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Še vedno je med nami

Povabilo župana Občine Hajdina, da napišem 
uvodnik k tej številki Hajdinčana, sem sprejel 
s ponosom in polno mero odgovornosti 
predvsem zaradi tega, ker je župan dejal: »Ti 
kot poveljnik Civilne zaščite boš o aktivnostih, 
ki se navezujejo na temo koronavirusa v 
Občini Hajdina, znal povedati največ.«
Urednica me je profesionalno usmerila v 
število znakov (dolžina besedila), v katero 
naj vtkem aktivnosti s področja zaščite in 
reševanja v minulih osmih tednih. Tega je bilo 
mnogo, zato več o tej temi na eni izmed strani 
našega občinskega časopisa. 
Informacije o izvoru koronavirusa (SARS-
CoV-2), njegov prehod v pandemijo, 
prepoznavanje od virusa razvite bolezni 
covid-19 kot tudi izdane ukrepe, spisane 
odredbe in zakoni so teme, ki jih spremljamo v 
medijih. Napotki so bili intenzivni, in ker smo 
jih državljani Slovenije dosledno upoštevali, 
nam je tudi uspelo. Virus smo omejili, toda še 
vedno je med nami in mnogo stvari nam je 
pokazal. 
Manjša stopnja industrije in prometa sta 
očistila atmosfero, vidijo se gore, zrak je dosti 

čistejši, reke so bistrejše, spoznali smo, da 
imamo čudovito družino in da ni nobene 
potreb po nedeljskih nakupih. Napolnili smo 
cisterne s kurilnim oljem, v obdobju dveh 
mesecev smo več vrtnarili, kuhali, popili več 
alkohola in okoli božiča lahko pričakujemo 
več novorojenčkov. 
Mnogo je gospodarskih družb, ki vsaj za nekaj 
časa upravičeno napovedujejo neugodno 
ekonomsko okolje in soočenje z zametki 
recesije. Kot v »vsaki vojni« se pa najdejo 
posamezni subjekti, ki pod preprogo epidemije 
pometajo tudi svojo slabo dosedanjo 
ekonomijo in z nizko stopnjo morale z veliko 
žlico zajemajo v posodo namenskih svežnjev 
ukrepov državne pomoči. To niso brezplačna 
darila od kakšnega dobrotnika, vse bo treba 
nekoč vrniti. 
Zdaj je čas za nov premislek, kako in za kakšen 
namen porabiti denar, ki je namenjen podpori 
okrevanja gospodarstva. Podobno je na 
nivoju ekonomije družine. Po krizi bo življenje 
nekaj časa težje, potem pa dražje. Ponovno 
bo treba presojati, ali res potrebujemo 
vedno najnovejši telefon, kilometre novega 
predvolilnega asfalta, na klik (prek interneta) 
kupljene poceni stvari z Daljnega vzhoda 

ter živila v embalaži z mikavno etiketo in 
neznanega porekla. Ali bo večji frajer tisti, 
ki bo na družbenih omrežjih objavil sliko 
preživljanja počitnic v opevanih, le z letalom 
dosegljivih industrijskih turističnih getih, 
ali tisti, ki bo poslal selfi z majico, na kateri 
bodo vidni rdeči madeži dolenjskega cvička, 
raztrganimi hlačami od nabiranja češenj v 
Goriških brdih ali od bujte repe opečenim 
jezikom iz Prekmurja. 
Osebne izkušnje potrjujejo, da vsaka velika 
naravna nesreča, ki nas prizadene, ljudi 
poveže. Narava nam hoče s tem nekaj 
povedati. Najslabše bo – in kar je tudi 
pričakovati – da bo svet na pandemijo virusa 
pozabil že juti. 

Zvonko Glažar,
poveljnik Štaba CZ Občine Hajdina
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UVODNIK 

Zvonko Glažar

Spoštovani občanke, občani, cenjeni prostovoljci!

Po dveh mesecih in pol je epidemija novega koronavirusa zajezena in posledično se ukrepi rahljajo tudi 
v naši občini. Življenje se nam je v minulih tednih in dnevih popolnoma obrnilo na glavo, toda z vašo 
pomočjo, strpnostjo, odločnostjo in odzivnostjo smo premagali tudi to in gremo naprej. Hvaležen sem 
vsem tistim, ki ste opravljali nujne službe v času epidemije, se trudili po najboljših močeh, posebna 
zahvala velja tudi Štabu Civilne zaščite s poveljnikom Zvonkom Glažarjem, ki je v razširjeni sestavi v 
kriznem času iskal najboljše rešitve in nesebično pomagal občanom. Zahvaljujem se vsem prostovoljkam 
in prostovoljcem za pogum in srčnost, našim občinskim šiviljam, ki so nam prijazno ponudile pomoč 
in pokazale, da se tudi v težkih časih preizkušenj lahko naredi veliko dobrega. Za opravljeno delo sem 
vam zelo hvaležen. Zahvala vsem občanom, ki ste upoštevali navodila in razumeli težko situacijo, zato 
da nam je lahko zdaj že veliko bolje. Verjamem, da je bil to za vse nas velik izziv, iz katerega smo se tudi 
veliko naučili.
Hvala vam in ostanite zdravi!

Župan mag. Stanislav Glažar

Na Ptuju sta vrata odprli dve trgovini s ponudbo 
sveže, lokalne in slovensko pridelane hrane ter 
drugih izdelkov. Posebej zanimiva je trgovina 
na ptujski tržnici, kjer vsakodnevno med 8. in 
18. uro v butičnem prostoru, opremljenem 
po sistemu reciklaže iz rabljenih palet, ponuja 
pestro in barvito ponudbo predvsem lokalnih 
ponudnikov z območja Spodnjega Podravja. 
Ob prijetnem nakupu, kjer je največja vrednota 
čas, lahko sedaj popijete tudi odlično kavo ter 
si privoščite domačo sladico, ki jo v ptujski 
kavarni nudi ponudnik iz Ptujskega škrnicla. 
Ob uspešnem sodelovanju med Občino 
Hajdina in Javnimi službami Ptuj nadaljujemo 
tudi zgodbo stojnice na Hajdini, na osrednjem 
občinskem trgu pred poslovno-stanovanjskim 
objektom, kjer vsak ponedeljek, sredo in petek 
med 9. in 14. uro nudimo zanimivo, butično in 
predvsem svežo lokalno pridelano in predelano 
hrano. Na ta način poskušamo predstaviti tudi 
bogato ponudbo lokalnih kmetij. 
Ker se zavedamo pomena zdrave slovenske in 

lokalno pridelane hrane, nadaljujemo aktivnosti 
projekta LAS, ki temeljijo na zagotavljanju in 
prezentaciji zdrave hrane neposredno z naših 
kmetij in polj do končnega potrošnika, saj 
menimo in verjamemo, da so ravno svežina, 
zagotavljanje sledljivosti ponudbe lokalnih 
kmetij in pravično sodelovanje z njimi podlaga 

za zdravo prihodnost naše, slovenske hrane. 
Vabljeni, da nas obiščete na stojnici na Hajdini, 
kjer vas pričakujejo naše prijazne sodelavke.

 Javne službe Ptuj 
Foto: TM

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.

Bogata lokalna ponudba tudi na hajdinskem občinskem trgu

Javne službe Ptuj uspešno nadaljujejo projekt LAS, ki je podlaga za vse dejavnosti, ki potekajo na področju prodaje izdelkov 
lokalnih kmetij. Tržnica pridelkov in izdelkov s kmetij je poslej tudi na stojnici na trgu pred poslovno-stanovanjskim centrom 

Hajdina.
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S sej občinskega sveta

1. DOPISNA SEJA 
1. Dopisna seja je trajala do petka, 28. februarja 2020, do 
12. ure. 
Na seji je bilo sprejeto:
1.  Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicij-
skega projekta – DIIP-a, št. JOB-DH04-DIIP20, za projekt 
celovita energetska prenova javnega objekta »OŠ Hajdi-
na« v lasti Občine Hajdina.
2.  Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicij-
skega projekta – DIIP-a, št. JOB-DH05-DIIP20, za projekt 
celovita energetska prenova javnega objekta »Vrtec 
Hajdina« v lasti Občine Hajdina.
3.  Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicij-
skega projekta – DIIP-a, št. JOB-DH06-DIIP20, za projekt 
celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Ob-
čine Duplek in Občine Hajdina.

2. DOPISNA SEJA
Zaradi epidemije koronavirusa je bila sklicana posebna 
dopisna seja, ki je trajala do petka, 27. marca, do 12. ure.
Na seji je bilo sprejeto:
1.  Zapisnik 8. redne seje.
2.  Zapisnik 1. dopisne seje.
3.  Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispev-
ka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine 
Hajdina, s katerim se sprejmejo podlage za odmero ko-
munalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju Občine Hajdina. Podlage za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:

 – preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere in 

 – merila za odmero komunalnega prispevka za obsto-
ječo komunalno opremo.

4.  Sklep o potrditvi 
a)  Ocene upravičenosti izvedbe projekta javno po mo-
delu javno-zasebnega partnerstva za celovito energet-
sko prenovo javnih objektov v lasti Občine Duplek in 
Občine Hajdina 
b)  Investicijskega programa (IP) za celovito energetsko 
prenovo javnega objekta OŠ Hajdina v lasti Občine Haj-
dina
c)  Investicijskega programa (IP) za celovito energetsko 
prenovo javnih objektov v lasti Občine Duplek in Občine 
Hajdina
d)  Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi 
projekta energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov OŠ Duplek, OŠ Duplek podružnica Ži-
tečka vas, OŠ Korena, OŠ Hajdina in Vrtec Hajdina
5.  Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen stori-
tev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda – či-
ščenje odplak.
6.  Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premože-
njem Občine Hajdina za leto 2020 (objavljen na spletni 
strani Občine Hajdina: www.hajdina.si).
7.  Sklep o pooblastilu za potrjevanje dokumentov iden-
tifikacije investicijskih projektov, s katerim Občinski svet 
Občine Hajdina pooblašča župana mag. Stanislava Glažar-
ja za potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskih 
projektov za investicije, ki so potrjene v proračunu Občine 
Hajdina, do višine 100.000,00 EUR. Z vsebino potrjenih in 
sprejetih investicijskih dokumentov je župan dolžan se-
znaniti občinski svet na prvi naslednji redni seji občinske-
ga sveta.

9. REDNA SEJA 
9. redna seja je potekala v sredo, 20. maja 2020, z začet-
kom ob 17. uri.
Na seji je bilo sprejeto:
1.  Zapisnik 2. dopisne seje.
2. Zaključni račun proračuna Občine Hajdina za leto 
2019.
3.  Odlok o rebalansu proračuna Občine Hajdina za leto 
2020.
4.  Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna 
Občine Hajdina za leto 2020, s katerim se je Predlog pro-
računa Občine Hajdina za leto 2021 dal v javno razpravo 
do vključno 9. 6. 2020.
5.  Odlok o kategorizaciji občinskih cest, ki določa občin-
ske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe gle-
de na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
6. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območji 
urejanja P10-S8/2 in P10-S8/3 Hajdina. Program opre-
mljanja je sestavljen na podlagi Uredbe o programu opre-
mljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka. Pri izra-
čunu komunalnega prispevka so upoštevane vsote vseh 
bruto tlorisnih površin stavb in vsota površin vseh parcel 
brez javnih površin obračunskega območja, ki ga v tem 
primeru predstavlja celotno območje OPPN. Glede na 
predvideno višino stroška izgradnje javne komunalne in-
frastrukture so izračunani stroški opremljanja za posame-
zno komunalno infrastrukturo (izgradnja cest z meteorno 
kanalizacijo in razsvetljavo, fekalna kanalizacija, vodovod 

in javne površine).
7.  Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra. Status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo na-
slednje nepremičnine:

 – parcela 787/26, parcela 786/1 in parcela 355/37, vse 
katastrska občina 395 Hajdoše,

 – parcela 172/8, katastrska občina 393 Slovenja vas,
 – parcela 278/94, katastrska občina 396 Skorba,
 – parcela 34/4, parcela 31/2, parcela 587/4 in parcela 

587/6, vse katastrska občina 397 Hajdina.

Občinska uprava

Hajdinski občinski svet in vodstvo občine na majski, 9. redni seji občinskega sveta, ki je potekala po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Foto: TM
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Aktualno iz občinske uprave: Komunalni prispevek

Novi ZUreP-2 določa spremenjen sistem odmere komu-
nalnega prispevka, ki med drugim loči komunalni prispe-
vek za obstoječo in novo komunalno opremo, zato Občina 
Hajdina posodablja podlage za odmero komunalnega pri-
spevka na novo zakonodajo. Podlage za pripravo novega 
odloka določa Uredba o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izraču-
nu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 
20/2019). 
Temeljni cilj sprejetja predloga odloka je sprejem pravne 
podlage za obračun komunalnega prispevka za gradnjo 
na območjih, ki so opremljena z obstoječo komunalno 
opremo, ter sprejeti pravno podlago za možnost sklepa-
nja pogodb o opremljanju s potencialnimi investitorji, ali 
odmerjati komunalni prispevek za načrtovano novo ko-
munalno opremo. Zato je občinski svet na prejšnji, dopi-
sni seji potrdil Odlok o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo na obmo-
čju Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
15/2020).
Glede na dosedanjo odmero, ki izhaja iz odloka iz leta 
2012, bo nov izračun komunalnega prispevka nekoliko 
višji. Večina povišanja je iz naslova večjih investicij v vo-
dovodna omrežja v zadnjih nekaj letih, ko so se na novo 
gradila cestna omrežja, hkrati pa prenovili tudi vodovo-
dni sistemi, kanalizacija in javna razsvetljava. Izpostaviti 
je treba, da v naši občini še vedno velja subvencija plačila 
komunalnega prispevka za mlade v višini 40 %, za mlade 
družine pa 50 %.
Prikaz višine komunalnega prispevka po posameznih ko-
munalnih opremah na enostanovanjskem objektu z ob-
računsko tlorisno površino 200 m2 na gradbeni parceli 
500 m2 in primerjava med odlokom iz leta 2012 in novo-
sprejetim odlokom:

Občina Hajdina je v letu 2019 sprejela Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hajdina (OPN). Skladno z Zako-
nom o urejanju prostora (ZUrep-2) mora občina v šestih mesecih po uveljavitvi OPN sprejeti podlage za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine.

Odlok Cestno 
omrežje

Kanalizacijsko 
omrežje

Vodovodno 
omrežje

prostori za 
ravnanje z 

odpadki

Javne povr-
šine

Komunalni 
prispevek

Odlok (2012) 1.707,84 863,51 235,19 121,52 18,98 2.947,95
Odlok (2020) 1.476,93 703,00 1.017,25 0,00 140,70 3.337,88

Razlika –230,91 –160,51 + 782,06 –121,52 + 121,72 +389,93

Kljub sprejetim spremembam pa je komunalni prispevek v Občini Hajdina še vedno med najcenejšimi v primerjavi z 
drugimi občinami.

Občina Odlok Stanovanjski objekt
(GP/BTP = 500 m2/200 m2)

Poslovni objekt
(GP/BTP = 1000 m2/200 

m2)

Hajdina 2020 3.338 4.156
Starše 2011 5.000 6.688

Ptuj 2015 8.776 14.121
Videm 2018 4.993 8.278

Kidričevo 2017 2.376 4.380

Kakovost pitne vode v Občini Hajdina
SPLOŠNO O VODOVODNEM 
SISTEMU
Vodooskrbni sistem Ptuj je regio-
nalni vodovodni sistem v Spodnjem 
Podravju, ki s pitno vodo v celoti 
oskrbuje prebivalce v 16 občinah Dra-
vskega polja, Ptujskega polja, Haloz in 
Slovenskih goric. Oskrbuje polovico 
prebivalcev v Občini Kidričevo in še 
posamična naselja v šestih sosednjih 
občinah, ki iz zgodovinskih ali teh-
ničnih razlogov gravitirajo na ptujsko 
območje. Glavno črpališče pitne vode 
je v Skorbi v Občini Hajdina. Dopol-
njujejo ga manjše črpališče v Lancovi 
vasi z enim plitvim in enim globokim 
vodnjakom ter posamični globoki 
vodnjaki v Novi vasi pri Ptuju, Gerečji 
vasi, Župečji vasi, Podvincih in v De-
sencih. Vodovodni sistem je razdeljen 
na sedem oskrbovalnih območij.
ZDRAVSTVENI NADZOR PITNE VODE
Zdravstveni nadzor izvajamo na 
osnovi zahtev pravilnika o pitni vodi. 
Količina odvzetih vzorcev pitne vode 
je odvisna od dnevne načrpane ko-
ličine vode, od ocene tveganja za 
vodovodni sistem ter od velikosti in 
značilnosti vodovodnega sistema. 

Odvzeti vzorci vode morajo biti čim 
bolj enakomerno razporejeni v pro-
storu in času. Največ vzorcev vode 
odvzamemo v črpališču v Skorbi, kjer 
dvakrat tedensko vzorčimo za mikro-
biološke preiskave, enkrat tedensko 
za kemijske preiskave in enkrat me-
sečno za preiskave pesticidov v vodi. 
Na območju vodovodnega sistema 
vzorčimo za mikrobiološke preiskave 

mesečno, za kemijske preiskave pa 
dvomesečno. Vzorčenje za preiskave 
pesticidov izvajamo vsaka dva me-
seca na desetih odjemnih mestih na 
vodovodnem sistemu in na dveh me-
stih na vodnjakih. Skupno smo v letu 
2019 na celotnem vodovodnem siste-
mu odvzeli in analizirali 1559 vzorcev 
vode in izvedli 855 tehnoloških meri-
tev na vodnjakih in vodohranih. 

Stavba centralnega črpališča v Skorbi

Občinska uprava
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Soočanje Štaba CZ Občine Hajdina s pandemijo 
koronavirusa

Štab Civilne zaščite je skoraj nevidno občinsko delovno 
telo; poveljnika in člane na podlagi Zakonu o varstvu pred 
naravnimi nesrečami imenuje župan s sklepom. Reševalne 
enote, pristojne nevladne organizacije, pogodbene go-
spodarske družbe in dolžnostne strukture se aktivirajo po 
potrebi, glede na vrsto in obseg nesreče. Koordinacijo dela 
med vsemi silami prevzame štab, ki mu poveljuje povelj-
nik Civilne zaščite.
Štab Civilne zaščite je v zgodovini navidezno mirne Ob-
čine Hajdina svoje zaledno delo izvajal že kar nekajkrat 
pri naslednjih nesrečah: toča z viharjem, vdor meteornih 
voda, iskanje izgubljene osebe, nekontroliran izpust teh-
nološkega plina, poplave, najdena neeksplodirana ubojna 
sredstva, izlitje nevarni snovi.
Zadnja preizkušnja je »krizno vodenje« v času pandemije. 
Načelo lokalnih skupnosti po celotni Sloveniji, in kar je tudi 
prav, je natančno slediti sklepom in ukrepom referenčnih 
služb in vladnih organov. Skratka, vsaka občina je postala 
svoja država, znotraj katere se morajo izvajati vsi ukrepi in 
rešitve, in to s svojimi zalogami.
V Občini Hajdina smo se torej med vsemi občinami v Slo-
veniji, primerljivimi nam, na dogodek odzvali najhitreje 
in tudi drugače. Župan mag. Stanislav Glažar se je takoj 
odzval na predlog poveljnika CZ o sklicu štaba in kadro-
vski sestavi le-tega glede oblike izrednega dogodka. Vsi 
imenovani člani so se takoj odgovorno odzvali. Na prvem 

delovnem sestanku smo natančno razdelili dolžnosti po-
sameznika.
Omejitev gibanja je eden izmed preventivnih ukrepov v 
epidemiji koronavirusa, še posebej za starejšo, ranljivejšo 
populacijo naše občine. Pri tem gre pričakovati težjo oskr-
bo z najnujnejšim za življenje pri starejših, ki živijo sami. 
Anica Drevenšek, predsednica Društva upokojencev Haj-
dina, je bila v štab vpoklicana kot prva. S pomočjo nje in 
njenih zaupnikov ter članov iz skupine »Starejši za starej-
še« smo dobili podatke, kdo in kje so tisti, ki bodo morebiti 
prvi potrebovali pomoč. 
S pridobivanjem dela informacij s terena smo bili mnenja, 
da moramo naše aktivnosti o nudenju pomoči prenesti v 
vsako gospodinjstvo. Vzporedno z naborom pomoči po-
trebnih smo razvili scenarij, kdo bodo tisti, ki bodo lahko 
izvajali pomoč. Farni kaplan Primož Lorbek je bil v štab 
povabljen in zadolžen, da pripravi zloženko, s katero smo 
animirali občane. Na delu zloženke je bila zapisana infor-
macija, če kdo potrebuje pomoč, na drugem delu pa je bil 
poziv mlajšim občanom, da se priglasijo kot prostovoljci 
za nudenje pomoči starejšim. Še prej ko je poštar razdelil 
zloženke po vseh gospodinjstvih v občini, se je za prosto-
voljno delo prijavilo 17 posameznikov, v nadaljevanju pa 
še dva. Kaplan Lorbek je prevzel odgovornost za skupino 
prostovoljcev in razpored njihovega dela.

Že dan po razglasitvi pandemije koronavirusa (SARS-CoV-2) in aktiviranja državnega načrta s področja zaščite in reše-
vanja za to obliko nesreče smo v občini formirali in sklicali Štab Civilne zaščite Občine Hajdina.

Štab CZ se je na »kriznih« sejah redno sestajal v prostorih Občine Hajdina.

V črpališču Skorba imamo nameščen 
biološki indikator z mladicami postrvi 
za stalen nadzor pitne vode.
KAKOVOST PITNE VODE V OBČINI 
HAJDINA
Naselja v Občini Hajdina se napajajo 
neposredno iz črpališča Skorba po ce-
vovodih premera 200, 300 in 400 mm. 
To je prva tlačna cona vodovodnega 
sistema, kjer vodo direktno zagota-
vljajo vodnjaške črpalke. V Slovenji 
vasi je stolpni vodohran, ki je edini 
take vrste na celotnem vodovodnem 
sistemu.
Za kakovost pitne vode v Občini Haj-
dina so relevantni vsi podatki vzorcev 
vode iz centralnega črpališča Skorba. 
Dodatno k temu jemljemo vzorce 
vode še v Dražencih (Gostilna Rajh) in 
v Slovenji vasi (Bar Remy). V črpališču 
Skorba je bilo v letu 2019 odvzetih 

197 vzorcev vode za mikrobiološke 
preiskave, 100 vzorcev vode za kemij-
ske preiskave in 12 vzorcev vode za 
preiskave pesticidov. V Dražencih je 
bilo odvzetih 12 vzorcev vode za mi-
krobiološke preiskave. V Slovenji vasi 
je bilo odvzetih 14 vzorcev vode za 
mikrobiološke preiskave in šest vzor-
cev za kemijske preiskave. Vzorci vode 
za preiskave pesticidov, relevantni za 
Hajdoše, Gerečjo vas in Slovenjo vas, 
se jemljejo na koncu cevovoda pre-
mera 200 mm iz Skorbe, v Zlatoličju. 
Lani je bilo tam odvzetih šest vzor-
cev vode za preiskave pesticidov. Vsi 
odvzeti vzorci vode za kemijske prei-
skave in preiskave pesticidov na ob-
močju Občine Hajdina oz. za območje 
Občine Hajdina so bili skladni s pravil-
nikom o pitni vodi. Pri vzorcih vode, 
odvzetih za mikrobiološke preiskave, 

sta bila neskladna dva vzorca od 197 
odvzetih vzorcev v črpališču Skorba 
in eden v Slovenji vasi. Neskladnosti 
niso predstavljale tveganja za zdravje 
uporabnikov. Ponovno odvzeti vzorci 
vode so bili skladni s pravilnikom o pi-
tni vodi.
Letos so bili vsi do sedaj odvzeti vzor-
ci vode, relevantni za območje Občine 
Hajdina, skladni s pravilnikom o pitni 
vodi. Pitna voda iz javnega vodovo-
dnega omrežja na območju Občine 
Hajdina je zdravstveno ustrezna, var-
na in primerna za uporabo.
Letna poročila o pitni vodi za pretekla 
leta so dosegljiva na naši spletni strani 
http://www.komunala-ptuj.si/vodoo-
skrba/letna-porocila-o-pitni-vodi/.

Ivan Dobnik
Komunalno podjetje Ptuj

Stolpni vodohran v Slovenji vasi
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Izkušnje pri nesrečah z omejitvijo 
gibanja kažejo, da se med ljudmi po-
veča razdražljivost ali socialna stiska 
posameznika. V Štabu Občine Haj-
dina smo bili prvi v Sloveniji, ki smo 
že na začetku v štab povabili farnega 
župnika Marijana Fesla. Nudenje psi-
hološke pomoči je le ena izmed nje-
govih nalog (tudi na nivoju regije in 
države je bila v nadaljevanju razvoja 
dogodka formirana podobna služ-
ba, ne trdim, da po vzoru Hajdine). 
Gospod Fesel je v imenu župnijske 
Karitas poročal o delitvi materialnih 
sredstev pomoči potrebnim in nas 
sproti seznanja s stanjem duha v ob-
čini. S svojo avtoriteto dodatno oza-
vešča občane o doslednosti izvajanja 
ukrepov. Redna poročila o pomoči 
občanov dobivamo tudi s strani Rde-
čega križa, ki deluje na območju Ob-
čine Hajdina. 
Lastnica lekarne Hajdina Metoda 
Meško Žitnik je v štabu zadolžena za 
dodatne razlage strokovnih medicin-
skih napotkov in pripravlja predloge 
za nadaljnje ukrepe. Redno poroča o 
zalogah osebne varovalne opreme in 
razkužil v lekarniškem skladišču. 
V fazi organizacije dela smo pripra-
vili tudi temnejši scenarij razvoja te 
bolezni. Če bi se pojavilo več prime-
rov okuženih prebivalcev v Republiki 
Sloveniji in tudi v Občini Hajdina, bi 
se izdatno povečala potreba po raz-
kuževanju prostorov žarišč bolezni. 
To zahtevno in nevarno delo bi ali 
celo še bodo izvajali gasilci posame-
zniki iz naših prostovoljnih gasilskih 
društev. Za to delo se je prijavilo 26 
posameznikov. Poveljnik Gasilskega 
poveljstva Občine Hajdina Ivan Bro-
dnjak, tudi kot član Štaba CZ, bo po 
potrebi prevzel vodenje enote tako 
imenovanih prvih posredovalcev. 
Enota je pripravljena. Za vse člane te 
enote smo pripravili posebno varo-
valo, razkužilo, primerno tehniko in 
izvedli potrebno izobraževanje. 
Za vse klice s terena, administracijo, 
koordinacijo med službami in prav-

no delo je v štabu zadolžena vršilka 
dolžnosti direktorice Občine Hajdina 
Lidija Terbulec. 
Poveljnik Zvonko Glažar v domačo 
lokalno skupnost prinaša usmeritve 
državnega in posredno regijskega 
štaba CZ ter mu tudi dnevno poro-
čamo o izvedenih aktivnostih. Izvaja 
koordiniranje predpisanih ukrepov 
in skrbi za osebno varovalno opre-
mo, dobljeno iz državnih zalog.
Skrb za varnost in pomoč občanom 
še posebej v tem obdobju stopnjuje 
tudi župan mag. Stanislav Glažar, ki 
redno sklicuje in moderira seje štaba 
(do sedaj smo se srečali sedemkrat). 
Skrbi za uradne informacije za ob-
čane, morebitna potrebna dodatna 
finančna proračunska sredstva in je 
bil do sedaj v stalni povezavi z Zdra-
vstvenim domom Ptuj, okuženimi in 
potencialno okuženimi občani. 
V skladu z vladnimi ukrepi smo izde-
lali načrt za varstvo otrok, ki bi zara-
di delovne aktivnosti staršev ostali 
brez domačega varstva. S pomočjo 
gospodarske družbe v bližini smo or-
ganizirali dobavo računalniške opre-
me za nekatere šolarje osnovne šole. 
Ravnateljica osnovne šole Vesna Me-
sarič Lorbek je na koordinacijske se-
stanke vabljena po potrebi. 
Tako kot v Sloveniji smo tudi v Obči-

ni Hajdina zaznali zelo dobre preven-
tivne ukrepe, ki so bili uspešni pred-
vsem zaradi odgovornosti vsakega 
posameznika. Izjemna je bila ideja 
28 in več šivilj iz celotne občine, ki 
so v organizaciji vaških društev žena 
zašile ter s pomočjo vaških odborov 
in prostovoljcev v vsa gospodinjstva 
razdelile 3600 zaščitnih mask. Pro-
jekt je vodil Štab CZ. Čas delitve je bil 
načrtovan, ne prehitro, ampak šele 
takrat, ko so se ukrepi omejevanja 
prvič malo razrahljali. Najbolj aktivni 
člani štaba in nekateri prostovoljci so 
s strani Republike Slovenije prejeli 
namenske izkaznice, ki so dovolje-
vale mobilnost v domači občini za 
potrebe aktivnosti delovanja znotraj 
sistema Civilne zaščite.
V Občini Hajdina smo se organizirali. 
Želimo si, da ostanemo le v fazi pri-
pravljenosti. 

Zvonko Glažar,
poveljnik Štaba CZ Občine Hajdina

Trenutek, ko je vodstvo kriznega štaba CZ Občine Hajdina pregledalo prvo pošiljko zaščitnih mask, name-
njeno najbolj ranljivim skupinam, pripadnikom CZ in gasilcem.

Antikoronavirusna hajdinska občinska družina

Tisoč tristo gospodinjstev v vseh sedmih vaseh Občine Hajdina so po velikonočnih praznikih obiskali prostovoljci, ki so v 
poštne nabiralnike oddali ovojnice s po tremi zaščitnimi maskami (dve pralni in ena za enkratno uporabo), primernimi 
za zaščito pred koronavirusom.

To je bil zaključek vseobčinske akcije, ki 
jo je podprl krizni štab Občine Hajdina 
za boj proti koronavirusu na pobudo 
Anice Drevenšek, predsednice DU Haj-
dina. Moči so združile članice Društva 
žena in deklet občine Hajdina z Marijo 
Pulko, Društva gospodinj Draženci z 
Zdenko Godec, Društva žensk Hajdoše z 
Majdo Turnšek in Društva žena in deklet 
Gerečja vas z Magdo Intihar na čelu, 
Šola zdravja Hajdina – pri lipi s Silvo 
Purgaj in z Zlatkom Kondričem, predse-
dnikom Vaškega odbora Zg. Hajdina. V 
Skorbi je koordinacijo med sovaščanka-
mi prevzela predsednica VO in KD Skor-
ba Renata Gabrovec. 
3520 mask iz pralnega blaga je v 
predprazničnem času sešilo 43 pro-
stovoljnih šivilj iz hajdinske občine, ki 
so ponosne na najstarejšo med njimi, 
89-letno Marijo Kovačič iz Gerečje 
vasi. 
Vse je potekalo kot po tekočem tra-
ku, razlagajo vse omenjene antiko-
ronaaktivistke. Hajdinski župan mag. 
Stanislav Glažar in v. d. direktorice 
občinske uprave Lidija Terbulec sta 
odobrila nakup ustreznega blaga, 
ki sta ga nabavili Zdenka Godec 
in Magda Intihar. Anica in Stanko 
Perko iz Zlatoličja sta razrezala sto 
tekočih metrov tkanine. Predsednice 
društev so prevzele blago in elastiko 
(kar en kilometer je bilo treba nareza-
ti na ustrezno dolžino) in oboje raz-
vozile k občankam, voljnim šivanja. 
Med njimi je bilo tudi nekaj takih, ki 
niso včlanjene v nobeno od naštetih 
društev, a imajo med njimi svoje pri-
jateljice. V občini je nekaj »zaresnih – 
učenih« šivilj, ki so oddale tudi po več 
sto mask, druge pa so to veščino, po 
nekaj napornih predprazničnih dneh 

šivanja, likanja, napeljevanja niti, za-
menjevanja strojnih igel, ki so se po-
gosto lomile, tudi utrdile. Kupi mask v 
veroučni učilnici Župnije Hajdina, kjer 
sta nad njimi bdela župnik in nadde-
kan Marijan Fesel in kaplan Primož 
Lorbek, so rasli. 
»Če stopijo ženske v občini in župniji 
skupaj, je naše poslanstvo v tem, da jim 
stojimo ob strani. To se je nadvse lepo 
izkazalo v velikonočnem obdobju, ki je 
letos potekalo v času, kot ga ni doživela 
nobena izmed najstarejših generacij pri 
nas in v svetu. Z župnikom Marijanom 
Feslom sva poleg duhovne in psiholo-
ške pomoči ljudem v stiski ob sodelova-
nju animatorjev z oratorija, Karitasa in 
vaških odborov prevzela odgovornost 
za maske, ki so jih prinašale predstavni-
ce društev in smo jih na veliki ponede-
ljek spakirali v vrečke. Naša skupna ak-
cija se je končala s torkovo delitvijo po 
gospodinjstvih. Bili smo kot ena velika 
družina. Naj bo to naše vodilo tudi za v 
prihodnje,« je dogajanje povzel mladi, 
prizadevni hajdinski kaplan Primož.
Objavljamo nekaj fotodokazov o po-
teku akcije. Ker se je nabralo preveč 
fotografij in nam vseh žal ne uspe 
spraviti v Hajdinčana, si jih bo možno 
ogledati na spletni strani Občine Haj-
dina. Da pa ne pozabimo, kdo vse je 
bil vključen v antikoronavirusno ak-
cijo šivanja in razdelitve mask, obja-
vljamo po abecednem vrstnem redu 
urejene spiske šivilj in tudi drugih, ki 
so se prostovoljno odzvali na pobudo.
Silvestra Brodnjak 

ZAHVALA VSEM ŠIVILJAM
Brumec Marija
Cebek Ksenija
Cebek Zala

Cestnik Vesna
Drevenšek Jelka
Gabrovec Manja
Gabrovec Renata 
Gojkovič Milena 
Gojkovič Nada
Gojkovič Nežka
Gojkovič Suzana
Golob Tadeja
Horvat Majda
Intihar Magda
Kiseljak Ema
Kolarič Bojana
Kovačič Marija 
Kurež Marjetka – družina
Kurnik Nežka
Lipavšek Darinka
Lutarič Helena
Markovič Janja 
Markovič Marija
Miklavžič Marjana
Mlakar Angela 
Ornik Zdenka
Perko Anica – razrez blaga
Perko Stanko – razrez blaga
Pesek Martina
Požgan Angelca
Purgaj Nevenka
Purgaj Silva
Sagadin Jožica
Soršak Ivanka
Šerdoner Marija
Šeruga Marija
Štumberger Tilčka
Tement Marija
Turnšek Majda
Unuk Majda 
Vogrinec Valerija
Wolf Lina 
Wolf Romana 
Žunko Danica 
Žunkovič Marija
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HVALA PROSTOVOLJCEM ZA PAKI-
RANJE IN RAZNOS MASK PO GOSPO-
DINJSTVIH
Drevenšek Anica
Drevenšek Jure
Gabrovec Manja
Gabrovec Renata
Hotko Ria Ana
Intihar Marko
Kokol Krajnc Barbara
Kolarič Matic
Kostanjevec Žiga
Krajnc Uroš
Lipavšek Danilo
Lipavšek Barbara
Majhen Lucija
Matjašič Manca
Murko Tadej
Nahberger Aljaž
Ogrizek Niko
Ogrizek Irena
Pleteršek Ana
Pleteršek Tia
Sitar Nika
Sitar Filip
Špurej Andreja
Terbulec Lidija

DRUGI SODELUJOČI
Franc Krajnc, podžupan
Predsedniki in člani vaških odborov
Anica Drevenšek, predsednica DU 
Hajdina
Marijan Fesel, farni župnik
Primož Lorbek, kaplan
Predsednice društev žensk

Silvestra Brodnjak, 
uredništvo Hajdinčana

Marija Pulko, Zdenka Godec, Magda Intihar in Anica Drevenšek so se v začetku akcije družno lotile tudi 
rezanja elastike, ki so jo potem razdelile šiviljam. Foto: arhiv Zdenke Godec

Majda Turnšek je bila aktivna pri šivanju in tudi or-
ganizaciji razreza stotih metrov blaga. Foto: arhiv 
Majde Turnšek

Silva Purgaj je pritegnila nekaj jutranjih telovadk, ki so tudi članice Društva žena in deklet občine Hajdina, 
med katerimi manjka Majda Horvat, ki je šivala doma. Foto: Zlatko Kondrič

89-letna Marija Kovačič in Nevenka Purgaj sta tudi 
tokrat sodelovali kot odličen duet mama in hči ter 
šivalni stroj. Foto: Silvestra Brodnjak

Valerija Potočnik Vogrinec se je dela lotila profesio-
nalno. Foto: Majda Turnšek

Marijo Brumec je pri delu za hip zmotila Renata Ga-
brovec, ki je pritegnila še nekaj šivilj iz Skorbe.

Angelca Mlakar je pri šivanju ujela Nado in Suzano 
Gojkovič.

Šiviljski četverček iz Slovenje vasi: Bojana Kolarič, Angelca Mlakar, Romana in Lina Wolf ter Marija Šeruga

Še en tandem mama in hči – Ksenijo in Zalo Cebek iz Dražencev tudi uboga 
šivalni stroj. Foto: Zdenka Godec

Kureževa družina iz Dražencev je delovala kot šiviljski trio, v katerem je sodelo-
val tudi oče. Foto: arhiv Zdenke Godec
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V Skorbi se je Manci in Rii Ani pri deljenju mask pri-
družila tudi predsednica VO Renata Gabrovec skupaj 
še z nekaterimi prostovoljci.

V Gerečji vasi je maske krajanom delil Matic Kolarič, 
pomagal pa mu je tudi Marko Intihar. Vaški odbor 
Gerečja vas se jima je za to humano dejanje posebej 
zahvalil.

Na velikonočni ponedeljek so se v veroučni učilnici zbrali tudi mladi prostovoljci, ki so pomagali pri kompletiranju mask. Foto: Primož Lorbek

V Slovenji vasi je za raznašanje mask poskrbel predsednik VO Tibor Ules z družino in prijatelji. 
Foto: arhiv Ules

OBČINA HAJDINA
Zg. Hajdina 44a

tel. 02 788 30 30, www.hajdina.si

Z A H V A L A
Spoštovani!

V Občini Hajdina je v času epidemije koronavirusa potekala akcija 
šivanja, pakiranja in raznosa zaščitnih mask občanom.

Vsem, ki ste v akciji složno sodelovali, 
se iskreno zahvaljujemo. 

S spoštovanjem! 
       

Poveljnik CZ       ŽupanObčine Hajdina
Zvonko Glažar       mag. Stanislav Glažar

Razum nam lahko pokaže,
Čemu se je treba izogniti,
toda le srce nam govori,

kaj je treba storiti.
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Letos bo podeljenih kar 145 brona-
stih, 66 srebrnih in 34 zlatih znakov, 
29 plaket ter kipec Civilne zaščite 
za življenjsko delo. Prejel ga je Mari-
borčan Maks Lešnik, ki je z bogatimi 
izkušnjami ter visoko stopnjo profe-
sionalnosti, usposobljenosti in izur-
jenosti ogromno pripomogel k ra-
zvoju gasilstva v Sloveniji. Na državni 
slovesnosti 2. marca na Brdu pri Kra-
nju je bilo podeljenih 33 priznanj in 
nagrada, preostala priznanja so bila 
in še bodo podeljena na 13 regijskih 
prireditvah. Letošnja regijska prosla-
va v Spodnjem Podravju je bila žal 
odpovedana zaradi epidemije. 
V obrazložitvi je za nagrajenca Zvon-
ka Glažarja med drugim napisano, da 
je vstopil v gasilsko organizacijo leta 
1976. Od leta 2001 do leta 2003 je bil 
podpoveljnik Območne gasilske zveze 
Ptuj, od leta 2003 do danes je poveljnik 
zveze. Bil je član sodniškega zbora GZS 
pri izvedbi tekmovanj na nivoju GZS 
in član sodniškega zbora na več ga-
silskih olimpijadah, kot podpoveljnik 
Gasilske zveze Slovenije v prejšnjem 
in tem mandatu pa je predsednik Ko-
misije za tekmovanja pri GZS. Vedno 
podpira izobraževanje gasilcev na 
vseh nivojih in se tudi sam udeležuje 
teh programov, saj je opravil številne 
gasilske specialnosti. Aktiven je tudi 
na mednarodnem področju. Poleg 
udeležbe na gasilskih olimpijadah se 
aktivno udeležuje tudi drugih komisij v 
okviru mednarodne gasilske organiza-
cije CTIF. Izkušnje in strokovna znanja 
prenaša na vse generacije in nivoje ga-

silstva. Zvonko Glažar je tudi poveljnik 
CZ Občine Hajdina in član regijske ko-
misije za ocenjevanje škode ob narav-
nih in drugih nesrečah. Poleg njegove 
strokovnosti je tudi dober tovariš, zato 
je podeljena plaketa izraz zahvale za 

opravljeno delo. 
V imenu Občine Hajdina čestitamo 
Zvonku Glažarju, dobitniku plakete 
CZ.

TM

Zvonko Glažar, letošnji prejemnik plakete Civilne 
zaščite

Prvega marca smo praznovali mednarodni dan Civilne zaščite. Komisija, ki je letos izbirala kandidate za priznanja in na-
grado s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je potrdila 275 predlogov za priznanja. Med letošnjimi 
nagrajenci je tudi poveljnik CZ Občine Hajdina, poveljnik Območne gasilske zveze Ptuj in podpoveljnik Gasilske zveze 
Slovenije Zvonko Glažar.

Čestitka Zvonku Glažarju ob prejemu visokega priznanja CZ v Republiki Sloveniji
Foto: Suzana Veber, arhiv GZ Slovenije

Na Facebooku je kmalu po razglasi-
tvi epidemije novega koronavirusa 
nastala skupina, ki je ob dejstvu, da 
v moderni dobi mnogi šolarji nimajo 
lastnega računalnika ali dostopa do 
spleta, v solidarnostni akciji zbirala de-
lujoče računalnike, tiskalnike in drugo 
računalniško opremo. Odziv je bil ne-
verjetno dober, dobri ljudje z raznih 
koncev države pa so srčno pomagali 
mnogim šolarjem, ki so opremo nuj-
no potrebovali pri spremljanju pouka 
na daljavo. V Domu krajanov Skorba 
so dobrotniki nekaj dni zbirali in tudi 
razdeljevali rabljene, še delujoče raču-
nalnike in opremo, ki je marsikomu še 
kako koristila in olajšala stisko. 
Navdih za zgodbo z neverjetno do-
brim koncem je Aleksander Stojano-
vić dobil potem, ko je šolarju, ki ni 
imel računalnika, podaril svojega, še 
bolj pa ga je ganila objava na spletu, 
kjer je zasledil, da vsaj 700 otrok nima 
računalnika za delo od doma. »Objavo 
o tem, da ponujam računalnik, sem de-
lil na spletu in imel več kot 2200 delitev 
na Facebooku. Odziv je bil neverjeten. 
Dan kasneje sva s prijateljem računalni-

čarjem Alešem Štrafelo ustanovila sku-
pino na Facebooku (Zbiranje delujočih 
računalnikov, tablic – POMAGAJMO) 
in tako se je začelo. Izkazalo se je, da je 
veliko ljudi, ki so pripravljeni donirati, še 
več pa takih, ki te računalnike potrebu-
jejo. Naša dobrodelna akcija je dobila 
svoj pomen in pomagali so ljudje z do-
brim srcem. Hvala vsem, posebej hvala 
pa Robiju iz podjetja Prodinamik,« je 
povedal Stojanović.

TM

Dobri ljudje učencem podarili računalnike

V času epidemije, ko so se mnoge družine znašle v krizi, so na pomoč priskočili dobri ljudje in naredili neverjetno zgod-
bo. Aleksandru Stojanoviću iz Skorbe in njegovim prijateljem, znancem, ki so uspešno izpeljali solidarnostno akcijo 
zbiranja in podarjanja računalnikov in računalniške opreme osnovnošolcem, so hvaležne mnoge slovenske družine.

Zgodba, ki je lahko mnogim za vzgled.
Foto: arhiv Stojanović

Utrinek s slavnostne podelitve na Brdu pri Kranju, kjer je bila osrednja državna podelitev nagrad in priznanj 
ob dnevu Civilne zaščite.

V Skorbi so v času epidemije moči združili dobri ljudje in učencem iz socialno šibkejših družin omogočili 
učenje prek podarjenega računalnika.
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Na naših njivah je še veliko primerov nepravilnega oranja, zato opozorilo naj ne 
bo odveč.    Foto: občinska uprava

Veselo oznanilo – evangelij – v 
domove tudi prek družbenih 

omrežij
Ko pripravljam ta prispevek, mineva natanko dva meseca, odkar smo izvedeli, 
da se bomo hote ali nehote znašli v karanteni. Kar nekaj stvari se je spremeni-
lo, v bistvu se je skoraj vse zaustavilo.

Naše življenje se je na neki način »pre-
stavilo« na videokonference, družbe-
na omrežja, sveta maša na Facebook 
in YouTube, a vendar se je življenje 
naše vere in predvsem praznovanje 
velike noči, kar ves čas zelo rad pou-
darjam, resnično »prestavilo« tja, kjer 
ima mesto: v družino, v vaše domove. 
Z župnikom in naddekanom Marija-
nom Feslom sva se in se še bova tudi 
naprej trudila, da veselo oznanilo – 
evangelij – poneseva v vaše domove 
tudi prek družbenih obrežij. 
Hkrati je bila v tem času na preizkušnji 
naša solidarnost, naša povezanost, 
kot župnijska in lokalna skupnost. Na 
Hajdini smo tudi v času koronakri-
ze pokazali, da resnično zmoremo in 
znamo stopiti skupaj, da se znamo kot 
župnijska in lokalna skupnost poveza-
ti in zmoremo delati za skupno dobro. 
Zato lahko vsem, ki ste se odzvali kot 
prostovoljci in želeli pomagati pomo-
či potrebnim resnično, rečem: Hvala 
za vašo pripravljenost. 
PRI BOGOSLUŽJU NE BO TAKO KOT 

OBIČAJNO
Življenje v naši župniji se po dveh me-
secih počasi vrača v »stare« tirnice, 
javno bogoslužje v naši župniji zače-
njamo z dvotedenskim zamikom, saj 
se nama je z župnikom zdelo nekoliko 
preuranjeno začeti že 4. maja, ko je 
bilo izdano dovoljenje za odprtje cer-
kva za bogoslužje. 
Seveda še ne bo vse tako kot običaj-
no, treba bo upoštevati nekaj pravil in 
napotkov: varnostna razdalja 1,5 m, 
razkuževanje rok in uporaba mask pri 
bogoslužju kakor tudi pri podeljevanju 
zakramentov. 
Pri podeljevanju zakramentov (sv. 
krst, sv. zakon) lahko prisostvuje naj-
več 15 ljudi. Prejem zakramenta sv. 
birme je prestavljen na jesenski čas, 
najverjetneje bo tako tudi s prvim 
svetim obhajilom. 

Spoštovani Hajdinčani! 
Zaključujem z mislijo iz Svetega pi-
sma. V prvem Petrovem pismu bere-
mo: »Preljubi, h Gospodu stopite, k 

živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje 
zavrgli, a je pri Bogu izbran in drago-
cen. Saj ste vendar živi kamni.« (1 Pt 
2, 4)
Morda smo res kdaj kamni in ne zmo-
remo stopiti k prijatelju, znancu in 
ne spregovorimo, ne slišimo, kadar 
bi morali, niti ne vidimo, morda kdaj 
kakšen kamen zavržemo, ker se nam 
ne zdi potreben in nam je v življenju 
odveč. 
A smo ponovno dokazali, da znamo in 
zmoremo stopiti skupaj, da zmoremo 
delati dobro, da »nismo kamni«. Ne 
pozabimo, vsak »kamen« je pomem-
ben, da je hiša, v kateri živimo, zares 
trdna, kakor je tudi vsak človek po-
memben za naše življenje. 

Besedilo in foto: Primož Lorbek

Sveta maša se je »preselila« na družbena omrežja.

NAVODILA ZA
UDELEŽBO PRI
BOGOSLUŽJU 

Si nadenemo 
masko

Obhajilo
prejmemo
samo na roke

Si razkužimo
roke

Ohranjamo
varnostno
razdaljo 1,5m

Pripravil: kpl. Primož Lorbek 

1,5m

Kam z odpadki, ki bi lahko bili okuženi

Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo 
oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom covid-19 v domači 
oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz 
lateksa) in odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno 
uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno 
zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke 
in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v 
zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). 
Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Omenjena 
priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ. 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Pravilno oranje 
kmetijskih površin ob 

javnih cestah
V spomladanskih mesecih so v ospredju večja poljedelska 
opravila na njivah in poljih.

Ker je naša inšpekcijska in redarska služba lani prejela kar 
nekaj prijav v zvezi z nepravilnim oranjem, vam v nadalje-
vanju z namenom preventivnega ukrepanja predstavlja-
mo kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in 
pravilen pristop k temu opravilu.
Zakon o cestah (ZCes-1) v 4. točki drugega odstavka 5. 
člena določa: »Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 
metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali 
na razdalji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno 
s cesto.«
Podrobnejše informacije glede zakonskih določb in pra-
vilnega pristopa k takemu opravilu si lahko preberete na 
spletni strani občine.

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

skupna 
občinska 
uprava 

 občin v Spodnjem Podravju 
 

 
MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ 

TELEFON 02 748 29 63, TELEFAKS 02 748 29 44, www.sou-info.si, e-naslov: sou@ptuj.si 
 

 
Fotka: Tudi k oranju je treba pristopiti pravilno. 
Foto: TM 
 
Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah 
 
V spomladanskih mesecih so v ospredju večja poljedelska opravila na njivah in poljih. 
Ker je naša inšpekcijska in redarska služba lani prejela kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim 
oranjem, vam v nadaljevanju z namenom preventivnega ukrepanja predstavljamo kršitve 
zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravilen pristop k temu opravilu. 
Zakon o cestah (ZCes-1) v 4. točki drugega odstavka 5. člena določa: »Prepovedano je orati 
na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na 
razdalji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.« 
Podrobnejše informacije glede zakonskih določb in pravilnega pristopa k takemu opravilu si 
lahko preberete na spletni strani občine. 

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo 
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju 
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Verjetno se sprašujemo, kdo so posamezniki, ki jim ni mar 
za urejeno in čisto okolje, kdo so ljudje, ki kljub urejenemu 
področju ravnanja s komunalnimi odpadki brezvestno od-
vržejo iz avtomobila vse, česar ne potrebujejo.
Vsakdo izmed nas rad gre na lep, miren sprehod oz. ne-
deljski izlet s svojo družino v naravo, vendar pa nam ga 
mnogokrat pokvari pogled na odvržene odpadke – »divje 
odlagališče«, ki ga odkrijemo zgolj po naključju. Ob tem se 
vprašamo, zakaj nekdo odvrže odpadke sredi gozda, daleč 
od urbanega naselja in daleč od zabojnikov, namenjenih 
za ločeno zbiranje odpadkov, in daleč stran od zbirnega 
centra odpadkov. Zakaj bi odpadke sploh kam vozili, če pa 
jih izvajalec javne službe pride iskat k nam domov? 
Kdo se želi sprehajati po naravi, kjer vsepovsod ležijo 
plastenke, pločevinke, plastične vreče, kosovni odpadki, 
gradbeni odpadki, zeleni vrtni odpad itd.?
Odvrženi odpadki v naravo kazijo podobo našega kraja, 
zmanjšujejo kakovost bivanja in na žalost tudi turistične 
privlačnosti kraja. Predstavljajo tudi grožnjo okolju, posle-
dično pa grožnjo tudi nam vsem, saj pogosto vsebujejo 
nevarne snovi. Te lahko prodrejo v podtalnico in nepo-
vratno onesnažijo vire pitne vode in poslabšajo kakovost 
prsti.
Da gre za pomanjkljivo obveščenost, ne moremo trditi, saj 
o tem, kako pravilno ravnati z odpadki, prek različnih me-
dijev obveščajo inšpekcijske službe, razna okoljevarstvena 
društva, izvajalci javnih služb in tudi občine. Temeljni pro-
blem torej ni v slabi obveščenosti, ampak verjetno v tem, 
da uporabnik odpadkov ne ločuje že pri izvoru, kar pome-
ni, da doma vse skupaj enostavno zapakira v vrečo in to 
odvrže nekje, kjer ga nihče ne vidi.
Tovrstno smetenje terja sredstva za sanacijo, ki gredo iz 
davkoplačevalskega denarja. Na tem mestu ni odveč vpra-
šanje, ali moramo »pobiranje in čiščenje« teh odpadkov 
res plačati vsi, torej tudi tisti, ki z odpadki ravnamo odgo-
vorno, torej vsi, ki jih ločujemo in odlagamo v za to name-

njene zabojnike.
Gre torej za evidentno odgovornost izvirnega povzročite-
lja odpadkov, saj sam ne stori tistega, kar mu jasno nala-
gajo pravne norme in kar bi mu morala nalagati predvsem 
vest. Poleg tega pa taisti izvirni povzročitelji odpadkov 
očitno zelo budno spremljajo akcije poostrenega nadzora 
pristojnih služb in se pridno učijo, kako čim bolj učinkovito 
zakriti svoje sledi, namesto da bi se naučili odgovornega 
ravnanja z odpadki. Ali nam je res tako malo mar za nara-
vo? Razmislimo!
Namen tega sporočila je opozoriti vse deležnike, da pravil-
no odlaganje in ločeno zbiranje odpadkov nista problem 
nekoga drugega, ampak naš skupni cilj. Zato je na mestu 
poziv vsem, ki odkrijete bodisi divje odlagališče v naravi 
bodisi opazite posameznike, ki brezvestno smetijo in ne-
zakonito odlagajo odpadke v naravi, da o tem čim prej ob-
vestite inšpekcijske službe, posameznike pa opozorite na 
nedopustno ravnanje.
Naša dolžnost je, da otrokom zapustimo okolje, v katerem 
bodo lahko kakovostno živeli, dihali čist zrak in pili čisto 
vodo.

Občinski inšpektorat 
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

Od 14. aprila je ponovno odprt tudi 
zbirni center ločenih frakcij v Občini 
Hajdina, pri pokopališču. Center je 
odprt po terminskem planu odvo-
za odpadkov. Ob predaji odpadkov 
še zmeraj veljajo določeni varnostni 
ukrepi, ki jih je treba dosledno upo-
števati.

Besedilo in foto: TM

Zaradi strogih ukrepov v času epidemije je bil nekaj tednov zaprt zbirni center za odpadke. Od sredine aprila 
je ponovno odprt za uporabnike.

Ob naših cestah in sprehajalnih poteh naletimo na vse preveč odpadkov.
Foto: TM

Zbirni center 
ponovno odprt

Smetenje ob javnih 
cestah in neodgovorno 
odlaganje odpadkov v 

naravno
Vsi, ki se dnevno vozimo v službo, šolo ali po opravkih po 
naših cestah, lahko samo nemočno opazujemo, koliko 
pločevink, plastenk, ostankov embalaže hitre prehrane 
itd. leži v varovalnih pasovih občinskih in državnih cest. 
Koliko odpadkov, zapakiranih v vreče, posamezniki od-
vržejo v obcestne jarke, na parkirišča ob cestah in druge 
javne površine.
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Na območju komasacije Hajdina 2, ki je veliko 109 ha, se je 
izvedla agromelioracija na površini 2,7 ha. Komasacijsko ob-
močje Hajdina 2 obsega del k. o. 394 Gerečja vas in del k. o. 
713 Zlatoličje. Za optimalno funkcioniranje zemljišč na ob-
močju komasacije je bilo namreč treba izvesti tudi določena 
agromelioracijska dela. 
V sklopu agromelioracije so bila izvedena naslednja dela:

 – ureditev novih poljskih poti v dolžini 3700 m,
 – rekonstrukcija obstoječih poljskih poti v dolžini 788 m,
 – odstranitev obstoječih poljskih poti v dolžini 376 m,
 – planiranje oz. izravnava terena na površini 4087 m2,
 – odstranitev dreves in grmičevja na površini 1777 m2,
 – odstranitev kamenja na površini 3591 m2.

Vrednost agromelioracijskih del je znašala 110.245 EUR. Za 
dokončanje vseh agromelioracijskih del, ki niso bila zajeta v 
osnovni ponudbi, je vrednost del znašala 16.555 EUR. Tukaj 
gre predvsem za odstranitve starih zelenih poljskih poti in 
sanacijo deponije kamenja. 

Na območju komasacije Hajdina 3, ki je veliko 130 ha, se je 
izvedla agromelioracija na površini 2,2 ha. Komasacijsko ob-
močje Hajdina 3 obsega del k. o. 397 Hajdina. Za optimalno 
funkcioniranje zemljišč na območju komasacije je bilo na-

mreč treba izvesti tudi določena agromelioracijska dela. 
V sklopu agromelioracije so bila izvedena naslednja dela:

 – ureditev novih poljskih poti v dolžini 3100 m,
 – vzdrževalna dela na obstoječih poljskih poteh v dolžini 

300 m,
 – odstranitev obstoječih poljskih poti v dolžini 800 m,
 – planiranje oz. izravnava terena na površini 0,7000 ha.

Vrednost agromelioracijskih del je znašala 92.900,25 EUR. Za 
dokončanje vseh agromelioracijskih del, ki niso bila zajeta v 
osnovni ponudbi, je vrednost del znašala 15.358 EUR. Tukaj 
gre predvsem za odstranitve starih zelenih poljskih poti in 
sanacijo nekdanje deponije.
Po odstranitvi obstoječe poti je bilo treba površino urediti 

za oranje. Skupni učinki komasacije in posledično agromeli-
oracijskih del so pozitivni, saj so se skrajšale spravilne razda-
lje. Prav tako so se novourejenih poti razveselili pohodniki in 
rekreativci. Je pa treba poudariti, da nove poljske poti niso 
namenjene vožnji s štirikolesniki.

Odnos nevestnega kmetovalca do novourejenih poljskih 
poti. Na takšen način se ne orje v stiku za novo poljsko potjo.

Občinska uprava
Foto: arhiv občinske uprave

Prevzemniki namreč zavračajo ONS, če zaznajo primesi 
drugih odpadkov, kar posledično za pogodbenega par-
tnerja Občine Hajdina (Javne službe Ptuj) in za lokalno 
skupnost v prihodnje to pomeni strošek plačila dodatne-
ga sortiranja. Da bi se temu izognili, pozivamo uporabni-
ke in obiskovalce hajdinskega pokopališča, da v posebej 
označene zabojnike za odpadne sveče odlagajo le-te in 
nobenih drugih odpadkov.
ODPADNE NAGROBNE SVEČE NISO NEVARNI ODPADEK
Spomnimo, da je vlada v letu 2008 sprejela Uredbo o 
ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami z namenom 
zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov, ki nastanejo pri go-
renju nagrobnih sveč, ter preusmeritev od odlaganja v 
recikliranje in druge načine predelave.
Odpadne nagrobne sveče niso nevarni odpadek, vendar 
lahko njihovo odstranjevanje povzroča škodljive vplive 
na okolje. Zagotavljanje recikliranja odpadnih materi-
alov iz nagrobnih sveč namreč prispeva k ohranjanju 
naravnih virov in preprečevanju emisij v okolje zaradi 
nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali sežiganju 
PVC, ki je (vsaj v Sloveniji) najbolj uporabljan material za 
izdelavo ohišij nagrobnih sveč.
Okolju prijazna tehnologija omogoča predelavo več kot 
80 odstotkov sestavnih materialov odpadnih nagrobnih 
sveč. Da je omogočena predelava sveč, jih je treba loče-
no zbirati že na pokopališčih. V ta namen so vsa pokopa-
lišča urejena tudi s posebnimi zabojniki z nalepko »samo 
za nagrobne sveče«, v katere se odlagajo vse vrste sveč. 
UREDBA DOLOČA NASLEDNJE OBVEZNOSTI UPRA-
VLJAVCEV POKOPALIŠČ
Odpadne nagrobne sveče (ONS) se morajo na pokopališčih 

zbirati v posebnih, na predpisan način označenih zabojni-
kih.
ONS se ne smejo mešati z drugimi odpadki, drobiti, stiskati, 
onesnažiti.
Oddajati jih je treba izvajalcu javne službe oz. na pokopa-
liščih, ki so večja od 15 ha, neposredno zbiralcu, ki zbira 
odpadne nagrobne sveče za posamezen sistem ravnanja z 
odpadnimi nagrobnimi svečami.
Obiskovalce pokopališč je treba obveščati o ločenem zbira-
nju odpadnih nagrobnih sveč.

TM

Pred sanacijo zemljišča

Uredba določa vrsto obveznosti upravljavcev pokopališč, med drugim tudi, da 
se morajo odpadne nagrobne sveče (ONS) na pokopališčih zbirati v posebnih, 
na predpisan način označenih zabojnikih, pa tudi, da se ONS ne smejo mešati z 
drugimi odpadki, drobiti, stiskati, onesnažiti. Spoštujmo to tudi na pokopališču 
Hajdina.
Foto: TM

Opozorilo: Vse preveč 
odpadkov, ki ne sodijo 

med odpadne nagrobne 
sveče

Znano je, da se odpadne nagrobne sveče (ONS) ločeno 
zbirajo na vseh pokopališčih v Sloveniji, in sicer v ločenih 
in za zbiranje ONS označenih zabojnikih. Tako je tudi na 
hajdinskem pokopališču, kjer pa v zadnjem obdobju opa-
žamo, da občani v zabojnike, namenjene le odpadnim sve-
čam, odlagajo tudi druge odpadke, ki tja ne spadajo. Te 
druge odpadke je treba odložiti na za to posebej označena 
mesta, na kar v zadnjem času opozarjajo tudi na prevze-
mnem mestu na CERO Gajke Ptuj.

Končana agromelioracijska dela na komasacijskih 
območjih Hajdina 2 in 3

V maju 2020 so se končala agromelioracijska dela na komasacijskih območjih Hajdina 2 (Gerečja vas) in Hajdina 3 (Zgor-
nja Hajdina).

Pogled na sanirano zemljišče
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KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE 
NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU
V zadnjem obdobju so bile v občini 
izvedene številne komasacije s ciljem, 
da dobi vsak čim bolj zaokrožena ze-
mljišča. Nadaljevanje komasacij pred-
stavljajo agromelioracije na komasa-
cijskem območju, ki obsegajo ukrepe 
izboljševanja tal, izravnave zemljišč, 
krčitev grmovja in dreves, nasipava-
nje rodovitne zemlje in ureditev polj-
skih poti.
Za lastnike in uporabnike kmetijskih 
zemljišč podajamo naslednja navodi-
la o ravnanju na tem območju, obde-
lavi tal in varstvu zemljišč:

 – pri kmetijski obdelavi je treba upo-
števati meje svojih zemljišč, ki so 
označene z mejnimi znamenji;

 – pri obdelavi zemljišč in spravilu 
pridelka je posebno pozornost tre-
ba posvetiti mejnim znamenjem, 
ki morajo ostati nepoškodovana;

 – mejnih znamenj ni dopustno od-
stranjevati ali prekrivati z zemljo;

 – pri vstopu na območje komasacije 
je v skladu z običajnimi prometni-
mi predpisi treba upoštevati tudi 
druge uporabnike poljskih poti 
(pešce, rekreativce, kolesarje);

 – pri obdelavi tal se ne sme posegati 
v pas občinskih cest;

 – pred vstopom na občinske ceste 
na območju komasacije je v skla-
du z običajno prakso treba očistiti 
kmetijske stroje in mehanizacijo. 

PODNEBNE SPREMEMBE
Letošnja mila zima je minila praktič-
no brez padavin. Vremenske razmere 
znatno zaznamujejo naše kmetijstvo. 
Podnebne spremembe se kažejo v 

višji povprečni letni temperaturi, zi-
mah brez snežnih padavin (tudi letos) 
in višjem izhlapevanju s kmetijskih 
zemljišč. Opažen je tudi zgodnejši 
spomladanski fenološki razvoj zaradi 
milih zim, dolžina rastne dobe se po-
daljšuje z dvigom temperature, zgo-
dnejši začetek spomladi in kasnejši 
zaključek jeseni. Stalnica podnebnih 
sprememb so tudi ekstremni vremen-
ski pojavi (toča, močan veter, suša, 
poplave, neurja). 
Skupno je to zimo padla povprečno 
manj kot tretjina padavin dolgole-
tnega povprečja, kar je že kazalnik 
močno izsušenega zgornjega sloja tal 
in pojava kmetijske suše. Skupnih le-
tnih padavin je sicer pri nas v glavnem 
dovolj, so pa neenakomerno razpore-
jene in niso na razpolago rastlinam v 
času, ko jo najbolj potrebujejo, zato je 
nujno razmišljati o namakanju. 
POMEN NAMAKANJA
Enega najpomembnejših vzvodov pri 
razvoju kmetijstva v Občini Hajdina in 
povečanju proizvodnje zelenjave in 
poljščin lahko predstavlja prav nama-

kanje. 
Kmetijstvo in voda sta neločljivo po-
vezana. Voda je glavni omejevalni 
dejavnik pri pridelavi hrane. Nama-
kanje omogoča stabilno pridelavo in 
na koncu kakovostne in konkurenčne 
proizvode. 
Glede na spremenjene podnebne raz-
mere, talne lastnosti na območju ob-
čine in možnosti izrabe vodnega vira 
za namakanje (energetski kanal reke 
Drave) ter ne nazadnje tudi glede po-
mena in vloge, ki jo ima kmetijstvo v 
Občini Hajdina, je nujno razmišljati o 
uvedbi namakanja na kmetijskih ze-
mljiščih občine. 
Ker je namakanje zemljiška operacija, 
ki je izdatno podprta tudi z evropski-
mi sredstvi in sredstvi RS iz Programa 
za razvoj podeželja 2014–2020 ter je 
tudi ena od prednostnih vsebin pri-
hodnje skupne kmetijske politike, se 
občina že vrsto let trudi za izgradnjo 
namakalnega sistema, ki bi omogočil 
stabilno in kakovostno kmetijsko pri-
delavo.

Zemljiške operacije v Občini Hajdina

Spremenjene razmere zaradi epidemije so korenito vplivale na naša življenja in odvračale pozornost od perečih tem v 
slovenskem kmetijstvu (kamor spadajo tudi vplivi in posledice podnebnih sprememb na kmetijsko pridelavo), zato je 
prav zdaj priložnost za razmislek o prihodnjem razvoju kmetijstva v občini in pomenu doma pridelane hrane za občino 
in njeno prebivalstvo.

Namakanje je priložnost za razvoj kmetijstva v občini. Vir: M. Černe

Namakanje predstavlja tudi logično 
nadaljevanje izvedbe komasacije in 
agromelioracije na določenem po-
dročju. Namakanje oplemeniti kme-
tijstvo. 
Namakanje nam omogoča pridelavo 
raznovrstnih in visoko produktivnih 
kultur, kot je pridelava zelenjadnic 
in nekaterih poljščin (krompir, hmelj, 
koruza, sladkorna pesa, oljne buče). 
Kmetovalci spoznavajo, da postaja 
namakanje ključni dejavnik uspešne 
kmetijske proizvodnje in da je zane-
sljiva oskrba kmetijskih pridelkov z 
vodo življenjskega pomena za stabi-
len in kakovosten pridelek. 
Glede na naraščajoč pritisk na naše 
vodne vire lahko pričakujemo, da se 
bo poraba vode za različne namene 
v naslednjih desetletjih podvojila. 
Zato je posebej pomembno, da si tudi 
kmetijstvo zagotovi dovolj primernih 
vodnih virov za namakanje kmetij-
skih zemljišč. Občina Hajdina ima to 
prednost, da ima zagotovljen dostop 
do izrabe vodnega vira reke Drave za 
namakanje. 
Rodovitnost tal pomeni sposobnost 
tal, da oskrbijo naše rastline s potreb-
nimi hranili, zrakom in vodo. Posevki 
na naših njivah so bili zaradi pomanj-
kanja snežnih padavin že v januarju 
močno izpostavljeni temperaturnim 
nihanjem oziroma odtajevanju povr-
šinskega sloja tal podnevi in ponov-
nega zamrzovanja ponoči. Iz žitoro-
dnih predelov je prihajalo do pojava 

golomrazice, ki je bila posledica po-
trganih koreninic in zimske suše. Za 
letošnjo pridelovalno sezono lahko 
rečemo, da je suša že močno prisotna, 

predvsem na lažjih tleh, delno pa tudi 
že na teksturno težjih tleh. 

Marko Černe
KGZS Zavod Ptuj

Namakanje krompirja omogoča visoke in kakovostne pridelke. Vir: M. Černe

NAMAKANJE KOT IZJEMNA PRILOŽNOST

Namakanje je velika priložnost za razvoj kmetijstva v Občini Hajdina, zato naj velja ta prispevek tudi kot vabilo in poziv 
vsem kmetom in pridelovalcem, da se čim prej pridružijo tistim, ki svoja polja, vrtove in nasade že vestno in uspešno 
namakajo.
Namakanje omogoča: povečevanje ali zagotavljanje pridelka in izboljšanje kakovosti pridelka, boljše izkoriščanje 
proizvodnih potencialov, razvoj in izboljšanje ekonomskega položaja kmetij ter zmanjševanje posledic podnebnih 
sprememb.
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Osnovni namen projekta oz. t. i. 
vavčerskega sistema je vzpostavitev 
sistema dodeljevanja spodbud manj-
ših vrednosti, ki mikro, malim in sre-
dnje velikim podjetjem (MSP) omo-
goča bistveno poenostavljen dostop 
do sofinanciranja posameznih stori-
tev, s pomočjo katerih lahko podjetja 
krepijo svojo konkurenčnost in kom-
petence.
Gre za nov program spodbud za MSP-
-je, t. i. vavčerje, ki jih lahko podjetja 
najemajo skozi vse leto, pridobila jih 
bodo lahko na zelo enostaven način 
(brez prekomernih postopkov odo-
britve), obravnava le-teh pa bo zelo 
hitra.
Podjetjem so na voljo vavčerji z različ-
nimi vsebinami:
Vavčer za zaščito intelektualne lastni-
ne
Vavčer za certifikate kakovosti
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Vavčer za udeležbe na mednarodnih 
forumih
Vavčer za udeležbo v gospodarskih 
delegacijah v tujino
Vavčer za skupinske predstavitve slo-
venskega gospodarstva na sejmih v 
tujini
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Vavčer za digitalni marketing
Vavčer za pripravo digitalne strategije
Vavčer za kibernetsko varnost
Vavčer za statusno preoblikovanje 
družb
Vavčer za uvajanje poslovne odlično-
sti po modelu EFQM

Vavčer za prenos lastništva
Osnovne značilnosti vavčerjev: 

 – Enostavne spodbude malih vre-
dnosti za MSP.

 – Hitra obravnava.
 – Vavčerji na voljo skozi vse leto 

(javni pozivi so odprti do leta 
2023 oz. do porabe sredstev).

 – Sofinanciranje v višini 60 % oz. 
do 9.999 EUR za posamezen 
vavčer.

 – Skupna višina vavčerjev, ki jih 
lahko podjetje uporabi, je 30.000 
EUR/leto.

 – Upravičeni stroški vavčerjev za 
večino vsebinskih področij so od 
1. 1. 2019 dalje (obstajajo izjeme, 
zato je treba nujno prebrati vsak 
javni poziv).

 – Vloga se odda na SPS na podlagi 
javnih pozivov.

 – Brezplačna pomoč pri pripravi 
vloge – SPOT svetovanje.

 – Za vsako skupino vavčerjev SPS 
objavi javni poziv, na osnovi ka-
terega podjetje odda vlogo, ki 
smo se jo potrudili kar najbolj 
poenostaviti.

 – SPS preverja, ali MSP izpolnjuje-
jo pogoje javnega poziva, in na 
podlagi preveritve podjetjem 
sporočil odločitev o odobri-
tvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja 
bodo lahko na podlagi dokazil 
o plačanih upravičenih stroških 
iz posameznega odobrenega 
vavčerja pridobila sofinanciranje 
v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki 

jo lahko pridobijo za posamezni 
vavčer, je do 9.999 EUR. Skupna 
višina vavčerjev, ki jih MSP lahko 
koristi, znaša največ 30.000 EUR 
na leto.

SPS javne pozive objavi v Uradnem li-
stu, na svoji spletni strani (www.pod-
jetniskisklad.si) in prek e-novic. Zato 
predlagamo, da se MSP-ji prijavijo 
za prejemanje e-novic SPS, da bodo 
pravočasno obveščeni o vseh spod-
budah, ki so jim na voljo. Javni pozivi 
bodo odprti vse do leta 2023 oz. do 
porabe sredstev.
POMOČ PRI PRIPRAVI VLOGE
Po objavi javnih pozivov je možno 
dobiti brezplačno pomoč pri pripravi 
vloge na Slovenskih poslovnih točkah 
(SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v 
vseh statističnih regijah. 

Pripravila:
Brigita Drevenšek

SPOT svetovanje Podravje

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 
vključeno v petletni projekt »SPOT svetovanje 

Podravje«
Spodbude malih vrednosti prek vavčerjev za MSP

Socialna oskrba na domu je strokov-
no voden proces in organizirana obli-
ka pomoči, v kateri sodelujejo vodja 
in koordinator storitve ter neposre-
dni oskrbovalec (socialna oskrboval-
ka). Koordinator pomoči nad domu 
v prvi fazi ugotovi upravičenosti do 
storitve, pripravi in sklene dogovor 
o izvajanju storitve, organizirana 
ključne člane okolja (uporabnika in 
njegovo družino) ter izvede uvodno 
srečanje med izvajalcem in upravi-
čencem ter njegovo družino. Drugi 
del storitve, ki ga opravi koordinator 
pomoči na domu, zajema vodenje 
storitve, koordinacijo izvajalcev in 
njihovo usmerjanje, sodelovanje z 
upravičenci ter neposredno izvaja-
nje storitve na domu upravičenca.
Za izvajanje neposredne oskrbe je 
na Centru za socialno delo trenutno 
zaposlenih 18 socialnih oskrbovalk.
KAJ POČNEJO SOCIALNE OSKRBO-
VALKE NA VAŠIH DOMOVIH
Storitev se prilagodi potrebam po-
sameznega upravičenca in obsega 
naslednje sklope opravil:

 – pomoč pri temeljnih dnevnih 
opravilih, kamor sodijo naslednja 
opravila: pomoč pri oblačenju, 
slačenju, pomoč pri umivanju, 
hranjenju, opravljanju osnovnih 
življenjskih potreb, vzdrževanje in 
nega osebnih ortopedskih pripo-
močkov;

 – gospodinjska pomoč, kamor so-
dijo naslednja opravila: prinaša-
nje enega pripravljenega obroka 
ali nabava živil in priprava enega 
obroka hrane, pomivanje upora-
bljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnega dela prostorov z odna-
šanjem smeti, postiljanje in osnov-
no vzdrževanje spalnega prostora;

 – pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov, kamor sodijo naslednja 
opravila: vzpostavljanje socialne 
mreže z okoljem, s prostovoljci in 
s sorodstvom, spremljanje upra-
vičenca pri opravljanju nujnih 
obveznosti, informiranje ustanov 

o stanju in potrebah upravičenca 
ter priprava upravičenca na insti-
tucionalno varstvo.

Storitev se izvaja vsak delovni dan, 
med 7.00 in 15.00. Storitev se lahko 
neposredno izvaja pri posameznem 
uporabniku do 4 ure na dan ali 20 ur 
na teden.
KATERE OSEBE SO UPRAVIČENE DO 
POMOČI NA DOMU
Pomoč na domu je namenjena upra-
vičencem, ki imajo zagotovljene bi-
valne in druge pogoje za življenje 
v svojem bivalnem okolju, zaradi 
starosti, invalidnosti ali kronične bo-
lezni pa se ne morejo oskrbovati in 
negovati sami, njihovi svojci pa take 
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju 
nimajo možnosti. 
Upravičenci so: 

 – osebe, stare več kot 65 let, ki so 
zaradi starosti ali pojavov, ki spre-
mljajo starost, nesposobne za sa-
mostojno življenje;

 – osebe s statusom invalida po za-
konu o družbenem varstvu dušev-
no in telesno prizadetih oseb;

 – druge invalidne osebe, ki jim je 
priznana pravica do tuje pomoči 
in nege za opravljanje večine ži-
vljenjskih funkcij;

 – kronično bolne in osebe z dolgo-
trajnimi okvarami zdravja, ki ni-
majo priznanega statusa invalida, 
pa so po oceni pristojnega Centra 
za socialno delo brez občasne po-
moči druge osebe nesposobne za 
samostojno življenje;

 – hudo bolni otroci ali otroci s težko 
motnjo v telesnem ali težko in naj-
težjo motnjo v duševnem razvoju, 

ki niso vključeni v organizirane 
oblike varstva.

KAKO JE S PLAČILOM
Storitev pomoč na domu plača upo-
rabnik sam. Cene storitve je odvisna 
od višine subvencije občine k ceni 
storitve. Subvencije so po posame-
znih občinah različne, zakonsko pa je 
določeno, da mora občina subvenci-
onirati vsaj 50 % cene storitve. Cene 
v posameznih občinah se gibljejo od 
3,60 EUR na uro vse do 9,23 EUR na 
uro. Občina Hajdina subvencionira 
kar velik delež cene, zato znaša cena 
za uporabnika v Občini Hajdina le 
4,17 EUR na uro. V sosednjih občinah 
je cena storitve za uporabnika precej 
višja. Cena v Občini Kidričevo znaša 
trenutno za uporabnika 9,23 EUR na 
uro, cena v Občini Videm pa recimo 
5,91 EUR na uro. Višja ko je subvenci-
ja občine, nižja je cena za uporabni-
ka. V Sloveniji znaša povprečna cena 
za uporabnika v letu 2018 5,48 EUR. 
Ugodna cena storitve za občane pa 
kaže na to, da se občina problema 
starostnikov zaveda in z ugodnimi 
subvencijami omogoča dostopnost 
storitev za vse občane. 
Če uporabnik ni sposoben plačati 
teh stroškov storitve niti po subven-
cionirani ceni, lahko prosi za opro-
stitev na posebni vlogi na Centru 
za socialno delo. Center nato v po-
stopku ugotovi plačilno sposobnost 
upravičenca in njegovih zavezancev 
(otroci ali drugi zavezanci po izročil-
nih pogodbah ipd.) ter izda odločbo 
o oprostitvi (delni ali v celoti). 

Storitev pomoč na domu – socialna 
oskrba na območju Občine Hajdina

Center za socialno delo Spodnje Podravje izvaja storitev pomoč na domu že 
vse od leta 1992. Pomoč na domu izvajamo v 15 občinah Upravne enote Ptuj, 
med njimi je tudi Občina Hajdina. Mesečno število uporabnikov niha, nekje 
med 110 in 120 uporabnikov. Iz Občine Hajdina imamo trenutno vključenih 
pet uporabnikov, številka pa mesečno niha med 4 in 8 uporabnikov.
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V takšnih primerih se na posebno 
zahtevo občine opravi vknjižba na 
nepremičnine, če jih uporabnik ima, 
vendar le za nepremičnine, na kateri 
uporabnik nima prijavljenega stalne-
ga bivališča, in ne na hišo oz. stano-
vanje.
Občina Hajdina za kritje vseh stro-
škov socialne oskrbe (stroški vode-
nja, stroški neposredne oskrbe, stro-
ški oprostitev) letno nameni skoraj 
13.000 EUR (točni podatek za leto 
2019 je 12.733,48 EUR). 

Naj bo starost lepa!

Katja Svenšek, univ. dipl. prav.,
koordinatorka pomoči na domu

CSD Spodnje Podravje

Kako do storitve

Storitev se lahko začne na zahtevo upravičenca ali zakonitega zastopnika na 
podlagi pisne vloge, ki jo dobite na Centru za socialno delo Spodnje Podravje, 
lahko pa nas pokličete kar po telefonu na številko 02 787 56 59. Na podlagi 
razgovora vas uvrstimo na čakalni seznam. 
Pred začetkom izvajanja socialne oskrbe se sklene dogovor o obsegu, trajanju 
in načinu opravljanja storitve. 

Koronavirus ni bil v našem letnem delovnem načrtu

Šolsko leto je od začetka potekalo tako, kot smo ga načrtovali, in niti pomislili nismo, da se bo kar naenkrat vse spre-
menilo. Že takoj po zimskih počitnicah smo prejeli navodila, kako skrbeti za higieno v šolskih prostorih. A vse to nas ni 
toliko vznemirjalo. Vsi smo bili prepričani, da gre zgolj za virus, ki bo z odhodom zime minil. Vse pa vendar ni bilo tako 
nedolžno.

Začetek marca se je začel z odpovedmi različnih dogodkov 
in potem je prišel petek, 13. 3., ko smo šolska vrata in vrata 
vrtca zaprli. Še zadnji dan nas je vznemirila informacija, da 
je dan prej v naši šolski telovadnici bil udeleženec, ki so mu 
v petek zjutraj potrdili okužbo z virusom covid-19. Takoj 
po informaciji, ki smo jo prejeli z Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, nam je bilo jasno, da gre zares. Nemudoma 
smo izpraznili šolske prostore in začeli obveščati starše, da 
pridejo po otroke. Šola je bila kmalu prazna. 
Že v ponedeljek, 16. 3. 2020, smo začeli načrtovanje in 18. 
3. 2020 pouk na daljavo. Ob tem smo iskali rešitve, kako 
pomagati tistim, ki nimajo računalnika in spletne poveza-
ve. Zavod za šolstvo je priskrbel modeme, računalnike pa 
smo prejeli od Vaške skupnosti Skorba oz. njenih posame-
znikov, ki so aktivno pristopili k zbiranju računalnikov. Po 
nekaj dneh smo računalnike prejeli, računalničarka jih je 
pregledala in podelili smo jih učencem ter jim tako zago-
tovili pogoje za delo na daljavo. Ob tem velja velika zahva-
la vsem, ki ste pomagali pri zbiranju računalnikov.
Čez noč smo tako ugotovili, da brez tehnologije, za katero 
smo velikokrat tarnali, da jo učenci preveč uporabljajo, ne 
bo šlo. Če smo učence prej spravljali stran od tehnologije, 

so z delom na daljavo vsak dan bili pozvani, da sedejo za 
računalnik in pogledajo, kaj vse so jim učitelji sporočili in 
kaj je za šolo treba opraviti.
Tudi za učitelje je bil nov način dela na daljavo poseben 
izziv. Ves čas smo se sicer posvečali uporabi tehnologije v 
šoli, a dela brez učencev si noben učitelj ni predstavljal. Na 
začetku so sledile objave zadolžitev na spletu, kmalu pa so 
učitelji začeli iskati različne načine, kako se učencem bolj 
približati. 
Kmalu so bile vpeljane videokonference, začeli so se izva-
jati tudi dnevi dejavnosti na daljavo, prav tako tudi pre-
verjanje in ocenjevanje znanja. Skratka, učitelji so izkazali 
veliko prizadevanje, kako se učencem čim bolj približati in 
jim tako zagotovijo spodbudno učno okolje. Zato sem iz-
jemno ponosna na svoje sodelavce, ki so v tem času poka-
zali veliko iznajdljivost in ustvarjalnost, čeprav na to niso 
bili pripravljeni.
Velika zahvala velja vsem staršem, ki ste čez noč postali 
učitelji svojim otrokom. Sodelovanje med vami in učitelji 
je v veliki večini zelo uspešno. Drug drugemu ste stopili 
naproti in učencem tako olajšali šolsko delo.

V vsaki skupini se pogovarjamo o pustu, pustnih šemah 
in pustni tradiciji. V tem času smo tudi zelo ustvarjalni. Ti-
skamo s prstnimi barvami, režemo, lepimo in izdelujemo 
različne maske, poslušamo pustne zgodbe, plešemo in ra-
jamo ob glasbi, maskirani v različne like. 
Otroci bele in rdeče igralnice smo se letos, kot že vrsto let 
do sedaj, povezali s cigani iz TED Lükari iz Dornave. Spo-
znali smo njihovo zgodovino in pomen maskiranja v lik 
cigana. Družili, plesali in prepevali smo različne pesmi, saj 
so nas dornavski cigani obiskali v vrtcu in vsem otrokom 
predstavili potek maskiranja. Skupaj s predšolskimi otroki 
bele in rdeče igralnice skupin so se dornavski cigani od-
pravili tudi na mednarodno karnevalsko povorko malih 
maškar na Ptuj. 
V vrtcu so nas obiskali tudi koranti s Hajdine. Otroci se jih 
prav nič niso bali. S koranti so bili otroci, ki so včasih obi-
skovali vrtec, kar nam je bilo zelo všeč. Naši malčki so jim 
zavezali robčke v zahvalo za obisk in jim zaželeli, da naj 
dobro preganjajo zimo. 
V našem vrtcu je torej v pustnem času še posebej veselo. 

Maja Bezjak
Foto: arhiv vrtca Najdihojca

Letos smo imeli dolg pustni čas. Čas, ko se vsak dan maskiramo v nekaj drugega, nam je zelo blizu in vsak od otrok to 
prav rad počne.

V vrtcu so nas obiskali cigani Turistično-etnografskega društva Lükari iz Dor-
nave.

Lepi spomini na veseli pustni čas

Vsekakor sem zelo ponosna na učen-
ce in učenke, ki ste dokazali, da je lah-
ko učenje od doma tudi zanimivo in 
poučno. Spremljala sem vaše dosežke 
in podvige. Vse čestitke k vašim uspe-
hom.
Ob vsem, kar se nam je dogajalo, smo 
prav gotovo spoznali, da je življenje 
zelo nepredvidljivo. Prepričana sem, 
da smo se tudi naučili, kaj za življenje, 

da bo le-to postalo lepše, bolj bogato 
in da bomo znali biti hvaležni za vse 
tisto, kar nam je dano.
18. maja so se v šolo vrnili učenci 1. 
triade, 25. maja pa še devetošolci in 
učenci z učnimi težavami. Ugotavlja-
mo, da ne bo več tako, kot je bilo. 
Upoštevati moramo nova pravila, am-
pak verjamem, da nam bo uspelo. Pri-
pravili smo vse potrebno in smo veseli 

ponovnega snidenja v šoli. 

Drage učenke, dragi učenci, učitelji in 
učiteljice, spoštovani starši in vsi, ki be-
rete ta prispevek, želim vam, da ostane-
te zdravi. 

Vesna M. Lorber, 
ravnateljica OŠ Hajdina s PE Vrtec

Otroci rdeče in bele igralnice pred odhodom na otroško povorko na Ptuj

Koranti iz ED Koranti Hajdina so iz vrtca pregnali zimo.
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Razglasitev epidemije nas je iz zanimivega vsakdana, polnega otroškega živžava, pahnila med štiri stene in nas osa-
mila. Vsakdanji vrvež smo zaposlene v vrtcu Najdihojca na Hajdini nadomeščale z občasnimi stiki z družinami otrok 
našega vrtca prek elektronske pošte. Čas smo si krajšale tudi z druženji »ob skodelici toplega napitka«, pa čeprav je bil 
stik le prek računalniškega ekrana.

Spet smo nazaj v vrtcu

Pred ponovnim prihodom otrok v vrtec so olepšali 
cvetlične gredice, obnovili čutno pot, prestavili 

vrtiček in s skupnimi močni opravili še veliko 
drugih del.

Foto: Renata Gabrovec, arhiv vrtca 

Pred ponovnim odprtjem vrtca smo 
vse poprijele za delo in pripravile vr-
tec za vrnitev naših malčkov. Kuhinja 
in prostori vrtca so spet dobili sijaj, 
igrače smo oprale, razkužile, uma-
knile iz igralnic tiste, ki se ne morejo 
dnevno razkuževati, nato pa smo se 
preselile še na igrišče vrtca. Treba je 
bilo urediti cvetlične gredice, obnoviti 
čutno pot, prestaviti vrtiček, populiti 
travo, ki se je prebila med tlakovci, in 
še veliko drugega. Na pomoč so nam 
priskočili še hišnik in nekateri moški 
družinski člani. Ob tej priložnosti velja 
zahvala vsem, saj je bilo čutiti pripra-
vljenost za delo in veselje ob vrnitvi 
na delo.
Polne pričakovanja smo zrle v pone-
deljek, 18. maja, ko so prostore vrtca 
ponovno napolnili naši otroci. Kljub 
dejstvu, da se nismo videli dva mese-
ca, je bil ta težko pričakovani dan kot 
dan pred epidemijo. Da ni vse enako, 
se je videlo le po izvajanju priporočil, 
ki smo jih dobili z NIJZ in ministrstva 
ter po manjšem številu otrok. Sicer pa 
v vrtcu ponovno vlada veselje, slišita 
se petje in vriskanje otrok med igro. 
Prepričani smo, da se bo pozitivno 
vzdušje nadaljevalo in se veselimo 
prihoda otrok, ki so sedaj še v doma-
čem varstvu.

Viktorija Vrabl, 
pomočnica ravnateljice za Vrtec

Ureditev okolice vrtca in ponovni živžav v vrtcu 
Najdihojca Hajdina

Spet smo nazaj v vrtcu



32 33

Maj 2020 Maj 2020

Risbice otrok iz hajdinskega vrtca

Risbice covid-19, otroci bele igralnice

Tai Dovnik, 5 let

Neja Tovornik, 5 let

Maša Krojsl, 6 let

Lara Pernat, 5 let

S pomočjo Šolskega 
sklada obogatili aktivnosti 

v vrtcu

V zadnjih mesecih smo se razveselili treh pomembnih 
pridobitev: sestavljive blazine so našle svoje mesto v te-
lovadnici vrtca, stenski paneli razveseljujejo naše najmlaj-
še otroke pri razvijanju prstnih spretnosti, nahrbtniki, ki 
bodo s knjigami in še čim, kot popotne torbe, romali med 
vrtcem in družinami otrok pa v vrtcu čakajo na sprostitev 
ukrepov in s tem na nove dogodivščine.
Šolskemu skladu se za vse njihove prispevke iskreno zahva-
ljujemo in se veselimo nadaljnjega sodelovanja.

Viktorija Vrabl, 
pomočnica ravnateljice za Vrtec

Razmišljanja o šolanju na 
daljavo, 5. a

Znašli smo se v neprijetni situaciji, ki je zelo grozna. Delamo manj 
intenzivno in učenje je težje. Prednost je, ker smo več z družino in je 
manj ocen. Manjka mi seveda družba, sošolci, sošolke in učiteljica. Je 
pa zanimivo. Nočem, da je za vedno tako. Upam, da ste vsi zdravi.

Ajda Mirković Zver

Šolanje na daljavo mi je všeč, ker lahko zjutraj bolj dolgo spim. Sedaj 
imam več prostega časa in porabim manj časa za učenje. Vse naloge 
ponavadi opravim po zajtrku, razen takrat, ko staršev ni doma. Takrat 
sem pri babici in dediju. Zdaj, ko česa ne razumem, vprašam starše, 
prej pa sem učiteljico. Pogrešam prijatelje in sošolce ter druženje z 
njimi.

Klemen Kores

Zdravo, sem Zoja. Moje učenje na daljavo je veliko težje, kot če bi bila 
v šoli, ampak saj veste, kar prav mi je, da se malo odpočijem od šole. A 
je velika težava, da doma nimam razlage, ki jo vsak dan dobim v šoli. 
Tudi družbe mi manjka, sošolce in sošolke zelo pogrešam in na čase 
doživim manjšo stisko. Navajena sem, da vsak teden grem v šolo, a 
zdaj sem že tri mesece doma. Zaradi te koronakrize mi je vse mračno 
v glavi. Upala sem, da grem v šolo, a sem druga triada in ne morem iti 
v šolo in upam še vedno. Pripravljena sem na vse, kaj se bo še zgodilo 
našemu svetu. A mislim, da je ta kriza povezana z onesnaževanjem 
zemlje. Saj veste, v tem času se je zgodilo veliko stvari – potresi, taljenje 
ledu na mrzlih delih zemlje, usedanje zemlje ob plažah … Vse to je 
povezano z onesnaževanjem zemlje. Če verjamete ali ne, mati narava 
se bo maščevala in na zemljo moramo paziti, ker nam je dala dom. 
Jaz zanjo skrbim in ne mečem odpadkov v okolje, kot to delajo drugi 
ljudje. Starši me vedno opozarjajo, naj ne mečem odpadkov v okolje. 
Kaj bo to pomagalo, če pol planeta meče odpadke. Vsi bi morali 
spremeniti način razmišljanja in poskrbeti za naš planet. Tudi zdaj bi 
morali imeti čistilno akcijo, a v manjših skupinah, npr. družina gre po 
vasi na sprehod in po poti pobere malo odpadkov. Če bi to naredil vsak 
na svetu, bi bil svet trikrat lepši. Tudi ljudje bi živeli lepše. To se splača 
premisliti in narediti. Tudi jaz bom, da se z nečim zamotim. Potrudite 
se, da boste ravnali pravilno in dobro.

Zoja Vegelj

Šolanje doma mi je zelo všeč, čeprav pogrešam prijatelje, ker mi zdaj 
čas krajša dolgčas. Bolj kot vse pa pogrešam svojo razredničarko. 
Pogrešam njene lažje tehnike učenja in njeno prijaznost do nas, čeprav 
si mi tega včasih ne zaslužimo. Trenutno nimam težav pri učenju, 
ker mi pomaga starejša sestra. Veselim se, ko se s svojimi sošolci in 
učiteljico pogovarjam prek Zooma. Veselim se septembra, ko bom spet 
videla prijatelje in učiteljico. Vse zelo pogrešam!

Anja Brodnjak

Šolski sklad OŠ Hajdina s PE Vrtec Najdihojca že vrsto let 
finančno pomaga tudi pri obogatitvi aktivnosti v vrtcu.

Razvijanje gibalnih spretnosti s pomočjo blazin

Otroci iz oranžne igralnice (1–2 leti) so se razveselili stenskih igral za razvoj 
motoričnih spretnosti, ki so jih dobili iz sredstev Šolskega sklada.
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Znašli smo se v situaciji, v kateri smo se morali navaditi na šolanje 
doma. Tudi sama sem se navadila na to. Najtežji so bili prvi tedni. 
Težko mi je bilo tudi po več ur na računalniku, kar mi ni bilo prijetno. V 
redu pa mi je, da nalogo hitreje končam kot v šoli in več časa preživim 
zunaj. V tem času, ko sem doma, sem se naučila kuhati, zelo rada pa 
spečem tudi kakšno novo pecivo. Zelo pogrešam tudi družbo, sošolce 
in sošolke.

Žana Ogrizek

Že dva meseca delam od doma in ugotovil sem, da močno pogrešam 
šolo in sošolce. Delo doma ni posebno težko. Poteka tako, da nam 
učiteljica pošlje razpredelnico, v kateri je napisano, kaj moramo 
narediti tisti dan. Vsak teden pa imamo učno uro prek videokonference 
Zoom. Teh ur se zelo veselim, saj lahko vsaj takrat malo vidim učiteljico 
in sošolce.

Nik Vintar

Učenje doma poteka v redu. Več imam prostega časa in naloge 
naredim prej kot v šoli. Če česa ne razumem, vprašam atija in mamico. 
Všeč so mi ure, ko se vidimo s sošolci prek računalnika. Pogrešam svoje 
prijatelje iz šole. Šola na daljavo se mi zdi super.

Anej Dobnik

Učenje doma je zanimivo, a zelo drugače. Drugače je, da se s sošolci 
več pri pouku ne vidimo in da nam učiteljica zdaj pošilja, kaj moramo 
rešiti za šolo. Všeč mi je, da lahko spim dlje časa, a bi vseeno raje šel v 
šolo.

Blaž Tetičkovič

V marcu smo morali učenci ostati doma zaradi bolezni, ki se je širila 
po celem svetu. Mislila sem, da bom doma le nekaj dni. Žal smo doma 
zdaj že zelo dolgo. Pogrešam učiteljico in svoje sošolce. Mami mi doma 
vsak dan pomaga pri nalogah in učenju. Ima veliko dela, ker pomaga 
tudi sestrici. Vse nama razloži, ampak ima še veliko drugega dela, zato 
tudi ona komaj čaka, da gremo v šolo. Rada bi spet šla v šolo, ker je 
doma že dolgčas. Pogrešam učiteljico, ki mi zna vse razložiti. Bila sem 
zelo žalostna, ko sem slišala, da se letos ne bomo več videli.

Žana Hohnec

Učenje na daljavo se mi zdi v redu, zato ker smo lahko doma, se lahko 
igramo, uživamo in da mi ni treba zgodaj vstati. Ni mi všeč, da ne 
morem na igrišče. Počutim se slabo glede učenja.

Jaša Panič

Zame je šola na daljavo zabavna in precej dolgočasna. Učiti se sam 
ni tako super, kot se učiti s svojimi sošolci in učiteljicami. Zato komaj 
čakam, da vse vidim.

Valentina Žumer

Delo doma mi je v redu, ker prej končam nalogo in ker ne bo treba 
pisati testov. Ni mi pa v redu, saj nam v šoli učiteljica bolj razloži težke 
snovi. Pogrešam že šolo in prijatelje in učiteljico. Sicer je res, da se zdaj, 
ko ni šole, več učim.

Taša Marčič

Na začetku učenja na daljavo mi je bilo zanimivo in zabavno, ker 
je to zame prvič. Dnevi so minevali in minevali, postaja mi dolgčas. 
Začel sem pogrešati druženje s sošolci, odmore, igranje nogometa pa 
tudi malce učiteljico, saj me nihče ne skrega. Žalosten sem tudi, ker 
ne bomo šli s sošolci in učiteljico na morje in tudi ne bomo opravili 
kolesarskega izpita. Postaja vedno težje, saj razlaganje snovi ni 
enako kot v šoli. Moja mami se sicer zelo trudi, vendar ni enako kot 
v šoli. Najbolj mi je všeč, ko se s sošolci in učiteljico pogovarjamo prek 
Zooma. Prednost tega učenja je, da zjutraj lahko malo dlje spim in prej 
končam pouk. 

Marsel Petek

Šola na domu
Zaradi nevarnega virusa so se sredi marca vse šole zaprle. Začeli smo 
učenje doma.
Učiteljica nam pošlje navodila prek računalnika, mi pa naloge 
izpolnimo. Tak način dela mi je všeč, ker imam pri delu več svobode. 
Všeč mi je tudi, da lahko več spim in da lahko pri učenju za pomoč 
prosim tudi starše. Z bratom sva veliko zunaj, kjer se igrava in 
pomagava staršem. Po telefonu se večkrat slišim tudi s sošolkami. 
Včasih pa pogrešam šolo, prijatelje in učiteljico. Takrat se spomnim na 
trenutke, ko smo bili v šoli.
Čeprav mi je všeč, da smo vsi veliko doma, si vseeno želim, da virus čim 
prej izgine in se vsi vrnemo v šolo. 

Ana Vauda, 4. a

»Karantenski« prispevki učencev predmetne stopnje

Uresničitev želje
Tako kot večina šolarjev sem si tudi jaz kdaj pa kdaj zaželela, da mi ne 
bi bilo treba v šolo. 
Želja se nam je uresničila, vendar je vsaj večini sedaj žal, saj bi raje 
bili v šoli kakor delali od doma. Pa vendar se moramo sprijazniti s 
situacijo, kakršna je, in se potruditi po svojih najboljših močeh, da 
bo vse skupaj čim prej minilo. Delo na daljavo je težko, saj moramo 
marsikaj narediti sami, pa tudi razlage prek Zooma in drugih aplikacij 

niso enake kot v živo. Se mi pa zdi, da je karantena dobra vsaj za eno 
stvar. Ugotavljamo namreč, da so tudi stvari, ki so se nam prej zdele 
samoumevne, pomembne in jih bomo sedaj znali bolj ceniti. 
Upam, da bomo na življenje po tem gledali z druge perspektive in da 
bomo vsak trenutek znali uživati drug z drugim. 

Ajda Kozel Tole, 8. b

Karantena
Na začetku karantene je bilo malo težko z 
delom za šolo, saj takega dela nismo bili 
navajeni. Po nekaj tednih smo se ga že 
privadili. Res že pogrešam družbo najboljšega 
razreda in najboljših sošolk in sošolcev. Prav 
tako pogrešam ples, čeprav imamo treninge 
prek spleta, a to ni enako kot v živo, saj se 
naučimo nekoliko manj. Pogrešam tudi 
družbo soplesalk in trenerke. Upam, da bo 
te karantene čim prej konec, da se kmalu 
vidimo.

Ana Angel, 8. b

Šola na daljavo
Marca smo v šoli izvedeli, da so šole od 
ponedeljka, 16. 3. 2020, naprej zaprte. Takrat 
smo bili vsi veseli, saj smo mislili, da to ne bo 
dolgo trajalo in se bomo hitro vrnili. Vendar 
ni bilo tako. Iz tedna v teden nam je postajalo 
bolj jasno, da se v šole ne bomo vrnili, čeprav 
še vedno upamo na kakšno spremembo. 
Šola na daljavo je bistveno drugačna. Dela 
je več, saj moramo delati stvari, ki bi jih 
morali med poukom, zraven pa še kaj več. 
Tudi takšne razlage snovi, kot bi jo imeli v 
šoli, nimamo. Z učitelji se večkrat slišimo prek 
Zooma. Zdaj se je začelo tudi ocenjevanje, 
ki bo prav tako drugačno. Mislim, da smo 
se zdaj začeli zavedati, kaj smo imeli prej in 
bomo to bolj cenili. Začetek karantene je bil 
najtežji, saj smo imeli več prepovedi, zdaj pa 
so se varnostni ukrepi začeli sproščati in je 
veliko lažje.
Upam, da bo kmalu vsega konec in bo vse 
tako, kot je bilo prej. 

Nika Šerdoner, 8. b

Pesem o virusu
Prišel je čas,
ko je virus prišel med nas.
Doma smo ostali,
ker smo se virusa bali.

Ker učim se na daljavo,
šolsko leto to bo pravo.
Res zanima me,
kako se bo končalo.

Pogrešam vas, učitelji, sošolci,
vendar kmalu vse za nami bo.
Spet veselo bo in prav lepo,
saj spet dobri časi prihajajo.

Matevž Ranfl, 6. a

Zbrala in uredila: Branka Gaiser

Pouk na daljavo – naša razmišljanja in 
želje …
Moje mnenje o delu na daljavo je zelo 
preprosto; želim si, da bi se vrnil v šolo, za 
šolske klopi. Razlog, da bi se vrnil v šolo, ni 
ta, da je delo na daljavo slabo, ampak da 
pogrešam druženje in srečevanja s prijatelji 
ter seveda boljšo učno razlago, ki bi jo več ali 
manj zdaj vsi potrebovali. Seveda tudi delo na 
daljavo ni pretežko, ampak so tudi nekatere 
stvari, ki jih ne razumemo popolnoma in nam 
jih tudi starši ne znajo razložiti tako kot učitelji 
v šoli. Seveda bom kot učenec 9. r. najbolj 
pogrešal valeto. Tisti zadnji dan osnovne 
šole, poln veselja, smeha in druženja s sošolci 
ter seveda na koncu tudi kakšna solza, saj 
odkorakamo iz osnovne šole v srednje šole 
ter postajamo odrasli. No, sedaj pa še nekaj 
besed o sedanjosti. Seveda delo na daljavo 
poteka zelo dobro; učitelji se trudijo za nas in 
nam skušajo čim bolj olajšati zadeve, nato pa 
pride ena manjša zanka na našo pot, in to je 
seveda naše nerazumevanje; res je, da nam 
vsi piše na internetu, v učbenikih in tako dalje, 
ampak kot sem že večkrat poudaril, ni tiste 
pikice na i – učne razlage. Čeprav vem, da se 
vsi učenci trudijo, nekateri več, drugi manj, 
pa menim, da bomo s skupnimi močmi ter 
dobro voljo vsi prišli skozi ta virus. 

Aljaž Janžekovič, 9. a 

Delo na daljavo je bilo od začetka videti 
zahtevno, potem pa smo po nekaj dnevih vse 
uredili in sedaj teče brez zapletov. Vsi smo se 
na začetku učili, saj smo bili primorani učenje 
na daljavo vzpostaviti dejansko čez noč. Srečo 
imamo, da živimo v takšnih časih, kjer nam 
je na voljo praktično vse, v našem primeru 
dostop do računalnikov in interneta. Vseeno 
je zelo drugače, saj nam manjkajo osebni 
pristop učitelja, njegova razlaga in pomoč, ko 
nam kaj ne gre.   
Vsi učitelji se trudijo in nam pridejo vedno 
naproti z razlago, če česa ne razumemo. 
Doma pogrešam le prijatelje in sošolce, 
naše skupne norije in vsakodnevni smeh, 
nagajivost.
Upam, da se naše življenje čim prej vrne v 
normalno stanje.

Manca Matjašič, 9. a

V času koronavirusa smo se učenci in učitelji 
srečali z delom na daljavo, kar nam je vsem 
predstavljalo nov izziv. Na začetku si sploh 
nisem predstavljal, kako bo delo potekalo, 
a sem se hitro privadil nanj. Naloge, ki jih 
dobimo, niso prezahtevne. Včasih jih je manj, 
včasih več, a jih opravljam sproti. Če česa ne 
razumem, za pomoč prosim starše. Če mi ne 
znajo pomagati, se obrnem na učitelje, ki 
rade volje priskočijo na pomoč. Doma se sicer 
počutim dobro, nič mi ne manjka, vendar 
pogrešam svoje sošolce in sošolke ter učitelje. 
Želim si, da bi se še srečali, saj gremo drugo 
šolsko leto novim izzivom naproti. 

Marcel Karo, 9. a

Pouk pri meni doma poteka zelo dobro. Delo 
na daljavo teče super, navodila učiteljev so 
jasna in tudi z ocenjevanjem ni težav. Šolo 
in sošolce pogrešam, ampak mi je izvedba 
pouka doma zelo zanimiva in zabavna. V 
šoli se je sicer laže učiti, saj doma ni razlage 
učitelja. Upam, da se čim prej vrnemo v šolo 
in lepo končamo zadnje leto osnovne šole.

Lora Šadl, 9. a

Delo na daljavo mi je všeč, seveda ni tako, kot 
da bi hodili v šolo. Učitelji so zelo aktivni in nam 
hitro pridejo na pomoč, če jih potrebujemo, 
pošiljajo nam gradiva, ki niso pretežka, mi 
pa jim povrnemo s slikami naših zapiskov 
in pokažemo, da delo redno opravljamo. 
Seveda verjetno že vsi malo pogrešamo šolo, 
učitelje ter sošolce in sošolke. Lepo se mi zdi, 
da se z učitelji redno dobivamo prek Zooma, 
kjer malo poklepetamo in se lotimo dela. Vse 
skupaj nas je karantena kar lepo omejila. Na 
začetku je bilo delo na daljavo težje, saj nismo 
točno vedeli, kaj moramo narediti, do kdaj in 
kako. A sedaj, po nekaj tednih, smo že vsi tako 
zverzirani in pri delu na daljavo uživamo. 
Upam, da se bo do naslednjega šolskega leta 
vse to uredilo in bo korona spakirala kovčke.

Vanja Vrabl, 8. a
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Delo od doma je zelo drugačno od dela v 
šoli; čeprav je bilo na začetku zanimivo, se 
ga sčasoma tudi naveličaš. Čez dan porabim 
veliko časa za šolo in za opravljanje zadolžitev, 
ki jih imamo pri predmetih. Način učenja je 
drugačen od učenja v šoli, saj ni učitelja, ki bi 
ti snov razložil, zato porabim veliko več časa 
in truda.

Ana Marija Kancler, 8. a

Marca smo izvedeli, da je koronavirus resna 
težava, zato smo že kar nekaj časa – od 16. 
3. 2020 – prisiljeni delati na daljavo. Vsi smo 
mislili, da bo trajalo le nekaj dni, a smo se 
zmotili. Že nekaj časa postaja jasno, da se 
morda v šolskem letu 2019/2020 ne bomo 
več vrnili v šolo. 
Večino časa namenim šoli. Delo na daljavo 
poteka v redu in mi je všeč. Če imam kakšno 
težavo, vprašam učitelje in starše. Posvečam 
se stvarem, za katere prej nisem imela toliko 
časa. Večkrat na teden se tudi vidimo z učitelji 
preko aplikacije Zoom. Pri delu na daljavo mi 
je všeč, da si lahko sama razporedim čas, ni 
pa mi všeč, da že tako dolgo nisem bila v šoli. 
Začetki karantene so bili težki, saj smo imeli 
veliko prepovedi, ki so se postopoma začele 
po nekaj tednih sproščati. Najbolj sem se 
razveselila sprostitve omejitve gibanja in 
prehajanja med občinami, da smo lahko šli k 
babici in dedku ter na morje. Učitelji se zelo 
trudijo pri izobraževanju na daljavo, skozi ves 
dan odgovarjajo na e-sporočila in sporočajo 
uspešnost poslanih nalog učencev.
Upam, da se ta kriza kmalu konča in bomo 
spet lahko živeli normalno življenje.

Neja Šerdoner, 7. a

Delo na daljavo je super rešitev za te krizne 
dneve in za šolanje, saj učenci znanje lahko 
pridobivamo kar iz udobja lastnega doma. Ta 
posebni način šolanja mi gre dobro, ampak 
ne morem reči, da je razumevanje snovi boljše 
kot v šoli. Prve tedne se mi je zdelo super, da se 
lahko učimo tudi doma, ampak te tedne sem 
začela zelo pogrešati šolo, sošolce in učitelje. 
Zato lahko prvič rečem, da komaj čakam, da 
se vrnem v šolske klopi in v stare tirnice.  

Nensi Jerot, 7. a

Delo na daljavo je zanimivo, ampak zelo 
drugačno od dela v šoli. V glavnem vse za 
šolo naredim zjutraj, če pa mi česa ne uspe 
narediti, to opravim popoldan. Če kakšne 
naloge pri določenem predmetu ne znam, 
vprašam učitelje ali starše. Doma se počutim 
v redu, vendar zelo pogrešam druženje s 
sošolkami, sošolci in prijatelji. Upam, da se 
bomo kmalu lahko videli in nadomestili to 
druženje. 

Eva Rihtarič, 7. a

Začetki dela šole na daljavo so bili zelo težki 
in zmedeni zame in za moje starše. V trenutku 
se je ves sistem obrnil na glavo. V tem času 
smo se s starši še bolj povezali. Način šolanja 
je veliko nasprotje šolanja v šolskih klopeh. 
Sedaj, ko smo že v 8. tednu, je veliko laže 
narediti šolske obveznosti. Šolanje na daljavo 
je zame in za moje starše zelo naporno in 
stresno. Vsak dan se znova in znova trudim 
in sproti delam šolske naloge. Imam starše, 
ki me podpirajo, spodbujajo in motivirajo. 
Stojijo mi ob strani, ko mi je najtežje. Pride 
dan, ko sem čisto na tleh, ker je včasih vsega 
preveč. Vem pa, da je šola nekaj, kar moramo 
uspešno končati. Zato si želim dokončati ta 
razred z lepimi ocenami, saj vložim ves svoj 
trud in energijo. 

Anej Turk, 7. a

Šola od doma
Dnevi, meseci bežijo,
odkar mi doma za mizo sedimo,
vendar šolske obveznosti vsak dan sproti 
naredimo.
Šola od doma ni šala, 
saj nam bo tudi ta ocene dala.
Vsi zaključili bomo uspešno
in upam, da za večino čim manj stresno.

Anej Turk, 7. a

Dolgčas
Biti dolgčasa prijatelj ni zabavno,
ves čas eno in isto, nič novega,
nič zanimivega, nič dobrega –
v naših glavah vse je prazno.

Si glavo napolnimo,
da dolgčas preženemo.
Saj kdor se uči,
temu nikoli dolgčas ni.

Sedaj, ko šola zaprla vse je poti,
nam vseeno dolgčas ni,
saj za šolo pridno delamo vsi.

Da malo razgibamo kosti,
v naravo se odpravimo,
kjer nam nikoli dolgčas ni.

Ko dolgčas preženemo,
se v hišo zaženemo,
kjer sveže pečeni piškoti
dišijo po sami dobroti.
Meni pa res nikoli dolgčas ni!

Iva Ogrizek, 6. b

Dolgčas
Dolgčasa jaz ne poznam,
saj vedno v roki knjigo imam. 

Roke mi kar zadrhtijo,
ker misli v šolo mi hitijo.
Lahko povem zares na glas,
da ne vem, kaj bil bi ta dolgčas.

Bežijo minute in tudi ure,
kot rekel bi sosedov Jure. 
Knjige in pa kak račun
zbistri nam naš mladostniški um. 

Z žalostjo sem sedaj spoznala,
da 9. razred bom kmalu končala. 
V svet bom šla za dolgo dni,
spoznala nove bom ljudi. 

In spet povem vam jaz naglas,
da res ne vem, kaj je to dolgčas. 

Maja Klaneček, 9. a 

Pomlad
Pomlad je čas, 
ko narava zacveti
in nas vsako jutro 
sonce toplo prebudi.

Mrzli dnevi za nami so, 
ker sonce toplo je že vzšlo.

Ptice razprle so krila, 
saj jih je pomlad prebudila.

Tople plašče smo pospravili,
in se na cvetoč travnik odpravili.

Eva Rihtarič, 7. a

1.b - Mojca Ornik (Travnik lepih besed iz domačega okolja) 

Travnik lepih besed iz domačega okolja – 1. b

Pripravila: Mojca Ornik
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Šola na daljavo v 1. a
Čeprav učenci in učiteljica že močno 
pogrešamo našo učilnico in šolo, prav 
aktivno delamo tudi od doma in svo-
je delovne dosežke objavljamo v naši 
razredni tabli. 
V veliko pomoč so tudi naši starši, ki 
vsa navodila prenesejo do nas – prvo-
šolcev – in naše rezultate dela nazaj 
k učiteljici Tatjani. Upamo, da se prav 
kmalu vsi zdravi srečamo v šoli.

Zbrala: Tatjana Habjanič, 
razredničarka

Pouk na daljavo v 2. a
Vsi učenci pridno delajo. Redno poši-
ljajo dokaze o opravljenem delu, zra-
ven pa napišejo sporočila, ki ogrejejo 
dušo. Zelo jih že pogrešam. Fotografi-
je so poslali starši učencev.  
Učenci pišejo: »Sporočam, da sem do-
bro, redno delam za šolo in pomagam 

staršem. Danes sem pomival posodo, 
reševal matematiko in slovenščino, po-
magal peči pecivo atiju in bratcu ter se 
zabaval, ko sva z mamico plesala. Prav 
tako sem se s starši pogovoril o loče-
vanju odpadkov. Bratec me je navdušil 
za branje knjig. Rad poskrbim za muci. 

Z atijem sva pripravila akvarij za nove 
ribice. Pogrešam šolo, sošolce in vas. Že-
lim vam, da ostanete zdravi.« 

Zbrala: Karmen Jerenko, 
razredničarka 
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Utrinki iz 2. b
Tudi učenci in učenke 2. b razreda so zelo marljivi pri »po-
uku doma«. Svoje znanje in spretnost izkažejo pri vseh 
predmetih in dejavnostih. Šolo na daljavo jemljejo zelo 
resno. V preteklih dveh mesecih so tako izdelali najrazlič-
nejše likovne izdelke, se športno udejstvovali, ustvarjali v 
kuhinji idr. Iskrena hvala gre vsem njihovim staršem, ki so 

se morali čez noč preleviti v »učitelje« ter svojim otrokom 
v tem času nudijo vso pomoč in podporo.

Zbrala: Maja Majcen, 
razredničarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Koliščarska matematika
V tej delavnici so učenci izbirali med 
pestrim naborom različnih nalog 
(športnih, tehniških, zgodovinskih 
idr.) v povezavi s koliščarji in barjan-
skim kolesom. Naloge temeljijo na 
matematičnih izzivih, za uresničitev 
le-teh so potrebovali nekaj matema-
tičnih veščin, ki so jih pridobili med 
šolskim letom.
Barjanski piškoti in jabolka, pečena 
na žerjavici 
Spoznali so prehrano koliščarjev. Spe-
kli so preproste piškote v obliki kolesa 
ali slastna jabolka, kot so jih jedli ne-
koč.
Glasbeno-plesna delavnica Pojoči 
kamenčki
Ogledali so si kratek film o glasbi v 
prazgodovini. Po teoretičnem delu je 
sledil praktični, ustvarjalni del s pe-
tjem in plesom, ki so ga spremljali z 
glasbili – kamenčki.
Zanimivosti iz življenja koliščarjev – 
krajši spisi, razmišljanja
Učenci so si ogledali dva kratka filmč-
ka na temo koliščarjev in prebrali kraj-
ši povzetek pripovednega dela Bobri 
avtorja Janeza Jalna. Nato so se lotili 
svoje Koliščarske zgodbe.
Dogodivščine koliščarjev – oblikova-
nje stripa
Učenci si si ogledali dva kratka filmč-
ka na temo koliščarjev in prebrali kraj-
ši povzetek pripovednega dela Bobri 
avtorja Janeza Jalna. Nato so izdelali 
ustvarjalne naloge: na svoj inovativni 
način so predstavili zgodbo koliščar-
jev v obliki stripa.
Koliščarski kruh ali koliščarska pita 
na prtu z naravnim (rastlinskim) po-
tiskom

Spekli so koliščarski kruh (tudi žemlji-
ce – brez kvasa, hitra priprava) ali pito 
(po izbiri: jabolčna, sadna, linška tor-
ta idr.). Na kruhu ali piti so prikazali 
vzorce barjanskega kolesa. Izdelali so 
ustrezno podlago – prt (iz stare rjuhe 
ali prta) z naravnim potiskom (rastlin-
ski listi, cvetovi) za postrežbo kruha.
Kolo, ki je zavrtelo svet
Učenci so raziskovali barjansko kolo 
kot tehnični izum, naredili načrt za 
koliščarja, ki se odpravi na lov, ter razi-
skovali tehnično dediščino slovenske-
ga izumitelja Janeza Pucha.
Nakit iz naravnih materialov, plete-
nje košaric iz šibja in trav, izdelova-
nje posodic
Koliščarji niso imeli na izbiro toliko 
materiala, kot ga imamo danes mi. 
Izkoriščali so materiale, ki so jih našli 

Barjansko kolo – tehniški dan 
učencev 6.–9. razreda

Učenci so imeli doma tehniški dan na daljavo na temo Barjansko kolo. Dan je 
bil zasnovan na medpredmetnem povezovanju, tako da so učitelji pripravili 
različne delavnice, ki so jih učenci lahko izbrali glede na svoj interes.



42 43

Maj 2020 Maj 2020

v naravi in iz njih izdelovali razne pred-
mete. Pri tem so bili zelo domiselni in 
iznajdljivi. Da so si popestrili življenje, 
niso pozabili na okraševanje. Iz na-
ravnih materialov so izdelovali ogrli-
ce, zapestnice, iz šibja in trav spletali 
košarice ter iz slanega testa izdelovali 
razne posodice.
Koliščarski slovar in zgodbe z Lju-
bljanskega barja
Ustvarjali so slovensko-angleški, an-
gleško-angleški in slikovni slovar be-
sed, povezanih z življenjem v koliščih. 
Izbirali so lahko tudi med drugimi na-
logami, kot so pisanje dnevnika, inter-
vjujev in ustvarjanje stripa ter nekate-
rih pesniških figur.

Učenci so na delavnicah pokazali ve-
liko inovativnosti in ustvarjalnosti. Da 
se lahko dan dejavnosti izvede tudi na 
daljavo, so učenci potrdili z izvirnimi 

izdelki, katerih fotografije so objavlje-
ne na spletni strani naše šole. Nekaj 
utrinkov z delavnic objavljamo tudi v 
Hajdinčanu.

Učitelj Damjan Kobale
Foto: osebni arhiv učencev

Pomlad
Ko narava se zbudi,
se iz daljnih krajev vrnejo ptice;
takrat te žarek sonca prebudi
in posije na tvoje lice.

Slišiš, da zvončki zvonijo
in ptički žvrgolijo,
čutiš, da zunaj je pomlad,
ki odnesla je ves zimski hlad.

Sara Molnar, 7. a

Prijatelj 
Prijatelj je pisatelj, 
ki s tabo piše zgodbo
življenja in spominov,
ne trpljenja. 

Če kaj te skrbi,
se tvoj strah ne poglobi,
saj tvoj dobri prijatelj
ob tebi stoji in te vedno nasmeji.

Sreča se z njim veča
in je kot polna vreča, 
ki te vsak dan sreča. 

Pravi prijatelj 
se tebi posveča,
četudi milijon drugih obrazov sreča.

Nensi Jerot, 7. a

Rada bi …
Vsak dan z veseljem se zbudim
in urnih nog v šolo pohitim,
pišem, rišem in se učim!

Ko pouka konec je,
na igrišču že trener z žogo čaka me.
Dneva hitro konec je,
žal pa zame ostane časa malo le.

Včasih se mi zdi,
da preveč vse hiti.

Takrat si zaželim,
da le dolgčas doživim.

Ko bi dolgčas mi bilo,
o sebi bi razmišljala tako:
rada bi ob morju ležala
in se svobodno smejala,
na nič mislila ne bi,
ob morju le uživala bi vse dni,
tako končno oddahnila bi si.

Zdaj pa punca, zbudi se!
Dolgčasa še dolgo
ne bo za te.
Vzemi knjigo in se uči,
da lahko pokažeš se v pravi luči!

Maša Belić, 7. a

Zbrala in uredila: Irena Vesenjak

»Karantenski« prispevki učencev predmetne stopnje

Matevž Ranfl je doma sam izvedel delavnico »Mesto včeraj, danes in jutri«. 
Zamislil si je maketo naselja, v katerem živi, in jo nekoliko preuredil. Za izdelek 
je uporabil kartonske škatle, stiropor in toaletni papir. V naravni barvi so hiše, 
sive so ceste, v zeleni, rjavi in oranžni (njiva buč) barvi pa so naravni elementi.

Center je razpisal delavnice na temo izdelovanja maket na-
selja oziroma mest. Kreativna dela naših učencev so obja-
vili na Facebookovem profilu Igriva arhitektura. Arhitektka 
Tina Gradišar iz Centra je napisala: »Toplo nam je pri srcu, ko 
nam pošljete fotografije izdelkov, ki so jih doma izdelali vaši 
učenci. Veseli nas, da navodila za igrive ustvarjalne delavnice 
pridejo v prave roke.«
Učencem želim še veliko navdiha in veselja do ustvarjanja. 
Ponosen sem na njihovo delo. 

Učitelj Damjan Kobale
Foto: osebni arhiv učencev

Vid Skledar je izdelal maketo naselja »Žetale«, kjer živi. Maketa kraja prikazuje 
center vasi in občine Žetale. Vid je napisal, da so prikazani objekti trgovina, ob-
čina in pošta, vaška dvorana, kjer so tudi ambulante, župnišče, cerkev in mrliška 
vežica, gasilski dom, vrtec in šola.

Učenci 6. a razreda so se v času dela na daljavo pri predme-
tu tehnike in tehnologije raziskovalno in aktivno odzvali 
na projekt Igriva arhitektura Centra arhitekture iz Ljublja-
ne.

Ana Zara Papež je samostojno izdelala maketo družinske hiše. Maketa prika-
zuje različne sobe, kopalnico in kuhinjo. Pri delu je bila zelo ustvarjalna.

Projekt Igriva arhitektura 
Centra arhitekture iz 

Ljubljane

Urban Emeršič je od doma izvedel delavnico »Trajnost in jaz«. Izdelal je svojo 
maketo mesta, ki jo je poimenoval »Urban City«. Kot je dejal, se je pri delu zelo 
zabaval in je zelo ponosen na svoj izdelek.
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»Maketo domačega mesta« je izdelala učenka Neža Angel. Pri izdelavi makete 
mesta je bila iznajdljiva in je uporabila materiale, za katere ni bilo treba iti v 
trgovino. Zapisala je: »Za maketo mesta sem uporabila različne materiale, ki 
sem jih našla doma in v okolici, za katere ni bilo treba iti v trgovino. Na maketi 
so prikazani cerkev, mostovi, stolpnica, bolnišnica, bloki, železnica. Zelo sem 
uživala v ustvarjanju makete in kombiniranju materialov.«

Ivana Pintarič, ki je prav tako izdelala maketo mesta, pa pravi, da si želi, da 
bi bila vsaka vas takšna srečna vas, kot je vas, v kateri živi. Izdelala je make-
to »Male srečne vasi«. Napisala je, da je v tej vasi vse od policijske in gasilske 
postaje, ambulante, UKC bolnišnice, šole z vrtcem, cerkve, pošte, term, večsta-
novanjskih poslopij in posameznih hiš. Ljudje v Mali srečni vasi se sprehajajo in 
kolesarijo ob rečici in na zelenem pasu med drevesi. Tu je življenje polno lepih 
doživetij in prijateljstva med vsemi prebivalci. 

Delo od doma v 5. b

Ko se je pojavil koronavirus, so se vrata naše šole zaprla in začelo se 
je šolanje na daljavo. Naloge, ki jih dobimo, rešujem in opravljam 
sproti, nimam težav. Všeč mi je, kadar kaj izdelujemo ali ustvarjamo. 
Ko smo imeli športni dan, sem se zelo zabavala. Želim si, da ne bi bilo 
ocenjevanja na daljavo, razen za tiste, ki so med oceno. Delo doma mi 
je všeč, ampak imam raje šolo, ker imam tam prijateljice in prijatelje 
ter učiteljico, ki jih zelo pogrešam. 

Teja Karo

Učenje doma mi gre dobro. Zagotovo se je spremenilo vse, na kar sem 
bila navajena v šoli. Boljše je, da lahko spim malo dlje, slabše pa, da 
ne vidim prijateljic, prijateljev in učiteljice. Težje je le prebrati in vse 
razumeti, lepše in lažje pa, da ti to razloži učiteljica. Posebnih težav 
nimam, razen pri matematiki (ploščina) sem potrebovala dodatno 
razlago staršev. Naredila sem veliko dodatnih nalog. Zdaj razumem 
bolje.

Živa Matjašič

Šola na daljavo mi je še kar všeč. Moja mami je v redu kot učiteljica. 
Najbolj všeč mi je, ko imamo likovno umetnost in slovenščino, niso mi 
pa všeč prepisi in preverjanja. Rada imam ponedeljke, ko je najmanj 
dela. Pogrešam sošolke in sošolce.

Zala Vidovič

Zaradi koronavirusa se je naše življenje pošteno spremenilo. Ker sta 
nam gibanje in druženje omejena, tudi pouk poteka od doma, kar 
mi je zelo všeč. Dopoldan je bil čas za učenje, popoldan smo počeli 
marsikaj. Z bratcem in sestrico smo veliko ustvarjali, se igrali v naravi, 
tudi za učenje kuhanja se je našel čas. Zelo pogrešam sošolke, 
učiteljico, posebej še dedka in babico, ki sta v tujini.

Ema Anemari Premzl

V sredini marca so nas določene razmere prisilile, da smo začeli pouk 
na daljavo. Na začetku se mi je zdel pouk na daljavo težak. Sčasoma 
sem se navadil in zdaj mi kar gre. Postal sem bolj samostojen, saj so 
starši hodili v službo. Najbolj pogrešam svoje sošolce, skupno druženje 
in našo učiteljico. Upam, da se kmalu vidimo.

Nick Horvat

Učenje doma poteka veliko drugače kot v šoli. Zjutraj se mi ni treba 
tako hitro zbuditi kot takrat, ko moram v šolo. Ko imam težave, mi 
pomagata mama in brat. Velikokrat se zgodi, da posnetka, ki ga 
učiteljica pošlje, ne morem odpreti. Ne morem se družiti s prijatelji, 
pogrešam tudi učiteljice.

Mark Robnik Pukšič

K Delanje in učenje doma sta zanimiva. Všeč mi je, da ne dobimo 
toliko naloge. Malo je težje, ker vedno ne dobimo razlage. Pogrešam 
sošolce in sošolke ter učiteljico. Škoda, da letos več ne gremo v šolo, ker 
bi spet vse prijatelje rad videl v živo.

Aljaž Fostnarič

Šola od doma se pri meni začne ob 7.15, konča pa se med deseto in 
enajsto uro. Ko preberem prilogo, se najprej lotim matematike. Zraven 
mi vedno pomaga psička Čili ali muca Mici. Ko mislim, da sem že 
konec, me mami spomni, da imam še angleščino in nemščino. Rečem 
si, če se lotim prej, bom imela tudi prej prost dan. Pri šolanju na domu 
mi je všeč, da si lahko vzamem odmor (npr. pol ure) in da se lahko 
pogosteje cartam s psičko in muco. Ni pa mi všeč, da se ne vidim s 
svojimi sošolci in sošolkami ter učiteljico Natašo. Na koncu naj še 
napišem, da mi je v šoli stokrat boljše kot šolanje doma.

Rosa Cafuta Gajšt

Šola na domu oziroma pouk na daljavo se mi je zdel dobra ideja, zato 
sem jo vzela resno, saj drugače ne bi imeli pouka. Takšno delo mi je 
všeč, a raje bi sedela v šolski klopi in poslušala boljšo razlago snovi 
moje učiteljice. Med odmori bi se pogovarjala in igrala s sošolkami ter 
sošolci. Ampak vseeno mi je to delo tudi všeč, saj imam več časa za 
naloge in tako imamo malo manj dela. Naša učiteljica se za nas zelo 
trudi in zato se tudi jaz potrudim pri reševanju nalog, ki nam jih pošlje. 
Komaj že čakam, da se vrnemo v šolo in se srečamo s svojimi učitelji ter 
sošolci, pa tudi če bo to naslednje šolsko leto.

Hana Vaupotič 

Ko se je začel covid-19, nisem vedel, kaj vse se bo spremenilo. Včeraj 
sem bil v šoli, potem se je naenkrat vse spremenilo. Od enega 
napovedanega tedna brez šole jih je minilo že osem. Na začetku sem 
imel težave, ampak s časom sem se navadil in odpravil težave. Nalogo 
dobimo vsak dan, tako da vsak dan delam. Pouk na daljavo poteka 
dobro in hitro. Ni mi všeč, ker nisem mogel biti s prijatelji in ker nismo 
mogli kam dlje. Upam, da bo hitro vsega konec in da bo vse po starem. 

Nadin Viković

Šolanje doma se mi zdi dobro. Ampak v šoli se naučim več, ker imam 
tam učitelja, doma pa ga nimamo. Pogrešam sošolce in prijatelje. Ko 
se šolam doma, lahko malo dlje spim in naloge naredim v drugačnem 
zaporedju.

Matevž Peklar 

Učenje doma poteka v redu, spremenilo se je, da nismo več v šolskih 
klopeh in da pred nami ni učiteljice, ki nam govori o določeni snovi. 
Boljše je to, da sem lahko dlje časa zunaj, slabše pa je, da ne morem 
videti prijateljic in učiteljice.

Vanesa Greif

S šolo na daljavo sem se prvič srečal letos šestnajstega marca. Vsak 
dan nam učiteljice pošiljajo naloge, ki jih moram opraviti in jih nato 
poslati, da jih pregledajo. Vsak dan se zbudim ob 7. uri, enako kot da bi 
hodil v šolo. Nato skupaj z družino zajtrkujemo, se uredim in začnem 
šolske obveznosti. Najprej si preberem vsa prejeta navodila za tisti 
dan in si razporedim naloge. Vedno začnem s težjimi nalogami, saj 
so zjutraj moji možgani spočiti. Največ časa mi vzame matematika, 
posebej takrat, kadar gremo na novo snov. Pri delu mi zelo pomagajo 
videoposnetki. Če snovi ne razumem, prosim za pomoč starše. Meni 
moja mami zelo pomaga pri učenju, saj me spodbuja ter mi daje moč 
in pogum za naprej.
Želim si, da bi septembra šolanje potekalo normalno, kot smo ga bili 
vajeni. Pogrešam svoje sošolce, učitelje in naša skupna druženja. Moje 
mnenje je, da je ta proces utrujajoč za učence, starše in učitelje. 

Rene Vrbnjak

Učenje doma poteka prek računalnika. Zbudim se takrat, ko vem, 
da sem dovolj naspan, in grem delat za šolo, dokler ne končam. Ko 
pride mamica iz službe, mi pregleda moje delo. Najboljše mi je, da sem 
doma in lahko imam malo bolj dolgo pavzo. Slabše mi je, da ne vidim 
sošolcev in se ne morem družiti z njimi. Pogrešam učiteljico, sošolce, 
zabavne šolske ure in igranje nogometa. 

Matej Panikvar

Pri meni doma učenje poteka odlično. Vstanem že ob 8. uri, tako 
da nalogo naredim do 12. ure. Spremenilo se ni skoraj nič, razen da 
namesto v šoli delamo učno snov doma. 
Jaz in moja družina tudi podpiramo to, da moramo ostati doma, da ta 
virus le zatremo v korenini in pustimo v preteklosti.
Zelo pogrešam sošolce in učiteljice Natašo, Marijo in Anjo.

Rea Kuča Belšak

Šola na daljavo mi je všeč, ker lahko dlje spim, starši mi lahko tudi 
pomagajo, tako da nimam težav. Pogrešam normalno učenje v šoli, 
prijatelje in učiteljico, težav z učenjem nimam. Veliko sem zunaj, kjer 
najraje igram nogomet in košarko ter kolesarim. Tak način učenja mi 
je všeč, kljub temu pa si želim tudi v šolo. 

Luka Vauda

Delo doma se mi zdi zanimivo, ampak bi raje bila v šoli. Učenje doma 
poteka super. Zelo že pogrešam šolo. Spremenilo se je veliko stvari. 
Naloge delam zvečer, saj podnevi pazim na mlajšo sestro, ker so starši 
v službi. Za nekatere naloge prosim za pomoč starše. Všeč mi je, ko se 
s sošolci vidimo prek video srečanja, in, res upam, da bi lahko skupaj z 
razredom odšli v šolo v naravi.

Tiara Podhostnik
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V sredo, 22. aprila, smo izvedli špor-
tni dan na daljavo za vse učence 
naše šole. V normalnih okoliščinah 
bi v aprilu v šoli izvedli testiranje za 
športnovzgojni karton. Ker pa v času 
koronavirusa to ni bilo mogoče, so 
otroci (in tudi njihovi starši) v okvi-
ru tega športnega dne to testiranje 
morali opraviti doma. Opraviti so 
morali prav vse teste, ki jih opravlja-
jo tudi v šoli. Namen tega športnega 
dne ni bil samo preverjanje telesnih 
značilnosti in gibalnih sposobnosti 
otrok, ampak tudi druženje oziroma 
povezovanje družine, spodbujanje 
inovativnosti in iznajdljivosti ter ne 
nazadnje tudi nekaj zdrave tekmo-
valnosti. Pri vseh testih so morali 
otroci improvizirati. Tako so namesto 
merske podlage za skok v daljino z 
mesta uporabili navaden meter in 
kredo. Poligon so postavili iz različni 
klopi, zavojev, sodov ali stolov. Bolj so 
bili iznajdljivi, prej so opravili nalogo. 
Rezultate so zapisovali v posebne 
obrazce, ki so jih potem poslali svo-
jim razrednikom. Učitelja športa sva 
bila izredno vesela in zadovoljna, saj 
sva dobila veliko fotografij in pozitiv-
nih povratnih informacij učencev in 
staršev. 

Rok Marinič

Ko se je čas ustavil tudi v kulturiŠportni dan

Naša življenja so bila v zadnjih letih ena sama hitenja. Nismo se ustavili in vzeli 
časa za predah, hiteli smo in hiteli k novim ciljem naproti. Ko smo cilj dosegli, 
so se pojavili novi. Da ima človek cilj v življenju nekaj doseči, je nekaj čisto nor-
malnega in predstavlja gibalo razvoja in tudi smisel življenja. Kaj pa je smisel 
življenja? Koliko ljudi bi vprašali, toliko različnih odgovorov bi dobili.

Osnovne človeške potrebe so že od 
nekdaj potrebe po hrani, pijači in za-
ščiti telesa, tako z oblačili kot v pri-
mernem bivališču. Tem osnovnim 
potrebam moramo v današnjem 
kompleksnem času dodati še potrebe 
po zdravstvenem in socialnem var-
stvu ter izobraževanju. Zadovoljeva-
nje vseh naštetih osnovnih človeških 
potreb spada danes med temeljne 
človekove pravice.
Pogosto ob vsem zanemarjamo te-
meljne psihološke potrebe, ki pa so 
ključne za naše zadovoljstvo in dobro 
počutje. Ena izmed pomembnih po-
treb je tudi potreba po pripadnosti, 
skupnosti. Ko zadovoljimo to potre-
bo, delujemo nad svojimi lastnimi in-
dividualističnimi vzgibi. Občutek, da 
nekaj delamo za skupno dobro, vpliva 
na naše duševno in telesno zdravje 
ter srečo. Lahko gre za religijo, do-
brodelno udejstvovanje, športni klub, 
kulturno ustvarjanje in še marsikaj 
drugega.
Prišel je 13. marec, ko so se vsa dru-
ženja in delo v skupinah na vseh po-
dročjih ustavila. Koronavirus, ki se je 
bliskovito širil po svetu, je spremenil 
naša življenja. Naenkrat smo imeli 
dovolj časa zase, za družino, skrat-
ka za vse tisto, za kar nam je vedno 
zmanjkovalo časa. Večina ljudi je 
omejitve sprejela in ukrepe upošteva-
la, v upanju, da se virus ne širi in kriza 
mine. Najdejo pa se ljudje, ki vidijo 
vse negativno, vse samo kritizirajo in 
kreirajo teorije zarote. Ker smo ljudje 
družabna bitja, smo pogrešali stike in 
druženja v skupinah. 
Tudi na področju kulturnega ustvar-

janja v društvih in sekcijah se je de-
lovanje prekinilo. Ni pevskih, plesnih 
in dramskih vaj, ustvarjalnih delavnic, 
predstav, proslav, koncertov, veselic, 
zabav, porok idr. V tem času bi bilo za 
nami že kar nekaj kulturnih prireditev, 
premier dramskih del, revij pevskih 
zborov, likovna kolonija idr.
Prepričana sem, da je to začasno, da 
bo zopet prišel čas, ko bodo naši kul-
turni ustvarjalci lahko razveselili gle-
dalce in poslušalce s svojimi nastopi 
ter pokazali svoje dosežke. V času ka-
rantene so nastale nove ideje in načrti 
za delo, ko bodo omejitve mimo. Va-
bljeni vsi, ki imate željo po kulturnem 
udejstvovanju. V naši občini je veliko 
kulturnih društev in sekcij, kjer lahko 
vsak, ki želi, najde kaj zase, za svojo 
dušo. Tudi ideja o ustanovitvi meša-
nega pevskega zbora je še vedno živa 
in vljudno vabljeni, da se zboru pri-
ključite, seveda ko bo nevarnost koro-
ne mimo in bo to mogoče.
Med nami je veliko nestrpnosti in deli-
tve na ene in druge. Žal tudi krizni čas 
tega ni ustavil. Veliko je obtoževanj in 
obsojanj z vseh strani. Tako majhen 
narod, kot smo Slovenci, se ne bi smel 
tako razdvojevati in deliti. Tisti, ki to 
spodbujajo, so obsojanja vredni. Nas 
zgodovina še ni dovolj naučila? Vse to 
lahko ogrozi naš obstoj.
Samostojnost Slovenije so si želele 
mnoge generacije naših prednikov, 
ki jim ni bilo dano doživeti Slovenije 
kot samostojne države. Mi jo imamo 
in srčno upam, da bo obstajala še za 
naslednje generacije.

Hilda Bedrač, 
predsednica ZKD Občine Hajdina

Osrednjo vlogo pri rezi sta imela aktu-
alna kletarja letnika 2019 Ivo Rajh in 
Stanko Tomanič iz Dražencev, ki nad 
trto tudi bdita in upata, da bo letos 
ponovno dobro obrodila in dala kako-
vosten pridelek. Ob tej priložnosti so 
kletarji obrezali tudi brajde na osre-
dnjem občinskem trgu. Pri spomla-
danski rezi so se hajdinskim kletarjem 
pridružili tudi župan Občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar, farni župnik 
Marijan Fesel in kaplan Primož Lor-
bek.

Besedilo in foto: TM

Korantov so se razveselili zaposleni 
in pacienti v URI Soča, DRI, Agenciji 
za varnost prometa, Agenciji za civil-
no letalstvo in na Mestni občini Lju-
bljana, kjer jih je sprejel župan Lju-
bljane Zoran Jankovič. Presenetili so 
tudi turiste po ljubljanskih ulicah ter 
se z njimi fotografirali na Tromostov-
ju in Prešernovem trgu. Brez dvoma 

bo tudi nam in našim najmlajšim čla-
nom ta nastop ostal v lepem spomi-
nu, so sporočili hajdinski koranti, ki 
so se v prestolnici srečali tudi z našim 

rojakom, Darkom Brlekom, direk-
torjem Festivala Ljubljana, sicer pa 
častnim občanom Občine Hajdina.

TM

Vsi zbrani na spomladanskem dogodku na župnijskem dvorišču so pokazali veliko spretnosti z rezjo trte.

Hajdinski koranti v Ljubljani, tudi v družbi rojaka Darka Brleka
Foto: arhiv društva

Hajdinski 
koranti v 

prestolnici
Še kako živ je spomin na letošnji pu-
stni čas, ko smo lahko brezskrbno 
uživali in ohranjali bogato etnograf-
sko izročilo. Hajdinskim korantom, 
članom ED Koranti Hajdina, v lepem 
spominu ostaja obisk Ljubljane.

Občinska trta po rezi lepo raste
Hajdinski občinski in farni kletarji so 
5. marca uspešno opravili rez potom-
ke najstarejše trte na svetu z maribor-
skega Lenta, ki je posajena na dvori-
šču župnije sv. Martina, pri hramu 
hajdinskih kletarjev.

Še spominski posnetek na letošnjo rez potomke trte 
z Lenta
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Z vsemi so prijetno pokramljali in 
malo obudili spomine na mladostna 
leta, ki se jih še zelo radi spomnijo. S 
svojim prihodom so jim prinesli še 
malo dodatne vedrine v njihov je-
senski vsakdanjik. 
ŽE JE TU LETO 2020
Prvi obisk je bil namenjen ustano-
viteljici in dolgoletni vodji skupine 
Ljudskih pevk iz Skorbe, Julijani 
Gvozdarevič – Julki, ki je 13. februar-
ja 2020 zaokrožila devetico. Obiskali 
smo jo v Domu upokojencev v Kidri-
čevem, kjer preživlja svoj vsakdanjik, 
in to prav na njen praznik. 
Delegacijo smo predstavljale njene 
dolgoletne sopevke in sovaščanke 
Marija Kolarič, Dragica Meglič, An-
dreja Purg in Rezika Filipaja, predse-
dnica Vaškega odbora in KD Skorba 
Renata Gabrovec, prvi predsednik 
KD Skorba Ivan Ogrinc, predsednica 
Društva upokojencev Hajdina Anica 
Drevenšek in jaz, »desetletna upo-
kojenka« s fotoaparatom. Ko smo 
prišle, so bile z Julko pri mizi poleg 
njene najmlajše sestre Cilike, neča-
kinj Tatjane in Katarine z Milanom 
ter prijateljev in sosedov iz Skor-
be tudi pevke Župnije sv. Martina 
s Hajdine. Prijateljsko-sorodstveno 
omizje je pod vodstvom obojih pevk 
ubrano zapelo nekaj njenih najbolj 
priljubljenih pesmi, pri tem pa je ve-
selo pomagala tudi slavljenka, ki je 
bila izjemno presenečena nad pogo-
stitvijo, ki so jo posebej zanjo pripra-
vile njene nekdanje sovaščanke in 
prijateljice iz Skorbe. 

Množičnega obiska je bila zelo vese-
la. Povedala je, da je med svojimi so-
stanovalci zadovoljna in občasno še 
kaj zapoje, tako kot je to vedno rada 
počela. Tudi veliko pesmi je zapisala, 
ki jih je imela v spominu od svojih 
prednikov. Veliko ima tudi svojih be-
sedil na različne teme, spravljenih v 
velikem cekarju, ki jo spremlja tudi v 
domu. Ko smo zapeli ob torti, se nam 
je pridružila tudi jubilantkina dom-
ska prijateljica Jožica Potočnik in 
povedala, da imajo Julko vsi radi, saj 
cenijo njene dolgoletne zasluge za 
ohranjanje ljudskega petja v Skorbi 
in Občini Hajdina. Kot bi trenil, je de-
vetdesetletnica naštela vseh devet 
otrok, ki so se rodili v družini Horvat 
v Halozah in jih je življenje razkropilo 

po Sloveniji. Zelo je bila navezana na 
svoje sorodnike, ki so jo radi obisko-
vali v njeni Skorbi in prihajali tudi na 
mnoge nastope ljudskih pevk, s ka-
terimi je nastopala na številnih odrih 
in tudi na srečanjih upokojencev.
Naročila nam je pozdrave za njene 
nekdanje sovaščane in nam veselo 
pomahala v slovo, ko smo ji obljubili, 
da se bomo še oglasili. Na zdravje in 
srečno, draga Julka!

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Po malo daljšem premoru so se predstavniki Društva upokojencev Hajdina spet odpravili na obiske k svojim članom, ki 
so v letu 2019 dopolnili 90 let življenja. Predsednica Anica Drevenšek, tajnik Slavko Burjan, poverjenika Marija Žunkovič 
in Franci Fridl, blagajnik Janko Vegelj in naddekan Marijan Fesel so »v trojkah« obiskali Jožefo Kmetec iz Slovenje vasi, 
Marijo Pulko z Zg. Hajdine, Terezijo Horvat iz Dražencev in Matildo Bezjak iz Hajdoš.

Čestitka našim jubilantom – devetdesetletnikom

Slavljenka Julka Gvozdarević s svojimi prijatelji iz Skorbe in občine ter Društva upokojencev Hajdina ter s 
sestro Ciliko in z nečakinjama

Prva je lani dopolnila devet desetletij Jožefa Kme-
tec, roj. 14. marca 1929 v družini Varžič, iz Slovenje 
vasi 38b. S sinom Jožetom živita sama, saj je pred 
leti izgubila hčerko Olgo. Njenega slovesa še vedno 
ni prebolela. Žalostna je, ker je večina njenih sošolk 
in prijateljic, ki se jih še živo spominja, že pokojnih. 
Najbolj hvaležna je, da ima dobra soseda Ivanko 
in Jožeta Mlakarja, ki ji poleg sina pogosto delata 
družbo in ji vedno rada priskočita na pomoč, če ju 
potrebuje. Spominja se, kako sta s sošolko, Ulezovo 
Tončko iz Hajdoš, peš in bosi hodili v šolo. Pri Že-
raku sta pričakali sošolke iz Gerečje vasi in potem 
so skupaj ob klepetu nadaljevale pot do hajdinske 
učilne zidane.

Na Zg. Hajdini 115 živita dve upokojeni Mariji 
Pulko. Mogoče bolj poznamo mlajšo, ki je že celo 
desetletje predsednica Društva žena in deklet ob-
čine Hajdina, manj pa njeno soimenjakinjo, mamo, 
babico in prababico Marijo, ki je 1. julija lani do-
polnila 90 let. Tisti, ki smo tudi že na pragu jeseni 
življenja, se še dobro spominjamo vedno prijazne 
referentke za kredite na Kreditni banki na Ptuju. In 
taka je še danes. Vesela je bila obiska predsednice 
Anice Drevenšek v spremstvu Janka Veglja in po-
verjenika Francija Fridla. Pogovor se je vrtel okoli 
vsega mogočega, nekaj malega pa tudi o tem, da 
se na Hajdini dobro počuti, da s hčerko Marijo dobro 
gospodarita v njunem delu hiše, drugo polovico pa 
ima vnuk Andrej z ženo Zorico. Ko je upihnila 90 
svečk, je kuhanje za štiričlansko družino prepustila 
Mariji, ki je sicer specialistka za rimske jedi, zato ji 
mamini recepti v živo še kako prav pridejo. Naj bo 
še dolgo tako! 
Foto: Anica Drevenšek

Ko sem v Dražencih obiskala Terezijo Horvat, roj. 
27. avgusta 1929 v družini Muzek na Selih, da bi 
naredili portret (ob obisku pri njej in Kmetčevih je 
telefonski fotoaparat malo zatajil), je ni bilo doma. 
Vnuk mi je povedal, da je šla do vaške kapelice v 
Dražencih, za katero že dolga leta skrbi z veliko 
ljubeznijo. Tam sem jo tudi našla. Povedala je, da 
je še vedno toliko samostojna, da se peš odpravi h 
kapeli, uredi cvetje in vse, kar je potrebno, potem 
pa se vrne domov, v svojo sobico, kjer »v prostem 
času« rada poseda v svojem fotelju in prebira različ-
ne knjige in revije. To se v pogovoru z njo tudi zelo 
pozna, saj ima še nadvse dober spomin, kar je ob 
obisku Janka Veglja in naddekana Marijana Fesla 
(pripravnika za članstvo v Društvu upokojencev Haj-
dina, ki je nadomeščal predsednico Anico), večkrat 
dokazala. Rodila je štiri otroke in ob sinu Branku ter 
snahi Martini preživlja zasluženo spokojno starost.

Matilda Bezjak, roj. 24. decembra 1929, ki v Haj-
došah 59c živi umirjeno upokojensko življenje s 
hčerko Milko in zetom Bojanom Trlepom, rada 
pripoveduje o časih, ko je bila zaposlena v Tovarni 
avtomobilov v Mariboru in sta si z možem v Hajdo-
šah ustvarila dom in družino, v kateri sta jima življe-
nje osmišljala sin Stanko in hčerka Milka. Še vedno 
je bistrega uma in zadovoljivega zdravja, zato je 
težko čakala pomlad, da bosta s hčerko spet lahko 
uživali pri delu na vrtu. 
Foto: Slavko Burjan

Torta je bila tako lepa (in kako šele dobra), da smo Julko komaj prepričali, da je treba narediti prvi rez z 
nožem.
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V družbi starejše hčerke Milene nas 
je pričakala nasmejana sivolasa go-
spa, ki si pri hoji že dolga leta poma-
ga z berglama, kar pa je ne ovira pri 
njenem vsakdanjem življenju. Kljub 
devetim križem se še vedno vozi s 
štirikolesnikom in sama živi v hiši, v 
katero sta se vselila s svojim drugim 
možem. Prvorojenka Milena še ni 
upihnila dveh svečk, ko je delovna 
nesreča v TGA Kidričevo terjala življe-
nje njenega ljubečega očeta Franca 
Vršiča. Usoda jima je z mamico pri-
peljala na pot maminega sodelav-
ca iz tovarne, Viktorja Zupaniča, ki 
nikoli ni delal razlik med hčerkama. 
Leta 1962 je namreč Milena dobila 
sestrico Danico, s katero sta odrašča-
li ob skrbnih starših in obe uspešno 
pridobili visokošolsko izobrazbo. 
Ustvarili sta si vsaka svojo družino in 
živita v mamini neposredni bližini. 
»Vsak dan se vidimo; z Mileno, ki ima 
hišo na vrtu, kar večkrat na dan,« po-
nosno pove Siniševa, Nevina in Ma-
šina babica ter prababica Milenine 
vnukinje Kire.
Žal jim je usoda pred desetimi leti 
v nekaj mesecih iztrgala iz družine 
tudi drugega Kristininega moža Vik-
torja in zeta Dragana Stojadinovića. 
Dvojna bolečina je mamo in hčerko 
Mileno še bolj povezala. 
Kaj počne, odkar ne hodi v službo? 
Že dobrih štirideset let je od tega, ko 

se je upokojila. Veliko svojega časa 
sta z možem posvečala vnukom, ki 
so danes že osebe v najbolj ustvar-
jalnih letih. Zelo rada ima naravo in 
z možem sta uživala ob delu na vrtu, 
med zelenjavo in rožami. Večkrat sta 
se odpeljala tudi h Kristininim in k 
moževim sorodnikom. Zdaj veliko-
krat vzame v roke ročno delo in ob 
TV nastajajo različni unikatni izdelki. 
Nekaj teh spretnosti je podedovala 
tudi Milenina hčerka Neva.
»Mama je bila vedno za napredek, 
prva pri hiši je opravila izpit za avto, 
imela je smisel za izboljšave, popra-
vila je marsikaj, česar se moški niso 
lotili. Še danes sama nasadi motiko 
ali sekiro, ureja vrt, drugi poskrbi-
mo le za spomladansko prekopava-
nje. Njene odločitve so vedno bile 
razumne. Če so se otroci skregali, je 
rekla: ‘Vsak na svoj dom! Ko si boste 
spet dobri, pa bodite skupaj.’ Babica 
je tista, pri kateri se zberejo vnuki in 

pravnukinja pri cvrtju pustnih krofov. 
Ko pa kam odidejo, se vračajo k njej 
s spominki, ki jih odlaga v svoj kot v 
kuhinji,« sta povedali hčerki.
Ker je naša slavljenka zelo družabne 
narave, se je poleg članstva v Dru-
štvu upokojencev Hajdina med pr-
vimi pridružila Društvu gospodinj 
Draženci, ponosna pa je tudi na ju-
tranje telovadke Šole zdravja, med 
katere vsakodnevno odhaja njena 
Milena in imajo mamo Kristino vse 
zelo rade. To so članice vseh društev 
dokazale tudi z iskreno pozornostjo 
ob marčevskem jubileju, h kateremu 
iskreno čestitamo tudi v uredništvu 
Hajdinčana.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Kristina Zupanič je večna optimistka

Kristino Zupanič, z Zg. Hajdine onkraj 
proge 170, smo s predsednico Društva 
upokojencev Hajdina Anico Dreven-
šek in poverjenico za Zg. Hajdino Ma-
rijo Emeršič obiskale po jubileju, ki ga 
je praznovala 3. marca.

Jubilantka, 90-letna Kristina Zupanič, s svojo prvorojenko Mileno Stojadinović ter Marijo Emeršič in Anico 
Drevenšek iz Društva upokojencev Hajdina ob svojem spominskem kotičku v kuhinji

Ko se je nekoliko sprostila omejitev gi-
banja, smo jima v Društvu upokojen-
cev Hajdina želeli izkazati spoštovanje 
ob častitljivem številu let. Ker je gospa 
Marija Šolar priklenjena na posteljo, 
smo se z njo pogovarjali le po telefonu 
in si obljubili srečanje, ko obisk ne bo 
predstavljal tveganja za njeno zdravje. 
Zato ji ob tej priložnosti namenjamo 
le iskrene čestitke v imenu hajdinskih 
upokojencev.
S predsednico DU Hajdina Anico Dre-
venšek in poverjenikom za Skorbo 
Francem Gregorecem smo obiskali 
Ivana Vogrinca. Naše srečanje je po-
tekalo na terasi pred hišo, kjer smo v 
primerni razdalji prijetno pokramljali. 
Verjetno čilega in bistrega jubilanta ni 
treba posebej predstavljati. Vogrinče-
va kmetija, na kateri sedaj gospodari 
mlajši sin Ivan z ženo Jožico, je preži-
vela vsa obdobja kmetijskih reform, a 
slavljenec Ivan, ki je veljal za napredne-
ga kmetovalca, je vedno dajal prednost 
poljedelstvu in živinoreji. Z že pokojno 
ženo Emo sta bila med prvimi, ki sta 
se odločila za molzni stroj, ki je olajšal 
delo v govejem hlevu. Pri Vogrinčevih 
je bila dolga desetletja tudi vaška zbi-
ralnica mleka. 
Slavljencu Ivanu je kljub obilici dela 

na veliki, sodobno opremljeni kme-
tiji uspelo – tudi po zaslugi žene Eme 
– precej časa posvečati športnemu 
udejstvovanju. Skupaj s sinovoma 
Martinom in Ivanom ml. so bili aktivni 
v Športnem društvu Skorba. Nepogre-
šljiv je bil tudi pri gradnji Doma kraja-
nov v Skorbi. Leta 2000 je bil izbran za 
občinskega kletarja, saj so pridelavo 
gemaja in kvintona na domačih braj-
dah nadgradili z vinogradništvom. Uži-
val je, ko je življenje ob zelo prometni 
cesti občasno za kratek čas zamenjal za 
drugo okolje, ko je v vinogradu v Sed-
lašku negoval nekaj več kot tisoč trsov 
različnih vinskih sort. 
Ob našem srečanju smo izvedeli še to, 
da je Ivan poleg sester Olge (Korošec) 
in Kristine (Breznik) imel še starejšo se-
stro Marijo in mlajšega bratca Stanka, 
ki pa sta umrla v otroštvu. 
Častitljivo starost kot petkratni dedek 
in osemkratni pradedek preživlja ob 
Ivanovi družini. Vnuki Ivo, Ana, Blaž, 
Damjan in Martina so zelo ponosni na 
svojega starega očeta, ki še vsak dan 
odide čez cesto na obisk k družini sta-
rejšega sina Martina in snahe Majde, 
rad pa sede tudi za volan svojega jekle-
nega konjička in se odpelje po manjših 
opravkih.

Pradedku Ivanu poleg iskrenih čestitk 
želimo, da bi svojim pravnukom Taji, 
Lani, Tilnu, Juretu, Tini, Timu, Brini in 
Jaši lahko še mnogo let pripovedoval 
zgodbe iz svojega zanimivega, včasih 
težkega, a vendarle zelo uspešnega ži-
vljenja.

Silvestra Brodnjak

V času koronavirusa sta v Skorbi kar dva sovaščana zaokrožila devet desetletij življenja. Šestega aprila je ta jubilej do-
čakala Marija Šolar iz Skorbe 20, tretjega maja 2020 pa so domači nazdravili Ivanu Vogrincu iz Skorbe 60.

Ivan Vogrinec pravi: »Čepico in predpasnik mi morajo 
dati v grob«

Ivan Vogrinec je visok življenjski praznik praznoval v krogu svoje družine. Foto: arhiv Vogrinec

Slavljenca sta dan po praznovanju v imenu va-
ščanov Skorbe obiskala Renata Gabrovec in Franc 
Šlamberger. Foto: TM

Jubilant Ivan Vogrinec v družbi Anice Drevenšek in 
Franca Gregoreca iz Društva upokojencev Hajdina. 
Foto: SB
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Prestopno leto 2020 neprijazno ljudem

Prestopno leto je leto, ki je na »sporedu« vsaka štiri leta in ima 366 dni. Torej en dan več kot običajno leto. Februar ima 
dodaten dan, vendar je kljub temu še vedno najkrajši mesec v letu.

Zemljina pot okoli sonca traja 365 dni 
in šest ur in bi v daljšem časovnem 
obdobju prišlo do neujemanja z de-
janskim stanjem letnih časov. To spre-
membo je na osnovi ugotovitve uredil 
papež Gregor XIII. in popravil napako 
prejšnjega julijanskega koledarja, 
vsled česar gregorijanski koledar upo-
rabljamo še danes. Vsa prestopna leta 
so deljiva s številko 4 in čisto slučaj-
no je na prestopna leta tudi največja 
športna prireditev – Olimpijske igre, ki 
pa jim je ta cikel prekrižal koronavirus.
Na splošno prestopno leto spremlja 
sloves slabega in nepredvidljivega. 
Če se malo ozremo na to naše 2020 
leto, nam je postreglo s kar nekaj ne-
predvidljivimi dogodki, ki že mejijo na 
katastrofo. V Avstraliji so bili ogromni 

požari, kjer so trpeli ljudje in živali, a 
se nam to ni zdelo tako tragično, saj 
se je to dogajalo tam nekje daleč. Pri 
nas doma je bila značilna izredno to-
pla zima brez snega in zimska športna 
tekmovanja so odpadala kot po te-
kočem traku. V začetku pomladi nas 
je obiskal sneg, sicer ne v veliki koli-
čini, vendar je s sabo prinesel hladno 
vreme in pozebo. Potem se je tudi 
tam nekje daleč pojavil covid-19, ko 
so ljudje na veliko zbolevali in umi-
rali. Nekako smo sočustvovali z njimi, 
vendar se je to dogajalo tam nekje 
daleč. Od tam nekje daleč se je ta ko-
ronavirus nepovabljen in nezaželen 
pojavil v preostalem širnem svetu. 
Prebivalstvu povsod povzroča veli-
ke težave in skrbi. Naš utečeni način 

življenja se je z njegovo prisotnostjo, 
karanteno in nedruženjem spremenil 
v nekaj, česar si nihče ni mogel pred-
stavljati niti v sanjah. Poleg tega se je 
v Sloveniji zamenjala tudi vlada in bo 
šele čas pokazal, ali je bilo to dobro 
ali ne. To je samo nekaj stvari, ki niso 
po volji in želji ljudi, a je minila komaj 
četrtina tega leta (kaj se bo zgodilo še 
v preostalih treh četrtinah). Upamo in 
želimo, da bodo preostale tri četrtine 
veliko boljše in prijaznejše. 
Za prestopno leto so značilni tudi tako 
imenovani »smolčki«, osebe, ki so se 
rodile na dan 29. februarja in svoj roj-
stni lahko praznujejo le na vsaka štiri 
leta.

Ignac Habjanič  

21. obračun dela Društva žena in deklet občine 
Hajdina

Tik pred razglasitvijo epidemije koronavirusa so se sestale članice Društva žena in deklet občine Hajdina in 7. marca 
2020 v Domu krajanov v Skorbi naredile 21. obračun svojega vsestransko aktivnega delovanja.

Predsednica društva Marija Pulko je komentirala več stra-
ni dolgo podrobno poročilo o celoletnih aktivnostih, ki 
so bile povezane tudi z lansko slovesnostjo ob 20-letnici 
delovanja. Med drugim so pripravile štiri prireditve s po-
dročja kulturne dediščine za članice in občane, od oktobra 
do aprila so skrbele za kondicijo v šolski telovadnici, imele 
so 12 sestankov UO in NO. Vsak ponedeljek so se zbirale v 
gasilskem domu ob ročnem delu, igranju kart in pikada. 
Udeležile so se šestih meddruštvenih tekmovanj in enega 
tudi organizirale; s treh so se vrnile kot zmagovalke. Pripra-
vile so več rimskih pogostitev in svoje kulinarično znanje 
prenašale na učence OŠ Hajdina, Ljudski vrt, Olge Meglič 
in Waldorfske šole iz Maribora. S pogostitvami so sodelo-
vale na prireditvah v Občini Hajdina in tradicionalno tudi 
na Rimskih igrah, kjer so v treh večerih pogostile oz. pri-

pravile pogostitev za več kot 450 obiskovalcev, udeležile 
pa so se tudi rimske povorke po Ptuju.
Ljudske pevke iz Skorbe in s Hajdine so sodelovale na kon-
certu »Jesenski večeri« v Vuzenici, ki ga je organizirala Zve-
za kmetic Slovenije. Osem članic je osvojilo bralno značko 
za odrasle, štiri so sodelovale v projektu Medgeneracijsko 
branje z učenci OŠ Hajdina. Najzahtevnejši zalogaj v prete-
klem letu je bila priprava biltena (fotoknjige) ob 20-letnici 
delovanja društva. Ob jubileju so članice pripravile tudi 
razstavo, s katero so predstavile vse dosežke, pokale, po-
hvale, zahvale in priznanja za svoje delo zadnjih deset let, 
česar sicer ne morejo, saj nimajo na voljo svojega prosto-
ra. Na osrednji prireditvi, ki je bila 1. junija 2019 v dvorani 
Društva upokojencev Hajdina, so se v zanimivem kultur-
nem programu predstavili različni izvajalci. 

Zbranim je v imenu župana Občine Hajdina in tudi Društva upokojencev Hajdina spregovoril svetnik Janko Vegelj. Obljubil je podporo v vseh projektih, v katerih bo 
sodelovalo društvo, saj se zavedajo pomena tovrstnega povezovanja žensk vseh generacij.

Tudi dogajanje na zboru članic so popestrili različni na-
stopi, najlepše pa je bilo, ko so člani folklorne sekcije KPD 
Stane Petrovič Hajdina na plesišče odpeljali vsak po eno 
plesalko ali plesalca in jih zavrteli na takte mladega har-
monikarja Luke Šlambergerja. 
Kaj bo prineslo obdobje po zboru članic? Sodelovanje v 
projektu Slovenske gastronomske regije. Spadamo v ob-
močje Haloze, svet pod Donačko goro in Bočem, Ptujsko 
polje. Pripravile bi rimske jedi, zapisale recepte, posnele 

fotografije, izdale brošuro. 
6. junija 2020 je načrtovana strokovna ekskurzija v Bolni-
šnico Franjo. Članarina ostaja še naprej 10 evrov, poravnati 
jo je treba do 30. junija. Sklepi so bili sprejeti, uresničitev 
obširnega programa dela pa bo odvisna od razmer, ki 
bodo vladale v državi po zajezitvi epidemije koronavirusa.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Folklorna sekcija širi svoje članstvo tudi iz vrst društva žena. Mogoče se jim v prihodnje pridruži še kdo izmed povabljenih na ples.
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Udeleženke so pregledale dosedanje delo Zveze, ki letos 
praznuje že četrt stoletja delovanja. Podale so tudi pre-
dloge za nove članice organov Zveze. V izobraževalnem 
delu srečanja so prisluhnile Mariji Hanželj iz mariborske 
OE Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ambasa-
dorkama iz Občine Hajdina. Spregovorile smo o pomenu 
tega presejalnega programa, ki poteka že enajsto leto in 
je namenjen osebam v starosti od 50 do 74 let. 
Hanželova in Brodnjakova sva vsaka s svojega zornega 
kota prisotne seznanili z rezultati odzivanja vabljenih v 
program Svit v zdravstveni regiji Maribor, kjer se odziv-
nost zadnja leta postopoma dviguje in je v letu 2019 v 
povprečju doseglo 62,82 %. Prizadevanju, da bi se pri-
bližali želeni 70-odstotni odzivnosti, lahko pripomorejo 
tudi ženska društva, tako da v svojem okolju skrbijo za 
ozaveščenost svojih članic, da bodo same in tudi njiho-
vi družinski člani, sorodniki, znanci, prijatelji, sodelavci, 
odgovorili na vabilo Svita in poslali vzorce blata v pre-
gled. Zelo pomembno je, da se vsaki dve leti odzovemo 
na vabilo, saj si s tem zagotovimo možnost, da so pra-
vočasno odkriti znaki morebitne prikrite krvavitve, ki bi 
lahko imeli za posledico rakasto tvorbo. Posebno skrb je 
treba posvečati neodzivnim osebam moškega spola, ki 
po podatkih inštituta vsaj za 10 % zaostajajo za žensko 
populacijo.
Ambasadorka Zlatka Strmšek je odkrito spregovorila o 
družinski izkušnji, ko ji je pred desetimi leti uspelo pre-
pričati moža, da je odposlal blato v testiranje. Izvid je bil 
pozitiven. Sledila je operacija, ki je zaradi svoje pravoča-
snosti družini ohranila pri življenju očeta, moža in stare-
ga očeta, ki vsakomur s hvaležnostjo pove, da ga je Svit 
rešil prezgodnje smrti.
Da bi bilo podobnih zgodb s srečnim koncem čim več, 
je treba o bolezni odkrito spregovoriti ob različnih pri-
ložnostih (zbori članov vseh društev v občinah, prazno-
vanja abrahamov, srečanja generacij, ki so dopolnile pol 
stoletja življenja, seznanjanje starih in mladih – od vrtca 

do srednje šole – z ogledom napihljive makete debelega 
črevesa idr.). Marsikaj od tega smo v preteklih letih uspe-
šno izvedli v Občini Hajdina, ki je vse od leta 2011 med 
41 občinami mariborske zdravstvene regije v zgornji če-
trtini. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

O boju proti raku na 
debelem črevesu tudi na 
regijskem srečanju Zveze 

kmetic Slovenije
V Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi je 
26. februarja potekalo predvolilno Regijsko srečanje čla-
nic Zveze kmetic Slovenije. Iz Društva žena in deklet obči-
ne Hajdina so se ga udeležile predsednica Marija Pulko in 
podpredsednica Angelca Mlakar ter ambasadorki Progra-
ma Svit Zlatka Strmšek in Silvestra Brodnjak.

Udeleženke regijskega srečanja v Selnici ob Dravi

ODZIVNOST VABLJENIH V ZDRAVSTVENI REGIJI MARIBOR PO OBČINAH V 
LETU 2019 

Občina Odzivnost Odzivnost – moški Odzivnost – ženske 
Markovci  72,02 % 70,18 % 73,68 % 
Kidričevo  68,55 % 62,33 % 74,80 % 
Starše  68,38 % 63,77 % 72,83 % 
Dornava  68,15 % 63,24 % 73,13 % 
Rače - Fram  67,61 % 63,97 % 71,01 % 
Ptuj  66,53 % 61,49 % 71,21 % 
Pesnica  66,00 % 59,16 % 72,13 % 
Hajdina  65,71 % 58,94 % 72,76 % 
Slovenska Bistrica  65,62 % 61,37 % 69,66 % 
Destrnik  64,97 % 55,22 % 76,30 % 
Lenart  64,55 % 59,71 % 69,37 % 
Ormož  63,96 % 58,79 % 69,03 % 
Gorišnica  63,91 % 56,18 % 71,58 % 
Poljčane  63,89 % 61,06 % 66,67 % 
Ruše  63,68 % 60,11 % 67,12 % 
Videm  63,61 % 57,76 % 70,68 % 
Selnica ob Dravi  63,57 % 55,46 % 72,01 % 
Miklavž na Dr. polju  63,17 % 56,90 % 69,27 % 
Sveti Tomaž  63,13 % 60,26 % 65,85 % 
Sveta Ana  62,62 % 63,27 % 62,03 % 
Sv. Trojica v Slov. 
goricah 62,39 % 62,72 % 62,09 % 

Duplek  62,36 % 59,11 % 65,31 % 
Benedikt  61,34 % 54,07 % 68,60 % 
Hoče - Slivnica  61,31 % 55,09 % 67,15 % 
Majšperk  61,00 % 51,43 % 70,25 % 
Maribor  60,81 % 54,05 % 66,93 % 
Podlehnik  60,55 % 56,14 % 65,38 % 
Šentilj  60,32 % 55,26 % 65,01 % 
Žetale  59,89 % 52,58 % 67,78 % 
Središče ob Dravi  59,81 % 52,98 % 67,32 % 
Makole  59,75 % 53,04 % 68,31 % 
Lovrenc na Pohorju  59,73 % 53,99 % 65,63 % 
Kungota  58,95 % 50,80 % 67,61 % 
Cerkvenjak  57,44 % 51,39 % 63,45 % 
Juršinci  55,28 % 48,80 % 62,18 % 
Zavrč  54,55 % 50,43 % 58,62 % 
Sveti Andraž v Slov. 
goricah 54,12 % 48,42 % 61,33 % 

Trnovska vas  53,55 % 44,57 % 62,64 % 
Sveti Jurij v Slov. 
goricah  53,05 % 46,00 % 59,63 % 

Cirkulane  51,99 % 49,27 % 55,23 % 
Zdravstvena regija 
Maribor 62,82 % 57,09 % 68,27 % 

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zgodnje odkrivanje raka 
 
 

Jože Majerhofer, dolgoletni predse-
dnik PD Hajdina, je članom in gostom 
najprej predstavil poročilo o delova-
nju društva v letu 2019, dotaknil se 
je tudi nekaterih pohodov, ki so iz-
stopali, med njimi zagotovo Jakobo-
va romarska pot po Sloveniji, ki so jo 
hajdinski planinci uspešno prehodili. 
Majerhofer je podrobneje predstavil 
tudi letošnji program, ki so ga planin-
ci uspešni začeli takoj po novem letu, 
žal pa jim je mnoge načrte prekriža-
la epidemija novega koronavirusa. A 
leto je še dolgo in zagotovo se bodo 
kmalu že lahko srečali na planinskih 
in romarskih poteh v večjem številu.

Besedilo in foto: TM

Hajdinski planinci na občnem 
zboru

Na delovnem srečanju so se konec februarja sestali tudi člani Planinskega dru-
štva Hajdina. Zelo dobro obiskano druženje je bilo že tradicionalno v Hotelu 
Roškar v Hajdošah, kjer je zbrane najprej s pesmijo pozdravil Uroš Sagadin, 
nato pa je vodenje občnega zbora prevzel Marijan Fesel.

Na delovnem srečanju so se zbrali številni pohodniki in ljubitelji planinarjenja.

Jože Majerhofer, predsednik PD Hajdina, je predstavil obširno poročilo o delo-
vanju društva.

Delovnemu predsedstvu se je uvodoma pridružil solist Uroš Sagadin in s pesmi-
jo navdušil občinstvo.
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Utrinek z letošnjega občnega zbora (z leve proti desni): Aleksander Jagarinec, Aleš Drevenšek, Žiga Kostanjevec, Valerija Lah, Franc Kodrič, Franc Prelog, Jernej Lah, 
Jan Drevenšek, Aleksander Gajić in Ivan Brodnjak
Foto: arhiv društva

Predsednik društva Aleksander Jaga-
rinec je občni zbor začel s pozdrav-
nim govorom, v katerem je najprej 
vse prisotne lepo pozdravil, nato pa 
prosil delovno predsedstvo, da je pre-
vzelo vodenje občnega zbora. Sledilo 
je poročilo predsednika, v katerem je 
povzel delovanje gasilcev iz Dražen-
cev v preteklem letu. Poudaril je, da 
smo člani ogromno svojega prostega 
časa namenili izpopolnjevanju svoje-
ga znanja o gasilstvu, sestajali smo se 
na rednih mesečnih vajah (vsako prvo 
nedeljo v mesecu), redno smo dežura-
li ob sobotah, prav tako smo se udele-
ževali številnih aktivnosti. Takšno delo 
bomo nadaljevali tudi v letu 2020.
Poveljnik Aleš Drevenšek je podal 

operativno poročilo društva za leto 
2019, v katerem je predstavil številne 
izvedene aktivnosti. Pri tem je pouda-
ril, da so člani z udeležbo na izobraže-
vanjih in usposabljanjih pridobili nova 
strokovna znanja, ki bodo dobrodošla 
pomoč pri opravljanju gasilske služ-
be. Poročal je, da je v preteklem letu v 
naši vasi prišlo do večjega požara, kjer 
se je pokazalo, da ima kljub preventivi 
ogenj še vedno svojo moč, ko zagori v 
strnjenem naselju. Največja interven-
cija je torej bil požar gospodarskega 
objekta na lokaciji Draženci 46. Sku-
pno je bilo v letu 2019 zabeleženih 
pet intervencij, na katerih je skupaj 
sodelovalo 51 gasilcev PGD Draženci.
Ponosni smo, da smo v letu 2019 v 

naše društvo pridobili dva nova člana, 
to sta Franc Kodrič in Žiga Kostanje-
vec.
Letošnji nagrajenci – dobitniki pri-
znanj, odlikovanj in napredovanj – so: 
Jan Drevenšek, Aleksander Gajić, 
Dejan Gajić, Valerija Lah, Jernej Lah 
in Tadej Černenšek.
Uradni del 34. rednega občnega zbo-
ra PGD Draženci je predsednik društva 
končal z zahvalo članom za korektno 
sodelovanje in udeležbo na vseh ak-
tivnostih, ki jih izvaja društvo.

Mateja Gojkošek, 
tajnica PGD Draženci

34. občni zbor PGD Draženci
Kot tradicija narekuje, je tudi letos tretjo soboto v februarju v Dražencih potekal 34. redni letni občni zbor Prostovolj-
nega gasilskega društva Draženci. Ob večernih urah smo bili v dvorani doma vaščanov Draženci zbrani člani, članice 
društva, mladina, podporni člani, vaščani, predstavniki sosednjih gasilskih društev, župan Občine Hajdina, predstavnik 
OGZ Ptuj, poveljnik GPO Hajdina, svetnik, predsednik VO Draženci, župnik in predstavniki vaških društev.

Poročilo o delovanju društva in aktiv-
nostih na področju operative sta pred-
stavila poveljnik društva Zlatko Horvat 
in predsednik Emil Ogrizek. Ta je uvo-
doma dejal, da so se v minulem letu 
usmerili predvsem v izobraževanje in 
operativne naloge, za katere je društvo 
odgovorno. 
Aktivni so bili vsi člani, tako tudi men-
torji, pionirji in mladinci, ki so se pripra-
vljali na gasilski kviz in na tekmovanja, 
šest pripravnikov je uspešno končalo 
izobraževanje na OGZ Ptuj, dva člana 
sta uspešno končala izobraževanje za 
NGČ, prav tako so pridobili tudi speci-
alnost za sodnika in informatika. Spo-
mnil je na številne gasilske dogodke, 
druženja, strokovno ekskurzijo in ne-
šteto prostovoljnih ur, ki so jih pustili v 
gasilskem domu in na dogodkih. 
Ogrizek se je za vzorno sodelovanje 
zahvalil vsem, ki jim pomagajo, še po-
sebej vodstvu Občine Hajdina in župa-
nu mag. Stanislavu Glažarju, OGZ Ptuj, 
GPO Hajdina in občinskemu poveljniku 
Ivanu Brodnjaku.
»Da smo leto 2019 uspešno izpeljali, sem 
zelo ponosen na člane in članice ter na 
mladino, saj brez njihove pomoči, pobud 
in dragocenega časa ne bi izpeljali vsega 

zadanega. Zahvala gre tudi našim druži-
nam, ki nas podpirajo pri tem humanem 
delu. Veliko načrtov imamo tudi za leto 
2020, med drugim bomo urejali orodi-
šče. Močno si želimo tudi nove gasilske 
dvorane, zato je naša velika želja, da vse 
načrte uspešno izpeljemo,« je še dodal 
Ogrizek.
PRIZNANJA IN ZAHVALE ZASLUŽNIM 
HAJDINSKIM GASILCEM
Hajdinčani so na letnem občnem zboru 
po tradiciji podelili tudi paket priznanj 
in zahval poleg potrdil o napredovanju. 
V prvem sklopu so priznanja OGZ Ptuj 
prejeli gasilci z daljšim stažem: Anej 
Petrovič, Niko Ogrizek, Karin Muršec, 
Janko Merc, Marko Cartl in Rado Auer 
za 50 let članstva v gasilski organizaciji.
Drugi nagrajenci so: Monika Brodnjak, 

Lucija Majhen, Branko Milošič in Ma-
teja Ogrizek.

TM

Prejemniki priznanj za dolgoletno delo v gasilski organizaciji v družbi podeljevalcev
Foto: Tadej Tement

Prejemnik državnega odlikovanja Branko Milošič

108. občni zbor 
PGD Hajdina

Člani in članice PGD Hajdina so bili 
zadnji v Gasilskem poveljstvu obči-
ne Hajdina, ki so v soboto, 7. marca, 
izpeljali redni, 108. občni zbor. Na 
delovnem srečanju so se hajdinskim 
gasilcem pridružili številni gostje, 
med njimi tudi župan mag. Stani-
slav Glažar, podžupan Franc Krajnc, 
predstavnika OGZ Ptuj in občinskega 
poveljstva, občinska svetnika Nataša 
Fridl in Janko Merc ter predsednik VO 
Zg. Hajdina Zlatko Kondrič. Zaslužnim 
gasilcem so podelili priznanja in za-
hvale.

Monika Brodnjak in Lucija Majhen, prejemnici priznanja OGZ Ptuj
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Občnega zbora so se poleg poveljnika GPO Hajdina Ivana 
Brodnjaka, predstavnikov OGZ Ptuj, sosednjih in prijatelj-
skih gasilskih društev udeležili tudi župan Občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar in podžupan Karl Svenšek, predse-
dnik VO Gerečja vas Marjan Rozman in najstarejši član dru-
štva Stanko Žnidar, vsi pa so gasilcem čestitali za pomoč 
in opravljeno delo. Posebej so pohvalili delo z mladino in 
uspešne nastope tekmovalne enote starejših gasilcev. 
Predsednik gerečjevaških gasilcev Rado Kaisersberger je 
v nadaljevanju predstavil poročilo o delovanju društva v 
minulem letu in orisal potek dogodkov skozi leto, ob tem 
pa pohvalil prav vse člane, ki so pomagali in sodelovali pri 
številnih akcijah in dogodkih. Ob tem je dejal, da so v Ge-
rečji vasi že stekle priprave na praznovanje visokega jubi-
leja – 90-letnice društva, ki bo v letu 2021. 
Operativno poročilu je predstavil poveljnik Uroš Paveo in 
povedal, da je bilo minulo leto pestro in razgibano, da je 
bilo veliko intervencij, da so gasilci pomagali pri odpravlja-
nju posledic po neurju, ves čas pa skrbeli za dobro opera-
tivno pripravljenost in izobraževanje. Posebno pohvalo je 
namenil tudi vsem tekmovalcem in jim čestital za osvoje-
ne pokale.
Poročilo o delu gasilske mladine je predstavila mentorica 
mladine Urška Kiselak, delo starejših gasilcev in uspehe 
pa mentor veteranske ekipe Martin Kaisersberger.
ČESTITKA NAGRAJENCEM IN NOVIM ČLANOM
Na občnem zboru so zaslužnim gasilcem podelili tudi pri-
znanja za napredovanje in požrtvovalno delo ter odlikova-

nja, med letošnjimi prejemniki pa so: Simon Kaisersber-
ger, Mateja Paveo, Aleš Purgaj, Uroš Paveo, Leon Turk, 
Boris Kaisersberger, Petra Habjanič, Mojca Požgan, Ur-
ška Vogrinec Črnezl, Adrej Kancler, Maja Kaisesberger, 
Dejan Veber, Miroslav Zupanič, Janko Vidovič in Silvo Ži-
tnik – slednja sta prejela priznanje za dolgoletno članstvo 
v gasilski organizaciji.
Novi člani PGD Gerečja vas so postali: Nadin, Nadja in Ni-
dan Vikovič.

Besedilo in foto: TM

89. občni zbor PGD Gerečja vas

V soboto, 29. februarja, so se člani in članice PGD Gerečja vas, skupaj jih je 127, sestali na rednem, že 89. letnem občnem 
zboru. Delovno srečanje so začeli s pesmijo domačih pevcev MePZ Društva žena in deklet Gerečja vas, nato pa je sledil 
nagovor predsednika Rada Kaisersbergerja.

Gasilci in gostje na občnem zboru PGD Gerečja vas

Utrinek s slovesne podelitve. V ospredju poveljnik društva Uroš Paveo.

Nova člana PGD Gerečja vas iz družine Vikovič s sve-
čano izjavo v družbi predsednika in poveljnika

Čestitka letošnjim nagrajencem, prizadevnim članom PGD Gerečja vas Janko Vidovič in Silvo Žitnik sta prejela društveno priznanje za dolgoletno delo 
v gasilstvu.

Četrtega maja smo obeležili god sv. Florjana, patrona proti poplavam in požarom ter zavetnika gasilcev. V 
župniji sv. Martina je mašo za gasilce daroval kaplan Primož Lorbek.
Foto: arhiv župnije

Čas drugačen 
tudi za gasilce

V času epidemije je bilo tudi v gasil-
skih krogih marsikaj drugače. PGD 
Hajdina je kot zadnje društvo v Gasil-
skem poveljstvu Občine Hajdina (GPO) 
izpeljalo letno konferenco, potem pa 
se je domala vse ustavilo. Odpoveda-
ni so bili dogodki, tekmovanja, veli-
konočni in prvomajski kresovi, Flor-
janova maša je bila letos drugačna, 
spremljali smo jo na daljavo. A ostalo 
je vsem dobro poznano poslanstvo 
gasilstva in naši prostovoljci so bili 
ves čas v pripravljenosti.
Ivan Brodnjak, poveljnik GPO, je po 
koncu epidemije povedal, da je bilo 
marsikaj, kot so gasilci vajeni v nor-
malnih okoliščinah, a tudi tokrat so se 
znašli, delali so z zdravo mero razuma 
in bili so kot običajno dobro povezani 
na lokalni ravni in širše. 
Potrdil je, da so se ustavile nekatere 
gasilske dejavnosti, Florjanova maša 
je minila brez prisotnosti gasilcev, 
preverjanja operativne sposobnosti 
po društvih niso mogli izpeljati, čaka-

jo na nadaljnja navodila in dogovore. 
»Gasilci so se začeli spet vračati v ga-
silske domove, imeli so že skupne vaje, 
opravili so preglede hidrantov, pone-
kod se vračajo na treninge, tako da se 
zadeve vračajo v normalno življenje. V 
času epidemije smo v GPO organizirali 
skupino 23 prostovoljcev iz vseh ga-
silskih društev v občini, ki bi bili v času 
ekstremnih razmer pripravljeni za inter-
vencije in druge naloge. Izobraževali so 
se na daljavo, a na srečo jih ni bilo treba 

aktivirati.«
Brodnjak je še spomnil, da smo bili v 
spomladanskem času priča tudi izje-
mno sušnemu obdobju. Padla je manj 
kot tretjina padavin kot v običajnih le-
tih in pojavila se je izredno velika ne-
varnost požarov, na kar so opozarjali 
tudi gasilci, je dodal Brodnjak ter ob 
tem izrazil zadovoljstvo, da so ljudje 
to upoštevali in ni bilo intervencij. 

TM
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Epidemija novega koronavirusa pušča posledice tudi na 
področju športa v Občini Hajdina, v društvih in klubih. Po-
časi tudi športno življenje v hajdinski občini vrača v normal-
ne tirnice, a nekaj zagotovo drži – tudi v športu bo od zdaj 
marsikaj drugače.
Sandi Mertelj, predsednik ŠZ Občine Hajdina, stanje med 
klubi in društvi v Občini Hajdina v času bolezni covid-19 
opiše takole: »Trenutna situacija zaradi bolezni covid-19 je v 
določeni meri prizadela tudi športna društva in klube iz Občine 
Hajdina. Ti za zdaj prisilno še mirujejo, kakšne bodo posledice 
trenutnega stanja, pa lahko le ugibamo. Za zdaj pesimističnih 
informacij s strani klubov nimamo, vsekakor pa jih nekaj lahko 
pričakujemo v prihodnjem obdobju. Zagotovo bodo klubi pri-
krajšani za marsikaj, najprej za izpad prihodkov zaradi odpo-
vedi vsakodnevnih aktivnosti (vadnine), nadalje pa za organi-
zacije številnih manjših ali večjih športnih prireditev. 
Zaradi upada gospodarstva so zelo vprašljiva tudi nadaljnja 
sponzorstva in donatorstva gospodarskih subjektov, verje-
tno pa bodo deloma vprašljiva tudi sredstva lokalnih sku-
pnosti. Pričakovati pomoč države v tem trenutku je zagotovo 
preuranjena misel; ta bo najprej morala pomagati številnim 
gospodarskim družbam oz. realnemu sektorju, da ponovno 
zaženejo svoje proizvodnje in projekte. Šele tedaj je pričako-
vati, da bodo klubi lahko deležni določenih sponzorstev oz. 
donacij. Klubi se bodo zato morali osredotočiti na lastne vire, 
pomembno vlogo pri trem pa bo morala imeti tudi lokalna 
skupnost. Glede na pozitiven odnos župana in svetnikov Ob-
čine Hajdina do športa smo skoraj prepričani, da nam bodo v 
največji meri znali priskočiti na pomoč.«
KAKO BO »KORONAKRIZA« VPLIVALA NA ŠPORT V OBČINI 
HAJDINA V PRIHODNJE
Sandi Mertelj: »Delovanje klubov je močno odvisno tudi od 
delovanja njihovih nacionalnih oz. lokalnih panožnih špor-
tnih zvez. Te se bodo zagotovo morale sedaj prilagoditi aktu-
alnim razmeram in se temu ustrezno tudi odzvati. Bojim se, da 
zveze scenarijev trenutno še nimajo, saj so se zadeve praktično 
zgodile čez noč, zato je prihodnost še zelo negotova. Vseka-
kor pa menim, da se bodo zaradi potencialno nastale gospo-

darske krize številna tekmovanja v prvi meri morala poceniti, 
predvsem pa se bodo morale bolj upoštevati možnosti posa-
meznih klubov. Prav tako menim, da se bodo bistveno zmanj-
šala plačila v športu, tako športnikov, sodnikov kot strokovnih 
delavcev. Vsekakor so tudi v marsikaterem lokalnem okolju 
bili finančni vložki enostavno previsoki oz. povsem nerealno 
nastavljeni. Posledično bo morda lahko zopet zaživelo prosto-
voljstvo, ki je nekdaj krasilo celoten šport. Ključna zgodba pa 
mora biti, da šport mora obstajati še naprej, saj je šport po-
membna aktivnost za ljudi in je vpet v vse glavne sfere druž-
benega življenja.«

MS

Športni parki v občini še pred koncem epidemije
Foto: TM, Jože Mohorič

Aktualno stanje športa v Občini Hajdina Novo veliko nogometno igrišče z umetno travo in 
reflektorji na Sp. Hajdini

V tem času nastaja na področju športa v Občini Hajdina, na lokaciji Spodnja Hajdina, sploh največja športna investicija 
– veliko nogometno igrišče z umetno travo in reflektorji.

Gre za investicijo, s katero bodo lahko 
predvsem Otroška nogometna šola 
Golgeter Hajdina in vsi športni klubi iz 
Občine Hajdina nadgradili svoje dose-
danje športne aktivnosti. Igrišče bo na-
mreč zraven ONŠ Golgeter Hajdina na 
razpolago tudi vsem nogometnim klu-
bom iz Občine Hajdina, zagotovo pa 
bodo svoj prostor na tem igrišču lahko 
našli tudi osnovnošolci in rekreativci. 
Prav tako bo v določenih terminih igri-
šče na razpolago drugim nogometnim 
klubom iz regije. Ne smemo pa poza-
biti še na možnost organiziranja večjih 
športnih prireditev.
Investicija se je začela že v letu 2018, 
vmes pa je bilo potrebnega ogromno 

administrativnega dela, ki so ga župan 
in strokovne službe Občine Hajdina 
uspešno reševali. Vmes se je Občina 
Hajdina prijavljala tudi na razpise Mi-
nistrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Fundacije za šport in Nogome-
tne zveze Slovenije, bila pri tem uspe-
šna ter s tem še laže zaprla finančno 
konstrukcijo projekta. 
Letos so načrtovana še zaključna dela 
na igrišču, zraven nasutja zadnjega no-
silnega sloja bosta sledila še položitev 
umetne trave zadnje generacije ter 
nasutje kremenčevega peska in gumi 
granulata. Nato sledita še postavitev 
panelne ograje okrog igrišča, lovilnih 
mrež za obema goloma ter namestitev 

golov in utic za rezervne igralce in de-
legata. Predvidevamo, da bo investicija 
v celoti končana letos poleti.
Šport v Občini Hajdina bo tako s to po-
membno investicijo pridobil dodatno 
veljavo, vsekakor pa dodaten zagon in 
ogromno priložnosti za napredek. Zra-
ven projekta Otroška nogometna šola 
Golgeter Hajdina, s katerim zagotavlja-
mo klubom in društvom podmladek, 
pridobivamo torej še sodoben športni 
objekt, na katerem bo športna vadba 
možna praktično skozi vse leto.

Sandi Mertelj

Šport v Občini Hajdina bo s to pomembno investicijo pridobil dodatno veljavo. Foto: Tadej Tement
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Sklep o zaključku vseh tekmovanj v ligah MNZ Ptuj za tek-
movalno sezono 2019/20 je sprejel izvršni odbor MNZ Ptuj 
na svoji 30. korespondenčni seji. Temu je botrovalo dejstvo, 
da se situacija v zvezi s koronavirusom ni umirila do mere, v 
kateri bi se tekmovanja lahko nemoteno nadaljevala. Podla-
ga za odločitev je bila tudi slediti sklepom, ki jih je sprejela 
NZS, povezano z zaključkom tekmovanj na amaterski ravni, 
in izvedena anketa med klubi MNZ Ptuj, ki so soglasno pre-
dlagali zaključek tekmovanj v sezoni 2019/20.
O sestavi lig MNZ Ptuj za tekmovalno sezono 2020/21 bo 
odločal izvršni odbor MNZ Ptuj, pri čemer bo sledil usme-
ritvam in sklepom krovne nogometne organizacije – NZS. 
S sklepi se v celoti strinjata tudi ekipi iz Občine Hajdina, ki 
tekmujeta v najvišjem rangu tekmovanja v MNZ Ptuj, Gere-
čja vas in Hajdina. »NK Gerečja vas in Hajdina potrjujeta od-
lok NZS o prekinitvi vseh tekmovanj na mladinski in amaterski 
ravni. Glede na trenutne razmere in daljšo prekinitev skupin-
skega treniranja ter idejo, da bi se tekmovanja morebiti lahko 
nadaljevala, vendar pred praznimi tribunami, se nam ne zdi 

smiselno nadaljevati tekmovanja. Razlogi so povezani pred-
vsem z ogrožanjem zdravja vseh nogometnih deležnikov ne 
samo zaradi nevarnosti, povezane z virusom covid-19, ampak 
tudi zaradi dolge pavze treniranja in s tem nepopolne pripra-
vljenosti igralcev, katere posledica bi lahko bile dolgoročne po-
škodbe. Nadaljevanje prvenstva pred praznimi tribunami pa bi 
bilo obenem povezano s prevelikimi stroški, ki bi lahko ogrožali 
obstoj športnega društva v prihodnosti.«

Jože Mohorič, Štajerski tednik

Koronavirus odnesel nadaljevanje nogometne sezone

Letošnje leto je zaradi epidemije koronavisa popolnoma spremenilo nekatere ustaljene tirnice življenja, nič drugače ni 
niti na področju športa. Tako je bila odpovedana večina športnih prireditev in tekmovanj, med drugim tudi spomladan-
ski del sezone v ligah Medobčinske nogometne zveze Ptuj.

Superliga MNZ Ptuj (samo jesenski del):

1. CIRKULANE 12 10 2 0 38:9 32
2. GEREČJA VAS 12 6 4 2 26:15 22
3. BOČ POLJČANE 12 6 3 3 29:11 21
4. MARKOVCI 12 6 3 3 25:22 21
5. BUKOVCI 12 4 3 5 27:30 15
6. HAJDINA 12 4 1 7 23:28 13
7. STOJNCI 12 4 1 7 23:38 13
8. ZAVRČ 12 3 3 6 17:22 12
9. PRAGERSKO 12 3 3 6 20:33 12
10. APAČE 12 2 1 9 11:31 7

Nogometaši Gerečje vasi so po jesenskem delu sezone Superlige zasedali 2. mesto, Hajdina je bila šesta. 
Foto: Črtomir Goznik

MNZ Ptuj posluje stabilno in na realnih osnovah
Konec marca je potekala redna letna skupščina Medobčinske nogometne zveze (MNZ) Ptuj. V skladu z navodili Ministr-
stva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje je potekala v dopisni obliki.

Na skupščini je sodelovalo 27 dele-
gatov. Ti so soglasno potrdili zapisnik 
prejšnje skupščine, poročilo o delu 
in finančno poročilo za leto 2019 ter 
Program dela s finančnim načrtom za 
leto 2020. Več o skupščini in delovanju 
MNZ Ptuj je povedal njen predsednik 
mag. Stanislav Glažar. 
Letos ste skupščino MNZ Ptuj izpeljali v 
dopisni obliki. Kako je potekala?
Mag. S. Glažar: »MNZ Ptuj pokriva 23 
občin na območju upravnih enot Slo-
venska Bistrica, Ptuj in Ormož. Vklju-
čenih je 34 klubov velikega nogometa 
in še veliko klubov s področja futsala. 
Predstavljamo pomemben segment v 
okviru NZS, saj smo po številu klubov 
in drugih kriterijev takoj za Ljubljano in 
Mariborom. Naši klubi nas odlično za-
stopajo v različnih rangih lig Nogome-
tne zveze Slovenije: 1. liga – Aluminij, 
2. liga – Drava, 3. liga – Podvinci, Videm 
in Slovenska Bistrica.
Glede na veliko število delegatov za 
skupščino in v skladu z navodili Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje 
ter številnih državnih institucij je bila 
skupščina dopisna. Gradivo je bilo pri-
pravljeno kot pretekla leta, vsebovalo 
je opis realizacije programa dela s fi-
nančnim delom in program za tekoče 
leto. Omenjeno je kot gradivo za skup-
ščino pripravil Izvršni odbor, potrditev 
na skupščini pa je bila soglasna.«
Lahko na kratko orišete finančno poro-
čilo za leto 2019 – prihodki, odhodki?
Mag. S. Glažar: »Zveza posluje stabilno 
in na realnih osnovah. Program dela za 
preteklo leto je bil uspešno realiziran. 
Tekmovanja, turnirji in različna sre-
čanja so bili organizirani na visokem 
nivoju in v skladu s tekmovalnimi pro-
pozicijami. Zadovoljni smo tudi z rezul-
tati naših ekip tako v ligah Nogometne 
zveze Slovenije kot v ligah MNZ Ptuj. 
Prihodkov in tudi odhodkov je imela 
zveza v višini dobrih 80 tisoč evrov.« 

Kaj predstavlja največji delež na pri-
hodkovni in kaj na odhodkovni strani?
Mag. S. Glažar: »Zveza pridobiva sred-
stva za delovanje s strani Nogometne 
zveze Slovenije, članarine klubov in 
društev velikega in malega nogometa 
ter sponzorjev in donatorjev, ki vidijo v 
nogometu interes za pomoč in lastno 
promocijo. Nikakor ne smemo poza-
biti številnih prostovoljcev v zvezi in 
klubih, brez katerih tekmovanja ne bi 
potekala tako uspešno.
Pri odhodkih je največ sredstev po-
trebnih za organizacijo tekmovanj in 
turnirjev. Tukaj se pojavljajo stroški za 
prevoze, nagrade, materialni stroški, 
strokovni kader, prehrano, žoge, opre-
mo, izobraževanje sodnikov in trener-
jev idr. Smo ena redkih zvez, ki nima 
zaposlenih oseb, kar nam pomaga pri 
finančni stabilnosti. Zveza bo to leto 
operirala z manj sredstvi kot prejšnje 
obdobje, ker ne bomo več vodili 3. slo-
venske lige, ki nam je bila poverjena s 
strani Nogometne zveze Slovenije.«
Kaj bi izpostavili iz načrta dela za leto-
šnje leto?
Mag. S. Glažar: »Ob vseh aktivnostih v 
zvezi z vodenjem tekmovanj bi za letos 

izpostavil tekmovanje za Regions Cup. 
To je tekmovanje članskih amaterskih 
reprezentanc, kjer smo v preteklosti že 
bili uspešni. Dvakrat smo z reprezen-
tanco MNZ Ptuj predstavljali Slovenijo 
na nadaljnjem tekmovanju, in sicer v 
Ukrajini in San Marinu. Reprezentanco 
pod vodstvom ambicioznega trenerja 
Aleša Čeha smo že izbrali ter se nade-
jamo dobrih iger in temu primernega 
rezultata.«

Jože Mohorič, Štajerski tednik

Plaketa za Sandija Mertlja, priznanji za Slavka Burjana in Romana 
Glažarja

Na skupščini MNZ Ptuj na podlagi pravilnika in zapisanih kriterijev vsako leto 
podelijo plakete in priznanja nekaj posameznikom. Letos so jih prejeli:

 – plaketa: Sandi Mertelj (Otroška nogometna šola Hajdina);
 – priznanja: Slavko Burjan (Hajdoše), Janko Obran (Markovci), Renato Bračič 

(Videm), Boštjan Koren (Spodnja Polskava), Dušan Kotnik (Zgornja Polska-
va), Marjan Šibila (Videm), Roman Glažar (Medobčinsko društvo nogome-
tnih sodnikov Ptuj).

Prejemnik plakete Sandi Mertelj je po podelitvi povedal: »Prejeta plaketa 
MNZ Ptuj je odraz več kot 20-letnega dela v nogometu, ki se je najprej odražalo v 
vlogi igralca, nato trenerja, sedaj pa vedno več tudi v vlogi organizatorja. Hvala 
tistim, ki so to opazili. Vsekakor pa je dobljena plaketa tudi dodatna spodbuda in 
obveza za naprej.«

Mag. Stanko Glažar, predsednik MNZ Ptuj: »MNZ 
Ptuj predstavlja pomemben segment v okviru NZS, 
saj je po številu klubov in drugih kriterijev takoj za 
Ljubljano in Mariborom.«
Foto: Črtomir Goznik
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POČNIMO STVARI, ZA KATERE PREJ 
NI BILO ČASA
Prav gotovo so v vsaki družini stvari, 
za katere nikoli nismo našli časa, ker 
so bile vedno določene druge stva-
ri, ki so imele prednost. Na primer 
pospravljanje omar, sortiranje igrač 
po starosti, barvanje stene v sobi, 
slikanje, vrtnarjenje, igranje kart 
idr. Ta čas, ko smo več časa doma 
ali smo doma cele dneve, je lahko 
velika priložnost, da kot družina ve-
liko teh stvari počnemo in preizku-
simo skupaj. Pomembno je, da pri 
načrtovanju vključimo tudi otroke. 
S tem, ko nekaj počnemo skupaj, se 
pogovarjamo in spoznavamo. Za to 
nam je prej ponavadi primanjkovalo 
skupnega časa. Tudi če se kdaj samo 
dolgočasimo, ni nič narobe.
DIGITALNO DRUŽENJE VRSTNIKOV
Ker so osebni stiki z vrstniki nezaže-
leni oziroma prepovedani, je digital-
no druženje naenkrat pomembno 
in splošno odobravano. Starši smo 
tukaj pred izzivom, kako našim otro-
kom določiti, koliko časa so lahko na 
družbenih omrežjih in pred ekrani 
nasploh. Tukaj moramo biti fleksibil-
ni in otrokom dovoliti več časa pred 
ekrani, kot bi si mi drugače želeli, 
vendar jih moramo vseeno časovno 
omejiti.
Ločiti moramo tudi čas, ko otrok 
potrebuje računalnik za šolske ob-
veznosti, in čas, ki ga potrebuje za 
druženje s prijatelji. Časa, ki ga pre-
živi pred računalnikom za potrebe 
šolskega dela, ne smemo vštevati k 
času, ki jim je namenjen za druženje 

in skupinsko igranje videoiger.
Zdaj je morda tudi čas, ko lahko s 
svojim otrokom ali mladostnikom 
skupaj odigramo kakšno videoigri-
co in se pustimo podučiti na tem 
področju. Morda bomo potem celo 
razumeli njihovo navdušenje.
KONFLIKTI NE BODO IZGINILI – 
KAM IN KAKO Z NJIMI
Konflikti, prerekanje, slabi odnosi, 
napetosti v družini, tako med brati 
in sestrami kot med starši in otroki, 
s pojavom krize seveda ne bodo iz-
ginili. Lahko da se bodo pri nekate-
rih družinah še okrepili in poglobili. 
Pri določenih družinah, kjer zato, ker 
člani niso navajeni toliko časa preži-
veti skupaj, se bodo morda pojavili 
na novo. Če teh konfliktov ni moč 
obvladati in se stopnjujejo, je prav, 
da se obrnete na zunanjo pomoč ali 
morda samo po nasvet. 
OBČUTKI STRAHU IN NEGOTOVO-
STI – KAM Z NJIMI
Vprašanje, ki bi ga morda morala 
postaviti na prvo mesto. S pojavom 
koronavirusa smo naenkrat izposta-
vljeni nepredvidljivim spremembam 
in s tem povezanemu strahu, stresu 
in negotovosti. Pojavljajo se vpra-
šanja: Bom ostal zdrav? Bodo moji 
člani družine ostali zdravi? Bomo 
preživeli? Bom obdržal zaposlitev? 
Kako dolgo bodo še zaprte šole, vrt-
ci? Bom lahko finančno in material-
no preskrbel otroke? Bo tega sploh 
kdaj konec? In še številna vprašanja. 
Najhuje je, da je situacija zelo ne-
predvidljiva in da na večino vprašanj 
ni takojšnjih odgovorov. 

Pomembno je, kako se spopademo 
z vsemi temi občutki in da se zave-
damo, da naši občutki in naš nemir 
vplivajo na občutek varnosti pri 
otrocih in mladostnikih. Dobro bi 
bilo, če otroci čutijo in doživijo, da 
smo ostali pristni, to pomeni, da pri-
znamo, če nas je strah. Pomembno 
pri tem pa je, da jim pri tem damo 
vedeti, da svoj strah obvladamo in 
da smo umirjeni in smo oseba, na 
katero se lahko naslonijo.
Če potegnemo črto, se lahko vpraša-
mo, ali trenutno doživljamo neko dru-
žinsko renesanso, ki nas pelje v nove, 
boljše čase, ali gre le za trenutno sta-
nje, ki se bo z vrnitvijo v »predkorona 
čase« končalo in zavilo v stare tirnice. 
Vse bo pokazal čas. Kakor koli že, po-
skušajmo ohraniti pozitivne vidike, ki 
smo jih imeli možnost okusiti: ustavi-
mo se, posvetimo drug drugemu, ne 
tekajmo od ene otrokove aktivnosti 
k drugi, iz enega trgovskega centra v 
drugega, jejmo hrano, ki smo si jo pri-
pravili doma. Vzemimo vse to kot pri-
vilegij, ki ga v teh negotovih časih še 
kako potrebujemo.

Irena Rojko,
vodja preventivnega dela programa 

Mostovi (Ars Vitae)

Družinsko življenje v času epidemije – katastrofa ali 
nova priložnost?

Če smo morda prve dni, ko se je za-
prlo javno življenje, celo stvar videli 
kot popolno katastrofo, kot nekaj ne-
pojmljivega, danes situacija kaže še 
druge plati. Predvsem na področju 
družinskega življenja in okoljske situ-
acije. Ker nisem strokovnjak za okolj-
sko problematiko, se bom posvetila 
spremembam v družinskem življenju, 
ki me osebno prizadevajo in s kateri-
mi se ukvarjam tudi v službenem času 
kot vodja preventivnega dela progra-
ma Mostovi v Društvu Ars Vitae, kjer 
med drugim tudi individualno delam 
z družinami, ki se srečujejo z različni-
mi izzivi, predvsem na področju vzgo-
je. Vedeti moramo, da smo se skoraj 
čez noč znašli v novi, izjemni situa-
ciji, tako otroci kot starši, ko na novo 
strukturiramo naš čas, naš vsakdan in 
naše navade.
NAČRTOVANJE IN VZPOSTAVLJANJE 
RUTINE IN URNIKA
Z ukinitvijo javnega življenja, odpo-
vedjo športnih, kulturnih in drugih 
prireditev ter vsega, kar združuje več 
ljudi na enem mestu, se je naenkrat 
pojavil tudi časovni vakuum in ljudje 
so naenkrat postali lastniki večjih koli-
čin prostega ali bolje rečeno nestruk-
turiranega časa. Prav tako smo dobili 
navodilo, da moramo ostati doma. In 
kaj sedaj? Zelo dobrodošlo in v veliko 
pomoč je, če že od vsega začetka sku-
paj z otroki vzpostavimo in načrtuje-
mo dnevno rutino: vstajanje, zajtrk, 
pri predšolskih otrocih čas za igranje, 
pri šoloobveznih otrocih čas za uče-
nje – v enem ali dveh delih, odvisno, 
koliko dela oziroma nalog dobijo s 
strani šole – kuhanje, obroki, čas, ko 
gremo ven na prosto, gibanje, za sta-
rejše otroke čas za računalnik, telefon 
idr. Otroci potrebujejo načrtovanje in 
rutino, da se počutijo varne, obenem 

pa preprečimo družinski kaos in vzpo-
stavimo red.
KO OTROŠKA SOBA POSTANE UČIL-
NICA IN KO NAJ BI STARŠI POSTALI 
UČITELJI
Z zaprtjem šol in uvedbo šolskega 
dela prek spleta smo se starši kar na-
enkrat znašli pred vprašanjem: Kaj in 
kako? Najprej se moramo zavedati, da 
zdajšnja situacija ni primerljiva s situ-
acijo, ko je otrok doma delal samo do-
mačo nalogo in ponavljal snov, tem-
več da gre za samostojno učenje od 
doma, podprto s strani šole. Pri tem je 
najboljše, da pri tem skupaj z otrokom 
vzpostavimo neko rutino, kdaj bo »v 
šoli« – najbolje dopoldan – in da mu 
jasno predočimo, da je tudi ta šola 
od doma njegova naloga, dolžnost in 
odgovornost ter da smo starši samo 
opazovalci in spremljevalci njegove-
ga učnega procesa. Zavedam se, da 
so med posameznimi otroki, kar se 
tiče samostojnosti pri učnem delu, 
precejšnje razlike. Medtem ko so ne-
kateri otroci sposobni samostojno 
opraviti vse naloge, drugi potrebuje-
jo nenehno navzočnost, spodbudo in 
pomoč staršev. Morda je ravno sedaj 
pravi čas za izziv, da otroka postopo-
ma naučimo večje samostojnosti pri 
učnem delu. To v začetku zahteva več 
časa in energije, vendar se nam kmalu 
obrestuje. Pri otrocih na nižji stopnji, 
še posebej v prvi triadi, sta naša priso-
tnost pri procesu učenja in naš vložen 
čas večja kot kasneje v višjih razredih. 
Kaj storiti, če otrok posamezne snovi 
ne razume? Ne vskočite takoj z raz-
lago, temveč mu postopoma dajajte 
nasvete, da pride sam do rešitev. Pu-
stite ga, da razmisli, da sam poišče 
odgovore, rezultate, rešitve. Če niti vi 
niti otrok niste prepričani o razume-
vanju določene učne snovi ali teme, je 

boljše, da jo pustite ob strani in se po 
pomoč obrnete na učitelja. V zadnjem 
času se na spletu pojavljajo tudi po-
snete razlage določenih snovi, ki so 
jih posneli študentje različnih fakultet 
(razlagamo.si) in pridejo prav pred-
vsem učencem višjih razredov in sre-
dnješolcem. . Pri učencih, ki imajo že 
drugače večje težave pri učenju in po-
trebujejo dodatno strokovno pomoč, 
je v teh časih še težje. Ponavadi je 
tako, da pri teh učencih (in največkrat 
tudi starših) šepa tudi osnovno raču-
nalniško znanje in težko spremljajo že 
navodila, ki jih pošiljajo šole. Šole se 
trudijo, da bi čim bolj pomagale tem 
otrokom, da ne bi ostali preveč zadaj. 
Pomembno je, da šolsko učenje doma 
ne predstavlja in ustvarja dodatne-
ga stresa v odnosu starši – otroci.
DAJMO OTROKOM (VEČJO) ODGO-
VORNOST PRI DRUŽINSKIH OPRAVI-
LIH 
Ker imamo več časa, lahko otroke 
naučimo veliko novih stvari, ki niso 
povezane s šolskim znanjem, ampak 
z našim skupnim družinskim življe-
njem. Tukaj imam v mislih gospodinj-
ska opravila in razna opravila okrog 
hiše. Največkrat se tega učenja v časih 
pred korono nismo lotili, ker za učenje 
teh dejavnosti potrebujemo več časa 
in potrpljenja ter smo jih raje opravili 
sami. Seveda moramo tudi tukaj upo-
števati starost otroka, da ga ne učimo 
in mu ne nalagamo opravil, ki jim še 
ni kos. Lahko pomagajo pri kuhanju, 
morda celo sami skuhajo kakšno jed, 
pomagajo pri spravilu drv, preko-
pavanju vrta idr. Pomembno je, da 
jim damo vedeti, da so pomemben 
člen naše družine. Otroci imajo radi, 
če lahko prevzamejo odgovornost 
za kakšno stvar in da jim zaupamo.

Življenje se je v večini družin v času nove realnosti, ki ji rečemo covid-19 in smo ji priča več kot dva meseca, postavilo 
na glavo. Ali morda na noge? Presenetljivo se mi zdi, kako hitro smo se privadili tej novi realnosti, brez pretiranega 
»jamranja« in upiranja. Kot bi to počeli že ničkolikokrat.

V hvaležen spomin

1. Anton Rogina, Sp. Hajdina 12a.
2. Marija Fehratovič, Sp. Hajdina 76.
3. Ivana Grdina, Gerečja vas 98.
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Država tudi ni pravočasno poskrbela za 
zaščitno opremo. S tem mislim maske, 
rokavice in razkužila. Ljudje, ki so v lekarni 
hoteli kupiti omenjena zaščitna sredstva, 
so bili razočarani in v skrbeh. Na račun tega 
smo slišali marsikatero kritiko. V resnici pa 
zaščitne opreme nismo imeli dovolj niti za 
lastno uporabo. Pri tem gre za izdelke, ki 
smo jih običajno prodajali v zelo majhnih 
količinah, kot drugo pa že od začetka 
izbruha bolezni novega koronavirusa na 
Kitajskem niso bili dobavljivi, čeprav še ni 
bilo potrjenih primerov v Evropi.
Lekarne smo ostale ves čas krize odprte, 
kajti mi ne moremo komunicirati s 
svojimi pacienti po telefonu. Marsikatere 
zdravstvene organizacije so omejile izvajanje 
storitev na nujne primere. V lekarnah pa se 
je zgodilo ravno obratno. Z odredbo Vlade 
Republike Slovenije o omejitvi izdaje zdravil 
na mesečno terapijo in izdajo zdravil brez 
recepta na eno škatlico se je število pacientov 
v lekarnah še povečalo. Izdaja zdravil brez 
recepta je še zmeraj omejena na eno škatlico. 
Zaradi tega smo bili primorani tudi skrajšati 
delovni čas lekarne, kajti če smo hotele, da 
poteka delo v lekarni nemoteno, smo morale 
biti v lekarni vse zaposlene. K sreči so ti dnevi 
za nami in imamo lekarno ponovno odprto 
med tednom od 8.00 do 18.00 in v soboto od 
8.00 do 12.00.
Kljub rahljanju ukrepov, ki smo jim priča te 

dni, se moramo še zmeraj vesti odgovorno. 
Redno si moramo umivati in razkuževati 
roke, upoštevati medsebojno razdaljo in 
nositi zaščitne maske. Le s takšnim vedenjem 
bomo preprečili nove okužbe.
Vsem obiskovalcem Lekarne pri Sv. Martinu 
se zahvaljujem za razumevanje in strpnost, 
ki ste ju pokazali. Pohvalila bi vas tudi, ker 
ste se in se še dosledno držite navodil, čeprav 
se vam verjetno kdaj zdijo nepotrebna in 
nesmiselna.
Pomembna je tudi zdrava prehrana. To je 
prehrana, ki vsebuje veliko svežega sadja 
in zelenjave. Ta prispeva k normalnemu 
delovanju imunskega sistema. Za krepitev 
imunskega sistema imajo nekateri vitamini 
še posebno vlogo. To so: vitamini D, C in E.
Za dvig imunskega sistema je potrebna 
tudi redna telesna aktivnost. Za starejše je 
priporočljiva hoja vsaj pol ure na dan, večkrat 
na teden. Za mlajše pa je priporočljivo vsaj 
150 minut zmerne aerobne aktivnosti in 75 
minut intenzivne aktivnosti (tek, hitra hoja) 
na teden.
Telesna aktivnost in dobra prehrana imata 
ugoden učinek na spanec, ki je izrednega 
pomena za delovanje imunskega sistema. 
Utrujeno telo je mnogo dovzetnejše za 
škodljive organizme in se jim mnogo težje 
upira kot spočit organizem.
Želim vam, da ostanete zdravi, da 
upoštevate navodila, tako kot ste jih do 

sedaj, in ostanete optimisti. Tudi tega 
znanstvenofantastičnega filma, ki ga sedaj 
živimo, bo enkrat konec.

Metoda Meško Žitnik
Lekarna pri Sv. Martinu

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina
02 620 78 87

info@lekarna-martin.si

Lekarna in epidemija covid-19

Lekarne je epidemija covid-19 našla nepripravljene. Pri tem mislim na ustrezne institucije, ki bi nam morale dati na-
vodila. Vsaka lekarna se je znašla po svoje. Me smo za obiskovalce lekarno zaprle in delale skozi linico. Tako smo se 
zavarovale pred nevarnostjo virusa, pri tem pa si nakopale dodatno delo in podaljšale čakalne vrste pred lekarno.

VELJA SI ZAPOMNITI
Še nekaj zlatih pravil, ki se jih držite, če želite zmanjšati okužbe s katerim koli virusom, ne le z novim koronavirusom: 

 – Ne zahajajte v zaprte prostore, v katerih se zadržuje veliko ljudi, kot so na primer nakupovalna središča. Po hrano hodite v 
manjše trgovine, kjer ni gneče, na tržnico na prostem ali si pa jo naročite prek spleta.

 – Prostore, v katerih se zadržujete, redno zračite, tako doma kot v službi.
 – Temeljito si umivajte roke z milom in dovolj toplo vodo. Ko tega nimate na voljo, si jih razkužite z razkužilom, ki vsebuje vsaj 60 

odstotkov alkohola.
 – Z rokami se ne dotikajte nosu, ust in oči.
 – Ne jejte in ne pijte za drugimi.

Utrinek iz hajdinske lekarne, kjer še vedno veljajo 
posebna navodila. Foto: arhiv lekarne
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Obkanalska asfaltirana kolesarska pot, ločena od avtomo-
bilske ceste na ozemlju Občine Hajdina iz smeri Term Ptuj, 
vsebuje dve urejeni postajališči v Hajdošah in v Slovenji 
vasi, kjer se mimo AMZS Centra kartinga in moto športa 
približamo po novourejeni makadamski poti stari strugi 
reke Drave pri lokaciji ponovno za mladino zelo prilju-
bljene dravske plaže v Slovenji vasi. Če nadaljujemo pot 
v smeri Zlatoličja proti sosednji Občini Starše in naprej do 
Miklavža, bomo prevozili zelo priljubljeni del kolesarske 
poti s stikom z reko Dravo v Spodnjem Podravju v smeri 
Maribora. Vedno bolj priljubljena pot je zelo dobro ozna-
čena s signalizacijo, kjer lahko vedno sledite zapisu Drava 
Bike, ki ponazarja mednarodno prepoznavno daljinsko ko-
lesarsko pot. Letos so bile dodatno nameščene tudi table, 
da se kolesarji držijo navodil, saj je pot v prvi vrsti name-
njena kmetovalcem in gozdarjem.
Pot je kolesarska hrbtenica od izvira Drave v italijanskem 
kraju Toblach, ki se vije po avstrijski Koroški do Dravograda, 
kjer se pri Dravogradu nadaljuje v Slovenijo in pri Središču 
ob Dravi preide na Hrvaško in nadaljuje mimo Varaždina 
do Legrada, kjer se v Dravo izliva reka Mura. Kot zanimi-
vost lahko omenimo, da je Dravska kolesarska pot samo 
med Ptujem in Mariborom prevozna po levi in desni strani 
ter pomeni imenitno zanimivost in konkurenčno prednost 

na poti. Številne zanimivosti ob poti vam bodo popestrile 
kolesarsko popotovanje v smeri Avstrije ali Hrvaške, kjer se 
boste lahko pri številnih gostinskih ponudnikih okrepčali 
in nadaljevali pot.
V roku petih let bo končana celotna varna trasa po sloven-
skem ozemlju, kjer se bo lahko celotna družina varno in 
ločeno od lokalnih avtomobilskih cest popeljala po eni iz-
med najbolj pisanih evropskih daljinskih poti, kateri se do-
dajajo številne kolesarske povezave, saj si želimo, da ljudje 
spoznajo tudi notranjost dežele ob Dravi, najbolj vodnati 
reki v Sloveniji.
V projektu Dravske kolesarske poti sodelujejo: Mariborska 
razvojna agencija kot vodilna institucija v partnerskem 
sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastruk-
turo, Zavod za turizem Maribor - Pohorje, ZRS Bistra Ptuj 
in RRA Koroška. Več informacij lahko najdete na spletni 
strani www.dravabike.si ali na Facebooku pod Drava Bike 
ali #DravaBike. V želji, da se čim več kolesarjev poda na to 
čudovito kolesarsko pot, bomo v naslednji številki pripravili 
zanimiv potopis na poti iz Občine Hajdina do Maribora in čez 
Ptuj nazaj domov. Zelo slikovita in ravninska pot poteka tudi 
skozi sosednji Ptuj v smeri Ormoža. Se srečamo ob Dravi!

Matija Brodnjak

Vzorno urejen odsek Dravske kolesarske poti na 
območju Občine Hajdina

Dravska kolesarska pot s 145 kilometri povezuje 18 slovenskih občin v skupnem projektu, ki je zelo pomemben kot 
turistični produkt, prav tako pa je idealna možnost za rekreacijo občanov.

Dravska kolesarska pot na območju hajdinske občine 
Foto: arhiv Zavoda za turizem Maribor

Nove table – navodila kolesarjem
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Glavne aktivnosti, povezane s praznovanjem svetovnega 
dne čebel, koordinira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slove-
nije. V ta namen je vzpostavljena tudi spletna stran www.
worldbeeday.org, na kateri najdete koristne informacije, 
povezane s praznovanjem.
ČEBELE IN DRUGI OPRAŠEVALCI IZREDNO POMEMBNI
Dr. Peter Kozmus iz ČZS je poudaril, da letos čebelarske ak-
tivnosti močno kroji širjenje virusa covid-19, zato v zvezi 
ne bodo organizirani dogodki kot v preteklih dveh letih, 
bo pa zaradi tega več aktivnosti potekalo prek medijev, 
spletnih javljanj in različnih objav na družbenih medijih, 
da so informacije čim bolj dosegljive širši javnosti. 
Glavni namen SDČ ni praznovanje, poudarjajo na ČZS, am-
pak predvsem ozaveščanje širše javnosti, da so čebele in 
drugi opraševalci izredno pomembni, da so čebele v za-
dnjem obdobju na veliko področjih ogrožene ter kaj mo-
ramo kot skupnost in posamezniki narediti v prihodnosti, 
da bomo čebele ohranili v prihodnje.

NABOR AKTIVNOSTI ZA BOLJŠE PREŽIVETJE ČEBEL
Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je do-
segljiv na spletni strani ČZS).
V okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prosto-
rih) sejemo, sadimo medovite rastline.
Ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin.
Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
Nakup medu in drugih čebeljih pridelkov pri najbližjih če-
belarjih.
Moralna podpora čebelarjem. 
Odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno 
namestitev čebel.
Zmanjšana uporaba pesticidov, škodljivih čebelam.
Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred 
škropljenjem s pesticidi.
»Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje, 
kaj lahko naredi dobrega za čebele in druge opraševalce. 
Ob tem pa moramo še vedeti, da s tem, ko pomagamo 
čebelam, pomagamo tudi drugim organizmom in ne na-
zadnje tudi ljudem. Čebele namreč za dober razvoj in ži-
vljenje potrebujejo skoraj enake življenjske pogoje kot lju-
dje – čisti zrak, vodo in zdravo okolje brez onesnaženosti. 
Takšno okolje pa je tudi bolj zdravo za življenje ljudi. Zato 
varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v bolj zdravem 
okolju,« je med drugim še zapisal dr. Peter Kozmus iz ČZS. 

TM

20. maj – svetovni dan čebel

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je 20. decembra 2017 v New Yorku na pobudo Slovenije 20. maj 
razglasila za svetovni dan čebel (SDČ). Letošnje praznovanje svetovnega dneva čebel bo malo drugačno, a na Čebelarski 
zvezi Sloveniji so pripravili vrsto zanimivih aktivnosti, povezanih s praznovanjem.

Čebelnjak pri Žumrovih v Hajdošah je odet v čudovite barve. Foto: TM


