
Poštnina plačana pri pošti 2251 PTUJLeto XXII, št. 3, julij 2020GLASILO OBČINE HAJDINA

Fo
to

: T
M

Zbirni center Hajdina opremljen z ograjo 
in kamero

Župan čestital častnemu občanu Viktorju 
Gojkoviču

Sprejem za minimaturante, naj učence in 
naj dijake

Podeljene nagrade Športnik leta 2019

Poletna šola tenisa



3

Julij 2020

Letošnje poletje malo drugače!

Močno smo že zakorakali v julij, čas počitnic 
in dopustov. Letošnje šolsko leto se je zaradi 
koronavirusa in posledično pandemije 
končalo malo drugače kot v preteklosti. 
Večina šolarjev, dijakov in študentov je 
vzgojno-izobraževalne vsebine absorbirala 
na daljavo. Vsekakor je bilo zanje to nekaj 
novega, nova izkušnja, saj so bili uporabljeni 
različni novi prijemi ter prilagojene oblike in 
metode dela. Za nekatere je bilo zanimivo, za 
druge manj zanimivo ali celo težje. Zahvala 
gre tistim, ki so jim pri tem pomagali z 
zagotavljanjem tehničnih pogojev. Vsekakor 
pa so vsi pogrešali druženje s sošolci in 
prijatelji. 
Smo pa veliko bolj vsi ponosni na rezultate, 
ki so jih naši osnovnošolci dosegli v šolskih 
in obšolskih dejavnostih. Nikakor ne smemo 
pozabiti izpostaviti naših izjemno uspešnih 
dijakov. Imeli smo kar štiri dijake iz Občine 
Hajdina, ki so bili proglašeni za najuspešnejše 
v ptujskih in mariborskih srednjih šolah. 
Iskrena čestitka vsem. Želimo jim uspešna 
študijska leta. Za vse te smo na občini 
pripravili zahvalni sprejem in jih povabili k 
delu Komisije za mlade, ki je v preteklosti 
predlagala številne smiselne ukrepe. 

Pohvaliti velja njihova prizadevanja za 
pridobitev certifikata »Mladim prijazna 
občina« in subvencioniranje komunalnega 
prispevka, ki je skupaj s sprejetim prostorskim 
načrtom poskrbel, da se nam v občini število 
prebivalcev povečuje. Poudariti je treba, da 
je subvencioniranje komunalnega prispevka 
za mlade v višini 40 % in mlade družine v 
višini 50 % izkoristilo kar veliko število naših 
občanov.
Izbruh pandemije koronavirusa ni spremenil 
le izvajanja šolskega procesa, ampak je 
vplival na življenje in delo naše celotne ožje 
in širše skupnosti. Še enkrat se zahvaljujem 
vsem, ki so delovali v okviru razširjenega 
Štaba Civilne zaščite, prostovoljcem, šiviljam 
in vsem tistim, ki so pomagali pri zajezitvi 
te bolezni. Zahvala gre tudi vsem občanom 
in občankam, ki ste striktno upoštevali vsa 
navodila. Proces še ni končan, virus je še vedno 
med nami, zato tudi v prihodnje apeliram na 
previdnost in upoštevanje vseh predpisanih 
ukrepov. Predvsem pa pazite na starejše.
Vsakoletni prireditvenik, ki ga zapolnimo s 
prireditvami in projekti naših ustvarjalnih 
društev, je bil tudi letos izjemno pester. Žal 
sedaj ugotavljamo, da številne prireditve 
in dogodki, skupščine, občni zbori in druga 
druženja zaradi nastale situacije odpadajo. 

Prav je tako, ker se moramo zavedati dejstva, 
da je v tem trenutku najpomembnejše 
zdravje.
Tudi občinski programi so v nekaterih 
delih okrnjeni, trudimo pa se, da izvajamo 
predvidene investicije, ki so bile sprejete v 
proračunu za to leto. Sredstva se zbirajo skozi 
celotno koledarsko leto in tudi realizacija 
projektov bo potekala v skladu s terminskim 
planom. Lahko pa z veseljem povemo, da 
smo že potrdili tudi proračun občine za 
naslednje leto. Vse dejavnosti so načrtovane 
na osnovi realizacije preteklih let, medtem 
ko so investicijski projekti zajeti iz načrta 
razvojnih programov, ki so jih predlagali 
vaški odbori in občinski svetniki. Stremimo k 
realizaciji ciljev, ki smo si jih v viziji in strategiji 
razvoja naše lokalne skupnosti zadali. Vsem 
naštetim deležnikom skupaj z občinsko 
upravo se zahvaljujem za konstruktivno in 
aktivno delovanje. Samo homogeni smo 
lahko uspešni, kar pa smo mi v preteklosti že 
večkrat dokazali.

Lepo izkoristite poletne dni, pazite nase in 
ostanite zdravi.

Mag. Stanislav Glažar,
župan Občine Hajdina

Julij 2020

2

UVODNIK 

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.

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

Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina,
do ponedeljka, 17. avgusta 2020.

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

Občina Hajdina in TD Mitra Hajdina

 

VABILO NA POLETNE 
DELAVNICE 

Kulturno društvo Skorba bo v sodelovanju z 
VO Skorba tudi v letošnjem poletju pripravilo 
za otroke aktivno preživljanje prostega časa. 
 
Kje: v Domu krajanov Skorba 

Kdaj: od 12. do 14. avgusta 2020 

Ura: od 15.30 do 19.00 

 

 SREDA, 12. 8. 2020: Ustvarjalne delavnice z različnimi naravnimi materiali, 

športno-zabavne igre, otroška kuharija 

ČETRTEK, 13. 8. 2020: Spoznavanje osnov robotike in programiranja s 

pomočjo lego kock (za to delavnico je obvezna prijava na: 

http://www.maliustvarjalci.si ali 

https://www.facebook.com/events/381559662806761/ ali 

http://maliustvarjalci.si/delavnice/kulturno-drustvo-skorba-hajdina/ 

Ta dan bodo tudi druge delavnice: ustvarjalne delavnice, otroška kuharija. 

PETEK, 14. 8. 2020: Gremo na pot skrivnih dogodivščin 

Zaradi lažje organizacije prosimo, da prijavite otroke do petka, 7. 8. 2020, na 

telefon: 031 222 873 (Renata), 040 812 767 (Anita) ali e-mail: 

renata.gabrovec4@gmail.com. 

Predšolski otroci potrebujejo spremstvo staršev. 

Skupaj bomo poskrbeli za varnost in upoštevali zdravstvene ukrepe. 

Poskrbite tudi za zaščito pred soncem in komarji. 

VABLJENI SKUPAJ Z NAMI NA POT POLETNIH DOGODIVŠČIN! 

 

KD SKORBA                                                         VO SKORBA 

Pošta Hajdina z novim delovnim časom

Pošta Slovenije je obvestila, da pošta 2288 Hajdina od 4. julija 
2020 posluje po novem delovnem času:
PONEDELJEK, SREDA, PETEK: 
9.00–12.00 in 13.00–16.00
TOREK, ČETRTEK: 9.00–11.00 in 
15.00–18.00
SOBOTA: zaprto
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10. redna seja občinskega sveta

 – Sklepi in zapisnik 9. redne seje.
 – Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2021.
 – Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske 

uprave Občine Hajdina, s katerim se določajo organi-
zacija in delovno področje Občinske uprave Občine 
Hajdina, način vodenja občinske uprave ter urejajo 
druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske upra-
ve.

 – Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč dru-
žini na domu – socialne oskrbe – in določitvi subven-
cioniranja cene storitve pomoči družini na domu – 
socialne oskrbe za leto 2020, s katerim Občinski svet 
Občine Hajdina soglaša, da znaša ekonomska cena 
storitve pomoči na domu: ob delavnikih 19,82 EUR na 
uro, v nedeljo 24,37 EUR na uro, na praznik 25,51 EUR 
na uro.

 – Cena storitve za uporabnika socialne oskrbe na 
domu znaša: ob delavnikih 19,82 EUR na uro, v nedeljo 
24,37 EUR na uro, na praznik 25,51 EUR na uro. Razliko 
do polne cene storitve bo Občina Hajdina kot sub-
vencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna v 
višini 77,4 %. Stroške strokovne priprave bo občina, 
sorazmerno številu uporabnikov, v višini 100 % po-
krivala iz sredstev občinskega proračuna. V skladu s 
6. členom Pravilnika o standardih in normativih soci-
alnovarstvenih storitev Občina Hajdina soglaša z od-
stopanjem od normativa števila efektivnih ur zaradi 

posebnosti naselja na 100 efektivnih ur na eno nepo-
sredno izvajalko na mesec.

 – Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobrega 
na nepremičninah: 

•  katastrska občina 394 Gerečja vas, parcela 980/13, ID 
znak: parcela 394 980/13, 
•  katastrska občina 395 Hajdoše, parcela 803/13, ID znak: 
parcela 395 803/13, 
•  katastrska občina 395 Hajdoše, parcela 803/14, ID znak: 
parcela 395 803/14, kjer je v zemljiški knjigi vknjižena za-
znamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se 
ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
(ID zaznambe 15684871).
Na nepremičninah:
•  katastrska občina 397 Hajdina, parcela 598/1, ID znak: 
parcela 397 598/1, 
•  katastrska občina 397 Hajdina, parcela 598/2, ID znak: 
parcela 397 598/2, se ukine status zemljišča splošno ljud-
sko premoženje in se vknjiži lastninska pravica v korist 
Občine Hajdina, Hajdina 44a, 2288 Hajdina, matična št.: 
1357441000 do celote (1/1).

 – Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varno-
sti Občine Hajdina v letu 2019. Občinski svet Občine 
Hajdina ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji 
Občinskega programa varnosti Občine Hajdina za 
leto 2019.

SPREJET ODLOK O PRORAČUNU 2021 IN VEČJE INVESTI-
CIJE OBČINE V PRIHODNJEM LETU
Župan Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je po seji 
povedal: »V času javne razprave, ta je bila do 9. junija 2020, 
je prispel samo en predlog k predlogu proračuna Občine 
Hajdina za leto 2021, ki ga je podalo Društvo upokojencev 
Hajdina. Dejavnosti za prihodnje leto smo načrtovali glede 
na realizacijo preteklega leta, medtem ko so investicije vklju-
čene iz načrta razvojnih programov glede na predloge vaških 
odborov in članov občinskega sveta. Veliko imamo načrtova-
nih investicij; če nam bo uspelo vse to realizirati, bomo zelo 
uspešni.
Predvidene večje investicije so: energetska sanacija 
osnovne šole in vrtca, izgradnja kanalizacije (projekt je 
sofinanciran iz državnih in evropskih virov), namakalni 
sistem, agromelioracija. Kar se tiče cestne problematike 
in cest je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
imel veliko predlogov, od katerih so v predlog proračuna 
vključeni: asfaltiranje ceste na odcepu Maja–križ (Gerečja 

vas), hodnik za pešce Sp. Hajdina–odcep kapela, hodnik 
za pešce Slovenja vas, sanacija obkanalske kolesarske ce-
ste, gradnja regionalnih kolesarskih povezav in parkirišče 
pred domom v Skorbi. 
Uredilo se bo tudi kar nekaj javne razsvetljave, vlagalo se 
bo v prostore društev, urejala se bodo vaška središča in no-
tranjost krožišč, čakajo nas še projekti LAS, hišni priključki 
kanalizacije in urejanje pokopališča. Po programu Občin-
skega gasilskega poveljstva bomo končali nakup novega 
gasilskega vozila v PGD Slovenja vas.
Na sejo smo prejeli tudi predlog Društva upokojencev Hajdi-
na, ki predlaga, da bi zamenjali njihove društvene prostore s 
praznimi prostori v pritličju Poslovno-stanovanjskega centra 
Hajdina. Do tega predloga se je občinski svet opredelil po-
zitivno, potrebni pa bosta cenitev in morebitna zagotovitev 
dodatnih sredstev z rebalansom proračuna za leto 2021.«

Občinska uprava

10. redna seja je bila v torek, 23. junija 2020, ob 19. uri.

Po naseljih končane nekatere manjše investicije

V Občini Hajdina so se v maju izvajala nekatera načrtovana redna vzdrževalna dela, cestarji so asfaltirali nekatere manj-
še cestne odseke, občina pa je poskrbela tudi za urejanje in košnjo bankin.

V juliju je v delu naselja Draženci potekala izgradnja jav-
ne razsvetljave, delavci Cestnega podjetja Ptuj pa so 9. 
julija na mostu čez Studenčnico v Skorbi, ob igrišču za 
golf, odstranili leseni del, ki se ni najbolje obnesel, in ga 
zamenjali z asfaltno prevleko.

TM

Po naseljih so bila opravljena manjša vzdrževalna dela.
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Vaški križ 
in kapela v 

Gerečji vasi sta 
obnovljena

Občina Hajdina je poskrbela za ob-
novo vaškega zvonika, ki že vrsto let 
velja za pravo vaško posebnost in 
simbol. Križ je dobil novo ostrešje, v 
senci ob križu in vaški kapeli, ki je prav 
tako zasijala v novi podobi, pa je ob-
čina postavila še mizo in klopi, kjer je 
mogoče posedeti ob vsakem letnem 
času.

TM
Foto: Andrej Petek, arhiv občinske 

uprave Zvonik v Gerečji vasi – vaški simbol v novi preobleki

Ob zvoniku je tudi obnovljena vaška kapela, ob njej 
pa nova betonska miza in klopi.

Most čez Studenčnico pred obnovo …

… in po obnovi, ko je asfalt že zamenjal leseni del 
prevleke.
Foto: Andrej Petek, arhiv občinske uprave

V Dražencih so sredi julija postavljali javno razsve-
tljavo.

Ob letošnjem Lojzovem prazniku v 
Gerečji vasi so se domačini veselili 
tudi novih pridobitev. Predstavil jih je 
župan mag. Stanislav Glažar, ki je kra-
janom tudi čestital ob prazniku, novi 
pridobitvi v Gerečji vasi pa je blago-
slovil kaplan Primož Lorbek.
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Katere odpadke lahko oddate v zbirnem centru 
Hajdina

V zbirni center lahko prebivalci brezplačno oddate ome-
njene odpadke do količine ene normalne avtomobilske 
prikolice (okrog 1,0 m3); če boste pripeljali več, boste na-
poteni na Cero Gajke Ptuj. Pri obisku zbirnega centra imej-
te s sabo zadnji odrezek od položnice. 
V zbirni center Hajdina lahko pripeljete in oddate:

 – papir, karton in papirno embalažo vseh vrst in veli-
kosti,

 – steklo in stekleno embalažo vseh vrst in velikosti,
 – plastiko in plastično embalažo vseh vrst in velikosti,
 – odpadke iz kovin in kovinsko embalažo vseh vrst in 

velikosti (barvne kovine),
 – stiropor,
 – les, lesene odpadke in leseno embalažo vseh vrst in 

velikosti,

 – oblačila in tekstil,
 – vrtne odpadke,
 – izrabljene avtomobilske plašče (brez platišč) in gu-

mene odpadke,
 – odpadno električno in elektronsko opremo (mali go-

spodinjski aparati, 
 – kosovne odpadke (pohištvo, sanitarno opremo, 

vzmetnice, preproge, vrtno opremo, kolesa idr.),
 – nevarne odpadke, odpadna gospodinjska olja, barve,
 – druge mešane odpadke in čisti gradbeni material.

Vaš koncesionar za ravnanje z odpadki
Komunalno podjetje Ptuj

Zbirni center Hajdina pri pokopališču je posebej urejen in opremljen prostor, kjer sprejemamo različne vrste odpadkov. 
Namenjen je dodatnemu ločevanju in večjim kosom odpadkov. Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali 
kuhinjske aparate in podobno, lahko te odpadne stvari pripeljete v zbirni center Hajdina, kje jih ustrezno ločite po po-
sameznem odpadku in odložite v zabojnik.

Po novem je zbirni center opremljen tudi z videonadzorom.

Letalska obramba pred točo zagotovljena

Neurja s točo so v zadnjih letih zelo pogost pojav v naši državi, žal pa tudi ne prizanašajo naši 
občini. Tako kot v minulih letih je tudi letos Občina Hajdina skupaj z večino občin Spodnjega 
Podravja pristopila k podpisu pogodbe Izvajanje aktivnosti, potrebnih za izvajanje posipanja 
protitočnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije z letalsko obrambo pred točo.

 Sredstva za izvajanje pogodbe zagotavljajo občine podpisnice pogodbe in Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Delež Občine Hajdina po pogodbi za leto 2020 znaša 1.238,96 EUR.
Letalski center Maribor (LCM) je konec junija po podpisu pogodb vzpostavil stalno poletno dežurstvo 
za sistem obrambe proti toči. V letošnji sezoni uvaja tudi številne novosti pri organizaciji in obveščanju 
javnosti. V ta namen je vzpostavljen tudi portal http://toca.lcm.si/, na katerem so objavljene aktualne 
informacije o aktivnosti posadk LCM.

Občinska uprava 
Foto: Facebook, Letalski center Maribor

Občina Hajdina je pred časom okrog zbirnega centra Hajdina postavila ograjo 
in namestila primerno osvetlitev, s tem pa je vzpostavljenega tudi več reda pri 
odlaganju odpadkov.



10 11

Julij 2020 Julij 2020

Problematiko nepravilnega vodenja 
psa in nepobiranja pasjih iztrebkov 
ugotavljamo na območju večine ob-
čin, kjer je pristojno Medobčinsko re-
darstvo SOU SP. Pogosto so onesna-
žene rekreacijske in sprehajalne poti, 
steze, športna igrišča z okolico, po-
vršine, namenjene za igro otrok, ter 
mestne ali krajevne ulice, pločniki in 
trgi. Prijave s tovrstno problematiko 
sprejemamo z območja Ptuja, Kidri-
čevega, Majšperka, Hajdine, Gorišni-
ce, Zavrča, Ormoža idr.
Nadzore nad vodniki psov opravlja-

mo praktično vsakodnevno ob re-
dnih obhodih predvsem v poznih 
večernih in jutranjih urah. Pri svojem 
delu ugotavljamo, da ima večina vo-
dnikov psov pri sebi vrečko, vendar 
pa je vprašanje, ali bo pasji iztrebek 
pobran, ko ne bo v bližini nadzornih 
organov ali drugih občanov. Občin-
ski redarji izvajamo svoje naloge v 
delovni obleki, posledično smo vidni 
in zato redkeje neposredno ugoto-
vimo tovrstne prekrške, posebej je 
težko ugotoviti puščanje pasjih iz-
trebkov na javni površini. 

Pes je človekov prijatelj! Ali je tudi človek vedno 
prijatelj psu?

Skrb za okolje ima v današnjem času velik pomen. Pomembna skrb je tudi področje ravnanja z energijo. Evropska unija 
si zaradi tega prizadeva za zmanjševanje negativnih učinkov podnebnih sprememb in za oblikovanje skupne energet-
ske politike.

EU ima v načrtih zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov, poleg tega pa se 
sooča z naraščajočo odvisnostjo od 
uvoza energije. Zaradi tega je treba 
poiskati lastne alternativne vire ener-
gije, ki bi to odvisnost zmanjšali ter 
zagotovili stalnost in stabilnost doba-
ve energije. Slovenija se je zavezala, 
da bo delovala tako, da bodo pred-
pisi podnebno-energetskega svežnja 
spodbujali inovacije in delovali kot 
instrument za nadaljnjo rast gospo-
darstva ob spoštovanju načel trajno-
stnega razvoja.
Projekt ENE-RAST je osredotočen 
predvsem na ruralno prebivalstvo, 
glavni poudarek je na kmetijskih go-
spodarstvih z dopolnilno dejavnostjo 
ali brez nje (npr. kmetijah – živinore-
ji, predelavi, proizvodnji zelenjave in 
cvetja v rastlinjakih, kletarstvu ipd.) 
pa tudi storitvah (ponudnikih nasta-
nitvenih kapacitet, turističnih zmo-
gljivosti ipd.).
V okviru projekta:

 – izvajamo promocijske dejavnosti 
za URE in OVE;

 – izvajamo predstavitve dobrih 
praks URE in OVE;

 – izvajamo izdelavo potrebnih štu-
dij in izračunov;

 – na spletni strani LEA Spodnje Po-
dravje je objavljen nabor možno-
sti financiranja ukrepov URE in 
OVE (finančnih spodbud);

 – dobre primere bomo integrirali 
tudi v visokošolski študijski pro-
gram bionike na Visoki šoli na Ptu-
ju.

Partnerstvo projekta je sestavljeno iz 
LEA Spodnje Podravje – vodilni par-
tner, KGZS Zavoda Ptuj in Visoke šole 
na Ptuju kot partnerja. Tako bomo te-
orijo in prakso učinkovito povezali.
V času in po koncu projekta bodo 
vsa znanja in izkušnje iz projekta na 
voljo širši javnosti, občanom in nosil-
cem dejavnosti, kjer jim bomo bodisi 
projekte pomagali izpeljati bodisi jim 
bomo samo svetovali pri konkretni iz-

vedbi, izdelali izračune na osnovi po-
stavljenih modelov ipd. 
Projekt se izvaja na območju LAS Bo-
gastvo podeželja ob Dravi in v Sloven-
skih goricah. V to območje spadajo 
občine Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, 
Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik 
in Trnovska vas. Ob tem velja povabi-
lo vsem, ki živite na tem območju in 
bi se želeli vključiti v projekt ter imate 
vprašanja in pomisleke na to temo, da 
nas kontaktirate. Projekt se izvaja do 
konca leta 2020.
V primeru morebitnih vprašanj se lah-
ko obrnete na naš naslov:
LEA Spodnje Podravje
Prešernova ulica 18
2250 Ptuj
05 99 74 658
info@lea-ptuj.si

LEA Spodnje Podravje

Varno vodenje psa na javni površini določajo Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – ZZZiv-UPB3, v 
nadaljevanju: ZZZiv) in odloki o javnem redu in miru na območju posamezne občine. Pristojnost za nadzor nad 
spoštovanjem in izvajanjem manjšega dela določb ZZZiv imajo poleg pristojnih državnih organov tudi občinska 
redarstva. Pristojnost za nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem določb, zapisanih v odloku, je v pristojnosti 
občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
ZZZiv določa v tretjem odstavku 11. člena, da mora skrbnik psa na javnem kraju zagotoviti fizično varstvo psa 
tako, da je pes na povodcu. 
V tretjem odstavku 46. a člena ZZZiv je določeno, da se z globo od 200 do 400 evrov kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s to določbo. 
Občinski redarji lahko v okviru svojih pristojnosti, preverijo izpolnjevanje obveznosti lastnika psa iz prvega odstavka 
6. člena tega ZZZiv, v katerem je določeno, da mora lastnik psa zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca 
starosti označen na predpisan način (čipiran). Lastnik mora svojega psa prijaviti v sedmih dneh od pridobitve pristojni 
veterinarski organizaciji. Mladiča mora prijaviti najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti. 

Medobčinsko redarstvo SOU SP
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Vzpodbujanje trajnostnega energetskega razvoja kmetijskih gospodarstev in turističnih 
destinacij – ENE-RAST 
 
Skrb za okolje ima v današnjem času velik pomen. Pomembna skrb je tudi področje 
ravnanja z energijo. Evropska unija si zaradi tega prizadeva za zmanjševanje 
negativnih učinkov podnebnih sprememb in za oblikovanje skupne energetske politike.  
EU ima v načrtih zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, poleg tega pa se sooča z 
naraščajočo odvisnostjo od uvoza energije. Zaradi tega je treba poiskati lastne alternativne 
vire energije, ki bi to odvisnost zmanjšali ter zagotovili stalnost in stabilnost dobave energije. 
Slovenija se je zavezala, da bo delovala tako, da bodo predpisi podnebno-energetskega 
svežnja spodbujali inovacije in delovali kot instrument za nadaljnjo rast gospodarstva ob 
spoštovanju načel trajnostnega razvoja. 
Projekt ENE-RAST je osredotočen predvsem na ruralno prebivalstvo, glavni poudarek je na 
kmetijskih gospodarstvih z dopolnilno dejavnostjo ali brez nje (npr. kmetijah – živinoreji, 
predelavi, proizvodnji zelenjave in cvetja v rastlinjakih, kletarstvu ipd.) pa tudi storitvah 
(ponudnikih nastanitvenih kapacitet, turističnih zmogljivosti ipd.). 
V okviru projekta: 

 izvajamo promocijske dejavnosti za URE in OVE; 
 izvajamo predstavitve dobrih praks URE in OVE; 
 izvajamo izdelavo potrebnih študij in izračunov; 
 na spletni strani LEA Spodnje Podravje je objavljen nabor možnosti financiranja 

ukrepov URE in OVE (finančnih spodbud); 
 dobre primere bomo integrirali tudi v visokošolski študijski program bionike na Visoki 

šoli na Ptuju. 
Partnerstvo projekta je sestavljeno iz LEA Spodnje Podravje – vodilni partner, KGZS Zavoda 
Ptuj in Visoke šole na Ptuju kot partnerja. Tako bomo teorijo in prakso učinkovito povezali. 
V času in po koncu projekta bodo vsa znanja in izkušnje iz projekta na voljo širši javnosti, 
občanom in nosilcem dejavnosti, kjer jim bomo bodisi projekte pomagali izpeljati bodisi jim 
bomo samo svetovali pri konkretni izvedbi, izdelali izračune na osnovi postavljenih modelov 
ipd.  
Projekt se izvaja na območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. V to 
območje spadajo občine Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik 
in Trnovska vas. Ob tem velja povabilo vsem, ki živite na tem območju in bi se želeli vključiti 
v projekt ter imate vprašanja in pomisleke na to temo, da nas kontaktirate. Projekt se izvaja do 
konca leta 2020. 
V primeru morebitnih vprašanj se lahko obrnete na naš naslov: 
LEA Spodnje Podravje 
Prešernova ulica 18 
2250 Ptuj 
05 99 74 658 
info@lea-ptuj.si 

LEA Spodnje Podravje 
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LEA Spodnje Podravje 

Vzpodbujanje trajnostnega energetskega razvoja 
kmetijskih gospodarstev in turističnih destinacij – 

ENE-RAST

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 

 

V zadnjih letih je zaradi naraščanja števila hišnih ljubljenčkov povečana problematika načina vodenja psov na javni 
površini in pobiranje pasjih iztrebkov.
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OBJAVA
JAVNI RAZPIS

O PRIZNANJIH OBČINE HAJDINA

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

JAVNI RAZPIS 
O PRIZNANJIH OBČINE HAJDINA

I.
Priznanja občine so: 
1.  častni občan, 
2.  priznanje Občine Hajdina:
 a)  z zlatim grbom,
 b)  s srebrnim grbom,
 c)  z bronastim grbom.

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

»ČASTNI OBČAN« je najvišje častno priznanje Občine 
Hajdina posamezniku za njegovo življenjsko delo. 
Podeljuje se za izredne zasluge in trajne dosežke na 
znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, 
vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, 
humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela 
posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k 
razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Hajdina.

»PRIZNANJE OBČINE« 
1.  Z zlatim grbom je priznanje, ki se podeljuje za izredno 
življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so 
pomembni za razvoj in ugled Občine Hajdina, ter za izredno 
požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje. Vsako leto se 
podeli največ eno priznanje Občine Hajdina z zlatim grbom.
2.  S srebrnim grbom se podeljuje za zelo pomembne 
enkratne dosežke v zadnjem obdobju. Vsako leto se podelita 
največ dve priznanji Občine Hajdina s srebrnim grbom.
3.  Z bronastim grbom se podeljuje za enkratne uspehe v 
zadnjem obdobju in kot v spodbudo za nadaljnje ustvarjalno 
delo. Vsako leto se podelijo največ tri priznanja Občine 
Hajdina z bronastim grbom.

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

 – naziv in ime pobudnika,
 – ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja 

ter osnovne osebne podatke,
 – vrsto predlaganega priznanja,
 – obrazložitev pobude z ustrezno dokumentacijo gle-

de navedenih dejstev.

IV.
Predloge pošljite na naslov: Občina Hajdina, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zg. Hajdina 44a, 
2288 Hajdina, vključno do 4. septembra 2020.
    

     

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja

Ivan Ogrinc, l.r.

OBJAVA
JAVNI RAZPIS

ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE NAGRADE DIPLOMANTOM, MAGISTRANTOM IN DOKTORANTOM V OBČINI HAJDINA V LETU 
2020

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2020 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/19) in Pravilnika 
o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom, 
magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 53/15) se objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE 
NAGRADE DIPLOMANTOM, MAGISTRANTOM IN 

DOKTORANTOM V OBČINI HAJDINA V LETU 2020

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

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev enkratne denarne nagrade 
diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občini 
Hajdina za leto 2020. 

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

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

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

 
Enkratno denarno nagrado lahko prejme upravičenec, ki:

 – je pridobil javnoveljavno izobrazbo med posame-
znim študijskim letom, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 
9. 2020, in

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

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

Višina enkratne denarne nagrade se določi glede na raven 
pridobljene javnoveljavne izobrazbe, in sicer:

RAVEN IZOBRAZBE VIŠINA NAGRADE

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

100 EUR

magisterij znanosti 150 EUR

doktorati znanosti (sprejeti pred 11. 6. 2004) 
doktorati znanosti (3. bolonjska stopnja) 200 EUR

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

5. Rok za prijavo na razpis
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva 
objave tega javnega razpisa na sedežu Občine Hajdina in 
spletni strani Občine Hajdina www.hajdina.si do zaključka 
tega javnega razpisa, to je do 7. 10. 2020. 

Za pravočasno se šteje prijava, oddana na pošto s priporočeno 
pošiljko ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine 
Hajdina, Zg. Hajdina, 2288 Hajdina, do vključno 7. 10. 2020. 
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj morata 
biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti 
poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega 
področja na prednji strani ovojnice: 
•  Ne odpiraj – vloga na javni razpis – dodelitev enkratne 
denarne nagrade diplomantom, magistrantom in 
doktorantom v Občini Hajdina za leto 2020.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 
zavržene.
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6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za dodelitev 
enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrantom in 
doktorantom v Občini Hajdina za leto 2020 vsebuje:
•  Povabilo k oddaji vloge,
•  Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
•  Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
•  Obrazca:

 – Obrazec – VLOGA NA RAZPIS,
 – Obrazec – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU 

POGOJEV.

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

8. Potencialni prejemniki bodo obveščeni o sofinanciranju 

oz. nesofinanciranju na podlagi tega razpisa najkasneje v 
roku 30 dni po odpiranju vlog.

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

Hajdina, ali
 – na www.hajdina.si.

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

Pooblaščena oseba za dajanje informacij med javnim 
razpisom je Lidija Terbulec.

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav GLAŽAR

Minimaturanti iz rdeče 
in bele igralnice na 

občinskem trgu

Letos septembra bo za 31 otrok iz vrtca Najdihojca Hajdi-
na napočil pomemben mejnik, saj bodo prvič prestopili 
šolski prag. Od vrtca so se poslovili s tradicionalnim poho-
dom minimaturantov, ki je letos potekal nekoliko drugače 
ob upoštevanju vseh ukrepov, povezanih z novim virusom. 
Kljub vsemu je bilo na osrednjem občinskem trgu pred PSC 
Hajdina živahno in veselo kot že dolgo ne.

Na občinskem trgu je minimaturante v četrtek, 11. junija, 
sprejel in nagovoril župan mag. Stanislav Glažar v družbi 
sodelavcev, direktorice občinske uprave Lidije Terbulec 
in podžupana Franca Krajnca. Čestital jim je za ta lepi do-
godek in zaželel uspešen začetek novega šolskega leta. V 
imenu minimaturantov in vrtca Najdihojca se je županu za 
dobro sodelovanje in sprejem zahvalila vzgojiteljica Rena-
ta Gabrovec. Na občinskem trgu je na ta dan nastalo tudi 
nekaj nepozabnih fotografij, ki bodo vsem ostale kot tra-
jen spomin na prelep dogodek.

Besedilo in foto: TM

Hajdinski minimaturanti v družbi vzgojiteljic, staršev, dedkov in babic, vodstva 
občine na občinskem trgu na Hajdini junija 2020
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Ob zaključku osnovne šole je uspe-
šnim devetošolcem čestital župan 
mag. Stanislav Glažar. Posebej je 
pohvalil njihovo zavzetost in trud v 
vseh letih šolanja, ob tem pa jim je 
zaželel uspešno nadaljevanje šolanja 
in jih povabil k nadaljnjemu sodelo-
vanju v domači občini.
Na sprejemu sta se županu pridružila 
tudi podžupan Franc Krajnc in direk-
torica občinske uprave Lidija Terbu-
lec, v družbi zlatih devetošolcev pa 
sta bila tudi ravnatelja obeh šol, OŠ 
Hajdina Vesna Mesarič Lorber in OŠ 
Breg Milan Fakin ter razrednik in so-
razredničarka hajdinskih devetošol-
cev, Rok Marinič in Tatjana Pačnik.  

TM

Župan čestital najuspešnejšim devetošolcem

V prostorih Občine Hajdina je bil v ponedeljek, 15. junija, županov sprejem za letošnje najuspešnejše devetošolce iz OŠ 
Hajdina in OŠ Breg.

Niko Križnik iz Slovenje vasi je postal 
naj dijak Elektro in računalniške šole, 
srednje strokovno izobraževanje – 
tehnik računalništva. Na sprejemu je 
povedal, da si je skozi srednješolski 
program nabral veliko izkušenj in tudi 
zato odločitev za študij na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in infor-
matiko (Feri) v Mariboru ni bila težka.

Gabrijel Škraba z Zg. Hajdine je po-
stal naj dijak Strojne šole, srednje stro-
kovno izobraževanje – strojni tehnik. 
V tej smeri bo tudi nadaljeval študij, 
posebej ga zanima mehatronika, na 
sprejemu pa je dejal, da ga močno za-
nima tudi študij v tujini.

Urška Kiselak iz Gerečje vasi je posta-
la naj dijakinja Gimnazije Ptuj. Urška 
je bila dejavna tudi na najrazličnejših 
področjih – od kulture, zgodovine in 
družbenoangažiranih projektov do 
okoljskih projektov in naravoslovja. 
Bila je ambasadorka Evropskega par-
lamenta in članica Mladinske komisije 
MO Ptuj ter soavtorica knjige Ptuj po 
kapljicah. Dosegla je številna prizna-
nja, vsa štiri leta odlični uspeh, tudi 
zunaj šole je bila aktivna prostovoljka. 

Urška je dejavna tudi v domačem kra-
ju in občini, videvamo jo na številnih 
dogodkih, sicer pa je tudi uspešna 
mentorica mladim gasilcem v PGD 
Gerečja vas. Študij bo nadaljevala na 
mariborski fakulteti za arhitekturo.

Matevž Vaupotič iz Slovenje vasi je 
postal naj dijak Prve gimnazije Mari-
bor. V seznamu njegovih dosežkov so 
med drugim: dve srebrni priznanji na 
državnem tekmovanju iz matematike, 
srebrno priznanje na državnem tek-
movanju iz fizike, tri srebrna priznanja 
na državnem tekmovanju iz astro-
nomije, zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz astronomije, 5. mesto 

v državi in pohvala, sodelovanje na 
Sanktpeterburški astronomski olimpi-
jadi, sodelovanje v izbirnem postop-
ku za IAAO (International Astronomy 
and Astrophysics Olympiad), opra-
vljen izpit iz nemščine DSD na nivoju 
C1, odlični uspeh vsa štiri leta na Prvi 
gimnaziji Maribor. Uspešno je končal 
še vzporedno izobraževanje na Kon-
servatoriju za glasbo in balet Maribor. 
Matevž je na sprejemu povedal, da bo 
študij nadaljeval na Fakulteti za mate-
matiko in fiziko v Ljubljani, smer fizika.

Besedilo in foto: TM

Naj dijakom 
čestital tudi 

hajdinski župan

Župan Občine Hajdina mag. Stani-
slav Glažar je skupaj s podžupanoma 
Francem Krajncem in Karlom Sven-
škom na sprejemu v prostorih občine 
počastil in nagradil najboljše dijake 
gimnazijskega programa ter srednje-
šolskega in poklicnega izobraževanja, 
ki prihajajo iz Občine Hajdina. Na 
sprejemu so bili naj dijaki za šolsko 
leto 2019/2020: Niko Križnik, Gabrijel 
Škraba, Urška Kiselak in Matevž Vau-
potič.

Naj dijakom iz Občine Hajdina iskreno čestitamo!

Najuspešnejši devetošolci s hajdinske in breške šole na sprejemu pri županu mag. Stanislavu Glažarju
Foto: Črtomir Goznik

Župan mag. Stanislav Glažar je v prostorih občine gostil letošnje najuspešnejše dijake, nekdanje učence OŠ 
Hajdina. Na sprejemu je povedal: »Ste ponos vseh nas v občini in v čast nam je, da imamo tako dobre, tako 
zelo izobražene ljudi v tem okolju.«

NAJ UČENCI NA OŠ HAJDINA
Ria Ana Hotko, Nika Sitar, Tia Pleteršek in Mark Antonij Žumer – učenci, ki so 
vpisani v zlato knjigo.
Monja Lončarič, Anđela Kostić in Laura Jambrovič so bile uspešne samo v 9. 
razredu.

NAJ UČENKI NA OŠ BREG (doma iz Dražencev) 
V zlato knjigo sta se vpisala: Blaž Čepe in Danaja Mlakar.
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Županov sprejem za 
častnega občana Viktorja 

Gojkoviča

Kipar in restavrator Viktor Gojkovič je doma na Spodnji 
Hajdini in velja za enega od najbolj plodovitih umetnikov 
na območju severovzhodne Slovenije, njegov opus pa ob-
sega razstavno plastiko in številna javna kiparska dela. Za 
svoje konservatorsko in umetniško delo je prejel številne 
nagrade in priznanja, v Občini Hajdina pa leta 2004 še na-
ziv častni občan. Njegovo delo na Hajdini sta fontana na 
osrednjem občinskem trgu in spominsko obeležje sloven-
skemu domoljubu in pisatelju Francu Jezi.

 

Naj dijaki, na katere smo v občini zelo ponosni: Gabrijel Škraba, Niko Križnik, 
Urška Kiselak in Matevž Vaupotič.

V juniju je Viktor Gojkovič prazno-
val osebni praznik in ob tej prilo-
žnosti ga je na krajši sprejem in 
druženje povabil hajdinski župan 
mag. Stanislav Glažar. Čestital mu je 
za vse dosedanje dosežke, za njegov 
veliki prispevek tudi v domači občini 
ter mu zaželel zdravja in umetniške-
ga ustvarjanja tudi v prihodnje. 
Na srečanju v prostorih občine je 
slavljenec z veseljem povedal, kaj 
trenutno počne, kakšni so njegovi 
načrti in kje ga bomo še lahko videli. 
Na vprašanje, ali je bilo tudi kaj časa 
za praznovanje v krogu družine in 
prijateljev, je Viktor Gojkovič dejal: 
»V zadnjem času si vzamem čas tudi 
za praznovanje v krogu družine, ki je 
kar velika. Ko se dobimo skupaj, gremo 
težko narazen in lahko traja tudi kak 
dan, dva, ko se praznovanje konča. Še 
posebej lepo je bilo ob letošnjem roj-
stnem dnevu, saj 75 let življenja nekaj 
pomeni in to je treba praznovati. Vesel 
sem bil tudi klica in čestitke župana, 
a tisti, ki me dobro poznajo, vedo, da 
sem zelo preprost človek, ki mu bolj kot 
zabava leži delo.«
»NAJPREJ SEM HAJDINČAN, ŠELE 

NATO PTUJČAN«
Viktor Gojkovič ne skriva ponosa, da 
je častni občan tako v Občini Hajdina 
kot tudi v Mestni občini Ptuj, a pra-
vi: »Najprej sem Hajdinčan, šele nato 
Ptujčan, ne glede na to, da sem rojen 
na Ptuju in da tam preživim veliko čas 
pri svojem delu.«
Umetnik pri teh svojih letih še veliko 
dela, predvsem se posveča tistemu, 
kar najbolje zna in česar se je v življe-
nju tudi najbolje naučil. Tako razkrije 
v pogovoru in doda, da je tako tudi 
najboljše, saj mu daje veliko delov-
ne energije. Na terenu ga je mogoče 
srečati že bolj poredko, najraje pa se 
Gojkovič zadržuje v svojem ateljeju 
v prostorih minoritskega samostana 
na Ptuju, kjer so nastala mnoga nje-
gova znana dela. Tam nastajajo nje-
gova restavratorska dela, portreti, za 
kar prej ni bilo veliko časa zaradi ob-
veznosti na terenu, zdaj pa umetnik 
temu posveča več časa, in kot sam 
pravi, portretom lahko da več izrazne 
svobode. Na Sp. Hajdini ima umetnik 
prav tako svoj kotiček za ustvarjanje, 
v katerem so bolj stroji za obdelavo 
materialov, in tudi tukaj nastajajo 

prve ideje za nadaljnje ustvarjanje. 
USTVARJANJU DAJE SVOBODO
Tudi v času epidemije je Viktor Goj-
kovič našel čas za ustvarjanje. Pra-
vi, da ga to nenavadno obdobje ni 
prav nič motilo, vesel je le, da je ostal 
zdrav, da lahko ustvarja naprej. V po-
govoru je razkril, da ima pred sabo še 
kar nekaj izzivov in načrtov. 
»Ne delam si nekih fiksnih načrtov, 
ampak dajem svobodo ustvarjanju. 
Tisto, kar mi najbolj leži, lahko nare-
dim zdaj. Prej tega nisem mogel zaradi 
pomanjkanja časa. Veselim se tudi na-
črtov, ki jih imamo v Občini Hajdina, 
primerno želimo opremiti tudi naša 
krožišča. Ideje počasi nastajajo. Zdi 
se mi zelo pomembno, da ko prideš v 
neki kraj, da ti že ob vstopu pokaže-
jo značaj kraja in glavne značilnosti. 
Hajdina je močna v tem in ima bogato 
zgodovino,« pove naš umetnik Viktor 
Gojkovič. 

Besedilo in foto: TM 

Častnemu občanu Viktorju Gojkoviču je ob 75. rojstnem dnevu čestital župan 
mag. Stanislav Glažar.

Viktor Gojkovič v svojem ateljeju in delavnici v minoritskem samostanu na Ptuju V prostorih samostana so na ogled nekatera dela kiparja in restavratorja 
Viktorja Gojkoviča.
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Zaslužni športni delavci:
Janko Gojkošek, ŠD Gerečja vas
Drago Golub, ŠD Draženci
Jože Majerhofer, Planinsko društvo 
Hajdina
Sonja Nikolić Makivić, ŠD Hajdina
Tomaž Muršec, ONŠ Golgeter Hajdina
Duško Nikolić, ŠD Hajdina
Robert Perko, ŠD Skorba
Mitja Petek, ŠD Hajdoše
Denis Šmintič, ŠD Slovenja vas
Jadranka Veldin, ŠD Nova Hajdina

Najboljše ekipe:
KMN Draženci
NK Gerečja vas – člani
NK Hajdina – veterani

Tenis klub Skorba

Športniki z izjemnimi rezultati:
Jure Gerečnik – karate, Karate klub 
WKSA Hajdina
Primož Matelič – karting, AMD Hajdi-
na
Dimitrij Mlakar – karting, AMD Hajdi-
na
Gašper Valentin Mlakar – kikboks, 
Klub borilnih veščin Ptuj
David Murko – šah, Šahovsko društvo 
Ptuj
Matevž Peklar – karate, Karate klub 
WKSA Hajdina
Vid Pšajd – karting, AMD Hajdina
Gregor Rihtarič – badminton

Janko Turnšek – pikado

ATLETINJA MAJA BEDRAČ ŠPORTNI-
CA LETA 2019
Maja Bedrač je članica Atletskega klu-
ba Ptuj, njeni paradni disciplini sta 
skok v daljino in tek na 100 m z ovira-
mi. Njeni najboljši rezultati v letu 2019 
so: 5. mesto v skoku v daljino in drugo 
mesto v teku na 100 m z ovirami na 
Atletskem pokalu Slovenije za člane 
in članice v Celju, 2. mesto v skoku v 
daljino na Prvenstvu Slovenije za čla-
ne in članice v Celju, 1. mesto v skoku 
v daljino in v teku na 100 m z ovirami 
na Prvenstvu Slovenije za mlajše čla-
ne in članice v Novi Gorici.

Letošnji nagrajenci na področju športa v Občini Hajdina v družbi podeljevalcev. Čestitamo!

Najboljšim na področju športa so na priložnostni slovesnosti čestitali župan mag. Stanislav Glažar, podžupa-
na Karl Svenšek in Franc Krajnc ter predsednik ŠZ Občine Hajdina Sandi Mertelj. Na fotografiji posamezniki 
z izjemnimi rezultati.Podelitev nagrad Športnik leta 2019 Občine Hajdina

Občina Hajdina in Športna zveza Občine Hajdina sta v četrtek, 25. junija, v prostorih Občine Hajdina, pripravili sprejem 
za najboljše športnike, ekipe in zaslužne športne delavce za leto 2019. Letos torej malce drugače, saj prireditve Špor-
tnik leta zaradi znane situacije s covidom-19 v marcu nismo mogli izpeljati. Kljub temu so nagrade zasluženo prišle v 
prave roke, kar je najpomembnejše.

UMETNIK, KI JE VODIL VELIKE RESTAVRATORSKE PROJEKTE

Viktor Gojkovič je po osnovni šoli na Hajdini obiskoval Šolo za oblikovanje v Ljubljani, nato se je vpisal na Akademijo za likovno 
umetnost v Ljubljani in leta 1971 diplomiral pri kiparskem mojstru prof. Dragu Tršarju. Podiplomski študij je nadaljeval na 
specialki za restavratorstvo in konservatorstvo pri prof. Mirku Šubicu in leta 1973 dobil naziv specialist restavrator. Svoje 
znanje in poznavanje sveta umetnosti je kasneje dopolnjeval še v več evropskih državah in v ZDA.
Po opravljenem magisteriju se je še istega leta zaposlil kot restavrator na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Maribor. 
Vodil je velike restavratorske projekte, med drugim v proštijski cerkvi sv. Jurija na Ptuju, cerkvi minoritskega samostana na 
Ptuju, cerkvi Marije zaščitnice na Ptujski Gori, sodeloval pa je tudi pri restavriranju kužnega znamenja v Mariboru. Bil je eden 
prvih restavratorjev v Sloveniji, ki so mu podelili strokovni naziv konservatorsko-restavratorski svetnik. 
S kiparskim ustvarjanjem ga je že v otroštvu seznanil oče, ki je bil več let preparator in restavrator v ptujskem muzeju. Njegovo 
kiparstvo zaznamuje ustvarjanje v različnih slogovnih smereh. Vsebina njegovega kiparskega opusa sestoji iz otroške 
plastike in sploh portretov, monumentalnih spomeniških del, figuralnih kompozicij, reliefov in figuralnih rešitev z modernim 
konceptualnim prizvokom. Ustvarja v kamnu, kovini in lesu. Je avtor več javnih spomenikov in fontan na Štajerskem, 
Koroškem, v Prlekiji in Prekmurju. S svojimi deli je opremil več cerkvenih prostorov doma in v tujini, njegov opus pa obsega 
tudi več kiparskih ciklusov. Svoje številne in raznolike kiparske umetnine je doslej razstavil na več kot 130 samostojnih in 
skupinskih razstavah doma in v tujini.
Za svoje konservatorsko in umetniško delo je prejel številne nagrade in priznanja, tudi Prešernovo nagrado za študente 
Akademije za likovno umetnost, veliko oljenko Skupščine občine Ptuj za dosežke na kulturnem področju, Steletovo priznanje 
za posebne konservatorske storitve in dosežke pri ohranjevanju naravne in kulturne dediščine, Glazerjevo listino in nagrado 
za življenjsko delo za vrhunske dosežke na področju restavratorstva. Leta 2004 je postal častni občan Občine Hajdina, leta 
2007 pa častni občan Mestne občine Ptuj.

Vir: Spodnjepodravci.si

Na dogodku smo tokrat podelili 25 nagrad v štirih različ-
nih kategorijah: zaslužni športni delavci, najuspešnejše 
ekipe, posamezniki z izjemnimi rezultati ter športnik in 
športnica leta. 
Posebna priznanja v kategoriji zaslužni športni delavci 
so prejeli dolgoletni člani nekaterih športnih društev iz 
Občine Hajdina, ki s svojim večletnim delom pomembno 
pripomorejo k normalnemu delovanju društva. Mlajšim 
nagrajencem naj bo to priznanje spodbuda za naprej, 
malo starejšim pa delna zahvala za minulo delo. Med naj-

boljšimi ekipami so tokrat priznanja prejeli člansko mo-
štvo NK Gerečja vas, veterani NK Hajdina, KMN Draženci 
in Tenis klub Skorba. V kategoriji posamezniki z izjemni-
mi rezultati so bili nagrajena dva mlada karateista, trije 
predstavniki kartinga, igralec pikada, šahist, kikbokser 
in igralec badmintona. V kategoriji najuspešnejši špor-
tnik in najuspešnejša športnica za preteklo leto pa spet 
ni bilo sprememb, tudi tokrat sta bila najboljša atletinja 
Maja Bedrač in nogometaš Matjaž Rozman.

Maja Bedrač in Matjaž Rozman – naj športnika Ob-
čine Hajdina za leto 2019
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Sonja Brlek Krajnc, predsednica TD Mitra Hajdina, je o ak-
tivnostih v letu 2019 povedala: »Tudi lani smo bili precej 
aktivni in dogajalo se je marsikaj, kar morda navzven tudi 
ni bilo vidno. Poleg tradicionalnih aktivnosti, kot sta pletar-
ski tečaj, strokovna ekskurzija v okviru projekta Slovenci na 
drugi strani meje, smo se udeležili tudi turističnega sejma v 
Ljubljani, ob veliki noči smo pripravili razstavo, izvedli smo 
delavnico izdelovanja hajdinskih presmecev. 
DOBRINE S HAJDINE – HAJDINSKA BLAGOVNA ZNAMKA 
KAKOVOSTNE PONUDBE
Poleg tega smo lani večino aktivnosti posvetili predvsem pri-
pravi razpisne dokumentacije in izpolnjevanju vlog za pro-
jekte, ki so jih prijavljali na razpise LAS Bogastvo podeželja ob 
Dravi in v Slovenskih goricah. Dopolnili smo vlogo za projekt 
Dobrine s Hajdine, ki dejansko pomeni hajdinsko blagovno 
znamko kakovostne ponudbe. Ta projekt se že izvaja, vendar 
ga je aktualna situacija nekoliko zaustavila, bomo pa kmalu 
nadaljevali.
Drugi projekt, ki smo ga lani uspešno prijavili, so Tradicional-
ne dejavnosti v Občini Hajdina, pletarstvo in špeharstvo. 
Tudi ta projekt je že v izvajanju, največ aktivnosti pa je bilo 
posvečeno pripravi vloge za projekt Info Hajdina, v sklop 
katerega spadata ureditev kašče na Mariničevi domačiji ter 
informacijsko in prodajno središče. V okviru tega so delno 
načrtovana tudi ureditev posesti in okolice I. mitreja pa tudi 
izobraževanja tistih, ki bodo na tej infotočki prisotni. Za vse-
binski del smo morali pripraviti veliko materiala, da je vloga 
potem zadoščala, in skozi ptujsko sito je ta vloga že šla. Nosi-
lec prvih dveh projektov je turistično društvo, tretjega pa Ob-
čina Hajdina in vsa ženska društva, TD in OŠ Hajdina pa smo 
partnerji v vsebinskem delu projekta.«
Tudi v letu 2020 ima TD Mitra Hajdina veliko načrtov, nekate-
re aktivnosti so že končane, tudi strokovna ekskurzija in obisk 
Zagreba sta že mimo, epidemija pa je naredila svoje in ustavi-
la tudi načrtovano delo v TD. Sonja Brlek Krajnc napoveduje, 
da bo skozi poletje in še jeseni zelo pestro, saj bo veliko dela 
v okviru vseh treh projektov, v pripravi pa je že četrti, zato v 
društvu upajo, da jim bo to obdobje kar najbolj naklonjeno.

Besedilo in foto: TM

Osrednjega dogodka Športnik leta letos v občini žal ni 
bilo, zato se je Robert veselil priložnostne podelitve, a tudi 
dogodka, 25. junija, ko je bila slavnostna podelitev špor-
tnih nagrad, se ni mogel udeležiti zaradi lastne zabave. Da 
priznanje ne bi ostalo na občini, je poskrbel njegov prija-
telj, sicer podžupan Občine Hajdina Karl Svenšek. S prizna-
njem ga je presenetil kar na njegovi rojstnodnevni zabavi 
in mu čestital v imenu občine in športne zveze. Robert tudi 
nekaj dni po dogodku ni skrival veselja in ponosa, da je 
priznanje dobil ravno takrat, ko je praznoval z družino in 
prijatelji. Ob tem je povedal, da mu to veliko pomeni in 
mu daje izzivov za delo v športu v hajdinski občini tudi v 
prihodnje.

TM

V TD Mitra Hajdina so predstavili poročila o delu društva v letu 2019 in načrte 
za letos.

Najboljše ekipe

Presenečenje za nagrajenca Roberta Perka
Med letošnjimi nagrajenci na področju športa v Občini 
Hajdina je tudi dolgoletni športni navdušenec in nogo-
metaš Robert Perko, član Športnega društva Skorba. V 
Športni zvezi Občine Hajdina in ŠD Skorba so mu letos po-
delili prav posebno priznanje kot zaslužnemu športnemu 
delavcu.

Člani TD Mitra Hajdina so bili gostje RD Žejne ribice v Dražencih.

V TD Mitra Hajdina je veliko turističnih izzivov

V sredo, 24. junija, so se v prostorih Ribiškega društva Žejne ribice na rednem občnem zboru v sproščenem vzdušju zbra-
li člani Turističnega društva Mitra Hajdina. Pregledali so vsebino poročila o delu društva v letu 2019, predsednica Sonja 
Brlek Krajnc pa je predstavila obsežen program dela za letošnje leto. Zbrane na delovnem srečanju je v imenu Občine 
Hajdina pozdravil podžupan Franc Krajnc, na druženju pa so bile tudi predstavnice sosednjih in prijateljskih turističnih 
društev.

Sonja Brlek Krajnc, predsednica TD Mitra Hajdina

NOGOMETAŠ MATJAŽ ROZMAN 
ŠPORTNIK LETA 2019
Matjaž Rozman je član NK Celje in tudi 
v sezoni 2018/2019 je nastopal v 1. 
Slovenski nogometni ligi, kjer je zbral 
17 nastopov, v Pokalu Slovenije pa še 
dodatna dva. Z ekipo NK Celje je Ma-
tjaž Rozman na koncu osvojil 5. mesto 
v 1. SNL. Tudi v sezoni 2019/2020 še 
vedno nastopa v 1. Slovenski ligi za 
ekipo NK Celje, kjer je standardni član 
najboljše enajsterice kluba. Skupno 
ima zbranih že 234 nastopov v 1. Slo-
venski ligi oz. že okrog 21.000 minut, 
preživetih na nogometnih zelenicah 
po Slovenji.

Sandi Mertelj

Zaslužni športni delavci 
Foto: Črtomir Goznik

Robertu Perku je priznanje na njegovi zabavi izročil podžupan Karl Svenšek.
Foto: Suzana Žnider
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Prvi projekt, ki smo ga uspešno pripra-
vili, je Vzpostavitev blagovne znamke 
Dobrine s Hajdine ter njeno pozicionira-
nje na trg. K pripravi projekta za vzpo-
stavitev kolektivne blagovne znamke 
so nas vodili trije osnovni razlogi:
Povečanje prepoznavnosti kakovo-
stnih lokalnih izdelkov v lokalnem 
okolju: najpomembnejše je, da so ka-
kovostni izdelki najprej prepoznani 
v domačem okolju, saj to omogoča 
najkrajše in najugodnejše prodajne 
poti, po drugi strani pa so zadovoljni 
lokalni kupci tudi najboljši promotorji 
izdelkov v širšem območju.
Zagotovitev dovolj širokega spektra 
kakovostnih lokalnih izdelkov, ki so 
primerni tako za spominke, darila kot 
vsakdanjo rabo: ob številnih prilo-
žnostih so se pojavljale težave, kje in 
kako zagotoviti kakovostne izdelke 
z našega območja, primerne tudi za 
promocijska/protokolarna darila, po-
nudbo na stojnicah v okviru številnih 
prireditev idr.
Vključitev številnih ustvarjalnih obča-
nov v aktivnosti društva ter zagotovi-
tev pogojev za ustvarjanje in prodajo 
izdelkov: številni občani izdelujejo/
pridelujejo kakovostne izdelke, ki bi 
bili zanimivi širšemu krogu, vendar 
obseg ni dovolj velik, da bi sami de-
javnost registrirali in tako pridobili 
možnost prodaje, ali pa se tveganja 
bojijo, problem so pogosto tudi stro-
ški najema stojnic oziroma zagotovi-
tve prodajnih poti, nabava opreme 
idr.
Odločitev za ime Dobrine s Hajdine 
je bila utemeljena takole: 

 – Izraz »dobrina« sam po sebi 
vzbuja misel na nekaj dobrega, 

kakovostnega, pozitivnega ter 
omogoča vključitev tako živil-
skih kot neživilskih izdelkov in 
tudi storitev.

 – Izraz »s Hajdine« med občani 
povečuje zavedanje domačega 
okolja, navezanost nanj in po-
istovetenje z vsem, kar iz tega 
okolja prihaja.

 – Besedno zvezo »Dobrine s Haj-
dine« si hitro zapomnimo, kar 
omogoča hitrejšo vzpostavitev 
prepoznavnosti in splošne, čim 
pogostejše rabe.

Izvedba projekta, ki ga na kratko 
imenujemo kar Dobrine s Hajdine, 
tako vključuje:
–  izobraževanje zainteresiranih ob-
čanov na področju HACCP (za vse, 
ki se zanimajo za izdelavo/pridelavo 
živilskih izdelkov), zakonodaje na po-
dročju proizvodnje in trženja živilskih 
izdelkov, izdelovanje osnovne narav-
ne embalaže, osnove nastopanja v 
prodaji;
–  zagotovitev vseh formalnih pogo-
jev za proizvodnjo in prodajo živilskih 
izdelkov;
–  zagotovitev prostorov za pripravo 
živilskih izdelkov, ki ustrezajo zahte-
vam HACCP;
–  zagotovitev opreme za prodajno 
stojnico – dodatna oprema, kot so 
tehtnica, blagajna, rezalni stroj, pri-
pomočki za pakiranje/vakuumiranje, 
police, stojala, oglasne table;
–  oblikovanje logotipa kolektivne 
blagovne znamke Dobrine s Hajdine, 
izdelava etiket, oblikovanje kataloga 
izdelkov in storitev s kolektivno bla-
govno znamko, objave in promocija;
–  analizo obstoječe ponudbe kakovo-

stnih lokalnih živilskih in neživilskih iz-
delkov, oblikovanje seznama izdelkov 
in ponudnikov, vključitev v ponudbo/
skupino ponudnikov;
–  oblikovanje pravilnika za pridobitev 
in uporabo znaka kolektivne blagov-
ne znamke Dobrine s Hajdine;
–  predstavitev projekta ter izdelkov 
na prireditvah v občini in na območju 
LAS.

Projekt DOBRINE S HAJDINE že izva-
jamo. Aktualne zdravstvene razmere 
so nas pri tem sicer nekoliko ovirale, 
vendar kljub temu načrtujemo, da bo 
projekt izveden do konca leta 2020.
Druga dva projekta, ki ju izvajamo, sta 
Aktivno ohranjanje tradicionalnih 
dejavnosti špeharstva in pletarstva 
na območju Občine Hajdina (kratek 
naziv Tradicija Hajdina) in Vzpostavi-
tev informacijsko-prodajnega sredi-
šča za obiskovalce na območju Ob-
čine Hajdina (Info Hajdina). Več o teh 
pa v prihodnjih številkah Hajdinčana. 
V pripravi pa so sicer že naslednji …

Sonja Brlek Krajnc, 
predsednica TD Mitra Hajdina

Predstavljamo vam: Dobrine s Hajdine

V Turističnem društvu Mitra Hajdina smo ob rednih dejavnostih v zadnjih dveh letih pripravili tri vloge na razpise LAS 
Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah ter z vsemi bili uspešni. Tako smo pridobili 70-odstotno sofinan-
ciranje upravičenih stroškov. Preostali del bomo člani zagotovili s svojim delom, ki je priznano kot prispevek v naravi, 
in finančno pomočjo Občine Hajdina, ki je v naših projektih prepoznala koristi za lokalno skupnost nasploh in njene 
občane. Ob tem se vodstvu in upravi Občine Hajdina zahvaljujemo za pomoč, podporo in razumevanje.

3. junija 2020 so se na svojem prvem 
sestanku zbrali upravni in nadzorni 
odbor ter častno razsodišče. Opra-
vljena je bila predaja dokumentov in 
vsega gradiva, ki ga je vzorno urejala 
donedavna predsednica. Pregleda-
li so finančno situacijo društva in se 
pogovorili, kako naj bi delo potekalo 
v prihodnje. Tajniške naloge bo kot 
doslej opravljala Nataša Štumberger, 
nad denarnimi sredstvi pa bo še na-
prej bdela Cvetka Vratič. 
Nekaj dogodkov, med njimi tradicio-
nalna pevska prireditev ljudskih pevk 
Pesem v poletju, je bilo odpovedanih. 
Tudi vaje obeh pevskih skupin in fol-
klorne sekcije so odpadle, prav tako 
delavnice likovno-fotografske sekcije. 
Manjša skupina likovnic je za zaklju-
ček šolskega leta izvedla slikanje pri 
ribniku RD Žejne ribice v Dražencih, 
27. junija pa so se udeležili 6. likovne 
kolonije na Vurberku.
Člani društva so se strinjali, da bodo 
ljudski pevci svoje vsakoletne pev-
ske priprave in nastope v Izoli, Kopru 
in Strunjanu realizirali v oktobru, če 
bodo razmere to dopuščale. Likovni-
ki načrtujejo organizacijo 4. likovne 
kolonije Hajdina 2020, ki naj bi bila 
konec septembra. Ob občinskem pra-
zniku pa napovedujejo 8. skupinsko 
likovno razstavo v dvorani Društva 
upokojencev Hajdina. V razstavišču 

PSC je še vedno na ogled samostojna 
razstava članice likovne sekcije Sonje 
Šmigoc, ker ves ta čas ni bilo pogojev 
za pripravo katere izmed razstav žen-
skih društev v občini ali učencev OŠ 
Hajdina oz. vrtca Najdihojca. Folklor-
na sekcija si bo prizadevala za nakup 
svoje noše, da si v prihodnje za na-
stope ne bi bilo več treba izposojati 
oblačil pri drugih folklornih skupinah, 
želijo pa si, da bi končno spet lahko 
nadaljevali plesne vaje. Literarna sek-
cija bo v decembru izvedla drugi lite-
rarni večer. 
Predsednica Bernjakova upa, da bi jim 
v jesensko-zimskem času hajdinske-
mu občinstvu uspelo predstaviti novo 
pesniško zbirko VodOMENS pesnika, 
pisatelja, ugankarja in umetniškega 
fotografa Ivana Cimermana, ki je že 
vse od leta 1998 na neki način pove-
zan s hajdinskimi kulturnimi izvajalci. 
Iz omenjene zbirke objavljamo eno 
izmed pesmi, nastalo po pesnikovem 
lanskoletnem obisku OŠ Mladika, v 
kateri je ob zaključku II. svetovne voj-
ne začel osvajati prve učenosti.
In vendar se premika … Držimo pe-
sti, da bo usodni virus do jeseni izgu-
bil svoj negativni vpliv na življenje in 
delo, ki je proti naši volji na kulturnem 
področju v minulih treh mesecih sko-
raj v celoti zamrlo. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

VABIMO VSE ZAINTERESIRANE 
OBČANE, ki že ustvarjajo ali bi 
se želeli kakor koli vključiti, da 
se nam pridružite. Veseli vas 
bomo! Dodatne informacije o 
projektu in možnostih so vam na 
razpolage na e-naslovu td.mitra.
hajdina@gmail.com ali tel. št. 
040 298 878.

Prekinili koronavirusno 
kulturno mrtvilo

Po tem, ko so člani KPD Stane Petrovič Hajdina na rednem 
zboru članov februarja izvolili novo vodstvo in je Barba-
ra Zajc na lastno željo predsedniško funkcijo po štirih le-
tih prepustila vodji Likovno-fotografske sekcije občine 
Hajdina,Ceciliji Bernjak, je nastopilo obdobje karantene, 
ki je za lep čas zaustavilo večino dogajanj na kulturnem 
področju.

Šola Mladika v maju 2019
(Spomini na medvojno bombardira-

nje moje šole)

 O, šola Mladika
ob mirni Dravi!

Sivolas mož
se spominja:

»Ne padajo več bombe
po naših glavah! 

Naš Hram učenosti 
so tri bombe zadele.

Učenci – opali mladosti, 
smo nalagali opeke 

pri obnovi na lesene skele. 

Letala so vozili Američani,
da bi razbili 

železniški most.
Čezenj bežali bi Nemci pregnani

pred Rusi in partizani,
ko prikorakajo iz pohorskih host.

Šola Mladika danes vzgaja 
pametne glave za svet in Evropo,

naši znanosti ameriški kapital nagaja, 
ko brezplačno šolano pamet izbira 

skopo.

Pred novo Osemletko 
mi sede misel v Prvi razred. 

Na prvo povojno petko.
Če odmislim drobne poraze,

sem končal z odliko 80-letko.«

Ivan Cimerman

Člani vodstva KPD Stane Petrovič Hajdina (od leve proti desni): Danica Serdin-
šek, Urška Štumberger, Marta Sitar, Janko Kirbiš, Marjana Veronek, Cvetka Vratič 
in Nataša Štumberger, (sedita) Barbara Zajc in Cecilija Bernjak, manjkata Ida 
Markež in Silvestra Brodnjak
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Na neki način smo Hajdinčanke pono-
sne na to kolonijo tudi zato, ker smo 
25. oktobra 2014 presenetile tajnika TD 
Vurberk, Janeza Toplaka, dolgoletne-
ga direktorja Vurberškega festivala, ki 
se je udeležil prvega srečanja (žal do-
slej tudi edinega) turističnih društev 
Spodnjega Podravja na Hajdini, ki ga je 
organiziralo TD Mitra Hajdina. Ko je na 
ploščadi pred poslovno-stanovanjskim 
centrom zagledal slikarska stojala in za 
njimi naše likovnike, smo v pogovoru 
s predsednico LiFoS Hajdina Cecilijo 
Bernjak v hipu našli skupno točko – 
tudi pri njih je nekoč že delovala likov-
na sekcija. Žal je prenehala delovati. 
Poskusili bi jo oživiti! 
In so jo. Znanemu ljubiteljskemu likov-
niku Marjanu Špinglerju so zaupali vo-
denje sekcije pod »marelo turističnega 
društva« in že šesto leto nas junija zva-
bi na grajsko dvorišče, kjer se nas zbere 
vsakokrat več. Pridemo z vseh koncev 
štajerske regije. Nekateri vsako leto, 
vsakič pa tudi kdo na novo. Prva leta so 
nam organizatorji določili temo slika-
nja, sedaj pa smo že drugič imeli prosto 
izbiro motivov. 
Oktobra, ob občinskem prazniku Obči-

ne Duplek, katere župan Mitja Horvat 
nas vsakič pride pozdravit pred začet-
kom slikanja, pa ustvarjene motive 
razstavimo na skupinski razstavi v lepo 
urejeni kulturni dvorani pod vurber-
škim gradom. 
Letošnje, 6. Likovne kolonije se nas je 
27. junija iz hajdinske sekcije udeležilo 
dvanajst članic pod vodstvom Cecili-
je Bernjak, ki je kot nova predsednica 
KPD Stane Petrovič Hajdina spregovo-
rila v uvodnem delu srečanja in vsaka 
je svoj motiv izdelala skoraj do konca. 
Podrobnosti bodo dokončane doma. 

Po predstavitvi na Vurberku si jih bomo 
lahko ogledali tudi na Hajdini, od 6. do 
8. novembra 2020 na 8. skupinski raz-
stavi v dvorani DU Hajdina. 
Zahvaljujemo se organizatorjem za 
nepozabno sobotno dopoldne, ki se 
je v neuradnem družabnem delu spre-
menilo v zanimive debate o slikarstvu 
med ljubiteljskimi likovniki, ki na pla-
tnih v barvah izražajo svoj pogled na 
svet okoli nas. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Vurberk 2020 – že šesto sodelovanje hajdinskih 
likovnic na 6. Likovni koloniji

Grad Vurberk ima poseben čar s svojo lego nad Dravo in poseben vabljiv vpliv na članice Likovno-fotografske sekcije 
občine Hajdina, ki se mu ne moremo upreti. Vse leto pogledujemo tja proti zidovju, ki ohranja v sebi neko magično moč, 
in se veselimo junija, ko nam predsednik TD Vurberk Ivan Žižek pošlje vabilo na Likovno kolonijo, ki jo organizira njihova 
likovna sekcija pod vodstvom Marjana Špinglerja.

Hajdinske likovnice (od leve): Cecilija Bernjak, Milena Pečar, Antonija Krajnc, Mira Bezjak, Angelca Černen-
šek, Marta Simonič, Jana Kraševec, Majda Jakolič in Romana Kiseljak (na posnetku ni udeleženk Majde 
Vrabl in Vesne Jančič).

Na posnetku so skoraj vsi, ki so se likovno družili na 6. koloniji na Vurberku.

Avtorji risbic so otroci iz vrtca Najdihojca Hajdina
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Nikomur ni všeč, če pozabimo na njegov rojstni dan, zato 
smo tudi v teh posebnih razmerah organizirali praznova-
nje. Vsaka igralnica si je zastavila praznovanje po svoje, 
vsem pa je bil skupen praznični jedilnik s sladkim prese-
nečenjem – tortico. Otroci, vključeni v obogatitveno de-
javnost Mavrica raja, so vrtec razveselili s pesmico Vse naj-
boljše, ki so jo zapeli zunaj, da se je slišala daleč naokrog.
KAKO SMO PRAZNOVALI
V oranžni igralnici (1–2 leti) so otroci ob igranju na instru-
mente zapeli vrtcu pesem, nato pa se podali na krajši izlet. 
Na prostem so lovili milne mehurčke in se zabavali.
V vijolični igralnici so se najprej razgibali in igrali z balo-
ni. Vrtcu so zapeli »vse najboljše« in mu zaploskali ob roj-
stnem dnevu. Balone so si otroci odnesli domov, v vrtcu pa 
so se posladkali s tortico.
V modri igralnici so rajali in peli vrtcu za rojstni dan. Na 
igrišču so se poveselili z baloni in se pri kosilu posladkali 
s tortico.
Otroci zelene igralnice so praznovali v gozdičku, v novi pri-
dobitvi – igralnici na prostem.

V rumeni igralnici so praznovali kot ob rojstnih dnevih 
otrok: plesali so ob izdelani rojstnodnevni torti, pihnili 
svečke in zapeli pesmico. 
V beli igralnici so rojstni dan vrtca praznovali veselo, na-
smejano, igrivo, športno, izletniško in ob koncu še s torto, 
ob kateri so otroci zapeli. Vsi skupaj so vrtcu zaželeli še ve-
liko nasmejanih in zadovoljnih otrok.
Otroci rdeče igralnice so praznovali na igrišču vrtca, kjer 
so s kredami risali torte, balone in svečke ter se igrali na 
igralih.
Praznovanje je bilo prav tako zabavno in igrivo. Upamo, 
da bomo ob naslednjem rojstnem dnevu vrtca lahko pra-
znovali vsi skupaj in širšemu občinstvu pokazali, kaj smo 
se naučili v vrtcu. 
Vrtec Najdihojca Hajdina, vse najboljše in še veliko otroškega 
veselja.

Viktorija Vrabl

Zagotovo smo vsi že kdaj pomislili, kako hitro se čas vrti in da tudi v našem vrtcu ni nič drugače. Leta se obračajo in 
letos mineva že deset let, kar deluje vrtec Najdihojca na Hajdini. Idej za praznovanje je bilo veliko, praznovanje smo si 
zastavili kot celoletna manjša slavja in druženja med igralnicami. Nekaj teh smo tudi izvedli, žal pa je odpadel največji 
dogodek, ki smo ga vsako leto organizirali v telovadnici OŠ Hajdina.

Zelena igralnica

Praznovali smo 10. rojstni dan vrtca Najdihojca Hajdina

Modra igralnica

Foto: Renata Gabrovec



30 31

Julij 2020 Julij 2020

Rdeča in bela igralnica
Foto: arhiv vrtca Najdihojca

Rumena igralnica

Bela igralnica

Oranžna igralnica

Vijolična igralnica

Šolsko leto se je končalo in vse diši po poletju. Počitnice, na 
katere smo se odpravili, bodo letos imele poseben pridih, 
tako kot je bilo posebno naše druženje v zadnjem mesecu.

Jeseni bomo sedli v šolske 
klopi

Virus, ki je predšolskim otrokom onemogočil udeležbo in 
izpeljavo načrtovanih nadstandardnih dejavnosti, zago-
tovo ne bo pozabljen. Že od začetka šolskega leta smo 
komaj čakali na nekatere aktivnosti, ki jih žal nismo izpe-
ljali: nočitev v vrtcu, tabor v Logarski dolini, zaključni izlet 
in zaključno druženje. 
Uspelo pa nam je, da smo bili minimaturanti. 31 otrok 
rdeče in bele igralnice vrtca Najdihojca se je poslovilo od 
vrtca. S pesmijo smo se podali po vasi vse do občinske 
zgradbe, kjer so nas pričakali starši, dedki in babice. Pri-
čakali so nas tudi župan mag. Stanislav Glažar, podžupan 
Franc Krajnc in direktorica občinske uprave Lidija Terbu-
lec.
Opremljeni smo bili s potiskanimi majčkami, ki so jih 
letos krasili mali »covidki«. Prav vsak je narisal svojega. 
Stroške za majčke in kapice za minimaturante nam je le-
tos izjemoma pokril Šolski sklad OŠ Hajdina, saj nismo 
izpeljali tabora v Logarski dolini, za kar nam običajno na-
menijo finančno pomoč. Šolskemu skladu se vsi skupaj 
prav lepo zahvaljujemo. 
Pred občino smo zapeli minimaturansko pesem in se 

fotografirali z vsemi, ki so nas prišli pogledat in obele-
žit našo novo prihajajočo pot. Občina Hajdina nas je po-
častila s pico in sladoledom, ki sta nam vsem šla v slast. 
Hvala.
Dan, ki je bil s soncem obsijan, nam bo ostal v lepem spo-
minu. 

Maja Bezjak 

Minimaturanti vrtca Najdihojca
Foto: Foto Tement 
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Ravnateljica OŠ Hajdina Vesna 
Mesarič Lorber je v slavnostnem 
nagovoru povedala: » Drage deveto-
šolke, dragi devetošolci. Danes smo se 
zbrali posebej za vas, da se poslovimo 
ob koncu vašega šolanja. Ob trenutkih 
slovesa obujamo spomine na skupne 
dogodke in doživetja, in to ste nam v 
svojem nastopu pokazali na zanimiv 
in izviren način. Kako se je začela moja 
skupna pot z vami? 
Bil je september leta 2011 in vi ste 
postali prvošolci, prva generacija 
učencev, ki sem vas kot ravnateljica 
sprejela v našo hajdinsko šolo. Spo-
mnim se vas kot malih in radovednih 
nadobudnežev. In začeli smo, jaz kot 
nova ravnateljica, vi kot novi učenci. Iz 
dneva v dan smo se učili in se soočali 
z različnimi nalogami, ki jih je prinaša-
lo šolsko življenje. Ob učenju ste vsak 
dan postajali večji, pametnejši in tudi 
bolj pogumni in razigrani. Zadnje leto 

vašega šolanja je bilo posebno, saj ste 
se morali soočiti tudi z izobraževanjem 
na daljavo. Tako ste zadnje mesece, ko 
bi sicer bilo v šoli najbolj zanimivo, 
ostali doma in preizkušali digitalne 
načine komuniciranja. Devet let je 
mimo za vse nas in zgodba o življenju 
na OŠ Hajdina se za vas končuje. Pred 
vami se odpira novo obzorje in v vas 
sta želja in hrepenenje po ustvarjanju 
nove poti, ki bo samo vaša. Vse to vam 
prinaša več svobode, s tem pa tudi več 
odgovornosti.
Skupaj z učitelji smo se vsa ta leta tru-
dili, da bi bila šola za vas varno in spod-
budno učno okolje, ki bi vas usmerjalo 
k delu, učenju in razvijanju pozitivnih 
vrednot. Prepričana sem, da nam je 
nekaj od tega tudi uspelo uresničiti.
Na vaši nadaljnji življenjski poti vam 
želim, da z veseljem sprejmete nove 
naloge, se z njimi soočite in verjamete 
vase, da vam jih bo uspelo rešiti. Lahko 

vam uspe narediti velike stvari. V vsa-
kem od vas se skriva nekaj posebnega 
in vsak izmed vas ima svoje poslanstvo. 
Vsak nov dan vam prinaša neskončno 
možnosti. Pred vami je priložnost, da 
ustvarjate nov svet, prijetnejši, pravič-
nejši in lepši. Ker svet mora biti lepši.
Naš pesnik Janez Menart je v eni izmed 
svojih pesmi zapisal: In sreča je, da je 
pred mano pot, in to, da vem, da slast 
je v tem, da grem.
Drage devetošolke, dragi devetošolci,
zato pojdite v življenje. Četudi se kdaj 
ustavite, se spotaknete, nikoli ne odne-
hajte. V življenju ni vedno vse prijazno 
in pravično. Ampak verjemite v svojo 
moč, ker ste vi kreatorji svojega življe-
nja. 
Z vero, upanjem in pogumom pojdite 
vedno naprej. Želim vam, da dosežete 
svoje cilje in da se vam uresničijo sanje. 
Bodite drzni, spoštujete sebe in druge 
ter ostanite zaljubljeni v življenje. 

Pot nas je vodila v Skorbo, kjer sta nas pričakala brata Ma-
lek, ki sta nam pripravila pravo cirkovško predstavo in ve-
liko zanimivih dogodivščin z različnimi napihljivimi igrali 
in rekviziti. Ves dopoldan smo uživali v njuni družbi, se 
zabavali, igrali in plesali ter si ob koncu privoščili še pico 
in sladoled. Posladkali smo se tudi z domačimi dobrotami 
tete Marinke in Manje ter skupaj s prijatelji veselo klepe-
tali. Dan prijetnih doživetij nam je tako hitro minil in čas je 
bil, da se vrnemo v naš vrtec. Čeprav smo bili že malo utru-
jeni, smo bili na koncu vsi nasmejani in zadovoljni. Kljub 
temu da smo letošnje načrte glede izvedbe izleta zaradi 
zdravstvenih ukrepov morali spremeniti, smo se imeli zelo 
lepo. K temu so veliko prispevali starši. Najlepše se jim za-
hvaljujemo za njihovo podporo in zaupanje. 

Renata Gabrovec

Beli in rdeči na zaključnem izletu z bratoma Malek
Foto: Manja Gabrovec

Bili smo na zaključnem 
izletu

Naše kuharske pravljice

Vrtčevsko leto se je končalo. Vsako leto želimo otrokom 
pripraviti kakšno dogodivščino pred poletnimi počitnica-
mi. Tudi letos je bilo tako. V sredo, 17. junija, smo se otroci 
in vzgojiteljice iz bele in rdeče igralnice skupaj podali na 
zaključni izlet.

Hajdinski devetošolci, generacija 2011–2020, v družbi učiteljev in staršev

Zdrava prehrana je zelo pomemben element našega 
zdravja, zato je zelo pomembno, kakšno hrano jemo. 
Zdrava hrana je vir energije za rast in razvoj otrok.

V rumeni igralnici smo spoznavali zdravo prehrano tudi 
prek pravljic. S pravljicami smo sodelovali tudi na nagra-
dnem ustvarjalnem natečaju »Ustvarjalne kuharije«, ki ga 
je organizirala ekipa Čarobnega dne s pokroviteljema na-
tečaja – Lidlom Slovenija in Žitom. 
V sodelovanju s starši smo ustvarjali pravljice in se s pra-
vljico Juha za Mihca uvrstili med deset najboljših ilustri-
ranih pravljic s področja zdrave hrane. Za nagrado smo 
dobili paket presenečenja z izdelki Žita in Podravke.

Besedilo in foto: Darinka Amon

Pravljica o zdravi prehrani

Valeta na OŠ Hajdina leta 2020 malo drugače

Za 18 hajdinskih devetošolcev je bila slovesnost v petek, 12. junija, nekaj posebnega. Tradicionalne valete zaradi znanih 
vzrokov niso imeli, v šolski telovadnici pa so v družbi svojih staršev in delavcev šole ter gostov in ob upoštevanju vseh 
navodil in priporočil NIJZ vendarle uspešno izpeljali zaključno slovesnost s prijetnim kulturnim programom, nagovori 
gostov in podelitvijo priložnostnih daril vsem delavcem šole. Poleg ravnateljice Vesne Mesarič Lorber sta devetošolce 
nagovorila še razrednik Rok Marinič in predstavnik staršev Viki Hotko.
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Učenje na daljavo mi ni bilo všeč, ker učiteljica ni mogla razložiti snovi 
v živo. Všeč pa mi je bilo, da sem bil veliko z družino in da sem imel 
veliko prostega časa. Vesel sem, da smo lahko prišli nazaj v šolo.  

Žan 

Delo od doma mi je šlo dobro. Sedaj, ko smo se vrnili v šolo, se je laže 
učiti. Laže je sedeti v šolski klopi in poslušati učiteljico kot pa doma 
pred računalnikom.

Kaja 

Delo na daljavo je bilo super, pogrešala pa sem prijatelje in učiteljico. 
Zdaj, ko sem prišla nazaj v šolo, sem spet vesela. Velikokrat gremo ven 
na svež zrak. Se pa tudi učimo. Zelo sem vesela, da sem zdaj spet v 
šoli.     

Alja 

Ko smo prišli v šolo, je bilo zelo drugače. Upoštevati moramo razne 
ukrepe, npr. razkuževanje rok, in držati moramo varnostno razdaljo. 
Prvi dan smo imeli malico kar v razredu. Je pa tudi dobro, ker imamo 
super učiteljico.

Jan

Ko sem prišel v šolo, je bilo vse drugače. Drugi dan šole me je nekaj 
začelo boleti. In sem odšel k zdravniku. V sredo so me operirali na 
slepiču. V petek sem lahko odšel domov. Doma sem ostal en teden. V 
ponedeljek sem že bil nazaj v šoli. V šoli mi je zelo cool.

Miha
        
Med covidom-19 je bilo zelo slabo, ker nismo mogli hoditi v šolo. 
Šolanje doma je bilo težje kot v šoli, ampak je bilo tudi zabavno.  

Aljaž

V šoli je dosti boljše kot doma. V šoli dobimo razlago, se družimo 
in igramo nogomet. Velikokrat gremo tudi v gozdiček in gledamo 
risanke.   

Matjaž 

Sedaj je boljše, ker smo spet nazaj v šoli. Boljše je zato, ker lahko spet 
vidim sošolce in sošolke in tudi snov bolje razumem in učiteljico. 
Seveda smo dosti zunaj in moramo upoštevati varnostno razdaljo ter 
si razkuževati roke. Doma smo dobivali navodila prek e-pošte. V šoli je 
boljše kot doma. 

Nuša

Spoštovani starši,
z vami želim podeliti del misli Kahlila 
Gibrana, ki pravi takole:
‘Vaši otroci niso vaši otroci.
Sinovi in hčere klica Življenja k Življe-
nju so.
Po vas prihajajo, a ne od vas.
Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.
Lahko jim darujete svojo ljubezen, 
toda ne morete jim dati svojih misli, 
kajti oni imajo svoje misli.
Lahko sprejmete njihova telesa, ne pa 
njihovih duš,
kajti njihove duše že prebivajo v hiši 
jutrišnjega dne, ki je vi niti v svojih sa-
njah ne morete obiskati.
Lahko si prizadevate, da boste takšni 
kot oni, toda ne trudite se, da bi oni 
ravnali kot vi, kajti življenje ne teče na-
zaj in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo 
včeraj.’
Četudi postajajo vaši otroci samostoj-
ni, še vedno potrebujejo vašo podpo-
ro, ljubezen in modrost. Ob vstopanju 
v neznano jim stojte ob strani in jim 
hkrati pustite, da vzletijo v svet, ob tem 
pa imejte vedno iztegnjeno roko in 
pripravljen prostor, ko se bodo vračali. 
Imejte jih radi in bodite ponosni nanje. 

Hvala vam, da ste izkazali zaupanje 
učiteljem in vodstvu šole, da vaše otro-
ke skupaj popeljemo v svet pridobi-
vanja znanja in vrednot. Morda nam 
kdaj ni uspelo uresničiti vaših želja in 
pričakovanj, verjemite pa, da smo se 
po najboljših močeh trudili iskati reši-
tve in delati dobro.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem lokal-
ni skupnosti in župniji za vso izkazano 
podporo za to generacijo otrok.
Drage sodelavke, sodelavci, razrednik 
in sorazredničarka,
prispeli smo na cilj. Odhaja še ena ge-
neracija, 211. po vrsti, generacija, ki je 
bila posebna in tudi prva, ki se je izo-
braževala na daljavo. Trudili smo se, 
da bi devetošolci šli od nas obogateni 
z znanjem, izkušnjami in pozitivnimi 
vrednotami. Hvala vam za opravlje-
no delo, posebej pa hvala razredniku 
Roku Mariniču, ki se kot razrednik po-
slavlja od svoje prve generacije, in so-
razredničarki Tatjani Pačnik. 
Vsem želim prijetne poletne dni.« 

Vesna Mesarič Lorber, 
ravnateljica

Utrinki z letošnje valete hajdinskih devetošolcev
Foto: Stanko Kozel

Zaključna prireditev 2020 v šoli

Našo proslavo ob dnevu državnosti 
in zaključku šolskega leta smo izpe-
ljali prek aplikacije Zoom, torej na na-
čin, kot smo ga bili vajeni v preteklih 
mesecih, ko je šolsko delo potekalo 
na daljavo. Obeležili smo 29. rojstni 
dan naše domovine Slovenije. Hvale-
žni in ponosni smo lahko, da imamo 
svojo državo. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da jo cenimo in spoštu-
jemo. Ravno dan državnosti nas nago-
varja k temu. 
Za nami je čas, ko je bilo naše šolsko 
življenje drugačno, ko je tudi v svetu 
vse postalo drugače, ko smo veliko-
krat morda v skrbeh, prestrašeni, ker 
ne vemo, kaj se bo zgodilo. Zato sta 
bolj kot kdaj prej potrebna sodelova-
nje in medsebojna pomoč med vsemi 
nami. Če bomo med seboj sodelovali 
in bomo drug do drugega spoštljivi, 
razumevajoči, si med seboj pomaga-

li, potem nam bo prav gotovo vsem 
lepše. Verjamem, da si vsi želimo, da 
bi nam bilo lepo. Če bomo vsi delali 
dobro, potem bo svet postal lepši in 
prijetnejši. Tega si vsi želimo.  
Pred nami je tudi zaključek šolskega 
leta. Ponosna in zadovoljna sem, da 
smo ob različnih izzivih in preizku-
šnjah šolsko leto uspešno končali. Bilo 
je pestro in zanimivo in niti misliti si 
nismo mogli, da nas bo koronavirus 
tako zelo presenetil, da ste se dva me-
seca izobraževali na daljavo. Vem, da 
ni bilo vedno lahko, ampak vseeno ste 
ob pomoči učiteljev zmogli.
Zato vam, drage učenke in učenci, če-
stitam za vse dosežene uspehe v tem 
šolskem letu. Posebej čestitam vsem 
tistim učenkam in učencem, ki ste bili 
še posebej uspešni in boste danes 
prejeli priznanja za dosežen uspeh in 
za dosežke na različnih tekmovanjih. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi 
učiteljem in učiteljicam ter drugim 
delavcem šole za opravljeno delo. 
Hvala vam za vse.
Predlagam, da si vsi skupaj zaploska-
mo, sami sebi, drug drugemu, vsem 
delavcem šole ter vsem učiteljicam in 
učiteljem, ki so vas spremljali skozi vse 
šolsko leto.
Pred nami je začetek počitnic, ki jih vsi 
že nestrpno pričakujemo. Naj bodo 
priložnost za razvedrilo, počitek, za 
nove dogodivščine in druženje s tisti-
mi, ki jih imate radi. Naberite si novih 
moči in energije, ki jo bomo potrebo-
vali za novo šolsko leto. Pazite nase, 
ostanite zdravi in uživajte med poči-
tnicami.

Vesna Mesarič Lorber, 
ravnateljica

Mnenja učencev 4. a o razlikah med delom doma in v 
šoli
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V karanteni sem se učila veliko težje, kot se 
zdaj v šoli. Zdaj vse bolj razumem. Komaj sem 
čakala, da vidim sošolce in sošolke, pogrešala 
sem tudi učiteljico.

Maja 

Zdaj je vse tako drugače. Zdaj rada hodim v 
šolo, ker v jedilnici ni več gneče. Edino, kar mi 
ni všeč, je, da si moramo razkuževati roke in 
na avtobusu imeti masko.

Aneja 

Delo na daljavo je bilo brezvezno, ker nisem 
videla prijateljev. Sedaj, ko pa sem spet v šoli, 
je zabavno, ker se bolje počutim s prijatelji. 
Zelo sem srečna, da smo spet v šoli in da se 
lahko spet normalno učim z učiteljico. 

Maša 

Zdaj, ko sem prišla v šolo, se počutim veselo. 
Zdaj nam lahko učiteljica razloži postopek. 
Doma nisem imela kaj početi, veliko sem se 
učila. Zelo sem pogrešala šolo.

Klara 

Bil sem zelo vesel, da sem videl svoje sošolce, 
ker mi je bilo doma že brezvezno. Šola je 
boljša.

Gašper 

Delo na daljavo je bilo v redu, ampak sem 
pogrešala prijatelje in učiteljico. Prvi teden 
nismo imeli nalog. Šola zdaj je super, ampak 
mi razkuževanje rok in razdalja nista ravno 
všeč.

Ana 

Z učiteljico Ireno sva doma delali naloge. 
Doma sem se vozila s kolesom in se igrala.

Semina 

Ko smo prišli v šolo, smo se veselili, da vidimo 
drug drugega. Vsak dan se učimo, pišemo in 
se igramo. V šoli je zelo zabavno.

Mija 
  

Zbrala: Meta Kokol

Brez cenzure v 4. b razredu
V naslednjem sestavku so odgovori na moji 
dve vprašanji. Preberite, kako so si otroci 
razlagali domače dogodke.

Kako so starši prenašali vlogo učitelja? 
Kakšna je bila doma reakcija, ko ste 
izvedeli, da se vračate v šolo? 

Jure: »Moj ati je bil jezen, da je moral v službi 
delati 12 ur, doma pa je potem moral delati z 
mano. Tudi mami je prišla iz službe zdelana 
in je morala še meni pomagati. Ati je bil zelo 
vesel, da gremo v šolo. Mami enako kot ati. 
Babi ni reagirala.«

Mia: »Moja mami ni bila vesela, da sem šla 
v šolo, ker se ni veliko družila z mano. Imela 
je 8–10 ur službe. Raje bi bila z mano in 
bratcem. Pogrešala sem jo!«

Kristjan: »Moja mami je bila ves čas živčna. 
Ko smo šli v šolo, je bilo videti, kot da ni nič, 
ampak verjetno sta imela zabavo.«

Žiga: »Moja mami je bila zelo jezna, ker nisem 
prebral vsega in vsega naredil. Kregala se je.«

Tinkara: »Moja mama je med karanteno bila 
zelo huda učiteljica. Ati je samo spal. Zato 
mami ni bila ravno vesela. Enkrat, ko je mami 
šla v službo, je prišla moja babica. Skupaj 
sva delali poskuse. No, ko smo ugotovili, da 
gremo v šolo, smo bili veseli. Mogoče sta 

starša res imela čago, da grem v šolo.«

Maja: »Moja mami je bila zelo jezna zaradi 
šolanja doma. Velikokrat sva se tudi skregali. 
Najmanj sta mi bila všeč torek in četrtek, saj 
je bila na urniku še angleščina. Zelo so mi 
bili všeč videoklici. Moji mami je to šlo na 
živce. Ko je na 24 ur izvedela, da gremo v 
šolo, je govorila: ‘Maja pa gre v šolo. Juhuhu!’ 
Jaz sem bila do sobote vesela, v nedeljo pa 
žalostna. Ampak sedaj, ko sem v šoli, je 100-
krat boljše.«

Ela: »Moja babi je bila jezna, ker nismo v šoli. 
Ko je izvedela, da gremo v šolo, je skakala od 
veselja. Mami je bilo naporno, ko je delala z 
mano in z mojim bratcem. Ves dan je bila z 
nama v šoli. Babi in dedi sta v nedeljo skakala 
od veselja.«

Lana: »Ko smo doma izvedeli, da gremo v 
šolo, smo vsi skakali od veselja. Moji starši so 
bili zelo veseli, da so se lahko učili z mano in 
da so malo ponavljali z mano vse snovi. Sta 
pa bila vesela, da smo končno šli v šolo.«

Larisa: »Jaz sem vse delala sama. Mami je 
bila v službi, ati pa je delal nekaj pametnega. 
Ko smo izvedeli, da se vračamo v šolo, je ati 
bil vesel, čeprav z mano sploh ni imel dela. Z 
mano se je bolj ukvarjal po šoli.«

Nika: »Mama in ata sta hodila v službo. 
Bila sta huda učitelja, v večini mama. Ko sta 
izvedela, da se bom vrnila v šolo, sta si mislila, 
da se ne splača. Jaz sem od veselja skakala 
in vriskala in potem sta se mama in ata tudi 
veselila.«

Teo: »Moja mama je bila stroga učiteljica, ker 
nisem imel odmorov in ves dan sem moral 
delati. Komaj sem čakal, da gremo v šolo, da 
se odpočijem.«

Gaja: »Moja mama in ata sta bila kot učitelj/-
ica zelo stroga, čeprav ju ni bilo doma, ampak 
po telefonu in ko sta prišla domov. Ko smo 
doma izvedeli, da gremo v šolo, sem bila 
žalostna, mama in ata pa vesela.«

Luka: »Moja mama je bila v redu učiteljica. 
Bili smo veseli, da sem šel v šolo.«

Jan: »Moja mami in ati sta skoraj znorela, ker 
sta morala biti ves dan poleg mene in delati 
nalogo. Ko sta izvedela, da grem v šolo, sta 
plesala, jaz pa sem bil žalosten.«

Zahvaljujem se staršem, ki so bili, vsi 
od prvega do zadnjega, zelo skrbni in 
razumevajoči. Zraven svojih vsakodnevnih 
skrbi so dosledno bdeli nad delom otrok 
in poskrbeli za nemoteno medsebojno 
komunikacijo. Hvala!

Zbrala: Jožica Novak

Moja domovina

Moja domovina –
kakor žametna je svila

in lepa je zato, 
ker radi jo imamo zelo.

Ima prelepa mesta in vasi
pa posebne kraje,
ki jih drugod ni.

Svojo domovino imamo radi res vsi!

Lepe gore in vode,
po gozdovih pa ptice,

ki med drevesi veselo žvrgole.
Svojo domovino imamo res radi vsi!

Še ptice selivke se rade vračajo nazaj
v deželo, kjer za njih je raj.
V največje veselje nam je, 

ko štorklje in lastovke vračajo se.

Še sinji galeb nam znamenje da,
da na jugu naše morje je doma.

Nam sonce ogreje srce 
in naše sanjave misli odpre.

Svojo domovino imamo res radi vsi!

     

Iva Ogrizek, 6. r.

Epidemija nas ne ustavi 
– rezultati tekmovanj v 

znanju

Sredi marca smo prav vsi, učitelji, učenci in starši, sedli 
v isti čoln in se podali v neznano. V razburkanem mor-
ju smo se lovili in se branili pred divjimi valovi. Starši so 
prevzeli vlogo učiteljev, učitelji so se spremenili v virtual-
ne prenašalce znanja, učenci pa v potrpežljive in vztraj-
ne junake sodobnega časa. Čeprav se je situacija sprva 
zdela izjemno težka, smo vsi skupaj pripluli na otok, na 
katerem smo začeli še bolj ceniti pomoč in podporo star-
šev, pozitivno naravnanost in vztrajnost učencev ter spo-
sobnost prilagajanja načina prenašanja znanja s strani 
učiteljev. Prav tako smo spoznali, kako zelo pogrešamo 
učilnice, šolsko tablo in predvsem eden drugega – učen-
ci učitelje, učitelji učence in še najbolj učenci svoje sošol-
ce in prijatelje. Spoznali smo, kako hvaležni smo lahko, 
da nam je šola drugi dom, in kako zelo smo jo pogrešali, 
ko so nam jo »vzeli«. Ugotovili pa smo tudi, da nam vsaka 
ovira lahko predstavlja nov izziv.
Kolikor je bilo možno, so se učenci tudi v šolskem letu 
2019/2020 udeleževali tekmovanj, ki so bila realizirana. 
Veliko jih je bilo, ki so dosegali lepe rezultate. Ne dvomi-
mo, da bi lahko posegli po »še več«, a je na račun epide-
mije nekaj tekmovanj tudi odpadlo. 
OSVOJENA PRIZNANJA
Damjan Kobale je bil mentor učencem na tekmovanju 
iz fizike in astronomije. V znanju iz fizike so učenci osvo-
jili tri bronasta priznanja. Na državnem tekmovanju iz 
astronomije pa sta osmošolca Simon Mohorič in Janja 
Murko osvojila srebrno priznanje.

Irena Vesenjak je bila mentorica Cankarjevega tekmo-
vanja iz slovenščine 34 učencem (od 4. do 9. razreda). 
12 učencev je prejelo bronasto Cankarjevo priznanje. Od 
1. do 3. razreda zaradi epidemije tekmovanje žal ni bilo 
izvedeno. 

Branka Gaiser je bila mentorica učencem na tekmova-
nju iz nemščine. Tia Pleteršek je prejela bronasto prizna-
nje, uvrstila pa se je tudi na državno tekmovanje, ki pa 
je žal odpadlo.

Andreja Novak in Aleš Sakelšek sta bila mentorja učen-
cem na tekmovanjih z matematičnega področja.

Tekmovanja Bober se je udeležilo 78 tekmovalcev. Osvo-
jili so 32 bronastih, šestošolec Brin Kozel Tole pa je osvo-
jil zlato priznanje na državnem tekmovanju.

Tekmovanje iz znanja matematike Kenguru se je zaradi 
epidemije letos izvedlo le za 1. triado. 46 tekmovalcev je 
osvojilo 24 bronastih priznanj. 

Tekmovanja Lefo – hitro in spretno računanje se je ude-
ležilo 65 učencev. V finale je skoraj uspelo priti učencu 
Brinu Kozelu Toleju. 

Tekmovanja iz logike se je udeležilo 74 učencev. Osvojili 
so 29 bronastih priznanj, sedmošolka Sara Molnar pa se 
je udeležila državnega tekmovanja. 

24. junija se je za osnovnošolce končalo še eno šolsko leto. 
Šolsko leto, ki bo za vedno zapisano kot posebno.
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Šolska športna tekmovanja

Šolska športna tekmovanja so se v 
letošnjem šolskem letu izvajala do 
prekinitve pouka oziroma do pojava 
epidemije koronavirusa. Tako so se 
teh tekmovanj udeležili večinoma 
učenci višjih razredov, za katere tek-
movanja potekajo jeseni. Prav tako 
jo je organizatorjem teh prireditev 
večkrat zagodlo vreme. 
Otvoritveno tekmovanje bi moralo 
potekati v Vidmu pri Ptuju, ampak je 
zaradi močnega deževja bilo presta-

vljeno na pomlad, ko pa smo na ža-
lost morali prekiniti pouk. 
Tako so se učenci in učenke 8. in 9. 
razredov z drugimi šolami merili le v 
odbojki in nogometu. Vse ekipe so 
se uvrstile v polfinalna tekmovanja, 
kjer pa so morale priznati premoč 
ekipam iz drugih šol.
Med individualnimi tekmovanji smo 
se udeležili tekmovanj v namiznem 
tenisu, kjer je bil naš najuspešnejši 
učenec Jure Glažar, ki je izpadel v 

četrtfinalu, Nika Sitar pa je na med-
občinskem tekmovanju v streljanju z 
zračno pištolo osvojila naslov med-
občinske prvakinje.
Vsem učencem, ki so šolo predsta-
vljali na šolskih športnih tekmova-
njih, čestitamo za odlične nastope 
ter jim obenem želimo obilo špor-
tnih in šolskih uspehov še naprej. 

Rok Marinič, Tatjana Pačnik

Tekmovanja iz Razvedrilne mate-
matike se je udeležilo 82 tekmoval-
cev, ki so skupaj osvojili 27 bronastih 
priznanj. Šestošolka Manca Sitar 
(bronasto p.), osmošolec Tilen Her-
cog (srebrno p.) in sedmošolka Sara 
Molnar so se uvrstili na državno 
tekmovanje. Sara Molnar je na dr-
žavnem tekmovanju dosegla zlato 
priznanje.

Mateja Draškovič je bila mentorica 
Tekmovanja iz znanja o sladkorni 
bolezni, na katerem je devetošolka 
Nika Sitar na državnem tekmova-
nju osvojila srebrno priznanje. 
Prav tako je bila Mateja Draškovič 
mentorica učencem na tekmovanju 
iz znanja kemije. Na tem tekmova-
nju so učenci osvojili tri bronasta pri-
znanja, na državnem tekmovanju 
pa je osmošolec Tilen Hercog prejel 
srebrno priznanje.

Iztok Milošič je bil mentor učencem 
na tekmovanju iz znanja geografije 

in zgodovine, prav tako pa je z učen-
ci sodeloval pri raziskovalni nalogi 
Turizmu pomaga lastna glava. 
V znanju iz geografije so učenci 
osvojili 14 bronastih priznanj. Sre-
brno priznanje sta osvojila sedmo-
šolca Lovro Mirkovič Zver in Patrik 
Amon in devetošolke Laura Jambro-
vič, Nika Sitar, Monja Lončarič in Tia 
Pleteršek, ki se je prav tako uvrstila 
na državno tekmovanje.
V znanju iz zgodovine so učenci 
skupaj osvojili 11 bronastih priznanj. 
Srebrno priznanje iz znanja zgodo-
vine so osvojile osmošolka Nika Šer-
doner in devetošolki Tia Pleteršek in 
Ria Ana Hotko.
Za opravljeno raziskovalno nalogo 
z naslovom »Kruha in iger« projekta 
Turizmu pomaga lastna glava pa so 
učenci prejeli srebrno priznanje (Tia 
Pleteršek, Ria Ana Hotko, Nika Sitar, 
Manca Matjašič, Luka Šlamberger, 
Jure Glažar, Nika Šerdoner in Ana 
Angel).

Tatjana Lukovnjak je mentorica tek-
movanj iz angleškega jezika. V tem 
šolskem letu je sodelovalo 21 tek-
movalcev, osvojeno je bilo brona-
sto priznanje, devetošolki Ria Ana 
Hotko in Laura Jambrovič pa sta se 
uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je 
potekalo januarja 2020.

Učiteljica glasbene umetnosti Marija 
Meklav je bila mentorica učencem, 
ki so opravili raziskovalno nalogo 
»Meh za znanje, srečo in smeh« prek 
Raziskovalnega centra Bistra Ptuj. 
Učenci Luka Šlamberger, Jure Gla-
žar in Lara Tekmec so z omenjeno 
nalogo osvojili srebrno priznanje.

Vsem učencem in učenkam ter njiho-
vim mentorjem in mentoricam za do-
bre rezultate iskreno čestitamo.

Zbrala in uredila: Maja Majcen

Zaključne šolske 
dejavnosti v 

maju in juniju

V maju in juniju so naši učenci izvedli 
različne dejavnosti. Veliko dejavnosti 
in pouka smo po priporočilih izvedli 
na prostem.

Učenci so kolesarili, pripravili so si 
piknik na prostem, se sladkali s sla-
doledom, se borili za ključ ali na 
prostem izvedli dan dejavnosti. Za-
radi odpadle zaključne ekskurzije 
se je veliko učencev v juniju odpra-
vilo peš v naše najstarejše mesto. 

OŠ Hajdina
Foto: arhiv šole

1. a in 1. b                                                                       

2. b                                                                         

2. a 3. a                                         
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Srčnost, veselje, prijateljstvo in odgovornost krepijo sodelovanje 
učencev OŠ Hajdina.

3. b                                                                              

4. a in 4. b

7. a

5. a

5. b

8. a in 8. b

9. a
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Na prvi pogled je bila slovesnost enaka prejšnjim sedem-
najstim, a vendar ni bilo tako. Letošnja je bila malo dru-
gačna, posebna, bogatejša zaradi mašne daritve kaplana 
Primoža Lorbka, blagoslova obnovljene Zajšekove kapele, 
ki v senci slovenske lipe krasi vas že dobro stoletje, in bla-
goslova vaškega zvonika, mogočnega simbola vasi. Od-
zvanjale so besede kaplana Lorbka, posvečene prazniku, 
domovini, ljudem, predvsem pa vrednotam, ki se jih vča-
sih premalo zavedamo.
Ob koncu mašne slovesnosti so številni obiskovalci pri-
sluhnili še zahvalnim in pohvalnim besedam župana Obči-
ne Hajdina mag. Stanislava Glažarja, v besedi zahvale pa 
sta se mu pridružila še predsednik VO Gerečja vas Marjan 
Rozman in Marija Fridauer. Kulturni program je popestrila 
nadarjena pevka Manca Sitar, mogočni glasovi domače-
ga mešanega pevskega zbora so prispevali še »Slovensko 
deželo«, vse skupaj pa je ob koncu prireditve povezala 
domačinka Kaja Intihar. Ob koncu druženja je sledila po-
gostitev, nadaljevalo pa se je z glasbo, večerno pesmijo, 
zvonjenjem, molitvijo …

MI

Da se učenci naše šole v srednje šole 
podajajo dobro opremljeni z znanjem, 
dokazujejo tudi letošnji sprejemi naj-
uspešnejših dijakov srednjih šol. V 
čast nam je, da so kar štirje nekdanji 
učenci OŠ Hajdina v tem šolskem letu 
razglašeni za najboljše dijake. 
Niko Križnik je bil izbran za naj dijaka 
Elektro in računalniške šole, srednjega 
poklicnega izobraževanja – mehatro-
nik operater.
Gabrijel Škraba je postal naj dijak 
Strojne šole, srednjega strokovnega 
izobraževanja – strojni tehnik.
Urška Kiselak je bila ob koncu tega 
šolskega leta razglašena za naj dijaki-
njo Gimnazije Ptuj. 
Matevž Vaupotič je bil 23. junija na 
zaključni prireditvi imenovan za naj 
dijaka Prve gimnazije Maribor.

Našim nekdanjim učencem – Niku, 
Gabrijelu, Urški in Matevžu – želimo 
še veliko zmag. Vsem trem iskreno 

čestitamo in jim sporočamo, da smo 
ponosni nanje.

Maja Majcen

Nekdanji hajdinski učenci danes 
»naj dijaki« srednjih šol

V nedeljo, 28. junija, je bila v župniji 
sv. Martina na Hajdini težko pričako-
vana slovesnost prvega svetega ob-
hajila. Prvo sveto obhajilo je prejelo 
28 prvoobhajancev, prvoobhajilno 
slovesnost pa je vodil naddekan in žu-
pnik Marijan Fesel.

TM

Zahvala Marije Fridauer, »Zajšekove Micike«

Da so naši učenci uspešni, dokazujejo z udeležbo in osvojenimi priznanji na 
različnih tekmovanjih. Ko končajo osnovno šolo, jim vedno zaželimo vso srečo 
pri nadaljnjem izobraževanju. Ob novici, da jim tudi v srednji šoli gre dobro in 
da so pri svojem šolanju uspešni, smo vedno zelo veseli.

Letošnji prvoobhajanci v hajdinski župniji
Foto: Foto Tement

Ptujski naj dijaki z županjo Nuško Gajšek in ravnatelji ptujskih srednjih šol – Niko Križnik (drugi z 
leve), Gabrijel Škraba (tretji z leve) in Urška Kiselak (prva z desne)
Foto: arhiv MO Ptuj

Slovesnost prvega svetega obhajila

Lojzovo letos posebej 
slovesno

Kot veleva zadnja leta naravna tradicija, so se vaščani Ge-
rečje vasi tudi letos pogosto zazrli v nebo. Bil je četrtek, 
25. junija, praznik in rojstni dan naše domovine Slovenije, 
v središču Gerečje vasi pa je v popoldanskih urah potekala 
mašna slovesnost ob godu patrona Alojza.

Tudi letos ni šlo brez bogate pogostitve, za kar gre zahvala vsem vaškim gospo-
darjem in gospodinjam, članom VO Gerečja vas ter vsem, ki so na kakršen koli 
način pripomogli k okusnemu in prijetnemu zaključku letošnjega praznovanja.

Letošnjo mašo je daroval kaplan Primož Lorbek, ki je opravil tudi blagoslov Zaj-
šekove kapele in vaškega zvonika.

Krizno obdobje v času epidemije je vseeno prispevalo k nekaterim aktivnostim 
na prostem. Tudi Zajšekova kapela je v času epidemije dobivala novo podobo.

Matevž Vaupotič
Foto: arhiv 1. gimnazije Maribor
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Tako je povedala predsednica dra-
ženskih gospodinj Zdenka Godec in 
dodala, da na kuharski delavnici niso 
manjkali niti dobro pečene perutnič-
ke, vratovina v marinadi za žar in pol-
njeni lignji. »Udeleženke delavnice smo 
bile skupnega mnenja, da ni treba, da je 
na pikniku v ospredju meso, čar so do-
bro izbrani okusi in domača zelenjava, 
ki je v tem poletju ne manjka,« je še do-
dala Zdenka Godec.
Le pet dni po kuharskem tečaju so se 
Draženčanke odločile, da lep sobo-
tni popoldan, 20. junija, izkoristijo za 
krajši pohod po Halozah. Zbrale so se 
v Vareji v Občini Videm, kjer ima Dra-
ženčan Ivo Rajh kmečki turizem z lepo 
urejeno vinsko kletjo. Piknik mojster 
David jim je že ob začetku pohoda 
obljubil, da bodo do vrnitve pečene 
perutničke in čevapčiči.
Potem so Draženčanke vzele pot pod 
noge in se podale po poteh med vi-
nogradi, spotoma so se ustavile na 
vikendu pri planincu Jakcu iz Skorbe, 
kjer jih je gostitelj prijazno postregel s 
košaro češenj in posebej izbrano pija-
čo za ženske. 
»Jakec je bil povabljen, da se nam pri-
druži na pohodu, kajti njemu poznane 
poti so nam pomagale prehoditi halo-
ške griče, pot pa nas je vodila do vino-
gradov in lepe stare haloške hiše Irene 
in Ivana Kramerja. Tudi Irena nas je pri-
jazno postregla in z nami nadaljevala 
pot. Lep dan nam je omogočil razglede 
do vrhov sosednje Hrvaške, Boča, Do-
načke gore, tja dol do Ptuja in Borla.
Morale smo pohiteti, kajti za nami je do 
kmečkega turizma Rajh prispela druga 

skupina naših starejših članic, pripeljal 
jih je gasilski avto domačega gasilske-
ga društva. Po zasluženi in odlični ma-
lici nas je kletar Ivo povabil v svojo klet 
na degustacijo vin, najbolj pa smo bile 
navdušene nad sivim pinotom, nagra-
jenim z zlatim znakom v Gornji Radgoni 
leta 2008.
Ker smo morale nazaj domov s svojimi 

avtomobili, smo se hitro poslovile od 
kleti in se še malo družile. Z lepimi vti-
si smo končale večer, preživet v naravi, 
v prelepih Halozah,« je vtise strnila 
Zdenka Godec, ki pravi, da se Dražen-
čanke že zelo veselijo novega druže-
nja letos poleti.

TM

Mašne slovesnosti in blagoslova Zajšekove kapale ter vaškega zvonika se je poleg vabljenih gostov udeležilo 
veliko število vaščanov, njihovih sorodnikov in nekdanjih vaščanov.

Rimljanke Društva žena in deklet občine Hajdina na Dobrotah iz domačih logov
Foto: arhiv TD Miklavž na Dr. polju

Draženčanke v kuharski delavnici s kuharjem Jako

Obnovljena kapela, za obnovo katere je poskrbela 
ob pomoči sorodnikov in prijateljev gospa Suzana 
Fridauer, Zajškova potomka.

Rimljanke Društva žena 
in deklet občine Hajdina 
»prodirajo« proti severu

Kulinarika hajdinskih Rimljank, članic Društva žena in de-
klet občine Hajdina, s katero se od minulega ponedeljka 
na posebni delavnici v kuhinji gasilskega doma na Hajdini 
seznanjajo članice, ki bi rade domači jedilnik popestrile z 
jedmi, ki so nekoč teknile Rimljanom na naših tleh pa tudi 
drugje in bi želele nadaljevati hajdinsko-rimsko kulinarič-
no poslanstvo, je postala zanimiva tudi organizatorjem 
tradicionalne prireditve »Dobrote iz domačih logov« – Tu-
rističnemu društvu iz Miklavža na Dravskem polju.
Na njihovo povabilo so se 20. junija 2020 Hajdinčanke z 
rimsko ponudbo jedi preselile v Miklavž, v gozdiček na 
desni strani ceste proti Mariboru, kjer je na ogled prava, 
lepo ohranjena rimska gomila, ki so jo začeli raziskovati 
leta 1961, nadaljevali pa v novem tisočletju, leta 2002. Ob 
njej zadnja leta potekajo različni dogodki, na katerih so-
delujejo različna društva in posamezniki v občini in tudi 
od drugje. 
Med stojnicami različnih ponudnikov so svoje mesto našle 
Hajdinčanke v postavi: Kristina Kirbiš, Dragica Cestnik, 
Marija Pulko in Marija Tement (na fotografiji). Obiskoval-
cem so ponudile ribji namaz, mesne kroglice, jajčno testo, 
polnjene dateljne, sir, olive in še kaj takega, kar je šlo v slast 
tudi sodobnikom nekdanjih Rimljanov. 
Turistično društvo Miklavž na Dravskem polju je letošnjo 
prireditev prestavilo na kasnejši čas zaradi koronavirusne 
pandemije. Zato je bilo treba pri postrežbi upoštevati vsa 

zaščitna navodila. Pri stojnici je bila obvezna uporaba ro-
kavic, hrano so izdajali na krožnikih vsakemu obiskovalcu 
posebej, saj si zaradi priporočil NIJZ gostje sami niso smeli 
jemati hrane s pladnjev ali iz košaric. Vse to pa ni vpliva-
lo na to, da srečanje ne bi bilo zanimivo; stkala so se spet 
nova poznanstva s tistimi, ki jim je mar za ohranjanje rim-
ske preteklosti. Ta je pustila veliko sledov na naših tleh in 
tudi v naših spominih.
Tega se zavedajo tudi hajdinske Rimljanke, ki bodo delček 
svojega kuharskega znanja posredovale mlajšim rodovom 
v knjižici receptov. Izšla bo v tem letu in nastaja na ome-
njenih kulinaričnih delavnicah, na katerih bodo pripra-
vljale juhe, predjedi, glavne jedi, sladice, priloge, kruh in 
pijače. Prva od delavnic je bila 29. junija, sledi jih še pet, 
vsakih 14 dni. 

Silvestra Brodnjak

V draženski kuhinji je že dišalo po 
poletju

Po epidemiji so se 15. junija članice Društva gospodinj Draženci ponovno zbra-
le v domu vaščanov na zelo zanimivi kuharski delavnici z naslovom »Jedi za 
piknik malo drugače«. Pridružil se jim je kuhar Jaka in po njegovih receptih so 
pripravile različne omake in solate, ki se lepo podajo k mesu na žaru (od hladne 
česnove omake za žar, grške omake, razne marinade idr.), posebej dobra pa je 
bila prekmurska ješprenova solata s sirom.

Ekipa pohodnic, članic Društva gospodinj Draženci, v družbi domačina, vinarja Iva Rajha

Po haloških gričih … 
Foto: arhiv društva
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Med marcem in junijem je na prila-
gojen način potekalo delovanje pro-
grama Starejši za starejše, ki ga vodi 
koordinator Branko Burjan. 17. junija 
je sklical sestanek vseh prostovoljk, ki 
sodelujejo v programu. Povzemamo 
njegovo poročilo: 
»Kljub temu da je bilo s 13. marcem 
2020 prekinjeno delo prostovoljcev, 
so se naše aktivnosti, prilagojene vsem 
zaščitnim ukrepom, nadaljevale. Pred-
sednica Društva upokojencev Anica 
Drevenšek je bila povabljena v Štab Ci-
vilne zaščite Občine Hajdina, prek nje 
pa je bila v delo Štaba vključena večina 
prostovoljk iz programa Starejši za sta-
rejše. Starejši so najranljivejša skupina 
občanov, precej jih je osamljenih, živijo 
sami in potrebujejo pomoč, zato je bilo 
prav njim namenjeno največ pozorno-
sti. Prostovoljke iz našega programa 
imajo verjetno največ informacij o sta-
rejših soobčanih, ki so v tem času po-
trebovali pomoč. Zaradi zaščitnih ukre-
pov ni bilo možno opravljati obiskov 
na domu, zato smo bili v telefonskih 
stikih z nekaterimi starejšimi osebami 
in po potrebi smo tudi ustrezno ukre-
pali. Nekih večjih težav nismo zaznali. 
Prostovoljke so opravljale telefonske 
pogovore s starejšimi in jim tako po-

magale pri premagovanju osamljeno-
sti ter jim svetovale glede varovanja 
pred boleznijo in zaščito zdravja. Sta-
rejše so sproti seznanjale z vsemi zašči-
tnimi ukrepi in ravnanji v posameznih 
okoliščinah. Prav tako so jim svetovale 
glede nakupa hrane, zdravil in drugih 
življenjskih potrebščin. 
V času epidemije so prostovoljke iz 
programa Starejši za starejše po vna-
prejšnjem dogovoru pripeljale nekaj 
starejšim osebam hrano iz trgovine, 
občasno pa tudi zdravila iz lekarne in 
druge življenjske potrebščine. Za do-
stavo hrane, zdravil in drugih življenj-
skih potrebščin ogroženim občanom 
so v času pandemije skrbeli predvsem 
prostovoljci Štaba Civilne zaščite Obči-
ne Hajdina. 
Predsednica DU Hajdina Anica Dreven-
šek je kot članica razširjenega Štaba 
Civilne zaščite Občine Hajdina organi-
zirala šivanje zaščitnih mask za občane 
Občine Hajdina. Pri izdelavi 3520 mask 
so sodelovale članice različnih društev, 
med njimi tudi osem prostovoljk iz 
programa Starejši za starejše. 
Posebno pohvalo si zasluži prostovolj-
ka Silva Purgaj, vodja skupine Šola 
zdravja Zg. Hajdina Pri lipi, ki je na za-
četku karantene, v sodelovanju s tele-

vizijsko ekipo SIP TV iz Dornave, posne-
la video s prikazom polurne telovadbe. 
Film je bil predvajan vsak delovni dan 
ob osmi uri zjutraj na TV-programu 
SIP TV, ki je viden pri vseh televizij-
skih operaterjih. Tako so imeli starejši 
in tudi vsi drugi občani Občine Hajdi-
ne pa tudi drugih občin, ki spremljajo 
program SIP TV, možnost doma izvajati 
jutranjo telovadbo – tisoč gibov – po 
njenih navodilih. 
Prostovoljke programa Starejši za sta-
rejše DU Hajdina ste pokazale in do-
kazale, da lahko starejši občani in tudi 
drugi, ki so potrebni kakšne pomoči, 
tudi v takšnih kriznih časih, kot je bila 
karantena, računajo na nas. Pazite 
nase, ostanite zdravi!«
V mesecih, ki sledijo, bodo prostovoljke 
po telefonu poklicale vsaka svoje sova-
ščane, pri katerih so lani opravile obisk in 
izpolnile vprašalnik. Tako bodo izvedele, 
ali je prišlo do kakih sprememb v življe-
nju oseb, starejših od 69 let. Ugotovitve 
bodo posredovale koordinatorju Branku 
Burjanu, ta pa bo informacijo prenesel 
ustreznim službam v Občini Hajdina ali 
na Upravni enoti Ptuj.

Silvestra Brodnjak

Starejši za starejše v času pandemije
Koronavirusna pandemija je ohromila delovanje društev v Občini Hajdina, med katerimi je tudi Društvo upokojencev. 
Že dvakrat je bil sklican zbor članov, a je bil zaradi navodil Zveze društev upokojencev preklican.

Na pot smo krenili z blagoslovom, ki 
nam ga je podelil naš kaplan in član 
Primož Lorbek. Tokrat smo si ogledali 
Slovenske Konjice in okolico. Obiska-
li smo Prostovoljno gasilsko društvo 
Slovenske Konjice (III. kategorije), ki 
ima koncesijo za reševanje na avto-
cesti. Navdušenja naših članov nad 
prijaznim sprejemom in opremo, ki 
jo imajo v društvu, ni manjkalo. Med 
obiskom je bila tudi sprožena inter-
vencija za reševanje, ker se je na av-
tocesti zgodila prometna nesreča. Z 
zanimanjem smo člani spremljali ak-
cijo. V PGD Slovenske Konjice imajo 
tudi bogat gasilski muzej, ki je prite-
gnil naše zanimanje. Primož Lorbek 
nam je omogočil tudi ogled cerkve v 
Slovenskih Konjicah in nam predstavil 
zgodovino. Poskrbel je tudi, da smo se 
lahko z vodičko sprehodili po starem 
delu Slovenskih Konjic. Bili smo prese-

nečeni nad predstavljeno zgodovino 
in lepoto mesta. 
Okrepčali smo se v Gostišču Ulipi in 
nato smo odšli še na degustacijo v pri-
znano vinsko klet Zlati grič. Druženje 
smo končali v domačem gasilskem 
domu, kjer nam je naš član Mihael Ve-
gelj z ženo pripravil zaključni piknik, 
na katerega smo povabili tudi druge 
člane društva, mladince in pionirje. 
Dan je minil zelo hitro in ponovno je 
bil sklep udeležencev ob zaključku 
ekskurzije, da zadevo ponovimo v na-
slednjem letu. Zahvala je namenjena 
vsem, ki so kakor koli sodelovali pri 
organizaciji naše strokovne ekskurzi-
je. Prav tako velja zahvala vsem ude-
ležencem za njihovo dobro voljo in 
pripravljenost. 

Dragica Vegelj,
predsednica PGD Slovenja vas

Slovenjevaški gasilci in gasilke na ekskurziji v Slovenskih Konjicah 
Foto: arhiv društva

Člani PDG Slovenja vas na strokovni ekskurziji
Leto 2020 je za PGD Slovenja vas in tudi za vsa druga društva ter organizacije posebno leto. Epidemija, ki nas je dole-
tela, je naše delovanje močno spremenila. Veliko prireditev, ki jih navadno organiziramo, je odpadlo. Po daljšem času 
prekinitev dejavnosti smo se 20. junija članice, člani, starejši gasilci in podporni člani PGD Slovenja vas odpravili na 
strokovno ekskurzijo.

Jože Mlakar v gasilskem muzeju

Članice programa Starejši za starejše je na njihovem februarskem sestanku pohvalil za njihovo delo tudi najstarejši hajdinski občan, stoletnik Maksimiljan Kampl, 
ki se je prišel poslovit od vodstva DU Hajdina pred svojo vselitvijo v Dom upokojencev – Enoto Park v Kidričevem. Foto: Branko Burjan
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Področje športa v Občini Hajdina je 
dobro urejeno, še posebej nas vese-
li dejstvo o aktivnem, predvsem pa 
zelo korektnem medsebojnem sode-
lovanju skoraj vseh deležnikov na po-
dročju športa v Občini Hajdina (klubi, 
športna zveza, občina, posamezniki). 
Posledično se je v zadnjem obdobju 
zelo izboljšala športna infrastruktura, 
prav tako so večjo veljavo pridobi-
li tudi določeni programi in projekti 
športnih klubov in društev. 
Pri tem je treba izpostaviti, da se v 
tem obdobju izvaja ena izmed naj-
večjih investicij na področju športa v 
Občini Hajdina – veliko nogometno 
igrišče z umetno travo in razsvetljavo 
na Spodnji Hajdini. Vsekakor gre za 
projekt, ki se ga ne bi branile precej 
večje občine od naše, in zato smo lah-
ko ponosni, da to igrišče nastaja rav-
no v našem okolju. Številni deležniki 
bodo to igrišče uporabljali, še največ 
pa Otroška nogometna šola Golge-
ter Hajdina in vseh pet domačih no-
gometnih klubov. V največji meri gre 
zahvala za vse to vodstvu občine z 
županom na čelu, prav tako si zahvalo 

zaslužijo tudi svetniki Občine Hajdina, 
ki zelo dobro razumejo pomen športa 
v lokalni skupnosti.
ORGANI ŠPORTNE ZVEZE HAJDINA 
ZA OBDOBJE 2020–2024
Predsednik 
Sandi Mertelj
Podpredsednik 
Viktor Hotko
Tajnik 
Andrej Kancler
Član UO – ŠD Hajdina 
Stanislav Zupanič
Član UO – ŠD Gerečja vas 
Miha Lešnik
Član UO – ŠD Slovenja vas 
Matevž Pleteršek
Član UO – ŠD Hajdoše 
Leopold Valh
Član UO – ŠD Draženci 
Damijan Cebek
Član UO – ŠD Skorba 
Saša Gojčič
Član UO – Tenis klub Skorba 
Franc Mohorko
Član UO – ŠD Nova Hajdina 
Edvard Hojski
Član UO – Karate klub WKSA Hajdina 

Ljubo Javoršek
Član UO – KMN Draženci 
Davor Lampret
Član UO – AMD Hajdina 
Marko Žerak
Predsednik Nadzornega odbora 
Mirko Abraham
Član Nadzornega odbora 
Ivan Ambrož
Član Nadzornega odbora 
Aleksander Mlakar
Član Disciplinskega razsodišča 
Marjan Narat
Član Disciplinskega razsodišča 
Matic Ber
Član Disciplinskega razsodišča 
Benjamin Kurež
Namestnik Disciplinskega razsodišča 
Uroš Krajnc
Namestnik Disciplinskega razsodišča 
Štefan Lukas
Namestnik Disciplinskega razsodišča 
Srečko Ornik

Sandi Mertelj

Športna zveza Občine Hajdina je 30. julija 2020 v prostorih Gostišča Roškar v Hajdošah izpeljala volilno skupščino Špor-
tne zveze za obdobje 2020–2024. Na njej so člani skupščine oz. predstavniki klubov iz Občine Hajdina izvolili novo vod-
stvo in druge organe Športne zveze. Prisotnih je bilo devet od enajstih članov športnih društev in klubov. Ti so soglasno 
izvolili vse organe zveze za naslednje mandatno obdobje.

Volilna skupščina Športne zveze Občine Hajdina 
2020–2024

Veteranska ekipa NK Gerečja vas

Zanimiv veteranski »četverček«
V sredini junija je bil v organizaciji NK Skorba na domači »Gmajni« izveden zanimiv veteranski nogometni turnir ekip iz 
Občine Hajdina. Gre za tradicionalni turnir, ki je vsako leto organiziran v drugi vasi občine – lani npr. v Hajdošah. Glavni 
razlog, da je bil letošnji umeščen v Skorbo, je ta, ker domače društvo praznuje 50-letnico delovanja.

Kot je že v navadi, tekmovalni vidik 
ni bil v ospredju, zato tudi končni 
zmagovalci niso bili razglašeni. Veli-
ko bolj pomembna sta bila druženje 
in obujanje spominov iz časov veli-

kih rivalstev, kar so generacije, roje-
ne pred letom 1990, še kako občutile 
na svoji koži. 
Tekme med štirimi sodelujočimi eki-
pami v Skorbi so potekale po siste-

mu vsak z vsakim, vsaka tekma pa 
je trajala 30 minut. Nobena ekipa ni 
zmagala na vseh dvobojih, izgubila 
pa tudi ne.

REZULTATI
Hajdina – Hajdoše 2:0, Skorba – Ge-
rečja vas 4:1, Skorba – Hajdoše 0:2, 
Hajdina – Gerečja vas 2:0, Skorba – 
Hajdina 4:1, Hajdoše – Gerečja vas 
0:1. 

JM, Štajerski tednik

Veteranska ekipa NK Hajdoše

Utrinka z veteranskega nogometnega turnirja ekip 
iz Občine Hajdina
Foto: Matija Brodnjak

Veteranska ekipa NK Hajdina

Ekipa Skorbe je odlično organizirala turnir na domači »Gmajni«.
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Sandi Mertelj, vodja organizacijske-
ga odbora turnirja: »Tudi letos je na 
turnirju sodelovalo veliko število ekip, 
kar 40, v štirih starostnih kategorijah 
– U8, U9, U11 in U13, kar pomeni, da 
smo v dveh dneh na delu videli okrog 
400 mladih nogometašev. Ti so prika-
zali odlične igre, dobro delo z mladimi 
po številnih klubih se torej že obrestu-
je. Organizatorji smo se tudi letos po-
trudili, da je bilo korektno poskrbljeno 
tudi za družabni del dogodka (»šank je 
delal«), premierno pa smo letos izvedli 
tudi revijalno tekmo mamic ONŠ Gol-
geter Hajdina in ŠN Gorišnica. Lahko bi 
dejali, da je šlo za spektakel, ki je redko 
viden, rezultat pa je bil prijateljski, 0:0. 
Zagotovo bo v kratkem sledila še po-
vratna tekma v prihodnjem obdobju. 
Navijači vseh ekip so bili dobro razpo-
loženi, kar je turnirju dalo še dodatno 
vrednost. Tekmovalni del je bil izpeljan 
brez kakšnih zapletov, tudi večjih po-
škodb med igralci ni bilo. Razdelili smo 
25 pokalov in 230 medalj, določili smo 
najboljše posameznike turnirjev (vra-
tar, strelec in igralec), na koncu pa so 
vedno zmagali najboljši. 
V imenu organizacijskega odbora se 
še enkrat zahvaljujemo vsem tistim 
našim trenerjem in staršem, ki ste po-
magali pri brezhibni organizaciji tur-
nirja; saj vemo, brez vas turnirja ne bi 
bilo. Zahvala tudi vsem sodelujočim 
ekipam, trenerjem in igralcem. Še en-
krat čestitke vsem zmagovalcem. Vidi-
mo se ob podobnih priložnostih.«

3. zimski turnir Golgeter Hajdina 2020

ONŠ Golgeter Hajdina je 7. in 8. marca 2020 v športni dvorani Kidričevo organizirala že 3. zimski turnir Golgeter Hajdina 
2020 za mlade nogometaše. V sobotnem terminu sta potekala turnirja za selekciji U8 in U11, v nedeljskem terminu 
pa za selekciji U9 in U13. V vsaki starostni kategoriji je bilo prijavljenih po 10 ekip, ki so bile razdeljene v dve skupini. 
Najboljši dve iz vsake skupine sta napredovali v zaključni del turnirja.

NAJBOLJŠI PO TURNIRJIH
U8 – NK Podvinci, ŠD Gorišnica, NK 
Drava Ptuj, NK Aluminij
Najboljši igralec: Jakob Pečuh (NK 
Podvinci)
Najboljši vratar: Nik Lenart (NK Alumi-
nij)
Najboljši strelec: Kan Zilič (NK Drava)
U9 – NK Drava Ptuj, ŠN Gorišnica, NK 
Aluminij, ONŠ Golgeter Hajdina mo-
dri
Najboljši vratar: Tilen Žitnik (NK Alu-
minij)
Najboljši strelec: Miha Kokol (ŠN Go-
rišnica)
Najboljši igralec: Vid Lenart (ŠN Gori-
šnica)
U11 – NK Miklavž, NK Podvinci, ŠN 
Gorišnica, NK Grajena
Najboljši vratar: Jan Čurkovič (NK Gra-
jena)
Najboljši strelec: Enej Rakuša (ŠN Go-
rišnica)
Najboljši igralec: Vito Novak (NK Mi-
klavž)
U13 – NŠ Hoče - Slivnica, NK Podvin-
ci, NK Zavrč - Cirkulane, NK Grajena
Najboljši vratar: Teo Škrofič (NK Pod-
vinci)
Najboljši strelec: Anže Feguš (NK Za-
vrč - Cirkulane)
Najboljši igralec: Miha Koser (NŠ Hoče 
- Slivnica)

Sandi Mertelj

Utrinek s turnirja U11

Zgodovinska tekma mamic ONŠ Golgeter Hajdina in ŠN Gorišnica

Skupinska fotografija s turnirja U8

Skupinska fotografija s turnirja U9

Skupinska fotografija s turnirja U11

Skupinska fotografija s turnirja U13

Utrinek s turnirja U13

Utrinek s turnirja U8 Utrinek s turnirja U9
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Mladi so se na zanimiv in zabaven na-
čin učili osnovnih teniških vrlin. Zanje 
sta odlično skrbela vaditelja Matjaž 
in Polona, v pomoč pa so bili tudi ne-
kateri prizadevni člani TK Skorba. Na 
zaključnem druženju je predsednik 
TK Skorba Franc Mohorko povedal: 
»V dobrih dvajsetih letih delovanja v te-
nisu sem najbolj vesel, ko vidim otroke 
v šoli tenisa. Zame in za naše društvo je 
to uspeh, saj se otroci učijo te lepe igre 
in spoznavajo osnove tenisa. Letošnje 
poletne šole tenisa se je udeležilo 23 
otrok. Zelo smo zadovoljni z odzivom, 
ki je situaciji in ukrepom primeren. Naj-
bolj zanimiv je bil prvi dan, ko so otro-
ci nestrpno čakali, v katero skupino jih 
bomo razvrstili, kako bodo prijeli za 
lopar, kakšen bo prvi udarec, in potem 
so začeli zares. Zanimiv je bil tudi zadnji 
dan, ko so se otroci že nekaj naučili in 
že poznajo udarce pa tudi nekaj pravil. 
Lepo je bilo videti zanimanje otrok za 
tenis in njihovo navdušenje. Užitek je za 
vse nas, da lahko znanje in izkušnje pre-
nesemo na mlade in s tem namenom 
tudi sodelujemo. Hvala Občini Hajdina 
in ŠZ Občine Hajdina. Z veseljem bomo 
zraven tudi prihodnje leto, ko bomo s 
ŠZ Občine Hajdina znova organizirali 
poletno šolo tenisa. Vsem priporočam 
ta lepi šport. Pridružite se Tenis klubu 
Skorba.«

Besedilo in foto: TM

Utrinki letošnje 
poletne šole 

tenisa

V prvem tednu poletnih počitnic je že 
tradicionalno potekala Poletna šola 
tenisa v organizaciji Tenis kluba (TK) 
Skorba in Športne zveze Občine Haj-
dina ter ob podpori Občine Hajdina. 
Triindvajset počitnikarjev se je druži-
lo od ponedeljka do petka na igriščih 
Goya centra v Hajdošah.

Utrinek z državnega prvenstva v Bovcu
Foto: Matija Brodnjak

Mlada športna panoga se po nekaj le-
tih delovanja ponaša s petimi zelo ak-
tivnimi klubi in z odlično organizirano 
zvezo. Posledica tega je konstantno 
večanje števila članov in zanimanja za 
footgolf. Po sprostitvi ukrepov zaradi 
koronavirusa so se npr. na ptujskem 
igrišču za golf ob četrtkih srečevali z 
rekordnim številom igralcev.
Prav Ptujčani so dodobra zaznamovali 
prvi krog letošnje lige, na katerem je 
skupno sodelovalo približno 50 igral-
cev. V izjemno vročem vremenu je v 
članski konkurenci slavil Dalen Simo-
nič Dabić, med igralci nad 45 let pa je 
1. mesto osvojil Sandi Mertelj (oba 
FGK Ptuj). Ptujčani so bili najboljši 
tudi v ekipni konkurenci, kjer štejejo 
rezultati treh najboljših posamezni-
kov. 
Vidno vlogo so odigrali še trije obča-

ni Hajdine: Uroš Krajnc je osvojil 7., 
Miha Lešnik 8. in Matija Brodnjak 11. 
mesto. 

Slovenska liga, 1. krog (Radenci), re-
zultati, člani (35): 
1. Dalen Simonič Dabić (FGK Ptuj) 
    –3
2. Gaj Rosič (FGK Bovec) –3
3. Renato Hvalec (FGK Pomurje) –3
4. Ian Emeršič (FGK Ptuj) –1
6. Damijan Turk (FGK Ptuj)   0
7. Uroš Krajnc (FGK Ptuj)   0
8. Miha Lešnik (FGK Ptuj)   0
11. Matija Brodnjak (FGK Ptuj)   2

Seniorji 45 let (7): 
1. Sandi Mertelj (FGK Ptuj)   2
2. Robert Korošec FGK Olimje)   5
3. Matjaž Damiš (FGK Ptuj)   6

Ekipno:
1. FGK Ptuj  263 točk
2. FGK Pomurje                225 
3. FGK Bovec                192
4. FGK Olimje                102
5. FGK Ljubljana 42

JM, Štajerski tednik

Sandi Mertelj (Footgolf klub Ptuj)

Skupinska fotografija letošnjih udeležencev 20. Poletne šole tenisa in tistih, ki so pri tem veliko pomagali.

Na zaključku za skupno mizo, kjer niso manjkale pice, še prej pa so si mladi razdelili spominske majice.
Foto: TM

Otroška igrivost na igriščih Goya centra v Hajdošah

V Radencih se je prvi teden julija začelo letošnje državno prvenstvo v footgol-
fu, ki bo obsegalo štiri turnirje, poleg Radencev še Bovec (11. 7.), Ptuj (1. 8.) in 
Ljubljana (13. 9.).

Krajnc in Lešnik med deseterico v 
članski, Mertelj prvi v veteranski 

konkurenci

Na igrišču za golf Ptuj so treningi za footgolf rezer-
virani vsak četrtek ob 17. uri.
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5. marca smo se v jutranjih urah odpeljali nasproti tretji 
etapi Jakobove poti, ki je potekala s Podbrezij skozi Ljub-
no. Ker nas je pot nato vodila mimo Brezij, smo pohod 
izkoristili za ogled znamenitosti Bazilike Marije Pomagaj. 
Prelepo svetišče na Brezjah se je skozi čas nekajkrat spre-
minjalo. Raslo je od majhne cerkvice sv. Vida s pripada-
jočo Marijino kapelo do slovenskega Marijinega romar-
skega središča. Marija Pomagaj z Brezij ostaja povezana 
s slovenskim narodom tudi danes. Po dušni hrani smo se 
posedli in pomalicali na klopeh okoli cerkve. Nato nas je 
pot vodila na Bled, kjer smo se odpočili in v popoldan-
skih urah odpeljali proti domu.
Spominskega pohoda v spomin na dolgoletnega pred-
sednika Planinskega društva Ptuj Toneta Purga smo se 
planinci v velikem številu udeležili konec maja. Pot nas 
je vodila po čudovitih Halozah; iz Dolene čez Janški Vrh 
nazaj na izhodišče.
Četrto etapo Jakobove poti smo 19. junija začeli na Ble-
du. Pot nas je mimo Blejskega jezera po strminah in viju-
gastih poteh vodila do Mojstrane, sončni žarki pa so še 

dodatno »začinili« že tako težko pot.
Zadnjo etapo Jakobove poti po Sloveniji smo začeli zgo-
daj zjutraj 5. julija iz Mojstrane pri Slovenskem planin-
skem muzeju, ki se nahaja v najlepšem kotičku Slovenije. 
Pot nas je po dolini Save skozi Gozd Martuljek vodila do 
Kranjske Gore. Po kratkem predahu smo pot po vročem 
asfaltu nadaljevali do slovensko-italijanske meje v Ra-
tečah. S tem smo v popoldanskih urah utrujeni, vendar 
srečni končali zadnjo etapo po Sloveniji. Na poti domov 
proti Hajdini smo se za kratek čas ustavili v naravnem 
rezervatu Zelenci in ob jezeru Jasna. Ne glede na težek 
začetek leta, ki je bil povezan tudi s pojavom epidemi-
je novega koronavirusa, smo veliko večino zadanih poti 
srečno izpeljali do konca. Pred nami je še zadnji velik iz-
ziv Jakobove poti iz Rateč do Svetih Višarij, romarskega 
kraja v Italiji. Pridite, skupaj nam bo lepše!

Besedilo in foto: PD Hajdina

Zaključek Jakobove poti 
po Sloveniji – Gorenjska 

veja

Z velikim navdihom po prvi etapi Jakobove poti po Gorenj-
ski veji smo se planinci 21. februarja letos podali na pot iz 
Škofje Loke čez Zg. Besnice mimo Podnarta do Podbrezij. 
Pot je bila zelo lepa, predvsem z lepimi razgledi na bližnje 
vrhove, pod katerimi smo »kovali« našo drugo etapo. Po 
zaključku poti smo se odpočili, izmenjali lepe trenutke in 
se počasi odpravili proti domu.

Hajdinski planinci na slovensko-italijanski meji v Ratečah

Tako smo se ribiči obeh ribiško-ribolovnih aktivov s tek-
mo 25. junija ob ribniku Prvenci pridružili in počastili 
dan državnosti. Obe društvi sta nastopili z 12-člansko 
praznično razpoloženo ekipo. Po žrebanju startnih šte-
vilk in namestitvi na lovnih mestih se je ob 16. uri začelo 
tekmovanje, ki je trajalo do 19. ure. Zanimiv je tudi nov 
način evidentiranja ulova, ki je bolj human za ribe. Ne-
koč smo ujete ribe hranili v potopni mreži »čuvarici« do 
konca tekme in jih nato stehtali ter izpustili nazaj v vodo. 
Sedaj pa se riba takoj izpusti v vodo, se pa sešteva števi-
lo ulovljenih rib. Domačini, člani ŠRD Markovci, so ujeli 
79 rib, gostje – člani Žejnih ribic iz Dražencev – pa 78. 
Domačini so torej z minimalno razliko zmagali in gostje 
z minimalno razliko izgubili dvoboj ter zasedli odlično 
drugo mesto. Pri domačinih je bil najuspešnejši tekmo-

valec Robi Kostanjevec s 14 ujetimi ribami, pri gostih pa 
Jože Gajser s 16. 
Jože Stockl, eden od »krivcev« za tradicionalno srečanje: 
»Z Zlatkom Rajhom, ki je bil svoje dni predsednik ŠRD Mar-
kovci, sva bila sodelavca na farmi bekonov v Dražencih in 
beseda je nanesla tudi na to, kaj kdo dela v svojem prostem 
času. RD Žejne ribice je tudi iskalo možnost sodelovanja s 
sorodnim društvom. Beseda je dala besedo in bili so posta-
vljeni temelji za sodelovanje, druženje in prijateljevanje, ki 
traja že kar nekaj časa. Ribiči smo prijazni, veseli ljudje in 
ljubitelji rib ter čiste narave, v Markovčanih pa smo našli 
enako misleče.«

Ignac Habjanič

Prijateljska ribiška tekma

Že dobro desetletje traja prijateljevanje in druženje ŠRD Markovci in RD Žejne ribice iz Dražencev, kateremu sta temelje, 
ki držijo še danes, postavila Zlatko Rajh iz Markovcev in Jože Stöckl iz Dražencev. Druženje vsako leto postreže z dvema 
prijateljskima ribolovno-ribiškima srečanjema ob ribniku v Prvencih in Draženski jami. Vsaka ekipa je torej enkrat do-
mačin in enkrat gost.

Planinci v Mojstrani

Postanek pri Marijinem romarskem svetišču na Brezjah

Četrto etapo Jakobove poti so 19. junija začeli na Bledu.
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Najprej so se ustavili v Laškem, nato 
pa jih je pot vodila do gradu Brežice, 
kjer so imeli voden ogled gradu in 
grajskih eksponatov. Nadaljevali so v 
Dobovo, kjer so si ogledali največji za-
sebni muzej lovskih trofej Polovič. Na 
Bizeljskem so si ogledali še najlepšo 
repnico Najger in imeli pokušnjo nji-
hovih vin. V veselem razpoloženju in 
po prijetno preživetem dnevu so se 
odpravili proti domu, zadnji postanek 
pa je bil na kmečkem turizmu Ačko.
Občni zbor društva so imeli šele 3. juli-
ja, kar se ni zgodilo še nikoli, in to kar v 
prostorih ribiškega doma v Dražencih 
v precej okrnjeni obliki, zbora pa se je 
od gostov udeležil le občinski svetnik 
Ivo Rajh. Podeljeni sta bili dve prizna-
nji za 10-letnico članstva v društvu – 

Vladu Podgoršku in Marjanu Vrablu, 
zahvalne listine za prizadevno in mar-
ljivo delo v društvu pa so prejeli Jože 
Stöckl, Anton Kirbiš in Marijan Fesel. 
Med svoje ribiške vrste so sprejeli tudi 
novega člana, avtorja tega sestavka.
V soboto, 4. julija, je Drago Lenart 
organiziral ribolovno tekmo ob svo-
jem srečanju z abrahamom. Tekme se 
je udeležilo 15 članov društva. Prvo 
mesto je zasedel Jože Stöckl, drugi je 
bil Dušan Kranjc, tretji pa Aleš Stöckl, 
letošnji ribiški car društva. Po konča-
ni tekmi je bilo prosto druženje vse 
do poznih večernih ur. Abrahamovcu 

prisrčna hvala za pogostitev in dan, ki 
nam ga je podaril.

Ignac Habjanič  

Ob ribniku ob dravskem kanalu med 
Slovenjo vasjo in Hajdošami so se v 
soboto, 13. junija, člani RD Obkanal-
ski krivolovci najprej sestali na re-
dnem občnem zboru. Poročilo o delu 
društva in načrtih za novo sezono je 
predstavil predsednik Milan Furek. 
V soboto, 27. junija, je bilo v organiza-
ciji društva na sporedu tradicionalno 
ribiško tekmovanje za naziv ribiškega 
carja. Z najtežjim ulovljenim krapom, 
ki je tehtal 6,6 kg, je ribiški car postal 
ribič Mitja Bedrač. Nagrado v obliki 

velike ribe sta carju izročila podžupan 
Občine Hajdina Karl Svenšek in pred-
sednik društva Milan Furek.

TM

Obkanalski 
krivolovci z 

novim ribiškim 
carjem

Tudi članom Ribiškega društva Obka-
nalski krivolovci epidemija ni priza-
nesla. Druženja ob ribniku so bila od-
povedana, tudi nekatere tekme, zato 
pa je bilo takoj po sproščanju ukrepov 
toliko več navdušenja in pozitivnega 
vzdušja ob vodi ter v dobri družbi. 
Konec junija so Obkanalski krivolovci 
dobili tudi že novega ribiškega carja.

Predsednik RD Žejne ribice Dušan 
Černenšek: »Ta srečanja so postala tra-
dicionalna in naše boljše polovice se jih 
z veseljem udeležijo. Na ta način se jim 
nekako zahvalimo za našo odsotnost, 
jih pogostimo ter imajo možnost tek-
movanja in druženja v prijetnem okolju 
Draženske jame. Vsem udeleženkam 
hvala za sodelovanje na tekmi in tudi 
za vso pomoč, ki jo nudijo pri naših ak-
tivnostih skozi vse leto.«
Po tekmi je bilo veselo druženje s pi-
knikom za vse udeležence vse do po-
znih večernih ur s pozivom na ponov-
no srečanje v naslednjem letu.

Ignac Habjanič  Iskrene čestitke za sodelovanje vsem nastopajočim parom, posebej pa dobitnikom priznanj
Foto: Denis Krajnc

Abrahamovec Drago Lenart v družbi svojih ribiških 
prijateljev. Foto: Denis Krajnc

Slavnostni trenutek razglasitve rezultatov in 
podelitve nagrad
Foto: Peter Mesarič

Nagrada za ribiškega carja

Ob vodi med ribiško tekmo za ribiškega carja leta 2020

Tudi ženske znajo loviti ribe

Ribolov je bil dolga leta domena moškega spola, vendar ženske, ker hočejo biti povsem enakopravne z moškimi, vztraj-
no in tudi uspešno sodelujejo v ribolovno-ribiških aktivnostih ter tako dokazujejo, da znajo in zmorejo tudi to.

Tudi zato RD Žejne ribice Draženci 
vsako leto organizira tekmo ona-on, 
kjer ob svojih moških njihove bolj-
še polovice namakajo trnke in učijo 
plavati črve. Letos so se mešani pari 
pomerili med seboj 13. junija v Dra-
ženski jami. Sodelovalo je 12 parov v 
različni kombinaciji.
Po žrebu startnih številk in namestitvi 
na lovnih mestih se je ob 15. uri začelo 

zelo resno tekmovati. Tako resne niso 
niti tekme zgolj moških tekmovalcev, 
ko nastopajo na tekmah lige ali pa 
katerih drugih, ki so v letnem načrtu 
aktivnosti.
Po treh urah je tehtnica pokazala re-
zultat truda in morda tudi sreče za 
določen par: 3. mesto s 17,720 kg si je 
priboril par Vesna in Drago Lenart (mož 
in žena), 2. mesto si je z 22,660 kg pri-

ribaril par Petra Zamuda in Aleš Stöckl 
(fant in dekle), 1. mesto in naziv zmago-
valnega para z 28,400 kg pa je dosegel 
par Marina Knez in Urban Lenart (fant 
in dekle). Edina sreča je bila, da Drago 
Lenart na tekmo ni pripeljal še sina 
Aljaža z dekletom. Morda bi se zgo-
dilo, da bi omenjena družina odnesla 
vse tri pokale in bi lahko rekli, da je to 
bila tekma družine Lenart.

Ribiške novice
V Ribiškem društvu Žejne ribice Dra-
ženci poskušajo kljub težavam s po-
javom novega koronavirusa svoje 
utečene aktivnosti izpeljati po pred-
videnem načrtu. Člani društva so se 
s svojimi družinskimi člani 27. junija 
podali na enodnevni izlet na Bizelj-
sko.

Ribiči na društvenem izletu na Bizeljskem
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V lepem vremenu in prijaznem okolju se je v boj za ta 
laskavi naslov podalo 14 članov. Po žrebu številk lovnega 
mesta, ki ima sicer svojo težo, kajti na nekaterih lovnih 
mestih se riba raje zadržuje in ribiči temu rečemo, da 
srečnež lovi v ribogojnici, so se ribiči namestili in pripra-
vili na štiriurno upanje na uspešen ulov. Po štiriurnem 
učenju plavanja črvov, čakanju in upanju na kapitalni 
ulov je bil rezultat naslednji: 1. mesto in naziv ribiškega 
carja RD Žejne ribice za leto 2020 je dosegel Aleš Stöckl 
s krapom, težkim 6,240 kg, 2. mesto in naziv prvega spre-
mljevalca je osvojil Urban Lenart s krapom, težkim 4,480 
kg, 3. mesto z nazivom drugi spremljevalec pa Zvonko 
Mohorko s krapom, težkim 4,420 kg.
Dušan Černenšek, predsednik društva, je povedal: »Le-
tošnja mila in topla zima nam je omogočila, da smo lahko 
lovili v tako imenovani Zimski ligi, in sicer s 14 tekmovalci. 

Vendar nam je epidemija preprečila to ligo končati po načr-
tu. V nedeljo, 17. maja, smo imeli otvoritveno tekmo članov 
društva z udeležbo 13 članov in ene članice. 23. maja pa 
nam je uspelo po uspešno opravljeni tekmi ustoličiti nove-
ga ribiškega carja z enoletnim mandatom, ki mi bo poma-
gal pri vodenju in upravljanju društva.«
Aleš Stöckl, ribiški car RD Žejne ribice Draženci za leto 
2020: »Z doseženim uspehom in posledično z nazivom car 
2020 sem vsekakor zadovoljen, kajti med tako kakovostni-
mi ribiči ima ta dosežek še večjo težo. Sicer pa je to moj že 
tretji naziv po letih 2015 in 2018.«

Ignac Habjanič

Aleš Stöckl novi ribiški car Žejnih ribic

V soboto, 23. maja, so prizadevni člani Žejnih ribic za svoje člane organizirali tradicionalno vsakoletno ribiško tekmo za 
ribiškega carja za leto 2020. Naziv ribiškega carja si pridobi tekmovalec, ki v določenem času ujame najtežjo ribo in tako 
»caruje« običajno eno leto, vse do tekme za carja v naslednjem letu.

Ribiški car Žejnih ribic v dobri družbi

Pametno je poskrbeti za svojo rit – odzovite se na 
vabilo v Program Svit

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem čreve-
su in danki. Namenjen je zdravim ljudem, ki pri sebi ne opažajo znakov bolezni. Vključuje prebivalce v starosti od 50 do 
74 let z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

V Sloveniji po zaslugi presejalne-
ga Programa Svit raka na debelem 
črevesu in danki odkrijemo zgodaj, 
ko je zdravljenje uspešnejše, ali pa 
ga z odstranjevanjem predrakavih 
sprememb celo preprečimo. Kljub 
izjemnim uspehom Programa Svit se 
vabilu v program še vedno vsaka tre-
tja oseba v ciljni starosti ne odzove. 
To pomeni, da lahko vsaka tretja ose-
ba v sebi nosi bolezen, ki bi jo lahko 
enostavno preprečila ali ozdravila, 
a se tega ne zaveda, saj misli, da je 
zdrava. 
Pozitiven test na prikrito krvavitev v 
blatu ne pomeni, da ima oseba raka. 
Med testiranimi na kri v blatu je po-
zitivnih 6–100 oseb, a le pri enem od 
1000 testiranih je odkrit rak. Da raz-
jasnimo, zakaj je do krvavitve prišlo, 
je potreben natančen pregled de-
belega črevesa s kolonoskopijo. Pri 
tem pogosto odkrijemo predrakave 
spremembe (polipe), ki jih že med 
kolonoskopijo odstranimo in tako 
preprečimo, da bi se iz njih razvil rak.
Zaznavamo, da se vsak peti v pro-
gram sicer odzove enkrat, nato pa 
ne več ali izpušča vabila in se odzove 
v večletnih razmikih, saj misli, da je 
zdrav, če je en test negativen. 
Rak na debelem črevesu in danki se 
v telesu razvija več let, preden se po-
javijo prvi simptomi. Mnogokrat je 
takrat, ko simptome opazimo in po-
mislimo, da z našim zdravjem morda 
nekaj ni v redu, že pozno, zato je po-
membno, da ukrepamo prej. 
Prav tako morebitne spremembe na 
steni črevesa ne krvavijo nujno pri 
vsakem odvajanju. Lahko se zgodi, 

da ravno v času, ko smo odvzeli vzo-
rec, spremembe niso krvavele in je 
bil test negativen, kljub temu pa se 
je v našem telesu bolezen že začela 
razvijati. 
Ljudi v ciljni populaciji želimo opo-
mniti, da je potrebno, da se v prese-
jalni program odzivamo redno, na 
vsaki dve leti, tako lahko morebitno 
bolezen še pravočasno zaznamo in 
jo uspešno odstranimo. Tudi če je 
naš test vsaki dve leti negativen – 
toliko bolje! Program Svit je namreč 
namenjen zdravim ljudem, da svoje 
zdravje tudi ohranijo. 
ODZIVNOST VABLJENIH V PRO-
GRAM SVIT V PODRAVSKI REGIJI
Odzivnost vabljenih v Program Svit 
iz leta v leto nekoliko niha, vsekakor 
pa skozi leta zaznavamo trend nara-
ščanja odzivnosti. V letu 2019 je bila 
odzivnost v Sloveniji 65,59-odsto-
tna, v zdravstveni regiji Maribor pa 
62,82-odstotna. V primerjavi z letom 
2018 se je zvišala za slab odstotek. 
Ugotavljamo, da je vse od začetka 
programa odzivnost nižja za 2–3 % 
od slovenskega povprečja. Po za-

dnjih podatkih o odzivnosti imamo v 
regiji pet občin, kjer je odzivnost pri 
moških nižja od 50 %, zato delamo v 
smeri, da spodbudimo moške, da se 
odzovejo vabilu v Program Svit. Iz iz-
kušenj vemo, da nam bo s skupnimi 
močmi tudi uspelo. 
Udeležba v presejalnih programih 
je vaša pravica in hkrati izraža skrb 
za lastno zdravje. Svit lahko reši ži-
vljenje tudi vam, zato ne oklevajte 
pri ponujeni možnosti za sodelo-
vanje. Gre le za nekaj minut vašega 
prostega časa in malo dobre volje. 
Za vključitev v program spodbudite 
tudi svoje bližnje, sorodnike, prijate-
lje, sosede, za katere veste, da so ali 
bodo prejeli vabilo. 

Marija Hanželj, 
koordinatorica Programa Svit za 

Podravje

Najboljši v zimski ligi. Čestitke!
Foto: Denis Krajnc
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Zgodba Ambasadorke Programa 
Svit Jadranke Koban
Sem ozdravljena rakasta bolnica. Tik 
pred koncem zaposlitve sem prejela 
vabilo Svita, tako kot vsaki dve leti 
prej, vse od petdesetega leta dalje 
sodelujem v Programu Svit.
Tako kot se vedno odzovem na va-
bila v Program Svit, sem tudi tokrat 
oddala vzorce, prepričana, da je to le 
rutinski pregled vzorca. Niti najmanj 
nisem pričakovala pozitivnega rezul-
tata, čeprav sem bila zadnje mesece 
bolj utrujena kot običajno, a to sem 
pripisovala letom nad šestdeset in 
službenim obveznostim. Zato sem 
bila prepričana, da se bo energija po-
vrnila po prenehanju delovnih ob-
veznosti, ko bom imela več časa za 
počitek in rekreacijo.
Dan po prejetem izvidu me je po-
klicala referenčna sestra osebnega 
zdravnika in me naročila na kolono-
skopijo. Po slabem mesecu je zdrav-
nik internist že med preiskavo v ptuj-

ski bolnišnici našel tumor na koncu 
debelega črevesa, danki. Medtem ko 
sem čakala na potrditev diagnoze 
odvzetega vzorca z Onkološkega in-
štituta v Ljubljani, sem opravila prve 
priprave na operacijo.
Vse je potekalo izredno hitro. Zame 
je diagnoza rak pomenila še eno do-
datno življenjsko preizkušnjo, ki jo 
moram opraviti z zaupanjem v zdra-
vstvene strokovnjake in v lastno vo-
ljo. Ko mi je zdravnik povedal, da je te 
vrste rak ozdravljiv, še posebej v zgo-
dnjem stadiju, sploh nisem pomislila, 
da ne bi ozdravela. Zavedala sem se, 
da bo zdravljenje morda težavno, ker 
naj bi me po operaciji čakala še obse-
vanje in kemoterapija. O bolezni sem 
se pogovarjala s sorodniki, znanci, 
prijatelji, prebrala knjižico, brskala 
po spletu. Priznam, da me je najbolj 
begala stoma. Dan po operaciji sem 
že zapustila bolnišnico, ozdravljena, 
brez nadaljnjih zdravljenj, kot so ob-
sevanja in kemoterapija.

Doma sta me obiskovali patronažna 
sestra in stomoterapevtka. Že po ne-
kaj dneh sem lahko opravljala lažja 
gospodinjska dela in se sprehajala. 
Imela sem srečo, da je tumor začel 
rasti prav v obdobju, ko sem oddala 
vzorec Svitu. Prepričana sem bila, da 
sem zdrava, sicer malo bolj utrujena, 
a to sem pripisovala starosti. Sedaj 
sem ozdravljena rakasta bolnica. 
Hvaležna sem Programu Svit in zdra-
vstvenemu osebju pri zgodnjem od-
krivanju te zahrbtne bolezni, saj sem 
že po dveh mesecih spet normalno 
živela.
Zaradi zgodnjega odkritja tumorja 
nisem potrebovala ne obsevanja in 
ne kemoterapije. 
Veselim se vsakdanjega življenja, 
druženja z družino, sorodniki in pri-
jatelji. Življenje je lahko lepo, tudi s 
stomo; navadiš se in potem je vse 
lažje. Pomembno je, da živiš, bolj se 
ceniš in spoštuješ. Vsak dan šteje.

V lekarni prevečkrat slišimo pripombo: 
Ker ne gremo na morje, ne potrebujemo 
zaščite pred soncem. Ta občutek varnosti, 
da smo doma in se nam ne more nič 
zgoditi, je lahko tudi škodljiv. Zato bi vas 
rada opozorila na nevarnosti, ki se lahko 
pojavijo pri pretiranem sončenju oz. 
preživljanju časa na soncu brez pravilne 
zaščite in nege kože.
Zagorela koža daje telesu privlačen videz. 
Toda pretirano izpostavljanje sončnim 
žarkom lahko kožo poškoduje in veliko 
prezgodaj postara. Poškodbe kože se 
lahko v obliki rdečine ali celo opeklin 
pokažejo takoj, lahko pa šele čez nekaj let 
ali celo čez desetletja (npr. kot prezgodaj 
postarana koža ali kot kožni rak). Pravilno 
izbran izdelek za zaščito in nego kože 
med izpostavljanjem soncu in po njem 
ter upoštevanje priporočil dermatologov 
ohranjata vitalnost in lep videz kože. 
SPLOŠNI UKREPI ZA ZAŠČITO PRED 
SONČNIMI ŽARKI
Uporaba primernega izdelka za zaščito 
pred soncem ni edini ukrep, ki nas lahko 
zaščiti pred škodljivimi vplivi sončnih 
žarkov. Pomembno je, da se izogibate 
sončnim žarkom med 10. in 16. uro, ko so ti 
najmočnejši. Umaknite se v senco, telo pa 
zaščitite z ohlapnimi oblačili in pokrivalom. 
Posebno pozornost morate nameniti tudi 
zaščiti oči in nositi kakovostna sončna 
očala. Kožo negujte tudi po sončenju.
Poskrbite, da pijete zadostne količine 
tekočine, saj tudi s tem kožo vlažimo; ne 
samo kože, ampak celotno telo, tako da 
ne pride do pregrevanja telesa in s tem do 
sončarice.
Prekomerno izpostavljanje sončnim 
žarkom je še posebej nevarno za ljudi 
s povišanim krvnim tlakom in bolnike 
po srčnem infarktu. Tudi dojenčkov in 
majhnih otrok posebej ne izpostavljajte 
sončnim žarkom. Sončne opekline v 
otroštvu povečajo tveganje za nastanek 

kožnega raka v kasnejših letih. 
Ker lahko preobčutljivost na koži povzročijo 
tudi nekatera zdravila, vprašajte v lekarni, 
ali pri uporabi vašega zdravila sončenje ni 
priporočljivo.
UPORABA PRIPRAVKOV ZA ZAŠČITO 
PRED SONCEM
Zaščitne pripravke nanašamo na kožo 
nekaj časa pred začetkom izpostavljanja 
soncu na vse izpostavljene dele, ko je koža 
še hladna in suha, ponovno nanašanje je 
potrebno po plavanju, močnem potenju 
in brisanju z brisačo. Nanos pripravka mora 
biti zadosten, kar v praksi pomeni, da na 
vsako okončino, prednjo in zadnjo stran 
trupa ter glavo z vratom nanesemo po 5 
ml oziroma eno čajno žličko pripravka. 
Od začetka leta 2007 so oznake na 
izdelkih za zaščito pred soncem v skladu 
s priporočili evropske komisije, tako da 

so zaščitni faktorji razvrščeni po stopnjah 
zaščite pred soncem in niso več podani 
samo s številčnimi vrednostmi glede na 
absorpcijo UVB-sevanja:

 – nizka stopnja zaščite: faktorji 6, 
8, 10,

 – srednja stopnja zaščite: faktorji 
15–25,

 – visoka stopnja zaščite: faktorji 
30–50,

 – zelo visoka stopnja zaščite: fak-
torji nad 50.

Ustrezni in zanesljivi izdelki za zaščito 
pred soncem, ki so na voljo v lekarnah, 
bodo poleg osnovne naloge, zaščite 
pred soncem, zadovoljili tudi številne 
druge zahteve, kot so različni tipi kožne 
pigmentacije, alergije ali občutljivosti na 
sonce, kožne bolezni ali posebne potrebe 
po zaščiti kože pred soncem.

Čeprav bo to leto zaradi pandemije drugačno, ker ne bomo toliko potovali in bili na morju, moramo poskrbeti za zaščito 
pred soncem. Tudi doma na terasi ali ob domačem bazenu ne smemo pozabiti na kreme z zaščitnim faktorjem.

Pripravki za zaščito pred sončnimi žarki
Foto: TM

1. Franc Butolen, Skorba 64.
2. Ljudmila Petek, Slovenja vas 12a.
3. Alojz Petrovič, Zg. Hajdina 146.

V hvaležen spomin

NASVETI ZA VEČ ZDRAVJA: Zaščita pred soncem
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Civilni obred zlate poroke je vodil župan mag. Stanislav 
Glažar. Ob navzočnosti zapisnikarja podžupana Franca 
Krajnca je zakoncema čestital za petdeset let skupnega 
življenja in jima v imenu občine izročil posebno darilo. Po 
zdravici je slavljencem zapel še solist Uroš Sagadin, slavje 
pa se je nadaljevalo s slavnostno poročno mašo, ki jo je 
daroval kaplan Primož Lorbek.
Njuna odločitev pred pol stoletja – 30. maja 1970 v Pod-
lehniku – ni bila le mladostna potrditev pripadnosti drug 
drugemu, bila je mnogo več. Ustvarila sta si dom in druži-
no v Skorbi, vse to je pomenilo skupek njune ljubezni in 
sreče ter jima kazalo pravo smer v skupnem življenju. V za-
konu sta se jima rodili hčerki Manica in Andreja, danes pa 
veselje v njun dom prinaša še vnukinja Tara. 
Želja po boljšem življenju in zaslužku ju je posnela tudi v 

tujino, kjer sta preživela velik del svojega življenja, a lju-
bezen do domovine in Skorbe je bila zmeraj v ospredju. 
V Skorbi sta na jesen življenja znova zaživela in našla čas 
za dobro družbo in prijatelje, vključila sta se v društveno 
življenje, ženin Franc pa je bil pred leti imenovan še za va-
škega kletarja, danes pa je član Vaškega odbora Skorba.
Slavljenca Šlamberger sta mnenja, da mož in žena v zako-
nu doživita vse. Od smeha do solz – od žalostnih do naj-
lepših trenutkov v življenju. Vsako njuno poročno leto je 
zgodba zase – zgodba, ki govori o povezanosti v skupni 
moči, da zrasteta in se dvigneta nad prepreke, ki jih nosi 
življenje. Njun moto in recept za srečen zakon: »Dober za-
kon je sestavljen iz boljše in močnejše polovice!«

TM

Zlata poroka je edinstven mejnik v življenju, vreden praznovanja. Okroglo obletnico zakonske zveze sta 20. junija v 
krogu svoje družine in prijateljev proslavila zakonca Manica, z dekliškim priimkom Letonja, in Franc Šlamberger iz 
Skorbe 2b. V župnijski cerkvi sv. Martina na Hajdini sta po petdesetih letih izmenjala poročna prstana in obnovila 
zakonsko zaobljubo.

Moto in recept zakoncev Šlamberger za srečen za-
kon: »Dober zakon je sestavljen iz boljše in močnej-
še polovice!«
Foto: arhiv Andreje Šlamberger

Šlambergerjeva in njuni svatje. Čestitamo ob zlati poroki!

Priporočila za občane v času pandemije

V času pandemije koronavirusa je pomembno, da se držimo navodil, ki nam jih narekuje stroka. Najpomembnejši 
so redno umivanje in razkuževanje rok ter nošenje maske v zaprtih javnih prostorih. Pri tem ne smemo pozabiti 
na krepitev svoje odpornosti. Priporočeno je uživanje vitaminov C in D ter betaglukanov. Mislim, da si lahko s temi 
prehranskimi dopolnili zelo pomagamo, saj naše telo ne bo tako dovzetno za okužbe. Četudi zbolimo, se bo naše 
telo laže borilo z boleznijo. Če pa je vaše prepričanje tako, da si mislite, da vam ta virus ne more priti do živega, se 
spomnite na svoje starše ali stare starše, ki niso več tako pri močeh in je ta bolezen zanje lahko usodna. Polagam 
vam na srce, da se obnašate odgovorno.
Če se bomo držali navodil, bomo premagali to bitko z virusom. Zelo majhna možnost okužbe je, če smo na svežem 
zraku in se družimo z ozkim krogom ljudi. Svetujem vam, da se ne udeležujete praznovanj, na katerih je veliko 
ljudi, ki izhajajo iz različnega okolja, se ne objemate in ohranjate varno razdaljo. Ostanite zdravi in pozitivnih misli.

Naj bodo tvoje misli pozitivne,
saj se bodo spremenile v besede.
Naj bodo tvoje besede pozitivne,
saj se bodo spremenile v dejanja.
Naj bodo tvoja dejanja pozitivna,
saj bodo odražala tvoje vrednote.

Naj bodo tvoje vrednote pozitivne,
saj bodo postale tvoja usoda.

(Gandi)

KAKO UKREPATI, KO NAS SONCE ŽE 
OPEČE
Prekomerna izpostavljenost UVB-žarkom 
povzroča na koži poškodbe, ki jih v začetni 
fazi opazimo kot rdečico. Ta se lahko 
stopnjuje v oteklino, bolečino, pekoč 
občutek. Ko opazite, da koža postaja 
rožnata, se takoj umaknite s sonca. Vnetna 
reakcija nastane približno 30 minut po 
sončenju, najmočneje pa je izražena šele 
po 12 oziroma 24 urah. Pogosto je zato 
prepozno, da se s sonca umaknete šele 
takrat, ko je rdečina že prisotna. 
Na opekline nanašajte hladne obkladke, 
saj na ta način lajšate bolečine in nižate 
temperaturo kože. Opekline negujte z geli 
(na primer gel aloe vera), v kasnejši fazi pa 

z vlažilnimi kremami.
IZDELKI ZA ZAŠČITO PRED SONCEM, 
KI SO PRIMERNI ZA UPORABO PRI 
OTROCIH
Ustrezna zaščita otroške kože je še posebej 
pomembna. Otroška koža je tanjša in bolj 
občutljiva za poškodbe pod vplivom 
sončnih žarkov. Poleg tega lahko večja 
izpostavljenost kože soncu v mladosti 
bistveno poveča tveganje za nastanek 
kožnega raka v kasnejših letih.
Na splošno velja, da majhnih otrok ne 
izpostavljamo soncu, pač pa jih zaščitimo 
z obleko in senco. Dokler se otrok ne 
giblje samostojno, odsvetujemo uporabo 
izdelkov za zaščito pred soncem (vsaj do 6. 
meseca starosti). Izdelki naj vsebujejo čim 

manj konzervansov in dišav ter naj bodo 
vodoodporni.
Za pomoč in nasvet pri izbiri ustreznega 
izdelka za zaščito svoje kože povprašajte v 
naši lekarni.

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina
02 620 78 87

Zlatoporočenca v družbi prič, hčera Manice in An-
dreje, vnukinje Tare, župana mag. Stanislava Gla-
žarja, podžupana Franca Krajnca in kaplana Primo-
ža Lorbka

Zlati poročni dan zakoncev Šlamberger iz Skorbe
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Metka Žumer, predsednica VO Hajdoše, je povedala, da 
je Vaški odbor Hajdoše z drugimi društvi v vasi organiziral 
kolesarjenje, letos tudi v sklopu Poli maratona. Udeležba 
je bila presenetljivo dobra. Vsak udeleženec je prejel tudi 
darilo dobrodošlice, po koncu kolesarjenja pa je bilo tra-

dicionalno druženje ob hrani in pijači. Kolesarji, letos jih 
je bilo več kot 60, so se zbrali pri Gasilskem domu Hajdoše 
in od tam z nekaj napotki o trasi krenili na pot. Vsi so se 
srečno vrnili v Hajdoše.

Besedilo in foto: TM

V soboto, 20. junija, ko je potekal tudi znani Poli maraton, letos v nekoliko drugačni izvedbi zaradi znanih ukrepov, so 
se vaščani Hajdoš in ljubitelji kolesarstva podali na tradicionalno vaško kolesarjenje. Odpeljali so okrog 25 km.

Letošnji hajdoški kolesarski utrinki …

Tudi Hajdošani so odpeljali Poli maraton


