člansko in veteransko gasilsko tekmovanje za pokal 
Gerečje vasi

V Sloveniji obeležujemo 27. aprila dan upora proti okupatorju. Ta dan je dela prost in že pred nekaj leti je postal tradici-
onalni datum za člansko in veteransko gasilsko tekmovanje v Gerečji vasi. Letošnjega tekmovanja se je kljub deževne-
mu vremenu udeležilo kar 23 tekmovalnih enot. 

Že dopoldne so tekmovali najmlajši 
gasilci. V konkurenci pionirjev je na-
stopilo 14 ekip, dve sta bili ekipi pio-
nirk. Pri pionirkah so zmagale pionir-
ke PGD Bukovci pred domačinkami 
– pionirkami PGD Hajdoše. Med pio-
nirji so slavili mladi gasilci PGD Bukov-
ci pred ekipama Spuhlje in Kicarja.
ZMAGA ZA ČLANE B IN ČLANICE B 
PGD HAJDOŠE
Tekmovalcem so na zaključni razgla-
sitvi članskega tekmovanja in po-
delitvi nagrad med drugim čestitali 
podpoveljnik GZS in poveljnik OGZ 
Ptuj Zvonko Glažar, podžupan obči-
ne Hajdina Franc Krajnc, predsednik 
PGD Hajdoše Davorin Vidovič in dru-
gi gostje. Rezultate tekmovanja je raz-
glasila predsednica komisije B Katja 
Bedrač. 
V konkurenci članov A je 1. mesto pripa-
dlo ekipi PGD Podgorci, pri članicah A je 
zmagala ekipa PGD Šmartno na Pohor-
ju, člani B in članice B PGD Hajdoše pa 
so bili tokrat na najvišji stopnički.

TM 

Gasilci že sedemindvajsetič za 
pokal Hajdoš, prvič tekmovanje za 

pionirje
V Športnem parku Hajdoše je bilo v soboto, 25. maja, že 27. mednarodno tek-
movanje za pokal Hajdoš in tudi letos znova za pokal Gasilske zveze Slovenije, 
prvič pa je PGD Hajdoše izpeljalo tudi tekmovanje za pionirje in pionirke. Na 
gasilskem tekmovanju so bili tudi gostje iz Avstrije, Hrvaške in Slovaške.

Utrinki z letošnjega velikega gasilskega tekmova-
nja v Hajdošah, kjer so prvič nastopili tudi pionirji.

Foto: arhiv PGD Hajdoše
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Članice, člani, starejši gasilci in pod-
porni člani PGD Slovenja vas smo se v 
soboto, 18. maja, odpravili na strokov-
no ekskurzijo. Tokratna smer našega 
potovanja je bilo Prekmurje. Obiskali 
smo Prostovoljno gasilsko društvo 
Murska Sobota, ki je V. kategorije in 
ima poklicno jedro. Navdušenja naših 
članov nad opremo, ki jo imajo v dru-
štvu, ni manjkalo. Najbolj zanimivo je 
bilo, ko so se naši gasilci povzpeli na 
dvižno lestev njihovega orodnega vo-
zila. Ogledali smo si tudi proizvodnjo 

znanega paradižnika Lušt, okrepčali 
smo se s tradicionalnim prekmurskim 
bogračem na podeželski kmetiji Pas-
sero v Tešanovcih, kjer imajo tudi čo-
koladnico in sušilnico mesa. 
V Bogojini smo si ogledali znano Pleč-
nikovo cerkev in se na pokopališču 
spomnili naših duhovnikov, Pavla in 
Ivana Pucka. Pot nas je nato vodila 
v Ormož, kjer nas je v kraju Lešnica 
pričakal gospod Leskovar. Postreženi 
smo bili z dobro kapljico, ki jo pride-
luje Vinogradništvo Leskovar, ki pa je 

tudi dobavitelj vina našemu gasilske-
mu društvu. Organizator poti je bil naš 
namestnik predsednice Tomaž Kokol. 
Svoje delo je odlično opravil, zato se 
mu iskreno zahvaljujemo. Za dobro 
voljo je poskrbel Benjamin Sluga s 
harmoniko. Tako ni manjkalo smeha 
in razigranosti. Kot vedno je dan minil 
zelo hitro in ponovno je bil sklep ude-
ležencev ob zaključku ekskurzije, da 
zadevo ponovimo v naslednjem letu.
Dragica Vegelj, 

predsednica PGD Slovenja vas

Članice in člani PGD Slovenja vas na obisku pri gasilcih PGD Murska Sobota
Foto: arhiv društva

Strokovna ekskurzija članov PGD Slovenja vas
Oboji pa so že z uvrstitvijo v končnico izpolnili pričako-
vanja pred sezono, ki so bila izražena prav z uvrstitvijo v 
zgornji del lestvice. 

21. krog, končnica: Hajdina – Gerečja vas 0:2 (0:0)
Strelec: Simon Oduh (59., 75.)
Hajdina: Miha Krajnc (Robert Travnikar), Matjaž Črnko, 
Aljoša Ornik (Damjan Skela), Ino Prelog, Marcel Vindiš, 
Nino Kuhar, Nik Veličkovič, Aleksej Muhič, Žan Vratič (Jan 
Zupanič), Jan Cesar (Gregor Mar), Tomi Štumberger
Gerečja vas: Alen Frlež, Jože Šmigoc, Tadej Habjanič, Nino 
Šešo, Simon Oduh, Tadej Rozman, Miha Lešnik, Rok Saga-
din (Damjan Hertiš), Nejc Lončarič, Sergej Krajnc, Matic 
Ravnjak

Z nižjimi pričakovanji so se sezone lotili v Skorbi, kjer so bili 
kot novinci v ligi v precej težkem položaju, saj so sezono 
izpeljali izključno z domačimi močmi. V končnici sezone 
so nanizali nekaj dobrih predstav (zmagi proti Stojncem 
v gosteh in z Apačami doma), a je bilo to na koncu veliko 
premalo za obstanek. 

20. krog, končnica: Skorba – Apače 3:1 (2:1)
Strelci za Skorbo: Kaučič, Horvat, Skledar
Skorba: Tomaž Gabrovec, Jaša Toplek, Dejan Horvat, Ma-
tjaž Ogrinc, Samo Šimenko (Andrej Horvat), Ino Šimenko, 
Danijel Kaučič, Kajetan Brodnjak, Nejc Ogrinc, Jan Skledar, 
Benjamin Ciglar

Zanimiv je tudi pogled na lestvico najboljših strelcev Su-
perlige, kjer je na vrhu sezono končal Tomi Štumberger 
(Hajdina), na visokem 3. mestu pa se je znašel Kajetan 
Brodnjak (Skorba). Ta je v 19. krogu v Stojncih na eni sami 
tekmi dosegel kar pet zadetkov! Najboljši strelec v ekipi 
Gerečje vasi je bil s šestimi goli Aleš Požegar, enako število 
jih je dosegel tudi Andrej Horvat (Skorba).

Najboljši strelci:
19 zadetkov: Tomi Štumberger (Hajdina)
15 zadetkov: Uroš Simonič (Podvinci)
14 zadetkov: Damjan Antolič (Bukovci), Kajetan Brodnjak 
(Skorba)
12 zadetkov: Aleš Čeh (Podvinci)
10 zadetkov: Peter Vogrinec (Markovci), Gregor Hebar (Bu-
kovci), Silvo Meznarič (Stojnci), Jernej Orovič (Podvinci), 
Rok Svenšek (Podvinci) …

Najboljši strelci: 
21 zadetkov: Miha Leben (Zavrč)
15 zadetkov: Thomas Pihler (Grajena)
13 zadetkov: Denis Potočnik (Zavrč)
12 zadetkov: Žiga Domjan (Zavrč)
10 zadetkov: Blaž Šegula (Gorišnica), Klemen Zlatnik (Or-
mož) …

Nogomet – lige MNZ Ptuj
V začetku junija so se končala tekmovanja pod okriljem Medobčinske nogometne zveze (MNZ) Ptuj, v katerih tekmuje 
tudi pet moštev iz občine Hajdina

1. PODVINCI 22 15 5 2 75:26 50
2. CIRKULANE 22 12 8 2 46:20 44
3. BUKOVCI 22 12 6 4 50:26 42
4. GEREČJA VAS 22 9 1 12 36:55 28
5. HAJDINA 22 7 4 11 45:50 25
6. STOJNCI 22 9 5 8 45:46 32
7. PRAGERSKO 22 8 3 11 29:48 27
8. APAČE 22 7 4 11 35:45 25
9. MARKOVCI 22 6 4 12 30:41 22
10. SKORBA 22 4 2 16 31:65 14

1. LIGA MNZ PTUJ
1. ZAVRČ 20 14 3 3 70:35 45
2. BOČ POLJČANE 20 10 4 6 47:24 34
3. GRAJENA 20 11 1 8 52:58 34
4. TRŽEC 20 9 3 8 40:46 30
5. GORIŠNICA 20 5 6 9 35:39 21
6. SREDIŠČE OB DRAVI 19 7 3 9 37:46 24
7. PODLEHNIK 19 6 5 8 34:47 23
8. ORMOŽ 19 6 4 9 39:39 22
9. LESKOVEC 19 3 5 11 30:50 14

Nogometaši Hajdine in Gerečje vasi so sezono 2018/19 v Superligi končali na 
4. oz. 5. mestu. 
Foto: Črtomir Goznik

SUPERLIGA
Trojica izmed njih je nastopila v Superligi, najvišji ligi MNZ 
Ptuj, kjer je naslov prvaka na koncu osvojila ekipa iz Pod-
vincev, ki letos praznuje 40-letnico delovanja. Podvinčani 
sicer v dodatnih kvalifikacijah za napredovanje v 3. Ligi – 
vzhod niso bili uspešni, ugnala jih je ekipa Brunšvika. 
V Superligi je pred končnico potekal zelo zanimiv boj za 

uvrstitev v Ligo za prvaka (med prvih pet), preostala pete-
rica se je merila v Ligi za obstanek. Prav v zadnjem trenutku 
so v zgornji del lestvice smuknili Gerečani, to jim je uspelo 
s prestižno zmago na Hajdini (0:2). Hajdina in Gerečja vas v 
končnici, kjer je vsaka ekipa odigrala še štiri srečanja, nista 
bili uspešni; Hajdinčani so doživeli štiri poraze, Gerečja vas 
pa je edino zmago slavila na Hajdini (znova 0:2).
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Po odigranih tekmah je bil na spo-
redu uradni del, na katerem so bila 
podeljena priznanja dosedanjim 
predsednikom (dva med njimi sta že 
preminula), prijateljskim društvom 
ter občini Hajdina in Športni zvezi ob-
čine Hajdina. Ob tej priložnosti je bil 
izdan tudi bogat zbornik ŠD Hajdoše, 
ki ga je uredila Tjaša Glažar, izšel pa je 
ob pomoči občine Hajdina. 
PODELJENA PRIZNANJA
Priznanja so prejeli dosedanji predse-
dniki Peter Kaučevič, Srečko Šilak, Do-
minik Poznič, Slavko Burjan, Branko 
Burjan, Alfonz Strnad, Stanko Glažar 
st., Edi Zajšek, Jože Zajšek, Jože Ornik, 
Gregor Glažar, Leopold Valh, PGD Haj-
doše, Društvo žensk Hajdoše, Kulturno 
društvo Valentin Žumer Hajdoše, Va-
ški odbor Hajdoše, ŠD Gerečja vas, ŠD 
Hajdina, ŠD Slovenja vas, ŠD Draženci, 
ŠD Skorba, Občina Hajdina in Športna 
zveza občine Hajdina. Predsednik ŠD 
Hajdoše Leopold Valh je ob tej pri-
ložnosti med drugim povedal: »Klub 
je v vseh teh letih uspešno deloval in se 
razvijal na vseh področjih, veliko je bilo 
tudi vlaganj v izgradnjo in vzdrževanje 

ustrezne infrastrukture. Trud je vedno 
poplačan z nastopi domačega kluba 
na domačem igrišču, ki je obenem tudi 
prostor za različna srečanja in priredi-
tve. Veliko nam pri delovanju poma-
ga občina Hajdina, ki ima z županom 
mag. Stanislavom Glažarjem na čelu za 
delovanje športa ustrezen posluh. Tudi 
v prihodnje si želimo podobne podpore, 
naše želje pa so v prihodnosti poveza-
ne z ustreznim vzdrževanjem sedanje 
infrastrukture in ureditvijo morebitnih 
manjših izboljšav.«

Jože Mohorič, Štajerski tednik
Foto: Tadej Horvat

Praznovali 40-letnico ŠD Hajdoše

Športno društvo Hajdoše je 15. junija organiziralo prireditev ob 40-letnici delovanja. V sklopu prireditve sta bila izve-
dena članski (pet ekip) in veteranski (štiri ekipe) turnir, ki so se ga so se udeležile ekipe iz občine Hajdina. Tekme niso 
imele strogo tekmovalnega značaja, v ospredju je bilo druženje.

Predsednik ŠD Hajdoše Leopold Valh in župan 
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar

Prejemniki priznanj

2. LIGA MNZ PTUJ
V 2. ligi MNZ Ptuj sta iz občine Hajdina nastopili ekipi Haj-
doš in Slovenje vasi. Uspešnejši so bili prvi, saj so v sezo-
ni dosegli šest zmag, nogometaši Slovenje vasi pa le dve. 
S tisto v zadnjem krogu proti Zgornji Polskavi (8:0) so se 
srečno rešili zadnjega mesta. 

13. krog: Hajdoše – Slovenja vas 2:1 (2:1)
Strelci: 1:0 M. Novak (11.), 2:0 Vogrinec (38.), 2:1 Rajh (45., 
z 11 m)
Hajdoše: Roman Kaisersberger, David Kolarič, Gregor Gla-
žar, Matej Novak, Damjan Tomić, Niko Glažar (Aljaž Kaisers-
berger), Dejan Novak (Boštjan Kurež), Mitja Petek, Tadej 
Bauman, Danijel Vogrinec, Tine Glodež
Slovenja vas: Luka Novak, Gregor Gasenburger, Gregor 
Vrečar, Marko Košir (Blaž Babšek), Jan Vidovič, Dušan Panič, 
Jani Lenart (Aljaž Šešo), Alen Rajh, Ladislav Drosk, Aleksan-
der Kumer, David Žalar

Pri Slovenji vasi je bil najboljši strelec David Žalar z osmimi 

goli, pri Hajdošah sta po štiri prispevala Mitja Petek in Da-
mijan Gajser.

Najboljši strelci:
22 zadetkov: Rok Letonja (Majšperk picerija Špajza)
15 zadetkov: Andrej Pulko (Mladinec Lovrenc), David Rojs 
(Makole Bar Miha)
12 zadetkov: Marko Pislak (Majšperk picerija Špajza)
11 zadetkov: Robert Bratkovič (Majšperk picerija Špajza)

Jože Mohorič

1. MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA 16 15 0 1 80:17 45
2. MAKOLE BAR MIHA 16 11 2 3 58:28 35
3. ROGOZNICA SLOFIN 16 11 2 3 45:30 35
4. MLADINEC LOVRENC 16 6 3 7 33:37 21
5. POLSKAVA AVTOP. GROBELNIK 16 5 4 7 29:30 19
6. HAJDOŠE 16 6 1 9 22:49 19
7. ZGORNJA POSLKAVA 16 6 0 10 26:51 18
8. SLOVENJA VAS 16 2 3 11 29:47 9
9. OPLOTNICA 16 2 1 13 17:50 7

Utrinek s tekmovanja veteranskih ekip

Spominske skulpture ob 40-letnici ŠD Hajdoše

Dve zlati medalji za Jureta Gerečnika
Na karate tekmovanju Jarenina Open 
so nadobudni Hajdinčani pokazali do-
bro formo. Odličen je bil Jure Gerečnik.
Kate posamezno do 7 let: 2. mesto Ajda 
Matjašič (ekipno 1. mesto)
Kate posamezno 9–10 let: 3. mesto 
Luka Vauda
Borbe posamezno 9–10 let: 1. mesto 
Luka Vauda (ekipno 2. mesto)
Borbe posamezno 12–13 let: 1. mesto 
Jure Gerečnik (ekipno 1. mesto)
HAJDINSKI KARATEISTI ZNOVA USPE-
ŠNI
V maju je v Novigradu potekalo med-
narodno prvenstvo v karateju Istria 
Open. Tekmovanja so se udeležili tudi 
karateisti Hajdine in Kidričevega. 
Zbralo se je štiristo petdeset tekmoval-
cev iz Italije, Anglije, Romunije, Poljske, 
Norveške in Slovenije. Za karateiste 
Hajdine in tudi Kidričevega je bilo to 
predzadnje tekmovanje pred svetov-
nim prvenstvom v Bratislavi, ki je pote-
kalo od 19. od 22. junija.
Odlični nastopi posameznikov in osvo-
jene medalje so več kot zaslužene, kar 
je dober kazalnik za prihodnost, saj je 
to bila prva resna mednarodna izku-
šnja za karateiste iz obeh občin. 

REZULTATI
Kate posamezno do 7 let: 3. mesto Ajda 
Matjašič, WKSA Hajdina
Borbe posamezno do 11 let: 3. mesto 
Matevž Peklar, WKSA Hajdina
Borbe posamezno do 13 let: 3. mesto 
Jure Gerečnik, WKSA Hajdina
Skupaj je bilo osvojenih dve zlati, ena 
srebrna in šest bronastih medalj.
»Zavedati se moramo, da tekmovalna 
pot naših mladih športnikov zahteva ve-
liko več. Doseženi rezultati so dokaz po-
stopnosti tekmovanj in navsezadnje tudi 
treningov. Za še boljše rezultate mora-
mo vložiti več, pomembni sta resnost in 

rednost na treningih. Potencial je samo 
kapital, ki ga je treba oplemenititi in ni 
konstanten,« je povedal trener Ljubo 
Javoršek.

Besedilo in foto: Dušanka Špehonja, 
WKSA Hajdina

Skupinska fotografija uspešnih mladih karateistov WKSA Hajdina in Shofukan Kidričevo

Karateisti na Istria Open

Nogometni prijatelji so nazdravili jubileju ŠD Haj-
doše
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V prvi tekmi predkroga v Slovenskih 
Konjicah so premagali ekipo ND Dra-
vinja z rezultatom 3:2. Potem ko so 
domačini ob nevihtnih pogojih in na 
igrišču z umetno travo hitro povedli 
že z 2:0, so naši fantje in Lea v drugem 
polčasu in potem, ko je posijalo sonce, 
zbrali dodatno motivacijo ter dosegli 
kar tri zadetke. Dva od teh je prispe-
vala prav Lea, zadnjega, zmagovitega, 
pa najmanjši in tudi najmlajši igralec v 
naši ekipi, Blaž Lipavšek. To je bil gol, ki 
ga redko vidimo tudi v starejših staro-
stnih kategorijah. Razveseljivo je tudi 
dejstvo, da so bili na tekmi prisotni 
praktično vsi starši naših otrok, kar je 
dalo naši ekipi dodatnega zagona. Po-
hvala velja tudi našemu strokovnemu 
vodstvu, ki je v težkih trenutkih tekme 
ostalo povsem mirno in dočakalo naše 
trenutke v drugem polčasu.
Tudi v drugi tekmi predkroga kvali-
fikacij so naši fantje in Lea premagali 
ekipo Dravinje, tokrat še bolj prepri-
čljivo kot na prvi tekmi. Rezultat 6:0 
pove vse. Tekmec je sicer bil močno 
oslabljen, a to ne zmanjšuje uspeha 
naše ekipe. V dveh tekmah smo se za-
gotovo pokazali kot boljši tekmec in 
smo upravičeno napredovali v nasle-
dnji krog. Tokrat je bil zelo razpoložen 
Dani Červek, ki je dosegel kar pet za-
detkov. 
V zadnjem krogu kvalifikacij nas je ča-
kala močna ekipa NK Jarenina. Žal smo 
že na prvi tekmi bili močno oslabljeni, 
saj so nekateri fantje imeli šolske ob-

veznosti, vsekakor pa je tudi tekmec 
bil premočan za nas. Na gostovanju 
smo izgubili z 0:7, kar vsekakor priča 
o veliki kakovostni razliki med eki-
pama. Tudi na drugi tekmi, ki smo jo 
odigrali pred domačimi navijači, so 
bili gostje iz NK Jarenina prepričljivejši 
(poraz 0:5), tako da so več kot zaslu-
ženo napredovali v 1. SNL U15. Kljub 
neuspehu v teh kvalifikacijah vse če-
stitke celotni ekipi s trenerjem Seba-
stjanom Jambriškom na čelu, ki mu 
je v razmeroma kratkem času (febru-
ar–junij 2019) uspelo povezati ekipo, 
vliti ogromno pozitivne energije med 
otroke in tudi starše ter ne nazadnje 
doseči lep uspeh. Čestitke še enkrat in 
uspešno še naprej v naši ONŠ Golgeter 
Hajdina.

Sandi Mertelj

Ekipa ONŠ Golgeter Hajdina U15 pred tekmo v Slovenskih Konjicah

Ekipa U15 
ONŠ Golgeter 

Hajdina v 
kvalifikacijah za 

1. SNL U15
Nogometaši U15 ONŠ Golgeter Hajdi-
na so se po uspešnih igrah v ligi MNZ 
Ptuj uvrstili v kvalifikacije za 1. Slo-
vensko nogometno ligo U15.

Ekipa ONŠ Golgeter Hajdina U15 po domači zmagi proti ekipi ND Dravinja

Utrinek s tekme v Jarenini

12. turnir Golgeter Hajdina znova turnir presežkov

Otroška nogometna šola Golgeter Hajdina je uspešno izpeljala tudi 12. turnir Golgeter Hajdina 2019 za mlade nogome-
taše. Ta je letos potekal 15. in 16. junija v Športnem parku v Gerečji vasi, kjer se ga je udeležilo 50 ekip oz. več kot 550 
otrok.

V dveh dneh je potekalo tekmovanje v šestih starostnih 
kategorijah: v soboto v kategorijah U8, U10 in U13, v ne-
deljo pa še v kategorijah U7, U9 in U11. Glede vzdušja na 
turnirju ni treba izgubljati besed, spet smo poskrbeli za 
pozitivno energijo tako otrok kot tudi njihovih staršev in 
trenerjev. Naši turnirji so namreč znani po tem, da istoča-
sno potekata »dve zgodbi« – tekmovalni del, kjer zmagu-
jejo otroci, in družabni del, kjer prednjačijo njihovi starši. 
Turnir so si ogledali tudi predstavniki občine Hajdina z 
županom občine Hajdina mag. Stanislavom Glažarjem na 
čelu in bili nad potekom tekmovanja vidno navdušeni.
Vodja Otroške nogometne šole Golgeter Hajdina Sandi 
Mertelj je po turnirju povedal: »Organizacija takšnega 
turnirja nikakor ni preprosta, a iz leta v leto nam gre bolje. 
Brez pomoči staršev, ki pred turnirjem in med njim prisko-
čijo na pomoč, turnirja ne bi mogli organizirati na tako vi-
sokem nivoju. Zato še enkrat iskrena zahvala predvsem 
njim. Vsako leto se nam pridruži okrog 50 ekip, kar priča 
o dejstvu, da se ekipe iz leta v leto rade udeležujejo naše-
ga turnirja, ki je znan predvsem po sproščenem vzdušju, 
korektnem navijanju gledalcev in otroški zabavi. Tudi po 
tekmovalni plati smo lahko zadovoljni, saj so vse naše eki-
pe ONŠ Golgeter Hajdina prikazale odlične igre, kar pri-
ča o dobrem delu v naši nogometni šoli. Čestitke še enkrat 
vsem zmagovalnim ekipam in najboljšim posameznikom.«

U7 ONŠ Golgeter Hajdina
U7 ONŠ Golgeter Hajdina

U10 ONŠ Golgeter Hajdina

U13 ONŠ Golgeter Hajdina
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Osnovni cilji delovanja naše šole so 
tudi v letošnji sezoni bili enaki, to je, 
da so se otroci dobro počutili pri nas, 
da so uživali v igranju nogometa in da 
so se znova in znova vračali na nogo-
metna igrišča. Predvsem pri mlajših 
starostnih kategorijah do U13 rezultati 
tudi letos niso bili v ospredju, čeprav je 
vedno lepo zmagati. Pomembnejše je 
bilo, da so se otroci navajali na delo v 
skupinah, se družili med seboj, nabirali 
nogometne izkušnje, predvsem pa se 
veliko zabavali.
Z mladinsko U19 in kadetsko U17 eki-
po smo letos premierno nastopili v 2. 
SNL – vzhod, kjer pa smo žal na koncu 
sezone izpadli. Malo slabša igralska za-
sedba, premalo izkušenj strokovnega 
kadra, predvsem pa nepravočasna pri-
lagoditev na ligo, vse to so bili dejavni-
ki, ki so nas na koncu žal pripeljali do 
ponovnega nastopanja v ligi MNZ Ptuj. 
Čim prej se želimo vrniti v 2. ligo, a vse-
eno, treba se bo na novo organizirati, 
pridno trenirati, predvsem pa preiti 
skozi zelo zahtevne kvalifikacije. Ekipa 
se je v tej sezoni udeležila tudi skupnih 
tridnevnih nogometnih priprav v Novi 
Gorici.
Ekipa starejših dečkov U15 je po slab-
šem jesenskem delu sezone v pomla-
dnem delu doživela pravi razcvet. Nov 
trener in trije novi igralci so ekipi dali 
nov zagon, novo energijo, kar je na 
koncu pomenilo, da so fantje celo na-
stopili v kvalifikacijah za vstop v 1. SNL 
U15. Žal so v drugem krogu kvalifikacij 
naleteli na preveliko oviro (NK Jareni-
na), kar pa ne zmanjšuje uspeha celo-

tne ekipe z novim trenerjem na čelu. 
Želimo si, da bi nova ekipa nadaljevala 
takšen tempo ter nas tudi v prihodnji 
sezoni razveseljevala z dobrimi igrami 
in pozitivnimi rezultati. Tudi ekipa U15 
se je v tej sezoni udeležila skupnih tri-
dnevnih nogometnih priprav v Novi 
Gorici.
Ekipa U13 je v letošnji sezoni nastopila 
v ligi z najboljšimi ekipami tega konca, 
žal pa precej neuspešno. Razlogov je 
več, zagotovo tudi dejstvo, da so nas 
pred začetkom sezone zapustili dolo-
čeni ključni igralci. Kljub temu smo na-
birali izkušnje za prihodnja leta. Prepri-
čani smo, da bodo rezultatsko precej 
boljša.
Ekipe starejših in mlajših cicibanov 
U11, U10, U9 in U8 so skozi celotno 
sezono nastopile v ligah MNZ Ptuj, v 
projektu zimski nogometni festival Rad 
igram nogomet, odigrale številne prija-
teljske tekme in se udeleževale števil-
nih turnirjev v bližnji okolici. Fantje in 
dekleta so se pridno udeleževali tre-
ningov in tekem, s tem pa nabirali tudi 
nova nogometna znanja, ki jih bodo v 
prihodnje s pridom uporabljali.
V naši ONŠ je v tej sezoni zelo aktivno 
delovala tudi najmlajša skupina U7, v 
katero so bili vključeni otroci prvega 
razreda OŠ in tudi otroci vrtcev. Pro-
gram v tej skupini je bil v prvi meri na-
menjen spoznavanju nogometne igre, 
tehnikam vodenja žoge in predvsem 
pravilnega teka. Udeleževali smo se 
tudi številnih turnirjev in drugih do-
godkov, vsekakor pa je bilo pomemb-
no, da smo otroke v tej starostni kate-

goriji »zastrupili« z igranjem nogometa 
v naši ONŠ.
Prepričan sem, da smo z vidika orga-
nizacije delovanja šole spet naredili 
korak naprej. Strokovno delo po po-
sameznih selekcijah je iz leta v leto 
boljše, saj so vsi naši trenerji strokovno 
izobraženi in imajo potrebne licence 
za vodenje treningov mlajših kategorij. 
Aplikacija ClubForce, ki smo jo trenerji 
uporabljali pri svojem delovanju, nam 
je omogočala celovit pregled strokov-
nega dela, hkrati pa je tudi ponudila 
številne evidence udeležbe na trenin-
gih, tekmah, turnirjih idr. Organizirali 
smo tudi dva turnirja, zimskega in le-
tnega. Na obeh turnirjih je bilo čutiti 
zadovoljstvo vseh vključenih. Ekipe 
U15, U17 in U19 so opravile tridnevne 
skupne priprave v Novi Gorici. Vsem 
otrokom smo v letošnji sezoni ponudili 
nabavo enotne športne opreme, za še 
večjo prepoznavnost naše nogometne 
šole. Pridobili smo tudi maskoto ONŠ 
Golgeter Hajdina – hajdinskega bikca, 
ki se že pridno udeležuje naših števil-
nih dogodkov. 
Skratka, uspešno smo končali zgodbo 
številka 12. Prihajajo novi obrazi, obli-
kujejo se že nove generacije igralcev 
in z veseljem zremo v hajdinsko nogo-
metno prihodnost. Ob koncu še enkrat 
hvala vsem, ki podpirate našo uspešno 
zgodbo, od občine Hajdina in župana 
do trenerjev in ne nazadnje do vseh 
staršev ter otrok, zaradi katerih se vse 
to tudi dogaja.
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Končana je 12. sezona ONŠ Golgeter Hajdina
Konec junija 2019 se končuje že 12. zaporedna sezona delovanja ONŠ Golgeter Hajdina. V tej sezoni smo v tekmovanju 
MNZ Ptuj in NZS nastopili z devetimi selekcijami v vseh starostnih kategorijah, od najmlajših cicibanov U7 vse do mla-
dincev U19. Vključenih je bilo več kot 150 otrok iz občine Hajdina in bližnje okolice, kar priča o tem, da je bilo preteklo 
delo opravljeno več kot odlično.

V kategoriji U7 je slavila ekipa NK Pod-
vinci. Tekmovalo je deset ekip, in sicer 
še: ONŠ Golgeter Hajdina 1 in 2, NŠ Go-
rišnica, NK Aluminij 1 in 2, NK Šentjur, 
NŠ Marinko Galič 1 in 2 ter NK Maribor 
Tabor. Vsi otroci so prejeli spominske 
medalje, najboljše štiri ekipe pa še po-
kale.
V kategoriji U8 je tekmovalo osem ekip: 
ONŠ Golgeter Hajdina, NK Miklavž, NK 
Aluminij, NK Pohorje 1 in 2, NŠ Drava 
Ptuj, NK Maribor Tabor in NK Grajena. 
Najboljši so bili igralci NK Miklavž, ki so 
v finalu premagali ekipo NK Aluminij. 
Vsi otroci so prejeli spominske meda-
lje, najboljše štiri ekipe pa še pokale.
V kategoriji U9 je nastopilo osem ekip. 
Ekipa NŠ Gorišnica je v finalu prema-
gala NK Videm, tretje mesto je osvojila 
ekipa NK Podvinci, ki je premagala eki-
po NK Dornava. 

V kategoriji U10 je nastopilo šest ekip, 
najboljši pa so bili igralci NK Dobrovce. 
Nastopile so še ekipe ONŠ Golgeter 
Hajdina, NK Miklavž, NK Maribor Tabor, 
NK Cirkulane in NK Grajena.
V kategoriji U11 je nastopilo deset 
ekip, najboljši pa so bili igralci ekipe NK 
Mons Claudius iz Rogatca, ki so v fina-
lu premagali ekipo NK Miklavž. Tretje 
mesto je osvojila ekipa NŠ Gorišnica, 
ki je bila po izvajanju kazenskih strelov 
boljša od ekipe NK Grajena.
V kategoriji U13 je nastopilo pet ekip, 
najboljši so bili igralci NK Drava Ptuj, 
drugo mesto je osvojila ekipa NK Mi-
klavž, tretje mesto NK Aluminij, četrto 
mesto ONŠ Golgeter Hajdina, peto me-
sto pa NK Dornava.

SM

U9 ONŠ Golgeter Hajdina

U8 ONŠ Golgeter Hajdina

U11 ONŠ Golgeter Hajdina

Pregled najboljših po turnirju: 

U7: NK Podvinci, NK Aluminij, NŠ Marinko Galič 1, ONŠ Golgeter Hajdina 1
U8: NK Miklavž, NK Aluminij, NK Drava Ptuj, NK Pohorje 1
U9: NŠ Gorišnica, NK Videm, NK Podvinci, NK Dornava
U10: NK Dobrovce, NK Miklavž, ONŠ Golgeter Hajdina, NK Maribor Tabor
U11: NK Mons Claudius, NK Miklavž, NŠ Gorišnica, NK Grajena
U13: NK Drava Ptuj, NK Miklavž, NK Aluminij, ONŠ Golgeter Hajdina

V hvaležen spomin
1. Jože Pauman, Zg. Hajdina 51.
2. Stanislav Požgan, Gerečja vas 2a.
3. Anton Ambrož, Skorba 8.
4. Ana Pulko, Skorba 51b.

Nogometna ekipa županov – Lana 2019
Nogometna ekipa županov, ki delu-
je v okviru Skupnosti občin Slovenije 
že od leta 2008, se je v času od 17. do 
19. maja udeležila nogometnega tur-
nirja poimenovanega Alpe Jadran. Na 
turnirju so ob nogometni ekipu župa-
nov iz Slovenije, sodelovale še ekipe 

županov iz Južne Tirolske, Avstrije in 
Hrvaške.
Prvi dan srečanja je bil namenjen spo-
znavanju in druženju med župani. 
Naslednjo dopoldne so si župani vseh 
ekip ogledali občino Lana, ter obči-
no Merano. V slednji ima pomembno 

vlogo zdraviliški turizem, medtem ko 
ima v občini Lana pomembno vlogo 
ob turizmu tudi sadjarstvo.
Popoldan so se župani udeležili no-
gometnega turnirja, kjer so se ekipe v 
prijateljskem vzdušju pomerile v veli-
kem nogometu.

Nogometno ekipo županov so sestavljali: (zgornja vrsta z leve) Branko Ledinek 
(Rače - Fram), Uroš Brežan (Tolmin), Jože Kužnik (Polzela), Roman Medik (Sre-

dišče ob Dravi, podžupan), Danijel Vrbnjak (Ormož), Janko Kopušar (Šmartno 
ob Paki), Roman Richter (Pesnica, podžupan), Miran Jurkošek (Štore), Marko 

Soršak (Hoče - Slivnica), Mitja Horvat (Duplek), Jurij Borko (Središče ob Dravi), 
Stanislav Glažar (Hajdina, kapetan ekipe); (spodnja vrsta z leve) Ladislav 

Pepelnik (Ruše, podžupan), Franjo Golob (Vuzenica), Peter Misja (Podčetrtek), 
Milan Gabrovec (Markovci), Stanko Gjerkeš (Lendava, podžupan), Sebastian 

Toplak (Podlehnik), Aco Šuštar (Vodice), Miha Mohor (SOS), Branko Belec 
(Križevci) in Egon Repnik (Miklavž na Dravskem polju).
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Intenzivnost UV-sevanja je odvisna od 
letnega časa in dela dneva, naše lokacije, 
količine ozona v ozračju in prekritosti neba z 
oblaki. Poleti sonce sije močneje, še posebej 
opoldne, ko je še močnejše kot v drugih delih 
dneva. Učinek sevanja lahko še dodatno 
okrepi bližina vode, ki odbija sevanje. Na 
intenzivnost sonca pa vpliva tudi lokacija 
– bližje ko ste ekvatorju, močnejši so sončni 
žarki in višjo UV-zaščito boste potrebovali.
UVA-žarki so tisti, ki prodrejo globoko v kožo 
in zagotavljajo kratkotrajno porjavelost 
s tem, ko omogočijo prenos melanina 
iz globljih plasti kože proti površini. Prav 
melanin je tisti, ki skrbi za rjavo barvo naše 
kože. Poleg tega UVA-žarki tvorijo proste 
radikale in lahko dolgoročno spremenijo 
celice. Prevelika količina UVA-žarkov izsuši 
kožo in poškoduje kolagenska vlakna, 
kar povzroči prezgodnje staranje kože. 
Druge možne posledice prevelike količine 
UVA-sevanja so alergija na sonce, motnje 
pigmentacije in kožni rak.
KAJ LAHKO STORIMO
Ne izpostavljajte se opoldanskemu 
soncu
Sončni žarki so najmočnejši med 10. in 16. 
uro. V teh urah se čim manj izpostavljajte 
soncu.
Zadržujte se v senci
Senca je dobra zaščita pred UV-žarki, vendar 
bodite pozorni na strukturo (npr. drevo, 
sončnik), saj vsaka senca ne nudi popolne 
zaščite.
Nosite pokrivalo
Klobuk s širokimi krajci nudi dobro zaščito 
oči, ušes, obraza in zadnjega dela vratu 

– področij, ki so še posebej izpostavljena 
soncu.
Pokrijte kožo
Lahka oblačila, ki omogočajo prehajanje 
zraka, z dolgimi rokavi in hlačnicami, 
učinkovito ščitijo kožo pred sončnimi žarki.
Nosite sončna očala, ki ne prepuščajo 
UV-žarkov
Sončna očala s 100-odstotno UVA- in UVB-
zaščito učinkovito preprečijo izpostavitev 
soncu, ki lahko povzroči katarakto in druge 
poškodbe oči. Pri nakupu sončnih očal 
preverite deklaracijo. 
Izogibajte se solarijev
Svetloba solarijev in UV-luči lahko poškoduje 
kožo in nezaščitene oči. Dobro se je izogibati 
umetnim virom UV-svetlobe. 
Bodite pozorni na UV-indeks
UV-indeks je pomembna informacija, ki 
omogoča načrtovanje zunanjih aktivnosti, 
tako da preprečimo pretirano izpostavljenost 
nevarnim žarkom. 
Vedno uporabljajte zaščitni faktor
Uporabljajte kremo z zaščitnim faktorjem 
(SPF) 30 ali več na izpostavljenih delih telesa. 
UPORABA PRIPRAVKOV ZA ZAŠČITO 
PRED SONCEM
Zaščitne pripravke nanašamo na kožo nekaj 
časa pred začetkom izpostavljanja soncu na 
vse izpostavljene dele, ko je koža še hladna 
in suha, ponovno nanašanje je potrebno 
po plavanju, močnem potenju in brisanju z 
brisačo. Nanos pripravka mora biti zadosten, 
kar v praksi pomeni, da na vsako okončino, 
prednjo in zadnjo stran trupa ter glavo z 
vratom nanesemo po 5 ml oziroma 1 čajno 
žličko pripravka. 

Od začetka leta 2007 so oznake na izdelkih 
za zaščito pred soncem v skladu s priporočili 
evropske komisije, tako da so zaščitni faktorji 
razvrščeni po stopnjah zaščite pred soncem 
in niso več podani samo s številčnimi 
vrednostmi glede na absorpcijo UVB-
sevanja.

Nizka stopnja zaščite – faktorji 6, 8, 10
Srednja stopnja zaščite – faktorji 15–25
Visoka stopnja zaščite – faktorji 30–50
Zelo visoka stopnja zaščite –faktorji 
nad 50

Ustrezni in zanesljivi izdelki za zaščito pred 
soncem, ki so na voljo v lekarnah, bodo 
poleg osnovne naloge, zaščite pred soncem, 
zadovoljili tudi številnim drugim zahtevam, 
kot so različni tipi kožne pigmentacije, 
alergije ali občutljivosti na sonce, kožne 
bolezni ali posebne potrebe po zaščiti kože 
pred soncem.
Za pomoč in nasvet pri izbiri ustreznega 
izdelka za zaščito vaše kože povprašajte v 
naši lekarni.

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

Zg. Hajdina 44a
02 620 78 87

SVETUJEMO: Zaščita kože pred sončnimi žarki

Sonce pošilja na zemljo najrazličnejše UV-žarke. Velik delež sončne svetlobe predstavlja ultravijolično sevanje. Sesta-
vljeno je iz dolgovalovnih UVA-žarkov, kratkovalovnih UVB-žarkov in UVC-žarkov. Ozonska plast, ki obdaja naš planet, 
nas ščiti pred UVC-žarki in deloma pred UVB-žarki. Drugi del UVB-žarkov in UVA-žarki pa zemljo doseže in prodre v našo 
kožo, zato se moramo zaščititi s primerno UV-zaščito.
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Letošnji prvoobhajanci v 
hajdinski župniji

V nedeljo, 26. maja, je bila v župniji sv. Martina na Hajdini 
slovesnost prvega svetega obhajila. Prvo sveto obhajilo je 
prejelo 25 prvoobhajancev, prvoobhajilno slovesnost pa 
je vodil župnik Marijan Fesel.

TM

V polni »kino« dvorani Doma krajanov v Skorbi je Davor 
iz Audia Repec poskrbel za 56 minut potepanj dedka in 
vnuka po tistih krajih v Sloveniji, kjer še stojijo nekateri 
kozolci, ki so jih gospodarji kljub zobu časa še ohranili v 
njihovi prvotni funkciji. Izjemno zanimivo je, kako so jih 
nekoč tesarji in drugi mojstri postavljali. Prikazana so šte-
vilna kmečka opravila, povezana s spravilom krme, ajde, 
lanu, koruze in še česa, kar so spravili na latnike, da se je 
posušilo in bilo na voljo za krmo ali nastilj. 
Vse prisotne je uvodoma pozdravil župan občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar ter se Tinčku Ivanuši in avtorju ve-
znih tekstov Francu Milošiču zahvalil za izjemen prispe-
vek na področju varovanja naravne in kulturne dediščine. 
V Društvu žena in deklet občine Hajdina se zahvaljujejo 
županu, občini Hajdina in osnovni šoli za možnost, da 
smo si ta film kot prvi v Sloveniji lahko ogledali prav na 
Hajdini. Tinček je namreč pred leti k sodelovanju pri sne-
manju povabil tudi hajdinske žanjice, da so prikazale že-
tev ajde.     
Z izjemnim filmom se je Tinček poklonil vsem pričeval-
cem o zgodovini kozolcev. Hkrati pa je ponudil mlajšim 
rodovom možnost, da se iz pričujoče vsebine učijo spo-
štovati pretekli čas in se ob tem pripravljajo za izzive pri-
hodnosti. Zato bi bilo prav, da bi si ga lahko ogledal vsak 
osnovnošolec.  

                                                                                                 
  Silvestra Brodnjak

Delovni čas lekarne 
Od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00. Za vas smo odprti tudi v soboto od 8.00 do 12.00.

Hajdinska popremiera novega filma Tinčka Ivanuše
Učenci višje stopnje Osnovne šole Hajdina in obiskovalci iz hajdinske občine pa tudi od drugod so v petek, 21. junija 
2019, imeli prvo priložnost videti dokumentarni film Tinčka Ivanuše Slovenija, dežela kozolcev, po premieri, ki je bila 1. 
junija v OŠ Olge Meglič.

Tinček s svojo katrco, s katero je naredil več deset tisoč kilometrov po Sloveniji, 
da mu je v dobrih petih letih uspelo posneti čudovit film, ki bi si ga moral ogle-
dati vsak osnovnošolec. Foto: SB

Po ogledu filma je Tinček Ivanuša prijazno poklepetal s Hajdinčani in z žanjica-
mi ajde, ki so bile soudeležene pri snemanju. V spomin na »analizo« videnega 
v »kinu Skorba« je pričujoči posnetek, na katerem je ob Tinčku tudi najstarejši 

Hajdinčan Maks Kampl, ki je vsebino nadvse pohvalil in tudi sam slikovito 
opisal kmečka opravila, povezana s kozolci. Foto: Milan Nemec

Foto: Črtica in druge zgodbe
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Z glasbo, plesom in recitali so proslavo tudi letos obogatili učenci 
OŠ Hajdina. Slavnostni govornik je bil župan občine Hajdina mag. 
Stanislav Glažar. Ob tej priložnosti je povedal: »Na današnji dan 
velja še posebej poudariti, da je mlada slovenska država rezultat bojev 
vseh rodov Slovencev za narodov obstoj, identiteto in svobodo. Sedaj, 
ko imamo že skoraj tri desetletja svojo državo in smo že nekaj časa 
polnopravna članica evropske skupnosti, se ni mogoče znebiti občut-
ka, da si Slovenci na široko prizadevamo, da bi na novo odkrili svojo 
identiteto, ki bi nas naredila prepoznavne tako doma kot v tujini. Prav 
je, da v času, ko praznuje naša mlada država, s ponosom povemo, da 
nam je v tem obdobju uspelo doseči zavidljive rezultate na številnih 
področjih življenja in dela. Hkrati pa si moramo priznati in se zavedati 

vseh pomanjkljivosti, ki jih moramo v prihodnjih letih še popraviti, da 
bo življenje naših državljank in državljanov še lepše. Želim vam lepo in 
ponosno praznovanje dneva državnosti.«
Ob zaključku šolskega leta je zbrane nagovorila tudi ravnateljica 
OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber. Ob tej priložnosti je na kratko 
predstavila vse glavne poudarke šolskega leta, čestitala učenkam 
in učencem, županu pa se je v imenu vseh zahvalila za dobro sode-
lovanje in tudi za vstopnice za obisk Termalnega parka Ptuj, ki jih je 
župan podelil vsem učencem hajdinske šole.

Besedilo in foto: TM

Slovesno ob dnevu državnosti in zaključku šolskega 
leta

Četrtkov večer, 20. junija, je bil v občini Hajdina na osrednjem občinskem trgu posvečen dnevu državnosti – 28. roj-
stnem dnevu Slovenije – in zaključku šolskega leta. Občina Hajdina, OŠ Hajdina in ZKD občine Hajdina so tudi letos 
skupaj pripravile osrednjo slovesnost.


