
GLASILO OBČINE HAJDINA Poštnina plačana pri pošti 2251 PTUJLeto XXIII, št. 3, julij  2021

Ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta

Podeljena občinska priznanja

Nov uspeh tekmovalnih enot PGD Hajdoše in PGD Gerečja vas

Nagrajenci Nogometne zveze Slovenije
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Ob koncu drugačnega šolskega leta

Za nami je zaključek šolskega leta, ki je bil 
drugačen v več pogledih, saj so epidemija 
covida-19 in z njo povezani ukrepi zelo za-
znamovali naše življenje, kar se je še pose-
bej odražalo pri naših otrocih. Pouk v šoli 
je potekal ob prilagojenih pogojih, nato 
vmes pouk na daljavo za dlje časa, letos 
spomladi pa so se učenci lahko znova vr-
nili v razrede, pod prilagojenimi pogoji. Ne 
znamo si niti predstavljati, kako je ali kako 
bo to obdobje vplivalo na naše največje 
bogastvo – na otroke. Srčno upam, da ne 
preveč in da bodo naši otroci in vnuki čim 
prej spet v normalnih okoliščinah lahko 
spoznavali svet in zajemali znanje z »veliko 
žlico« na povsem običajen in tradicionalen 
način.
Zame kot člana Sveta zavoda OŠ Hajdina 
in sedaj kot predsednika Sveta zavoda je 
v osebnem pogledu minulo šolsko leto 
prineslo tudi kar nekaj novih izkušenj. 
Razpis za ravnatelja, ustavitev postopka 
imenovanja ravnatelja, imenovanje vršil-
ca dolžnosti ravnatelja, ponoven razpis za 
ravnatelja in tik pred koncem tega šolske-
ga leta končno tudi imenovanje ravnate-

lja OŠ Hajdina z enoto vrtec. Ravnatelj je 
s soglasno potrditvijo vseh članov Sveta 
zavoda postal dosedanji vršilec dolžnosti 
ravnatelja Mitja Vidovič, ki bo vlogo rav-
natelja opravljal naslednjih pet let. Menim, 
da je ta odločitev pravilna in v dobro naših 
otrok in vnukov. Novoimenovanemu rav-
natelju želim veliko poguma, kreativnosti, 
drznosti in poleta pri vodenju kolektiva OŠ 
Hajdina z enoto vrtec. Verjamem, da bodo 
tako zaposleni kot tudi otroci še naprej z 
veseljem vzorno opravljali svoje poslan-
stvo v naši hiši učenosti, saj bo do začetka 
novega šolskega leta končana tudi ener-
getska sanacija šolske zgradbe, tako da bo 
poskrbljeno tudi za boljše počutje vseh v 
prenovljenih šolskih prostorih.
25. junija mineva tudi 30 let od osamo-
svojitvenih dogodkov v Sloveniji, izvedbe 
plebiscita in samostojne države Republike 
Slovenije. To ni bila zgolj politična odloči-
tev, ampak tudi korak k boljšim razmeram 
v družbi, gospodarstvu, kulturi in športu. 
Veliko je bilo opravljenega v tem času, ve-
liko še bo in mora biti postorjenega, bo pa 
pomemben vsak kamenček v ta mozaik, 
da bodo politične odločitve modre in da 
se bodo razmere na vseh področjih naše-

ga življenja izboljševale.
Ker nam epidemija lani ni dovoljevala ve-
čjega praznovanja občinskega praznika, 
bomo v teh prazničnih dneh razmeram in 
ukrepom primerno podelili tudi občinska 
priznanja in priznanja za najlepše urejeno 
vaško skupnost in posamezne objekte za 
leto 2020. Posebnega praznovanja sicer 
ne bo, upam pa, da bomo letošnji občinski 
praznik lahko praznovali na enak slavno-
sten način kot vsa pretekla leta.

Pred nami je čas počitnic, razigranosti, dru-
žinskih dopustov … Naj bodi prihajajoči 
dnevi in meseci polni dogodkov, ki si jih sami 
najbolj želite. Vsem občankam in občanom 
čestitke ob 30. obletnici samostojne Sloveni-
je in dnevu državnosti, našim otrokom brez-
skrbne počitnice ter prijetne poletne dni prav 
vsem v Občini Hajdina in tudi širše.

Ivan Ogrinc

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.

Trideset let samostojnosti

V letu 2021, ko Slovenija praznuje 30-letnico samostojnosti, Občina Hajdina 
šteje 23 let. Ob obletnici naše države se s ponosom spominjamo naših dosež-
kov, hkrati pa poudarjamo velik pomen in poslanstvo lokalnih skupnosti, ki nam 
omogočajo, da lahko živimo lepo in srečno življenje, polno izzivov in smelih na-
črtov za prihodnost. V dobrih dveh desetletjih obstoja samostojne občine smo 
veliko naredili na več področjih in precej dvignili kakovost življenja.
Pozitiven način razmišljanja, preseganje delitev, povezovanje in združevanje 
moči za dosego skupnega cilja so bili osnova tudi za ustanovitev samostojne 
Slovenije, ki v teh dneh praznuje 30-letnico samostojnosti. Naj se dobro nada-
ljuje tudi v prihodnje. 
Čestitka ob dnevu državnosti in vse najboljše, Slovenija!

Mag. Stanislav Glažar, 
župan Občine Hajdina

SOBOTA, 03. julij 2021 ob 20.30
OPERNI VEČER NA PANORAMI
Arheološki park Panorama Ptuj

PONEDELJEK, 19. julij 2021 ob 21.00
PLIŠ
Dom kulture Muzikafe

PETEK, 23. julij 2021 ob 20.30
VOX ARSANA & VLADO KRESLIN
& GODALNI ORKESTER 
Dvorišče Minoritskega samostana

SOBOTA, 24. julij 2021 ob 21.00
BIG BAND RTV SLOVENIJE
s solisti
Dvorišče Minoritskega samostana

NEDELJA, 25. julij 2021 ob 20.30
NATURALLY 7 (ZDA) 
Dvorišče Minoritskega samostana

PONEDELJEK, 26. julij 2021 ob 20.00
TADEJ TOŠ - Stand up
Dvorišče Dominikanskega samostana

SREDA, 28. julij 2021 ob 20.30
SABINA CVILAK 
Dvorišče Minoritskega samostana

ČETRTEK, 29. julij 2021 ob 21.00
PERPETUUM JAZZILE
Dvorišče Minoritskega samostana

17.7. - 29.7.2021
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S seje občinskega sveta

14. redna seja je potekala 26. maja 2021 v sejni sobi Občine Hajdina.

Na seji je bilo sprejeto:
1.  Sklepi in zapisniki 13. redne seje.
2.  Odlok o proračunu Občine Hajdi-
na za leto 2022. 
3.  Sklep o prenehanju dolžnosti čla-
nice in o imenovanju novega člana 
v Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu. 
Karmen Jerenko zaradi odstopa pre-
neha mandat članice v Svetu za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
V Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu se imenuje novi član 
Aleš Sakelšek.
4.  Sklep o potrditvi Novelacije Inve-
sticijskega programa Odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode 
v porečju Drave – Občina Hajdina.
Projekt se je začel pripravljati že v letu 
2018, ko je bila potrjena investicijska 
dokumentacija z nazivom Dokonča-
nje sekundarnih odcepov kanalizacije 
na aglomeracijskem območju 16415 
Hajdoše, ki se je v nadaljevanju prei-
menoval v »Odvajanje in čiščenje od-
padne vode v porečju Drave – Občina 

Hajdina«. 
Predmet projekta je izgradnja sekun-
darnih odcepov kanalizacije na ob-
močju naselij Slovenja vas, Hajdoše in 
Skorba. Projekt »Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju Drave – Ob-
čina Hajdina« je imenovan v sezna-
mu projektov, ki se bodo financirali iz 
sredstev EU in slovenske udeležbe.
Aleksander Lubej, komandir Policij-
ske postaje Ptuj, je podal Informa-
cijo o varnostnih pojavih na obmo-
čju Občine Hajdina v letu 2020. V 
letu 2020 so obravnavali 57 kaznivih 
dejanj ali 35 % več kot preteklo leto, 
od katerih so na Okrožno tožilstvo 
na Ptuju podali 49 ovadb, od tega so 
preiskali 52 % dejanj. Največ kaznivih 
dejanj je bilo s področja splošne kri-
minalitete. Obravnavali so 40 kršitev 
predpisov, ki urejajo javni red in mir 
ter splošno varnost ljudi in premo-
ženja. Na cestah Občine Hajdina so 
obravnavali 41 prometnih nesreč, od 
tega ni bilo nobene s smrtnim izidom, 
prav tako tudi ni bilo nobene s hudo 

telesno poškodbo, 12 prometnih ne-
sreč je imelo za posledico lahko tele-
sno poškodbo, 29 pa se jih je končalo 
z materialno škodo.

Občinska uprava

V občini Hajdina se je v zadnjih 
mesecih na področju razvoja kar 
precej dogajalo. Občina je uspešno 
končala nekatere manjše projekte, 
podpisana je pogodba za ureditev 
šolske mansarde, nadaljujejo se 
dela v sklopu energetske sanacije, 
v Dražencih pri domu vaščanov so 
nameščena nova igrala in urejena je 
tudi okolica, na Sp. Hajdini in v Slo-
venji vasi sta nameščena dva nova 
defibrilatorja, ureja se tudi vaško 
središče na Zg. Hajdini preko proge, 
izvajajo se redna vzdrževalna dela 
na cestiščih in ob njih ter druga na-
črtovana dela.

Rekonstrukcija podstrešja Osnovne 
šole Hajdina
V maju je bila podpisana pogodba 
za rekonstrukcijo podstrešja Osnov-
ne šole Hajdina s podjetjem AROL, 
storitveno podjetje. Z izvedbo rekon-
strukcije podstrešja bo šola pridobila 
dodatno učilnico, multimedijsko učil-
nico in knjižnico, uredil se bo prehod 
med podstrešjem in novim delom 
šole ter vgradilo osebno dvigalo. Ter-
minski načrt projekta je predviden 
tako, da bi bila izvedbena dela kon-
čana pred začetkom novega šolske-
ga leta. 

Kolesarska povezava Ptuj–Poljčane
Za projekt Državne kolesarske po-
vezave D8: Poljčane–Makole–Maj-
šperk–Kidričevo–Hajdina–Ptuj je bila 
izdelana projektna naloga. V občini 
Hajdina projektna naloga predvideva 
potek kolesarske povezave iz smeri 
Kungote pri Ptuju skozi naselje Gere-
čja vas proti Spodnji Hajdini. Na Spo-
dnji Hajdini trasa predvidene kolesar-
ske povezave preide na regionalno 
cesto R2-454 in se nato po regionalni 
cesti R3-710 nadaljuje v smeri proti 
meji z Mestno občino Ptuj. Projektno 
nalogo je izdelalo podjetje Lineal, d. 
o. o.

Hajdinski občinski svet se je nazadnje sestal konec maja.

Svetniki so se na seji seznanili s poročilom o var-
nostnih pojavih na območju občine Hajdina v letu 
2020, poročilo je podal komandir PP Ptuj Aleksan-
der Lubej.
Foto: TM

Nove občinske pridobitve in razvojne naloge

Podpis pogodbe za izvedbo mansarde v OŠ Hajdina

Na gasilska domova v Slovenji vasi … … in na Sp. Hajdini sta nameščena defibrilatorja, 
sicer pa je zdaj že v vsaki vasi na gasilskem ali va-
škem domu nameščen defibrilator.

Na hajdinskem pokopališču bo občina začela izved-
bo novega žarnega polja.

V Dražencih je zdaj nameščena še druga vodna vr-
tina.
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Ureditev in vzpostavitev delovanja 
in ponudbe informacijsko-prodaj-
nega središča – Info Hajdina
Za projekt Info Hajdina, za katerega je 
bila pridobljena odločba o pravici do 
nepovratnih sredstev iz naslova po-
dukrepa Podpora za izvajanje operacij 
v okviru strategije lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost, je bila podpisa-
na gradbena pogodba za ureditev in 
vzpostavitev delovanja in ponudbe 
informacijsko-prodajnega središča 
Info Hajdina s podjetjem Coolgra-
ding, gradnje, d. o. o. Izvajalec bo iz-
vedel rekonstrukcijo in spremembo 
namembnosti gospodarske stavbe 
v prodajalno izdelkov, spominkov in 
razstavišče za izdelke.

Občinska uprava

Po občini potekajo redna vzdrževalna dela: dosutje bankin, krpanje asfalta, košnja in obrezovanje podrasti 
idr.

Vaško središče z okvirjem za info tablo v naselju Zg. Hajdina preko proge že dobiva končno podobo.

Dela na šolski zgradbi se nadaljujejo.

V Hajdošah so v zemljo položili nizkonapetostno omrežje, telekomunikacijske cevi, izvajajo pa tudi rekonstrukcijo javne razsvetljave.

Kmalu začetek del v sklopu projekta Ureditev in vzpostavitev delovanja in ponudbe informacijsko-prodajnega središča na Mariničevi domačiji na Sp. Hajdini
Foto: arhiv Občine Hajdina, TM

Ureditev okolice ob igralih pri vaškem domu Draženci
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Zbiramo predloge za ureditev treh hajdinskih krožišč

Krožišča so v Sloveniji zelo priljublje-
na in trend krožnih križišč se bo še 
nadaljeval. Ob tem je potreben teh-
ten razmislek o urejanju sredinskih 
otokov in upoštevati dejstvo, da je na 
prvem mestu varnost. To pomeni, da 
mora biti v krožišču zagotovljena pre-
glednost. 
Tudi v občini Hajdina smo se odločili, 
da trem osrednjim krožiščem (dve sta 
na Zg. Hajdini na izvozu za avtocesto, 
tretje je na vzporedni cesti Zg. Haj-
dina–Turnišče) damo neko raznoliko 
estetsko podobo. Kaj postaviti v sre-
dino otokov, katere simbole, kakšna 
zasaditev bi bila najbolj primerna, 
kako vzdrževati sredinske otoke – vse 
to sprašujemo tudi vas, občanke in 
občane Občine Hajdina.
PREDLOGI DO 31. AVGUSTA 2021
Občane in občanke vabimo k sode-
lovanju, dobrodošle so vaše ideje in 
predlogi. Svoj predlog za ureditev sre-
dinskih otokov v hajdinskih krožiščih 
lahko do konca avgusta 2021 oddate 
na sedežu Občine Hajdina. Najbolj iz-
virne, najbolj smiselne in primerne ideje 
bomo v občini tudi predstavili in pri-
merno nagradili.
Vabljeni k sodelovanju!

Občinska uprava Hajdina
Foto: Tadej Tement

OBJAVA
JAVNI RAZPIS

ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE NAGRADE DIPLOMANTOM, MAGISTRANTOM IN DOKTORANTOM V OBČINI HAJDINA V LETU 
2021

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2021 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/20) 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 2021

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

2. Predmet razpisa: Dodelitev enkratne denarne nagrade 
diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občini 
Hajdina za leto 2021. 

3. Upravičenci za dodelitev sredstev: Tisti, 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 posameznim 
študijskim letom, in sicer od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 in

 – je imel na dan izdaje javne listine prijavljeno stalno pre-
bivališče 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 
8. 10. 2021. 

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 8. 10. 2021. 
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 2021.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 
zavržene.

6. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija za 
vlogo na javni razpis o dodelitvi 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.

Do 16. avgusta lahko podate predloge za naj hiše, kmetijo, poslovni objekt

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
pošljite na naslov: Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina, do ponedeljka, 16. avgusta 2021.
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
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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 Haj-

dina, ali

 – 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

OBJAVA
JAVNI RAZPIS

O PRIZNANJIH OBČINE HAJDINA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, 
št. 63/07, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) in 11. 
člena Odloka o priznanjih (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 18/09, 15/12 in 30/15) Komisija za mandatna vprašanja, 
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 in 
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 Občina 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 Občina 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 3. septembra 2021.
        

Ivan Ogrinc, l.r.,
       predsednik Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na god sv. Florjana, zavetnika gasil-
cev, so bili v občini Hajdina na obisku 
visoki gasilski funkcionarji, med njimi 
predsednik Gasilske zveze Slovenije 
(GZS) Janko Cerkvenik in poveljnik 
zveze Franc Petek z namestniki in 
ožjim timom sodelavcev. Za organi-
zacijo dogodka je poskrbel domačin 
Zvonko Glažar, podpoveljnik GZS.

Vodstvo 
Gasilske zveze 

Slovenije na 
obisku na 

Hajdini

V prostorih občine Hajdina so izpeljali 
redni kolegij GZS in se dotaknili neka-
terih bolj aktualnih tem na področju 
gasilstva, tudi državnega gasilskega 
tekmovanja v Celju in gasilske olim-
pijade v letu 2022. Uvodni nagovor 
je imel župan mag. Stanislav Glažar. 

Zbranim je tudi na kratko predstavil 
občino, njene dosežke in načrte, ob 
tem pa pohvalil delo gasilk in gasilcev 
v občini ter izpostavil uspešne tekmo-
valne enote in večkratne olimpijske 
prvake iz PGD Hajdoše. Po kolegiju so 
se odpravili še na drugo lokacijo, kjer 

sta jim župnijo sv. Martina, njene zna-
menitosti in Martinovo klet pokazala 
ter predstavila naddekan Marijan Fe-
sel in kaplan Primož Lorbek.

Besedilo in foto: TM

Majski kolegij vodstva Gasilske zveze Slovenije je bil v prostorih občine Hajdina.

Hajdinskemu županu Glažarju se je za sprejem zahvalil predsednik GZS Janko Cerkvenik.
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Čestitka dobitnikom najvišjih občinskih priznanj – bronastih, srebrnega in zla-
tega grba Občine Hajdina

Lanski občinski nagrajenci so bili na podelitev povablje-
ni 22. junija, Občina Hajdina pa jo je izpeljala na občin-
skem trgu, kjer je zbrane najprej nagovoril župan mag. 
Stanislav Glažar ter znova čestital nagrajencem in za-
želel uspešnega dela tudi v prihodnje. Pri podelitvi so 
se županu pridružili še njegovi ožji sodelavci, skupaj s 
predsednikom Športne zveze občine Hajdina Sandijem 
Merteljem pa je župan Glažar ŠD Hajdoše in vasi Hajdo-
še podelil prehodni pokal z nazivom najbolj športna vas 
v Občini Hajdina v letu 2020.
Priznanja za urejenost po oceni komisije TD Mitra Haj-
dina so za leto 2020 prejeli: Vaška skupnost Zg. Hajdina 
za najlepše urejeno vaško skupnost, Bar Kavalo s Sp. Hajdi-
ne, podjetje Prokaval, priznanje za vzorno urejen poslovni 
objekt, in kmetija Zupanič s Sp. Hajdine za vzorno urejeno 
kmetijo.
Bronasto vrtnico za vzorno urejeno stanovanjsko hišo sta 
prejela Silva in Franc Vogrinec s Sp. Hajdine 19, srebrno vr-
tnico Lea in Davorin Vidovič iz Hajdoš 38, zlato vrtnico za 
vzorno urejeno stanovanjsko hišo pa Miran in Alenka Baum 
z Zg. Hajdine 131a. 
NAJVIŠJA OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2020
Bronasti grb Občine Hajdina so prejeli: Društvo žena in 
deklet Gerečja vas za 20-letno uspešno delovanje društva, 
Planinsko društvo Hajdina za 20-letno uspešno delovanje 
društva, Zveza kulturnih društev Občine Hajdina prav tako 
za 20-letno uspešno delovanje, Miran Pleteršek za delova-
nje na gasilskem in vaškem področju, Silva Purgaj in Zlatko 
Kondrič za delovanje na društvenem in vaškem področju 
ter nogometaš Matjaž Rozman za posebne dosežke na 
športnem področju.
Srebrni grb Občine Hajdina je prejel Ivan Brodnjak za več-
letno prizadevnost, zasluge v gasilstvu in lokalni skupnosti, 
zlati grb pa Športno društvo Skorba za 50-letno uspešno 
delovanje društva.

TM

Lani jeseni, ko smo bili v pričakovanju dogodkov 22. ob-
činskega praznika in tradicionalne Martinove prireditve, 
je žal epidemija naredila svoje in osrednji dohodki so bili 
odpovedani. Šele po dobrih osmih mesecih je napočil pra-
vi trenutek za podelitev najvišjih občinskih priznanj in 
priznanj za urejenost domov, poslovnih objektov, kmetij 
in vasi.

Podeljena priznanja 
občine in priznanja za 

urejenost

Leopold Valh, predsednik ŠD Hajdoše, je prevzel prehodni pokal, saj so bili 
Hajdošani lani po seštevku točk najboljši na športnih tekmovanjih ob prazniku 
občine.
Foto: Tadej Tement

Na občinskem trgu je bila podelitev občinskih priznanj za leto 2020.

Nagrajenci Občine Hajdina, ki so v letu 2020 dobili same dobre ocene za urejenost.
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Skupinski posnetek zlate generacije je nastal na občinskem trgu.

Sprejem za najuspešnejše devetošolce

Župan Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je 16. junija v prostorih občine Hajdina gostil letošnje najuspešnejše deve-
tošolce iz OŠ Hajdina in OŠ Breg. Tradicionalni sprejem je bil priložnost za iskreno čestitko mladim, ki so uspešno končali 
osnovno šolo in se jeseni odpravljajo na izbrano srednjo šolo.

Za darilo so prejeli knjigo rojaka 
Branka Cestnika Sonce Petovione in 
še druge majhne pozornosti, župan 
Glažar pa jim je ob tej priložnosti 
namenil veliko dobrih želja ob izje-
mnem uspehu ob koncu osnovne 
šole in poudaril, da je to naložba za 
prihodnost, ob tem pa spomnil, naj 
ne pozabijo, od kod prihajajo, in da 
v občini nanje računajo tudi v priho-
dnosti.
Zlati odličnjaki OŠ Hajdina so: Luka 
Šlamberger, Tilen Hercog, Simon 
Mohorič, Zoja Vrabl, Emela Sivče-
vić, Vanja Vrabl, Ana Marija Kancler, 
Anja Murko, Nika Šerdoner, Lara 
Tekmec in Pia Premužič Gojkovič.
Zlati odličnjaki OŠ Breg so: Blaž Ce-
bek, Lea Dolinar, Maja Kostanjevec 
in Žan Sorger.
Ravnatelj OŠ Hajdina Mitja Vidovič 
se je učencem zahvalil za srčen od-

nos in za vse skupne trenutke na šoli, 
zahvalil pa se je tudi razrednikom, še 
posebej Branki Gaiser in Ireni Vese-
njak, razredničarkama letošnjih de-
vetošolcev, učiteljem, Občini Hajdina 
za podporo in zelo dobro sodelova-
nje.
»BODITE SONCE ZA DRUGE IN 
ZASE«
Tudi ravnatelj OŠ Breg Milan Fakin 
se je zahvalil hajdinski občini za pri-
jeten sprejem devetošolcev in vod-
stvu občine za dobro sodelovanje, 
ob tem pa poudaril, da je to ena od 
številnejših generacij. Letos je na 
breški šoli osnovno šolo končalo kar 
41 učencev, od teh pa jih je bilo kar 
15 zlatih odličnjakov. »Ta generacija je 
bila za marsikaj prikrajšana. Spoznali 
so veliko novega, imajo izkušnje, skrat-
ka, so posebna generacija in tudi zato 
jim želim vse dobro v prihodnje,« je še 

dodal Fakin.
Razredničarka hajdinskih devetošol-
cev Irena Vesenjak je na sprejemu 
povedala, da je bilo veliko lepih be-
sed povedanih že na valeti, in ob tem 
dodala, da so v vseh teh letih dobro 
spoznali drug drugega in se veliko 
naučili za življenje. »Zelo pomembno 
je, da znamo poskrbeti za ljudi okrog 
sebe, da ohranimo stik z okoljem, v ka-
terem živimo. Bodite sonce za druge in 
zase,« je še dodala Vesenjakova.
Branka Gaiser, razredničarka, je pou-
darila, da bodo iz teh devetošolcev, 
ki so doživeli tudi korona čas, postali 
dobri ljudje. Andreja Letonja Vučič, 
razredničarka breških devetošolcev, 
pa je dodala, da vsem želi, da pogu-
mno stopajo novim izzivom naproti, 
in hkrati zaželela lepe počitnice.

Besedilo in foto: TM
V prostorih občine Hajdina je župan mag. Stanislav Glažar gostil najuspešnejše devetošolce.

Župan je uspešnim devetošolcem namenil veliko dobrih želja tudi za priho-
dnost.

Nekaj dni kasneje je direktorica občinske uprave Lidija Terbulec za izjemen
uspeh čestitala še učencu Timiju Vinklerju iz OŠ Olge Meglič, ki z družino živi
v Dražencih.
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Vzgojiteljica Renata Gabrovec je ob 
tej priložnosti povedala: »Prišli smo 
se poslovit na osrednji občinski trg in 
povedat, da smo se v vrtcu imeli lepo. 
Skupaj z vzgojiteljicami smo se trudili, 
da je bil vsak njihov dan v vrtcu zani-
miv, igriv in ustvarjalen, pa tudi, da 
smo se veliko naučili. Vse to bodo naši 
minimaturanti v prihodnje nadgradili 
v šoli. Raziskovali smo našo domačo 

občino in odkrili marsikaj zanimivega. 
Letošnji minimaturanti so simbolično 
kot neki metuljčki, kar je na neki na-
čin povezano tudi s korona časom. Ta 
čas nam je vzel nekaj lepih trenutkov v 
vrtcu in naši metuljčki so zdaj ob kon-
cu razigrani, veseli in bodo poleteli v 
zgradbo nasproti vrtca.«

Besedilo in foto: TM

Hajdinski minimaturanti na 
osrednjem občinskem trgu

V sredo, 16. junija, je letošnje minimaturante iz vrtca Najdihojca Hajdina na 
sprejem in druženje povabil župan Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar. Na 
trgu jih je pričakal v družbi svojih sodelavcev, v. d. ravnatelja OŠ Hajdina Mi-
tje Vidoviča in tudi devetošolcev. Župan Glažar je minimaturantom ob tako 
pomembnem trenutku zaželel lepe počitnice in jeseni dober začetek v prvem 
razredu.
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Kot je poudaril poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci 
Petek, je bilo državno tekmovanje tudi priložnost za testi-
ranje nove opreme, programa za ocenjevanje tekmoval-
nih disciplin in nabiranje izkušenj za organizacijo gasilske 
olimpijade, ki bo prihodnje leto prav tako v Celju.
Člani B PGD Hajdoše so v Celju osvojili naslov državnih 
prvakov, članice A in članice B so bile druge in so postale 
državne podprvakinje – vsi so pridobili vstopnico za kva-
lifikacije, ki bodo prihodnje leto, starejši gasilci PGD Gere-
čja vas pa so bili na koncu deseti, kar je prav tako dober 
rezultat.
Za dober nastop na državnem gasilskem tekmovanju je 
vsem tekmovalnim enotam čestital tudi hajdinski župan 
mag. Stanislav Glažar. 16. junija jih je povabil na krajši 
sprejem, na katerem sta tekmovalce nagovorila in jim če-
stitala tudi poveljnik GPO Hajdina Ivan Brodnjak ter pod-
poveljnik GZS in poveljnik OGZ Ptuj Zvonko Glažar. Sle-
dnji je poudaril, da so državno gasilsko tekmovanje prvič 
načrtovali lani maja, drugič pa potem oktobra lani, toda 
izvedli so ga lahko šele letos junija, kar je po njegovem 
samo potrditev, da je tako – kot pri gasilskih intervencijah 
– tudi pri organizaciji in realizaciji državnega tekmovanja 
Gasilske zveze Slovenije, da niti eno ni takšno kot katero 
koli prejšnje. Za organizatorja tekmovanja je bila načrtno 
izbrana Gasilska zveza Celje, saj so se želeli preizkusiti in 
narediti tako imenovano generalko za gasilske olimpijske 
igre v letu 2022, je še dodal Glažar. 

Besedilo in foto: TM

Ekipa starejših gasilcev PGD Gerečja vas na državnem tekmovanju

Skupinski posnetek uspešnih tekmovalnih enot na hajdinskem občinskem trgu

Uspešni na državnem gasilskem tekmovanju

Knežje mesto Celje je bilo 5. in 6. junija gostitelj Državnega gasilskega tekmovanja z več kot tri tisoč udeleženci. V dveh 
dneh se je na tekmovanju merilo 389 tekmovalnih enot v vseh kategorijah, med tekmovalci pa so bili tudi starejši ga-
silci PGD Gerečja vas ter članice A, članice B in člani B PGD Hajdoše.

Na največjem letošnjem gasilskem dogodku v državi je bil tudi minister za 
obrambo mag. Matej Tonin.

Gasilke in gasilci v prostorih občine na sprejemu pri županu
Tekmovalne enote PGD Hajdoše smo v veselem vzdušju ujeli na tribuni po za-
ključku državnega tekmovanja.

Hajdinske 
frajlice zapele 
stanovalcem 

Doma v 
Kidričevem

V sredo, 16. junija 2021, je bilo kot 
nekoč, pred nepovabljeno korono, 
čeprav so bile tudi tokrat na marsi-
katerem obrazu maske, obvezno na 
obrazih zaposlenih pa tudi na neka-
terih obrazih obiskovalcev Doma upo-
kojencev Ptuj – Enote Park v Kidriče-
vem.
Stanovalce so razporedili po parku 
in pazljivo so prisluhnili nastopajo-
čim pevskim ambasadorkam Društva 
upokojencev in KPD Stane Petrovič 
Hajdina – Hajdinskim frajlicam. Pod 
vodstvom Marte Sitar so pevke zapele 
nekaj svojih najljubših pesmi in poslu-
šalcem predstavile svojo pevsko pot. 
Pred skoraj četrt stoletja sta skupino 
skupaj zasnovala Sitarjeva in sedaj sto-
enoletni stanovalec doma Maksimiljan 

Kampl, ki je bil tokrat skupaj z ženo 
Marto v vlogi poslušalca, na koncu pa 
se je pridružil skupini in skupaj so za-
peli En hribček. Pritegnili so jim tudi 
nekateri poslušalci pa tudi njihove ne-

govalke, ki so skrbele za dobro poču-
tje »občinstva«. Pevke so obljubile, da 
bodo še prišle, saj so med poslušalci 
srečale veliko svojih znank in prijateljic.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Hajdinske frajlice med nastopom v enoti Park v Kidričevem

Pevkam se je pri pesmi En hribček pridružil tudi stanovalec doma, najstarejši občan občine Hajdina Maks 
Kampl.
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Vsako leto organizirajo likovno ko-
lonijo, na kateri se zbere vedno več 
ustvarjalcev iz različnih krajev, ki jih 
vedno pride pozdravit tudi župan Ob-
čine Duplek Mitja Horvat. Na fotogra-
fiji so vsi, ki so 19. junija 2021 prišli na 
sedmo kolonijo Vurberk 2021. Orga-
nizatorji vsako leto poskrbijo za zelo 
gostoljuben sprejem in odlično po-
čutje likovnikov. Zadnja leta se vrste 
udeležencev pomlajujejo, kar je zelo 
razveseljujoče. Letos so vurberški turi-
stični delavci poskrbeli za modno pre-
senečenje. Na fotografiji lahko vidite, 
kako so nas opremili za delo z maji-
cami, ki nosijo svoje sporočilo tudi na 
hrbtni strani, za kar je zaslužna Veri 
Kovačević, od letos članica hajdinske 
sekcije. Hvala Turističnemu društvu 
Duplek za umetniško uniformiranje 
slikarjev. To bo imelo za posledico, da 
bo vsak izmed prisotnih do 15. sep-
tembra dokončal nastajajoči motiv 
in ga oddal za skupinsko razstavo, ki 
bo odprta 9. oktobra 2021 v kulturni 
dvorani na Vurberku. Med njimi bo 
tudi trinajst slik hajdinskih likovnikov, 
ki smo pod strokovnim vodstvom 
Romane Kiseljak in Cecilije Bernjak 
vsako leto najbolj množično zastopa-
ni tam, od koder se z gradu odlično 
vidi naša občina.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak 

Likovni pozdrav z Vurberka

Bralcem Hajdinčana, papirnega in spletnega, pošiljamo lepe pozdrave iz čudo-
vitega okolja na Vurberku. Sem se že sedmo leto zapored odpravljamo ljubi-
teljski likovniki iz Likovno-fotografske sekcije občine Hajdina, ki smo leta 2014 
po zaslugi Janeza Toplaka, direktorja Vurberškega festivala, začeli spletati pri-
jateljske vezi s Turističnim društvom Vurberk. Le-to je isto leto ponovno usta-
novilo likovno sekcijo pod vodstvom prizadevnega slikarja Marjana Špinglerja.

Veri Kovačević (druga z desne) je poskrbela, da likovnike spoznajo tudi od zadaj.Del hajdinske likovne ekipe

Vsako leto večja udeležba likovnikov na Vurberku

Z rokami, dobrimi mislimi in zdravim 
duhom so želeli člani DU Hajdina na 
prvi priložnostni razstavi predstaviti 
izdelke in delo članov društva v teh 
kriznih časih. Paleta razstavljenih iz-
delkov je velika in kaže na ustvarjal-
nost tudi v zrelih letih. A razstavo si je 
najbolje ogledati v živo, saj na razstavi 
spoznaš, da v tem okolju živi veliko 
ustvarjalnih starejših občanov, ki ima-
jo kaj pokazati. Razstavo so pripravile 
članice Komisije za ročna dela: Angela 
Mlakar, Ema Turnšek, Dragica Meglič 
in Dragica Vegelj. 
Na tokratni razstavi, ki bo na ogled 
vse do sredine julija 2021, z izdelki 
sodelujejo: Marija Ambrož, Cecilija 
Bernjak, Silva Brodnjak, Martin Kaisers-
berger, Kristina Kirbiš, Ema Kiseljak, Ma-
rija Kovačič, Nežka Kurnik, Anica Maher, 

Marija Miklavžič, Angela Mlakar, Marija 
Repič, Marija Tement, Marjana Vero-
nek, Hilda in Tone Žumer, Franc in Ma-
rija Žunkovič.

TM

Razstava 
hajdinskih 

upokojencev
V razstavnem prostoru PSC Hajdina 
so 22. junija po proslavi ob dnevu 
državnosti odprli razstavo nekaterih 
ustvarjalnih članov Društva upoko-
jencev Hajdina. Razstavi so dali času 
primeren naslov »Ko je covid izzi-
val, nismo mirovali« in navdušili z 
zanimivim izborom izdelkov.

Razstavo sta skupaj odprla predsednica DU Hajdina Anica Drevenšek in župan mag. Stanislav Glažar.

Pogled v razstavišče 
Foto: Tadej Tement

Poklon padlim v Zg. 
Pristavi

Letošnji 27. april, dan upora proti okupatorju, so člani 
Združenja borcev za vrednote NOB Hajdina obeležili pri 
spomeniku padlih v Zgornji Pristavi. Kot je pojasnila pred-
sednica združenja Terezija Mirkovič, so krajši dogodek na-
črtovali pri OŠ Hajdina, a zaradi gradbenih del na objektu 
tega niso mogli izpeljati. 

Besedilo in foto: MT
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Preden ugasnejo spomini

Hajdošan Franc Ules – Črnučan z najdaljšim stažem v lokalni samoupravi
Mariji Sancin Pittarelo iz Padove in 
njenemu bratrancu Branku Burjanu iz 
Hajdoš se moram zahvaliti, da sem iz-
vedela za njunega skupnega sorodni-
ka, bratranca njunih mater, 1. febru-
arja 1932 rojenega Hajdošana Franca 
Ulesa, ki z ženo Mijo že več kot pol 
stoletja živi v izjemno lepem predelu 
primestne četrti Črnuče pri Ljubljani. 
Čeprav bo naslednje leto dopolnil 
devetdesetko, odlično skriva svoja 
leta ter lahko z vitalnostjo in bistrim 
spominom konkurira marsikomu od 
mnogo mlajših sogovornikov. Z ženo 
še vedno urejata čudovit zelenjavni 
vrt s sadnim drevjem in cvetjem.
Zelo rad se v spominih povrne v svojo 
mladost, ki jo je preživljal z mlajšima 
sestrama Marijo in Verico ob očetu 
Mihaelu in materi Antoniji Ules ter s 
starimi starši. »Z revščino se nismo ote-
pali, obilja pa tudi ni bilo. Na štirih hek-
tarih zemlje smo pridelali hrano za svo-
je potrebe, nekaj pa tudi za prodajo,« 
je o sebi povedal izjemno nadarjeni 
sogovornik Franc, ki ga njegovi Črnu-
čani poznajo kot strokovnjaka, ki je 
po končanem študiju na Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo leta 1956 
odšel na izpopolnjevanje na Geodet-
ski urad v nemškem Hannovru. 
»Po vrnitvi iz Hannovra sem se zaposlil 
na Geološkem zavodu, kjer sem izvajal 
gravitacijske in magnetne meritve po 
Sloveniji, po naročilu podjetja Nafta 
Lendava. Po ustanovitvi Ljubljanskega 
urbanističnega zavoda leta 1960 sem 
se zaposlil na tem zavodu in delal do 
leta 1983, nazadnje kot direktor zavo-
da. Po ustanovitvi Zavoda za izgradnjo 
Ljubljane (ZIL) s tremi tozdi: Urbanizem, 
Urejanje zemljišč in Inženiring sem pre-
vzel mesto pomočnika glavnega direk-
torja za strokovne zadeve podjetja. Po 
osamosvojitvi Slovenije so se tozdi reor-
ganizirali, sam pa sem na Mestni občini 
Ljubljana prevzel organizacijo Službe 
za mestno lastnino in jo vodil do upo-

kojitve leta 1995,« je predstavil svojo 
poklicno pot. Vzporedno je vse od 
leta 1971 delal tudi v krajevni in če-
trtni skupnosti Črnuče in bil kot njen 
podpredsednik zadolžen za njihov 
prostorski razvoj. Bil je ustanovni član 
Prosvetnega društva Svoboda Črnuče 
leta 1974, soavtor edicije Črnuče vče-
raj, danes in jutri leta 1975 ter predse-
dnik in redaktor uredniškega odbora 
pri izdaji publikacije Kulturno-zgodo-
vinska in naravna dediščina v Četrtni 
skupnosti Črnuče iz leta 2010. Nadvse 
zanimiva in slikovita predstavitev, ki 
bi jo bilo priporočljivo imeti za primer, 
kako bi v Občini Hajdina ubranili pred 
pozabo kulturno in naravno dedišči-
no, preden jo bo zob časa popolnoma 
zabrisal. 
S svojim strokovnim znanjem in pri-
padnostjo Črnučam še danes uživa 
sloves in spoštovanje, ki si ga je prislu-
žil v vseh letih, ko je aktivno deloval 
v organih lokalne samouprave, kjer 
so znali prisluhniti mnogim njegovim 
argumentiranim predlogom in tudi 
oporekanju pobudam, ki niso imele 
dovolj pogojev za uresničitev. Znan je 
bil kot izjemen deloholik, ki je znal za 
seboj pritegniti prave sodelavce. 
Fakultetna izobrazba in visoko od-
govorno strokovno delo sta Francu 
Ulesu omogočila temeljito pozna-
vanje Ljubljane pa tudi pretežnega 
območja Slovenije, sodeloval je pri 
oblikovanju vseh velikih prostorskih 
načrtov mesta, izvedbi samoprispev-
kov, prenovi tržnice Jožeta Plečnika in 
drugih gradbenih projektih. Za svojo 
inventivnost pri uvajanju novih me-
tod dela, za izjemna prizadevanja in 
napore na delovnem mestu ter visoko 
produktivnost je prejel tudi številna 
priznanja in nagrade. Je nosilec na-
grade Občine Ljubljana Bežigrad za 
dolgoletno uspešno delo na področju 
priprave urbanistične dokumentacije, 
pri organiziranju zemljiške dejavnosti 

in stanovanjske gradnje v Ljubljani. 
Uveljavil se je tudi izven Ljubljane, 
predvsem so bile vidne njegove zaslu-
ge pri obnovi porušenega Posočja. Še 
veliko priznanj se je nabralo na stenah 
in v mapi našega sogovornika, ki bi se 
težko odločil, katero mu je najljubše. 
Zadnja leta, po smrti matere, redkeje 
prihaja v Hajdoše, zato pa redno pre-
bira Hajdinčana in na ta način spre-
mlja življenje v rojstni vasi in današnji 
Občini Hajdina, iz katere je po veliki 
maturi leta 1950 odšel na študij v Lju-
bljano. 
KAKO SE SPOMINJA HAJDOŠ V NJE-
GOVIH MLADIH LETIH IN KAKO JIH 
DOŽIVLJA SEDAJ
»V času predvojne Kraljevine Jugosla-
vije, ki je doživljala svetovno gospo-
darsko krizo, ni bilo služb, ponudba 
kmetijskih pridelkov na trgu je bila 
velika, prodaja pa majhna. Težko smo 
prišli do denarja. Moj oče je žrtvoval 
njivo in na njej odprl gramoznico, iz 
katere so gramoz in pesek odvažali 
vzdrževalci makadamske ceste Ptuj–
Maribor. S starim očetom sta pletla 
tudi košare za prodajo na ptujski tr-
žnici. 

Hajdoše so bile v mojem spominu po 
obsegu in številu prebivalcev mnogo 
manjše kot danes, ko je v celoti pozi-
dan obcestni pas do Slovenje vasi, na 
spodnjem delu pa novogradnja sega 
vse do odvodnega kanala. Redke so 
bile zidane hiše, prevladovale so bu-
tane, grajene iz mešanice zemlje in 
slame. Strehe so bile pokrite s slamo, 
predvsem gospodarski deli. V vasi je 
bilo več mojstrov, veščih butanja hiš 
in pokrivanja streh s slamo. Vodo so 
vaščani črpali iz vodnjakov, današnje 
vodovodno omrežje je bilo zgrajeno 
v času gradnje odvodnega kanala. 
Prve električne žarnice so v vasi za-
gorele šele leta 1953, do tedaj pa so 
bila glavna svetila petrolejke. Kolesa 
so bila redkost. Vsako kolo je imelo 
registrsko tablico, lastnik kolesa pa 
izkaznico o lastništvu. Vas ni premo-
gla ne radia, telefona in ne osebnega 
avtomobila. Prevozno sredstvo so 
bili koleslji in kmečki vozovi.
Pač pa so bile Hajdoše bogate z ne-
okrnjeno naravo. Na območju pod 
vasjo so prevladovali travniki z je-
lševjem, proti Dravi pa pretežno 
listnati gozd, ki so ga vaščani ime-
novali Berl. Upravljala ga je vaška 
skupnost. Območje je bilo preprede-
no s potočki, eden, imenovali smo ga 
Potok, ki je izviral pod Slovenjo vasjo, 
je tekel tik pod našo domačijo. Bil je 
bogat z ribami (ščuke, kleni), v njem 
in ob njem so domovale žabe, vidre, 
pižmovke, vodomci, čaplje in drugi 
ptiči. Otroci smo v potoku lovili ribe 
in rake, poleti pa smo se kopali v nje-
govih tolmunih. Ob poletnih večerih 
je bilo prijetno poslušati žabje kon-
certe, zjutraj pa oglašanje fazanov. 
Tudi zajcev in srn ni manjkalo. Na 
žalost je bilo to neokrnjeno naravno 
okolje prizadeto v 60. letih prejšnje-
ga stoletja z izgradnjo odvodnega 
kanala. Usahnil je potok, travniki so 
bili uničeni, naravno okolje pa ni več 
takšno, kot je bilo.«
Hajdoških rojakov se spominja kot 
veselih, samozavestnih in delavnih 
ljudi, ki so iskali različne poti za pre-

živetje svojih družin.
»Ocenjujem, da so danes Hajdoše nad-
povprečna, moderna slovenska vas z 
atributi, ki zagotavljajo vizijo bodoče-
ga vsestranskega razvoja. Prevladuje-
jo lepo grajene hiše z urejenimi vrtovi, 
asfaltirano cesto in potmi ter urejeno 
komunalo. Prevladujoča kmetijska de-
javnost se je v preteklih letih zmanjšala, 
hkrati pa modernizirala, uveljavljati so 
se začele nove dejavnosti, kot so obrt, 
intelektualne storitve in drugo. Razvila 
sta se tudi pestro družbeno življenje in 
prizadevanje vaščanov za zaščito na-
ravnih in kulturnih vrednot.« Tega je 
naš sogovornik nadvse vesel. 
V sproščenem pogovoru, v katerem 
je sodelovala tudi njegova žena Mija, 
smo spoznali Francija kot mladega, 
radovednega fantiča, ki je v kmeč-
kem okolju, v otroški družbi zvedavo 
spoznaval kmečka dela. 
»Zanimalo me je, kako kovač brusi le-
mež za plug, kako se pripravi škopa iz 
ržene slame za pokrivanje streh, kako 
vaški lončar vrti vreteno, da nastane 
lončena posoda, kako se klepa in na-
brusi kosa in podobno. Kmečko okolje 
je nam otrokom dalo obilo veselja in 
iger, ko smo pasli živino, plezanja po 
drevesih, pletenje gugalnic iz sroboti in 
podobno. Znali smo tudi na zanko lovi-
ti ščuke in rake v potoku. Spominjam se 
marsičesa, česar današnja generacija 
ne pozna več: žrmelj za mletje žitaric, 
dreš mašine za mlatev na ročni pogon, 
gepla za mlatev na konjsko vprego, ve-
jalnika, stope za proso in marsikaj bi še 
lahko naštel. Vaščani so bili pri večjih 
delih med seboj solidarni, pomagali so 
drug drugemu, na koncu pa so opra-
vljeno delo zalili z ‘likofom’.
Veselo je bilo tudi druženje pri lička-
nju – kožuhanju koruze – in luščenju 
bučnih jedrc, ko so padale šale in se 
je daleč naokoli slišalo petje, pospre-
mljeno s harmoniko soseda Zepeta, 
kot smo mu rekli po domače. V pole-
tnih mesecih je bilo zvečer pogosto 
slišati večglasno petje vaških fantov 
pa tudi vaških deklet v maju ob ve-
černicah pri kapelici, ko so zapele 
Ave Marijo. Lepe spomine imam tudi 

na furež, kot smo rekli kolinam. Po-
navadi so bile dvakrat na leto; prvič 
decembra v adventnem času pred 
božičem in drugič v februarju pred 
pustom. Pustni čas kot tradicionalni 
običaj sem vedno pričakal z veseljem. 
Bil sem pri oračih in pobiral darove 
od vaščanov. Potem so bili prazniki v 
počastitev velike noči. Na cvetno ne-
deljo smo nesli k blagoslovu presme-
ce, kakor smo rekli butaram, na veli-
konočno soboto pa je bilo žegnanje 
velikonočnih jedi pri vaški kapelici 
ob streljanju iz možnarjev, zvečer pa 
kresovanje v počastitev velike noči. V 
decembru smo željno pričakovali Mi-
klavža, božični večer in tepežni dan, 
ko smo otroci šli od hiše do hiše in 
šibali odrasle po zadnji plati, ti pa so 
se nam oddolžili z darili,« je utrinke 
iz hajdoškega obdobja strnil gospod 
Ules, ki svojega otroštva ne bi zame-
njal za današnje računalniške igrice, 
pametne telefone, televizijske ekra-
ne in podobne novosti.

Gimnazijca Ulesa se mlajše generacije spominjajo 
po pripovedovanju svojih staršev, da je na paši ve-
dno imel pri sebi knjige, ki jih je pozorno prebiral, in 
da je med velikonočnimi prazniki »cerkev zakuril.«

Franc in Mija Ules: Pravijo, da za vsakim uspešnim 
moškim stoji uspešna žena. Da je bil Franc Ules lah-
ko na vseh področjih velik deloholik, ima zasluge 
nedvomno njegova razumevajoča življenjska sopo-
tnica gospa Mija. Želimo jima, bi bila še dolgo tako 
srečen in uspešen zakonski par! Foto: S. Brodnjak
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Že petnajst let v Gerečji vasi na lojzo-
vo pripravljajo vaški praznik, letošnji 
pa je bil še bolj slavnostno obarva-
na zaradi državnega praznika. Mašo 
je daroval kaplan Primož Lorbek ob 
somaševanju naddekana Marija-
na Fesla, s petjem pa jo je obogatil 
mešani pevski zbor Društva žena in 
deklet Gerečja vas. Kaplan Lorbek je 
v pridigi spomnil na znamenite bese-
de Ivana Cankarja, ki je v delu Kurent 
zapisal: »O domovina, ko te je Bog 
ustvaril, te je blagoslovil z obema ro-
kama in je rekel: ‘Tod bodo živeli veseli 
ljudje!’«
Poudaril je tudi pomen slovenske be-
sede, ob tem pa tudi, da domovina 
niso le hiše in ulice na vasi pa lepo 
urejeni vrtovi pred hišo. »Domovina, 
mesto ali vas smo ljudje in naša dela. 
Veselje in žalost ter njene besede. Prav 
ljudje smo polno prgišče lepote te naše 
deleže, ki jo je Bog, kot pravi Cankar, 
razsul na vse štiri strani neba. Morda 
nam je kdaj ljubša tuja beseda, a ne 
pozabite, slovenska beseda Slovenec 
je tvoja beseda, je tvoj biser in tvoj za-
klad,« je še dodal Lorbek.
Vaščanom Gerečje vasi je ob vaškem 

prazniku čestital župan Občine Haj-
dina mag. Stanislav Glažar, ki se je 
slavnostne maše udeležil v družbi 
obeh podžupanov, občinskih svetni-
kov in predsednika Vaške skupnosti 
Gerečja vas Marjana Rozmana. V na-
govoru je poudaril, da se je po pet-
najstih letih priprav vaškega prazni-
ka ob lojzovem treba zahvaliti vsem 

tistim, ki ta dogodek soustvarjajo, 
predvsem pa ekipi VO Gerečja vas 
in društvom. Poleg čestitke ob va-
škem prazniku je zbranim čestital še 
ob dnevu državnosti in povedal, da 
je domovina spoštljiva in negotova, 
pa tudi, da jo moramo spoštovati in 
imeti radi.

Besedilo in foto: TM

Lojzov gerečki vaški praznik združili z mašo za 
domovino

Na praznični dan, 25. junija, ko smo praznovali dan državnosti in 30-letnico samostojne Slovenije, je bila v Gerečji vasi 
maša za domovino, letos združena s tradicionalno Lojzovo mašo, posvečeno vaškemu patronu Alojzu. Letos so mašo 
posvetili tragično preminulim vaščanom Jožici, Branku in Mojci Lešnik pa tudi vsem vaščanom Gerečje vasi in okolice.

Leta 1938 je Franc Ules (tretji z leve v zadnji vrsti) s 36 sošolci obiskoval 1. razred, v katerem jih je učila Elizabeta Zega. Rad se spominja sošolcev Štefana Dobnika, 
Angelce Sagadin in Franca Ogrinca. »V šolo smo iz vseh vasi hajdinskega šolskega okoliša hodili peš, slabo obuti in skromno oblečeni, v torbi smo imeli malico 
od doma, največkrat kos kruha in jabolko. Ko smo bili srednješolci, pa smo morali biti ob osmih zvečer že doma, saj je vladal ‘hora legalis’,« je povedal po duši še 
vedno Hajdošan Franc Ules.

NEIZBRISNI SPOMINI NA MLADOST
»Iz obdobja okupacije se spominjam 
plakatov na javnih mestih z napisom 
‘Bekanntmachung – razglas’, s kateri-
mi je okupator sporočal javnosti imena 
pobitih slovenskih rodoljubov. V haj-
dinski cerkvi je bil v desnem stranskem 
oltarju ograjen prostor z venci, rožami 
in svečami z imeni slovenskih fantov 
iz hajdinske fare, ki so bili mobilizirani 
v nemško vojsko in so padli na fronti. 
Vsako nedeljo so bila žalostna sporočila 
z novimi imeni naših fantov.
Nepozabna sta pa še dva. Prvi se je zgo-
dil pri maši v hajdinski cerkvi na veliko-
nočno nedeljo, ko se mi je zaradi gneče 
in toplote v hlačnem žepu vžgal smo-
dnik, s katerim smo otroci nameravali 
streljati iz možnarja za veliko noč. Cer-
kev je bila polna dima, gospod župnik 
pa je prekinil maševanje. Dogodek je 
bil senzacija v fari, vsi so govorili o tem, 
jaz pa sem dobil na nogi težko opekli-
no. Sledilo je dolgotrajno zdravljenje, ki 
ga je z zelišči in mazili skrbno opravila 
moja mati. 

Drugi dogodek se je zgodil, ko sem 
med okupacijo kot 10-letni učenec šel 
sam prvič z avtobusom v Maribor po 
mesečno vozovnico za relacijo Hajdo-
še–Ptuj. Takoj ob osmih sem jo kupil, 
a na avtobusni postaji so mi povedali, 
da pelje avtobus proti Ptuju šele ob 14. 
uri. Ves dopoldan sem imel čas za ogled 
Maribora, ob pol dveh pa sem izvedel, 
da je avtobus že zaseden. Nič niso po-
magale prošnje šoferju, moral sem pe-
šačiti 20 km daleč. Domov sem prišel 
v trdi temi, lačen in utrujen. Starši so si 
oddahnili, ko so me zagledali, saj jih je 
močno skrbelo, kaj je z menoj.«
Kljub častitljivim letom zakonca Ules 
budno spremljata življenje ter dogod-
ke doma in po svetu: »V zadnjih 50 letih 
je tehnični razvoj dosegel take dimen-
zije, kot ga v zgodovini še ni bilo. Priča 
smo nenehnemu napredku znanosti in 
drugih dejavnosti v družbi, v zadnjem 
času še posebej na področju informa-
tike. Vsekakor pa ima ta razvoj svoje 
meje. Družba se vedno bolj razslojuje 
na bogato manjšino in revno večino, 
ob demografski eksploziji, grozeči sve-

tovni ekološki problematiki in nalezlji-
vih boleznih. Če današnja družba teh 
problemov ne bo pravočasno rešila, 
se prihodnjim generacijam ne piše do-
bro.«
Naš sogovornik Franc Ules po smrti 
matere in sestre Verice redkeje prihaja 
v rojstne kraje, po telefonu pa je v re-
dnih stikih s sestro Marijo Petek, ki v 
ptujskem Domu upokojencev pridno 
zapisuje svoje spomine, pa tudi z druži-
no sestrične Lizike Burjan iz Hajdoš in 
Marije Sancin iz Kolombana pri Anka-
ranu. Vsem rojakom pošiljata s sopro-
go Mijo prijazne pozdrave.
Upam, da smo za uvod v rubriko Pre-
den ugasnejo spomini predstavili 
zelo zanimivo osebnost, ki naj ji v na-
slednjih številkah Hajdinčana sledijo še 
drugi naši rojaki, ki jih je življenje odne-
slo v svet in jim je s svojim delom uspe-
lo ponesti ime rojstne vasi, občine in 
fare v novo okolje. Pričakujemo spod-
bude o tem, koga bi želeli spoznati na 
podoben način. 

Silvestra Brodnjak
Fotografije: arhiv Franca Ulesa

Slavnostnega dogodka pri vaški kapeli in zvoniku se je udeležilo kar nekaj vabljenih gostov in lepo število 
domačinov.

Letošnjo praznično mašo v Gerečji vasi je daroval 
kaplan Primož Lorbek ob somaševanju naddekana 
Marijana Fesla.
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Dvojezično monografijo, besedila 
so v slovenščini in angleščini, je pri-
pravil Giancarlo Benevolo, prinaša 
pa poglobljen prikaz umetnikovega 
življenja in ustvarjanja, s poudarkom 
na novih podatkih in neobjavljenih 
delih. V knjigi je 260 fotografij, dvo-
stranskih, celostranskih ali določenih 
detajlov, vse pa bralcu omogočajo 
približani pogled, kar daje monogra-
fiji posebno vrednost.
Sandro Botticelli (1445–1510), sli-
kar florentinske šole, je bil rojen v 
Firencah. Oče je bil strojar kož, dru-
žina je živela skromno, vendar se je 
lahko preživljala. Njegovo pravo ime 
je Alessandro Filipepi, Botticelli pa je 
vzdevek in pomeni sodček; po mne-
nju poznavalcev naj bi ga podedoval 
od brata, ocenjevalca vin in jedi. 
Bil je izjemno plodovit umetnik, uve-
ljavil se je kot slikar in kot risar pre-
dlog za vezenine, intarzij in grafik. 
Njegovi sliki Rojstvo Venere in Po-
mlad sta najbolj znan dosežek flo-
rentinskega slikarstva 15. stoletja. Za 
Botticellija je značilen ornamentalni 
slog, s katerim je ustvaril posebne 

učinke tona in svetlobe, občutek gi-
banja in harmonijo barv. V posvetnih 
umetninah je lepoto upodabljal s 
slikanjem privida raja. Njegova naj-
bolj znana posvetna dela so Pomlad, 
Venerino pismo, Palada in Kentaver 
ter Venera in Mars. Dela oživljajo 
stare bajke iz klasične mitologije in 
jih predstavljajo v skladu s humani-
stičnimi ideali renesanse. Botticelli 
je sodeloval tudi pri poslikavi fresk 
na stenah Sikstinske kapele. Njegov 
prispevek so slike Skušnjave Kristusa, 
Kaznovanje upornikov in Mojzesovo 
sojenje. Motivi na slikah izhajajo iz 
nabora svetopisemskih prigod.
Med Botticellijeve stvaritve sodi seri-
ja risb Dantejeve Božanske komedi-
je. S premišljeno izbiro vsebin za vsak 
spev posebej mu je uspelo ustvariti 
enotno pripovedno in figurativno 
celoto, ki predstavlja arhitekturno in 
teološko zgradbo pesnitve. Od 100 
slik je danes ohranjenih 92 folijev, 
manjka osem slik Pekla. Vse ilustraci-
je je narisal na notranjo stran perga-
menta, besedilo pa je na zunanji, po-
rozni strani. Danteju je slikar posvetil 

tudi portret. 
Botticelli se ni nikoli poročil, domne-
vajo, da naj bi bil trpel zaradi nesliša-
ne ljubezni do plemkinje. Spada med 
najbolj estetsko privlačne umetnike, 
ki so ustvarjali v času vladavine dina-
stije Medičejcev. To je bilo obdobje, 
ko se je v Firencah zgodil kultur-
ni preporod, in sicer tako antičnih 
estetskih idealov kot razumevanje 
človeka – človek je ustvarjalen, sa-
mostojen in sam kroji svoje življenje. 
Monografijo Sijajni Botticelli je izdala 
Mladinska knjiga, izšla je leta 2020. 
Je zadnja v ciklu izdaj o italijanskih 
renesančnih umetnikih, pred njo 
so še: Neskončni Leonardo (2011), 
Večni Michelangelo (2014) in Božan-
ski Rafael (2015). Hranjena je v Do-
moznanskem oddelku in vabljeni k 
ogledu, ko bodo razmere dopuščale.

Darja Plajnšek, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Monografija velikega formata je hranjena v posebni škatli.
Foto: A. Zavrnik

Praznovanje rojstnega dne vrtca v t. i. 
mehurčkih, se otrokom ni zdelo nena-
vadno, saj so se v času epidemije lepo 
navadili na vrtčevsko življenje znotraj 
matične igralnice. Pravzaprav so zelo 
uživali, saj je bilo na dan praznovanja 
iger, plesa, petja in balonov še več kot 
ponavadi. Manjkala ni niti torta – no, 
bilo jih je kar sedem, saj je v našem 
vrtcu toliko igralnic.
V maju so otroci skupaj s svojimi 
vzgojiteljicami pripravili krajše nasto-
pe, ki smo jih posneli. Rdeča nit vseh 
nastopov je bil Lepši svet. Vsi, ki smo 
otroke pri izvedbi nastopov gledali, 
smo se prepričali, da je mogoče s pri-
srčnostjo, veseljem, pozitivno energi-
jo in iskricami v očeh svet res narediti 
lepši. Tudi starši, ki so dobili dostope 
do videa z nastopi vseh otrok, so za-
gotovo enakega mnenja. Verjamemo, 
da so otroci dobili zasluženi aplavz, 
čeprav le v domači dnevni sobi.
Vrtcu Najdihojca Hajdina, vsem otro-
kom in kolektivu iskreno čestitam ob 
prazniku. Tudi v naslednjih letih ostani-
te tako povezani in nagajivo radovedni.

Viktorija Vrabl, 
pomočnica v. d. ravnatelja za vrtec

Novo v knjižni 
zbirki ptujske 

knjižnice

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj smo knji-
žno zbirko obogatili z monografijo o 
velikih likovnih umetnikih in ume-
tninah. Sijajni Boticelli je knjiga, ki 
jo lahko opišemo s pridevniki: študi-
ozna, dragocena, lepa, sijajna.

Za lepši svet ob 11. dnevu Vrtca Hajdina

Zagotovo se še spomnite, kako smo v preteklih letih obeležili rojstne dneve vrtca. V nabito polni šolski telovadnici so se 
predstavili prav vsi otroci, vključeni v vrtec. Bilo je veselo, vsak nastop so gledalci pospremili z bučnim aplavzom. Tako 
je bilo še pred dvema letoma. Letos pa nekoliko drugače, saj so otroci praznovali v sklopu svoje igralnice.

Rumena igralnica

Modra igralnica

Oranžna igralnica Vijolična igralnica
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Tudi letos smo si v vrtcu zastavili cilj, 
da predšolski otroci iz bele in rdeče 
igralnice prespijo noč v vrtcu. Petek, 
21. maja, je bil tisti dan, ko smo zju-
traj ob prihodu v vrtec s sabo prito-
vorili nahrbtnike in kovčke, v katerih 
so se skrivali pižama, oblačila in meh-
ka igrača, ki nam je delala družbo ob 
spanju. 
Za marsikaterega otroka je bila to 
prva noč, ki jo je prespal izven svoje-
ga doma, brez mame in očeta. Takšne 
priložnosti otroku dajejo možnost, 
da gradi samozavest, samostojnost 
in pridobiva pogum.
Petkov dan smo začeli v nestrpnem 
pričakovanju posebne noči in dopol-
dan preživeli ob sproščenem ustvar-
janju nočnih lučk in latern za nočni 
pohod ter ob igri s prijatelji. Odzvali 
smo se tudi vabilu tretješolcev, ki so 
nam pripravili gledališče na prostem. 
Ogledali smo si predstavo Trije me-
tulji in prisluhnili še šopku pesmic. 
Po kosilu smo našo dogodivščino na-
daljevali na kmetiji Murko na Hajdini, 
kjer so nas prijazno sprejeli in nam 
predstavili svojo kmetijo ter nam 
pripravili še ustvarjalne delavnice. 
Nadaljevali smo po poti skritega za-
klada, na kateri smo doživeli polno 
presenečenj in tudi zabavnih nalog. 
Spoznali smo lovca Franca Turnška; 
otrokom je povedal veliko zanimive-
ga o živalih in delu lovca. 
Vmes smo si privoščili malico iz Mc-
Donaldsa ter sladoled in že je sledilo 
novo presenečenje. Obiskali so nas 
gasilci PGD Hajdoše. Otrokom so 
predstavili svoje delo, gasilske avto-
mobile, opremo in za otroke pripra-

vili pravi gasilski poligon, na kate-
rem so prav vsi zelo uživali. Druženje 
smo zaključili ob tabornem ognju, 
s pesmijo in plesom. Po sladkanju s 
palačinkami, ki so nam jih pripravile 
naše kuharice v vrtcu, se je prijeten 
dan hitro prevesil v večer, ko smo se 
podali še na nočni pohod z laterna-
mi. Polni doživetij smo se ob vrnitvi 
v vrtec začeli pripravljati na počitek 
in sladke sanje, pred katerimi je bila 
še obvezna pravljica za lahko noč. Ob 
izdelanih lučkah je noč čisto zares 
postala čarobna in takšna ostala vse 
do jutra, ko smo se začeli prebujati z 
nasmehom na obrazu. 
Nočitev v vrtcu je bila prav posebno 
doživetje in vprašanja, kdaj bomo 
spet lahko spali v vrtcu, so se kar na-
prej ponavljala. V spomin na preži-

veto noč v vrtcu je vsak otrok prejel 
diplomo, kot dokaz za pogum.
Vzgojiteljice v vrtcu smo vesele, da 
lahko otrokom nudimo bogata no-
tranja doživetja in izkustva, ki jih 
bodo ponesli s seboj v življenje. Ve-
sele smo tudi pripravljenosti vseh, ki 
smo jih povabili k sodelovanju, da so 
nam pomagali pri presenečenjih za 
otroke. Hvaležni smo jim za to kakor 
tudi za zaupanje staršev. Otroci so s 
svojim nasmejanim obrazom in ak-
tivnostjo pokazali, da jim takšne do-
godivščine in izkušnje veliko pome-
nijo ter jim veliko tudi dajo. 

Besedilo in foto: Renata Gabrovec

Pred spanjem nas je obiskal še lovec.

Rdeča igralnica
Foto: arhiv vrtca Najdihojca

Zelena igralnica

Bela igralnica

Pravljice so doma tudi v 
vrtcu

V zeleni igralnici našega vrtca smo v marcu spoznavali 
ljudsko pravljico Trije prašički. Spoznali smo, da so ljudske 
pravljice krožile od ust do ust, s popotniki iz dežele v de-
želo. Pri tem so se spreminjale, saj so jih pripovedovalci 
prirejali po svoje. 
Seznanili smo se s sedmimi različicami pravljice Trije pra-
šički. Ob tem smo pravljico spoznali tako dobro, da smo jo 
predstavili kot dramsko igro. Za ta namen smo spoznavali 
naravne materiale (slamo, les, opeko), si iz lesa zgradili hi-
ško v bližnjem gozdu in dnevno opazovali, ali jo je obiskal 
volk. V igralnici smo iz kartona in naravnih materialov »se-
zidali« hiške, ki smo jih uporabili za dramsko igro. Otroci so 
ob tem spoznali tudi namizno gledališče in prstne lutke, 
saj v otrokovi igri lutke oživijo. Otroci so se z lutkami iden-
tificirali in v »gledališčih« je bilo velikokrat precej glasno.
Ker pa ima vsaka pravljica srečen konec, smo k aktivnosti 
povabili tudi starše. Z otroki so spisali zanimive recepte za 
zelenjavno juho, s katero bodo prašički nasitili volka in se 
ga tako znebili. Skupne aktivnosti smo predstavili na terasi 
igralnice, kot razstavo za starše, ter k ogledu povabili tudi 
otroke vrtca in šole. 

Besedilo in foto: Darinka Amon

Nepozabna doživetja ob nočitvi v vrtcu

Vzgojitelji pa tudi starši, babice in dedki smo sposobni 
otrokom pričarati kratke pripovedke in pravljice, v kate-
re privabimo poljubne junake. Nastajajoče zgodbe lahko 
sproti prikrojimo, jih skrajšamo ali podaljšamo, odvisno 
od starosti poslušalcev. Pravljice, prebrane ali izmišljene, 
so duhovna hrana otrok, zato jih skrbno izbiramo in otro-
kom dovolimo, da se vanje vživijo.

Otroci zelene igralnice ob uprizoritvi pravljice Trije prašički
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Ko sem se 2. junija 2021 odpravljala na sestanek Društva 
upokojencev Hajdina, sem prehitela živopisano skupino 
otrok iz vrtca Najdihojca v OŠ Hajdina. Radovednost mi je 
velela, naj ustavim, in zvedela sem, da vzgojiteljice Rena-
ta, Tadeja, Martina in Duška peljejo svoje male nadobu-
dneže iz bele in rdeče igralnice na ogled vrtčevske razsta-
ve v razstavišču poslovno-stanovanjskega centra Hajdina.

»In kam greste po razstavi?« sem jih povprašala. »Na sla-
doled!« Če me ne bi čakal sestanek z njihovimi dedki in 
babicami, bi se jim kar pridružila. Se bomo pa srečali kdaj 
drugič, na razstavi likovno-fotografske sekcije, ko bodo že 
šolarji.
Pomembno je, da že mali najdejo pot v naše občinsko 
mini kulturno središče in da bi vedno, ko bodo šli mimo 
poslovnega centra, vstopili v avlo in pogledali, kaj visi v 
razstavišču. Kasneje sledi obisk ptujskih galerij, nato Naro-
dna, moderna galerija v prestolnici … Iz male raste velika 
zvedavost. Kdor je radoveden, širi obzorje in si tako odpira 
vrata v svet znanja in znanosti. Otroci pa na ta način sezna-
njajo z novostmi svoje starše, dedke in babice in jih odpe-
ljejo malo od doma v svet. Potem pa na kavico in sladoled 
… 

Besedilo in foto: S. Brodnjak

Otroci modre igralnice so spoznali zgodbo Trije metulji, jo obnovili in tudi dramatizirali.

Najprej ogled razstavišča, 
potem še sladoled

Fotoutrinki iz Vrtca Hajdina

Topli sončni žarki otroke bele igralnice vedno znova vabijo v naravo k igri in 
raziskovanju.

Otroci in vzgojitelji zelene igralnice smo si po obisku kmetije Murko podobno 
vzdušje pričarali še v igralnici.

Ko končno posije sonček, je v rumeni igralnici veliko bolj sončno veselje.

Poletni ringaraja in živžav s sladoledom v vijolični igralnici.

Otroci iz oranžne igralnice smo obiskali vrtnarstvo Čelofiga.Otroci iz rdeče igralnice na obisku vrtčevske razstave
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Na razstavo so postavili izdelke naj-
mlajših, ki so spretno ustvarjali ob 
svojih vzgojiteljicah in z izdelki zno-
va dokazali, da otroška domišljija 
in ustvarjalnost ne poznata meja. 
Ob odprtju razstave sta otrokom in 
vzgojiteljicam čestitala tudi hajdin-

ski župan mag. Stanislav Glažar in 
ravnatelj OŠ Hajdina Mitja Vidovič. 
Razstavo je na prijeten način pred-
stavila Viktorija Vrabl, pomočnica 
ravnatelja za vrtec, in dejala, da je bil 
razstavni prostor skoraj premajhen 
za vse zanimive izdelke, ki so nastali 

v kratkem času, in že napovedala, da 
bo konca tega leta zagotovo nastala 
še kakšna zanimiva razstava.

Besedilo in foto: TM

V sredo, 26. maja, je bila v razstavnem prostoru PSC občine Hajdina krajša slovesnost ob odprtju razstave z naslovom 
Drobtinice iz naše mavrične skrinjice, ki so jo pripravili otroci in vzgojiteljice iz vrtca Najdihojca Hajdina.

V občinskem razstavišču so predstavili drobtinice iz vrtčevske mavrične skrinjice in za razstavo dobili veliko 
pohval.

Pred vstopom v šolo še skok na Ptujski grad
Fotografije: arhiv Vrtca Najdihojca

Drobtinice iz vrtčevske mavrične skrinjice na razstavi

Moja najljubša igrača

Moja najljubša igrača je štirikolesnik. Dobil 
sem ga za sedmi rojstni dan. Je zelene in črne 
barve. Na njem sedi motorist. Motorist ima 
belo čelado. Kolesa imajo zelena platišča. Ima 
črn motor in je zelo hiter. Ima tudi črno krmilo. 
Z njim se zelo rad igram.

Gal Papež, 1. a

Moja najljubša igrača je plišasti pikaču. Velik 
je 25 centimetrov. Je rumene barve. Na hrbtu 
ima oranžne črte. Ima dve ušesi, ki sta na vrhu 
črni. Ima rdeč jezik. Je debel in ima dolg rep. 

Ima črne oči in je zelo kosmat.

Iva Kokol, 1. a

Moja najljubša igrača je plišasti pingvin. Ime 
mu je Zvezda. Velik je približno 18 cm. Je 
sivo-bele barve. Na obrazu ima oči in kljun. 
Njegove oči so velike in svetleče. Ima majhen 
kljun, ki se svetlika. Po trebuhu ima bleščice. 
Dobila sem ga za božič. Kupil mi ga je brat 
Gal.

Inja Kokol, 1. a

Moja najljubša igrača je traktor Fent. Z njim 
se zelo rad igram kmetijo. Je temno zelene 
barve. Za priključek lahko ima balirko in 
prikolico. Včasih ga posodim za igranje svoji 
sestrici Tinkari. Dobil sem ga za šesti rojstni 
dan. 

Miha Puh, 1. a

Zbrala: Dragica Kosi
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Za nami je posebno in dokaj zahtev-
no šolsko leto, v katerem smo se kljub 
vsemu trudili in pripravljali na različ-
na tekmovanja, tako tudi na tekmo-
vanje za Cankarjevo priznanje.

Vanja Vrabl je že v lanskem šolskem 
letu sodelovala na zanimivem lite-
rarnem natečaju v okviru Slovenske 
karitas, kjer je razmišljala o odvisno-
stih, točneje o alkoholizmu, in zapi-
sala daljšo pripoved z naslovom Raz-
bita steklenica. Prejela je priznanje 
za najboljšo mladinsko pripoved in 
lepo nagrado. V letošnjem letu smo 
se podali na literarno popotovanje z 
avtorjem Matetom Dolencem, ki nas 
je pozitivno presenetil z zbirko kraj-
ših zgodb Kako dolg je čas … 
Umetelno zapisane domišljijske 
zgodbe črpajo iz kopenskega in 
morskega sveta ter človeku nasta-
vljajo ogledalo glede njegovega 
obnašanja, predvsem pa odnosa do 
okolja, hkrati pa poudarjajo temeljne 
življenjske vrednote. Spodbujali smo 
kritično razmišljanje, argumentiranje 
in osebni odziv na zapisano, hkrati 
pa se podrobno seznanili z avtorje-
vim življenjem in delom.
Kako so pripravo na tekmovanje in 
uspeh doživele učenke?
Vanja Vrabl: »Tako kot vsako leto sem 
se tudi letos udeležila Cankarjevega 
tekmovanja. Že od nekdaj rada berem 
in pišem, zato mi je to tekmovanje pi-
sano na kožo. Letos smo se posvetili 
branju knjige Kako dolg je čas avtor-
ja Mateta Dolenca. Knjiga je zbirka 
pravljic, krajših pripovedi. Čeprav raje 
berem romane ali dolge povesti, me je 
knjiga navdušila. Bila je zelo ekološka 
usmerjena in me je naučila veliko stva-
ri. Na šolsko tekmovanje smo se pri-
pravljali kar nekaj časa, saj smo si vsi 
želeli visokih rezultatov. Po končanem 
tekmovanju nisem ravno vedela, kako 
bo z mojimi rezultati, nisem imela pra-
vega občutka. Kasneje sem bila zelo 
ponosna nase, saj sem dosegla visoko 

število točk, kar je pomenilo, da sem 
se uvrstila na državno tekmovanje in 
prejela bronasto priznanje. Uvrstitev 
na državno tekmovanje je zelo velika 
reč; to pomeni, da si se na šolskem tek-
movanju res izkazal. Na državno tek-
movanje smo se odgovorno in resno 
pripravljali z učiteljico Ireno Vesenjak, 
našo mentorico. Analizirali smo naše 
razlagalne spise, upoštevali vsa pripo-
ročila, se pogovorili o najpogostejših 
napakah ter ponovno prebrali knjigo. 
Prišel je dan državnega tekmovanja, 
sobota, 22. 5. 2021; bila sem pripravlje-
na, navdušena in ponosna nase. Pisali 
smo 90 minut, bili smo povezani na 
daljavo, potem pa izdelke oddali v ele-
ktronski obliki. Pri pisanju sem se zelo 
potrudila, poskušala na papir spraviti 
vse svoje znanje in dušo. Ko sem odda-
la, sem bila malo nervozna, saj nisem 
vedela, kaj pričakovati. Nekaj časa je 
minilo in končno so prišli rezultati dr-
žavnega tekmovanja. Dosegla sem kar 
veliko točk in osvojila zlato priznanje. 
Ko sem izvedela za rezultate, sem bila 
navdušena, vesela ter zelo ponosna, 
saj je bil moj trud poplačan. Najbolj bi 
se rada zahvalila svoji mentorici Ireni 
Vesenjak, saj je vedno verjela vame in 
me nenehno spodbujala. Misel, na ka-
tero pomislim ob koncu tekmovanja, 
se glasi: Sprejmite izziv. Le tako boste 
začutili veličino uspeha!« 

Emela Sivčevič: »Že od malih nog 
rada berem knjige, časopise, včasih pa 
tudi pesmi, čeprav mi je pripovedni-
štvo na neki način najbolj všeč. Tako 
kot v osmem razredu sem se tudi letos 
odločila za sodelovanje na Cankarje-
vem tekmovanju, pri katerem učenci 
vsako leto preberemo izbrano knjigo 
ali dve, kasneje pa po navodilih obli-

kujemo svoje razmišljanje – razlagalni 
spis. Knjiga, ki je bila izbrana to leto, je 
bila knjiga slovenskega avtorja Mate-
ta Dolenca z naslovom Kako dolg je 
čas. 
Po osvojenem bronastem priznanju 
na šolskem tekmovanju sem se uvr-
stila tudi na državno, ki je potekalo na 
daljavo, kar je bila zame nova izku-
šnja. Po objavi uradnih rezultatov sem 
dobila srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju, na ta rezultat pa sem 
seveda zelo ponosna. Tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje je eno izmed 
tistih tekmovanj, pri katerem blestita 
bralčevo razmišljanje in domišljija, 
zato pa sem pri pisanju dveh spisov 
uživala in se naučila veliko novega.«

Sodelovalno delo, razmišljanje in li-
terarno ustvarjanje/poustvarjanje 
nam je bilo v veselje – vloženega je 
bilo veliko truda, vztrajnosti in za-
upanja v dober rezultat, le-ta pa je 
plod šolskega in domačega dela. Ne-
kako smo potrdile rek, da je branje 
res popotovanje, s katerega se nikoli 
ne vrneš razočaran. Če pa je delo po-
plačano s priznanjem, je to še razlog 
več za srečo.

            

    Besedilo in foto: 
Irena Vesenjak, 

učiteljica slovenščine in mentorica 
tekmovanja

Na izletu
Zjutraj smo se zbrali pred šolo. Šli smo na izlet. Šli smo peš. Videli smo 
orjaški prstan. Potem smo šli na most in smo prišli na Ptuj. Tam smo 
videli glasbeno šolo in picerijo Slonček. Potem smo prišli na ptujski 
grad. Tam smo imeli malico ob čudovitem razgledu. V gradu je bilo 
čudovito. Tam sem si kupil meč. Šli smo na sladoled. Potem smo šli na 
avtobusno postajo. Avtobus nas je odpeljal v šolo. Imel sem se prelepo.

Lukas Jonas Artič, 1. b

Zjutraj smo se zbrali pred šolo. Šli smo na Ptuj. Na Ptuju smo se 
slikali pred prstanom. Potem smo prišli na grad. Gospa Renata nam 
je pripovedovala o starih časih. V gradu smo videli zrno graha na 
postelji. Videli smo tudi meče in pištole. Izdelali smo si krone. Kasneje 
smo si lahko tudi nekaj kupili. Potem smo šli na avtobusno postajo. 
Odpeljali smo se v šolo. Pred šolo so nas čakali starši. Na izletu sem se 
imela čudovito.

Žana Ules, 1. b

Zjutraj smo odšli na izlet. Peš smo odšli na ptujski grad v mesto Ptuj. Ko 
smo prišli na grad, smo imeli malico. Kupili smo si magnetke. Gospa 
Renata nam je pripovedovala o kraljični na zrnu graha. Izdelali smo 
si krone. Potem smo si šli ogledat stare predmete. Nato smo odšli na 
sladoled, ko smo pojedli sladoled, pa smo se odpravili na avtobusno 
postajo. Imela sem se lepo.

Melani Valentan, 1. b

Zbrala: Mojca Purg

Zlato in srebrno 
Cankarjevo 
priznanje 

v znanju iz 
slovenščine

Mlajši učenci bodo prejeli priznanja 
za sodelovanje, veliko jih bo prejelo 
bronasto priznanje, tri učenke pa so 
se letos udeležile tudi državnega tek-
movanja, ki je potekalo 13. aprila. Bilo 
je veliko navodil, prilagoditev, pisanje 
pa je potekalo na daljavo, tako tudi 
vrednotenje. 
Na naši šoli so se državnega tekmo-
vanja udeležile Vanja Vrabl in Emela 
Sivčević iz 9. a ter Neja Šerdoner iz 8. 
a. Neja je prejela bronasto priznanje, 
Emela srebrno, Vanja Vrabl pa je pose-
gla po najvišjem – zlatem priznanju; 
vsem učenkam veljajo iskrene čestit-
ke. Emela in Vanja z mentorico Ireno Vesenjak
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Na OŠ Hajdina smo v tednu od 17. do 
21. maja izvajali projekt Trajnostna 
mobilnost, ki ga je razpisalo Ministr-
stvo za infrastrukturo.
V omenjenem tednu smo se odloči-
li, da odpovemo šolski avtobus in se 
tako učitelji kot učenci ves teden po-
dajamo v šolo in domov peš, s kolesi, 
s skiroji. Skratka, izbiramo trajnostne 
načine potovanja. Na našo skupno 
pot smo povabili tudi člane Društva 
upokojencev Občine Hajdina in člane 
Planinskega društva Občine Hajdina. 
Odzvali so se našemu vabilu in tako je 
na poti v šolo in domov potekalo tudi 
medgeneracijsko druženje.
Namen aktivnosti je bil spodbuditi 
osnovnošolce, da v šolo prihajajo na 
trajnosten način in da spremenijo 
potovalne navade v smeri trajnostne 
mobilnosti. Vsak dan smo tudi bele-
žili prihode v šolo. Na začetku smo si 
zadali cilj, da bodo naši prihodi v šolo 
v 80 % trajnostno mobilni. Ta cilj smo 
iz dneva v dan presegali in prišli do 
največje stopnje trajnostne mobilno-
sti vseh učencev na šoli, do številke 
98,7 %, in tako je naša kokoška Rozi 

imela vsak dan okrog vratu zlato me-
daljo.
Upravičeno smo si zaslužili zlato me-
daljo kokoške Rozi, saj smo kljub sla-
bemu vremenu prispevali svoj delež 
k čistejšemu okolju, ob tem pa smo 
se na poti v šolo napolnili s pozitivno 
energijo in kisikom, prepotrebnim za 
opravljanje zahtevnih učnih izzivov.
Po končanih aktivnostih smo bili za-
dovoljni tako učenci kot učitelji, saj 
smo presegli naša pričakovanja in s 
tem prispevali tudi k bolj zdravemu 
načinu življenja. Lepo in prijetno pa je 
tudi bilo, ko so učenci dan začeli ak-
tivno in se na poti v šolo družili tudi s 
svojimi sošolci in prijatelji. 
Na poti v šolo in domov so učitelji in 
predstavniki društev skupaj z učenci 
ugotavljali, kaj bi bilo še treba posto-
riti, da bi šolska pot bila bolj varna za 
pešce in kolesarje. Na koncu smo pri-
šli do zaključka, da potrebujemo še 
več pločnikov in kolesarskih stez, da 
bi lahko brezskrbno prihajali v šolo 
ves čas na naravi prijazen način.
Ob koncu uspešnega tedna mobil-
nosti se zahvaljujem vsem sodelav-

cem, ki so učence spremljali v šolo 
in domov, prav tako predstavnikom 
Društva upokojencev in Planinskemu 
društvu Občine Hajdina za spremstvo, 
vsem staršem, ki ste podprli naš pro-
jekt in svoje otroke spodbujali, da so 
prihajali v šolo na trajnostne načine. 
Hvala tudi predsedniku Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Hajdina Slavku Burjanu, ki je 
prisluhnil pobudam in potrebam uči-
teljev in učencev za ureditev še bolj 
varnih poti. 
Vsem še enkrat hvala. S kokoško Rozi 
bomo tudi v prihodnjem šolskem letu 
potovali na trajnostne načine v šolo in 
domov. Se že veselimo.

Besedilo in foto: Aleš Sakelšek, 
koordinator projekta

Tudi najbolj oddaljeni iz Slovenje vasi so kljub dežju vztrajali.

Bralna značka je najstarejša, a še vedno zelo uspešna obli-
ka spodbujanja branja v prostem času. Že od začetka (od 
davnega leta 1960) se razvija kot dopolnilo k pouku in 
oblikuje dobre bralce.
Kljub (ali pa morda ravno zato) pouku na daljavo in vsem 
zaščitnim ukrepom je večina naših učencev pridno brala 
vse šolsko leto in obnove knjig pripovedovala učiteljicam 
ali izpolnjevala bralni dnevnik. Kot po navadi so bili najbolj 
pridni učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 
– bralno značko je osvojilo kar 97 % učencev. V drugem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju je značkarjev 64 %, v 
tretjem pa 41 %.
Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno 
gibanje in prostovoljna dejavnost; učence spodbuja k bra-
nju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za 
bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje. 
Vsako leto vestne bralce nagradimo tako, da medse pova-
bimo gosta s področja kulture in umetnosti.
Letos so nas obiskali trije gostje. 23. aprila, na svetovni 
dan knjige in avtorskih pravic, sta nas obiskali pisateljica 
in okoljevarstvenica Terezija Vidovič ter Liljana Klemenčič, 
knjižničarka v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. Nekoliko kasne-
je (epidemija covida je tudi pri nas terjala svoj davek), 28. 
maja, pa nas je obiskal Marjan Vidovič. 

Terezija Vidovič se je rodila v Prekmurju in živela v Veliki 
Polani. Že v času zaposlitve je veliko pozornosti namenjala 
okoljski vzgoji otrok, njihovi motivaciji in razvoju kreativ-
nosti. Svoje poslanstvo ozaveščanja nadaljuje z avtorskimi 
pravljicami in animacijskimi delavnicami za otroke.
Poleg skrbi za okolje in naravo v otrocih zbuja samospo-
štovanje in jih uči samozaupanja, razvija njihovo čuječ-
nost, motivacijo ter kreativnost. Kot prostovoljka deluje 
in sodeluje s številnimi prostovoljskimi organizacijami. Za 
svoje delo na področju prostovoljstva za leto 2020 je pre-
jela državno odlikovanje.
Učencem prvih, drugih in tretjih razredov je najprej pove-
dala zgodbo, kako jo je pot pripeljala na OŠ Hajdina. Nato 
jih je v gozdičku nedaleč od šole popeljala v meditacijo, v 
umirjenost uma in telesa, v brezčasnost, kot so brezčasna 
drevesa. Ob koncu delavnice so otroci sestavili živo drevo. 
Najvišji otroci so bili deblo – s hrbti so se obrnili skupaj, 
roke pa sklenili v krošnjo dreves. Nekaj otrok je sedlo na 
tla, ti so predstavljali korenine, čvrste, ki ščitijo in so opora 
drevesu. Dolgolase deklice pa so legle ob deblo, njihovi 
dolgi lasje so bile tanke koreninice. 

Liljana Klemenčič je ena najprepoznavnejših Ptujčank, 

višja knjižničarska referentka in pravljičarka, vodja Mladin-
skega oddelka Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Poleg bibliope-
dagoškega avtorskega dela se ukvarja z recenzijami otro-
škega in mladinskega leposlovja ter je avtorica literarnih 
rubrik Tednikova Knjigarnica (Štajerski tednik), Mentor-
jeva bralnica ali bibliotrk (Mentor) in Neobvezno za knji-
goljube (Večer). Za promocijo dobrih knjig skrbi z rednim 
oglašanjem v oddajah na Radiu Maribor (literarna rubrika 
Zbrano, zapisano, prebrano) in Radiu Ptuj.
Piše tudi strokovne članke o mladinski književnosti, o 
branju in knjižni vzgoji in je avtorica spremnih besed v 
različnih leposlovnih delih (npr. v romanu Stvar Marjane 
Moškrič). Avtorsko je priredila besedilo za slikanici Kurent 
(2001) in Kako je Evropa dobila ime (2004).
Je članica uredništva revije Mentor (od 2010) in aktivna 
članica Društva Bralna značka Slovenije (od 2012). Uvelja-
vila se je tudi kot odlična pravljičarka, ki pripoveduje za 
otroke in odrasle.

Trajnostna mobilnost na OŠ Hajdina – gremo peš s 
kokoško Rozi

S kokoško Rozi bomo tudi v prihodnjem šolskem 
letu potovali na trajnostne načine v šolo in domov.

Zaključek Bralne značke 
na OŠ Hajdina v šolskem 

letu 2020/2021

Zaključek Bralne značke na OŠ Hajdina v družbi pisatelja Marjana Vidoviča
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Med njene najbolj znane projekte so-
dita Pravljice z jogo (skupaj s Sonjo 
Trplan) in Bralna značka za odrasle. V 
sodelovanju z Mladinsko knjigo je v 
letih 2005–2012 na Ptuju vodila tudi 
poletne bralne terase, na katerih so 
bile v sodelovanju z avtorji predsta-
vljene knjižne novosti.
Učencem četrtih in petih razredov je 
pokazala različne zanimive knjige, ki 
jih hranijo v ptujski knjižnici (najsta-
rejšo, najmanjšo idr.) in pripovedovala 
o branju. Učenci in učiteljice smo nav-
dušeno prisluhnili tudi pravljicam.

Marjan Vidovič je bil rojen 21. ok-
tobra 1949 v Ljubljani. Življenje mu 
ni prizanašalo. Njegova otroška in 
najstniška leta so tekla v raznih kra-
jih po Sloveniji, nazadnje v Gaberju. 
Spodnja osemletka v Lendavi je bila 
njegova zadnja od petih osnovnih šol, 
ki jih je obiskoval. V vseh šolah je bil 
odličen učenec. Po študiju v Ljubljani 
se je vrnil v Prekmurje, kjer se je »za-
sidral« v Veliki Polani. Kot pedagoški 
delavec – profesor angleščine in slo-
venščine – je služboval na srednji šoli 

v Lendavi in na OŠ Velika Polana. Od 
mladih let je rad veliko bral, za pisanje 
pa se je odločil po upokojitvi.
Bralci tretjega vzgojno-izobraževal-
nega obdobja in šestih razredov so z 
zanimanjem prisluhnili avtorjevi pri-
povedi o svojem življenju in povesti 
Meč, nabrušen za ljubezen, ki govori 
o Lendavi in okolici iz časov turških 
bojev. Z avtorjem so se pogovarjale 
Vanja Vrabl, Emela Sivčević, Nensi Je-
rot ter Neja in Nika Šerdoner. 

Začele so se počitnice, najlepši del 
pouka. To je čas, ko odmislimo vsako-
dnevne skrbi, ko počnemo, kar nas za-
nima, čas, ko raziskujemo, potujemo 
… So pa počitnice tudi čas za branje, 
za potovanje po domišljijskih sveto-
vih.
Preživite jih kar se da lepo!

Besedilo in foto: Tatjana Lukovnjak

Irena Vesenjak je bila mentorica šol-
skega Cankarjevega tekmovanja iz 
slovenščine. Šolskega tekmovanja 
se je udeležilo 39 učencev. 14 dru-
go- in tretješolcev je prejelo prizna-
nje za sodelovanje, 12 učencev od 4. 
do 9. razreda pa je prejelo bronasto 
priznanje. Tri učenke so se udeležile 
državnega tekmovanja. Devetošolka 
Emela Sivčevič je prejela srebrno pri-
znanje, Vanja Vrabl pa zlato prizna-
nje na državni ravni. Učence od 2. do 
5. razreda so na tekmovanje pripra-
vljale razredne učiteljice. 

Andreja Novak in Aleš Sakelšek sta 
bila mentorja učencem na tekmova-
njih iz matematike.

Šolskega tekmovanja Bober, ki je 
letos potekalo na daljavo, se je ude-
ležilo 74 tekmovalcev. Osvojili so 31 
bronastih priznanj. Mentorice 2.–5. 
razreda so bile razredničarke, učen-
cem 6.–9. razreda pa je bila mentori-
ca Andreja Novak.

Šolskega tekmovanja iz znanja mate-
matike za Vegovo priznanje Kenguru 
se je udeležilo 94 učencev, 29 učen-
cev je prejelo bronasto priznanje. 
Na državnem tekmovanju je deve-
tošolec Tilen Hercog prejel srebrno 
priznanje. Učence razredne stopnje 
so na tekmovanje pripravljale razre-
dne učiteljice, učence predmetne 
stopnje pa učitelja Aleš Sakelšek in 
Andreja Novak.

Na tekmovanju LEFO – hitro in spre-
tno računanje se je državnega tek-
movanja udeležil tretješolec Maks 
Mai Kokol in na državni ravni dose-
gel 4. mesto. Učenec se je na daljavo 
udeležil tudi meddržavnega tekmo-
vanja in osvojil vrhunski rezultat – 
14. mesto v Evropi. Maksova učitelji-
ca je Karmen Jerenko.

Šolskega tekmovanja iz logike sta 

se udeležila 102 učenca. Osvojili so 
39 bronastih priznanj. Na državnem 
tekmovanju sta sedmošolca Manca 
Sitar in Brin Kozel Tole ter devetošo-
lec Tilen Hercog osvojili bronasto pri-
znanje, devetošolka Sara Molnar pa 
je na državnem tekmovanju osvojila 
zlato priznanje. Mentor tekmovanja 
je bil Aleš Sakelšek.

Šolskega tekmovanja iz razvedrilne 
matematike se je udeležilo 72 tek-
movalcev, skupaj so osvojili 21 bro-
nastih priznanj. Mentor tekmovanja 
je bil Aleš Sakelšek.

Iztok Milošič je bil mentor učencem 
na tekmovanju iz znanja geografije 
in zgodovine. 

V znanju iz geografije so na šolskem 
tekmovanju učenci osvojili 11 brona-
stih priznanj. Bronasto priznanje so 
osvojili Manca Sitar in Julija Moho-
rič (7. b), Maša Belič, Lovro Mirkovič 
Zver, Patrik Amon, Neja Šerdoner (8. 
a), Janja Murko, Simon Mohorič, Ana 
Marija Kancler, Vanja Vrabl (9. a) in 
Nika Šerdoner (9. b). 

V znanju iz zgodovine so učenci sku-
paj osvojili devet bronastih priznanj. 
To so učenci Maša Belič, Patrik Amon, 
Lovro Mirkovič Zver, Neja Šerdoner 
(8. a), Ana Marija Kancler, Janja Mur-
ko, Vanja Vrabl, Simon Mohorič (9. a) 
in Nika Šerdoner (9. b). Na državnem 
tekmovanju iz znanja zgodovine so 
devetošolke Ana Marija Kancler, Va-
nja Vrabl in Janja Murko osvojile sre-
brno priznanje.

Tatjana Lukovnjak je mentorica 
tekmovanj iz angleškega jezika. Na 
šolskem tekmovanju je sodelovalo 
sedem osmošolcev (Patrik Amon je 
osvojil bronasto priznanje) in šest 
devetošolcev (bronasto priznanje so 
osvojili Emela Sivčević, Vanja Vrabl, 
Simon Mohorič in Marko Starčevič). 

Državnega tekmovanja iz angleške-
ga jezika sta se udeležili devetošolki 
Emela Sivčević in Vanja Vrabl. Obe 
sta osvojili srebrno priznanje.

Branka Gaiser je bila mentorica sed-
mim učencem na šolskem tekmova-
nju iz nemščine. Bronasto priznanje 
sta prejela brat in sestra Finn in Pia 
Premužič Gojkovič. Slednja se je uvr-
stila tudi na državno tekmovanje.

Učiteljica Mateja Draškovič je bila 
mentorica devetošolkama Vanji Vra-
bl in Emeli Sivčević, ki sta se lotili raz-
iskovalne naloge o depresiji z naslo-
vom Tiha ubijalka – skrivnost našega 
življenja. Za raziskovalno nalogo sta 
učenki prejeli zlato priznanje. 

Iztok Milošič in Janja Bratuša sta bila 
mentorja raziskovalni nalogi Turizmu 
pomaga lastna glava – Testenine s 
Hajdine. V raziskovalni nalogi so so-
delovale Manca Sitar in Lia Jerot (7. 
b), Maša Belič, Neja Šerdoner, Sara 
Molnar in Nensi Jerot (8. a), Ana Ma-
rija Kancler (9. a), Nika Šerdoner, Pia 
Gojkovič Primožič in Ana Angel (9. 
b). Učenke so za nalogo prejele sre-
brno priznanje.

Učiteljica Marija Meklav je bila men-
torica raziskovalni nalogi Klikni me. 
Devetošolki Pia Premužič Gojkovič 
in Nika Šerdoner sta v njej raziskova-
li pasti sodobnih družabnih omrežij. 
Za nalogo sta prejeli zlato priznanje.

Vsem učencem in učenkam ter njiho-
vim mentorjem in mentoricam za do-
bre rezultate in uspeh na tekmovanjih 
in pri raziskovalnih nalogah iskreno 
čestitamo!

Zbrala in uredila: Maja Majcen

Najmlajši ob postavljanju živega drevesa v družbi pisateljice in okoljevarstvenice Terezije Vidovič

Hajdinski osnovnošolci posegli po številnih priznanjih

Šolsko leto 2020/2021 je 24. junija za večino slovenskih osnovnošolcev zaprlo vrata šole. Kot prejšnje je tudi to leto bilo 
posebno. Letos smo bili na izobraževanje na daljavo pripravljeni vsi, učenci in učitelji. Novembra 2020 je šola za nekaj 
časa ponovno zaprla vrata, učenci in učitelji pa smo odprli ekrane računalnikov in tablic.

Sprijazniti smo se morali s ponovnim 
delom na daljavo, ki pa se nikakor ne 
more enačiti z delom v šoli. Še enkrat 
več smo spoznali, koliko nam pome-
nijo šola, pristen stik učitelja in učen-
ca ter družba vrstnikov. Dlje ko je po-
tekalo izobraževanje na daljavo, bolj 
je pri učencih in učenkah bilo možno 
opaziti pomanjkanje motivacije pri 
takem načinu dela.
Najprej so se konec januarja v šolske 
klopi vrnili najmlajši učenci 1. tria-
de. Po koncu zimskih počitnic je šola 
ponovno zaživela. Ob upoštevanju 
ukrepov so vsi učenci ponovno sedli 

v svoje klopi. V pomladanskem času 
pa so se ponovno začela tudi šolska 
tekmovanja, na katerih so naši učenci 
posegli po zelo dobrih rezultatih, na 
kar smo izjemno ponosni. Zbrali smo 
rezultate tekmovanj in raziskovalnih 
nalog za šolsko leto 2020/2021 in jih 
z veseljem objavljamo.

Damjan Kobale je bil mentor učen-
cem na tekmovanju iz astronomije in 
fizike. V znanju iz fizike so učenci na 
šolskem tekmovanju osvojili tri bro-
nasta priznanja. Priznanja so prejeli 
Sara Molnar (8. a) ter Simon Mohorič 

in Janja Murko (9. a). Na državno tek-
movanje sta se uvrstila devetošolec 
Simon Mohorič in osmošolka Sara 
Molnar. Sara Molnar je na državnem 
tekmovanju osvojila srebrno prizna-
nje. 
Na šolskem tekmovanju iz astrono-
mije so sedmošolec Urban Emeršič 
in devetošolci Simon Mohorič, Janja 
Murko in Ana Marija Kancler osvoji-
li štiri bronasta priznanja. Državnega 
tekmovanja iz astronomije se je ude-
ležil devetošolec Simon Mohorič in 
prejel srebrno priznanje.
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TIHA UBIJALKA – SKRIVNOST NAŠE-
GA ŽIVLJENJA
Depresija se lahko dotakne vsakogar 
izmed nas, ne glede na družbeni sta-
tus, kulturo, v kateri živimo, starost, 
spol. Je naša skrita spremljevalka. Vpli-
va na vse vidike življenja.
V raziskovalni nalogi sta devetošol-
ki Vanja Vrabl in Emela Sivčević pod 
mentorstvom učiteljice Mateje Dra-
škovič želeli ugotoviti prisotnost de-
presije med vrstniki, vpliv epidemije 
na prisotnost depresije oz. počutje 
mladostnikov, kako lahko vodene ak-
tivnosti pripomorejo k preventivi in 
zdravljenju depresije in kako oz. na ka-
kšen način bi najstniki pomagali svo-
jim vrstnikom pri premagovanju stisk.
Rezultati so pokazali, da učenci pre-
poznavajo depresijo. Menijo, da ta 
povzroča osamljenost, nizko samopo-
dobo. Sami pomoč iščejo v klepetu s 

prijatelji, športnih aktivnostih, poslu-
šanju glasbe, gledanju filmov, spre-
hodu. Učenci velikokrat svojih stisk ne 
zaupajo drugim, zato sta se odločili za 
izvedbo različnih delavnic.
Ker nam topel objem in pozitivne misli 
dajejo upanje za sončen dan, je bil za 
delavnico 
Prva pomoč posebej oblikovan »ter-
moforček za topel objem«, napolnjen 
z ajdovimi luščinami. 
Za izboljšanje čustvenega stanja, pre-
magovanje stisk učencev sta predla-
gali pripravo sončne sobe na naši šoli. 
Učenci bi lahko v tej sobi tudi načr-
tovali aktivnosti, ki jih radi opravljajo. 
Ob izvedbi le-teh, medsebojnem dru-
ženju z osebami, ki jim lahko zaupajo, 
se ob njih počutijo varne, in izmenjavi 
izkušenj, bi tako lahko stopali na pot, 
kjer bi opuščali neprijetne občutke, 
razpoloženja, misli.

Učenki ugotavljata, da je pomembno, 
da na šolah otrokom že s preventiv-
nimi dejavnostmi poskušajo pokazati 
možne ustrezne poti pri premagova-
nju depresije. Odrasli lahko pomagajo 
tako, da otrokom z empatijo prisluh-
nejo, jim dajejo občutek varnosti in 
zaupanja. 

Dogajalo se je …

Predšolski otroci na tridnevnem taboru v Logarski dolini 

Otroci bele in rdeče igralnice, ki jeseni odhajajo v šolo, 
so se tudi to leto odpravili na tabor v Logarsko dolino. 
V eni najlepših dolin so preživeli čudovite tri dni, polne 
raznolikih aktivnosti in novih doživetij. Otrokom bo prav 
gotovo ostal v lepem spominu, saj je že pot v Logarsko 
dolino pravljično-vijugasta. Ko pa v njej preživiš še nekaj 
dni, se domov vrneš poln pravljičnih vtisov.

Besedilo in foto: Martina Klemen

Državno prvenstvo v šahu
Ekipa deklet OŠ Hajdina je 21. marca osvojila pokal za 
3. mesto na državnem prvenstvu v šahu v starostnih 
kategorijah D12, D15, F12 in F15. Ekipo naše šole so 
sestavljale: Janja Murko, Vanja Vrabl in Lia Jerot. Veseli smo 
tudi uspeha Maksa Maia Kokola, saj je med tri leta starejšimi 
šahisti dosegel 24. mesto od skupno 76 tekmovalcev in 
dosegel nekaj odmevnih zmag.
Zelo ponosni smo na našo šahovsko ekipo in jim iz srca 
čestitamo za izjemen rezultat, ki so ga dosegli pod 
mentorstvom Ivana Krajnca! Uspeh je še toliko večji, saj 
zaradi epidemije že dolgo nimajo pravih treningov.

Besedilo: arhiv šolske FB-strani 

Naravoslovni dan – znanje za življenje
V četrtek, 20. maja, je za učence od 6. do 9. razreda potekal 
naravoslovni dan z naslovom Znanje za življenje. 
Učenci so sodelovali v delavnici Zavoda Vozim – vendar ne 
hodim. Delavnica je potekala na osnovi podajanja osebne 
zgodbe Barbare Slaček, poškodovanke v prometni nesreči, 

ki je skozi lastne izkušnje podala neposredne informacije 
o pomenu varne vožnje, upoštevanju cestnoprometnih 
predpisov in varnih življenjskih odločitev. 
Na delavnici sta bila prisotna tudi gosta, policist Igor 
Levstek, ki je zbrane pozdravil in podal tudi svoje izkušnje 
in napotke, ter predsednik Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Hajdina Slavko Burjan. V 
nadaljevanju so učenci spoznali postopke oživljanja, 
smernice za razvijanje pozitivne samopodobe in 
preprečevanje stresa.
Verjamemo, da bodo naši učenci pridobljeno znanje 
koristno uporabili v vsakdanjem življenju.

Mateja Draškovič

Drugošolci nadomestili odpadli tabor s spanjem v šoli in 
aktivnostmi na Ptujskem jezeru

Ker nam letos ni uspel tabor v Štrku, smo se učenci 2. 
razreda znašli po svoje. V petek, 28. maja, sta učiteljici 
organizirali spanje kar v šoli. Pred šolo smo se dobili ob 
17. uri. Najprej smo se pomerili v igri med dvema ognjema 
in se lovili ter igrali na šolskem igrišču. Naša sošolka Brina 
je praznovala rojstni dan, zato nas je vse počastila s pico. 
Sledili so filmski večer ob pokovki in peka palačink, ples v 
pižamah in nato spanje v telovadnici v spalnih vrečah. 
Zjutraj smo zgodaj vstali, pozajtrkovali dobrote iz Ptujskih 
pekarn in se odpravili na kratek sprehod v okolici šole. Ko 
smo se vrnili, nas je čakalo še sladko in slastno presenečenje 
– flancati gospe Marinke iz Skorbe. Za konec smo se še 
enkrat pomerili v igri med dvema ognjema in odšli domov, 
da smo lahko izkoristili še preostanek vikenda. 
Ponedeljek, 7. junija, smo si 2. razredi izbrali za izvedbo 
športnega dne. Nismo se prestrašili neugodne vremenske 
napovedi, saj smo se načrtovanih dejavnosti tako zelo 
veselili, da je še vreme držalo z nami. Najprej smo se 
odpravili peš na Ranco do Ptujskega jezera. Po jezeru smo 
pogumno veslali na čolnih »Dragon boat« in se preizkusili 
v lokostrelstvu. Oboje smo izvedli pod okriljem učiteljev iz 
doma Štrk, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Čudovito smo se imeli in bi oboje z veseljem še kdaj 
ponovili. 

Besedilo in foto: Tatjana Habjanič, Mojca Ornik

Tridnevno raziskovanje Logarske doline

Učence je zgodba udeleženke v hudi prometni nesreči zelo pritegnila. Foto: TM

Jutranje prebujanje sredi šolske telovadnice

Pogumno po Ptujskem jezeru

Uspehi mladih raziskovalcev naše šole

Raziskovalki Nika in Pia z mentorico Marijo Meklav. 
Foto: Janja Bratuša



42 43

Julij 2021 Julij 2021

Emela Sivčević in Vanja Vrabl sta s 
svojo odgovornostjo, spoštovanjem, 
radovednostjo in željo po iskanju od-
govorov na raziskovalna vprašanja 
stopali po poti do uspeha. 
Njuna pozitivna energija in izvirne 
ideje so ju pripeljale do novih znanj in 
izjemnega zlatega priznanja. Ponosni 
smo na naši mladi raziskovalki.
Besedilo in foto: Mateja Draškovič
TESTENINE S HAJDINE 
Čas korone je prinesel tudi številne do-
bre stvari, saj smo bili veliko več časa 
doma in posledično se je več dogaja-
lo tudi v domači kuhinji. To je bilo kot 
nalašč za našo raziskovalno nalogo, 
saj smo lahko razvijali idejo, jo dopol-
njevali in končno dočakali tudi dan, ko 
nam je bilo dano, da vse skupaj združi-
mo in tudi poskusimo. 
Učenke zadnjega triletja so pod men-
torstvom učitelja Iztoka Milošiča in uči-
teljice Janje Bratuša to koronsko šolsko 
leto tudi raziskovale in kuhale na dalja-
vo. Nalogo so opravile več kot odlično, 
saj smo se veliko naučili, dobro jedli in 
se krasno imeli.
Bolj kot se leto bliža koncu, bolj smo 
vsi na trnih, saj se končujejo projekti, 
ocenjevanja so na vrhuncu, pomlad 
in sonce nas že mamljivo vabita ven. 
Kljub vsemu vsi skupaj zbiramo zadnje 
atome energije in moči, da povsod 
damo vse od sebe in se izkažemo.
Kot že vrsto let do sedaj smo se tudi 
letos odločili, da sodelujemo pri fe-
stivalu Turizmu pomaga lastna glava. 
Tema nam je bila pisana na kožo! Moj 
kraj moj chef je prižgal v nas tiste male 
velike kuharske mojstre, ko smo lahko 
brskali in preizkušali vse mogoče in 
nemogoče, od sladkega do slanega, 
dokler nismo prišli do produkta, za ka-
terega moramo izdelati tudi finančni 
načrt, s katerim smo se vsi strinjali.
Odločili smo se, da bo rdeča nit izhajala 
iz našega domačega kraja, saj nam že 
ime Hajdina daje dovolj prepričljiv ra-
zlog, da smo se odločili za ajdo. 
V času šolanja na daljavo smo nabrali 
dovolj idej in smo komaj čakali, da smo 
jih sedaj ob vrnitvi lahko tudi realizirali. 
Pripravili smo fantastično domače te-
sto za ajdove testenine (kdor je že kdaj 
pripravljal domače testo, ve, da samo 

recept vedno ni dovolj), pripravili dve 
božanski vrsti omake, za mesojedce in 
vegetarijance, na koncu pa vse skupaj 
pojedli in pospravili. 
Ob tem gre velika pohvala učenkam 
od 7. do 9. razreda, ki jim je med vsem 
delom na daljavo uspelo sodelovati 
tudi pri nastajanju raziskovalne naloge, 
se udeleževati videokonferenc tudi ob 
kakšnih čudnih urah, saj je bilo treba 
uskladiti tudi ure obeh mentorjev, ki so 
kdaj umazale domačo kuhinjo in pocu-
kale za rokav koga od domačih. Iskre-
na hvala, čudovite ste bile in pogumno 
naprej, saj smo dokazali, da nam kuha-
nje uspe tudi na daljavo. 
Da pa tudi uspeh ni izostal, je srebrno 
priznanje Turistične zveze Slovenije na 
35. festivalu Turizmu pomaga lastna 
glava s temo Moj kraj moj chef poka-
zatelj, da lahko tudi v izjemnih okoli-
ščinah dosežemo uspehe in pridobimo 
neprecenljive izkušnje, ki so pomemb-
ne za življenje.
Iskrene čestitke vsem učenkam! Saj ve-
ste, če še ni vse dobro, še nisi pri koncu 
in mi še nismo! Naslednje leto z novi-
mi, svežimi idejami po nove zmage in 
izzive!
Besedilo in foto: Janja Bratuša 
»KLIKNI ME«
V sredo, 12. maja, sta se 29. regijskega 
srečanja mladih raziskovalcev Spo-
dnjega Podravja in Prlekije Bistra Ptuj 
udeležili devetošolki Pia Premužič 
Gojkovič in Nika Šerdoner pod men-
torstvom učiteljice Marije Meklav. Za 
svojo raziskovalno nalogo s področja 
družabnih omrežij z naslovom Klikni 

me sta prejeli zlato priznanje. 
Nika Šerdoner je povedala naslednje: 
»V začetku šolskega leta sva se s Pio od-
ločili, da s pomočjo najine mentorice 
učiteljice Marije Meklav narediva raz-
iskovalno nalogo. Tema se je glede na 
situacijo, v kateri smo že več kot eno leto, 
tako rekoč ponujala kar sama. Večina 
naloge je bila zaradi vsem poznane si-
tuacije narejena prek Zooma. Glavni cilj 
naloge je bil, da bi učence opozorili na 
to, da družbena omrežja niso samo za-
bava, ampak skrivajo tudi veliko pasti. V 
četrtek, 13. maja, je prišel čas, da nalogo 
predstaviva komisiji in preostalim šo-
lam. Za naju je to bilo prvič, zato sva bili 
živčni, vendar nama je na koncu uspelo. 
Ob tej priložnosti se še enkrat zahvalju-
jeva najini mentorici, učiteljici Mariji Me-
klav, in ravnatelju Mitji Vidoviču, saj brez 
njune pomoči naloge ne bi bilo možno 
uresničiti. Učencem na šoli pa želiva, da 
družbena omrežja uporabljajo varno!«
Dekletoma in mentorici iskrene čestit-
ke ob uspehu!

Besedilo: arhiv šolske FB-strani

Raziskovalki Vanja in Emela z mentorico Matejo 
Draškovič

Učenke, mentorja in ravnatelj šole ob predstavitvi naloge

Fotoutrinki z zaključnih ekskurzij
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Učenci so v petek popoldan, 11. junija 
2021, pripravili poseben, igriv, zani-
miv program, v katerem ni manjkalo 
glasbe, petja, plesa in smeha pa tudi 
kakšne solze ob lepo zapisanih bese-
dilih ne. Program je še enkrat potrdil, 
koliko talentov premorejo naši deve-
tošolci. Med gosti je bil tudi župan 
mag. Stanislav Glažar, ki je v imenu 
Občine Hajdina doniral presenečenje 
– valetno torto.
Ob tej priložnosti se zahvaljujeva 
vsem sodelavcem, zaposlenim na OŠ 
Hajdina, vsem učencem za posebna 
in doživeta štiri leta, zahvaljujeva se 
staršem, ki so nama prisluhnili, naju 
razumeli tudi v težjih trenutkih in stali 
na istem bregu – torej nama zaupali, 
da želiva njihovim otrokom, našim 
učencem, le najboljše. Zahvala velja 

tudi nekdanji ravnateljici Vesni Me-
sarič Lorber, ki je učence v času svo-
jega ravnateljevanja spodbujala na 
njihovih poteh, pri izzivih, nalogah in 
je bila ponosna na njihove podvige, 
dosežke. V tem času so prejeli veliko 
pohval, priznanj, predvsem pa so zra-
stli kot ljudje ter krepili kulturo in spo-
štovanje do vseh in vsega.
Ko se danes zazremo drug v druge-
ga, se vprašamo, kaj naj nas vodi v 
življenju. V ospredju so tri pomemb-
ne vrednote – hvaležnost, iskrenost 
in preprostost. Hvaležnost za vse, kar 
smo doživeli, iskrenost do vsega, kar 
smo počeli, in preprostost, ki je osno-
va naše male osebne sreče. V tem 
trenutku niso potrebne misli velikih 
mislecev in znanih pesnikov; mogoče 
je dovolj to, da v življenju stremimo 

k temu, da naredimo nekaj dobrega 
zase, za bližnje ljudi in za okolje, v ka-
terem živimo. To je dovolj za osebno 
zadovoljstvo in vredno življenje. 
Vsak dan je bila sreča priti med učen-
ce, spremljati njihov razvoj, številne 
spremembe, jim prisluhniti, pomagati 
– jih učiti za življenje. Šola diha kot ce-
lota šele takrat, ko tako diha vsak njej 
najmanjši člen; ni vseeno, ali pride-
mo v topel, urejen in čist prostor, po-
membno je, da kuharji pripravijo jed z 
željo in ljubeznijo, da učitelji poučuje-
mo z zanosom in srčno zagnanostjo. 
Nič ni vseeno in nič ni samoumevno. 
Tudi to je prepogosta beseda dana-
šnjega časa. Vsaka dobra in tudi slaba 
stvar sta darilo – ob dobri razvijemo 
hvaležnost, slaba nam nudi priložnost 
za razmislek in izboljšanje. 

Skupinska fotografija devetošolcev na valeti

Za nami je poseben trenutek, obarvan z močnimi čustvi. Odprl se je kot skrinja skrivnosti, ki smo jo štiri leta skrbno 
polnili z zelo lepimi trenutki, spomini, željami, tudi stiskami, težavami, kdaj pa kdaj tudi s solzami, vendar je njena 
vsebina neprecenljiva, posebna in ogromno vredna.

Valeta 2021 – poslovila se je »generacija 2006«

Ko smo spremljali pot naših učencev vsa ta leta, še posebej v 
zadnjem, precej zahtevnem in odgovornem šolskem letu, v 
katerem nam je zagodla korona in dolgi meseci dela na da-
ljavo, vidimo v njih zares dobre, srčne in spoštljive ljudi, ki so 
željni vsega, kar ponuja življenje. Želimo jim, da se učijo, raz-
mišljajo, opazujejo in gredo skozi življenje s spoštovanjem 
do vseh in vsega, da najdejo čas za druženje, veselje, smeh, 
sprostitev in da spoštujejo življenje takšno, kot je. Veliko 
talentov nosijo v sebi, samo zaupati morajo vase, vztrajati, 
poskušati, zbrati pogum in ceniti delo, trud in znanje – tukaj 

so skriti temelji pokončne življenjske drže. 
Ljudje, ki smo svoje poslanstvo odkrili v vzgoji in poučeva-
nju, v nenehnem razvijanju in rasti, nismo tukaj po napaki, 
naključju ali kakšni tretji izbiri – tukaj smo s popolnim za-
vedanjem, odgovornostjo, predvsem pa s srcem in dušo za 
mlade rodove, ki bodo z vsakim storjenim korakom gradili 
našo prihodnost. 
Minejo leta, mine mladost, nikoli pa ne minejo lepi spomini 
in mi smo jih spletali vsa ta štiri leta. Otrokom želiva, da so 
kot metulji, ki razprejo svoja krila in zažarijo v vsej svoji le-
poti, da so kot sonce, ki prežene oblake, in predvsem, da so 
sonce drug drugemu.
Dragi devetošolci, vse dobro vam želiva. Hvala za vse lepe tre-
nutke in srečno!

Irena Vesenjak in Branka Gaiser, 
razredničarki 9. a in 9. b razreda

Praznična torta
Foto: arhiv šole

Zahvala staršev devetošolcev

Pisalo se je leto 2012, ko so naši prvošolčki prvič prestopili prag OŠ Hajdina. Hitro je mineval čas, naši otroci so rastli in kaj 
kmalu smo se začeli zavedati, da bo počasi konec našega šolanja in druženja. Devet let skupnega življenja je hitro minilo.
Kot bi mignil, je prišel čas valete in čas slovesa od osnovnošolskih klopi. Skupaj z vami, dragi delavci šole, sedaj stojimo ob 
fantih in dekletih, naši malčki so odrasli in skupaj z vašo pomočjo pripravljeni na polet iz toplega gnezda. Vsak naš otrok ima 
svoje cilje in svoje sanje. Naj se jim vsakemu izmed njih uresničijo.
Dragi učitelji, prav vi ste poleg nas staršev v življenju naših otrok odigrali zelo pomembno vlogo. Najbrž so prav zaradi vas 
zrastli v tako odgovorne devetošolce. Vlivali ste jim vse svoje znanje, navajali ste jih, kako bo v resničnem življenju, in jih učili za 
življenje. Nemalokrat ste tudi nam staršem svetovali in nam pomagali pri vzgoji kot učnih vsebinah. Vaš trud vseh teh devetih 
let zagotovo ni bil zaman.
Zato se v imenu vseh staršev zahvaljujem prav vsakemu izmed vas: ravnatelju Mitju Vidoviču, nekdanji ravnateljici Vesni 
Mesarič Lorber, pomočniku ravnatelja Iztoku Milošiču, vsem učiteljem, razrednikom, svetovalni službi, tajnici, računovodkinji, 
kuharjem, čistilkam in hišniku. Vsi vi ste namreč zaslužni, da so naši otroci to, kar so, in da zapuščajo šolske klopi hajdinske šole 
z lepimi vtisi in nepozabnimi spomini. 
Hvala ravnatelju, podravnatelju in razredničarkama, da ste našim devetošolcem omogočili nepozaben dvodnevni zaključni 
izlet, si upali in izvedli valeto z zelo lepim programom v sproščenem vzdušju. Hvala, da ste nam prisluhnili in da smo skupaj 
dan po valeti izvedli druženje na pikniku, ki bo ostal otrokom, nam staršem in verjamem, da tudi vam, v nepozabnem spominu.
Da smo vse te nepozabne trenutke lahko izvedli, se zahvaljujem vsem staršem za pomoč pri organizaciji, zaupanju in udeležbi. 
Prav tako hvala šoli za izvedeno pogostitev po valeti, županu za donirano torto, Kmetiji Drevenšek in PPS za donacijo ter 
družini Murko, da so otrokom dali v uporabo prostor za »after pary«.
      Simona Strmšek Šlamberger

Na valeti je zaigral trio mladih glasbenikov – devetošolcev (od desne): Lara, 
Luka in Jure.
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Da vidimo najlepšo mavrico, je tre-
ba najprej preživeti dež, včasih tudi 
nevihto. Navkljub kislemu vremenu 
smo v četrtek, 20. maja, izpeljali ču-
dovito prireditev na prostem, ki nam 
je dala nov zagon za v prihodnje. Če-
beljo zgodbo so obiskali tudi župan 
Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar, 
direktorica občinske uprave Lidija 
Terbulec, podpredsednik Čebelarske 
zveze Slovenije Janez Vencelj, pred-
sednica Čebelarskega društva Turni-
šče Suzana Žumer, naš čebelar Slav-
ko Čeh, predstavnica TD Mitra, Vilma 
Angel, župnik Marjan Fesel, kaplan 
Primož Lorbek in predsednik Sveta 
staršev Albin Dobnik. Z lepim in do-
živetim programom so se predstavili 
učenci naše šole in celoten čebelarski 
krožek.
Zgodba, ki je nastala kot vihar mož-
ganov, je prerasla v čudovito čebeljo 
zgodbo in pravljico. In ne samo to! To 
je šele prvo poglavje, nadaljevanje še 
sledi, saj smo pero šele prav prijeli v 
roke. Dokazali smo, da skupaj zmore-
mo in znamo. Prav vsak je prispeval 
svoj delček in dodal prispevek, ki nam 
je omogočil, da bomo na prikazano 
še dolgo ponosni. 
V okviru večjega in večletnega pro-
jekta OŠ Hajdina, izgradnje učilnice 
na prostem in mednarodnega sode-
lovanja v Erasmus+ smo izdelali zelo 
zanimivo razstavo poučno-didaktič-

nih 3D lesenih čebeljih poslikanih pa-
nojev, ki si jo je vredno ogledati, saj 
smo ob panojih že zasadili trajno gr-
movje in grmičasto sadje, da se bomo 
lahko še dolgo sladkali. 
Uporabljali jo bodo lahko učenci vseh 
oddelkov šole in vrtca ter čebelarski 

krožek pod mentorstvom učiteljic 
Karmen Jerenko, Branke Gaiser in če-
belarja Slavka Čeha. Čebelarski krožek 
OŠ Hajdina že leta uspešno deluje v 
sodelovanju s Čebelarskim društvom 
Turnišče in upravlja tudi lep šolski če-
belnjak, na kar smo zelo ponosni. 

Čebelja zgodba 
po hajdinsko

Ob obeležitvi svetovnega dneva če-
bel smo se otroci vrtca Najdihojca in 
učenci OŠ Hajdina priključili vseslo-
venski akciji Čebelarske zveze Slo-
venije »Risanje s kredami – rišemo 
čebelarsko pravljico«. Ob tem smo se 
spomnili pomena čebel za naše življe-
nje in naravo ter ozaveščali o načinih 
varovanja in skrbi za te pridne žužel-
ke.

Didaktični poslikani panoji

Čebelja zgodba je postavljena na 
zelenici ob parkirišču pri igrišču in 
bo tako povezovala šolski čebelnjak 
s preostankom naše učilnice na pro-
stem, ki jo bomo, verjamemo, v na-
slednjih letih skupaj gradili v smeri 
proti gozdu in v gozdu. Kompozicijo 
in okrasne medovite rastline, ki smo 
jih prejeli v dar, so postavljali petošol-
ci skupaj z idejnima vodjema Čebelje 
zgodbe – učiteljico Jožico Novak in 
v. d. ravnatelja Mitjem Vidovičem. 
Hvala vsem in vsakemu posebej, od 
prvega do zadnjega, od najmanjšega 
do najvišjega, od čistilk do kuharjev, 
ter vsem mentorjem in učiteljem, ki 
so združili moči, ideje in energijo, da 
nam je zastavljeno tudi uspelo. 
Hvala tudi vsem donatorjem priredi-
tve, brez katerih vse skupaj ne bi bilo 
tako dobro izpeljano, kot je bilo! Naj 
medi! 

Janja Bratuša

Utrinki s praznovanja svetovnega dneva čebel na OŠ Hajdina 
Foto: TM

Najmlajši člani čebelarskega krožka pri svoji stojnici
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Takšen je bil pogled v likovno učilnico v času nastajanja 
Čebelje zgodbe 12. in 15. maja 2021. Odlično medgene-
racijsko sodelovanje obeta v novem šolskem letu spet 
nekaj novih članic Likovno-fotografske sekcije občine Haj-
dina, saj so učenke med odraslimi članicami našle prave 
vzornice, med katerimi se je spletlo delovno prijateljstvo. 
Mentorica Romana Kiseljak, ki bdi nad likovnim znanjem 
hajdinskih in breških osnovnošolcev, bo spet poskrbela za 
pomladitev.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Čebelja zgodba s hajdinskimi likovniki Društvo žena in deklet občine Hajdina 
od junija 2021 vodi Zlatka Strmšek

O aktivnostih, ki so v okrnjenem ob-
segu potekale v minulem obdobju, 
smo poročali v Hajdinčanu, zato bi 
sedaj povedali le to, da je v zadnji fazi 
postopek za izdajo rimskih receptov, 
ki je krona več kot dvajsetletnega 
kulinaričnega delovanja hajdinskih 
Rimljank. V prihodnjih mesecih bo 
iz tiskarne prišel kuharski priročnik z 
bogato zbirko receptov rimskih jedi, 
ki so jih članice pripravile, servirale, 
opisale, količinsko ovrednotile in fo-
tografirale. Vodji projekta mag. Nata-
ša Kolar in Mojca Vomer Gojkovič sta 
z uredniškim odborom opravili zelo 
zahtevno nalogo, ko sta po konča-
nem kuharskem delu, ki ga je vodila 
predsednica Marija Pulko, strokovno 
ubesedili vse opravljeno.
Na 22. zboru članic so izvolili tudi 
nov trinajstčlanski upravni odbor, ki 
ga predstavljajo: predsednica Zlatka 

Strmšek, podpredsednica Marta Si-
tar, blagajničarka Dragica Vegelj, taj-
nica Angelca Sagadin in članice: Ma-
rija Pulko, Angelca Mlakar, Dragica 
Meglič, Danica Serdinšek, Marjana 
Veronek, Ida Kraner, Kristina Kirbiš, 
Marija Ambrož in Tilika Štumberger. 
Nadzorni odbor šteje tri članice: pred-
sednica je Anica Čelan, članici pa Ve-
ronika Bušljeta in Marica Žunkovič.
Častno razsodišče bo tudi v prihodnje 
vodila Mojca Vomer Gojkovič kot 
predsednica, Marta Simonič in Dragi-
ca Cestnik pa sta članici.
Ob zaključku se je prva predsednica 
društva in sedanja podpredsednica 
Marta Sitar zahvalila za štirinajstletno 
nesebično razdajanje Mariji Pulko, ki 
bo kot članica upravnega odbora tudi 
v prihodnje aktivno sodelovala pri 
delu društva. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Če je članicam Društva žena in deklet občine Hajdina 7. marca 2020 še uspe-
lo izpeljati 21. redni zbor članic, jim letos čas za letni obračun dela ni bil na-
klonjen. Šele v petek, 11. junija 2021, so se ob upoštevanju protikoronskih 
ukrepov ponovno zbrale v svojem običajnem prostoru, v dvorani Gasilskega 
društva Hajdina, ter pregledale dogajanje in finančno poslovanje več kot sto-
članskega društva.

Dosedanja predsednica Društva žena in deklet 
občine Hajdina Marija Pulko, ki je po osmih letih 
predsedovanja Marte Sitar leta 2007 prevzela vo-
denje društva, je bila na tokratnem zboru članic na 
lastno željo razrešena te funkcije. Iz skrbno vodene 
evidence opravil, za katero vzorno skrbi tajnica An-
gelca Sagadin, in finančnega poslovanja, nad ka-
terim bdi blagajničarka Dragica Vegelj, je v svojem 
poslednjem poročilu povzela bistvene dogodke, ki 
so potekali kljub omejenim možnostim za delo.

Delovno predsedstvo pod vodstvom Mojce Vomer 
Gojkovič (na sredini) sta pomagali voditi Marija 
Ambrož in tajnica Angelca Sagadin (sedita desno). 
Na levi dosedanja predsednica Marija Pulko in ob 
njej novoizvoljena predsednica Zlatka Strmšek, ki je 
hkrati tudi članica upravnega odbora Zveze kmetic 
Slovenije in ambasadorka Programa SVIT iz Občine 
Hajdina.

Skupinski posnetek članic upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča skupaj s podžupanom 
Občine Hajdina Francem Krajncem
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Kot pred dobrim letom dni tudi se-
daj ob torkih ob deveti uri startajo 
pred društveno dvorano kolesarji, ki 
pod vodstvom Jakoba Kokola vsa-

kič prevozijo približno 20 km dolgo 
pot, primerno za vse starosti. Trasa je 
vedno speljana tako, da spoznavajo 
zanimivosti domače občine, nato pa 
se odpravijo še v sosednje kraje. 
Društvena dvorana je odprta ob 
sredah popoldne, ko ob 18. uri vadi 
sekcija za pikado, ki jo vodi Dragica 
Cestnik. 
»Od leta 2020 pa se v društvu lahko 
pohvalimo tudi z ekipama kegljačev 
s kroglo na vrvici, ki tekmuje v Za-
hodni medobčinski ligi PZDU Ptuj. 
Tekmujeta ženska in moška ekipa. 
Treningi ob torkih in petkih ob 18. 
uri v dvorani društva so dali dobre 
rezultate. 
V ženski ekipi trenirajo: Dragica Ce-
stnik, Marta Antončič, Marta Sitar, 
Anica Drevenšek, Štefka Steiner, 

Anica Hentak, Marjana Pignar in 
Silva Purgaj.
Moško ekipo predstavljajo: Bojan 
Trlep, Franc Sagadin, Alojz Horvat, 
Franc Drevenšek, Zlatko Kondrič, Do-
minik Poznič in Slavko Burjan.
V ligi tekmujejo naslednje ekipe: 
Majšperk, Ptujska Gora, Lovrenc, Cir-
kovce, Kidričevo, Hajdina in Žetale.
Omenjene ekipe prav tako tekmuje-
jo na tekmovanjih v okviru Pokrajin-
ske zveze društev upokojencev Spo-
dnje Podravje, ki jih vsako leto prireja 
zveza. Tekmovanja potekajo v juniju 
in juliju. Tukaj tekmuje tudi moška 
vrsta za stezno kegljanje, ki jo vodi 
Franc Drevenšek,« je najin pogovor 
zaključil Slavko Burjan in dodal: »Vsi, 
ki vas veseli rekreacija v kateri koli di-
sciplini, vabljeni, pridružite se nam! 
Dodatne informacije dobite na sedežu 
društva ob sredah med 9. in 11. uro ali 
na telefonski številki 051 651 604.« 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

V Društvu žena in deklet občine Hajdina smo ponosni na 
hajdinski grb, ki je nastal leta 2006,
ob vselitvi v novo zgradbo poslovno-stanovanjskega cen-
tra, in visi v sejni sobi. Ob 15. obletnici slovesnosti, ki je 
bila 2. junija 2006, obujamo nostalgičen spomin na ta po-
membni dogodek. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Napis na hrbtni strani

V Občini Hajdina smo veseli vseslovenske pobude o kvač-
kanju 212 grbov slovenskih občin in veselimo se ročnodel-
ske umetnine, ki bo v naši občini nastala izpod rok dražen-
ske Hajdošanke Ksenije Cebek (rojen Majerhofer), o čemer 
smo poročali v prejšnjem Hajdinčanu.

Obe hajdinski kegljaški ekipi po junijski tekmi z ekipo iz Žetal

Ob 15. obletnici vselitve 
v poslovno-stanovanjski 

center

Grb Občine Hajdina

Čestitka slavljencu ob 90-letnici
Častitljivih 90 let je 19. maja prazno-
val Avguštin Kiseljak iz Gerečje vasi. 
Visok življenjski jubilej je slavljenec 
praznoval v krogu družine, v dvorani 
domačega gasilskega doma.

Na dan praznovanja so jubilanta obi-
skali tudi člani Vaškega odbora Ge-
rečja vas s predsednikom Marjanom 
Rozmanom in podžupanom Karlom 
Svenškom. V imenu vaščank in vašča-
nov Gerečje vasi so mu iskreno česti-
tali ob osebnem prazniku in podarili 
košaro dobrot.

TM Na obisku pri devetdesetletniku Avguštinu Kiseljaku
Foto: arhiv Rozman

Od torka do petka so upokojenski dnevi rezervirani 
za športne aktivnosti

Po pogovoru s tajnikom Društva upokojencev Hajdina Slavkom Burjanom lah-
ko bralce Hajdinčana seznanimo, da so se v društvu ponovno začele odvijati 
športne aktivnosti, ki so jih mnogi v času protikoronskih ukrepov močno po-
grešali.

Nekdanja prosvetna dvorana je pridobila še eno 
vsebino. Postala je priljubljeno kegljišče, na kate-
rem se tedensko ob torkih in petkih ob 18. uri zbi-
rajo člani in članice Društva upokojencev Hajdina. 
Pridružite se jim!
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Anton Kuhar - Bombek, član poveljstva OGZ Ptuj, odgo-
voren za izobraževanje, je povedal, da teoretična preda-
vanja na obeh tečajih potekajo na daljavo s pomočjo in-
teraktivne table. »Pri operativnem gasilcu smo uporabljali 
aplikacijo Zoom, pri pripravniku pa uporabljamo MiTeam. 
Predavanja na daljavo so potekala brez težav. Sicer pa tečaj 
za operativnega gasilca obiskuje 62 tečajnikov, za gasilca 
pripravnika pa 55 iz društev OGZ Ptuj in širše iz podravske 
regije. V maju ob strogih varnostnih ukrepih izvajamo še 
praktične vaje, sledijo pa še zaključni izpiti,« je še dodal Ku-
har - Bombek.

Besedilo in foto: TM

Med tečajniki za gasilca pripravnika so bili tudi člani iz GPO Hajdina.

Pred leti si zagotovo nismo mislili, da bomo svečano 90-le-
tnico društva praznovali na tak preprost in okrnjen način. 
Kljub trenutni situaciji smo vseeno zelo veseli in zadovoljni, 
da smo dogodek lahko uspešno izpeljali in opravili dolžno-
sti, ki pritičejo občnemu zboru. 
Občni zbor je potekal po ustaljenem dnevnem redu. Poslu-
šali smo poročila predsednika, poveljnika, blagajnika, men-
torice mladine ter predsednikov disciplinske in verifikacijske 
komisije. Veseli smo bili, ko smo slišali, da se je v gasilskem 
domu situaciji navkljub veliko dogajalo. Največ prostovolj-
nih delovnih ur smo vložili v delo na gasilskem domu, ki smo 
ga obnovili in ga še dodatno izboljšali za delovanje. Poslu-
šali smo tudi nagovore povabljenih gostov, ki so bili zelo 
spodbudni, vsi pa so nam tudi iskreno čestitali ob našem 
jubileju. Po uspešno predelanih točkah dnevnega reda smo 
se ustavili še pri najbolj svečani točki – podelitvi priznanj in 
odlikovanj. 
Priznanje za 50 let delovanja v gasilski organizaciji je prejel 
častni član Ivan Feguš. Letos so gasilsko odlikovanje I. sto-
pnje prejeli Branko Intihar, Anton Vindiš in Mladen Racić, 
gasilsko odlikovanje II. stopnje pa sta prejela Štefan Dreven-
šek in Franc Kaisersberger. Ker lani ni potekal Dan gasilca, 
so bila nekatera priznanja podeljena šele letos. Gasilsko 
odlikovanje I. stopnje sta prejela Ivan Panikvar in Miroslav 
Zupanič. Priznanje gasilske zveze I. stopnje je prejel Milan 
Kaisersberger, priznanje gasilske zveze III. stopnje pa sta 
prejela Marjan Bračun in Aljaž Nahberger. Plaketo gasilske-
ga veterana je prejel Anton Vindiš. 
Sledile so podelitve značk za dolgoletno delo in delo v ope-
rativi. Značko za 40-letno delo v operativi je prejel Silvo 
Drevenšek. Značko za 30-letno delo v operativi sta prejela 
Andrej Intihar in Rado Kaisersberger, za 20-letno delo v ope-
rativi pa Boris Kaisersberger. Značko za 20-letno delovanje v 
društvu je prejela Mateja Paveo, za 10-letno delo pa Daniel 
Greif, Marko Intihar, Kaja Intihar, Monika Kiselak, Urška Kise-
lak, Luka Novak in Minea Peer. 
Na koncu je sledila razglasitev napredovanj v višje čine. V čin 
višjega gasilca I. stopnje so napredovali Marcel Kaisersber-
ger, Benjamin Mlinarič in David Peer. V čin gasilski častnik II. 
stopnje pa sta napredovala Anton Vindiš in Silvo Drevenšek. 
Vsem prejemnikom priznanj in odlikovanj iskreno česti-
tamo in jim želimo uspešno delovanje še naprej. V imenu 
Prostovoljnega gasilskega društva Gerečja vas se zahvalju-
jem vsem, ki ste nam skozi vsa leta pomagali na naši poti, in 

upam, da bo naše sodelovanje uspešno še naprej. 
Vse najboljše PGD Gerečja vas in čestitke vsem gerečkim gasil-
kam in gasilcem! 

Urška Kiselak 

Častni član Ivan Feguš, prejemnik priznanja za 50 let dela v gasilski organizaciji

PGD Gerečja vas je ob 90-letnici prejelo gasilsko plamenico I. stopnje.

Devet desetletij prostovoljnega gasilstva v Gerečji 
vasi

V petek, 11. junija, je v prostorih gasilskega doma v Gerečji vasi potekal že 90. občni zbor Prostovoljnega gasilskega 
društva Gerečja vas. Na občnem zboru so zaradi ukrepov, povezanih z virusom covid-19, prisostvovali samo povabljeni 
člani iz domačega društva, predstavnik občine, predsednik vaškega odbora in predstavnik športnikov. Povabljena sta 
bila tudi gosta iz Območne gasilske zveze Ptuj, ki sta podeljevala priznanja.

Prejemnika priznanja gasilske zveze

Prejemniki gasilskih odlikovanj

Naši mladi gasilci na 
izobraževanju

V Območni gasilski zvezi Ptuj so še pred poletjem končali 
tečaj za operativnega gasilca in tečaj za gasilca pripravni-
ka. Predavanja so v času epidemije uspešno izvajali na da-
ljavo, nekatere izpite v živo v ptujskem gasilskem domu, 
brez težav pa tudi praktične vaje. Med tečajniki za priprav-
nika so bili tudi člani iz GPO Hajdina.

Mladi tečajniki med izvajanjem praktičnih vaj
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Tekmovanja se je udeležilo 28 član-
skih enot in je bilo v vseh pogledih 
tudi dobra vaja pred državnim gasil-
skim tekmovanjem, ki ga je le nekaj 
dni kasneje gostilo Celje.

Besedilo in foto: TM

Utrinki s tekmovanja članic in članov v Hajdošah

Prostovoljno gasilsko društvo Hajdoše 
je bilo v soboto, 29. maja, v športnem 
parku Hajdoše organizator članskega 
gasilskega tekmovanja, ki so ga za-
radi epidemije izvajali pod imenom 
usposabljanje gasilskih enot »Gasil-
ske vaje Hajdoše 2021«.

Po opravljenem delu so skupaj tudi nazdravili. Foto: TM

Že pa sedaj vemo, da bomo do 14. 
avgusta, ko je prelomni datum naše 
obletnice, končali projekt nabave 
novega orodnega vozila GVV-1. Prav 
tako bomo delovno obeležili to jubi-
lejno leto. Tako smo z veliko vnemo 
in prostovoljnim delom naših čla-
nic in članov 21. in 22. maja izvedli 
oplesk opažev na gasilskem domu. 
V juniju bomo očistili še streho ga-
silskega doma in prepleskali celotno 
fasado gasilskega doma. Tako bo naš 
gasilski dom dobil novo podobo ob 
obletnici. Da pa bomo lahko nave-
dena dela opravili, so potrebna fi-
nančna sredstva. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujemo Občini Hajdina, župa-
nu mag. Stanislavu Glažarju in vsem 
prostovoljnim gasilskim društvom 
v GPO Hajdina za vso podporo, tako 
materialno kot tudi moralno. Vseh na-
ših zastavljenih ciljev pa ne bi mogli 
uresničiti brez naših zvestih vaščanov, 
donatorjev in botrov v Slovenji vasi in 

tudi širše, ki so nam namenili velik del 
finančnih sredstev. Za vso navedeno 
podporo smo zelo hvaležni in tako 
vemo, da nas na naši uspešni poti de-
lovanja podpirate. Naloga nas gasil-
cev v PGD Slovenja vas pa je, da bomo 

v vsakem trenutku na pravem mestu 
in vam bomo nesebično pomagali, če 
bo to potrebno. 

Dragica Vegelj,
predsednica PGD Slovenja vas

V Hajdošah po 
dolgem času 
spet gasilsko 
tekmovanje

Potek tekmovanja si je v Hajdošah ogledal tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek v družbi 
podpoveljnika GZS Zvonka Glažarja.

V PGD Slovenja vas skrbimo za videz gasilskega doma

V letu 2021 praznujemo v PGD Slovenja vas 50-letnico uspešnega delovanja. Zaradi epidemije je delovanje društva 
nekoliko omejeno in zelo si želimo, da bi sredi avgusta lahko naš društveni jubilej s predajo novega gasilskega vozila 
dostojno proslavili.

V maju so slovenjevaški gasilci urejali zunanjost gasilskega doma.
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S ponosom ugotavljam, da so delegati na skupščini znali 
oceniti prispevek celotne dosedanje vodstvene strukture 
pri razvoju nogometa na širšem ptujskem območju. Stor-
jeni so bili bistveni premiki na organizacijskem, športno-
infrastrukturnem in tekmovalnem področju, zato naša 
nogometna zveza v slovenskem prostoru pomeni primer 
dobre prakse in smo marsikateri nogometni zvezi vzor do-
brega in usklajenega delovanja. Odraz kakovostnega dela 
celotne ekipe se je pokazal že ob vložitvi kandidatur, saj 
me je velika večina klubov že kandidirala za novega pred-
sednika, tako da je bilo glasovanje na skupščini zgolj for-
malnost.«
Kakšne izzive ste si s preostalim vodstvom zadali pred 
novim mandatom?
S. Glažar: »Delo v klubih in organih zveze ni lahko in za do-
seganje zastavljenih ciljev je bilo potrebno veliko odreka-
nja, strokovnosti, zagnanosti in odgovornosti. V teh letih 
je bilo veliko narejenega, vsekakor pa ostajajo pred nami 
številni izzivi in še nerealizirani projekti. Za naslednje man-
datno obdobje so predvidene dodatne aktivnosti glede 

zagotavljanja boljših pogojev za delo z mlajšimi selekcija-
mi, strokovnega usposabljanja trenerskega in sodniškega 
kadra, nadaljevanja posodabljanja nogometne infrastruk-
ture, vodenja tekmovanj in organizacije večjih prireditev 
ter rednega zagotavljanja predpisanih in licenčnih pogo-
jev. Predvsem pa se bo treba v prihodnosti spopasti s po-
koronsko krizo, ki posledično vpliva na delo in organizaci-
jo klubov.«
Koronska sezona je bila posebna v več ozirih. Kakšna je 
bila z vidika vodstva MNZ Ptuj? 
S. Glažar: »V preteklem tekmovalnem letu ni bilo poseb-
nih težav glede organizacijskih in vodstvenih del znotraj 
MNZ Ptuj, vsekakor pa se je to odražalo na tekmovalnem 
delu. Pojavilo se je kar veliko težav z zagotavljanjem pogo-
jev za tekme glede na navodila Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, kar se je pozneje odrazilo tudi s prekinitvijo 
prvenstva. Upamo, da te okoliščine ne bodo bistveno vpli-
vale na novo tekmovalno sezono.«

Jože Mohorič, 
Štajerski tednik

Slovenjevaški 
gasilci imajo 
novo vozilo

V jubilejnem letu, ko v PGD Slovenja 
vas praznujejo 50-letnico delovanja, 
so tamkajšnji gasilke in gasilci boga-
tejši za novo gasilsko vozilo GVV-1, 
namenjeno predvsem za intervencij-
sko posredovanje.

V gasilsko garažo so novo vozilo z vso 
pripadajočo opremo pripeljali 18. ju-
nija, dan kasneje pa so slovenjevaški 
gasilci na ogled vozila povabili še vo-
dilne iz vseh gasilskih društev v Ga-
silskem poveljstvu občine Hajdina, 
župana mag. Stanislava Glažarja, ob-
činska svetnika, vaškega predsednika 
in druge. Po kratkem ogledu in pred-
stavitvi novega vozila, za kar sta po-

skrbela predsednica Dragica Vegelj 
in poveljnik Maks Zupanič, so prisotni 
nazdravili novi pridobitvi, ob tem pa 
že napovedali, da bo osrednja slove-
snost ob obletnici društva s predajo 
novega vozila 14. avgusta letos.

Besedilo in foto: TM

Na zdravje novi pridobitvi PGD Slovenja vas

Letošnji prejemniki nagrad na skupščini MNZ Ptuj s starim-novim predsedni-
kom MNZ Ptuj mag. Stanislavom Glažarjem
Foto: Črtomir Goznik

Predsedniki, poveljniki in njihovi namestniki iz GPO 
Hajdina so si z zanimanjem ogledali novo gasilsko 
vozilo …

Glažarju sedmi zaporedni mandat
V začetku junija je bila v hotelu Roškar v Hajdošah izvedena redna skupščina Medobčinske nogometne zveze (MNZ) 
Ptuj, letos je bila tudi volilna. Predsedniški mandat je že sedmič zapored pripadel mag. Stanislavu Glažarju, ki ni imel 
protikandidata.
Kakšni bi bili poudarki iz prejšnjega mandata?
S. Glažar: »Pretekli mandat je bil za MNZ Ptuj izjemno 
uspešen na različnih področjih. MNZ Ptuj pokriva 23 ob-
čin na območju upravnih enot Ptuj, Slovenska Bistrica in 
Ormož. Z veseljem ugotavljam, da smo po velikosti, šte-
vilu klubov in selekcij takoj za Ljubljano in Mariborom. V 
zadnjem obdobju se je število klubov v malem in velikem 
nogometu pri nas celo povečalo, česar v drugih MNZ niso 
zaznali.
Predvsem smo lahko zadovoljni z rezultati naših članskih 
ekip, ki nastopajo v vseh rangih tekmovanj Nogometne 
zveze Slovenije: 1. liga – NK Aluminij, 2. liga – NK Drava, 3. 
liga – NK Bistrica, Cirkulane, Videm in Podvinci. Pomemben 
je tudi podatek, da nastopata v 1. mladinski/kadetski ligi 
NK Aluminij in NK Drava ter v 2. mladinski/kadetski ligi NK 

Bistrica in Golgeter Hajdina, kar kaže na dobro delo naših 
klubov na področju mlajših selekcij. Številni igralci nasto-
pajo tudi za mlajše slovenske reprezentance. Na področju 
futsala sta v zadnjih letih uspešna FC Ptuj in KMN Tomaž.
Veliko se je storilo tudi glede izboljšanja nogometne infra-
strukture, ki jo uporabljajo naši klubi. Na tem mestu se je 
treba zahvaliti lokalnim skupnostim, Fundaciji za šport RS, 
pristojnemu ministrstvu ter številnim sponzorjem in dona-
torjem, ki so bili klubom v pomoč na tem področju. Po-
sebna pozornost je bila namenjena vodenju lig, kjer smo 
poskrbeli, da je vse potekalo v skladu s predpisi NZS in 
propozicijami MNZ Ptuj. Posebna oddaja Utrip MNZ Ptuj 
pa je spodbudila dodatno zanimanje in promocijo nogo-
meta.

Priznanji tudi za Krajnca in Glažarja
Podelili ste tudi priznanja MNZ Ptuj. Kdo jih je letos prejel?
S. Glažar: »Vsako leto na skupščini podeljujemo v skladu z obstoječim pravilnikom tudi priznanja posameznikom iz različnih 
klubov in društev, ki so se s svojim delom v preteklosti izkazali. Letošnja priznanja so prejeli: Uroš Krajnc (ŠD Skorba), Stanko 
Simonič (ŠD Videm), Gregor Glažar (ŠD Hajdoše) in Vukašin Nikolić (NK Ormož).
Plaketo MNZ Ptuj je prejel aktualni predsednik ŠD Podvinci Mitja Lah.
Za častnega člana MNZ Ptuj je bil potrjen Marjan Lenartič. Trenutni predsednik Društva nogometnih trenerjev Ptuj je bil aktiven 
igralec in trener na najvišjem nivoju, pozneje pa dolgoletni funkcionar v MNZ Ptuj, Zvezi nogometnih trenerjev Slovenije in 
Nogometni zvezi Slovenije.«

Predsednik MNZ Ptuj mag. Stanislav Glažar in sekretar Janko Turk
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Plaketi NZS tudi v občino Hajdina

Na skupščini Nogometne zveze Slove-
nije (NZS), ta je bila 21. maja, je vod-
stvo NZS podelilo najvišja priznanja 
klubom in posameznikom za dolgole-
tno delo na področju nogometa. Letos 
sta plaketi NZS prejela Karl Svenšek iz 
ŠD Gerečja vas in ŠD Skorba ob 50-le-
tnici, plaketo pa je v imenu društva 
sprejel novi predsednik Aleksander 
Stojanović.

Z nagrajencema se je v prostorih 
občine Hajdina srečal tudi župan 
mag. Stanislav Glažar in med dru-
gim dejal: »Iskrena čestitka tako Špor-
tnemu društvu Skorba ob obletnici kot 
tudi Karlu Svenšku za dolgoletno delo 
na področju nogometa in v športnem 
društvu nasploh. Če ne bi bilo tako 
zavzetih posameznikov, bi se špor-
tno-nogometna infrastruktura težko 
razvijala. Vsi skupaj pa ustvarjajo do-
bre pogoje za delo mlajših starejših 
in tistih, ki nastopajo na tekmovanjih 
NZS.«
Aleksander Stojanović, predsednik 
ŠD Skorba: »Ta kristalna plaketa ima 
poseben pomen ob naši 50-letnici 
kluba in društva. Zanjo so predvsem 
zaslužni naši predhodniki, vsem, ki so 
se v klubu trudili skozi vsa leta in veliko 
naredili. Hkrati je to dobra iztočnica za 
naše delo v prihodnje.«
Karl Svenšek: »Ta plaketa ima zame 
velik pomen, čeprav sem doslej na po-
dročju športa prejel že kar nekaj pri-
znanj in plaket. Verjetno je to največ, 
kar lahko dosežem v športu, v katere-
ga sem vpet že dobrih petdeset let. Ve-
sel sem, da so drugi opazili moje delo 
in me je MNZ Ptuj predlagal za tako 
visoko priznanje. Hvala vsem.«

TM Na slovesnosti se je nagrajencema iz občine Hajdina pridružil še župan mag. Stanislav Glažar, ki je tudi 
podpredsednik NZ Slovenije. 
Foto: arhiv MNZ Ptuj

Bedračeva v Mariboru preko šestih metrov

Na četrti tekmi letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije v Mariboru je bil najuspešnejši tekmovalec član 
Atletskega kluba Ptuj Kristjan Čeh, ki je v metu diska zmagal z rezultatom 68,15 metra. Zmagala je tudi njegova klub-
ska sotekmovalka Maja Bedrač, ki je v skoku v daljino preskočila znamko šestih metrov in pristala pri 605 centimetrih.

V Mariboru je Maja nastopila tudi v 
teku na 100 metrov z ovirami in z re-
zultatom 14,21 sekunde osvojila 4. 
mesto. 
DRŽAVNA PRVAKINJA IN PODPRVA-
KINJA MED MLAJŠIMI ČLANICAMI 
Nekaj dni kasneje je Bedračeva na-
stopila še na državnem prvenstvu 
mlajših članic v Novem mestu. Tudi 
na Dolenjskem je imela Maja dvojni 
spored, saj je nastopila tako v skoku 
v daljino kot v teku na 100 metrov z 
ovirami. 
Najprej je izboljšala rezultat iz Mari-
bora v teku z ovirami, kjer so se ure 
ob njenem teku ustavile pri 14,11 se-
kunde, kar je zadostovalo za 2. me-
sto. 
Pri daljini je Majin rezultat za ma-
lenkost zaostal za tistim iz Maribora 
(5,92 metra), a je tudi nekoliko kraj-
ša znamka zadostovala za osvojitev 
naslova državne prvakinje v konku-
renci do 21. leta starosti. Z dvema 
osvojenima medaljama je bila med 
najuspešnejšimi tekmovalci držav-
nega prvenstva mlajših članic. 
Maja Bedrač je bila prisotna tudi na 
tradicionalni prireditvi Športnik leta 
2020 v MO Ptuj, ki je letos potekala 
pod tribuno ptujskega Mestnega 
stadiona. Maja je bila med prejemni-
ki priznanj za osvojitev naslova dr-
žavne prvakinje v letu 2020. 

JM, Štajerski tednik

Maja Bedrač (Atletski klub Ptuj)

Nagrajenca Karl Svenšek in Aleksander Stojanović v družbi predsednika NZS Radenka Mijatovića

Maja (četrta z leve) je na prireditvi Športnik leta 2020 v Mestni občini Ptuj prejela priznanje za osvojeni 
naslov državne prvakinje. 
Foto: Črtomir Goznik
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Najboljši strelec lige: Damjan Hertiš (NK 
Gerečja vas)
Najboljši vratar lige: Tomaž Murko (NK 
Gerečja vas)
Najkoristnejši igralec lige: Aleksander 
Mlakar (NK Hajdoše)
Posebne nagrade:
Legenda lige: Leopold Valh (NK Hajdo-
še)
Najboljši obrambni igralec lige: Bojan 
Vrabl (NK Hajdina)
Največ pretečenih kilometrov: Gregor 
Sluga (NK Skorba)
Naj ferplej ekipa: NK Hajdoše
Najlepši avtogol lige: Rok Sagadin (NK 
Gerečja vas)
Dva zaporedna zadetka iz prostih stre-
lov na eni tekmi: Marko Bezjak (NK Haj-
dina)
Najlepše pripravljeno igrišče: Danko Si-
mić (NK Gerečja vas)
Najbolj bravurozne obrambe lige: Pri-
mož Brodnjak (NK Hajdina)
Najbolj racionalen igralec lige: Benja-
min Ciglar (NK Skorba)
Najboljši sodnik lige: Janko Golob (Dra-
ženci)

Sandi Mertelj

Veteranska liga Občine Hajdina 2021

Osnovni namen je bil druženje malo 
starejših nogometašev, ne smemo pa 
zanemariti tekmovalnega vidika. Med-
tem ko sta se prva dva tekmovalna 
kroga igrala na igriščih gostiteljev po 
žrebu, se je tretji, finalni krog v celoti 
odigral v Gerečji vasi. V celotni ligi oz. 
na šestih tekmah smo videli številne 
dobre akcije, lepe zadetke, organizira-
ne ekipe, padla je tudi kakšna »močna 
beseda«, kar pa je za veteranski nogo-
met bolj ali manj normalno.
Zmagovalci lige so postali Gerečani, 
ki so zbrali sedem točk, drugi so bili 
Skorbčani s šestimi točkami, tretja je 
bila Hajdina s štirimi točkami, Hajdoša-
ni pa so osvojili četrto mesto. Pri tem 
moramo poudariti, da je bila njihova 
ekipa v povprečju za najmanj 10 let 
starejša od preostalih, kar se je poznalo 
na tekmah.
Naj vratar lige je postal Tomaž Murko 
(NK Gerečja vas), naj strelec lige Da-
mjan Hertiš (NK Gerečja vas), najkori-
stnejši igralec lige pa Aleksander Mla-
kar (NK Hajdoše). Podeljenih je bilo 
tudi 10 posebnih nagrad, med katerimi 
izstopa nagrada za legendo lige, ki si jo 
je prislužil Leopold Valh (NK Hajdoše).
Letošnji namen veteranskega zaključ-
ka v Gerečji vasi je bil tudi spominske 
narave, saj smo se pred obema tekma-
ma spomnili družine Lešnik iz Gerečje 
vasi. Splošno mnenje je bilo, da mo-
ramo take dogodke nadaljevati tudi v 
prihodnje.
KONČNI VRSTNI RED VETERANSKE 
LIGE 2021
1. NK Gerečja vas 7 točk
2. NK Skorba 6 točk
3. NK Hajdina 4 točke
4. NK Hajdoše 0 točk

Športna zveza Občine Hajdina je letos 
premierno organizirala veteransko 
ligo Občine Hajdina, v kateri so sode-
lovale vse štiri veteranske ekipe – NK 
Gerečja vas, NK Hajdina, NK Skorba in 
NK Hajdoše.

NK Gerečja vas – veterani

NK Hajdina – veterani

NK Hajdoše – veterani

Veterani NK Gerečja vas – zmagovalci veteranske lige Občine Hajdina 2021

Podelitev pokalov za najboljše štiri ekipe

Medalje za posebne dosežke NK Skorba – veterani
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V ligi tekmuje tudi nekaj naših obča-
nov oz. članov športnih društev iz Ob-
čine Hajdina. Prva tekma državnega 
prvenstva je v Radencih potekala že 
24. aprila, organizator tekmovanja pa 
je bil Footgolf klub Pomurje. Tekmo-
vanje je kljub covid ukrepom potekalo 
odlično, vreme je bilo idealno, skupna 
udeležba pa 65 igralcev. 
ČLANI
Zmagovalec med člani Ian Emeršič (FG 
klub Ptuj, –5 pod parom igrišča) je že 
vseskozi v vrhu, njegova koncentra-
cija in konstantnost pa sta odliki, ki bi 
si ju želel vsak. Drugo mesto je osvojil 
lokalni matador, mladi Nik Kolar (FG 
klub Pomurje), ki je odigral odličnih –4 
pod parom igrišča. Tudi tretje mesto je 
pripadlo domačinu, v neposrednem 
dvoboju je Damjan Kaučič premagal 
Ptujčana Dejana Novaka. 
Kako so se v konkurenci 46 članov 
odrezali Hajdinčani? Uroš Krajnc (ŠD 
Skorba), pokalni footgolf prvak Slove-
nije za leto 2020, je prvenstvo začel 
dokaj zadržano, dosegel je 10. mesto, 
Matjaž Ogrinc (ŠD Skorba) je bil 13., 
Matic Marčič (ŠD Gerečja vas) je bil 14., 
Miha Lešnik (ŠD Gerečja vas) 19., Matija 
Brodnjak (ŠD Hajdina) 26., Mihi Lešnik 
(ŠD Gerečja vas) 32., Nejc Ogrinc (ŠD 
Skorba) 36. in Dejan Kampl (ŠD Gerečja 
vas) 41.
VETERANI 45+
Prepričljiva zmaga je tokrat odšla v Bo-
vec, novinec med veterani Vasja Kovač 
je dobesedno pometel s konkurenco. 
Glede na prikazano se bodo vsi preo-
stali lahko borili le za mesta nižje. Dru-
go mesto je osvojil še en novinec med 
veterani, domačin Renato Hvalec. Tre-
tje mesto je tokrat šlo v FG Sport club 
M iz Olimja, prejemnik pokala je bil naj-
starejši tekmovalec turnirja, Franc Nani 
Matjašič. Vse pohvale, leta torej sploh 

niso ovira. Malo se bomo morali drugi 
mlajši veterani zamisliti ... 
In Hajdinčani? Sandi Mertelj (ŠD Haj-
dina), lanskoletni podprvak slovenske 
lige, je tokrat zasedel 4. mesto, saj je v 
neposrednem dvoboju za bron izgubil 
ravno proti »super veteranu« Naniju, 
Viktor Hotko (ŠD Hajdina) je bil 7., še en 
»super veteran« Miran Perič (ŠD Hajdi-
na) pa je bil 8. Sicer je v veteranski kon-
kurenci nad 45 let tokrat tekmovalo 12 
igralcev.
ŽENSKE
Pri damah je konkurenca sicer manj 
množična, a vseeno, tekmuje se. Nika 
Gerbec (FG klub Bovec), trenutna dr-
žavna prvakinja, sicer malce izstopa, a 
v igri so tudi še vse preostale tekmo-
valke. 
MLADINCI POD 18 LET
Tudi tukaj konkurenca še ni velika, a 
treba bo narediti korake naprej. Brez 
mladih v tem športu ne bo nadaljnjega 
razvoja. Ta odgovornost je na vseh pe-
tih predsednikih klubov.

Državno prvenstvo v footgolfu 
2021 – 1. krog v Radencih

Na letošnjem državnem prvenstvu v footgolfu tekmuje 51 članov, 15 vetera-
nov ter pet žensk, igralci in igralke pa prihajajo iz petih footgolf klubov – FG 
kluba Ptuj, FG kluba Pomurje, FG kluba Ljubljana, FG kluba Bovec in FG Sport 
cluba Olimje.

KLJUČNO
Footgolf je individualni šport, posa-
meznik je odvisen le od sebe, pri tem 
pa so zraven tehnike ključne tudi nje-
gove osebnostne lastnosti. Analitič-
nost, čustvena stabilnost, energičnost, 
fleksibilnost, iznajdljivost, samokon-
trola, natančnost, optimizem, pogum, 
potrpežljivost, samomotiviranost, sa-
mozavest, delovanje pod pritiskom, 
različnost, vztrajnost, zrelost idr., vse 
to so stvari, ki jih potrebuje dober igra-
lec footgolfa. Zmagovalci imajo vse to, 
drugim pač nekaj manjka. Da ni vse 
le v pokalih in prvih mestih, dokazu-
je tudi vedno večja množičnost tega 
športa. Druženje, sklepanje novih pri-
jateljstev, spoznavanje novih okolij, 
vse to pritegne. Če se pri tem vsak še 
odlično počuti, je to zmaga za vse nas. 

Viktor Hotko, ŠD Hajdina

Državno prvenstvo v footgolfu 
2021 – 2. krog v Bovcu

Druga tekma državnega prvenstva v footgolfu je 15. maja 2021 potekala v 
Bovcu v organizaciji lokalnega footgolf kluba. Na zelo razgibanem in tehnično 
zahtevnem igrišču je tokrat nastopilo 41 članov, 13 veteranov in štiri ženske iz 
vseh petih slovenskih footgolf klubov.

Domačini so nas dobesedno »povozi-
li« v vseh konkurencah (člani, seniorji 
in ženske), kar pomeni, da so dodobra 
izkoristili domači teren. Pri nas pa je 
na koncu bilo ogromno izgovorov in 
klasičnih footgolf vprašanj, kaj bi bilo, 
če bi bilo.
ČLANI
Pri članih je zmagal lanski državni pr-
vak Gaj Rosič, drugi je bil Denis Mle-
kuž, tretji pa Simon Sladič, vsi trije FG 
klub Bovec. Na odličnem četrtem me-
stu je bil tokrat Gerečan Mihi Lešnik, 
ki je odigral odlično, saj je dosegel 
rezultat le 71 udarcev oz. udarec pod 
parom igrišča. Čestitamo! Miha Lešnik 
(ŠD Gerečja vas) je bil 22., Dejan Kam-
pl (ŠD Gerečja vas) 29., Matija Bro-
dnjak (ŠD Hajdina) 31. in Matic Marčič 
(ŠD Gerečja vas) 34.
VETERANI 45+
Tudi pri veteranih je zmaga ostala 
doma, saj je prepričljivo zmagal do-
mačin Vasja Kovač, v boju za drugo 
mesto pa je Milan Kristovič premagal 
Nanija Matjašiča. Najboljši Hajdinčan 
je tokrat bil Viktor Hotko na 7. mestu, 
»poškodovani« Sandi Mertelj je bil 
10., Miran Perič pa 12.
Sicer pa je dvodnevno vzdušje v Bov-

cu spet bilo odlično, nastalo je ogro-
mno footgolf zgodbic, na koncu pa 
vedno zmagajo najboljši. Naslednja 
tekma je bila 27. junija na Ptuju.

SM

Skupinska fotografija igralcev footgolfa z DP v Bovcu 

Matjaž Ogrinc, ŠD Skorba

Matija Brodnjak, ŠD Hajdina

Miha Lešnik, ŠD Gerečja vas

Mihi Lešnik, ŠD Gerečja vas

Sandi Mertelj, ŠD Hajdina

Nejc Ogrinc, ŠD Skorba

Matic Marčič, ŠD Gerečja vas

Uroš Krajnc, ŠD Skorba

Člani športnih društev iz Občine Hajdina na držav-
nem prvenstvu v footgolfu v Bovcu
Fotografije: arhiv SM

Fotografija z deževnega treninga v Bovcu (od leve): 
Matija Brodnjak, Sandi Mertelj, Viktor Hotko in Mi-
tja Vidovič
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V predtekmah so igrali učenci OŠ Hajdina, na turnirju pa so 
se pomerile tri ekipe: ekipa učencev, ekipa Občine Hajdi-
na ter skupna ekipa učiteljev in staršev. Uvodni udarec je 
izvedel reprezentant Slovenije, vratar Matjaž Rozman, naj 
športnik naše občine, poskrbljeno pa je bilo tudi za soje-
nje, sodil je namreč naš prvoligaški sodnik Roman Glažar. 
V prvi tekmi sta se ekipi učencev in občinska ekipa razšli 
z remijem 5:5, v drugi tekmi so sicer rahlo utrujeni učenci 
doživeli poraz proti učiteljem in staršem, zato je o preje-
mnikih pokalov odločala zadnja tekma med učitelji in star-
ši ter občinsko ekipo. V odločilni tekmi so slavili učitelji in 
starši ter osvojili končno prvo mesto pred občinsko ekipo 
in ekipo učencev. Vse ekipe so že potrdile udeležbo za tur-

nir v letu 2022. Morda pa bo turnir generacij potekal tudi v 
ženski konkurenci, že letos sta bili namreč dve ekipi okre-
pljeni z nogometašicama.

Sandi Mertelj
Foto: arhiv OŠ Hajdina, TM

1. medgeneracijski turnir 
Osnovne šole Hajdina

Na Osnovni šoli Hajdina je 14. junija potekal 1. medgene-
racijski turnir Osnovne šole Hajdina, ki je nastal na pobu-
do župana Občine Hajdina mag. Stanislava Glažarja. No-
gometni turnir je potekal na igrišču z umetno travo pri OŠ 
Hajdina, igralo se je 2-krat 10 minut z ekipami 5 plus 1.

Skupinska fotografija vseh sodelujočih

Druženje ob nogometu in kresu

Lani je bila v Slovenji vasi prvič organizirana nogometna tekma članov in veteranov, ki so nekoč zastopali barve do-
mačega nogometnega kluba. Odziv je bil odličen, zato so se v Športnem društvu Slovenja vas odločili za ponovitev 
dogodka.

A so si organizatorji – ŠD Slovenja vas v sodelovanju z 
vaškim odborom, ki ga vodi Tibor Ules – letos zadali še 
smelejši načrt in so na druženje povabili vse vaščane ter 
priložnost izkoristili tudi za večerni prižig kresa, ki je ob 
asfaltnem igrišču »v neslutene višine« rastel vse od za-
četka leta. 
Tekma je bila zelo zanimiva in napeta vse do zadnjih tre-
nutkov, na koncu pa sta se ekipi razšli z remijem 4:4. V 
prvem polčasu so bili boljši člani, v drugem pa veterani, 
tako da rezultat niti ni bil presenetljiv. Pri streljanju pena-
lov so bili za odtenek natančnejši »mladci«, tako da je bil 
končni rezultat 8:7 v njihovo korist. Ekipo članov je vodil 
predsednik ŠD Slovenja vas Matevž Pleteršek, veterane 
pa trener članskega moštva Aleš Gerečnik. 
Po srečanju je sledil družabni del, v katerem so organiza-

torji poskrbeli za to, da so se zbrani nasitili in odžejali ter 
tako lažje pričakali večerni kres. 
»Glavni namen tega dogodka je druženje nekdanjih in se-
danjih igralcev. V soorganizaciji z vaškim odborom nam je 
uspelo dogodek letos celo razširiti, tako da je bil namen v 
popolnosti dosežen. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem 
igralcem, ki so se odzvali povabilu na tekmo, vsem, ki so 
kakor koli pomagali pri organizaciji, ter ne nazadnje va-
ščanom, ki so se dogodka udeležili. Iskreno upamo, da nam 
nekaj podobnega uspe izvesti tudi prihodnje leto,« je dejal 
Matevž Pleteršek. 

JM, 
Štajerski tednik

Občinska ekipa

Ekipa učencev

Skupna ekipa staršev in učiteljev

Uvodni udarec je izvedel reprezentant Slovenije, 
vratar Matjaž Rozman.

Utrinek s tekme

Članska (svetlejši dresi) in veteranska ekipa Slovenje vasi sta na druženju vaščanov odigrali zanimivo prijateljsko tekmo. 
Foto: JM
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Slovenska bakla v občini Hajdina

Slovenska bakla je projekt Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki se je začel 22. aprila na Ravnah 
na Koroškem, končal pa se bo 23. julija v Slovenj Gradcu. 18. junija smo baklo ponosno prevzeli tudi v občini Hajdina.

Bakla bo v tem času, pod okriljem 
zlate olimpijke iz leta 2012 Urške Žol-
nir Jugovar, obiskala prav vseh 212 
slovenskih občin, pozitivna energija 
vseh nosilcev bakle in njenih navija-
čev pa bo navdihnila člane olimpijske 
reprezentance Slovenije Tokio 2020 
za doseganje vrhunskih dosežkov na 
32. olimpijskih igrah nove dobe. Prav 
tako se želi s potovanjem bakle širiti 
vrednote olimpizma, povezovati ljudi, 
prebujati jekleno voljo in navdihovati.
V občino Hajdina je slovenska ba-
kla prispela 18. junija, potem ko jo je 
pred OŠ Hajdina sprejel župan Občine 
mag. Stanislav Glažar. Po kratki uvo-
dni točki učencev OŠ Hajdina je župan 
baklo predal učencem tretje triade, ki 
so jo nato ponesli proti športnemu 
parku ŠD Gerečja vas. Bakla je bila na 
tej poti predana še učencem druge in 

prve triade ter vrtca, pred parkom pa 
še hajdoškim gasilcem. Zadnji štirje 
nosilci bakle so bili Matjaž Rozman, 
športnik leta Občine Hajdina, Franci 
Zupanič, promotor teka in športni de-
lavec, ter Lidija Terbulec in Metka Vido-
vič, gasilki z največ nastopi na gasilskih 
olimpijadah. Vsi skupaj so nato pritekli 
v športni park, kjer je sledila še uradna 
predaja bakle, ki bo nadaljevala svojo 
pot. 
Pohvale vsem tekačem in tekačicam, 
ki so kljub skrajnim poletnim tempe-
raturam suvereno pretekli hajdinsko 
olimpijsko pot. Skupaj so pretekli 
več kot 50 km in si za spomin prislu-
žili olimpijsko zapestnico. Hvala tudi 
vsem navijačem ob poti, ki so tekače 
spodbujali in motivirali.

Sandi Mertelj
Foto: Tadej Tement

V hvaležen spomin

1. Janez Ornik st., Hajdoše 51.
2. Anton Rižner, Slovenja vas 54.
3. Ivan Varžič, Hajdoše 2c.
4. Martin Habjanič, Gerečja vas 75.
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Izpeljana tudi 
že Poletna šola 

nogometa 2021

Športna zveza Občine Hajdina je tudi 
letos organizirala Poletno šolo no-
gometa, in sicer v terminu od 21. do 
24. junija 2021 v športnem parku ŠD 
Gerečja vas. Šole se je letos udeležilo 
okrog 50 otrok v starosti do 11 let.

To je bila že izvedba št. 21, dogajanje 
pa zagotovo ne le nogometno. Ogro-
mno igre, zabave, spoznavanja novih 
prijateljev, druženja, nenogometnih 
veščin, kot so padanja, lovljenja, šta-
fetne igre idr. Na koncu šole pa spet 
spominske majice, pice in obvezno 
fotografiranje. Treninge smo izvajali 
trenerji šole, sta pa se letos med nami 
znašla tudi dva nekdanja najboljša 
igralca iz generacije 2001, Kristjan Li-
pavšek in Rok Mesarič. Zadnji dan šole 
je bilo poskrbljeno tudi za hrano in pi-
jačo, v sproščenem vzdušju pa smo že 
vsi skupaj delali načrte za naprej. Hva-
la lepa vsem, ki so pomagali pri še eni 
izvedbi nogometne šole, vsekakor pa 
tudi Občini Hajdina za celoletno pod-
poro pri delovanju Otroške nogome-
tne šole Golgeter Hajdina.

Sandi Mertelj

Najmlajša ekipa s Sandijem Merteljem

Že nekoliko bolj izkušeni mladi nogometaši s trenerjem Tonijem Lipavškom

Še skupinski posnetek pred zaključno zabavo …
Foto: TM

Nogometni navdušenci v družbi trenerja Aleša Verleka.

Zaključek 14. sezone ONŠ Golgeter Hajdina
Končana je že 14. zaporedna sezona delovanja ONŠ Golgeter Hajdina. V tej »korona« sezoni smo v tekmovanju MNZ Ptuj 
in NZS nastopili z desetimi selekcijami v vseh starostnih kategorijah, od najmlajših cicibanov U7 vse do mladincev U19.

Vključenih je bilo več kot 150 otrok iz 
naše Občine Hajdina in bližnje oko-
lice, kar priča o tem, da je bilo prete-
klo delo opravljeno več kot odlično. 
Osnovni cilji delovanja naše šole so 
tudi v letošnji sezoni bili enaki, to je, 
da so se otroci dobro počutili pri nas, 
da so uživali v igranju nogometa ter 
da so se znova in znova vračali na no-
gometna igrišča. Predvsem pri mlaj-
ših starostnih kategorijah do U13 re-
zultati tudi letos niso bili v ospredju, 
pomembnejša sta bila igra in učenje. 
Z mladinsko ekipo U19 in kadetsko 
U17 smo v letošnji sezoni nastopili v 
2. SML/2. SKL, kjer je bil zaradi epide-
mije odigran le enokrožni sistem. Rav-
no zaradi tega bomo tudi v naslednji 
sezoni nastopali v tej ligi. Sicer pa je 
bila zaradi epidemije covida-19 celo-
tna letošnja sezona zelo okrnjena, lige 
v MNZ Ptuj so bile prekinjene prak-
tično od oktobra 2020 in se niso več 
nadaljevale. Ponovni treningi so bili 
možni šele od marca naprej. 

Tekem ni bilo, manjkali pa so tudi 
številni turnirji, priprave in vsi drugi 
dogodki, ki spadajo v celoletno do-
gajanje v nogometni šoli. Kljub temu 
moramo gledati naprej, pred nami je 
nova sezona, predvsem pa upamo, da 
bo ta potekala brez vseh teh zapletov 
z epidemijo.
Prepričan sem, da smo z vidika orga-
nizacije delovanja šole spet naredili 
korak naprej. Strokovno delo po posa-
meznih selekcijah je iz leta v leto bolj-
še, saj so vsi naši trenerji strokovno 

izobraženi in imajo potrebne licence 
za vodenje treningov mlajših katego-
rij. Aplikacija ClubForce, ki smo jo tre-
nerji uporabljali pri svojem delovanju, 
nam je omogočala celovit pregled 
strokovnega dela, hkrati pa je tudi 
ponudila številne evidence udelež-
be na treningih, tekmah, turnirjih idr. 
Vsem otrokom smo tudi v letošnji se-
zoni ponudili nabavo enotne športne 
opreme, za še večjo prepoznavnost 
naše nogometne šole.

Skupinska fotografije ekip od U12 do U15
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Skratka, uspešno smo končali zgodbo številka 14, prihajajo 
pa že novi obrazi, oblikujejo se že nove generacije igralcev 
in z veseljem zremo v hajdinsko nogometno prihodnost. 
Ob koncu še enkrat hvala vsem, ki podpirate to našo uspe-
šno zgodbo, od Občine Hajdina in župana do trenerjev in 
ne nazadnje do vseh staršev in otrok, zaradi katerih se vse 
to tudi dogaja.
Naj se na koncu še enkrat zahvalimo generaciji letnikov 
2002, ki se je letos tudi uradno poslovila od naše šole. To je 
generacija, ki je dala precej odličnih igralcev, ki bodo zago-
tovo tudi v nadaljevanju krojili usodo »hajdinskega nogo-
meta«. Tilen Rajh, Nik Zupanič, Jure Glodež, Filip Vidovič, 
Timi Zorec, Tomas Sagadin, Dario Ivančič, Nik Pavalec in 
drugi so nogometaši, ki sedaj prehajajo v članske ekipe. 
Na tem mestu jim želimo vse dobro in velik hvala za vse. 

Besedilo in foto: Sandi Mertelj
Generacija 2002, ki sedaj prehaja v članske ekipe.

Skupinska fotografija ekip U9 in U10

Del ekipe U8

U17 ONŠ Golgeter Hajdina U19 ONŠ Golgeter Hajdina

Tekme Obkanalskih 
krivolovcev si kar sledijo

Lovna sezona ob ribniku 
Žejnih ribic po prvem maju

Kljub korona dobi in določenim omejitvam smo v RD Žejne 
ribice začeli nekatere aktivnosti, ki so načrtovane za teko-
če leto in jih bomo poskušali izpeljati v zastavljeni obliki.

V Ribiškem društvu Obkanalski krivolovci so ribolovno se-
zono odprli že v začetku maja z ribiškim tekmovanjem, v 
soboto, 29. maja, pa so ob svojem ribniku izpeljali še ribi-
ško tekmo ob dnevu mladosti. Tekma za ribiškega carja je 
bila na praznični 25. junij in takrat so dobili tudi novega 
ribiškega carja. Car leta 2021 je postal Bojan Vratič z ulo-
vljenim krapom 5,80 kg.

Za društveno ligo članov v lovu rib s plovcem se je prijavilo 
12 zainteresiranih ribičev in prvo kolo smo izvedli v nedeljo, 
25. aprila. V ligi iz osebnih razlogov letos ne tekmujeta po 
dosedanjih rezultatih zelo uspešna ribiška člana Jože Gajser 
in Drago Lenart, s tem pa imamo preostali člani več mo-
žnosti za vidnejši uspeh. Prvega maja smo imeli prvomaj-
sko ribolovno tekmo, ki se je je udeležilo 14 tekmovalcev, 
med njimi pa je bila tudi predstavnica nežnejšega spola. Te 
tekme so na sporedu že od začetka društva, z izjemo lan-
skega leta, ko je tekma odpadla. Na vseh tekmah, vključno 
z letošnjo, je pokale za prva tri mesta doniral član društva 
Jože Gajser. Lani zaradi epidemije ni bilo prvomajske tekme, 
so pa bile vse dosedanje pravi vaški praznik s kresom, mla-
jem in družabnimi igrami. Zmagovalec prvomajske tekme 
za leto 2021 je Dejan Šešerko, drugo mesto je osvojil Sandi 
Smodiš, tretje pa Denis Krajnc. Vsem nagrajencem iskrene 
čestitke, preostalim pa več ribiške sreče v prihodnje. 
Tekmovalce sta prišla pozdravit in jim zaželet ribiško srečo 
tudi naddekan Marijan Fesel in kaplan Primož Lorbek. Mor-
da za vse tiste, ki tega še ne veste – Marijan Fesel je zelo 
vnet in uspešen ribič (krapar); kjer iz vode potegne krapa, še 
nekaj dni v vodi ostane luknja, poleg drugega pa je tudi član 
RD Žejne ribice iz Dražencev. Morda še ena zanimivost, da 
se je v društvo letos včlanil mladenič z zanimivim priimkom 
Papež. Mitja prihaja iz Kočic pri Žetalah.
Dušan Černenšek, predsednik Žejnih ribic: »Posamezni ribiči 
smo lovili že pred 25. aprilom, upoštevajoč vsa določila in pri-
poročila NIJZ glede druženja in upoštevanja medsebojne raz-
dalje. Tako je na vsaki strani ribnika kdo lovil in je nepoučeni 
gledalec dobil vtis, kot da smo skregani med seboj. Življenje in 
vse spremljajoče aktivnosti nam trenutno na žalost kroji pan-
demija, tako da je zelo težko in negotovo načrtovati aktivnosti, 
vendar nekako gre in upamo, da bomo tudi to težavo premo-
stili.«

Ignac Habjanič

Hajdinski župnik Marijan Fesel, član RD Žejne ribice, je vnet in zelo uspešen 
ribič.
Foto: arhiv Fesel

Deževna sobota konec maja ribičev ni preveč zmotila in 
ob ribniku v Slovenji vasi se jih je zbralo kar lepo število. 
Med tekmo smo se pogovarjali s predsednikom RD Ob-
kanalski krivolovci Milanom Furekom, ki je bil zadovoljen 
z udeležbo na tekmi, malo manj pa nad ulovom, ki je bil 
dnevu in vremenu primeren. Najboljše ribiče so po tekmi 
čakali izvirni pokali, ob tem pa tudi dobra ponudba v ribi-
ški kuhinji. Nič kaj drugače ni bilo 25. junija, ko so Obaka-
nalski ribiči tekmo za ribiškega carja posvetili tudi dnevu 
državnosti, v znak spoštovanja do domovine pa so ob rib-
niku prižgali še kres.

TM 

Najboljši na majski tekmi, posvečeni dnevu mladosti. Zmagal je izkušeni ribič 
Darko Vukovič, ob njem pa Sebastijan Matajič (na levi) in Jože Gajser (na desni).
Na fotografiji desno je Bojan Vratič, novi ribiški car za leto 2021
Foto: arhiv društva
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Ribiški car je Mitja Papež

V nedeljo, 6. junija, smo člani RD Žejne ribice v Draženski jami na društveni tekmi izbirali novega – naslednjega ribiške-
ga carja društva za leto 2021. V Sloveniji so državnozborske volitve vsaka štiri leta, v ribiško-ribolovnih kolektivih pa je 
to vsakoletna naloga članstva, da iz sodelujočih na tekmi pridobi novega carja, ki pa si mora ta naziv prislužiti z ulovom 
najtežje ribe.

Tekme se je udeležilo 13 članov, med 
njimi tudi ena članica. Tekmovalcem 
so bile dane na razpolago štiri ure, da 
se izkažejo s svojo ribiško spretno-
stjo, izkušnjami in tudi z naklonjeno-
stjo ribiške sreče. Največ od naštetih 
dejavnikov je imel Mitja Papež, ki je s 
4,620 kg težkim krapom zmagal in si 
na ta način prislužil naziv car RD Žej-
ne ribice za leto 2021, prvi spremlje-
valec (drugo mesto) je postal Zvonko 
Mohorko, drugi spremljevalec (tretje 
mesto) pa Jože Gajser. Iskrene če-
stitke dobitnikom pokalov, ki jih je 
tekmovalcem podelil podžupan Ob-
čine Hajdina Franc Krajnc in dodal: 

»Čestitke društvu in predsedniku v 
imenu Občine Hajdina za dogodke 
ribiškega društva in udejanjanje idej 
promocije ribolova, društva in Ob-
čine Hajdina. Majhen, marljiv in idej 
poln kolektiv, na katerega smo pono-
sni tudi na občini.«
BLAGOSLOVLJEN JE CARJEV STOL
Pred podelitvijo pokalov najuspe-
šnejšim ribičem je bila enkratna in 
zanimiva slovesnost – odprtje in 
blagoslov carjevega stola trona, s 
katerega bo novi car eno leto vodil 
in upravljal Ribiško društvo Žejne 
ribice. Blagoslov je opravil hajdinski 
župnik in naddekan Marijan Fesel v 

družbi kaplana Primoža Lorbka. Ma-
rijan Fesel je ob tej priložnosti dejal: 
»Verjetno česa podobnega, kot ima-
mo v naši Draženski jami, ni v bližnji 
in daljni okolici. Iz naravnih kamnov 
izdelan stol, na katerem bo vsako 
leto ustoličen ribiški car, je res nekaj 
posebnega. Ob blagoslovitvi tega 
stola sem dejal, naj bo car ponižen 
in skromen, naj se ne ima za nekaj 
več od drugih, predvsem pa naj bo 
nosilec prijateljstva med ribiči ter lju-
bitelji narave in vodnega življa. Kot 
član RD Žejne ribice sem predlagal, 
da odslej ribiški car s tega ‘prestola’ 
razglaša zmagovalce tekem v ribo-
lovu, ki potekajo v Draženski jami, in 
podeljuje pokale najboljšim.«
Ribiški carjev stol je v kamnoseški 
delavnici Krajnc izdelal oče Srečko, 
pri delu in z idejami pa mu je poma-
gal sin Aleš. Srečko je povedal: »Tudi 
sam sem član društva Žejne ribice. 
Po pogovoru z vodstvom in dogovo-
ru s sinom Alešem smo skupaj prišli 
do ideje, da za carja naredimo njemu 
primerno mesto, s katerega bo lah-
ko – kot se njegovemu veličanstvu 
spodobi – vladal in vodil svoje pod-
ložnike – ribiče. Marsikje sem že lovil 
in menim, da daleč naokoli ni po-
dobnega primera in smo verjetno v 
Dražencih prvi s tem objektom. Sicer 
pa je sin Aleš izklesal tudi občinski 
grb MO Ptuj, ki je pri vhodu v Mestno 
hišo, in ravno v tem času ustvarja slo-
venski gasilski grb.«

Novi ribiški car Mitja Papež: »Vseka-
kor sem ponosen in vesel na osvoji-
tev tega prestižnega ribiškega nazi-
va, saj sem se komaj letos včlanil v 
društvo. Verjemite, ni bilo lahko in 
enostavno premagati teh starih, pre-
kaljenih ribiških mačkov. Po najbolj-
ših močeh se bom trudil izkazano in 
prisluženo zaupanje upravičiti.«
Predsednik RD Žejne ribice Dušan 
Černenšek: »Sam sem v zgodovini 
tega tekmovanja, ki poteka že od 
leta 2007, skupaj z Alešem Stöcklom 
osvojil tri naslove ribiškega carja, 
vendar smo vedno ob ustoličenju 
iskali kakšen stol, kar pa po novem 
ne bo potrebno, zato iskrena hvala in 
zahvala kamnoseški delavnici Krajnc 
za izvedbo in uresničenje tega pro-
jekta.«
Za pogostitev po koncu tekme je 
poskrbela »ribiška« družina Krajnc, 
mama Marjetka in hčerka Nina za 
sladke dobrote, medtem ko sta ata 
Bojan, ki je tudi gospodar društva, 

in sin Denis, ki je poleg drugega tudi 
tajnik društva, za vodo učila plavati 
črve in upala na vidnejšo uvrstitev 
na tekmi. 
Še ena zanimivost, ki se zgodi ver-
jetno zelo redko – tekmovalki Nini 
je krap zagrizel v vabo in pobegnil 
s kompletno navezo (guma, plovec, 

svinec in trnek) in tega krapa je ka-
sneje ujel Zvonko, ki mu je zadoščal 
za osvojitev drugega mesta.    

Ignac Habjanič

Zmagovalci s podeljevalcema nagrad

Skupinska fotografija vseh udeležencev ob blagoslovu carjevega stola in razglasitvi ribiškega carja za leto 2021
Foto: Nina Krajnc

Blagoslov carjevega stola je opravil župnik Marijan Fesel.
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Potovalna lekarna 
Začelo se je poletje. V tem letnem času se veliko ljudi odloči za 
preživljanje počitnic daleč stran od vsakodnevnih skrbi. V tem 
prispevku vas seznanjam s tem, na kaj morate biti pozorni na 
potovanju in kaj vse morate vzeti zraven, da bi bilo nevšečno-
sti čim manj. Posebej moramo biti pozorni, če se odpravljate na 
pot z majhnimi otroki, če ste noseči ali če imate kakšno kronično 
bolezen. Če greste na počitnice v tujino, pa je pomembno, da si 
uredite tudi zdravstveno zavarovanje.
Priprava potovalne lekarne
V naši prtljagi ne sme nikoli zmanjkati prostora za potovalno lekar-
no. Njena vsebina je odvisna od tega, kam bomo potovali, in od 
načina, kako ga bomo preživeli (aktiven dopust, ležanje na plaži).
Potovalno lekarno si pripravimo v torbico, ki bo najbolje zavarova-
la zdravila pred zunanjimi vplivi, kot so sonce, vlaga, toplota. Paziti 
moramo tudi, da ne bo na dosegu otrok. V torbico damo zdravi-
la, ki so v originalni embalaži, skupaj z navodili o pravilni uporabi. 
Poskrbite tudi, da bodo imela zdravila ustrezen rok uporabe. Še 
posebej bodite pozorni na zdravila, ki jih redno uporabljate, in na 
zdravila, za katera je potreben poseben režim shranjevanja (če je 
to na hladnem, jih moramo dati v posebno hladilno torbo).
Vsebina potovalne lekarne 

 – Zdravilo proti povišani telesni temperaturi in bolečinam. 
Zaradi nepredvidljivih okoliščin so na potovanju še posebej 
primerne oblike, ki omogočajo jemanje brez vode in jih lah-
ko raztopino v ustih ali žvečimo. Za otroke na pot vzamemo 
sirupe ali svečke.

 – Zdravilo proti prebavnim težavam, kot sta zaprtje in driska. V 
primeru zastrupitve s hrano ali s pijačo je zelo primerno me-
dicinsko oglje, saj nase veže strupe in bakterije. Poleg probi-
otikov je priporočljivo s seboj vzeti tudi odvajalo, kajti veliko 
ljudi ima na potovanjih težave z zaprtjem, ki so povezane s 
spremembo okolja.

 – Rehidracijski prašek ali šumeče tablete, ki ob driski ali bruha-
nju nadomešča izgubljene minerale in preprečuje dehidraci-
jo. Ta del potovalne lekarne nam bo prav prišel tudi v prime-
rih povečanega znojenja na bolj telesno aktivnih potovanjih.

 – Tablete za prečiščevanje vode, ki lahko v veliki meri omejijo 
nevarnost prebavnih težav ali celo zastrupitve na tveganih 
območjih. 

 – Zdravilo proti potovalni slabosti. Izbiramo lahko med bolj 
naravnimi ali pa močnejšimi. Med naravnimi so tudi akupre-
surne zapestnice, ki se dobijo tako za odrasle kot za otroke. 

 – Zdravila proti alergijam v obliki tablet ali sirupov za otroke. 
Alergijske reakcije na koži lajšajo tudi določeni geli oziroma 
mazila.

 – Prva pomoč, ki mora vsebovati sterilne obveze, gaze in obli-
že, povoje, elastični povoj, razkužilo in škarjice. Na tržišču 
imamo širok izbor obližev. Izbiramo lahko med navadnimi, 
vodoodpornimi, obliži za hitrejše celjenje, za opekline idr. V 
lekarni vam bomo pomagale, da si boste med vsemi izbrali 
za vas najbolj primerne. Velikokrat si pri celjenju lahko po-
magamo tudi z različnimi kremami, geli ali praški. 

 – Termometer. 
 – Pomembno je tudi, da se pred soncem zavarujemo na prime-

ren način. To niso samo kreme z visokim zaščitnim faktorjem, 

ampak tudi odnos do sončenja. Na soncu ni priporočljivo biti 
med 11. in 17. uro. Za zelo svetlopolte je primerna tudi za-
ščita z obleko. Med vsemi kremami, ki so na trgu, izberemo 
pravo za svoj tip kože. Posebej previdne morajo biti osebe, 
ki imajo svetlo polt, saj so pri njih najpogostejše opekline in 
jim nizki faktorji zaščite ne bodo pomagali. Če gremo v kra-
je, ki so blizu ekvatorja, je najboljše, da uporabljamo zaščitni 
faktor 50, tudi če smo temne polti. Posebej pozorni moramo 
biti na otroško kožo, kajti največje poškodbe kože nastanejo 
ravno v otroštvu. Posledice se pokažejo v odrasli dobi.

 – Priporočljiva je tudi primerna zaščita pred piki insektov, kot 
so komarji in klopi. Na trgu obstajajo številni zelo učinkoviti 
in priporočljivi naravni repelenti, za še intenzivnejšo zaščito 
pa so na voljo tudi sintetični pripravki. Poleg zaščite si je ko-
ristno priskrbeti tudi izdelke za nego in zdravljenje po pikih 
insektov. Še posebej na bolj izpostavljenih območjih sveta je 
treba zaščiti pred insekti posvetiti nekoliko večjo pozornost.

 – Pogosto nam na potovanju še kako prav pridejo tudi mazila 
za lajšanje bolečin v mišicah in sklepih, pršila za rane, kom-
binirani izdelki za intimno higieno, pozabiti pa ne gre niti na 
pripomočke za ustno higieno. 

 – V tem nepredvidljivem času ne smemo pozabiti na zaščitne 
maske in razkužila. Razkužilo je v redu, če je v manjši emba-
laži, da je primerno za v torbico. Ne smemo pozabiti, da na 
letalo ne smemo imeti tekočine, ki je večja od sto mililitrov.

PRIPRAVLJENI NA POT
Z vsemi priporočljivimi preventivnimi zdravstvenimi ukrepi in 
ustrezno pripravljeno potovalno lekarno bomo na poti vsekakor 
bolj brez skrbi pa tudi v primeru zdravstvenih težav nam bo lažje 
poskrbeti zase in za svoje sopotnike. Dobro pripravljene nas bodo 
morebitne zdravstvene nevšečnosti veliko težje prikrajšale za užit-
ke na potovanju.             

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

Zg. Hajdina 44a
02 620 78 87

SVETUJEMO ZA VEČ ZDRAVJA

Za otroke med 6. in 10. letom 
Vsak dan med 7.00-15.30 
1.termin: 5.7. 2021 do 9.7.2021 
2. termin:26.7.2021 do 30.7.2021 
Rok prijave: 2.7.2021 in 23.7.2021 

Spoznajte nas na zabavnakmetija.si , na zabavne po-

čitnice pa se prijavite na telefonsko številko  

068 600 790. Mateja 

Poskrbimo za:  
• zajtrk,  
• malico,  
• kosilo,  
• pijačo,  
• sadje in prigrizke,  
• celodnevno animacijo ter varne  
  in pestre ure; 
 Skupaj bomo na svežem zraku 

opazovali, božali in hranili živali,  
v velikem prostoru kuhali, pekli, 
izdelovali različne izdelke, ter se 
povsod zelo, zelo veliko igrali. 

Cena je 30 EUR na dan ali 
100 EUR na teden.  

Narava na 
krožniku

Spoštovane Hajdinčanke, spoštovani 
Hajdinčani,
projekt Narava na krožniku, ki smo ga 
večinoma izvajali na Hajdini, se bliža 
sklepnemu dejanju. V ta namen pro-
jektni partnerji organiziramo krajšo 
zaključno konferenco, ki bo pote-
kala v četrtek, 8. julija 2021, z začet-
kom ob 16. uri na Zabavni kmetiji 
Murko, Zgornja Hajdina 100a.   
Cilj projekta je bila priprava osnov-
nih pogojev za izvajanje izobraže-
valnih vsebin na kmetiji. V projektne 
aktivnosti smo tako vključili otroke 
iz vrtca, učence OŠ Hajdina, njihove 
učitelje, vzgojitelje, upokojence, čla-
ne različnih društev in člane lokalnih 
kmetijskih gospodarstev. 
Rezultate, potek in zanimivosti pro-
jektnih dejavnosti si želimo na ta dan 
deliti tudi z vami, prav tako pa bomo 
na voljo za vaša morebitna vpraša-
nja.

Partnerji: Ljudska univerza Ptuj, Za-
bavna Kmetija Murko Zgornja Haj-
dina, Kmetija Murko Lancova vas in 
Kmetija Furek Zgornja Hajdina vabi-
mo vse zainteresirane, da se nam 
pridružite na tem dogodku. 

Veselimo se snidenja z vami.
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Frizerski studio Tia v novih prostorih v Gerečji vasi
Dobrih šest let je minilo, odkar je mlada podjetnica frizerka Jasmina Horvat v Skorbi pri Gostilni Koštomaj odprla vrata 
Frizerskega studia Tia. Od maja letos je salon preselila na novo lokacijo, v sosednjo Gerečjo vas, kjer ima na razpolago 
več prostora in kjer se ji je pridružila še frizerka Biserka.
Jasmina, izkušena frizerka, ki sledi 
modnim trendom in uživa v svojem 
poklicu, ima za seboj težko obdobje. 
Prestala je kar dve operaciji vratnih 
vretenc, kar jo je postavilo pred dej-
stvo, ali gre v službo za štiri ure ali 
pa si v salonu poišče pomoč. Izbrala 
je drugo možnost. Ker je bil salon v 
Skorbi premajhen, je v bližini začela 
iskati večji prostor. Našla ga je v Gere-
čji vasi, nad gasilskim domom, zraven 
Bara Korner. Prostor oddajajo gasilci, 
ki so skupaj s predsednikom Radom 
Kaisersbergerjem hitro stopili v akcijo 

in prostor preuredili ter pripravili za 
vselitev.
Jasmina pravi, da so jo v Gerečji vasi 
zelo lepo sprejeli, na novi lokaciji se 
počuti odlično, prihajajo tudi nove 
stranke, kar je dober občutek. Verja-
me, da se je dobro odločila. V salonu 
se je Jasmini pridružila še frizerka Bi-
serka, ki je po osmih letih dela v Stu-
diu Real ostala brez službe. Jasmina je 
vesela in zadovoljna, da je našla zane-
sljivo osebo in da je salon lahko odprt 
več časa, kot zmore sama delati.
Dobrodošli v Frizerskem studiu Tia!

Frizerki Jasmina in Biserka v Frizerskem studiu Tia 
v Gerečji vasi

Delovni čas Frizerskega studia Tia je po naročilu, na tel. št. 051 775 335. 
V juliju vam nudijo še akcijske cene: moško striženje 7 EUR, žensko striženje in 
fen 18 EUR, fen frizura 10 EUR, barvanje in striženje 36 EUR. 
Ob obisku salona vsaka stranka prejme še brezplačno kavico po izbiri v Baru 
Korner. 
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Slovenija, vse najboljše

Na občinskem trgu pred PSC Hajdina je bila 22. junija osrednja občinska slovesnost ob dnevu državnosti, posvečena 30. 
obletnici osamosvojitve Slovenije in zaključku šolskega leta. Na odru so se moškemu pevskemu zboru PGD Hajdoše, 
Štajerskim frajtonarjem, recitatorkam Ceciliji Bernjak, Manji Gabrovec (recitirala je pesem Terezije Filipaja) in Janji Bra-
tuša pridružili še učenke in učenci OŠ Hajdina, ki so se s pesmijo, plesom in razigranostjo podali na zaslužene poletne 
počitnice.
»SREČNO, SLOVENIJA«
Slavnostni govorec na slovesnosti je bil župan Občine 
Hajdina mag. Stanislav Glažar. Povedal je, da je dan slo-
venske državnosti morda za večino Slovencev več kot 
zgolj običajen praznik, in dodal, da pa se med vsakdanjimi 
opravki in zahtevnimi preizkušnjami, pred katere nas po-
stavlja življenje, njegovega pomena vedno ne zavedamo 
v celoti. Župan Glažar je nato nadaljeval: »To je dan, ko se 
je sprostila in uresničila tista pozitivna energija, ki jo je v vrsti 
slovenskih rodov snovala politična misel o zedinjeni Sloveniji. 
Eden tistih, ki je o tem že pred desetletji pisal in govoril, je naš 
častni občan, pisatelj, kulturnik, politik, predvsem pa borec 
za samostojno, neodvisno in demokratično Slovenijo, Franc 
Jeza. Ob odprtju spominskega obeležja našemu rojaku, tukaj 
na trgu pred občinsko zgradbo, je takrat slavnostni govornik 
Boris Pahor dejal: Franc Jeza se je v svojih delih zavzemal za 
edini pravi cilj – nastanek slovenske države. 
Boj za samostojno Slovenijo ni bil boj za kakršno koli Sloveni-
jo, ampak za Slovenijo kot demokratično državo in za Slove-
nijo kot odprto družbo. 
Prepričan sem, da moramo na to biti izjemno ponosni. Prav 
je, da na današnji dan, ko praznuje naša dokaj mlada država 
30 let samostojnosti in neodvisnosti, z veseljem povemo, da 
nam je v tem obdobju uspelo doseči zavidljive rezultate na 
številnih področjih življenja in dela. Spomini na grožnje neka-

terih politikov, ki so nam ob naših prizadevanjih za samostoj-
nost napovedovali popoln ekonomski propad, so nedvomno 
še zelo živi. Današnji dan pa je zagotovo priložnost, da vsem 
črnim prerokom s ponosom predstavimo številne uspehe, ki 
smo jih dosegli v kratki zgodovini samostojne države. Vseka-
kor pa so pred nami novi izzivi in prepričan sem, da jih bomo 
s skupnimi močmi tudi uspešno realizirali. Srečno, Slovenija!«
Ravnatelj OŠ Hajdina Mitja Vidovič je na slavnostnem do-
godku osrednjo pozornost namenil učencem hajdinske 
šole, v svojem nagovoru pa povedal: »Ni lepšega zaključ-
ka nekega obdobja, kot je praznovanje. Letos že tridesetič po 
zaključku šolskega leta praznujemo tudi naš državni praznik. 
Čeprav drugačno, tudi zahtevno, polno sprememb, je bilo 
naše šolsko leto zelo uspešno. Za vse doseženo izrekam vsem 
učencem in sodelavcem iskrene čestitke. Ponosen sem na 
vas! Polni novih znanj in doživetij se bodo naši otroci spet za 
nekaj časa prepustili brezskrbnemu poletju. Veseli in hvaležni 
smo, da bo jeseni učence pričakala lepa, sodobna in energet-
sko varčna šola v novi preobleki, z novimi prostori. Prisrčna 
zahvala Občini Hajdina, ki nas vedno podpira in nam omo-
goča dobre pogoje za delo. Vse najboljše, Slovenija, vse naj-
boljše meni, tebi.«

TM 
Foto: Tadej Tement

Na odru je bilo veselo tudi v družbi najmlajše skupi-
ne Štajerskih frajtonarjev.

Župan Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je 
bil slavnostni govorec na prireditvi ob dnevu 

državnosti.



Dan državnosti

Utrinki s hajdinskega odra …
Himno Republike Slovenije so zapeli pevci iz PGD 
Hajdoše.

Župan Glažar je ravnatelju OŠ Hajdina izročil vsto-
pnice za Terme Ptuj, ki so jih zadnji šolski dan prejeli 
vsi hajdinski osnovnošolci.


