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Občinski prostorski načrt Občine Hajdina

Aktualno na področju investicij

Novo šolsko leto in varne šolske poti

Novomašnik Primož Lorbek

Nova sezona 2019/20 za pet nogometnih 
klubov

Foto: Tatjana M
ohorko

Varno v novo šolsko leto
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Spoštovani občanke in občani

Topli poletni dnevi se počasi končujejo in pred 
nami je jesen. Šolske počitnice so se za učence 
končale in ponovno je bilo treba sesti v šolske 
klopi. V novem šolskem letu je prvič v razred 
stopilo 29 učencev, kar pomeni, da bomo 
podobno kot prejšnja leta v naši osnovni šoli 
imeli dva oddelka prvošolcev. Zanje in za vse 
druge, ki obiskujejo vrtec in osnovno šolo, 
smo poskrbeli za varno pot v šolo. Pohvaliti je 
treba Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, ki je pod vodstvom Slavka Burjana 
podobno kot pretekla leta poskrbel za varnost 
otrok pri prihodu in odhodu iz šole. Skupaj 
s predstavniki naših društev so učencem 
pomagali pri prečkanju prehodov za pešce 
in tako poskrbeli za dodatno preventivno 
delovanje. Občina in občinska uprava pa sta 
poskrbeli, da so se uredile varne šolske poti 
(talne oznake, signalizacija idr.). 
V skladu s programom Sveta se urejajo tudi 
hodniki za pešce, ki omogočajo učencem 
varen prihod v šolo. Nismo pozabili na urejanje 
notranjih prostorov vrtca in šole ter okolice. 
Skrb za ustvarjanje optimalnih pogojev za 
izobraževanje naših otrok je ena od primarnih 
nalog lokalne skupnosti. V prihodnosti nas 
čaka še ena večja šolska investicija, s katero 
bo treba urediti in energetsko sanirati stari 
del šole. Glede na to, da je ta investicija 
povezana z višjimi stroški, bomo primorani 
iskati zunanje sofinanciranje. Zavedamo 
se namreč, da je sredstev v občinskem 
proračunu vedno premalo glede na izražene 
želje in potrebe občank in občanov. 
Tudi investicije, ki se in se še bodo izvajale 
letos, so v veliki meri odvisne od pridobivanja 

sredstev iz drugih virov. Ob tem je treba 
ponovno poudariti mačehovski odnos države 
do lokalnih skupnosti. Jasna so tudi opozorila 
Računskega sodišča, da država ne upošteva 
zakona o financiranju občin v celoti, saj 
bi morala višina povprečnine temeljiti na 
objektivnih izračunih, ki odražajo dejanske 
stroške občin. Verjetno ga ni občana, ki ne bi v 
zadnjih mesecih iz medijev zaznal aktivnosti 
občin v zvezi s povprečnino, sofinanciranjem 
občinskih projektov in številnih predlogov 
ukrepov za znižanje stroškov občin. Višina 
povprečnine, ki predstavlja sredstva občine 
za izvajanje nalog, določenih z zakonom, 
nikakor ne more biti predmet pogajanj med 
Vlado RS in slovenskimi občinami. S tem se 
manjša možnost črpanja evropskih sredstev, 
saj občinam ne uspe zagotoviti lastnega 
deleža pri posameznih projektih.
Tudi tam, kjer smo že pridobili sklepe, je 
dinamika realizacije odvisna od državne 
pomoči. Konkretno smo pri izgradnji 
kanalizacije že pridobili gradbeno dovoljenje 
za vse predvidene odseke (skoraj 1 milijon 
EUR), vendar lahko sredstva iz državnih in 
evropskih virov črpamo šele v letu 2020. 
Vsekakor pa se bomo potrudili, da bodo 
projekti komasacije, urejanje prometne 
problematike, kolesarske poti, igrišča z 
umetno travo in razsvetljavo ter številne 
manjše investicije tekle v skladu s terminskimi 
načrti.
Letošnje prvo polletje je zaznamovalo sprejetje 
občinskega prostorskega načrta. Po dolgih 
letih usklajevanja in čakanja na odločitve 
posameznih ministrstev smo končno lahko na 
občinskem svetu potrdili omenjeni akt. S tem 
smo številnim našim občanom omogočili, da 

bodo lahko prostorsko uskladili svoje objekte, 
dali možnost širitve poslovne dejavnosti 
in reševanja stanovanjske problematike 
za mlade družine. Številni mladi bodo 
sedaj lahko koristili tudi našo proračunsko 
postavko, ki smo jo namenili za sofinanciranje 
komunalnega prispevka. To je pomemben 
segment pomoči mladim, na osnovi katerega 
smo tudi od pristojnega ministrstva pridobili 
certifikat »Mladim prijazna občina«. 
Kljub temu da smo sprejeli prostorski akt 
in nekaterim pomagali, nismo povsem 
zadovoljni. Kar nekaj je bilo pobud, ki pa od 
posameznih državnih resorjev niso dobile 
pozitivnega mnenja. V oktobru bomo 
začeli zbirati nove predloge za spremembo 
prostorskih aktov in s tem začeli nov krog 
pogajanj s togimi državnimi uradniki.
Pred nami je tudi začetek številnih vaških, 
kulturnih in športnih prireditev v okviru 
občinskega praznika. Ponovno so se naša 
društva potrudila in pripravila raznoliko 
ponudbo dogajanja, ki bo zaznamovalo 
občinsko praznovanje. O tem in številnih 
drugih aktivnostih pa v naslednjem 
Hajdinčanu. Do takrat pa lep pozdrav.

Mag. Stanislav Glažar,
župan Občine Hajdina
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UVODNIK 

Vsi so si nadeli rumene rutice, da so 
bili dobro vidni v prometu, potem pa 
so se odpravili na kratek sprehod po 
varni šolski poti. Med potjo so poslu-
šali nasvete policista Igorja, spoznali 
pa so tudi varno prečkanje prehoda 
za pešce v bližini šole.

Besedilo in foto: TM

Učenci prvih razredov OŠ Hajdina so se že 4. septembra v spremstvu vodje policijskega okoliša Igorja Levstika iz 
Policijske postaje Ptuj odpravili na ogled varne šolske poti.

Prvošolci s policistom Igorjem po varni šolski poti

Mag. Stanislav Glažar,
župan Občine Hajdina

V A B I L O
 

V KD Valentin Žumer Hajdoše se pripravljamo na 
20-letnico, ki jo obeležujemo v letošnjem letu. 
V soboto, 5. oktobra, ob 19. uri bo v Gasilskem 
domu v Hajdošah prireditev, na kateri se bomo 
sprehodili skozi prehojeno pot in tudi predstavili 
novo zgoščenko Štajerskih frajtonarjev z 
naslovom Za dobro voljo 8. Nastopale bodo 
vse sekcije društva, mogoče pa se nam pridruži 
še kakšno presenečenje. Zato vas vljudno 
vabimo, da se nam pridružite na naši obletnici in 
praznujete z nami. Veseli bomo vašega obiska.

Primož Kelenc, 
predsednik KD Valentin Žumer Hajdoše

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

Občinski svet Občine Hajdina je na 2. izredni seji 20. junija sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hajdi-
na. Občina Hajdina je s tem odlokom sprejela Občinski prostorski načrt Občine Hajdina (OPN), ki določa strateške usme-
ritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje za poseganje v prostor.

Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Hajdina v celoti upo-
števa cilje, usmeritve in izhodišča po-
sameznih področij iz Strategije pro-
storskega razvoja Slovenije, ki jih je 
pri zasnovi posameznih področij na 
območju Občine Hajdina treba upo-
števati. Pri opredeljevanju razvojnih 
usmeritev prostorskega razvoja je te-
meljno vodilo, da je prostor omejena 
dobrina, ki terja skrbno usklajevanje 
javnih koristi in zasebnih interesov 
ter dolgoročno naravnano prostor-
sko načrtovanje.  
Postopek sprejemanja prostorskega 
akta se je začel z izdajo sklepa o za-
četku postopka priprave Občinskega 
prostorskega načrta Občine Hajdi-
na z dne 20. 5. 2008, št. 350-1/2009, 
ki je bil objavljen v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, št. 14/2008. Zara-
di nove zakonodaje in neizdelane 
prakse pri pripravi nove generaci-
je prostorskih aktov ter nesprejetih 
podzakonskih aktov, ki podajajo po-
drobnejša navodila za izdelavo OPN, 
so se vsebine začele konkretno pri-
pravljati šele v drugi polovici leta 
2010.
Občina Hajdina je v postopku pripra-
ve OPN pridobila smernice nosilcev 
urejanja prostora, ki so razdeljeni na 
25 področij, pri čemer je za vsako po-
dročje pristojen vsaj en nosilec ureja-
nja prostora, skupaj pribl. 45 nosilcev 
urejanja prostora.
Kot izhodišča so bile pri pripravi 
osnutka OPN upoštevane vse pobu-
de fizičnih in pravnih oseb zA ume-
stitev novih dejavnosti v prostor in ši-
ritev obstoječih dejavnosti v prostor.
Po pregledu in analizi je bilo ugo-

tovljeno, da občina osnutka OPN 
ne more v celoti uskladiti s prejeti-
mi smernicami, zato je na podlagi 
usklajevalnih sestankov pripravila 
dopolnjen osnutek OPN, ki je bil sku-
paj z Okoljskim poročilom tudi javno 
razgrnjen. Po prejetih dopolnilnih 
smernicah in v skladu z ugotovitvami 
Okoljskega poročila je občina pripra-
vila dopolnjen osnutek OPN in ga po-
novno razgrnila (druga razgrnitev). 
Druga javna razgrnitev je potekala 
od 2. 2. 2018 do 5. 3. 2018 v prosto-
rih občine, javna obravnava je bila 
21. 2. 2018. Občina je sprejela stališča 
do predlogov in pripomb, podanih v 
času druge javne razgrnitve, in stali-
šča upoštevala pri pripravi predloga 
OPN.
Na podlagi pripravljenega predlo-
ga OPN je Občina Hajdina pridobila 
mnenja nosilcev urejanja prostora, 
jih uskladila (občina je opravila več 
usklajevalnih sestankov na različnih 
ministrstvih) in na 2. izredni seji 20. 
6. 2019 sprejela Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Hajdina.
Občina Hajdina je s sprejemom OPN 
kot samostojna lokalna skupnost 
dobila svoj razvojni prostorski doku-

ment. V njem je izvedla več kot 300 
sprememb namenske rabe prostora.
V prihodnje bo občina razvoj nase-
lij prvenstveno usmerjala v notranji 
razvoj naselij s pozidavo nepozida-
nih površin ter boljšim izkorišča-
njem in kakovostnejšo rabo praznih 
in neprimerno izkoriščenih površin 
v območjih obstoječih naselij in s 
tem varovala kmetijska proizvodna 
zemljišča kot naravne vire v občini, 
hkrati pa zmanjševala stroške doda-
tnega opremljanja stavbnih zemljišč. 
Površine za notranji razvoj poselitve 
imajo vsa naselja v občini.
V namenski rabi prostora smo ana-
lizirali obstoječa stavbna zemljišča 
zlasti v območjih razpršene poselitve 
in po predhodnem poizvedovalnem 
postopku izločili iz stavbnih zemljišč 
površine, na katerih lastniki nimajo 
namena pozidati teh zemljišč.
Za naselji Zg. Hajdina in Slovenja vas 
je izdelan urbanistični načrt, v kate-
rem so določene temeljne strukture 
naselja z elementi urbanističnega 
in arhitekturnega oblikovanja, jav-
ne površine in zelene varovalne po-
vršine naselja, prometne ureditve 
ter območja delne prenove naselja. 

Nove vloge za spremembo namenske 
rabe zemljišč bodo sprejemali na Skupni 

občinski upravi občin v Spodnjem 
Podravju vse do konca leta 2019.

Skladno z veljavnimi predpisi so dolo-
čena območja, za katera bodo pripra-
vljeni občinski podrobni prostorski 
akti. Ti se poleg že predvidenih obmo-
čij urejanja – večje zazidave, območja 
s križanjem prostorskih interesov – 
pripravijo tudi za območja večjih širi-
tev naselij ali za druge večje posege v 
prostor.
OPN predstavlja akt, ki bo v občini za-
gotovil skladen prostorski razvoj med 
razvojnimi cilji, kot so gospodarski 
razvoj z umestitvijo novih dejavnosti, 

izboljšanje bivanjskih možnosti, gra-
dnja objektov, izgradnja omrežij go-
spodarske javne infrastrukture, razvoj 
ekološko naravnanega kmetijstva in 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
ohranjanje obdelave in značilnosti 
kmetijske krajine, ter varstvenimi cilji, 
ki zagotavljajo varstvo okolja, narave 
in kulturne dediščine ter omogoča-
jo trajnostni razvoj ob smotrni rabi 
naravnih virov. Osnovni cilj priprave 
prostorskega načrta je zagotovitev 
strokovnega, celostnega in razvojno 

naravnanega prostorskega akta, ki 
bo v celoti nadomestil sedanje pro-
storske dokumente z upoštevanjem 
razvojnih potreb občine in razvojnih 
potreb drugih pobudnikov na obmo-
čju občine.
Sprejet Občinski prostorski načrt 
Občine Hajdina je objavljen v Glasilu 
slovenskih občin, št. 31/2019, z dne 
5. 7. 2019.

Občinska uprava 
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V Občini Hajdina so se v poletnih mesecih izvajala ne-
katera dela manjšega obsega na področju komunal-
ne infrastrukture. V ospredju so bila redna vzdrževanja 
cest in javnih površin. Občinska uprava je poskrbela, 
da so se še pred začetkom novega šolskega leta uredi-

le varne šolske poti (talne označbe, signalizacija idr.), 
po nekaterih naseljih občine so cestarji »pokrpali« as-
falt, z gramozom pa je bilo nasutih tudi nekaj cest. 

Občinska uprava

Izgradnja kanalizacije na območju Občine Hajdina v 
letih 2020/21

Občina Hajdina je za izgradnjo kanali-
zacije že pridobila gradbeno dovolje-
nje. Zaradi dinamike sofinanciranja se 
bodo dela začela leta 2020 in končala 
konec leta 2021, uporabno dovoljenje 
pa se bo pridobilo v letu 2022. 
Skupna dolžina kanalizacije: 
4258,00 m, od tega Slovenja vas: 
1747,60 m, Hajdoše: 1826,20 m in 
Skorba: 684,20 m.
V SKLOPU IZGRADNJE KANALIZACI-
JE SE BODO VGRADILA ŠE 4 ČRPALI-
ŠČA IN ENO INTERNO HIŠNO ČRPA-

LIŠČE
V naseljih potekajo trase predvidenih 
kanalov na odcepih:
Slovenja vas – odcep: Vratič, Ornik, 
Sagadin, Cibula, Zupanič, Ščavničar, 
Beber, Remy, Kmetec, prek Sabine, 
Merc, Mlakar, Petrovič, Tement, Mo-
horič.
Hajdoše: Gojkovič, ob kanalu, Vogri-
nec, Šijanec, Horvat, gasilski dom, 
prek Petrola, Lipavšek–Hentak, Malek, 
Ules, Jurgec, Koren, KZ Hajdoše.
Skorba – odcep: Kampl, Klaneček, 

Lončarič in Galun.
Tega projekta Občina Hajdina ne bi 
mogla realizirati, če ne bi vestni la-
stniki zemljišč, čez katera bodo pote-
kali novi kanalizacijski vodi, podpisali 
služnostih pogodb. Zato še enkrat 
najlepša hvala lastnikom zemljišč za 
razumevanje, čas in potrpljenje pri re-
alizaciji tako velikega projekta v naši 
občini.

Občinska uprava

Občina Hajdina je v zaključni fazi priprave milijon evrov vrednega projekta izgradnje kanalizacije. Naložba se bo sofi-
nancirala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kjer bo Evropska unija prispevala skoraj 720.000 EUR, nacionalna 
sredstva RS znašajo 127.000 EUR, preostali znesek pa bo bremenil proračun Občine Hajdina.

Ureditev javne razsvetljave v Dražencih

Aktualno na področju investicij

Krpanje asfalta

Varna šolska pot na Zg. Hajdini z avtobusnim postajališčem in prehodom za 
pešce

Nasutje makadamskih cest

Obnova talnih označb

Postavitev javne razsvetljave na Zg. Hajdini (ulica Sagadin)
Foto: arhiv občinske uprave

Košnja bankin in javnih površin
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Neurje s točo pustošilo tudi po naseljih občine 
Hajdina

Širše območje Ptuja in okolice je letos poleti kar trikrat prizadelo hudo neurje s točo, vetrom in močnejšimi padavinami. 
V hajdinski občini je bilo najhuje 7. julija, ko je toča klestila v naseljih bliže dravskega kanala, največ škode pa je neurje 
naredilo na kmetijskih površinah, na posevkih pšenice, koruze, nepožete oljne ogrščice, v vinogradih, na sadnem drev-
ju in vrtovih.

Ivan Brodnjak, iz KGZ Ptuj, je pove-
dal, da je bilo na celotnem območju 
Upravne enote Ptuj v julijskem neur-
ju poškodovanih več kot 9 tisoč hek-
tarjev površin. Močno je toča 7. julija 
prizadela tudi območje občine Hajdi-
na in po doslej zbranih podatkih kar 
827 ha kmetijskih površin, od tega je 
bilo 180 ha poljščin popolnoma uni-
čenih. 
»Poškodbe na koruzi so bile tako moč-
ne, da se rastlin ni izplačalo zadržati na 
njivi, saj je šlo za več kot 80-odstotni iz-
pad pridelka, na marsikateri njivi pa je 
bil po toči pridelek za letošnje leto de-
jansko izgubljen. Neurje s točo je priza-
delo k. o. Slovenja vas, del Gerečje vasi, 
Hajdoše in Skorbo v celoti ter del Sp. 
Hajdine. Na teh območjih je bilo priza-
detih največ posevkov. Skratka, prava 
katastrofa,« dodaja Brodnjak. 
Na vprašanje, katere kmetijske kul-
ture so bile najbolj poškodovane, je 
Brodnjak odgovoril, da je bila sreča 
v tem, da je bil ječmen v tistem ob-
dobju že skoraj požet, toča pa je zelo 
prizadela posevke pšenice, izredno 
prizadete so vrtnine, buče, kjer bo 
pridelek manjši. »Prizadeta je tudi 
koruza, na območju spodnjega dela 
Skorbe in Term Ptuj so posevki popol-
noma uničeni, drugod pa bodo pridel-
ki močno zmanjšani. To so vse direktne 
škode, po dobrem mesecu dni pa smo 
opazili še posredne škode, ki bodo prav 
gotovo velike.«

Besedilo in foto: TM Posledice julijskega neurja na območju Skorbe

Dušan Furek iz Dražencev že 100-krat daroval kri
Kri, ta najdragocenejša življenjska tekočina, mora biti v medicini stalno na zalogi, saj rešuje življenja. V Sloveniji daruje 
kri povprečno pet odstotkov ljudi. V prostorih ptujske Enote za transfuzijsko dejavnost so 2. julija kri darovali hkrati 
trije stokratniki. Med njimi je bil tudi dolgoletni krvodajalec Dušan Furek iz Dražencev.

Ob jubilejnem odvzemu so se jim 
zahvalili predsednik Območnega 
združenja RK Ptuj Aleksander Solov-
jev, vodja Enote za transfuzijsko de-
javnost Ptuj Božislava Majcen Vivod, 
predsednica aktiva krvodajalcev Ta-
lum Marjetka Ledinek in predsednica 
Občinske organizacije RK Hajdina Si-
mona Strmšek Šlamberger. 
PRI FUREKOVIH TRIJE KRVODAJALCI 
S SKORAJ 300 ODVZEMI 
»Prvič sem kri daroval v vojski leta 1985, 
ko sem bil star osemnajst let. Potem 
sem nadaljeval vse do danes, ko sem 
pri številki 100,« pravi Dušan Furek, 
zaposlen v Cestnem podjetju Ptuj. 
Za to humano dejanje ga je navdušil 
oče, sledil mu je tudi mlajši brat Dra-
go, ki pa bo kmalu prav tako imel že 
100 odvzemov. Zakaj krvodajalec? »To 
je lepa gesta in srečen sem, ker vem, da 
sem s tem nekomu pomagal. Vedno več 
je ljudi, ki potrebujejo kri, in tega se mo-
ramo zavedati,« je še dodal. Darovalec 
bo tako dolgo, kolikor mu bo zdravje 

to dopuščalo. Dušan upa, da se mu 
bo na tej poti kmalu pridružil tudi sin. 
Vsi trije v družini Furek, oče in oba si-
nova, imajo že skupaj 296 odvzemov.
KRVODAJALCU DUŠANU ČESTITAL 
TUDI ŽUPAN GLAŽAR
Dan po krvodajalski akciji in slavju na 
Ptuju je sledil še slavnostni dogodek 
v prostorih občine Hajdina. Župan 
mag. Stanislav Glažar je 3. julija na 

sprejemu izrazil zahvalo in pohvalo 
Dušanu Fureku za tako humano deja-
nje ter mu čestital za pogum in vztraj-
nost. Ob tej priložnosti se je zahvalil 
tudi Simoni Strmšek Šlamberger, 
predsednici OO RK Hajdina, saj ima 
veliko zaslug za dobro in uspešno 
delo v humani organizaciji.

Besedilo in foto: TM

Čestitke in zahvala za dobro delo vsem trem krvodajalcem

Za Dušana Fureka so sprejem pripravili tudi v občini Hajdina.
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DRAVSKA KOLESARSKA POT
Kolesarska pot ob reki Dravi poteka 
skozi štiri države (Italijo, Avstrijo, Slo-
venijo in Hrvaško) in je v celoti dolga 
približno 710 km. Slovenski del dra-
vske kolesarske poti zajema približno 
150 km celotne trase. Pot se začne v 
neposredni bližini izvira reke Drave na 
Toblaškem polju v Italiji, nato se nada-
ljuje po avstrijski Koroški, Sloveniji in 
na koncu Hrvaški. Pot v večini poteka 
po manj prometnih lokalnih cestah in 
v manjši meri po urejenih kolesarskih 
poteh in stezah ter je po celotni trasi 
označena s tablami, z enotnim logoti-
pom Dravske kolesarske poti. V obči-
ni Hajdina kolesarska pot v manjšem 
delu poteka po makadamski poti od 
Starš proti Slovenji vasi in nadaljuje 
svojo pot proti Mestni občini Ptuj po 
obkanalski kolesarski stezi.
REGIONALNA KOLESARSKA POVE-
ZAVA PTUJ–MAJŠPERK
Namen projekta je izgradnja regional-
nih kolesarskih povezav v Spodnjem 
Podravju za zagotavljanje dnevne 
mobilnosti med Ptujem kot regij-
skim središčem z izobraževalnimi, 
upravnimi, storitvenimi dejavnostmi 
z zalednimi gravitacijskimi naselji in 
sosednjimi občinami. Smiselne, var-
ne in udobne kolesarske povezave 
bodo zagotavljale zvezno povezavo 
središčnega mestnega naselja Ptuj s 
sosednjimi občinami, iz katerih po-
tekajo dnevne migracije v središče 
regionalnega pomena. Kolesarske po-
vezave se navezujejo na cilje Celostne 
prometne strategije Mestne občine 
Ptuj in bodo sofinancirane s sredstvi 
iz evropske kohezijske politike. 
V celotni operaciji se skupaj pred-
videva vzpostavitev 62,86 km kole-
sarskih povezav s povezavo osmih 
občin v Spodnjem Podravju (Mestna 
občina Ptuj, Občina Hajdina, Občina 
Kidričevo, Občina Majšperk, Občina 
Markovci, Občina Dornava, Občina 
Gorišnica in Občina Juršinci). Obči-
na Hajdina je kot partner vključena 
v projekt Gradnje regionalnih ko-
lesarskih povezav za zagotavljanje 

trajnostne mobilnosti v Spodnjem 
Podravju pri odseku 1: Ptuj–Hajdi-
na–Kidričevo–Majšperk.
DRŽAVNA KOLESARSKA POVEZAVA 
POLJČANE–PTUJ
Republika Slovenija, Ministrstvo za 
infrastrukturo, Direkcija RS za infra-
strukturo, Mestna občina Ptuj, občine 
Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Makole 
in Poljčane nastopajo kot partnerji 
in v skupnem interesu pri izvajanju 

projekta državnega in regijskega po-
mena »Načrtovanje in povezovanje 
kolesarskih in drugih poti na območju 
Mestne občine Ptuj, občin Hajdina, 
Kidričevo, Majšperk, Makole in Polj-
čane«. Trenutno se za ta projekt izvaja 
prva faza, v kateri se bo označila ce-
lotna trasa kolesarske povezave med 
Ptujem in Poljčanami. 

Občinska upravaZa ta izjemni dosežek in uspeh je 
Mitji in Tomažu na sprejemu 12. av-
gusta čestital hajdinski župan mag. 
Stanislav Glažar v družbi direktorice 
občinske uprave Valerije Šamprl in 
predsednice odbora za negospodar-
ske dejavnosti Hilde Bedrač. Tilen je 
bil takrat žal odsoten. Župan je pou-
daril, da so dokazali, da hočejo, znajo 
in zmorejo biti najboljši, ter jim zaže-
lel uspehov pri nadaljevanju študija. 

Tomaž Vidovič: »Vesel sem … Moji 
domači so name zelo ponosni, morda 
bolj kot sam nase. Tudi prijatelji so mi 
čestitali. Nisem sem učil vsega na novo, 
ampak sem le ponovil snov v celoti. Ni 
bilo težko. Delo, ki sem ga vložil v šoli, in 
trud – vse to je pripomoglo k uspehu na 
maturi. Računalništvo me zanima že od 
vsega začetka in vpisal sem sem na FERI 
v Mariboru, kjer bom nadaljeval študij.«

Mitja Koderman: »V ta uspeh in dose-
žek je bilo vloženega kar precej truda. 
Potreboval sem veliko časa, da sem vse 
ponovil. Ni bilo lahko, a je šlo. Izbran 
sem bil tudi za naj dijaka generacije. To 
je posebna čast zame, saj nas je bilo več, 
ki bi lahko prejeli ta naziv.
Doma so mi z navdušenjem čestitali in 
povedali, da tista ena točka, ki sem jo 
izgubil na maturi, sploh ni pomembna. 
Študij bom nadaljeval na Fakulteti za 
kemijo in kemijsko tehnologijo v Lju-
bljani, kjer bom nadgrajeval znanje iz 
kemije.«

Besedilo in foto: TM

Mitja Koderman iz Slovenje vasi, To-
maž Vidovič iz Hajdoš in Tilen Kröpfl 
iz Slovenje vasi so letošnji zlati matu-
ranti iz hajdinske občine.

Župan sprejel 
zlata maturanta

Zlata maturanta Mitja Koderman in Tomaž Vidovič na sprejemu v prostorih občine Hajdina

Mitja Koderman je zlati maturant Gimnazije Ptuj, izbran pa je bil tudi za dijaka 
generacije. Tudi Tilen Kröpfl je eden od letošnjih šestih zlatih maturantov 
Gimnazije Ptuj, Tomaž Vidovič pa je zlati maturant Elektro in računalniške šole 
Ptuj.

Mitja Koderman (prvi z desne) je postal tudi dijak generacije na Gimnaziji Ptuj.
 Foto: arhiv Gimnazija Ptuj

Kolesarske povezave v pripravi

Regionalna kolesarska pot na odseku Ptuj–Hajdina–Kidričevo–Majšperk
Foto: TM

Obkanalska kolesarska pot
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Začetek novega šolskega leta in obveznosti za SPVCP
Novo šolsko smo v občini Hajdina začeli varno, na prvi šolski dan pa se je vodstvo občine s Svetom za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu dobro pripravilo.
V sredo, 11. septembra, je bil v prostorih Hotela Roškar 
tradicionalni zaključek akcije Začetek šole, hkrati pa je bila 
to tudi priložnost za zahvalo vsem tistim prostovoljcem, ki 
so v prvih šolskih dneh spremljali učence na prehodih za 
pešce.
Občinski svetnik in predsednik hajdinskega SPVCP Slavko 
Burjan je ob tej priložnosti podrobneje predstavil delo in 
obveznosti SPVCP kot nekakšen pregled realizacije opra-
vljenega dela. Spomnil je, da so še pred začetkom pouka 
poskrbeli za obnovo talnih označb v bližini šole, podrob-
neje so člani sveta pregledali vse šolske poti ter si zadali 
nove naloge in izzive za vse leto. Za dobro sodelovanje se 
je Burjan zahvalil celotni ekipi strokovnjakov različnih po-
dročij, s katerimi sodelujejo v SPVCP.
Tudi letošnja akcija ob začetku šolskega leta je potekala v 
dobrem sodelovanju občine Hajdina, SPVCP občine Hajdi-
na, OŠ Hajdina, Policijske postaje Ptuj, Medobčinskega re-
darstva Ptuj, Društva upokojencev Hajdina in Planinskega 
društva Hajdina.
Za prizadevnost in sodelovanje se je vsem sodelujočim 
v akciji Začetek šole zahvalil tudi župan mag. Stanislav    
Glažar, ob tem pa izpostavil, da je skrb za varnost občanov 
v občini na prvem mestu. 

Besedilo in foto: TM

Zbrani na analizi izvajanja varnosti ob začetku novega šolskega leta v občini 
Hajdina

Slovesno na praznik Marijinega vnebovzetja

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, je bilo znova nadvse slovesno v župniji Hajdina, v podružnični cerkvi 
Marije Vnebovzete v Slovenji vasi. Žegnanjsko slovesnost je vodil novomašnik in hajdinski kaplan Primož Lorbek.

Nekateri Hajdinčani so v Slovenjo vas 
znova »priromali« s kolesi, že po tradi-
ciji pa so se na poti ustavili pri gosto-
ljubnih Gerečjevaščanih. Slavnostne 
maše so se med gosti udeležili tudi 
župan občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar in nekateri občinski svetniki. 
Ob tej priložnosti je predsednik VO 
Slovenja vas Tibor Ules čestital novo-
mašniku Primožu in mu izročil prilo-
žnostno darilo. 
Po maši je bilo tradicionalno druženje 
pri Marijini cerkvi, ki ga je pripravil va-
ški odbor Slovenja vas v sodelovanju 
z domačimi društvi. 

Besedilo in foto: TM Praznični 15. avgust v podružnični cerkvi v Slovenji vasi

Novomašnik Primož Lorbek v 
domači završki župniji pel novo 

mašo

Novomašnik Primož Lorbek je bil po-
svečen v soboto, 29. junija, v maribor-
ski stolnici in še isti dan so ga nadvse 
slovesno sprejeli v domači završki 
župniji in farni cerkvi. Zadnja junijska 
nedelja pa je bila odeta v praznične 
barve. V sončnem nedeljskem jutru 
so se na domačiji novomašnika zbra-
li številni povabljeni na novo mašo in 
»primicijo«, kjer je potekalo slovo no-
vomašnika od rodne domačije, star-
šev. 
Do glavnega oltarja je novomašnika 
Primoža v procesiji spremljalo več du-
hovnikov in mariborski nadškof me-
tropolit msgr. Alojzij Cvikl. Završki žu-
pnik Jože Pasičnjek mu je v nagovoru 
namenil izbrane besede, lepe misli in 
dobre želje, ki ga bodo spremljale na 
njegovi novi poti.
»VATE ZAUPAM, GOSPOD.«
Zavrčan Primož je zadnja tri leta dia-
konsko službo opravljal v župniji Haj-
dina. Na Teološki fakulteti v Ljubljani 

je študiral do tretjega letnika, nato pa 
v sklopu programa Erasmus+ nadalje-
val triletni študij teologije v Zagrebu. 
Za novomašno geslo je izbral vrsti-
co iz 31. psalma: »Vate zaupam, Go-
spod.« Zakaj je izbral ravno to geslo, 
je Primož pojasnil: »Po naravi sem 
tak, da se vsakega dela lotim z zau-
panjem v Gospoda. Na pot duhovni-
štva odhajam z resničnim zaupanjem 
Vanj in z željo, da bi zmogel biti dober 
pastir, dober duhovnik, dober gradi-
telj mostov med Njim in ljudmi. Že-

lim si, da na poti duhovništva ne bi 
nikoli zapravil Njegovega zaupanja.«
PRIMOŽ LORBEK OSTAJA V ŽUPNIJI 
HAJDINA
Nedelja, 14. julija, je bila za novoma-
šnika Primoža Lorbka še ena od leto-
šnjih slavnostno obarvanih. V župniji 
Hajdina, kjer je uradno nastopil službo 
kaplana, za kar mu je posebej čestital 
župnik, naddekan in njegov najboljši 
mentor Marijan Fesel, so novomašni-
ka pričakali številni verniki iz hajdinske 
župnije, njegovi sorodniki in prijatelji.

Na zadnjo junijsko nedeljo je bilo v župniji Zavrč nadvse slovesno, ko je doma-
čin, 28-letni Primož Lorbek iz Turškega Vrha, pel novo mašo. Domačini in ver-
niki iz okoliških župnij so proslavili novomašniško posvečenje. Ponovitev nove 
maše je bila na Hajdini, kjer je novomašnik zdaj tudi kaplan.
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Da so veseli in ponosni, da ostaja na 
Hajdini, je v svojem nagovoru pouda-
ril tudi hajdinski župan mag. Stanislav 
Glažar in dodal: »V teh časih, ko pri-
manjkuje duhovnikov, je toliko bolj po-
membna Primoževa odločitev, da stopa 
po tej novi poti. Že v času njegovega di-
akonskega delovanja v naši župniji se je 
izkazal s svojo marljivostjo, sposobno-
stjo in dobrimi deli, kar je odlična popo-
tnica za njegovo poslanstvo. S svojimi 
dosedanjimi dejanji v cerkveni in civilni 
sferi je dokazal, da je pravi človek za to 
pot, ki si jo je izbral. K temu je vsekakor 
pripomoglo tudi mentorstvo župnika 
Marijana Fesla. Veseli in ponosni smo, 
da Primož ostaja pri nas.«

TM
Foto: Črtica in druge zgodbe

Primož Lorbek je zdaj kaplan v župniji Hajdina.

V župnijski cerkvi sv. Martina je bila ponovitev nove maše. Primoža so v cerkev pospremili kar z devetkolesnikom …

Trenutki slavja na zadnjo junijsko nedeljo v Zavrču

Najbrž se mi ni treba posebej predstaviti, saj sem med vami na Hajdini že dobra tri leta. Večina vas tudi ve, da sem edinec, kar pomeni, da sem 
tudi malo razvajen, da imam rad dobro kavo, kokakolo in »pohano«. Nekateri tudi vedo, da sem gradbeni tehnik in da sem študiral gradbeništvo. 
Načrti mladega študenta gradbeništva Primoža so bili torej povsem drugačni, a Gospod je imel z menoj svoj načrt ... Vabil me je, da bi gradil 
drugačne mostove, mostove med Njim in ljudmi. Po enem letu študija sem odgovoril na Gospodov klic in vstopil v bogoslovje v Ljubljani. Nato 
sem na Teološki fakulteti v Ljubljani študiral do tretjega letnika, potem sem v sklopu programa Erasmus+ nadaljeval triletni študij teologije v 
Zagrebu. 
Sedaj že nekaj let gradim mostove med nami in Gospodom tukaj med vami na Hajdini, kjer smo resnično postali pravi prijatelji, za katere sem 
Bogu izjemno hvaležen. Bogu sem hvaležen, da sem prišel med vas. Hkrati se vam zahvaljujem za vso pomoč, čestitke in spodbudne besede, ki 
ste mi jih ob tej priložnosti namenili. Hvala župniku Marijanu Feslu za vso pomoč pri organizaciji tako pomembnega dogodka v mojem življenju 
– nove maše. 
Na pot duhovništva stopam z novomašnim geslom »Vate zaupam, Gospod.« Zakaj ravno to geslo? Po naravi sem tak, da se vsakega dela lotim z 
zaupanjem v Gospoda. Na pot duhovništva odhajam z resničnim zaupanjem Vanj in z željo, da bi zmogel biti dober pastir, dober duhovnik, dober 
graditelj mostov med Njim in ljudmi. Želim si, da na poti duhovništva ne bi nikoli zapravil Njegovega zaupanja.
Zato si želim, da bi skupaj zgradili še mnogo mostov prijateljstva med nami in Gospodom. In da nikoli ne bi zapravil vašega zaupanja.

Vaš kaplan Primož 
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Oratorij tretjič v hajdinski 
župniji

Od 15. do 19. julija so župnijsko dvorišče na Hajdini zno-
va prevzeli otroci. Letošnjega tabora se je udeležilo 160 
otrok in 40 animatorjev, ki so vsak dan animirali otroke in 
jih spodbujali v ustvarjanje. Tabor je ob pomoč župnika in 
naddekana Marijana Fesla vodil kaplan Primož Lorbek. Ob 
molitvi, igri, smehu in veselju so skupaj spoznavali vero in 
lik Petra Klepca.

»Vsak dan smo se naučili nekaj novega v delavnicah, ki so 
nam jih pripravili organizatorji in okoliška društva. Naj-
boljši del oratorija so bile vodne igre in izdelovanje raket 
iz plastenk. Zelo se že veselimo oratorija, ki se bo dogajal 
drugo leto pod drugačnim geslom in z drugačnimi de-
lavnicami, ampak še vedno z obilico veselja,« so zapisale 
animatorke Nika Sitar, Manca Matjašič in Ria Ana Hotko.

TM

Tudi letos nova doživetja, novi prijatelji, nepozabni spomini z Oratorija na Hajdini …
Foto: arhiv župnije

Med 21. in 23. avgustom so v Skorbi pripravili nepozabno 
druženje in zanimive poletne dogodivščine za počitnikar-
je, letošnje utrinke in izdelke pa so počitnikarji predstavili 
tudi na priložnostni razstavi. Že prvi dan so ustvarjali v ku-
harski delavnici, nekaterim so bile ljubše športno-zabavne 
igre, spet drugi so bili ustvarjalni v likovni delavnici, uživa-
li so v računalniški delavnici, za vse pa ostaja nepozabno 
tudi druženje v Kinu Ptuj, ki so ga po ogledu filma končali 
s sprehodom po Ptuju.
Renata Gabrovec, predsednica KD Skorba, je bila po kon-
cu delavnic zelo vesela, saj jim je uspelo tudi četrtič. Za po-
moč in sodelovanje se je zahvalila staršem otrok, mentor-
jem delavnic in domačim gospodinjam. »Poletne delavnice 
so za nami. Otroci so bili zelo ustvarjalni v vseh delavnicah. 
Od kuharske sicer ni ostalo nič, ker smo vse pojedli. Zagota-
vljam pa, da je bilo vse slastno. V ustvarjalnih delavnicah pa 
je nastalo veliko zanimivih izdelkov. Iz teh izdelkov je nasta-
la prava razstava. Tudi računalniška delavnica je potekala v 
velikem zanimanju. Skupaj z njimi smo uživali vsi in upam, 
da so tudi oni uživali v naši družbi. Če je tako, jih z veseljem 
pričakujemo tudi prihodnje leto. Hvala vam, dragi starši, da 
ste nam zaupali svoje otroke.«

TM V likovni ustvarjalnici …

V Skorbi dobro obiskane 
poletne počitniške 

delavnice
Kulturno društvo Skorba je v sodelovanju z Vaškim odbo-
rom Skorba že četrto leto organiziralo poletne ustvarjalne 
delavnice za počitnikarje iz Skorbe in okoliških krajev.

Dišalo je v kuharski delavnici.

Po zaključku delavnic je nastala tudi razstava.

V računalniški delavnici



18 19

September 2019 September 2019

Udeleženci letošnjih počitniških delavnic v Skorbi 
Foto: arhiv Gabrovec, TM

Peta Likovna kolonija na Vurberku pritegnila tudi 
mlade

Ljubiteljski likovniki so 29. junija že petič prišli z različnih koncev Podravja ter na jasi gradu Vurberk postavili slikarska 
stojala in vso opremo, potrebno za ustvarjanje motivov na platnu.

Med njimi je bilo tudi enajst udele-
žencev iz Likovno-fotografske sekcije 
občine Hajdina, ki že od vsega začetka 
sodeluje na tradicionalni Likovni kolo-
niji Vurberk. Na skupinski razstavi, ki 
bo sredi oktobra, bodo svoja dela raz-
stavili tudi: Cecilija Bernjak, Romana 
Kiseljak, Angelca Černenšek, Vesna 
Jančič, Anton Gojkovič, Mira Bezjak, 
Majda Jakolič, Jana Kraševec, Sonja 
Šmigoc, Majda Vrabl, Vesna Mohor-
ko, fotografije pa Silvestra Brodnjak. 
Lepo vreme, dobra organizacija in 
odlično vzdušje so botrovali temu, 
da so avtorji na platno prenesli različ-
ne poglede na svet okoli sebe; tema 
namreč ni bila predpisana. Vsak se 
je odločil za svoj motiv. Pridružili so 
se tudi trije mladi nadobudneži Ga-
šper Valentin, Timi in Sydney, ki so z 
zanimanjem opazovali slikarje in na 
koncu poleg Gašperjeve naslikali tudi 
svojo skupno sliko.

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Ko je bil čas za skupinsko fotografiranje na koncu, sta dva udeleženca že odšla, zato pa sta se hajdinski 
likovni delegaciji pridružila organizator kolonije Marjan Špingler in sedemletni Gašper Valentin Brodnjak.

Naši harmonikarji zelo uspešni v finalu Zlate 
harmonike Ljubečne

V nedeljo, 11. avgusta, je bilo v dvorani Gasilskega doma v Hajdošah veselo. Potekalo je izbirno tekmovanje – polfinale 
za Zlato harmoniko Ljubečne. Na odru se je predstavilo 21 harmonikarjev v različnih starostnih kategorijah, od najmlaj-
ših do seniorjev.

Vsi so se odlično odrezali, tako da je 
bilo delo ocenjevalca vse prej kot 
lahko. Odločale so nianse. Iz občine 
Hajdina so se polfinala udeležili: Lara 
Tekmec, Luka Šlamberger in Lana Ha-
bjanič ter Leon Tašner, Uroš Ber, Mitja 
Pajnkiher in Dion Kelenc – vsi člani 
sekcije Štajerski frajtonarji. Vsi so se 
uvrstili na tekmovanje za Zlato har-
moniko Ljubečne.
V Ljubečni je 25. avgusta potekal fi-
nale 39. Zlate harmonike Ljubečne 
– državnega prvenstva v igranju na 
diatonično harmoniko. Finala se je 
udeležilo 42 tekmovalcev iz vse Slo-
venije. Harmonikarji, ki so tudi člani 
KD Valentin Žumer Hajdoše, so se 
odlično odrezali. 
Dobitnik plakete Avgusta Stanka (za 
najboljši venček ljudskih) in dobitnik 
zlate plakete je Leon Tašner iz Lovren-
ca na Dravskem polju, član KD Valen-

tin Žumer Hajdoše.
Uroš Ber je osvojil zlato plaketo. Mitja 
Pajnkiher, Lara Tekmec in Dion Kelenc 
so si priigrali srebrne plakete, Luka 
Šlamberger pa je osvojil bronasto pla-
keto.
Primož Kelenc, učitelj frajtonarice je 
na svojem profilu Facebook zapisal:
»Do sedaj največji glasbeni uspeh “mo-
jih” učencev AccordArta, zavoda za 
glasbeno izobraževanje z instrumen-
tom diatonična harmonika.
Naloga učiteljev in staršev je nuditi izo-
brazbo našim otrokom na vseh podro-
čjih. Učitelji v sodelovanju s starši lahko 
ogromno doprinesemo (in smo za to 
tudi odgovorni), da naši otroci uživa-
jo v glasbi in vsakodnevnem življenju. 
Včasih pa je treba usmeriti energijo v 
višje cilje, kar pomeni, da situacija od 
nas zahteva več, kot bi nam sicer uga-
jalo. Za sodelovanje na tekmovanju ni 

dovolj le neumorna vaja s prsti po tip-
kah. Je veliko več. Je nabiranje izkušenj, 
je razširjanje zavedanja na področju 
glasbe, je spoznavanje sebe, iskanje ob-
čutkov znotraj sebe, spoznati izražanja 
govorice glasbe, obnašanje na odru, 
komunikacija s publiko idr. 
Na kratko se temu reče širina/globina 
glasbe.
Resnično sem ponosen, da s svojimi 
učenci lahko govorimo o stvareh, ki za 
marsikoga predstavljajo tabu teme. O 
iskanju njih samih, o njihovih občutjih 
in občutkih. Veliko poguma in zaupa-
nja je potrebno, da se vzpostavi tak stik. 
V prvi vrsti imam svoje učence rad kot 
ljudi. Unikatne. In take jih sprejemam.
Vseeno pa sem napisal največji uspeh, 
ker – ko sem jih gledal na odru nasto-
pati – so resnično bolj mirni, bolj samo-
zavestni ... 

Nagrajenci KD Valentin Žumer Hajdoše z mentorjem Primožem Kelencem
Foto: Monika Kelenc
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To je zame znak, da smo na pravi poti. 
Da je to tisto, kar si želimo. Pripravi-
ti človeka do spoznanja, da se lahko 
sprejme takšnega, kot je, brez okvirov, 
je zame en mali vrhunec. Seveda so 
na tekmovanju prisotne nagrade, ki so 

plod subjektivne ocene komisije, ki pa 
se trudi biti čim bolj objektivna.« 
Resnično so dosegli velik uspeh, na 
kar smo občani Hajdine lahko zelo 
ponosni, saj vsi delujejo v KD Valentin 
Žumer Hajdoše, v sekciji Štajerski fraj-

tonarji. 
Iskrene čestitke harmonikarjem in uči-
telju Primožu Kelencu, ki je zaslužen za 
ta izjemni uspeh.

Hilda Bedrač

Luka Šlamberger je osvojil bronasto plaketo. Lara Tekmec si je priigrala srebrno plaketo.

NAPOVEDNIK
KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
Pevci in pevke bodo začeli vaje. Nastopali bodo na povabilo.
Vaje bodo začeli tudi člani folklorne skupine, ki medse vabijo 
nove plesne pare.

KD SKORBA
Pevke bodo začele priprave na Večer vinskih pesmi, ki ga bodo 
organizirali 2. 11. 2019.
Člani gledaliških skupin se bodo ponovno začeli srečevati na 
rednih vajah za pripravo novih iger.
Sodelovali bodo ob vaški trgatvi in ob prireditvi Srečanje sta-
rejših občanov.
V času šolskih počitnic v oktobru bodo pripravili počitniško 
delavnico za šolarje.

ZKD OBČINE HAJDINA
Skupaj s folklorno sekcijo KPD Stane Petrovič Hajdina in OŠ 
Hajdina bo ZKD Hajdina izvedla predstavitveno delavnico 
ljudskih plesov.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
Praznovali bodo 20-letnico delovanja in se pripravljali na Šta-
jersko frajtonarco.
Štajerski frajtonarji bodo nastopali na prireditvah v domači 
občini in tudi drugod.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
19. 9. 2019 bodo pripravljale rimsko večerjo za učence Wal-
dorfske šole iz Maribora.
28. 9. 2019 se bodo podale na strokovno ekskurzijo v Prek-
murje.
S 1. 10. 2019 bodo začele vodeno telovadbo.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
Odpravile se bodo na izlet v Bohinj na Kravji bal.
V septembru se bodo udeležile kuharske delavnice v IC Pira-
mida Maribor.
V oktobru bodo imele ribji piknik pri Žejnih ribicah.
Izvedle bodo delavnico na temo peke potic.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS 
V prihodnjih mesecih bodo začeli zbirati material, potreben za 
izdajo pregleda 20-letnega delovanja društva v knjižni obliki. 
V jeseni se bodo družile na izletu ali kostanjevem pikniku.
V novembru bodo organizirale tradicionalni turnir v paver-
šnopsu za ženske.
Številne aktivnosti čakajo v naslednjih mesecih tudi člane 
MePZ DŽD Gerečja vas. 

DRUŠTVO ŽENSK HAJDOŠE
V septembru se bodo odpravile na ekskurzijo v občino 
Kidričevo. 
Začele bodo rekreacijo v gasilskem domu.
Sodelovale bodo na kolesarjenju vaščanov v organizaciji VO 
Hajdoše.
Udeleževale se bodo prireditev drugih društev.

Pripravila: Hilda Bedrač

V novo šolsko leto 2019/20

Spet smo v šoli in vrtcu 
Počitnice so se iztekle in šola nas spet 
vabi k resnemu in odgovornemu delu. 
Tudi v vrtcu je spet postalo živahnej-
še. Vsak začetek prinaša s seboj priča-
kovanja, načrtovanja, novo upanje in 
pozitivne sklepe. S tem se podajamo 
na pot odkrivanja novih znanj, razvi-
janja sposobnosti, gradnje medseboj-
nih odnosov …
Verjamem, da smo pripravljeni na so-
delovanje v novem šolskem letu, ki 
se je pravkar začelo. K dobremu so-
delovanju lahko veliko prispevamo s 
tem, da se zjutraj drug drugemu na-
smehnemo, se pozdravimo, odgovor-
no opravljamo svoje dolžnosti in ob-
veznosti, pomagamo drug drugemu, 
smo prijazni in spoštljivi do vseh, ki jih 
srečujemo. 
Šolo v tem šolskem letu obiskuje 261 
učencev, ki so razporejeni v 16 oddel-
kov. Med njimi je tudi 29 prvošolčkov. 
V vrtcu je 125 otrok v sedmih skupi-
nah.
V tem šolskem letu bomo obeležili 
60-letnico izhajanja našega literar-
nega glasila Najdihojca, podali pa se 
bomo tudi na obisk k predsedniku 
države Borutu Pahorju v predsedni-
ško palačo, saj nas je ob lanskoletnem 
obisku na šoli ob 210-letnici javnega 
šolstva na Hajdini prijazno povabil, da 
ga obiščemo.
Tudi v vrtcu bomo obeležili 10-letni-
co njegovega delovanja. Aktivnosti 
bomo ob tem pomembnem dogodku 
izvajali vse leto.   
Ob koncu mi ostanejo še želje.

Dragi otroci,
želim vam, da se v vrtcu dobro poču-
tite, da vam ne zmanjka radovednosti, 
iskrivosti in ustvarjalnih idej. Vzgojite-
ljice vas bodo spremljale, spodbujale 
in omogočale, da boste postajali vsak 
dan bolj samostojni.

Dragi učenci in učenke,
želim vam veliko uspeha v novem šol-

skem letu in prijetnega počutja v šoli. 
Prek različnih dejavnosti boste odkri-
vali lepoto, smiselnost in bogastvo 
sveta, ki nas obdaja. Vsi se zavedamo, 
da je vsakokratno učenje naporno, 
vendar znanje omogoča uresničitev 
vaših sanj, želja in pričakovanj.

Spoštovani starši,
vljudno vas vabim k sodelovanju. Po-
vezujejo nas skupni cilji in le s sode-
lovanjem jih bomo lahko uresničevali. 
Vabim vas, da skupaj ustvarjamo po-
dobo, ki nam bo ob koncu šolskega 
leta v ponos. Veselim se srečanja z 
vami, vaših pobud, predlogov in iskre-
nih pogovorov. 

Želimo si tudi dobrega sodelovanja z 
občani Občine Hajdina in z društvi ka-
kor tudi z Občino Hajdina in župnijo. 
Doslej je bilo to sodelovanje prijetno 
in uspešno. 

Verjamem, da bo to šolsko leto, ki je 
pred nami, zanimivo, pestro in polno 
doživetij.

                                                Vesna M. Lorber, 
ravnateljica OŠ Hajdina z enoto Vrtec

Vesna M. Lorber
Foto: S. Brodnjak

PREGLEDNIK
KPD STANE PETROVIČ HAJDINA
V poletnih mesecih so si privoščili zaslužene počitnice. 
Pevci in pevke so nastopali na prireditvah, kamor so jih po-
vabili. 

KD SKORBA
Ljudske pevke so se s pesmijo predstavile na gostovanjih na 
Ptuju in v Jurovcih. Privoščile so si tudi nekaj zasluženega 
poletnega oddiha.
Odrasla, otroška in mladinska gledališka skupina so si v pole-
tju privoščile poletni oddih.
V avgustu so pripravili 4-dnevne poletne delavnice za otro-
ke. Uživali so na likovnih delavnicah, otroških kuharijah, 
zabavno-športnih igrah, računalniški delavnici z društvom 
Mali ustvarjalci, kolesarjenju in ogledu risanke v Kinu Ptuj. V 
Domu krajanov Skorba so pripravili likovno razstavo z likov-
nimi izdelki, ki so nastali na poletnih delavnicah.
Člani društva so se udeležili kolesarskega trima v Skorbi s 
starodobnimi kolesi.
Člani mladinske dramske skupine so imeli športno srečanje 
na Ptuju.
Ljudske pevke so gostovale v Novem mestu in se udeleževale 
nastopov glede na povabilo.

KD VALENTIN ŽUMER HAJDOŠE
11. 8. 2019 so bili organizatorji polfinala za tekmovanje Zlata 
harmonika Ljubečne.
Frajtonarji so tekmovali na Zlati harmoniki Ljubečne in dose-
gli odlične uvrstitve.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE HAJDINA
14. 7. 2019 so se udeležile tradicionalne prireditve Tak smo 
negda delali v Margečanu na Hrvaškem.
4. 8. 2019 so se udeležile tekmovanja Juršinska kisla juha, 
na katerem so članice prejele priznanje za najlepše urejen 
delovni prostor.
15. 8. 2019 so pripravile rimsko pogostitev za goste ob odpr-
tju XII. Rimskih iger v Štukih.
16. in 17. 8. 2019 so pripravljale rimsko večerjo.
17. 8. 2019 so se udeležile povorke po ptujskih ulicah.

DRUŠTVO GOSPODINJ DRAŽENCI
V juniju so se članice odpravile na izlet v Romunijo.
Izvedle so tudi delavnico izdelave testenin s kuharsko moj-
strico iz IC Piramida Maribor.
Odpravile so se na sobotno potepanje po Prekmurju.
V juliju so bile na izletu na Golteh nad Mozirjem.

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS 
Aktivnosti DŽD Gerečja vas so se končale junija s sodelova-
njem pri izvedbi tradicionalnega vaškega Lojzovega praznika, 
katerega organizator je VO Gerečja vas.
V počitnicah so si članice nabrale novih moči za naslednje 
obdobje in nove projekte. 

ZKD OBČINE HAJDINA
V okviru Oratorija župnije Hajdina je bila za mlade organizi-
rana glasbena delavnica pod umetniškim vodstvom glasbe-
nega pedagoga Ernesta Kokota.

Pripravila: Hilda Bedrač
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V ponedeljek, 2. septembra, so na OŠ Hajdina spet na 
stežaj odprli šolska vrata. Šolo Hajdina v šolskem letu 
2019/2020 obiskuje 260 učencev, pet učencev je prišlo iz 
drugih šol, v dveh oddelkih prvega razreda pa imajo 29 
učencev.
Pred OŠ Hajdina je bilo živahno že zjutraj, ko so se pred 
šolsko zgradbo zbrali učenci in učitelji, ob 9. uri pa so na 
šoli pripravili še krajši sprejem za letošnje prvošolce in nji-
hove starše. Uvodoma jih je pozdravila ravnateljica Vesna 
Mesarič Lorber in jim predstavila obe razredničarki ter 
vzgojiteljico. Nato so sledili pozdravi in dobre želje ob za-
četku novega šolskega leta še s strani župana mag. Sta-
nislava Glažarja, Slavka Burjana, predsednika Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hajdina, 
in policista Igorja Levstika. 

Besedilo in foto: TM

Prvi šolski dan na OŠ 
Hajdina V šolo rada pridem, ker se z veseljem učim.   

Vita

V šoli mi je zelo všeč in komaj čakam na 
domače naloge.     

Sara 

Rad se učim, všeč so mi tudi glavni odmori, 
ko se igram s prijatelji.     

Gašper 

Všeč mi je v šoli, ker se hočem igrati s 
prijatelji in se naučiti abecedo.     

Luka 

V šoli mi je všeč, ker dosti rišemo in 
barvamo.      

Lovro

Komaj sem čakal, da se začne šola. Rad 
barvam.       

Jan 

Vem, da se bom veliko naučila v šoli, všeč 
mi je, ker se tudi še igramo.     

Neli

Veselila sem se šole in mi je tukaj zelo všeč.        
Ema 

V šolo rada pridem, da se nekaj naučim, in 
v razredu imam dobro prijateljico Neli.      

Eva 

V šoli mi je všeč, ker se bom veliko naučil in 
ker imamo dosti igrišč.    

Nejc  

Rada se učim in dobila bom nove prijatelje, 
zato sem vesela šole.       

Manca 

V šolo rad pridem, ker se vsak dan nekaj 
naučim.     

Danijel  

Zbrala in zapisala: Tatjana Habjanič

Kako se prvošolci (1. a) počutijo v šoli

Prvošolci 1. a v družbi župana mag. Stanislava Glažarja in ravnateljica Vesne Mesarič Lorber

Prvi vtisi prvošolcev (1. b) o šoli

Na začetku sem pogrešal atija in mamico, 
zdaj pa sem se navadil in je že v redu. Všeč 
mi je, da lahko med odmori rišem. Rad 
hodim v šolo.

Teo 

Prvi šolski dan sem že komaj čakal, da 
sem videl prijatelje iz vrtca. Malo me je 
bilo strah. Sem se kar tresel. Zdaj sem se 
navadil in mi je všeč. Fajn mi je, da sem 
spoznal nove učiteljice.

Lin 

Na začetku me je bilo strah. Zdaj pa me ni 
nič več strah, zdaj mi je luštno. Pogrešam 
svojo žabico, ki jo imam doma za spanje.

Miabela 
Rada hodim v šolo. V šoli rada rišem. Imeli 
smo obisk, obiskal nas je policist. Z njim 
smo odšli na sprehod.

Sara

V šoli mi je lepo. Imam se fajn. Rada hodim 
v šolo in se veselim, da se bom veliko 
naučila. Všeč mi je bilo, da smo šli na 
sprehod s policistom.

Brina

Prvošolci 1. b v družbi župana mag. Stanislava Glažarja in ravnateljica Vesne Mesarič Lorber na 
prvi šolski dan
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Ob začetku šolskega leta smo ob pomoči policistov, pla-
nincev, upokojencev, staršev in članov SPVCP Občine Haj-
dina organizirali varovanje učencev na najbolj prometno 
izpostavljenih delih šolske poti. 
O prometni varnosti smo se pogovarjali z učenci pri ra-
zrednih urah. Učenci vidijo največje težave zaradi velikih 
hitrosti posameznikov. Poudarili so, da se pred šolo poču-
tijo ogroženo zaradi parkirišča (vzvratna vožnja, vožnja do 
vrtca idr.). Predlagajo nadzor, saj v jutranji konici pripelje 
pred šolo okoli 120 vozil, v lepem vremenu se pripeljejo 
tudi kolesarji. Vozila so parkirana ob cesti, na zelenici idr. 
Vozilom je namenjeno tudi urejeno parkirišče pri igrišču, 
od koder do vrtca in šole vodi varna pot mimo igrišča. Če 
bi bile urejene kolesarske poti, bi največ učencev prihajalo 
s kolesi. 
Po analizi anketnih vprašalnikov za starše je največ opo-
zoril glede pomanjkanja pločnikov in kolesarskih poti. Po-
drobnejšo analizo smo posredovali SPVCP Občine Hajdi-
na, o vprašanjih bodo govorili na naslednji seji. 
Še zapis enega od staršev: Na cesti moramo biti vsi bolj 
pozorni. Tako otroci kakor tudi starši.

Besedilo in foto: Karmen Jerenko, 
mentorica prometne vzgoje

Prvi šolski dan smo jedli v razredu sendviče. 
Vesel sem, da sem v razredu z Janom. Vsi 
sošolci so mi fajn.

Vid

Na začetku sem si želel še malo ostati v 
vrtcu, zdaj pa mi je bolje tukaj kot v vrtcu, 
ker mi v šoli ni treba spati. Moja želja je 
bila, da bi bil v razredu skupaj z Zalo, ker 
se z njo veliko družim. Vesel sem, da sva 
sošolca. V šoli ste prijazni učitelji, tako kot 
v vrtcu. Vesel sem, da sem spoznal nove 
prijatelje. Rad se učim.

Maj

Prvi šolski dan smo v razredu jedli sendviče. 
Vesela sem bila, ko sem izvedela, da sem v 
razredu s prijateljicami, s katerimi sem si 
želela biti. Rada pišem in rešujem naloge. 
Komaj čakam, da se bom kaj novega 
naučila.

Hana

V šoli mi je všeč, da se še vedno lahko 
igram. Veselim se, da se bom naučila pisati. 
Za zdaj smo v šoli še samo barvali.

Eliza

V šoli smo se naučili pet pravil poslušanja. 
V šoli mi je fajn, ker se lahko igramo, 
barvamo in učimo. Malica v šoli je dobra in 
tudi sošolke in sošolci so prijazni.

Zala 

Ko sem prišel v šolo, me je bilo malo strah, 
ker nisem vedel, katero učiteljico bom 
dobil. Ko pa sem spoznal učiteljico in 
sošolce, me ni bilo več nič strah. V šoli mi 
je najboljše, da se lahko igramo.

Gašper 

Rada se učim, zato rada hodim v šolo. Všeč 
so mi odmori, ker gremo na malico, potem 
pa se lahko igramo. Super mi je bilo, ko 
smo šli na sprehod s policistom in ko smo 
bili zunaj.

Lana 

Šole sem se veselil. Lepo mi je v šoli. 
Najbolj so mi všeč odmori in da se lahko 
igram. Učiteljica nam je pokazala, kako 
se riše po elektronski tabli. To mi je bilo 
zelo všeč. Super je bilo na sprehodu z 
gospodom policistom. Všeč mi je bilo, da 
je bila prvi šolski dan z mano mami.

Mark 

Rad hodim v šolo. V odmoru se lahko 
igram in rišem. 

Patrik

Zbrala in zapisala: Mojca Ornik Ulbl

Varno v šolo
Tako kot vsako šolsko leto bomo tudi letos na področju prometne varnosti posvetili posebno pozornost preventivnim 
akcijam. V šoli bomo organizirali bolj trajnostne prihode v šolo, spodbujali otroke k pešačenju in kolesarjenju, organizi-
rali bomo tehniški dan na temo prometne varnosti idr.

Bistro glavo varuje čelada.

Poletni utrinki iz vrtca Najdihojca Hajdina

Opazovanje kmetijskih strojev je zelo zabavno.
Besedilo in foto: VV

Vodna zabava

Igra z vodo je zabavna in osvežujoča v vročih poletnih dneh.

Peščene gradove lahko gradimo tudi v peskovniku. S tiskanjem dlani smo »pričarali« morske živali.
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V osnovni šoli in vrtcu Hajdina je bil Šolski sklad aktiven tudi v šolskem letu 2018/19. Poleg sofinanciranja šol v naravi, 
plavalnih tečajev, taborov in opreme za boljši pouk smo posebno pozornost namenili tudi gibalnemu razvoju mladih 
in dvigu njihove bralne kulture.
Šolski sklad osnovne šole in vrtca Haj-
dina si je tudi v minulem šolskem letu 
prizadeval za čim bolj kakovostno iz-
obraževanje naših šolskih otrok in za 
čim prijetnejše bivanje naših najmlaj-
ših v vrtcu. Poleg že »standardnih« ak-
tivnosti, kot je sofinanciranje šol v na-
ravi, plavalnih tečajev, taborov, smo 
letos del sredstev namenili tudi za 
dodatno šolsko opremo. Ker je analiza 
športnovzgojnih kartonov naših otrok 
za pretekla leta pokazala največ težav 
in zmanjšano gibljivost pri gibanju na 
poligonu vzvratno, smo financirali na-
kup posebne telovadne opreme, t. i. 
koordinacijskih lestev, ki krepijo prav 
takšno koordinacijo.
Posebno pozornost smo letos name-
nili tudi kulturi in spodbujanju bralne 
kulture. V današnjih časih branje knjig 
za mlade pomeni kakovosten čas in 
čas brez tablice ali pametnega tele-
fona, ki pripomore tudi k razvoju in 
ohranitvi našega jezika. Zato smo se 
odločili, da mlade posebej spodbudi-
mo, da ponovno vzamejo v roke knji-
go, in vse tiste, ki uspešno zaključijo 
Bralno značko, nagradimo z obiskom 
gledališča in srečanjem z znanim mla-
dinskim pisateljem. Za pomoč pri iz-
vedbi smo se obrnili tudi na hajdinska 
podjetja, ki so nam pri tem prijazno 
pomagala.
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
Bralno značko je v šolskem letu 
2018/19 končalo 175 učencev. Uspe-
šni bralci višjih razredov so se za na-
grado udeležili odlične gledališke 
pedagoške predstave iCankar, ki je 
mladim na njim prilagojen način pri-
bližala življenje tega našega pisatelja, 
po katerem mladi sicer neradi posega-
jo. Upamo, da smo s tem takšne zadrž-
ke vsaj delno odpravili. Mlajše bralce 
je za nagrado v šoli obiskal sloven-
ski pisatelj Boštjan Gorenc - Pižama, 

V Šolskem skladu letos tudi za dvig bralne kulture

Učenci so z zanimanjem prisluhnili popularnemu slovenskemu pisatelju Boštjanu Gorencu.
Foto: Andreja Novak

Šolski sklad se iskreno zahvaljuje hajdinskim podjetjem, ki so nam pomaga-
la v letih 2018 in 2019 (po abecednem vrstnem redu):
•  ARTE trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d. o. o.
•  CITY GYM, Saša Ropič, s. p.
•  ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, RADO KAISERSBERGER, s. p.
•  ENSITRA PREVAJANJE, BRIGITA VOGRINEC, s. p.
•  GANDIN MBS, perutninarstvo, d. o. o.
•  GLAŽAR ROMAN, s. p. – PREHRANA ŽIVALI
•  GOJA TENIS IN FINANCE, tenis center, gostinstvo ter finančne in 
    poslovne storitve, d. o. o.
•  Gostilna ČELAN, Maja Plazar, s. p.
•  HOBOTNICA SISTEMI, svetovanje in posredništvo, d. o. o.
•  JANTIM, prodaja po pošti, Janez Lajh, s. p.
•  LEKARNA PRI SV. MARTINU, METODA MEŠKO ŽITNIK
•  OKREPČEVALNICA PRI OLGI, ILINKA HARAMBAŠIĆ, s. p.
•  POMLAD – podjetje za trgovino in storitve, d. o. o.
•  PRIHODNOST DANES, posredništvo, marketing, 
   storitve in svetovanje, d. o. o.
•  PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN PERUTNINE, 
   BOŠTJAN INTIHAR, s. p.
•  SENČILA PURGAJ, MONTAŽA IN POSLOVNE STORITVE, 
   NEVENKA PURGAJ, s. p.
•  Slikopleskarstvo Žunko, Davorin Žunko, s. p.
•  TOP AVTOMOBILI PLUS, prodaja rabljenih avtomobilov,
   Bernarda Sedlašek, s. p.
•  VAGA NEP, nepremičninska dejavnost, d. o. o.
•  VRTNARSTVO, Danijel Zupanič, s. p.
•  ZAVAROVALNO ZASTOPANJE, VIKTOR HOTKO, s. p.

ki jih je na svoj duhoviti način še 
dodatno motiviral za branje. Poleg 
zelo pozitivnih odzivov naših učen-
cev nas je še posebej razveselil tudi 
podatek, da se je branje knjig očitno 
povečalo oziroma, kot je pojasnila 
naša knjižničarka, Tatjana Lukovnjak: 
»Zelo smo veseli, da se je v tem šol-
skem letu povečalo število učencev, ki 

so osvojili bralno značko. Lansko šol-
sko leto je bilo takšnih učencev 158 ali 
64 %, letos pa 175 oz. 69 %. Podobnih 
aktivnosti, ki mladim približajo branje 
knjig, si tako vsekakor želimo še več.«
Pri vsem nismo pozabili tudi na naše 
najmlajše. Tem smo omogočili ogled 
poučne kulturne prireditve Mala 
murska deklica, ki je otrokom ob 

ljudski glasbi na prilagojen in prija-
zen način prikazala pomen ohranja-
nja naše kulturne dediščine. 

Matej Verbajs, 
predsednik upravnega odbora šol-

skega sklada

Ogled predstave Mala murska deklica. Foto: Viktorija Vrabl

V šolski sklad lahko prispevate tudi vi z nakaziloma na TRR OŠ Hajdina z 
Vrtcem:

št. SI56 0135 9603 0651 748, sklic »00 100 – 01092019« in namen: »ZA 
ŠOLSKI SKLAD«.

Veseli bomo vsakega prispevka.
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Dobrovoljni, razposajeni Nero je pred odhodom v »pasjo šolo« pristal na pozi-
ranje s svojima prijateljema, ki ju zvesto varuje na njihovem vzorno urejenem 
dvorišču, za katero sta leta 2012 prejela bronasto vrtnico.

Pregovor, ki se ga zavemo šele takrat, ko za nekaj časa zapustimo svoj dom 
ali domovino, da se na dopustu za nekaj časa umaknemo iz običajnega vsak-
danjika. Kaj pa ta pregovor pomeni tistim, ki niso odšli na dopust, ampak s 
trebuhom za kruhom? Kako bije srce našim rojakom onkraj luže, sem spoznala 
leta 2003, ko sem s skupino Šavrinske pupe en ragaconi obiskala naše rojake 
v Kanadi. Kot šolarka sem prebirala knjigo z naslovom Pri naših v Ameriki in si 
želela nekoč tudi sama odkriti ta kontinent. Bilo je zanimivo, poučno in nepo-
novljivo. A za to življenje imam Amerike dovolj.

Povsod je lepo, a doma je najlepše

V uredništvu predlagamo, da bi v Haj-
dinčanu predstavili nekatere naše ob-
čane, ki so del življenja preživeli v tujini 
in se čez leta vrnili domov, pa tudi take, 
ki uspešno delujejo v svetu in namera-
vajo tam tudi ostati. Veseli bomo vaših 
odzivov in pobud, koga bi želeli spo-
znati pobližje. 
Za uvod vam predstavljamo Hinka in 
Terezo Emeršič z Zg. Hajdine onkraj 
proge in Elizabeto Verzel iz Hajdoš. 
Prva sogovornika sta si pokojnino 
prislužila v Nemčiji, Elizabeta pa na 
Švedskem.  
Hinko in Tereza Emeršič sta se vrnila 
na Emeršičevo domačijo

S Terezijo Emeršič, ki jo prijatelji kli-
čemo Tereza, sva se prvič srečali ob 
predstavitvi Utrinkov Društva žena 
in deklet občine Hajdina januarja 
2010. Pozornost je pritegnila s svojo 
spretnostjo priprave pogrinjkov in 
njihove postrežbe. Le nekaj trenut-
kov je trajalo, da sva vzpostavili prvi 
stik, v katerem me je izjemno prese-
netila, ko je povedala, da je njen mož 
Hinko Emeršič, s katerim sta se na 
pustno nedeljo leta 2006 po 33 le-
tih zdomstva vrnila iz Nemčije. To je 
bil odgovor na vprašanje, kam se je 
izgubil moj sošolec Henrik Emeršič, 
s katerim sva skupaj končala osnov-

no šolo. Ker je doma na Zg. Hajdini 
onkraj proge, nisem imela nekih po-
sebnih informacij o njem. Da bi po-
tešila svojo radovednost, sem si za 
prva sogovornika izbrala prav njiju, 
in mislim, da bo tudi koga drugega 
zanimalo, kako sta se daleč od doma 
srečala mladi natakar in kuharica, ki 
sta leta 1973 prišla na »začasno« delo 
v tujino. Hinko je imel »gori« že brata 
Stanka in sestro Tinico, »ki bosta tam 
tudi ostala«. Tereza pa je iz rojstnega 
Slavonskega Broda šla v Nemčijo na 
osnovi garantnega pisma, ki ji ga je 
poslala teta, živeča v bližini Kölna. 

Ob kupu fotografij smo se vrnili v čase, ki so le še lep spomin.

Ljubo doma, kdor ga ima, pravi Elizabeta Verzel.

Moje počitnice

Moje počitnice so minile prehitro. Moj najboljši počitniški dan 
je bil, ko smo šli v toplice v Male Moravce. Zjutraj sem se zgodaj 
zbudila, saj nisem mogla spati. Mami je naredila zajtrk, jaz pa sem si 
pripravila nahrbtnik. V toplice smo se odpeljali z avtom. Tam smo se 
preoblekli v kopalke, potem pa sva se s Kajo kopali ves dan. Sploh 
nisva hoteli iz bazena. Veliko sem plavala in se potapljala. Tudi kosilo 
je bilo dobro. Ko smo šli domov, sva bili zelo utrujeni, kljub temu 
smo šli še na sladoled.

Žana H., 5. a

Letošnje počitnice so bile pestre in nekaj posebnega. Že leta sem 
si želel obiskati stadion kluba FC Barcelona, tako da smo se na 
morje odpravili v Španijo, v mesto Barcelona. Tam smo si ogledali 
znamenitosti: cerkev Sagrada Familia, ki jo gradijo že 120 let. Camp 
Nou je stadion zelo uspešnega španskega nogometnega kluba 
FC Barcelona. Je največji stadion v Evropi. Ogledal sem si njihove 
pokale, priznanja, tribune, garderobe in prostore za novinarje. V 
njihovi trgovini sem si kupil dres za spomin. V gradu sem si ogledal 
viteške igre. Med ogledom predstave vitezov smo imeli večerjo, 
kjer smo jedli z rokami. Na koncu smo si ogledali španski ljudski 
ples, flamenko. Šli smo tudi v toplice Marineland, kjer imajo veliko 
toboganov. Imeli so tudi predstave tjulnjev, papig in delfinov. 
Priletele so tudi ptice flamingi. Španija je zelo lepa država in še se 
bom vrnil.

Marsel P., 5. a

Takoj po končani šoli sem šla na morje v kamp Šimuni. Šla sem s 
svojim bratom, atijem in mamico. Potem sva šla z bratom na tečaj 
italijanščine. V ponedeljek, prvega julija, je imel moj brat rojstni dan. 
Šestnajstega julija pa smo moj brat, jaz, dedi in babi šli v Črno goro, 
potem pa sva šla z Lovrom na tabor. Po taboru sta prišla ati in mami 
na morje po naju v Črno goro. Potem smo šli v Kotor za dva dni, nato 
še v Bosno in Hercegovino, v Trebnje, Sutjesko, Mostar, Jablanico in 
Sarajevo. Ko smo prišli domov, sem imela tri tedne twirling. Vmes 
sem imela v Skorbi še delavnice in s prijatelji smo šli prespat na 
Roglo na Ribniško kočo. Na koncu pa je prišla prijateljica k meni 
prespat. 

Ajda M. Z., 5. a

Med počitnicami sem zelo uživala, saj sem praznovala rojstni dan. 
Bila sem tudi na morju, v koruznem labirintu, velikokrat sem šla na 
počitnice. Veliko sem uživala tudi na soncu, kjer sva se s sestrico 
igrali. Veliko časa sem bila doma. Počitnice so minile zelo hitro. Med 
njimi sem si spočila svoje možgane in se pripravila na novo šolsko 
leto.

Žana O., 5. a

Zbrala: Bojana Mlakar

Novim ciljem naproti

Tik preden smo zakorakali v novo šolsko leto, so svojo poklicno pot na Osnovni šoli Hajdina sklenile knjižničarka Silva 
Hajšek, učiteljica matematike Kristina Žuran in čistilka Helena Žunko.

Leta smo bili sodelavci, skupaj smo 
doživeli veliko lepega in tudi kaj 
manj prijetnega. Učiteljici sta ve-
dno znali prisluhniti sodelavcem in 
jim pomagati z nasveti. Na novi poti 
vama želimo obilo zdravja in več 
časa za druženje z družinskimi člani 
in prijatelji. Heleni, ki se podaja novi 
zmagam naproti, pa želimo veliko 
uspehov in veselja. Užijte vsak trenu-
tek, tu in tam pa se spomnite nekda-
njih sodelavcev in sodelavk.
Hvala vam in vse dobro.

Kolektiv OŠ Hajdina
Helena Žunko, Silva Hajšek in Kristina Žuran se podajajo novim zmagam naproti.
Foto: arhiv OŠ Hajdina
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Da se je hitreje vključila v življenje v novem okolju, se je 
ekonomska tehnica prekvalificirala v kuharico v gostilni. 
Po enem letu je našla službo v hotelski kuhinji in tam ji je 
»v oči padel« visok, suh, dolgolasi natakar. Najprej je misli-
la, da je po rodu Srb. V pogovorih sta odkrila, da je Slove-
nec Hinko istočasno služil vojaški rok v Somboru in nato v 
prekomandi v Bihaću, tako kot Terezin brat. Bilo je dovolj, 
da je preskočila iskrica, ki je zanetila požar. Poročila sta se 
7. oktobra 1978. Vso delovno dobo sta ostala zvesta go-
stinstvu, blizu službe v Frechenu sta si po nekaj letih zako-
na kupila hišo in z njenim urejanjem preživljala prosti čas, 
kolikor jima ga je dopuščalo delo. Vesela sta bila obiskov 
od doma, še posebej, ko sta ju obiskali Hinkova mama in 
sestra Anica, Terezini sorodniki pa so prišli tudi v času voj-
ne. Redno sta prihajala na Hajdino, kjer sta si preurejala 
Hinkovo rojstno hišo in okolico ter ohranila arhitekturo, 
kot je nekoč bila v tukajšnjem okolju.  
Sedaj sta oba Hajdinčana; Tereza je po tem, ko je bila »iz-
brisana« in se je nekaj let vleklo urejanje njenega statusa, 
dočakala, da ima v dokumentih vpisano neomejeno biva-
nje. Vsaj enkrat letno obiščeta njene sorodnike v Slavoniji 
in umirjeno preživljata upokojenski vsakdanjik. Življenje 
jima razveseljuje njun štirinožni prijatelj Nero, razigran 
kraški ovčar, s katerim trenutno hodita v »pasjo šolo«, rada 
se družita s prijatelji, gasilci, veliko kolesarita, pozimi pe-
šačita, Hinko je tudi član Planinskega društva Hajdina, Te-
reza pa uživa v tem, da ga vsakodnevno razvaja s svojimi 
kuharskimi dobrotami. »Ni izbirčen, le polnjene paprike mu 
ne smem ponuditi,« pove vedno dobrovoljna sogovornica in 
moja sočlanica v društvu žena in deklet.
Hinku in Terezi se je želja, da se vrneta iz tujine, uresničila 
in vesela sta, da začetek jeseni življenja preživljata v hiši in 
okolju, na Zg. Hajdini 131, kjer se je rodilo osem Emeršiče-
vih otrok, za katere sta po najboljših močeh skrbela oče 
Martin, ki je delal v takratni Tovarni glinice in aluminija v 
Kidričevem, in mama Marija, ki je bila daleč naokoli znana 
šivilja, zaposlena v Delti. 
»Življenje je tako, kot si ga narediš. Škoda je le, da sedaj toliko 
mladih spet odhaja v tujino. Vprašanje je, ali bo njih še vleklo 
tako domov, kot je generacije, ki smo po letu 1968 odšle v ne-
znani tuji svet,« sta zaključila naš pogovor.
»NAJLEPŠE JE TAM, KJER SI DOMA,« ZATRJUJE ELIZABE-
TA VERZEL
»Doma nas je bilo pet otrok. Oče, zaposlen v TGA Kidričevo, 
je kot pletar zaslužil še kakšen dodaten dinar za preživljanje 
družine. V petem razredu osnovne šole sem odšla živet k teti 
in stricu, ki sta bila brez otrok. Želela sem postati učiteljica, a 
ni bilo možnosti za nadaljevanje šolanja, zato sem se najprej 
zaposlila v tekstilni tovarni na Ptuju,« je svojo predstavitev 
začela zgovorna, dinamična in z mnogimi znanji oboro-
žena povratnica iz Švedske, Elizabeta Verzel iz Hajdoš 75, 
ponosna babica vnukinje Nikite in Andija, ki s sinom Ro-
bertom Grandlom živita ob železnici na Ptuju. 

»Leta 1961 je na Švedsko odšel starejši brat, za njim pa sva 
leta 1965, ko se je mož vrnil iz vojske, odšla tudi midva. Takrat 
sem imela 22 let. Nekaj časa sva živela pri bratu, kasneje pa 
sva si kupila stanovanje v Malmöju na jugu Švedske, 1650 km 
od doma, kjer je hodil v šolo tudi najin sin. Spomnim se, kako 
mi je vzgojiteljica v vrtcu rekla, da moramo doma z otrokom 
govoriti švedsko. Pa smo se pogovarjali kar v najinem mater-
nem jeziku, kar mu je še kako prav prišlo, ko se je, star 28 let, 
preselil v domovino, si ustvaril družino in odprl obrtno delav-
nico.«
Elizabeta je službo našla v splošni bolnici, za kar je končala 
medinsko šolo nižje stopnje. Opravila je tudi pedikersko 
šolo in tako je dopoldne delala v bolnici, popoldne pa kot 
pedikerka. V prostem času je uživala v ustvarjanju gobeli-
nov in kvačkanju. Družili so se tudi z rojaki. V Malmöju je 
bilo kar nekaj Slovencev. Imeli so svoj klub Planika. Hodi-
li so na srečanja. Čez nekaj let se jim je pridružil še mlajši 
brat. Četudi jim ni v tujini nič manjkalo, jo je vedno vleklo 
v domovino, kjer je imela še mamo in dve sestri. Vesela je 
bila maminih obiskov pri njih na Švedskem. Spominja se 
prvih let, ko še ni bilo telefonov in je mama hodila v Gostil-
no Koštomaj, kamor jo je ob dogovorjenem času poklicala, 
da sta se lahko pogovarjali. 
»Švedska je zelo lepa dežela, Švedi so poštenjaki. A vse moraš 
plačati – od recepta do zdravil. Pri njih je treba upoštevati nji-
hove razmere in zahteve. Pri nas je drugače. Ko pridejo tujci, 
bi želeli uživati vse pravice. A tam je sever, piha ob morju, zato 
tam ne bi bila do smrti,« je razlog za vrnitev pojasnila moja 
sogovornica. Dano ji je bilo, da je lahko veliko potovala po 
svetu ter videla blišč in bedo tujine. Srečevala je vse mogo-
če ljudi in pri svojem delu spoznavala njihove usode. 
Ob vseh srečanjih s tujino je spoznala, da je najlepše v Slo-
veniji. Premalo jo poznamo in je ne znamo ceniti. Bila je in 
bo ostala slovenski patriot, saj ima to v krvi. V Hajdošah je 
staro butano rojstno hišo nadomestila z novo, v kateri živi 
že trinajst let. Ugotavlja pa, da je v vasi le še malo doma-
činov, ki pa so se tudi spremenili. Veliko ljudi se je priselilo 
od drugod in si tu zgradilo domove. Med obojimi se dobro 
počuti. 
Elizabeta Verzel je članica Društva upokojencev Hajdina. 
Vključena je pri invalidih in je članica Društva žensk Haj-
doše. Rada hodi na plavanje v Terme, na ples, pa tudi po-
tovanja ima še v načrtu. Upa, da jo bo spremljal kateri od 
vnukov. Kot voznica, tudi z motorjem, je v življenju veliko 
prevozila, vse dokler se ni kot motoristka poškodovala in 
se invalidsko upokojila. Še vedno pa rada sede v svojega 
srebrnega volva in se odpelje, kamor želi. »Po dolgih letih 
imam še vedno stike s prijatelji v tujini. Ker nisem rada od 
nikogar odvisna, se nastanim v hotelu in delam obiske,« je 
najino kramljanje sklenila zanimiva sogovornica Elizabeta. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Lojzovo – tradicija, ki se ohranja
Letošnje leto je bilo za organizatorje vaškega praznika »Lojzovo« prav zapleteno. 22. junija, ko je bila prvotno načr-
tovana slovesnost, je neurje pregnalo organizatorje in dobesedno »pometlo« s postavljenim prizoriščem letošnjega 
dogajanja.

Vendar za organizatorje to ni pred-
stavljalo ovire. Skupaj z naddekanom 
Marijanom Feslom so se dogovorili 
za nov datum praznovanja. Lojzov 
praznik smo tako obeležili v torek, 
25. junija, na praznik naše domovine. 
V torek, 25. junija, se je pred Zajšeko-
vo kapelo v Gerečji vasi zbralo lepo 
število vaščanov. Tudi letos je sveto 
mašo daroval farni župnik, naddekan 
Marijan Fesel ob pomoči novoma-
šnika, ki sta mašo posvetila patronu 
Alojzu, materi domovini, predvsem 
pa živim in rajnim vaščanom. Po 
maši in kratkem nagovoru podžupa-
na Karla Svenška ter kulturnem pro-
gramu so organizatorji, vaški odbor 
in društva poskrbeli še za okrepčilo 
vseh udeležencev ter za prijetno dru-
ženje ob kapljici, za katero tradicio-
nalno poskrbijo vaški Lojzi in Lojzike 
ter drugi sovaščani. Pridne vaške go-
spodinje so tudi letos poskrbele za 
slajši del druženja. 

Besedilo in foto: MI

Mašna slovesnost je bila letos namenjena ne samo »patronu Alojzu«, temveč tudi materi domovini ob pra-
znovanju 28. rojstnega dne. Darovala sta jo farni župnik naddekan Marijan Fesel in letošnji novomašnik 
Primož Lorbek.

MePZ DŽD Gerečja vas pod vodstvom zborovodje Petra Krajnca tradicionalno zapoje na mašni slovesnosti.

Slavnostni govornik je bil podžupan Karl Svenšek, 
preostanek uradnega dela pa so popestrili verzi in 
pesmi naših nadobudnih in talentiranih mladenk. 
Na fotografiji mlada pevka Manca Sitar.
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Namen programa je vzpostaviti trajno 
medsebojno pomoč starejših v lokal-
ni skupnosti, ki bo vključevala prosto-
voljce, ki se bodo pri svojem delu te-
sno povezovali z javnimi službami. Na 
takšen način se tudi zagotovi celosten 
pristop k tej ranljivi skupini ljudi. Cilji 
programa so predvsem:

 – čim bolj mobilizirati starejše v ak-
tivnosti za pomoč starejšim, pri-
dobiti in obdržati čim več prosto-
voljcev;

 – z obiskom na domu in s pomo-
čjo vprašalnika spoznati potrebe 
po pomoči pri vsakodnevnem ži-
vljenju starejših od 69 let, ki živijo 
doma;

 – izboljšati kakovost življenja sta-
rejših, poskrbeti, da ostanejo čim 
dlje v svojem okolju, da se zmanj-
ša njihova socialna izključenost in 
poskrbi za boljšo informiranost;

 – najti osamele, onemogle, pomoči 
potrebne vrstnike, jim polepšati 
starost in olajšati stiske;

 – prenesti informacije o starejših, ki 

potrebujejo in želijo pomoč, odgo-
vornim v javnih službah ter vpliva-
ti na izboljšanje storitev;

 – pomagati drugim humanitarnim 
organizacijam najti tiste, ki so po-
moči najbolj potrebni;

 – povečati vpliv civilne družbe na 
odločitve o starejših in njihovih 
potrebah.

Program izvajajo člani društev upo-
kojencev – starejši prostovoljci, ki 
obiščejo vse starejše v svoji okolici in 
jih povprašajo, kako živijo in ali po-
trebujejo kakršno koli pomoč. Če je 
treba, jo prostovoljci tudi poskušajo 
organizirati. Manjše pomoči, kot so 

družabništvo, prevozi, spremstvo k 
zdravniku, drobne hišne in gospo-
dinjske pomoči, organizirajo sami, v 
bolj zapletenih situacijah pa se pove-
žejo s službami, ki so pristojne za sta-
rejše (centri za socialno delo, Zavod 
za oskrbo na domu, Rdeči križ, Karitas, 
patronažna služba idr.). Seveda je pri 
tem potrebno tudi soglasje starejše 
osebe. Posebnost programa je prav 
v tem, da sistematično vključuje vse 
starejše v okolju društva. Prostovoljci 
tako sami najdejo tiste, ki so pomoči 
najbolj potrebni, in tudi tiste, ki jih je 
sram prositi za pomoč ali pa si sami ne 
znajo pomagati. 

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) že od leta 2004 izvaja program 
»Starejši za starejše«, ki je namenjen osebam, starejšim od 69 let. Program 
je v slovenskem prostoru sprejet kot zelo pomemben prispevek k izboljšanju 
kakovosti življenja starejših oseb.

Na prvem sestanku so se v prostorih Društva upokojencev Hajdina 21. avgusta zbrale članice DU Hajdina – Program Starejši za starejše, ki sta jih sklicala predsedni-
ca Anica Drevenšek in koordinator Branko Burjan. Prisotni so si zadali cilj, da do konca leta 2019 obiščejo vse osebe, starejše od 69 let, tudi tiste, ki so jih morda z 
vprašalnikom že obiskale predhodnice. Želja vseh je, da vzpostavijo stik s svojimi soobčani in vidijo, ali kdo potrebuje kakršno koli obliko pomoči, prav tako pa tudi, 
da ugotovijo, ali bi se kdo želel vključiti v Društvo upokojencev Hajdina, a doslej za to še ni našel dovolj spodbude. 
Od leve sedijo: Slavko Burjan, tajnik DU Hajdina, Marjana Miklaužič (Gerečja vas), Marija Repič in Frančka Cartl (Zg. Hajdina), Marija Emeršič (Zg. Hajdina onkraj 
proge), Silva Purgaj (Sp. Hajdina), Anica Drevenšek, predsednica, Jožica Metličar in Milica Habjanič (Slovenja vas), Marija Kolarič (Skorba) in Branko Burjan – ko-
ordinator skupine. 
Manjkajo: Jožefa Sagadin iz Gerečje vasi, Marija Žunkovič iz Hajdoš, Marica Kaučevič iz Dražencev, Silvestra Brodnjak iz Skorbe in Marta Simonič. Slednja sicer še 
nima statusa upokojenke, a bo Silvi Purgaj pomagala kot zdravnica, ki pozna vaščane Sp. Hajdine.
Foto: Silvestra Brodnjak

Program Starejši za starejše
Prostovoljce v društvih vodi društveni koordinator, s kate-
rim se mesečno srečujejo na sestankih, ki so zaupne na-
rave, in poskušajo reševati težave na terenu. Koordinator 
tudi stopa v stik z drugimi deležniki, o katerih meni, da bi 
bili primerni za rešitev konkretnih težav (Center za social-
no delo, Rdeči križ idr.). 
Društvo upokojencev Hajdina s svojo dobro organizirano 
mrežo poverjenikov in prostovoljcev v programu sodelu-
je že več let. V tem času so prostovoljci opravili že veliko 
razgovorov s starejšimi od 69 let in jim ponudili različne 
oblike pomoči. V društvu v tem programu trenutno dela 
13 prostovoljk (vodi jih koordinator Branko Burjan), obi-
skujejo pa starejše v vseh sedmih vaseh občine Hajdina. 
Verjetno je marsikateri starejši in tudi njihov mlajši družin-
ski član presenečen, ko se na vratih pojavi prostovoljka z 
vprašalnikom in željo, da bi ga skupaj izpolnili. 
Vse prostovoljke so usposobljene po posebnem programu 
za izpolnjevanje vprašalnika in za varovanje z osebnimi 
podatki. Izpolnjen vprašalnik prostovoljka preda koordi-
natorju, ki podatke vnese v računalniški program BOPRO, v 

katerega lahko z geslom vstopa samo on. Vneseni podatki 
se uporabljajo samo za statistično poročilo ZDUS in za sta-
tistični prikaz potrebnih pomoči, na osnovi katerih potem 
delujejo prostovoljke ali se na njihovi osnovi vključujejo 
potrebne javne službe. 
Vsi želimo preživeti starost v domačem okolju, ki ga po-
znamo in kjer se dobro počutimo. Če pomagamo drug 
drugemu, lahko živimo doma, tudi ko sami ne moremo v 
celoti skrbeti zase, ne da bi izgubili samostojnost in dosto-
janstvo.
Vodilo tega programa je tudi: Danes bom jaz pomagal tebi, 
jutri bo kdo mlajši pomagal meni. Prav je tudi, da vsak, ki 
pozna kakšnega starejšega, za katerega ve, da bi lahko bil 
osamljen ali potreben pomoči, o tem obvesti društvo upo-
kojencev ali prostovoljke, ki ga bodo z veseljem obiskale in 
mu poskušale pomagati ali najti pomoč.

Anica Drevenšek, 
predsednica DU Hajdina

Šola zdravja – zamigal je tudi peti prst na telovadni 
dlani

Uresničila se je želja, da bi tudi v Skorbi imeli svojo skupino Šole zdravja. V ponedeljek, 15. julija, so se ob 19. uri zbrale 
Skorbčanke in pod vodstvom Marije Gabron s Ptuja in Jadranke Veldin iz Šole zdravja Zgornja Hajdina onkraj proge 
naredile prve vaje
Ob koncu so bile vse zadovoljne z občutki, ki so jih imele 
po razgibavanju. Ker je med njimi tudi nekaj mlajših čla-
nic, ki hodijo še v službo, so se za začetek dogovorile, da bi 
imele enkrat tedensko telovadbo zvečer. Nekajkrat so se 
dobile ob ponedeljkih ob 19. uri, potem pa so se odločile, 
da bi vseeno raje telovadile vse dni ob 8. uri, da si z redno 
vajo temeljito razgibajo telo ter si naberejo moči za celo-
dnevna opravila in obveznosti, ki jih imajo vsaka po svoje. 
Vodja skupine je postala Marija Kozoderc, ki je že od mla-
dih nog precej svoje energije posvečala športu. V tovrstni 
telovadbi vidi izziv, koristen zanjo in tudi za vse sovaščan-
ke, ki po dveh mesecih še vedno pridno prihajajo vsako 
jutro k domu krajanov. Od enaindvajsetih na seznamu jih 
dnevno telovadi vsaj petnajst. Verjamemo, da jih bo sča-
soma še več. Telovadke so v petek, 13. septembra, prvič 
uradno pozirale v oranžnih majicah, s katerimi bodo tudi 
na prireditvah izkazovale svojo pripadnost skrbi za zdrav 
življenjski slog v občini Hajdina, ki se ji zahvaljujejo za 
osnovno opremo. 
»Na ploščadi pred domom krajanov je še veliko prostora. 
Pridružite se nam, tudi moška družba je dobrodošla. Če ne 
boste hoteli v isti korak z ženskami, lahko naredite svoj špor-
tni krog,« vabi    Renata Gabrovec, predsednica vaškega 
odbora in Kulturnega društva Skorba, ki je bila tudi med 
glavnimi pobudniki za ustanovitev skupine.

Če smo že med zadnjimi v občini, ki smo se odločili za to-
vrstno obliko krepitve zdravja, pa bodimo prvi, ki bomo 
imeli tudi moško ekipo. Marija bo s svojimi športnimi izku-
šnjami kos enim in drugim.

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak

Po slabih dveh mesecih so v oranžnih majicah tudi najmlajše »jutranjice« v ob-
čini Hajdina, ki jih vzorno vodi Marija Kozoderc (druga z leve v prvi vrsti).



34 35

September 2019 September 2019

Skupina Šola zdravja pri lipi je presenetila svojo sočlanico Marto Sitar točno na dan, ko je leta 1939 prijokala na svet v Drevenškovi družini v Gerečji vasi. Ob sla-
vljenki sta tudi drugi dve jubilantki – levo Marjana Kurež in desno Marjana Veronek. Jubilejni posnetek smo naredili pred Sitarjevo domačijo in kapelo, ki pomenita 
neke vrste vaško središče Zg. Hajdine. Pri Marti so se na začetku zbirale članice društva žena in deklet, pri njej na vajah prepevajo ljudske pevke, tu je potekala 
vrsta kuharskih tečajev idr. Pri kapeli so vsako leto tudi šmarnice, ki se velikokrat zaključijo v Martini kuhinji. Tudi po jutranji telovadbi se velikokrat ukrade še kaka 
minutka časa za »kofekolegij«. Naj bo še dolgo tako!

Šola zdravja Zg. Hajdina pri lipi se ponaša s tremi 
jubilantkami

V enem letu, odkar na Hajdini deluje Šola zdravja pri lipi, so članice in njihov Zlatko kar trikrat nazdravili svojim jubi-
lantkam, ki so dopolnile osem desetletij.

4. novembra lani je bilo veselo pri Mar-
jani Veronek. 20. julija so nazdravili 
Marti Sitar, zadnja pa je 2. avgusta 
osemdeset svečk upihnila Marjana Ku-
rež. Vse tri so Zgornjehajdinčanke, če-
prav od malih nog živi na Hajdini le Ve-
ronekova – nekoč Lipavškova Marjana. 
Marta Sitar, nekoč Drevenškova iz Gere-
čje vasi, se je omožila na Sitarjev grunt, 
Kureževa, z dekliškim priimkom Cebek, 
pa je skupaj z možem Ivanom prišla na 
Hajdino iz Lancove vasi. Žal so že zelo 
zgodaj ovdovele in vsaka na svoj način 
otrokom in vnukom nadomeščajo oče-
te in dedke. 
Vse tri jubilantke so tudi članice Dru-

štva žena in deklet občine Hajdina, ki 
ga je od začetka delovanja leta 1999 
vodila Marta Sitar, ki je tudi vodja 
skupine Ljudskih pevk KPD Stane Pe-
trovič in Društva upokojencev Hajdi-
na. Z njo prepeva v zboru tudi Marja-
na Veronek, ki je že pred leti vzorno 
skrbela za telovadbo svojih sočlanic v 
društvu žena. Jubilejne jutranje telo-
vadke, ki uspešno skrivajo svoja leta, 
druži dobra volja, ki jo še posebej obe 
pojoči »hajdinski frajlici« nalezljivo ši-
rita na vse, ki so v njuni družbi. 
In dobra volja je vladala tudi tisto 
lepo, sončno sobotno jutro, 20. julija 
2019, ko je najbolj aktiven moški član 

Šole zdravja pri lipi Zlatko Kondrič 
pozvonil pri Marti Sitar. Ko je odprla 
vrata, ni slutila, da jo pod lipo čaka 
skoraj stoodstotna ekipa »oranžnic«. 
Po taktu, ki sta ga diktirala harmoni-
kar Marko Cartl in baritonist Robi 
Nahberger, se je slavljenka pridružila 
svojim prijateljicam. Sledil je prisrčen 
program, ki mu je botroval tandem 
Zlatko – Silva & com. Frančka Cartl 
je prebrala pesnitev, ki jo je posvetila 
svoji sovaščanki in dobri prijateljici, s 
katero sta leta 1999 skupaj vodili haj-
dinsko društvo žena. Telovadke so se 
izkazale tudi kot dobre pevke, kar se 
je slišalo daleč po vasi. 

Ker so vse, kar je potrebno za uspešno 
zdravico in jutranjo kavico, prinesle s 
seboj, je Martina pogostitev morala 
počakati na ponedeljkovo jutro, ko je 
bilo še enkrat veselo.
Marti in njenima vrstnicama ob nedav-
nih jubilejih čestitamo tudi v uredništvu 
Hajdinčana, ki letos praznuje 20-letnico 
izhajanja. Želimo jim, da bi ga prebira-
le tudi takrat, ko bodo imele trimestno 
število let. 

Besedilo in foto: 
Silvestra Brodnjak Slavljenka z glavnima organizatorjema presenečenja, Silvo Purgaj in Zlatkom Kondričem, ki sta »kriva za 

marsikaj«, kar se družabnega dogaja na Zg. Hajdini.

Poletni meseci 
v znamenju 

druženja

Članice Društva žensk Hajdoše so se 
srečevale tudi v poletnih mesecih. 
Kljub času dopustov so nekako uskla-
dile termine.

Družila so se na že tradicionalnem 
aninem pikniku. V športnem parku 
Hajdoše se je 26. julija zbralo precej-
šnje število članic. Za dobrote z žara 
sta poskrbela Davorin in Gorazd, na 
mizah pa ni manjkalo sladkih dobrot, 
ki so jih pripravile članice. 

Predsednica Majda Turnšek je vo-
ščila vsem Anam, Anicam in Ančkam 
ob godu. Članice, ki so letos prazno-
vale okrogle obletnice, pa so prejele 
šopke. Sonja Trčko je dopolnila 50,          
Angelca Vogrinec pa 70 let. 
V avgustu so obiskale čebelarko Suza-

no Žumer, domačinko iz Hajdoš. Ogle-
dale so si čebelnjak in ob Suzaninem 
predavanju spoznale vse o čebelah in 
delu čebelarja ter medu in izdelkih iz 
medu.

Hilda Bedrač

Slavljenka Sonja Trčko in predsednica Majda Turn-
šek

Na obisku pri čebelarki Suzani Žumer
Foto: arhiv društva

Angeličinih 70 let
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Draženčanke na obisku pri grofu Drakuli
V Društvu gospodinj Draženci smo 
se letos odločile, da se podamo na 
tridnevni izlet v Romunijo, v deželo 
grofa Drakule. Na pot smo se podale 
13. junija v poznih večernih urah in 
zjutraj, ko se je začelo daniti, že ugle-
dale razgibano zeleno pokrajino, glo-
blje v deželi pa opazovale obrobje 
Karpatov. 
Prijazen vodič nam je podal nekaj 
osnovnih podatkov o državi, vse pa so 
nas najbolj pretresle žalostna zgodovi-
na in pretresljive zgodbe romunskega 
naroda skozi zgodovino. To deželo so 
velikokrat osvajali Turki, vendar so jim 
na domačih tleh vladali še večji tirani, 
tudi v ne tako davni zgodovini. Obi-
skale smo lepo mesto Sighișoara, ki je 
pod zaščito Unesca. Mesto se ponaša 
z arhitekturo iz 14. stoletja in se vanj 
vstopi skozi urni stolp. 
Naslednje je bilo mesto Hunedoari, 
industrijski kraj z nekdaj največjo žele-
zarno v državi. Zadnji dan smo si ogle-
dale še mesto Brasov in gradu Bran z 
etno vasico. Vse udeleženke izleta smo 
bile pozitivno presenečene nad lepo-
tami Romunije, njenimi preprostimi in 
prijaznimi ljudmi ter že snujemo načr-
te, kam naslednje leto.

Tatjana Gojkošek

Potepanje po Prekmurju
V soboto, 29. junija, smo se članice 
Društva gospodinj Draženci odpravi-
le na enodnevni izlet po Prekmurju. Z 
avtobusom smo se odpeljale v Kuno-
vo (Sp. Ivanjci), kjer smo si ogledale 
Pachamama center, ekološko doma-
čijo, ki je zgrajena in urejena iz mate-
rialov, prijaznih človeku. Na domačiji 
nas je sprejela gospa Luz, ki je doma-
či Peru zamenjala za Slovenijo in se 
tukaj ukvarja z izdelavo različnih koz-
metičnih izdelkov.
Hiša na posesti je zgrajena iz posebnih 
materialov, naravnih, tudi steklenic. 
Občudovale smo številne mozaike, 
bambusove nasade in permakulturni 
vrt, zgrajen iz steklenic. 

Pri kipu grofa Drakule

Brasov – grad Bran

Draženčanke v mestu Sighișoara, ki je pod zaščito Unesca.

Pot smo nadaljevale v Pečarovce, na 
izletniško turistično kmetijo Zelko. 
Družina Zelko se ponaša z dolgo tra-
dicijo lončarstva, ki so jo leta 1995 
nadgradili z dejavnostjo izletniško-
-turistične kmetije. Lončarski mojster 
Franc nam je prikazal oblikovanje 
lončarskih izdelkov na vretenu. V nji-
hovi kleti pa smo lahko pokušale ne-
kaj izvrstnih vrst njihovih vin.
Po degustaciji smo pot nadaljevale v 
Tešanovce, kjer smo obiskale znano 
čokoladnico Passero. Tudi tukaj so 
nam pripravili degustacijo nekaj vrst 
njihove čokolade. Poleg čokolad po-
nujajo tudi bučno olje, vino in suho-
mesnate izdelke.
Naše druženje smo končale s člani-
cami Društva podeželskih žena Sve-
ti Jurij ob Ščavnici, kjer so znani po 
žetvi zlatega klasa. Pripravile so nam 
zelo pester in zanimiv program. Naj-
prej smo si ogledale oljarno Kocbek. 
V njihovih prostorih smo si nato ogle-
dale krajši film, s katerim so predsta-
vile njihov kraj. Nato smo nadaljevale 
veselo druženje ob pogostitvi.
Dan je prehitro minil, domov smo se 
odpeljale polne lepih vtisov.

Brigita Skaza

Sredi poletja še skok na Golte
V soboto, 27. julija, se nas je nekaj 
članic Društva gospodinj Draženci 
odpravilo na Golte. Pripeljale smo se 
do Alpskega vrta (1400 m nadmorske 
višine), v katerem je približno sto vrst 
alpskih rastlin s celotno predstavitvi-
jo alpske favne in flore. 
Sprehodile smo se po krožni poti in 
se ustavile v Mozirski koči, kjer smo 
se okrepčale z malico. Ogledale smo 
si tudi hotel Golte, od koder bi se 
lahko tudi s panoramsko vožnjo s se-
dežnico pripeljale do Mozirske koče. 
Kljub slabi napovedi smo preživele 
lep, sončen popoldan na Golteh.

Zdenka Godec

Na Golteh 
Foto: Zdenka Godec, Brigita Skaza

Pachamama center v Sp. Ivanjcih     

Skupinski posnetek pri gostiteljicah v občinskih prostorih društva Videm ob Ščavnici

Čokoladnica Passero v Tešanovcih
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Prejele so priznanje za najlepše urejen delovni prostor, za 
nagrado pa vstopnice za nastop Severine. S svojo udelež-
bo so bile zadovoljne, saj je bil prazen kotel najboljši do-
kaz, da je njihova juha odlično konkurirala tistim, ki so bile 
nagrajene. Nastop Severine pa jih je malo razvedril in pre-
stavil v drugi svet.
KAJ SO HAJDINČANKE ŠE POČELE 
Minulo poletje je hajdinske žene in dekleta odpeljalo tudi 
na tradicionalno prireditev »Tak smo negda delali« na Hr-
vaško.
Avgusta so bile spet aktivne na XII. Rimskih igrah na Ptuju. 
Jesenski del se začenja s pripravo rimske večerje za učence 
Waldorfske šole iz Maribora, katere so s tovrstno kulinariko 
seznanile že lani in letos prihaja nova generacija. 
28. septembra se odpravljajo na enodnevno strokovno ek-
skurzijo v Prekmurje. Upajo, da bo tokrat avtobus zaseden 
do zadnjega sedeža, saj se obeta zelo pestro odkrivanje 
zanimivosti tega dela Slovenije. 1. oktobra pa se spet zače-
nja vodena telovadba v Osnovni šoli Hajdina.
Tudi v Društvu žena in deklet občine Hajdina niso pozabili 
na jubilantko, prvo predsednico Marto Sitar, ki so jo (žal 
brez fotoaparata) obiskali na njenem domu. Zahvaljujejo 

se ji za vso predanost društvu, ki jo izkazuje tudi kot pod-
predsednica, in ji želijo še veliko zdravih, srečnih in uspe-
šnih let.

Silvestra Brodnjak

Kisla juha je najprej pošla v hajdinskem kotlu

Društvo gospodinj Juršinci je ob 24. gospodinjskem prazniku 4. avgusta že drugič organiziralo tekmovanje v kuhanju 
juršinske kisle juhe, ki so se ga iz Društva žena in deklet občine Hajdina udeležile Kristina Kirbiš, Ida Kraner in Silva 
Purgaj.

Nagrada za odlično juho je najhitreje izpraznjen kotel. Čestitamo Kristini, Idi in 
Silvi! Foto: Zlatko Kondrič

Hajdinčanke na letošnjih Rimskih igrah.  Foto: Estera Korošec

Na Hajdini srečanje članov 
Združenja za štorklje

V župnijskem domu na Hajdini, pod štorkljinim gnezdom, so se 10. avgusta 
srečali lastniki, oskrbniki in simpatizerji štorkelj. Takrat so se štorklje že poča-
si odpravljale na jug. Gostitelj srečanje članov Združenja za štorklje CICONIA 
Slovenija je bil hajdinski župnik Marijan Fesel, ki je tudi sam ponosen lastnik 
štorklje in aktiven sodelavec v združenju.
Srečanje na Hajdini je bilo najprej 
delovno, saj so nekateri priznani pre-
davatelji in strokovnjaki predstavili 
veliko zanimivega o pomenu štorkelj, 
gnezditvenih uspehih in rezultatih 
obročkanja štorkelj, posebej zanimivo 
pa je bilo, ko so na travnik za župni-
ščem spustili štorkljo. 
V združenju je trenutno 25 članov. 
Imajo čudovito spletno stran, želijo si 
sodelovanja in pomoči štorkelj, je po-
vedal Borut Štumberger, predsednik 
Združenje za štorklje CICONIA Slove-
nija, o pomenu združenja in tovrstnih 
srečanj pa nadaljeval: »Združenje je 
nastalo na pobudo lastnikov štorkelj na 
območju nekdanje občine Ptuj na po-
vršini 46 km2. Na tem območju gnezdi 
40 parov štorkelj. Ideja za združenje je 
nastala ob večkratnem kartiranju lo-
kalne populacije pred 30 leti in lastniki 
so rekli, zakaj ne bi naredili združenja. 
To danes združuje lastnike štorkelj, torej 
tiste ljudi, ki imajo na svojem dimniku, 
drogu ali drevesu štorkljo.«
KAJ LASTNIKI IN LJUBITELJI ŠTOR-
KELJ POČNEJO NA TAKIH SREČANJIH
»To je družabno srečanje. Prvi del je 
namenjen predavanjem, imamo dobre 
predavatelje, univerzitetne profesorje 
ali ljudi, ki se skoncentrirano ukvarjajo 
s štorkljo, in lastnike. Lastnike je treba 
informirati, jih izobraževati. V drugem 
delu srečanja je na vrsti izmenjava izku-
šenj na prijeten način.
Skrbimo za ljudi, torej za lastnike štor-
kelj, kar se morda sliši malo nenavadno. 
Štorklja ima poseben odnos do ljudi in 
do civilizacijsko pomembne tudi v na-
šem krogu, sploh pa v srednji Evropi. 
To pomeni plus za štorklje kakor tudi za 

ljudi. V današnjem tehniziranem svetu 
so štorklje simbol narave, če pustimo ta 
simbol rodnosti. Letos ne kaže posebej 
dobro, saj je za štorklje zelo slabo leto,« 
je dodal Štumberger.
Pred leti so naredili zanimiv popis 
štorkelj na širšem Ptujskem in prišli do 
podatka, koliko jih sploh še gnezdi na 
teh območjih. Borut Štumberger pra-
vi, da je osmo leto, ko število štorkelj 
upada. »Vrhunec je bil okrog 42 gnezd 
na območju nekdanje skupne ptujske 
občine, zdaj smo nekje pri 29 parih, 
s tem da je bila polovica teh parov re-
produkcijsko izločena zaradi slabega 
vremena. Letos imamo drugi najslabši 
uspeh, pada število parov, kar je še po-
sebej skrb vzbujajoče, tudi gnezditveni 
uspeh, torej povprečno število mladih 
štorkelj na gnezdo.« 
KAKO OBVAROVATI ŠTORKLJE
Štumberger je prepričan, da jih lahko 
obvarujemo in ohranimo za prihodnje 
rodove, a le s primernim kmetijstvom. 
»Ljudje so živeli s štorkljami, štorklje ži-
vijo z ljudmi, in tam, kjer je dosti štorkelj, 
je tudi kulturna krajina takšna, da lah-

ko preživijo. Te spremembe bodo prišle 
tudi k nam, v tem trenutku pa ne kaže 
posebej dobro. Želimo si lepo, srečno, 
zdravo življenje s štorkljami,« zaključi 
Borut Štumberger.

TM

Utrinek s srečanja članov Združenja za štorklje
Foto: TM

Štorklji na župnijskem dvorišču na Hajdini
Foto: Marijan Fesel
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V Hajdošah na Polterju so domačini uresničili dolgoletno idejo o druženju.
Foto: arhiv Žumer

Bela štorklja velja za eno najbolje raziskanih ptic na svetu. Z do 140 cm višine in 100 cm telesne dolžine (kljun–rep) je bela štorklja ena največjih 
ptic v srednji Evropi. Dolge noge so učinkovite pri brodenju v plitvinah in hoji po travnikih – prilagojena je tako mokriščem kakor suhim okoljem. 
Razpon peruti do več kot 2 m omogoča, da štorklja prejadra velikanske razdalje brez aktivnega leta. Z dolgim, bleščeče rdečim kljunom pograbi 
plen kakor s pinceto.
Bele štorklje so zveste gnezdu, ne partnerju. V eni gnezditveni sezoni pa sta si partnerja vendarle zvesta. Konec poletja se ločeno odpravita v Afriko 
in ob vrnitvi pogosto izbereta drugega partnerja. Z razkazovanjem upognjenega vratu in klopotanjem kljuna samec brani gnezdo. Klopotanje je 
namenjeno tudi pozdravljanju partnerja. V srednji Evropi štorklje gnezda postavijo na najvišje zgradbe v vasi, drogove nizke napetosti in visoke 
stebre. Vsako leto se vračajo v staro gnezdo.

Vir: www.ciconia.si

Druženje na Polterju

Poletje je čas za sprostitev in pogostejša druženja. Tudi v Hajdošah na Polterju smo uresničili dolgoletno idejo o druže-
nju. S tem srečanjem pa smo obeležili tudi konec projekta kanalizacije v naši ulici.

Največja vrednota ob zdravju so do-
bri, pristni sosedski odnosi, kar smo 
dokazali že s tem, da se nas je zbralo 
okoli 40. Potrebni sta bili dobra volja 
in nekaj malega energije vsakega iz-

med nas, potem je bilo zadovoljstvo 
zagotovljeno. Ob bograču, čevapči-
čih, pijači in sladkih dobrotah se je 
naše druženje zavleklo pozno v noč. 
Z obiskom nas je počastil tudi naš žu-

pan mag. Stanislav Glažar. Na koncu 
smo sklenili, da druženje na Polterju 
ohranimo in ga naslednje leto zago-
tovo ponovimo.

Metka Žumer

Druženje so začeli s kratkim uradnim 
delom in pozdravnimi nagovori, med 
drugim so jih pozdravili mag. Stani-
slav Glažar, namestnica predsednika 
PGD Hajdoše Tjaša Glažar, poveljnik 
Gasilskega poveljstva občine Hajdi-
na Ivan Brodnjak, tudi sam dolgole-
tni tekmovalec in mentor, priložno-
stno razstavo Olimpijade hajdoških 
gasilcev, ki so si jo skupaj ogledali, pa 
je podrobneje predstavila Lidija Ter-
bulec. Spomine na skupna druženja, 
treninge in uspehe na mednarodnih 
tekmovanjih je obudil tudi Stanko 
Glažar st., ki je v veliki meri zaslužen 
za velik uspeh mladinske ekipe PGD 
Hajdoše, ki je prva nastopila na gasil-
ski olimpijadi v Nemčiji. 
Po ogledu razstave, društvenih al-
bumov, pokalov, medalj in drugega 
materiala se je srečanje nadaljevalo v 
sproščenem vzdušju, ob zdravici pa 
so kolegi gasilci obljubili, da se zago-
tovo še kdaj srečajo v Hajdošah.

Besedilo in foto: TM

Srečanje nekdanjih hajdoških 
gasilskih tekmovalcev

V Gasilskem domu Hajdoše so se 17. julija srečali hajdoški gasilci – tekmoval-
ci in udeleženci III. Mednarodne mladinske gasilske olimpijade CTIF v Nemčiji 
leta 1981 in državni prvaki Jugoslavije v Tjentištu v BiH leta 1980. Na prijetno 
druženje sta jih povabila mag. Stanislav Glažar, član obeh tekmovalnih enot in 
zdaj hajdinski župan, in Davorin Vidovič, predsednik PGD Hajdoše.

Udeleženci spominskega gasilskega dogodka v PGD Hajdoše

Druženje nekdanjih hajdoških gasilskih tekmovalcev so začeli s kratkim uradnim delom in pozdravnimi 
nagovori.
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Mentorji so mlade motivirali za gasilsko življenje oz. za vse, 
kar gasilci pri svojem delu potrebujejo. Ob tem so imeli 
tudi čas za igro, zabavo in druženje. Spoznavali so razno-
like gasilske veščine, letos pa jim je vsebino uspelo obo-
gatiti še z letalsko temo. Tako so že prvi dan na letališču v 
Moškanjcih spoznali gašenje požarov z letalom slovenske 
vojske Pilatus PC 6, podrobneje so si ogledali letališče, uži-
vali ob vzletih motornih letal, se družili s padalci in jadralci, 
ogledali pa so si tudi helikopter najboljšega slovenskega 
dirkača Tima Gajserja.
V soboto so imeli predavanje na temo Varna pot v šolo in 
iz šole v organizaciji AMD Markovci. Spoznali so Društvo 

ljubiteljev starodobnih vozil moped iz Bukovcev, Avtošolo 
Prednost, podali so se na kmetijo Janeza Veseliča, ki ima v 
lasti veliko starodobnih traktorjev. Popoldan so uživali na 
športnih igrah, zadnji dan tabora pa so jih obiskali gasilci 
iz GPO Markovci.
Janko Fišinger, član UO OGZ Ptuj, odgovoren za mladino: 
»Za nami je še en tabor gasilske mladine. Zelo smo uživali. 
Na taboru je bilo tudi letos veliko ustvarjalnosti, športa, giba-
nja, posebno pozornost smo posvetili varnosti in najmlajšim 
udeležencem v prometu. Veselim se že prihodnjega tabora.«

TM

Mladi gasilci na taboru gasilske mladine
Od 23. do 25. avgusta je bilo v športnem parku v Borovcih v občini Markovci zelo zanimivo, saj je tam potekal že 15. 
tabor gasilske mladine Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj. Tabora se je udeležilo 220 pionirjev in mladincev, med njimi 
tudi nekaj mladih gasilcev iz občine Hajdina.

Mladi gasilci so znova uživali na gasilskem taboru, kjer so se naučili veliko novega in spoznali nove prijatelje.
Foto: arhiv Bedrač, TM

16. tekmovanje za pokal PGD Slovenja vas

Na državni praznik, 25. junija, smo v PGD Slovenja vas organizirali že 16. tekmovanje članic, članov in letos prvič tudi 
starejših gasilk in gasilcev za pokal PGD Slovenja vas. Tokrat nam je služilo tudi vreme.

Tekmovanja so se udeležile štiri žen-
ske enote, devet moških, dve enoti 
starejših gasilk in osem enot starejših 
gasilcev domačega in sosednjih ga-
silskih društev. Članice PGD Slovenja 
vas so tekmovale izven konkuren-
ce in so dosegle najboljši rezultat v 
kategoriji članic. Udeležba številnih 
ekip je pokazala, da smo se v društvu 
pravilno odločili in načrtovali v letu 
2019 v sklopu našega tradicionalne-
ga tekmovanja tudi tekmovanje sta-
rejših gasilk in gasilcev. Prav posebna 
zahvala velja domačim gasilkam in 
gasilcem, ki so na kakršen koli način 
pomagali pri izvedbi tekmovanja.
Tekmovanje v PGD Slovenja vas je fi-
nančno in materialno (dobitki za sre-
čelov) podprlo kar nekaj donatorjev. 
V imenu PGD Slovenja vas se vsem 
zahvaljujemo za pomoč, posebej še 
občini Hajdina.

Dragica Vegelj,
predsednica PGD Slovenja vas

Utrinki z letošnjega gasilskega tekmovanja v Slovenji vasi
Foto: arhiv društva
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Poletna šola 
tenisa 2019 v 

Hajdošah
Tenis klub Skorba in Športna zveza 
Občine Hajdina sta v prvem tednu po-
čitnic na igriščih za tenis Goya center 
v Hajdošah organizirala Poletno šolo 
tenisa 2019. V dopoldanskem termi-
nu se je pod vodstvom Matjaža Plajn-
ška in članov Teniškega kluba Skorba s 
teniško igro ukvarjalo okrog 20 otrok.

Starejši gasilci 
PGD Gerečja vas 

odlični drugi v 
ligi

Pokalno tekmovanje Gasilske zveze 
Slovenije (GZS) za starejše gasilce in 
gasilke je za leto 2019 končano.

Vse čestitke starejšim gasilcem PGD Gerečja vas za osvojeno 2. mesto na pokalnem tekmovanju za pokal 
GZS.  Foto: arhiv PGD

Zaključno tekmovanje je bilo v sobo-
to, 31. avgusta, na Prevaljah in tam so 
na stopničkah stali tudi starejši gasilci 
PGD Gerečja vas. Odlično 2. mesto so 
v skupnem seštevku pokalnih tekmo-
vanj dosegli izkušeni Gerečani, pred 
njimi je bila le ekipa PGD Ponova vas.

TM

Pri tem so se otroci učili osnovnih te-
niških vrlin, pri tem pa se tudi zabava-
li. Na zaključku niso manjkale pice in 
tudi majice kot spomin na dogodek. 
Sicer pa Tenis klub Skorba vabi vse 
mlade nadobudneže, da se priključijo 
njihovim aktivnostim, ki so povezane 
tudi s šolo tenisa za mlade. Obenem 
velja zahvala tudi občini Hajdina za 
vsakoletno podporo pri organizaciji 
dogodka.

Sandi Mertelj
Skupinski fotografiji udeležencev letošnje 19. Poletne šole tenisa 
Foto: TM

20 let organiziranega igranja tenisa v Skorbi
Tenis klub Skorba je v času počitnic praznoval okrogli jubilej delovanja, 20-letnico. Ustanovni člani kluba so bili Franc 
Mohorko, Milan Koštomaj, Martin Šlamberger, Ivo Ogrinc in Branko Purg – slednji je postal prvi predsednik. Začetek ni 
bil enostaven, a klub se je z leti razvijal, prihajali so novi člani – prijatelji tenisa z vedno več znanja in želje po aktivnem 
druženju.
»V vseh teh letih delovanja kluba smo 
najemniki igrišč v Goja centru Hajdoše. 
Delo kluba je vezano na rekreacijo in 
rekreacijska tekmovanja, na druženje 
prijateljev tenisa na Pagu, ki je bilo letos 
izpeljano že trinajstič. S Športno zvezo 
Občine Hajdina od leta 2003 organizira-
mo šolo tenisa za mlajše. V vseh teh letih 
si je znanje o igranju tenisa pridobilo ve-
liko otrok in mnogi danes igrajo rekrea-
tivno, kar je tudi namen šole tenisa,« je 
med drugim na slovesnosti dejal pred-
sednik TK Skorba Franc Mohorko, ki 
klub vodi od leta 2003. 
Vodstvo kluba trenutno ob predsedni-
ku sestavljajo še Martin Šlamberger in 
Franc Hazimali (oba podpredsednika), 
Robert Kozel je tajnik, v nadzornem 
odboru pa sta Edvard Dobnik in Albin 
Intihar. 
Danes TK Skorba sestavlja 46 starejših 
in 32 mlajših članov, njihovi člani pa 
so v preteklih letih igrali v različnih re-
kreativnih ligah (poletna in zimska liga 
Poetovio, zimska liga Goya, Štajersko-
-pomurski ligi idr.), redno pa organizi-
rajo tudi občinska tekmovanja.
Ob jubileju je predsednik TK Skorba 
Franc Mohorko prejel priznanje zlati 
grb, klub pa je izdal zbornik o delova-
nju v letih 1999–2019. 
Slovesnosti so se udeležili tudi šte-
vilni gostje, v imenu občine Hajdina 
je župan mag. Stanislav Glažar med 
drugim dejal: »Z velikim veseljem in po-
nosom lahko zremo na prehojeno pot 
kluba skozi 20 let uspešnega delovanja. 
Klub in najaktivnejši posamezniki so bili 
v svoji bogati zgodovini prejemniki šte-
vilnih priznanj občine Hajdina in Špor-
tne zveze Občine Hajdina, kar dokazuje 
aktivnost in uspešnost delovanja. Vsem 
teniškim zanesenjakom se iskreno za-
hvaljujem za ves trud in opravljeno delo 
ter čestitam ob jubileju z željo po zgle-
dnem in uspešnem delovanju tudi v pri-
hodnje.«

TK Skorba je ob jubileju izdal zbornik.

Slovesnosti v Skorbi se je udeležilo veliko gostov. 

Prejemniki pokalov – najboljši na jubilejnem turnirju dvojic 
Foto: TM

Članom TK Skorba je ob jubileju čestitala tudi pred-
sednica VO Skorba Renata Gabrovec.
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V imenu Športne zveze Občine Haj-
dina je Sandi Mertelj med drugim 
zapisal: »V času ustanovitve kluba po-
budniki niso vedeli, kaj se bo s klubom 
dogajalo v prihodnjih letih, a vseeno, 
vedeli so, da se mora teniška igra v ob-
čini Hajdina razvijati še naprej. Tako je 
klub v vseh teh dvajsetih letih doživel 
velik razcvet, saj se je krepko povečalo 
število članov, pomembno pa je, da so 
včlanjeni tudi mladi igralci tenisa. Tenis 
je šport za vse generacije, in ravno tega 
se zavedajo tudi člani TK Skorba, ki so 
znotraj kluba zelo povezani med seboj. 
Tenis je postal njihov način življenja, 
vsakodnevna teniška rekreacija pa po-
zitivno vpliva tudi na njihovo počutje.«

Jože Mohorič, 
Štajerski tednik

Ivo Ogrinc in Martin Šlamberger sta Francu Mohorku izročila zlati grb TK Skorba.

Gerečja vas prenovljena, Hajdina pomlajena
Klubi, ki tekmujejo pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Ptuj, so že močno zakorakali v sezono 2019/20, med 
njimi je tudi pet klubov iz občine Hajdina. V najmočnejšem tekmovanju – Super ligi – tekmujeta Hajdina in Gerečja vas, 
v 1. ligi Skorba, v 2. ligi pa Hajdoše in Slovenja vas.
GEREČJA VAS: STABILIZACIJA IN VRNITEV H KORENINAM
Pred letošnjo sezono so se v NK Gerečja vas zgodile večje 
spremembe, saj je prišlo do zamenjave na vodilnih polo-
žajih. Novi predsednik kluba je postal Miha Lešnik, ki želi 
v prvi vrsti stabilizirati klub in na tekme znova pritegniti 
večje število gledalcev, eden od prvih ciljev je tudi zaigrati 
s čim več domačimi igralci. 
Ti že delajo pod vodstvom novega trenerja; to mesto 
je prevzel domačin, nekdanji prvoligaški igralec (Drava, 
Domžale) Marko Drevenšek. Odličen nogometaš je na-
zadnje igral za avstrijski Bad Radkersburg, po potrebi bo s 
svojimi bogatimi igralskimi izkušnjami ekipi pomagal tudi 
na igrišču. 
Precejšnjo prenovo je doživela tudi ekipa, tako so ob že 
omenjenem Marku Drevenšku novi igralci Silvester Jakša, 
ki je prav tako igral v Avstriji pri nižjeligaškem klubu, Aljaž 
Medved (Apače), Matic Šlamberger (Hajdina), Urban To-
manič (Aluminij), Lovro Pišek (Hajdina – mlajše selekcije), 
Gregor Gasenburger (Slovenja vas), Simon Kaisersberger 
(Hajdoše), Mitja Hertiš (Marjeta) in Alen Šešo (Ormož). Iz 
kluba sta odšla Nejc Lončarič in Sergej Krajnc. Trener vra-
tarjev je postal Leopold Šmigoc, ki je doslej deloval v Vid-
mu.
»Naš cilj je prikazati čim boljšo igro, s katero si želimo v naš 
športni park privabiti čim več gledalcev. Ti bodo lahko vi-
deli na zelenici kar nekaj domačih fantov, naš skupni cilj 

pa je stabilizirati ekipo in biti čim višje v Super ligi. Kljub 
vsem spremembam bomo na vsaki tekmi igrali na zmago,« 
je dejal trener/igralec Marko Drevenšek.
Igralci Gerečje vasi so sezono začeli odlično, na uvodu nove 
sezone so vknjižili tri zaporedne zmage, veliko uspeha pa 
jim želimo tudi v nadaljevanju. 
HAJDINA: SEZONO ZAČELI Z ZELO MLADO EKIPO
Nekoliko slabše so sezono odprli nogometaši Hajdine, ki 
jih bo tudi v novi sezoni kot trener vodil Samir Colnarič. 
Ta je s svojo mlado ekipo v uvodnih treh krogih zbral eno 
točko. 
Ekipa Hajdine je pred sezono ostala brez treh pomembnih 
členov, novim izzivom naproti so odšli Tomi Štumberger, 
Robert Travnikar in Matic Šlamberger. Na drugi strani so 
se zgodili tudi prihodi, teh je bilo veliko več, opazen pa je 
trend usmerjanja k lastnemu kadru iz mladinske šole. Med 
novinci sta iz Podvincev prišla Matija Goričan in Matej 
Svržnjak, iz Brunšvika vratar Timotej Tomič, ob tem pa je 
trener Colnarič k članom priključil kar sedem izhodnih mla-
dincev, to so Gregor Predikaka, Aljaž Cvikl, Anej Lozinšek, 
Alen Kropec, Jakob Kolenko, Klemen Kovačec in Harbin 
Imeri. Pohvalno je, da je večina teh mladeničev na uvodnih 
tekmah nove sezone že dobila priložnost za dokazovanje. 
Glede na številne spremembe je osnovni cilj Hajdinčanov 
obstanek, bolj ali manj tiha želja pa je preboj med najbolj-
ših pet ekip v Super ligi.

SKORBA: NAPREJ PO ZAČRTANI POTI
Skorbi si v pretekli sezoni ni uspelo 
izboriti obstanka v Super ligi, posle-
dično je sledila selitev v 1. ligo MNZ 
Ptuj. To pri Skorbi ni povzročilo ka-
kšnega množičnega odhoda igral-
cev, prav nasprotno – ostali so vsi.
»To je očiten znak, da se v naši ekipi 
dobro počutijo in da se strinjajo z za-
črtano potjo. Tako lansko napredova-
nje v Super ligo kot letošnji izpad v 1. 
ligo MNZ Ptuj še zdaleč nista zamajala 
stabilnosti kluba, delujemo stabilno in 
v skladu s svojimi zmožnostmi. Veliko 
gradimo na domačih igralcih in do-
brem vzdušju, to pa bomo počeli tudi 
v prihodnje,« je dejal trener Skorbe 
Uroš Krajnc. 
Edini novinec v ekipi je Niko Fridl, ki 
se je že na prvi tekmi sezone vpisal 
med strelce. 
HAJDOŠE: MOČNO RAZŠIRILI KADER 
V Hajdošah so imeli v lanski sezoni 
tekmovanja v 2. ligi MNZ Ptuj veliko 
težav s sestavo ekipe, velikokrat so na 
pomoč priskočili veterani. Ti so krpali 
vrzeli v ekipi, pomanjkanje igralcev 
je bilo več kot očitno. S to težavo so 
se v Hajdošah v premoru spoprijeli in 
jo v veliki meri tudi uspešno rešili. Na 
treningih ima trener Roman Kaisers-
berger sedaj konstantno 10–15 igral-
cev, rezultati na začetku nove sezone 
pa že kažejo prve sadove takšnega 
dela.
V Hajdošah so pozdravili osem no-
vincev, to so Luka Šprah (prej Apače), 
Vito Meznarič (Markovci), brata Aleš 
in David Serdinšek (Slivnica), Matjaž 
Novak, Matevž Kazimir Liber, Žan 
Vratič (vsi Hajdina) in vratar Marko 
Kužner (Apače). Edini, ki je v prven-
stvenem premoru odšel iz Hajdoš, je 
Simon Kaisersberger (Gerečja vas). 
»Cilj je napredovanje v 1. ligo MNZ 
Ptuj,« svojih ambicij ne skrivajo v Haj-
došah. 
SLOVENJA VAS: POMLADITEV
Precej sprememb je doživela tudi 
ekipa Slovenje vasi, ki jo tudi letos 
vodi trener Aleš Gerečnik. Trije igralci 
so odšli drugam: Gregor Gasenbur-

ger (Gerečja vas), Alen Rajh (Avstri-
ja) in Ladislav Drosk (Lovrenc). Vrzeli 
po njihovih odhodih so v Slovenji 
vasi zapolnili s petimi novinci, to so 
Benjamin in Patrik Cener (oba ONŠ 
Hajdina), Matic Merc, Primož Skaza 
(Lovrenc), Peter Donko (Dobrovce) in 
Nejc Kupčič (Apače). 
»Ekipo smo pomladili, zato se v tem 
trenutku realno gledano ne oziramo 
po najvišjih mestih, želimo le čim viš-

je, kar bo v danem trenutku možno. 
Vse sile bomo usmerili v to, da pripra-
vimo ogrodje ekipe in da se mladi čim 
bolje vključijo v ekipo. V naslednjem 
prestopnem roku bi želeli pripeljati še 
kakšne izkušene igralce in tako združiti 
mladost in izkušnje,« je dejal Aleš Ge-
rečnik.

JM, Štajerski tednik

Foto: Črtomir Goznik



48 49

September 2019 September 2019

Tradicionalno 
nogometno 
srečanje Zg. 

Hajdina – Sp. 
Hajdina

V soboto, 24. avgusta, je bilo v Špor-
tnem parku na Spodnji Hajdini orga-
nizirano tradicionalno nogometno 
srečanje prijateljev Nogometnega 
kluba Hajdina – tekma med ekipama 
Zgornje in Spodnje Hajdine.

Častni gost dogodka je bil župan ob-
čine Hajdina mag. Stanislav Glažar, ki 
je na vzorno urejeno zelenico prišel 
v spremstvu predsednika NK Hajdina 
Stanka Zupaniča in večnega hajdin-
skega golgeterja Ivana Hentaka. V 
napovedih za to tekmo sta bili obe 
ekipi zelo optimistično razpoloženi, 
a na koncu je – že tretje leto zapored 
– zmagala ekipa Zgornje Hajdine. To-
krat sta zanje zadela Vinko Rozman 
in Aleksander Verlak, medtem ko je 
častni zadetek za Spodnjo Hajdino 
dosegel Bojan Hentak. 
Glede na dejstvo, da je šlo za vete-
ransko tekmo, sta obe ekipi prikazali 
določeno mero znanja, a vseeno, za 
marsikoga je bilo ta tekma pomemb-
na le z vidika srečanja starih prijate-
ljev kluba. Posledično se je zato tretji 
polčas tekme precej zavlekel. Vsi pa 
so bili enotnega mnenja, da je treba 
to tradicijo nadaljevati tudi v priho-
dnje.

SM
Foto: arhiv društva

Foto: arhiv društva

Pod vodstvom trenerjev Sebastjana Jambriška in Dušana 
Paniča se je 27 fantov in Lea počutilo odlično, saj so vsi uži-
vali v prelepem vremenu, opravili sedem treningov in odi-
grali eno prijateljsko tekmo. V vmesnem času med obreme-
nitvami so se igralci kopali v »fačuziju«, se v dolino vozili s 
sankami, gledali videoposnetke svojih prejšnjih tekem in se 
tudi drugače družili med seboj.
Trener S. Jambriško: »Fantje in Lea so celotne priprave odde-
lali, tako kot je bilo treba. Na sedmih treningih v štirih dneh so 
vsi igralci doživeli, kakšno je delo profesionalnega nogometa-
ša. Za vsemi nami je tako prelepa izkušnja, ki je v največji meri 
pripomogla k izgradnji timskega duha. Ta je zelo pomemben 
dejavnik pri medsebojnem sodelovanju med igralci na tek-
mah, ki bodo sledile v nadaljevanju sezone. Upam, da bodo 
tovrstne priprave tudi v prihodnje.«

SM

Ekipi U15 in U13 ONŠ 
Golgeter Hajdina na 
pripravah na Rogli

Nogometaši U15 in U13 ONŠ Golgeter Hajdina so pred za-
četkom nove nogometne sezone 2019/2020 opravili štiri-
dnevne priprave na Rogli.
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Ti treningi se sicer ne morejo primer-
jati s tistimi med letom, bistvo tega 
dogodka je bilo namreč povsem 
drugačno – druženje, zabava, spo-
znavanje novih prijateljev in še en-
krat zabava. Trenerji smo otroke ven-
darle hoteli tudi kaj novega naučiti 
in morda nam je to v določeni meri 
tudi uspelo. Glede na pozitivne odzi-
ve otrok je namen torej bil dosežen, 
pozitivne besede pa so padale tudi s 
strani staršev. Na koncu so otroci pre-
jeli še spominske majice, se okrepčali 
s picami, najpomembnejše pa je, da 
so zagotovili, da se v naslednji sezoni 
zopet vidimo. 
Zgodba sezone 2018/19 je namreč s 
tem dogodkom dokončno končana, 
sledi dopustniški julij, nabiranje no-
vih moči, uradni začetek nove sezo-
ne, že 13. po vrsti, pa v ponedeljek, 

5. avgusta ob 18.00 na igrišču na Haj-
dini. 
Hvala še enkrat vsem staršem in 
trenerjem za izvedbo Poletne šole 
nogometa in tudi občini Hajdina za 

podporo. Zahvala za udeležbo velja 
tudi otrokom, zaradi katerih se ta 
projekt tudi izvaja. 

Sandi Mertelj

Končana je že 19. izvedba Poletne šole nogometa, ki je tokrat privabila okrog 80 otrok na nogometno igrišče v Gerečjo 
vas. Dogajanje v štirih dneh je bilo predvsem nogometno, prisotne je bilo veliko zabave, predvsem pa je bilo vzdušje 
povsem sproščeno.

Utrinki 19. poletne šole nogometa

Nogometaši iz Združenih arabskih 
emiratov so bili namreč avgusta na 
pripravah v Rogaški Slatini in so iskali 
najboljše lokacije ter primeren teren 
za igranje prijateljskih tekem. Kot je 
pojasnil Ivo Ogrinc, podpredsednik 
ŠD Skorba, so po spletu okoliščin pri-
šli do Skorbe in se odločili, da na tem 
terenu odigrajo eno od prijateljskih 
tekem. Igrišče in vse drugo si je še 

pred tekmo ogledal strokovni tim, ki 
je spremljal gostujočo reprezentan-
co. 
V Skorbi so se tako morali organizi-
rati v zelo kratkem času, je povedal 
Ogrinc in dodal, da so se dobro pri-
pravili in gostom omogočili kar naj-
boljše pogoje za dobro tekmo.
»Za našo ekipo je bil to velik izziv, 
predvsem pa dobra izkušnja za fante. 

Čeprav je bila razlika v kakovosti ekipi 
dokaj očitna, so se naši borili do kon-
ca. Vesel sem tudi, da si je tekmo prišlo 
ogledat lepo število navijačev, in verja-
mem, da bomo kaj podobnega še ime-
li priložnost doživeti v Skorbi,« je dodal 
Ivo Ogrinc.

TM

V Skorbi zanimiva prijateljska nogometna tekma

Nogometni klub Skorba je 30. avgusta gostil zanimivo mednarodno prijateljsko tekmo. Članska ekipa NK Skorba se je 
na domačem terenu pomerila z reprezentanco U23 Združenih arabskih emiratov.

Utrinek s tekme z reprezentanco U23 Združenih arabskih emiratov na igrišču v Skorbi
Foto: SipTV 
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Luka Vauda (WKSA Hajdina) se je 
žal poškodoval dan pred nastopom, 
medtem ko je Jure Gerečnik (WKSA 
Hajdina) presenetil tudi v posamični 
konkurenci borb. Premagal je Slova-
ka, Mehičana in Angleža. Pred vsto-
pom v polfinale je močno popustil in 
upravičeno izgubil od predstavnika iz 
ZDA. Kljub temu je zasedel odlično 5. 
mesto, kar je nad pričakovanji.
Ljubo Javoršek, trener tekmovalcev 

WKSA Hajdina in Shofukan karate 
klub Kidričevo: »Tekmovalci obeh klu-
bov si zaslužijo vso pohvalo, da so po-
gumno preživeli ognjeni krst svetovne-
ga prvenstva. Nastopiti na tako velikem 
tekmovanju brez mednarodnih izku-
šenj in stopiti na tatamije svetovnega 
prvenstva je pravi čudež. Ko so tekmo-
valci in starši videli, kam so prispeli, so 
doživeli šok, a to je vendarle svetovno 
prvenstvo. Pred odhodom na Slovaško 

sem govoril, da imamo potencial, a je 
marsikdo dvomil o tem. Tekmovalcem 
sem povedal, da naj uživajo v svojih 
nastopih in se igrajo, izteklo se je noro 
dobro. Zame so vsi, ki so stopili na ta-
tamije tako velikega dogodka, tvorci 
delčka medalj, ki smo jih osvojili kot re-
prezentanca Slovenije.«

JM, Štajerski tednik

Skupinska fotografija slovenskih tekmovalcev na SP

Zelo uspešno so v Bratislavi nastopi-
li tudi člani slovenske karate repre-
zentance, saj so osvojili eno zlato, tri 
srebrne in dve bronasti medalji. Za 
prvovrstno presenečenje prvega tek-
movalnega dne je poskrbela ekipa 
mini kadetov, saj je med 26 ekipami 
zasedla 2. mesto. Nino Ratoša, Jure 
Gerečnik (WKSA Hajdina) in Jernej 
Stvarnik so na svojem zmagovalnem 
pohodu premagali Romune, Ruse in 
Angleže. V finalu so s 6:7 klonili proti 
Čehom in v slovenski ekipi poskrbeli 
za pravo evforijo.
Val Osrajnik in Matevž Peklar sta 
prav tako upravičila nastop, a pozna-
lo se jima je, da nimata mednarodnih 
izkušenj.

Veliko tekmovanje in lepi uspehi za slovenski karate
Na Slovaškem se je 2386 tekmovalcev iz 41 držav udeležilo osmega svetovnega prvenstva WUKF, druge največje karate 
organizacije na svetu. Ob odlični organizaciji tamkajšnje zveze in ob jasni viziji organizacije WUKF je bil to pravi športni 
spektakel – praznik karateja.

Med dobitniki medalj na SP v Bratislavi je bil tudi Jure Gerečnik (WKSA Hajdina).
Foto: arhiv WKSA Hajdina

Hajdinski planinci po Jakobovi poti po Sloveniji in 
obisk gora

Člani Planinskega društva Hajdina pridno izpolnjujemo letošnji načrt pohodov, ki smo si ga zadali. Lepo vreme, lepo 
število pohodnikov in dobra družba so bili vzrok, da so se aktivnosti izpeljale po pričakovanju vseh pohodnikov, ki so se 
udeležili ali Jakobove poti po Sloveniji ali obiska planin, visokogorja, ki je v tem letošnjem lepem vremenu mamljivo 
vabilo.

V juniju smo opravili Jakobovo ro-
marsko pot od Ptujske Gore do Polj-
čan v dolžini 24 km. Pot nas je vodila 
skozi Makole, Studenice vse do žele-
zniške postaje, kjer smo se z vlakom 
vrnili domov. Pot ni bila naporna, 
nekaj manjših vzponov, potekala je 
po asfaltu, veliko pa je bilo gozdne 
ceste.
V začetku julija je sledila že sedma 
etapa Jakobove poti, ki je potekala 
od Poljčan do Žičke kartuzije. Pot je 
bila naporna, pojavili so se namreč 
prvi malo večji griči, kjer je bilo treba 
premagati tudi malo večje višinske 
razlike. Trasa je potekala čez Zbelo-
vsko goro. Nekaj najbolj vztrajnih 
pa je pot podaljšalo in smo prispeli 
v Vojnik; pot je bila dolga nekaj čez 
30 km.
Planinci smo se 20. julija odpravili na 
Dom na Kofcah in nato osvojili Veliki 
vrh. Veliki vrh je z višino 2088 m naj-
bolj zahodni dvatisočak na najdalj-

šem slovenskem grebenu – Košuti. 
Z vrha je lep razgled na Karavanke, 
Kamniško-Savinjske Alpe in del Julij-
skih Alp ter del Dravske doline v Av-
striji. Nekateri smo se povzpeli še na 
sosednje Kladivo (2094 m), ki je prav 
tako sestavni del grebena Košuta.
V petek, 2. avgusta, smo nadaljeva-
li Jakobovo pot – 8. etapo od Žičke 
kartuzije do Galicije, do cerkve sv. Ja-
koba, ena skupina pa etapo od Vojni-
ka do Vranskega. Pot je bila prav tako 
zelo razgibana, saj je potekala tudi 
po Savinjski planinski poti. Omeniti 
je treba vrh Rigelj (536 m) in planin-
ski dom na Gori (569 m) ter cerkev sv. 
Kunigunde v kraju Šentjungert malo 
pred Galicijo. 
Trije člani našega društva smo se 
skupaj s Planinskim društvom Cirku-
lane udeležili dvodnevnega vzpona 
na Špik. Špik je 2472 m visoka gora v 
osrčju Martuljske skupine gora.
20. in 21. avgusta smo se odpravili 

na dvodnevno potepanje v Julijske 
Alpe. Ena skupina je prehodila pot 
od izvira Soče do Velikih korit v Le-
peni, torej pot po dolini Soče in na-
slednji dan pa osvojila vrh Matajurja 
(1642 m). Druga skupina se je odpra-
vila na Pogačnikov dom na Kriških 
podih (2050 m), drugi dan pa smo 
se odpravili na Kanin do D postaje 
na višini 2202 m. S sedežnico smo se 
podali še na Prevalo in občudovali 
okoliške hribe – Visoki Kanin in Pre-
streljenik ter območje, na katerem se 
v zimskem času smučajo na našem 
najvišje ležečem smučišču.
Tudi v jesenskem času je v načrtu kar 
nekaj zanimivih pohodov, zato se pri-
družite ter doživite posebne trenutke v 
čarobnih barvah jesenskega cvetja in 
rumeno-rjavih krošnjah dreves, kjer so 
planinske poti jesensko obarvane.
                                                                                                                  

Slavko Burjan

Skupinska s pohoda po Jakobovi poti s Polzele in planinci pred domom dr. Klementa Juga iz Lepene
Foto: arhiv društva
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Še pred startom je udeležence ko-
lesarjenja pred Domom krajanov 
Skorba pozdravila Renata Gabrovec, 
predsednica VO Skorba, in jim zaže-
lela srečno vožnjo. Nato so se odpra-
vili na kratek kolesarski trim iz Skor-
be do Hajdoš in Slovenje vasi, skupni 
postanek so imeli pri baru Boško v 
Hajdošah, kjer so jih tudi letos prija-
zno sprejeli. Pot so nadaljevali nazaj 
v Skorbo, kjer je bilo zaključno dru-
ženje s pogostitvijo.  
Skorbovski kolesarji so v dobri uri 
prekolesarili dobrih 7 km po doma-
či občini in se na cilj vsi srečno vrnili. 
Kot je obljubila Gabrovčeva, se bo 
tradicija nadaljevala tudi prihodnje 
leto.

Besedilo in foto: TM  

Krajani Skorbe na kolesarskem 
trimu

Vaški odbor Skorba je v petek, 23. avgusta, uspešno izpeljal tradicionalni kole-
sarski trim, namenjen domačim rekreativnim kolesarjem vseh starosti. Odziv 
je bil letos izjemen, saj se je kolesarjenja udeležilo okrog 50 kolesarjev. Neka-
teri so se na pot podali tudi s kolesi zavidljive starosti.

Letošnji kolesarski utrinki iz Skorbe …

Praznični dan 
popestrili z 

ribiško tekmo

Obkanalski krivolovci iz Slovenje vasi 
so na praznični dan, 15. avgusta, pri-
pravili tradicionalno ribiško tekmo, 
ki je bila tudi tokrat dobro obiskana. 
Lepo vreme je k ribniku privabilo tudi 
številne obiskovalce, na koncu pa so 
se nekateri tekmovalci veselili tudi 
dobrega ulova in nagrade.
Najboljšim trem ribičem je poleg Mi-
lana Fureka, predsednika RD Obka-
nalski krivolovci, čestital tudi Franc 
Krajnc, podžupan občine Hajdina. 
Prvo mesto je osvojil Darko Vukovič 
(27,5 kg), 2. mesto Srečko Šeruga 
(11,25 kg) in 3. mesto Miran Tement 
(8,60 kg).

Besedilo in foto: TM

Najboljši trije na ribiški tekmi ob ribniku v Slovenji vasi

Tudi glasbenik Drago Klein je strasten ribič in 
velikokrat ponosen na svoj ulov.

Zmagovalec Darko Vukovič s svojim ulovom



56 57

September 2019 September 2019

Srečanje prijateljskih ribiških društev v draženski 
jami in drugi ribiški dogodki

Ribiško društvo Žejne ribice iz Dražencev je v draženski 
jami 13. julija organiziralo za svoje ribiške prijatelje iz so-
sednjih ribiških aktivov 4. ribolovno srečanje ekip s štiri-
člansko tekmovalno zasedbo. Sodelovali so: ŠRD Dornava, 
ŠRD Šterntal, ŠRD Krivolovci, ŠRD Krap, RD Majšperk, ŠRD 
Markovci in gostitelji – RD Žejne ribice.

Po štiriurnem namakanju trnkov in učenju plavanja čr-
vov so bili rezultati naslednji: 1. mesto ekipa ŠRD Mar-
kovci (66,380 kg rib), 2. mesto ekipa RD Žejne ribice 
(48,720 kg rib), 3. mesto ekipa ŠRD Krap (41,120 kg rib). 
Najuspešnejši tekmovalec je bil Janko Petrovič, ŠRD Mar-
kovci (32,460 kg rib). 
Podpredsednik RD Žejne ribice Jože Gajser: »Pohvalno je, 
da so se kljub dopustom vse vabljene ekipe udeležile tega 
srečanja. Vreme je bilo za ribolov primerno, vendar je bil 
ulov bolj dopustniški. Z našim drugim mestom sem zado-
voljen. Pozdravit nas je prišel župan mag. Stanislav Glažar, 
dogodka pa so se udeležili tudi občinska svetnika Ivo Rajh 
in Damijan Cebek ter predsednik vaške skupnosti Draženci 
Drago Lesjak.« 

Ignac Habjanič 

Dušan Černenšek, novi monarh v vladajoči struktu-
ri RD Žejne ribice Draženci

Foto: Marijan Fesel

Zmagovalci ribiške tekme Dnevno-nočni maraton
Foto: Denis Krajnc

Zmagovalci ribiške tekme Dnevni maraton
Foto: Denis Krajnc

Po zaključku 4. srečanja ribiških društev
Foto: Denis Krajnc

V hvaležen spomin
1. Ana Žitnik, Gerečja vas 69.
2. Olga Gerečnik, Zg. Hajdina 132.
3. Aleksander Lončarič, Skorba 31a.
4. Željko Krulc, Skorba 27a.
5. Ivan Marijan Vogrinec, Gerečja vas 74.

RD Žejne ribice iz Dražencev je 6. julija 
organiziralo druženje in ribolov svojih 
družinskih članov na tekmi Ona – on. 
Nastopilo je devet parov v kombinaciji 
vnukinja – dedek, hči – oče in žena – 
mož. Prvi trije pari so bili za svoj trud in 
uspeh nagrajeni s pokali, vsi skupaj pa 
so dobili tudi spominske medalje.
Rezultati: 1. mesto: Vesna, Drago Le-
nart (42,700 kg rib), 2. mesto: Tanja, 
Franc Mertuk (35,060 kg rib), 3. mesto: 
Minka, Miran Rotvajn (30,700 kg rib).
Ženska polovica zmagovalnega para 
Vesna Lenart: »Tekma je bila zanimiva. 
Z ulovljeno težo sva z možem zadovolj-
na. Mož je zadovoljen z mojim ulovlje-
nim deležem, kar je zadostovalo za prvo 
mesto in za zmago.«
Najmanjša in najmlajša tekmovalka 
Lana Šešerko, devet let: »Z atijem sem 
začela občasno loviti ribe že pri petih le-
tih, ker mi je to všeč in me veseli. Tukaj 
sem tekmovala prvič in k skupni teži pri-
spevala štiri ne preveč velike ribe.«

Predsednik RD Žejne ribice Dušan 
Černenšek: »Kljub vročemu vremenu in 
počitniško-dopustniškemu času se nas 
je zbralo devet parov in sem z udeležbo 

kar zadovoljen, manj pa sem zadovoljen 
s svojim (najinim) ulovom.«

Ignac Habjanič       

Ženske ob svojih moških polovicah lovile ribe

Svoj čas so se v družbi določene aktivnosti delile na moške in ženske in tako je bil ribolov v domeni predvsem moškega 
spola. Ker pa želijo ženske biti enakopravne in povsem enake moškim, se počasi in zanesljivo »vrivajo« v to predvsem 
moško panogo športnega ribolova. Presenetljivo so tudi dokaj uspešne.

Po tekmi Ona – on v Dražencih
Foto: Denis Krajnc
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NASVETI ZA VEČ ZDRAVJA: Okrepite svoj imunski sistem

Kako lahko ugotovite, da vaš imunski 
sistem ne deluje dobro in da bi morali 
poskrbeti za njegovo krepitev? Nekateri 
simptomi vam bodo zelo jasno dali ve-
deti, da vaš boj proti patogenim mikro-
organizmom ne poteka, kot bi moral.
Znaki oslabljenega imunskega sistema so:
1. Utrujenost
Kronična utrujenost je znak padca odporno-
sti. V redu je, če ste utrujeni zaradi naporne-
ga dela, telovadbe ali podobnih aktivnosti, 
kjer je utrujenost popolnoma normalna 
posledica. Če pa ste nenehno izčrpani, če se 
hitro zadihate in če tudi majhne spremembe 
vplivajo na vašo raven energije ter na razpo-
loženje, to ni dobro, in to je eden od simpto-
mov padca odpornosti.
2. Pogoste bakterijske ali virusne okuž-
be
Če pogosto obiskujete zdravnike, jemljete 
antibiotike zaradi vnetja ušes, pljuč, grla, 
dlesni in podobno, je to znak, da se vaše telo 
s svojimi protitelesi ne bori proti boleznim 
tako, kot bi se moralo. Morate se naučiti, 
kako boste okrepili imunski sistem.
3. Alergije
Alergeni, ki nas obdajajo, so različni in telo 
se tudi nanje odzove različno. Zmožnost 
telesa, da se brani pred alergeni, je odvisna 
od imunskega sistema. Če je oslabljen, se bo 
telo teže branilo.
4. Težko celjenje ran
Eden od simptomov padca odpornosti je 
tudi težko celjenje ran. Navadno je povezano 
s pomanjkanjem cinka, ki omogoča regene-
racijo telesnih celic in s tem celjenje kakršnih 
koli ran.
Padec imunske odpornosti se velikokrat po-
javi ob menjavi letnih časov, predvsem iz 
poletja v jesen in zimo. Zelo pomembna je 
pravilna prehrana. Osnovna hranila, ki jih 
potrebujemo, so: esencialne aminokisline, 
esencialne maščobne kisline, vitamini, mi-
nerali, glukoza, antioksidanti in voda. Vse 
to dobimo s pestrim izborom živil, pri čemer 
jih izbiramo glede na sezono. Zagotoviti si 
moramo tudi dovolj spanca. Pojdite spat 
pred polnočjo in spite vsaj osem ur na noč. 

Moramo pa biti tudi fizično aktivni, saj lahko 
redna vadba okrepi imunski sistem tudi za 
petdeset odstotkov. Negativna čustva, na-
petost in stres so krivci, zaradi katerih nam 
slabi imunski sistem. Stresu se v življenju ne 
moremo izogniti. Lahko pa ga bolj ali manj 
uspešno premagujemo. Zato je priporočeno, 
da si poiščemo v življenju stvari, ki nas spro-
ščajo.
Strokovnjaki trdijo, da se povprečna odrasla 
oseba dvakrat na leto prehladi ali dobi ka-
kšno infekcijo. Osebe, ki zbolijo štirikrat ali 
večkrat, morajo nekaj ukreniti glede krepitve 
imunskega sistema.
V primeru, ko imamo oslabljen imunski sis-
tem, si lahko poleg naštetih priporočil po-
magamo s pripravki, ki se kupijo v lekarni. 
Med temi pripravki bi izbrala naslednje:
1. Vitaminsko-mineralni
Pri teh pripravkih gre za uravnoteženo kom-
binacijo različnih vitaminov in mineralov, ki 
krepijo odpornost, varujejo organizem pred 
okužbami in delujejo koristno pri prehla-
dnih obolenjih. Primerni so za vzdrževanje 
zdravja, ko je vnos vitaminov in mineralov 
s prehrano zmanjšan. Izdelke z vitamini in 
minerali je najbolje zaužiti ob obroku, saj je 
takrat izkoristek največji. To še posebno velja 
za vitamine, ki so topni v maščobah (A, D, E, 
K).
2. Aminokisline
Sodelujejo pri različnih mehanizmih imun-
skega sistema. Pogosto so dodane v vita-
minsko-mineralne pripravke. Najpogosteje 
jih uporabljamo ob akutnih težavah, kot sta 
nahod, prehlad, in okužbah dihal, saj je po-
raba teh povečana.
3. β-glukani
Delujejo kot imunomodulatorji, spodbuja-
jo in krepijo naravno imunsko odpornost. 
Imajo pa tudi protivnetne, protibakterijske 
in protiglivične lastnosti. Priporočajo se pri 
vseh vrstah okužb in so primerni tudi za 
dolgotrajno jemanje. Paziti moramo, da jih 
zaužijemo zjutraj pol ure pred obrokom ali 
zvečer pred spanjem.
4. Kolostrum
Ta je primeren za otroke in odrasle. Je vir 

imunskih faktorjev, ki pomagajo pri razvoju 
odpornosti in rastnih dejavnikov, ki omogo-
čajo hitrejšo obnovo celic.
5. Zdravila naravnega izvora
Izdelki iz ameriškega slamnika so namenje-
ni povečanju odpornosti. Lahko jih jemlje-
mo preventivno ali pa jih začnemo jemati 
ob prvih znakih prehladnega obolenja. Tako 
spodbudimo pravočasen odziv imunskega 
sistema in skrajšamo čas bolezni. Študije so 
dokazale protivirusno delovanje na virus gri-
pe in herpesa. Izdelki iz ameriškega slamni-
ka so v obliki tablet, kapsul, tinktur in tekočin 
za pripravo toplega napitka. Pri dolgotrajni 
uporabi so potrebne vmesne prekinitve.
Najboljše je, da se za nakup ustreznega iz-
delka za krepitev odpornosti odpravite v 
lekarno, kjer vam lahko pomagamo izbrati 
izdelek, ki ima ustrezno vsebnost hranil in 
nadzorovano kakovost. Ob tem pa še dobi-
te strokovni nasvet, kdaj, koliko časa in kako 
uporabljate določen izdelek. Ključno je tudi, 
da nam zaupate informacije o svojem zdra-
vstvenem stanju in zdravilih, ki jih jemljete, 
saj vam bomo le v tem primeru lahko pra-
vilno svetovali pri izbiri primernega izdelka 
oziroma vas napotili k zdravniku, če bo to 
potrebno. Posebno pozorni moramo biti pri 
otrocih, nosečnicah, doječih materah, ljudeh 
s presajenimi organi, onkoloških bolnikih in 
ljudeh z resnimi avtoimunskimi obolenji. Po-
trebna pa je tudi previdnost zaradi medse-
bojnega delovanja z nekaterimi zdravili.

Vabljeni v našo lekarno, kjer se veselimo va-
šega obiska.

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina
02 620 78 87

info@lekarna-martin.si
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Z nami je tudi letos potovala Sonja Brlek Krajnc, izkušena tu-
ristična vodnica, predsednica TD Mitra Hajdina, njena desna 
roka pa je bila hči Ana Krajnc, ki je poskrbela za prevode iz 
angleščine v slovenščino. 
Po prihodu na Slovaško smo se najprej ustavili v Bratislavi, 
slovaški prestolnici, ki je političen, gospodarski in kulturni 
center države. Po mestu smo naredili kratek sprehod. V sklo-
pu letošnje ekskurzije smo na Slovaškem doživeli delček Ma-
lih Karpatov, videli glavni slovaški zdraviliški kraj Pieštany, 
obiskali smo mesto Trenčin, tudi eno najstarejših slovaških 

mest Trnava, na Trnovski vinski cesti smo bili gostje moder-
ne vinske kleti in degustirali njihova vina. Obiskali smo tudi 
znameniti slovaški grad Červeny kamen, ogledali smo si po 
mnenju mnogih najmodernejšo vinsko klet na Slovaškem – 
vinsko klet Elesko – ter pokusili nekatera od njihovih prizna-
nih vin. Vzdušje na poti domov je bilo tudi tokrat enkratno, 
na Hajdino pa smo se vrnili z lepimi vtisi in prav gotovo bo 
kdo med nami še kdaj obiskal Slovaško, ki se ponaša z veliko 
lepotami.

Besedilo in foto: TM

S hajdinskimi kletarji tokrat po Slovaški
Za letošnjo strokovno ekskurzijo občine Hajdina je bilo veliko zanimanja. V dobri družbi nekaterih hajdinskih kletarjev, 
vodstva občine in predsednikov vaških odborov smo 31. avgusta in 1. septembra odkrivali zgodovinske in naravne le-
pote Slovaške, glavnega mesta Bratislave in okoliških mest. Zapeljali smo se tudi po vinski cesti in v sodobno urejenih 
vinskih kleteh okušali zelo všečna slovaška vina.

V spomin na skupno druženje ostaja fotografija vseh udeležencev strokovne ekskurzije.

V Metliki na slovesnosti ob 150-letnici gasilstva na 
Slovenskem

V nedeljo, 8. septembra, je bila v Metliki, zibelki sloven-
skega gasilstva, velika slovesnost ob pomembnih gasil-
skih jubilejih – 150-letnici gasilstva na Slovenskem in 
70-letnici Gasilske zveze Slovenije. Slovesnosti smo se s 
ponosom udeležili tudi gasilci Gasilskega poveljstva obči-
ne Hajdina s poveljnikom Ivanom Brodnjakom.

V veličastni paradi je sodelovalo okrog tri tisoč gasilcev iz 
vseh 17 gasilskih regij, poklicni gasilci ter drugi pripadniki 
sil za zaščito in reševanje, vključen je bil tudi motoriziran 
del. Osrednja gosta na prireditvi sta bila notranji minister 
Boštjan Poklukar in Marjan Šarec, predsednik Vlade Repu-
blike Slovenije.
Vse čestitke gasilcem GZ Metlika ob častitljivem jubileju!

TM

Predstavniki GPO Hajdina v Metliki v družbi podpoveljnika GZS in poveljnika 
OGZ Ptuj Zvonka Glažarja
Foto: arhiv Pesek 
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PROGRAM ŠPORTNIH DOGODKOV – OBČINSKI 
PRAZNIK 2019

PROGRAM ŠPORTNIH DOGODKOV – OBČINSKI PRAZNIK 2019 
DATUM DOGODEK ORGANIZATOR 
Ponedeljek, 30. 9. Občinsko prvenstvo v nogometu – super veterani  ŠZ Občine Hajdina 
Ponedeljek, 30. 9. Občinsko prvenstvo v nogometu – veterani  ŠZ Občine Hajdina 
Četrtek, 3. 10. Občinsko prvenstvo v golfu – moški ŠZ Občine Hajdina 
Četrtek, 3. 10. Občinsko prvenstvo v golfu – ženske ŠZ Občine Hajdina 
Sobota, 5. 10. Občinsko prvenstvo v ribolovu – četvorke Obkanalski krivolovci in VO Slovenja vas 
Nedelja, 6. 10. Odbojka na mivki – trojke ŠZ Občine Hajdina 
Ponedeljek, 7. 10. Občinsko prvenstvo v nogometu – člani ŠZ Občine Hajdina 
Četrtek, 10. 10. Občinsko prvenstvo v footgolfu ŠZ Občine Hajdina 
Sobota, 12. 10. Občinsko prvenstvo v ribolovu – pari RD Žejne Ribice 
Sobota, 12. 10. Tek Hajdinska desetka ŠZ Občine Hajdina 
Nedelja, 13. 10. Dan ONŠ Golgeter Hajdina ONŠ Golgeter Hajdina 
Petek, 18. 10. Nočni pohod na Donačko goro Planinsko društvo Hajdina 
Sobota, 19. 10. Memorial Danija Rajha RD Žejne Ribice 
Sobota, 19. 10. Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu ŠZ Občine Hajdina 
Petek, 25. 10. Občinsko prvenstvo v kegljanju ŠD Gerečja vas 
Sobota, 26. 10. Občinsko prvenstvo v vrtnem kegljanju ŠD Nova Hajdina 
Četrtek, 31. 10. Občinsko prvenstvo v tenisu – pari Tenis klub Skorba 
Sobota, 2. 11. Občinsko prvenstvo v streljanju  ŠZ Občine Hajdina 
 


