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Čestitamo ob prazniku Občine Hajdina!  

Aktualno na področju investicij

Novo šolsko leto v OŠ Hajdina

Hajdinčanke s knjigo rimskih receptov Nekaj dobrega

Jubilej PGD Gerečja vas in PGD Slovenja vas
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UVODNIK 

Novi začetki

Nenehno smo priče spremembam, ki jih 
čutimo tako na ravni celotne družbe kot 
na ravni posameznika. Zadnje obdobje je 
verjetno glede tega še bolj intenzivno, saj 
zaradi epidemije poteka velika družbena 
preobrazba, priča smo novim dejstvom, 
novim navadam, novi realnosti. A spre-
memb nas ne sme biti strah; pa četudi nas 
je, to ne pomeni, da si jih ne želimo. S pravo 
mero poguma in ob pravi podpori lahko 
spremembe prinesejo nove dosežke.
Tudi v Osnovni šoli Hajdina je nekako leto 
sprememb. To smo vzeli kot priložnost, da 
zrastemo kot celota, da se zazremo vase, 
pogledamo, kaj smo delali dobro in kaj že-
limo spremeniti.
Uvod v novo šolsko leto je na osnovni šoli in 
v vrtcu Hajdina potekal pod vtisi, s kakršni-
mi smo končali že prejšnje, torej zelo uspe-
šno, pestro in bogato. V preteklem šolskem 
letu nam je kljub obdobju šolanja na dalja-
vo uspelo izvesti mnogoštevilne aktivnosti 
in ponosni smo lahko na vse skupne dosež-
ke šole in učencev. Tudi naša šolska zgradba 
je že ob koncu prejšnjega šolskega leta ob 
energetski sanaciji zasijala v novi podobi. 
Sedaj nam nudi še prijetnejše bivanje, je 
varčna, svetla, topla. Tako kot mi. 
Medtem ko so poleti učenci uživali zasluže

ne počitnice, so se dela v šoli nadaljevala, 
začeli sta se ureditev mansarde in prido-
bitev novih prostorov, nove učilnice, nove 
knjižnice in multimedijske učilnice.
Glede na naše visoko zastavljene načrte 
smo temu primerno pripravili programe in 
načrte dela. Kot glavne prednostne naloge 
smo si tako v šoli kot v vrtcu v prihodnjem 
obdobju zadali: učenje na prostem, senzi-
bilnost pri delu z učenci s čustveno-vedenj-
skimi težavami in sodelovanje z okoljem. 
Tako smo se pridružili projektu Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo »Poskus uva-
janja tujega jezika v obveznem programu 
in preizkušanje koncepta razširjenega pro-
grama v osnovni šoli«, projektu Erasmus+, 
projektu Dobro sem in projektu Simbioza 
skupnost, s katerimi bomo laže uresničevali 
zastavljene cilje. Gre za zelo konkretne pro-
jekte, ki zahtevajo veliko dela, a hkrati omo-
gočajo velik prispevek k realizaciji vseh na-
ših ciljev. Verjamemo, da boste vsi to kmalu 
tudi občutili.
Veseli smo, da nam trenutni model izvaja-
nja pouka, torej model B, omogoča šolanje 
učencev v šoli, izvedbo vsega razširjenega 
in tudi nadstandardnega programa. V na-
šem vrtcu prav tako potekajo vse aktivnosti 
v polni obliki, dobro delo pa se kaže tudi 

ob zelo povečanem vpisu, ki nas prav tako 
spodbuja k spremembam in povečanju ka-
pacitet.
Verjamemo, da nam bo s podporo lokalne 
skupnosti, ki nam stoji ob strani, in odličnim 
sodelovanjem s starši uspelo izvesti vse 
načrtovane aktivnosti, vse skupaj s ciljem, 
da našim otrokom omogočimo najboljše 
pogoje za učenje, pridobivanje vseživljenj-
skih znanj in veščin. Ker bo kmalu končana 
ureditev novih prostorov v mansardi, ki bo 
še izboljšala naše kapacitete, se lahko vese-
limo še večje kakovosti našega dela. 
S tem želimo prispevati svoj delček k temu, 
da imajo naši učenci dobro odskočno de-
sko za življenje, da sta v našem kraju šola in 
vrtec prepoznana kot institucija, ki povezu-
je in daje oporo tudi vsem drugim organi-
zacijam, društvom in posameznikom.
Hvala vsem, ki prispevate k temu, da lahko 
uresničujemo naše skupne cilje v dobro 
naših otrok. Hvala vsem, ki se trudite, vsak 
na svojem področju, da naša občina živi v 
sodelovanju, skupaj s svojimi ljudmi.
Naj bo to leto priložnost za spremembe, na 
bolje, za vse nas!

Mitja Vidovič, 
ravnatelj OŠ Hajdina z enoto vrtec

HAJDINČAN je glasilo Občine Hajdina.
Člani uredništva: Tatjana Mohorko (odgovorna urednica), dr. Maja Gojkovič, Silvestra 
Brodnjak, Maja Majcen, Magdalena Intihar, Hilda Bedrač, Sandi Mertelj in Jože Mohorič
Lektoriranje: Petra Krajnc 
Tisk: Tiskarna Ekart, d. o. o. 
Oblikovanje in priprava na tisk: Uroš Bunderla, s. p.
Naslov uredništva: Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina, telefon: 02 788 30 
30, telefaks 02 788 30 31, elektronski naslov: uprava@hajdina.si
Glasilo Občine Hajdina je vpisano v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS, pod 
zaporedno številko 1639. V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list 
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) je glasilo 
Hajdinčan uvrščeno v proizvode, od katerih se obračunava in plačuje 9,5-odstotni davek.
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Na seji je bilo sprejeto:
1. Sklepi in zapisnik 14. redne seje.
2. Sklep o oceni izvajanja Občinske-
ga programa varnosti Občine Haj-
dina v letu 2020, s katerim Občinski 
svet Občine Hajdina ocenjuje, da so 
bili doseženi zastavljeni cilji Občin-
skega programa varnosti Občine Haj-
dina za leto 2020.
3. Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini 
najemnine in višini enkratnega na-
domestila o najemu groba ter ku-
pnine za žarni grob na pokopališču 
Hajdina.
Na pokopališču Hajdina so se na novo 
zgradila žarna polja. Žarni grobovi 
so do sedaj bili enotnih mer, ki zna-
šajo 1,60 m dolžine in 0,80 m širine. 
Glede na povpraševanje po manjših 
žarnih grobovih so se zraven žarnih 
grobov že obstoječih mer uredila še 
žarna polja z grobovi dolžine 0,80 m 
in širine 0,80 m. Kupnina teh grobovi 
se mora vključiti v sklep o višini naje-
mnine in višini enkratnega nadome-
stila o najemu groba ter kupnine za 
žarni grob na pokopališču Hajdina. 
Sprejeti sklep se glasi: »Sklep o višini 
najemnine in višini enkratnega nado-
mestila o najemu groba ter kupnine 
za žarni grob na pokopališču Hajdina 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
69/2020) se dopolni tako, da se:

 – v drugem odstavku 1. člena 
doda nova alineja, ki se glasi: 
“enojni žarni grob 44,00 EUR”;

 – v drugem odstavku 2. člena 
doda nova alineja, ki se glasi: 
“enojni žarni grob 53,00 EUR”;

 – v 3. členu doda nova točka, ki se 
glasi: »dolžine 0,80 m in širine 
0,80 m 354,00 EUR”.«

4. Sklep o prenehanju dolžnosti 
člana in o imenovanju nove članice 

v Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu. Alešu Sakelšku za-
radi prenehanja delovnega razmerja 
v OŠ Hajdina preneha mandat člana 
v Svetu za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu. V Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu se ime-
nuje nova članica Janja Bratuša.
Mandatna doba imenovane v Svetu 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu traja do izteka mandata 
sveta v sedanji sestavi.
5. Sklep o priznanjih Občine Hajdi-
na za leto 2021. 
Bronasti grb prejmejo:

 – Nataša Kolar za dolgoletno stro-
kovno delo v Društvu žena in 
deklet Občine Hajdina,

 – Mojca Vomer Gojkovič za dolgo-
letno strokovno delo v Društvu 
žena in deklet Občine Hajdina,

 – Jože Majerhofer za večletno 
delo v Planinskem društvu Haj-
dina in na drugih področjih 
družbenega življenja,

 – Renata Gabrovec za večletno 
aktivno delo na kulturnem in 
vaškem področju, 

 – Slavko Burjan za posebne zaslu-
ge in dejanja na različnih podro-
čjih dela in življenja v občini.

Zlati grb prejmejo:
 – Stanislav Glažar st. za opravlje-

no delo na področjih gasilstva, 
športa in lokalne samouprave, 

 – PGD Slovenja vas za 50-letno 
delovanje društva,

 – LD Boris Kidrič za 70-letno delo-
vanje društva,

 – PGD Gerečja vas za 90-letno 
uspešno delovanje društva.

6. Sklep o priznanjih za najlepše 
urejeno vaško skupnost in za naj-
lepše urejene objekte v Občini Haj-

dina za leto 2021.
Priznanja za najlepše urejeno va-
ško skupnost in za najlepše urejene 
objekte v Občini Hajdina prejmejo:

 – Vaška skupnost Slovenja vas – 
priznanje za najlepše urejeno 
vaško skupnost,

 – Roman Glažar, s. p., Prehrana ži-
vali, Hajdoše 46a – priznanje za 
vzorno urejen poslovni objekt,

 – Kmetija Zupanič, Skorba 15 – 
priznanje za vzorno urejeno 
kmetijo,

 – Špela Herga in Albin Potrč, Haj-
doše 21 – zlata vrtnica za vzorno 
urejeno stanovanjsko hišo,

 – Jasmina Mlinarič in Matej Maj-
cen, Gerečja vas 39d – srebrna 
vrtnica za vzorno urejeno stano-
vanjsko hišo,

 – Družina Kostanjevec, Draženci 
92 – bronasta vrtnica za vzorno 
urejeno stanovanjsko hišo,

 – Anita in Boštjan Zelenko, Skorba 
13 – bronasta vrtnica za vzorno 
urejeno stanovanjsko hišo.

7. Sklep o potrditvi Strategije ak-
tivnega staranja v Občini Hajdina 
2022–2026. Projekt Občina Hajdina, 
prijazna do starejših je strateški ra-
zvojni projekt kot strategija aktivne-
ga staranja Občine Hajdina. Namen 
tega projekta je zagotoviti socialno 
vključenost starejših prebivalcev Ob-
čine Hajdina ter jim zagotoviti pogo-
je za kakovostno staranje in oskrbo. 

Občinski svet se je seznanil s Poroči-
lom o izvrševanju proračuna Obči-
ne Hajdina za januar–junij 2021.

Občinska uprava

Septembrska seja Občinskega sveta

15. redna seja Občinskega sveta Občine Hajdina je potekala 29. septembra 2021 z začetkom ob 17. uri v sejni sobi ob-
čine Hajdina.

Pločnik se bo izvedel v širini 1,60 m in dolžini 600,00 m. 
Kot je na podpisu pogodbe poudaril župan mag. Stanislav 
Glažar, je namen izgradnje pločnika, da se omogoči varna 
šolska pot šoloobveznim otrokom iz naselja Sp. Hajdina 
kakor tudi drugim pešcem in invalidom, ki uporabljajo to 
pot.
Hkrati se bo izvedla še rekonstrukcija javne razsvetljave in 
TK-omrežja v lasti operaterjev Telekom in Telemach, je še 
povedal župan Glažar in dodal, da se bodo zemeljska dela 
izvajala pod arheološkim nadzorom, saj območje naselja 
Spodnja Hajdina spada pod spomenik državnega pome-
na.

TM

V prostorih občine Hajdina je potekal podpis pogodbe za izgradnjo pločnika na 
Sp. Hajdini.
Foto: arhiv občinske uprave

Podpis pogodbe za 
izgradnjo pločnika na Sp. 

Hajdini
Za projekt »Izgradnja pločnika Spodnja Hajdina na odce-
pu kapela–glavna cesta« je bila v prvi polovici septembra 
podpisana pogodba z izbranim izvajalcem BM Asfalt, as-
faltiranje, d. o. o. Pogodbena vrednost znaša 77.956,09 
EUR z DDV.

S Cestnim podjetjem Ptuj 
podpisani pogodbi za 
dela v občini Hajdina

Župan Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar in izvršni di-
rektor Cestnega podjetja Ptuj Branko Veselič sta 16. sep-
tembra podpisala kar dve pogodbi – za rekonstrukcijo ce-
ste na odseku Križ–Gerečja vas in za izgradnjo komunalne 
infrastrukture na območju pri PSC Hajdina, kjer bo zrastlo 
stanovanjsko naselje.
Najprej sta podpisala pogodbo za izvedbo rekonstrukcije 
ceste LC 328 261, Križ–Gerečja vas, v dolžini 650 metrov. 
Izvajalec je bil izbran na osnovi javnega razpisa, objavlje-
nega na portalu javnih naročil. Skupna pogodbena cena 
za izvedbo naročila znaša 88 tisoč evrov, dela pa naj bi 
končali do 31. decembra 2021.
Občina Hajdina je drugo pogodbo s Cestnim podjetjem 
Ptuj podpisala za izgradnjo komunalne infrastrukture na 
območju S-P10-S8/2 Hajdina, ki leži ob Poslovno-stano-
vanjskem centru Hajdina. Skupna pogodbena cena za iz-
vedbo naročila znaša okrog 186 tisoč evrov. V prvi fazi bo 
zgrajena glavna dovozna cesta, poleg tega pa še fekalna in 
meteorna kanalizacija ter vodovod. Z izgradnjo komunal-
ne infrastrukture se bo investitorjema omogočila gradnja 
stanovanjskih objektov na tem zazidalnem območju in bo 
lahko še letos začel gradnjo štirih stanovanjskih enot.

TM

Župan mag. Stanislav Glažar je z Brankom Veseličem, izvršnim direktorjem CP 
Ptuj, podpisal pogodbi za začetek del v septembru.

Foto: arhiv občinske uprave
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OGRAJA – ŠPORTNI PARK HAJDOŠE
V Športnem parku Hajdoše je bila letos poleti nabavljena 
in postavljena panelna ograja. 

REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA ODSEK 1 PTUJ–
HAJDINA–KIDRIČEVO–MAJŠPERK
V septembru je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko izdala odločitev o podpori operacije 
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje 
trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 1 Ptuj–
Hajdina–Kidričevo–Majšperk. Namen projekta je izgradnja 
regionalne kolesarske povezave med Mestno občino Ptuj, 
Občino Hajdina, Občino Kidričevo in Občino Majšperk za 
zagotavljanje dnevne mobilnosti med Ptujem kot regij-
skim središčem z izobraževalnimi, upravnimi, storitvenimi 
dejavnostmi z zalednimi gravitacijskimi naselji in sose-
dnjimi občinami. Smiselna, varna in udobna kolesarska 
povezava bo zagotavljala zvezno povezavo središčnega 
mestnega naselja Ptuj s sosednjimi občinami, iz katerih 

potekajo dnevne migracije v središče regionalnega pome-
na. 
V predmetni operaciji je predvidena vzpostavitev 23,40 km 
novih kolesarskih povezav (Ptuj: 2,61 km, Hajdina: 1,84 km, 
Kidričevo: 14,76 km, Majšperk: 4,20 km). V projektu bodo 
vzpostavljeni tudi trije novi premostitveni objekti (brv čez 
potok Polskava – Kidričevo, brv čez Framski potok – Kidri-
čevo in brv čez Studenčnico – Ptuj) in razširitev že obsto-
ječega mostu (čez Dravinjo – Majšperk). Skupna vrednost 
projekta znaša 8.782.477,29 EUR z DDV. Naložbo sofinan-
cirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Republika Slovenija. 

V Mestni občini Ptuj je 6. 10. 2021 potekal podpis gradbe-
ne pogodbe za izvedbo projekta Gradnja regionalnih ko-
lesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v 
Spodnjem Podravju odsek 1 Ptuj–Hajdina–Kidričevo–Maj-
šperk s Cestnim podjetjem Ptuj, d. d. Vrednost gradbene 
pogodbe znaša 8.064.206,06 EUR z DDV. Izvajalec mora 
dela končati najkasneje do 31. 3. 2023.

REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA OSNOVNE ŠOLE HAJ-
DINA

Končana je izvedba rekonstrukcije podstrešja Osnovne 
šole Hajdina, ki jo je izvajalo podjetje AROL, d. o. o. Z iz-
vedbo rekonstrukcije podstrešja je šola pridobila skoraj 
400 kvadratnih metrov dodatnih prostorov – dodatno 
učilnico, multimedijsko učilnico in knjižnico, uredil se je 
prehod med podstrešjem in novim delom šole, vgrajeno 
pa je tudi osebno dvigalo.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo 
sklep o izboru predlogov dodatnih projektov za sofinan-
ciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki 

Sloveniji v proračunskem obdobju 2022–2024. Med iz-
branimi predlogi je tudi projekt Občine Hajdina, in sicer 
Rekonstrukcija podstrešja Osnovne šole Hajdina. Znesek 
sofinanciranja MIZŠ je predviden v višini 288.157,62 EUR.

REKONSTRUKCIJA CESTE LC 328 261, KRIŽ–GEREČJA 
VAS 
Občina Hajdina je 16. 9. 2021 s Cestnim podjetjem Ptuj, 
d. d., podpisala pogodbo za izvedbo rekonstrukcije ceste 
LC 328 261, križ–Gerečja vas, v dolžini 650 metrov. Izvaja-
lec je bil izbran na osnovi javnega razpisa, objavljenega 
na portalu javnih naročil. Skupna pogodbena cena za iz-
vedbo naročila znaša 88.968,51 EUR z DDV. Dokončanje 
del je predvideno do 31. 12. 2021. V času izvajanja del bo 
popolna zapora ceste na predmetnem odseku.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTOR-
SKEGA NAČRTA OBČINE HAJDINA, PRVE SPREMEMBE 
IN DOPOLNITVE 
Župan Občine Hajdina je 8. 7. 2021 sprejel sklep o za-
četku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta (OPN) Občine Hajdina, prve spre-
membe in dopolnitve. S sklepom se je začel postopek 
priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostor-
skega načrta in potrdila so se Izhodišča za spremembe in 
dopolnitve OPN Hajdina, ki jih je izdelala družba Umarh, 
d. o. o., in so objavljena na spletni strani Občine Hajdina 
od aprila. Po sprejetju sklepa je bilo gradivo poslano na 
Ministrstvo za okolje in prostor in začelo se je zbiranje 
mnenj nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomemb-
nejših vplivov na okolje. 
V septembru je bila na Ministrstvo za okolje in prostor 
poslana vloga za pridobitev odločitve glede izvedbe 
celovite presoje vplivov na okolje. Če bo ministrstvo za 
okolje in prostor izdalo odločitev, da je treba izvesti ce-
lovito presojo vplivov na okolje, bomo začeli postopek 
izdelave celovite presoje vplivov na okolje, sočasno pa 
bo izdelan tudi osnutek sprememb in dopolnitev Občin-
skega prostorskega načrta Občine Hajdina, prve spre-
membe in dopolnitve. Oba dokumenta bosta po izdelavi 
javno objavljena. Tej fazi sledijo še izdelava dopolnjene-
ga osnutka, izdelava predloga sprememb in dopolnitev 
OPN ter izdelava usklajenega predloga sprememb in do-
polnitev OPN.

Ob vhodu v Športni park Hajdoše in ob njem že stoji nova panelna ograja.

Aktualno na področju investicij

V Občini Hajdina je trenutno odprtih kar nekaj investicij, največ v cestni infrastrukturi, uspešno pa sta končani energet-
ska sanacija na OŠ Hajdina in rekonstrukcija na podstrešju šolske zgradbe. V jesenski številki Hajdinčana predstavljamo 
nekatere investicije in utrip dogajanja na terenu.

6. oktobra je bil v ptujski mestni hiši podpis gradbene pogodbe za izvedbo 
projekta Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne 
mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 1 Ptuj–Hajdina–Kidričevo–Majšperk, 
in sicer s Cestnim podjetjem Ptuj.Končana so tudi obnovitvena dela na šolski mansardi.

Energetska sanacija na OŠ Hajdina je končana.

Delavci Cestnega podjetja Ptuj že izvajajo rekonstrukcijo ceste križ–Gerečja vas.
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POLNILNA POSTAJA ZA ELEKTRIČNA VOZILA – PRISPEVEK 
NA PODROČJU TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN POLNILNE 
INFRASTRUKTURE
V letu 2017 je Občina Hajdina postavila polnilno postajo za 
električna vozila. Celotno vrednost postaje v višini 4.985,00 
EUR je sofinanciral Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.
Skupaj z lastniki vozil smo prispevali k zmanjševanju nega-
tivnih vplivov prometa na zdravje in podnebje ter naredili 
nekaj dobrega za planet. Občina Hajdina je pri tem naredila 
pomemben in merljiv rezultat.
V prvih osmih mesecih letošnjega leta je bilo na polnilnici 
189 polnjenj, kjer so vozniki prejeli 3.919,93 kWh brezplačne 
električne energije, s katero so prevozili približno 26.132,87 
km in prihranili 10,45 t CO2.
Podatke je posredovala Anja Molan, strokovna sodelavka za 
komunikacijo s strankami podjetja Imperla, d. o. o., Elevat, Trg 
svobode 26, Slovenska Bistrica, ki upravlja polnilnico.
Občane prosimo, da podajo svoje želje še po kakšni novi polnil-
nici in njeni lokaciji na območju Občine Hajdina.

IZGRADNJA PLOČNIKA NA SPODNJI HAJDINI, ODCEP KA-
PELA–GLAVNA CESTA
Projekt izgradnja pločnika Spodnja Hajdina, odcep kapela–
glavna cesta, obsega razširitev lokalnih cest LC 328 251 in LC 
328 252 zaradi izgradnje pločnika v širini 1,60 metra in dol-
žini 610 metrov. Pločnik bo izveden v enakem nivoju, kot je 
obstoječa lokalna cesta, in bo ločen s talno označbo – črto. 
Potekal bo po levi strani cestišča gledano od kapele proti 
glavni cesti v celotni dolžini trase. Namen izgradnje pločnika 
je predvsem v tem, da se poskrbi za varnost šolskih otrok in 
drugih udeležencev v prometu. Izgrajen pločnik bo po kon-
čani gradnji prevzel vlogo varne šolske poti za učence OŠ 
Hajdina. 
Da bo poskrbljeno za čim večjo varnost, se bo pred kape-
lo na lokalni cesti LC 328 201, ki poteka proti igrišču, pred 
ostrim in nepreglednim ovinkom talno označil nov prehod 
za pešce. Do sedaj je najbližji prehod za pešce od predvide-
nega prehoda oddaljen okrog 200 metrov.
Prav tako bo na lokaciji obstoječega avtobusnega postaja-
lišča za šolarje, ki je obeleženo na cestišču, zgrajeno novo 
avtobusno čakališče izven cestišča. Glede na to, da se pro-
jekt izvaja na lokaciji Spodnja Hajdina, dela potekajo pod 
budnim nadzorom arheologov.
Zaradi boljše osvetljenosti nove površine so se zamenjala 
stara svetila višine 5 metrov s 7-metrskimi svetili.
Ob upoštevanju, da so se dela na izgradnji komunalne in-
frastrukture na Spodnji Hajdini začela že davnega leta 2000, 
pa bode v oči stanje zračnih bakrenih vodov operaterja Te-
lekom, ki so še v zraku.

V letu 2017 je Občina Hajdina postavila polnilno postajo za električna vozila in 
ta je vedno bolj zasedena.

Da bi se ti vodi odstranili, saj kazijo videz naselja kakor 
tudi predstavljajo nevarnost porušitve, se je Telekom od-
ločil, da med gradnjo pločnika položi cevno kanalizacijo 
za TK-kable do naročnikov, ki so še priključeni na njihovo 
bakreno omrežje.
Vse občane, ki so še priključeni na bakreno omrežje, 
zato prosimo, da se priključijo na tako imenovano op-
tiko, kajti šele takrat bo Telekom odstranil zračne vode.

IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE IN POLOŽITEV ZRAČ-
NIH NN-VODOV V ZEMLJO V DRAŽENCIH
V naselju Draženci, na lokaciji Logar, Habrič in Zgornja Haj-
dina (del razpršene gradnje – h. št. od 35 do 37), potekata 
izgradnja javne razsvetljave in položitev zračnih NN-vodov 
v zemljo.
V sodelovanju Elektra Maribor, d. d., PE Ptuj, pri projektu 
Preureditev NN 239/400 V razvoda Draženci 6-Logar (t-
481) in Habrič, smo izgradili tudi javno razsvetljavo s posta-
vitvijo 33 novih svetilk. Glede na to, da je možnost izkopa 
zaradi prostorske stiske v cestnem svetu dovoljevala izkop 
le enega jarka, smo k sodelovanju povabili tudi Telemach 
in Telekom. V skupnem projektu se je pridružil le Telekom.
Tako se je v skupni jarek dolžine 1.612 metrov položilo NN-
-omrežje in komunikacijsko omrežje Telekoma, ki je sedaj 
potekalo zračno in se je po končanju del odstranilo.
Na željo lastnikov kmetijskih zemljišč, ki ležijo na komasa-
cijskem območju Hajdina 4, se bodo odstranili tudi leseni 
drogovi, ki so jim do zdaj onemogočali normalno obdela-
vo zemljišč.
Ob zaključku projekta se posebej zahvaljujemo stano-
valcem ob trasi izkopov za sodelovanje, razumevanje in 
predvsem za potrpežljivost (žal je ob izvajanju del prišlo 
do prekinitve TK-signala).

Na Spodnji Hajdini poteka izgradnja pločnika, na odcepu kapela–glavna cesta.

Na odcepu kapela–vrtnarstvo Zupanič na Sp. Hajdini bo kmalu spremenjen 
prometni režim. Promet bo potekal enosmerno v smeri kapele.

OPOZORILO

Med gradnjo in po njej bo na odcepu kapela–vrtnarstvo Zu-
panič spremenjen prometni režim, tako da bo promet potekal 
enosmerno v smeri kapele. Potek novega prometnega režima 
bo objavljen v medijih.

V naselju Draženci, na lokaciji Logar, Habrič in Zgornja Hajdina, potekata izgra-
dnja javne razsvetljave in položitev zračnih NN-vodov v zemljo.
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Zaradi zapolnjenosti obstoječih žarnih grobov se je izgra-
dilo novo žarno polje, kjer je vgrajenih 14 dvojnih žarnih 
niš in 27 enojnih žarnih niš.
Do novega žarnega polja je izvedena tlakovana potka. Za-
čela se je tudi zamenjava ograje iz dotrajanih cipres z la-
melno ograjo, ki smo jo postavili pri novem žarnem polju. 
Zamenjavo cipres bomo nadaljevali postopoma.

STANJE PROJEKTA »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE 
VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA HAJDINA«
Glede na mnoga vprašanja občanov naselij Slovenja vas, 
Skorba in Hajdoše, predvsem pa, kdaj se bo začela gradnja 
kanalizacije, vas obveščamo, da trenutno poteka postopek 

izbire izvajalca za gradbena dela, gradbeni nadzor, varstvo 
pri delu in službe za stike z javnostjo v skladu z Zakonom o 
javnem naročanju (ZJN-3).
Če bo postopek stekel brez pritožb oz. revizije, bi bili iz-
vajalci izbrani do konca leta 2021. Po izbiri izvajalcev bo 
izdelan podrobnejši terminski načrt izvedbe za vsak kanal 
posebej.
Pred začetkom del boste pisno seznanjeni z začetkom del 
v vaši ulici.

ASFALTIRANJE CESTE KNEZ–KOROŠEC
V avgustu se je v Slovenji vasi asfaltirala kategorizirana jav-
na pot Knez–Korošec v dolžini 155 metrov. Vzporedno z 
deli za asfaltiranje se je uredila tudi komunalna infrastruk-
tura – položitev manjkajočih vodovodnih cevi na nezazi-
dane gradbene parcele, telekomunikacijskih cevi in kabla 
za postavitev javne razsvetljave.

IZGRADNJA VODOVODA IN DVEH HIDRANTOV V NASE-
LJU DRAŽENCI
V naselju Draženci so se položile nove vodovodne cevi 
PE 110 mm v dolžini 273 metrov na lokaciji od h. št. 21d 
do h. št. 51b. Postavila sta se tudi dva hidranta, saj na tem 
območju ni bilo do zdaj nobenega hidranta.
S to investicijo so se izboljšali hidravlični pogoji (tlak) za 
obstoječe uporabnike, ki so do sedaj imeli probleme pri 
dobavi vode, nekaj gradbenim parcelam pa se bo omo-
gočil priključek na vodovodno omrežje.

ZAČETEK IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
NA ZAZIDALNEM OBMOČJU S-P10-S2 HAJDINA
Z veseljem sporočamo novico, da se je na zazidalnem 
območju S-P10-S2 Hajdina (območje ob PSC Hajdina) za-
čela izgradnja komunalne infrastrukture. Po dolgih letih 
postopkov in preprek za začetek gradnje stanovanjskih 
objektov na tem območju sta se investitorja odločila, 
da še letos začneta gradnjo stanovanjskega objekta G. 
Predvidena gradnja predstavlja za Občino Hajdina veliko 
pridobitev, zato je občina vsa ta leta podpirala začetek 
gradnje. S spremembo OPPN je občina sprejela na pod-
lagi veljavne zakonodaje Program opremljanja stavbnih 
zemljišč na zazidalnem območju S-P10-S2 Hajdina, ki je 
podlaga za izračun komunalnega prispevka samo za to 
območje.
Občina Hajdina pridobljena sredstva iz naslova komu-
nalnega prispevka tako vlaga v to območje za izgradnjo 
kanalizacije (fekalne in meteorne), cest, pločnikov, vodo-
voda in javne razsvetljave.
Občina bo vlagala sredstva v to območje skladno z dina-
miko plačil komunalnega prispevka.
Z deli se bo izvedla I. faza komunalne opreme zazidal-

nega območja, s čimer se bo prihodnjim investitorjem 
omogočila nemotena gradnja stanovanjskih objektov.

INVESTICIJSKA VLAGANJA NA POKOPALIŠČU HAJDINA 
V LETU 2021
Občina Hajdina je letos začela oblikovanje dokončne po-
dobe pokopališča Hajdina. V idejni zasnovi, ki je zajela 
nadaljevanje izgradnje žarnih polj, žarnih zidov, prostora 
za posip, razširitev cvetličarne, nadstreška pri mrliški veži-
ci, območja klasičnih grobov in prometa okrog pokopali-
šča z ureditvijo asfaltirane poti ter parkirišči z ozelenitvijo 
(zasaditvijo dreves), so prikazana vsa območje nadaljnje-
ga urejanja. V želji, da bo dokončna podoba pokopališča 
funkcionalno zaznana kot prostor za pokope umrlih in 
bo odsevala zgodovino naselij, ljudi in njihovih običajev 
skozi čas ter bo predstavljala kulturo in zgodovino, saj je 
muzej na odprtem, osnovno idejo še usklajujemo.
Zavedamo se, da z vidika upravljanja pokopališča to 
pomeni, da ni dovolj, da ponudimo le prostor, ampak 
je treba zagotoviti ustrezno umirjeno urejenost okolja, 
možnost varne uporabe različnih dodatnih rekvizitov in 
predvsem infrastrukturo, ki zagotavlja več, kot le grob. 
Prav tako je treba spremljati razvoj kulture in pojava mo-
rebitnih posebnih skupin uporabnikov, ki imajo speci-
fične želje po uporabi pokopališča. (Vir: avtorica članka 
Lidija Pliberšek, Večer, 8. 10. 2005)

Izgradnja vodovoda in dveh hidrantov v naselju Draženci

V avgustu je bil v naselju Slovenja vas asfaltiran odsek javne poti Knez–Korošec 
v dolžini 155 metrov.

Dela potekajo na hajdinskem pokopališču, kjer je izgrajeno novo žarno polje, ki 
nudi 14 dvojnih in 27 enojnih žarnih niš.

Vrtiljak v Slovenji vasi. V središču Slovenje vasi smo ob obstoječih igralih name-
stili vrtiljak - novo igralo za najmlajše obiskovalce parka

Da bo Občina Hajdina izpolnila svoje obveznosti iz 
naslova projekta in pridobila nepovratna sredstva, 
se je zavezala, da bodo do konca leta 2023 priključe-
ni na kanalizacijski sistem Hajdina vsi, ki se jim bo z 
gradnjo kanalizacije to omogočilo, kot tudi tisti, ki že 
imajo zdaj to možnost, pa se še niso priključili. Zato 
še enkrat pozivamo vsa tista gospodinjstva, ki imajo 
možnost priključitve na kanalizacijski sistem, da se 
priključijo in se tako izognejo nepotrebnemu plačilu 
kazni.

Na zazidalnem območju ob PSC Hajdina smo začeli izgradnjo komunalne in-
frastrukture.
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V začetku oktobra so se začela gradbena dela pri ŠD Skorba, kjer bo izgrajen 
prizidek h garderobam športnega objekta.

GRADNJA PRIZIDKA H GARDEROBAM ŠD SKORBA
7. oktobra se je začela gradnja prizidka h garderobam ŠD 
Skorba. Z gradnjo prizidka bodo klubski prostori prido-
bili prepotrebne sanitarije, moški in ženski WC ter garažo 
za motorno kosilnico.
Občina Hajdina je na javnem razpisu Fundacije za šport 
za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin v 
naravi v letih 2021, 2022 in 2023 za izvedbo projekta pri-
dobila 11.264,00 EUR sofinancerskih sredstev.

 Občinska uprava

Občina Hajdina je k sodelovanju povabila Območno gasilsko zvezo Ptuj, Gasilsko zvezo Cestica in Občino Cestica iz Hr-
vaške. Celotno partnerstvo se bo prijavilo na razpis Interreg Slovenija - Hrvaška s projektom Varno ob Dravi, vrednim 
nekaj več kot 950.000 evrov. Podpis pripravljene projektne vloge med sodelujočimi partnerji v projektu je bil na Hajdini 
v ponedeljek, 11. oktobra.

IZJAVA ZA JAVNOST

Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Duplek in Občine Hajdina

Energetska sanacija javnih objektov Občine Duplek in Občine Hajdina je uspešno končana. Občina Du-
plek in Občina Hajdina sta uspešno realizirali načrtovano investicijo v projektu Celovita energetska 
prenova javnih objektov v lasti občin. Projekt v vrednosti približno dva milijona evrov predstavlja ener-
getsko obnovo petih javnih stavb in je potekal v javno-zasebnem partnerstvu občin z zasebnim podje-
tjem Plistor, d. o. o. 
Po projektu celovite energetske prenove so energetsko prenovljeni objekti OŠ Hajdina, Vrtec Hajdina, OŠ 
Sp. Duplek, OŠ Sp. Duplek POŠ Žitečka vas in OŠ Korena. 
Projekt obravnava tehnološke kakor tudi gradbene ukrepe, za katere sta občini pridobili nepovratna kohe-
zijska sredstva v višini 49 % investicije, saj je bil projekt pripravljen in izveden v skladu z določili programa 
Energetske prenove javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne 
perspektive 2014–2020. 
Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove na javnih objektih so izvedba toplotne izolacije fasad, zame-
njave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, vgra-
dnja ali prenova učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnja toplo-
tnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave in vgradnja sistema za energetsko upravljanje.
Projekt energetske prenove javnih objektov Občine Duplek in Občine Hajdina je izveden po principu javno-
-zasebnega partnerstva (JZP) v 15-letnem koncesijskem obdobju. Zasebni partner investira v energetsko 
prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner 
pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stro-
ških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije 
zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novovgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav in sistemov.
Energetska sanacija je že izboljšala bivalne pogoje, prispevala bo k prihranku energije in zmanjšala onesna-
ževanje okolja. Po pripravljenih izračunih bo sanacija prispevala k zmanjšanju toplogrednih plinov v višini 
245 ton CO2 letno, kar je enako količini CO2, ki bi jo letno vsrkalo 14.000 dreves ali 33 hektarjev gozda.

Občina Hajdina bo sodelovala v novem čezmejnem 
projektu

»Projekt je osredotočen na področje 
naravnih nesreč, predvsem poplav 
in vetrolomov, ki povzročajo največ 
težav na področju partnerstva. Bi-
stvo projekta je povečanje varnosti 
prebivalcev za območje partnerstva 
na področju zaščite in reševanja, kar 
se bo doseglo z oblikovano novo 
čezmejno strukturo in modelom. 

Oblikovalo se bo čezmejno partner-
stvo, ki si bo med seboj pomagalo 
v primeru naravnih nesreč. Za to bo 
oblikovan tudi čezmejni operativni 
sestav, katerega delovanje se bo sko-
zi projekt natančneje opredelilo. 
V okviru projekta gre za nakup različ-
ne opreme, ki bo prispevala k boljši 
tehnični opremljenosti gasilskih or-

ganizacij. Z različnimi usposabljanji 
pa se bodo nadgradile tudi znanje in 
veščine gasilcev. Skozi demonstracij-
ske vaje in druge aktivnosti komuni-
kacije se bo o problematiki naravnih 
nesreč ozaveščala tudi splošno jav-
nost,« je pojasnila Tjaša Glažar, koor-
dinatorica v projektu.

TM 

V občini Hajdina je bil podpis pripravljene projektne vloge partnerjev, ki se sku-
paj prijavljajo na razpis Interreg Slovenija - Hrvaška s projektom Varno ob Dravi.

Energetska sanacija na zgradbi OŠ Hajdina, ki se je začela letos spomladi, je 
uspešno končana. Foto: TM
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Pomembna sprememba zakona je 
dvig globe zaradi nepravilne upora-
be mobilnega telefona med vožnjo, 
ki je za voznika motornega vozila, 
učitelja vožnje in spremljevalca vo-
znika z dosedanjih 120 evrov po-
večana na 250 evrov, slednjim se 
izreče tudi stranska sankcija treh 
kazenskih točk, prav tako se z globo 
120 evrov zaradi nepravilne upora-
be mobitela kaznuje voznik, ki ne 
potrebuje vozniškega dovoljenja 
(kolesar, voznik lahkega motornega 
vozila idr.).
Prav tako se je povečala globa zara-
di neupravičenega parkiranja na 
parkirnih prostorih za invalide, ki je 
znašala 80 evrov, z novelo zakona pa 
znaša globa 200 evrov.
Tudi na področju vožnje lahkih mo-
tornih vozil so v veljavi določene 
spremembe in novosti.
Lahka motorna vozila so invalidski 
vozički in vozila na motorni pogon, 
pri katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 km/h in niso 
širša od 80 cm. 
Posebna prevozna sredstva so inva-
lidski vozički, prevozna sredstva ter 
pripomočki in naprave, ki jih uporab-
nik poganja z lastno močjo in omo-
gočajo gibanje hitrejše od hoje pe-
šca, kot so: skiro, kotalke, rolerji idr.

V zadnjih letih so postali pogosto 
prevozno sredstvo mopedi, katerih 
konstrukcijska hitrost ne presega 
25 km/h (registrska tablica z rdečimi 
črkami in številkami) in električni ski-
roji. 
Električni skiroji so lahko motorno 
vozilo, njihova uporaba pa pelje v 
smer zmanjšanja prometne gneče 
in izpustov plinov. Električni skiroji 
so lahko nevarni za voznika in druge 
udeležence v prometu, saj so izre-
dno tihi, zaradi manjših koles so lah-
ko manj stabilni, razvijajo pa hitrost, 
ki je bistveno višja od hitrosti gibanja 
pešca.
S spremembo Zakona o pravilih ce-
stnega prometa je urejeno področje 
električnih skirojev in drugih lahkih 
motornih vozil (invalidski vozički in 
vozila na motorni pogon, pri kate-
rih konstrukcijsko določena hitrost 
ne presega 25 km/h in niso širša od 
80 cm): Vožnja z njimi je dovoljena 
po kolesarskem pasu, kolesarski 
stezi ali kolesarski poti. Kjer teh 
prometnih površin ni ali niso pre-
vozne, je dovoljena vožnja ob de-
snem robu smernega vozišča v na-
seljih, z omejitvijo hitrosti vožnje 
do 50 km/h. Vožnja z električnimi 
skiroji po pločniku je prepovedana.
Električni skiro mora biti opremljen 

s sprednjim žarometom, ki odda-
ja belo svetlobo, na zadnji strani pa 
rdečo pozicijsko svetilko in name-
ščen rdeč odsevnik, na obeh bočnih 
straneh pa mora imeti rumeni ali 
oranžni odsevnik.
Kršiteljem navedenih določb v zvezi 
z uporabo lahkih motornih vozil se 
izreče globa 40 evrov.
Tako kot pri kolesarjih je obvezna 
uporaba ustrezno pripete zaščitne 
kolesarske čelade do dopolnjenega 
18. leta starosti. 
Lahko motorno vozilo v cestnem 
prometu sme voziti otrok od dopol-
njenega 12. do 14. leta starosti, ki 
ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in 
oseba, ki je starejša od 14 let.
Uporaba lahkih motornih vozil, pri 
katerih konstrukcijsko določena hi-
trost presega 25 km/h ali so širša od 
80 cm, lahkih motornih vozil brez kr-
mila in miniaturnih motornih vozil, v 
cestnem prometu ni dovoljena. Krši-
telju te določbe se izreče globa 250 
evrov.
                                                                                                                               

Robert Brkič,
vodja Medobčinskega redarstva

                                   SOU SP

Spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa

Znižale so se denarne kazni zara-
di prekoračitve največje dovoljene 
hitrosti. V tabeli so prikazani zneski 

glob v evrih in stranska sankcija iz-
rek kazenskih točk pred uveljavitvijo 
spremembe zakona in po uveljavitvi 

spremembe zakona.

11. avgusta 2021 je začela veljati sprememba Zakona o pravilih cestnega prometa, ki vsebuje pomembna določila na 
področju mirujočega in dinamičnega prometa. Upamo, da vam bodo v pomoč informacije o nekaterih spremembah in 
novostih, s katerimi se vsakodnevno srečujete kot udeleženci v prometu.

Podelitev 
spominskih 

znakov Vlade RS

Epidemija je povsem spremenila tok 
naših življenj, ga za nekaj časa tudi 
zaustavila in nas postavila pred šte-
vilne izzive. Da smo uspešno premo-
stili vse ovire, povezane z epidemijo, 
so zaslužni mnogi, tudi v občini Haj-
dina.
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V prostorih občine Hajdina je bila 
7. julija slovesna podelitev spomin-
skih znakov Vlade RS za požrtvoval-
nost v boju proti covidu-19, ki so jih 
prejeli tudi nekateri občani občine 
Hajdina. S spominskimi znaki so se 
zahvalili vsem, ki so bili v hajdinski 
občini še posebej aktivni in požrtvo-
valni pri izvajanju ukrepov za prepre-
čevanje širjenja epidemije covid-19. 
Spominske znake, ki sta jih izročila 
podžupan Franc Krajnc in direktori-
ca občinske uprave Lidija Terbulec, 
so v občini Hajdina prejeli: župan 
mag. Stanislav Glažar, poveljnik CZ 
Občine Hajdina Zvonko Glažar, povelj-
nik GPO Hajdina Ivan Brodnjak, nad-
dekan Marijan Fesel, kaplan Primož 
Lorbek in predsednica DU Hajdina 
Anica Drevenšek, ki pa je bila na dan 
podelitve zadržana in je znak prejela 
nekaj dni kasneje.

Besedilo in foto: TM

Čestitka 
farmacevtki 

Marjetki Korpar, 
prejemnici 

Minařikovega 
priznanja

Dr. Marjetka Korpar, mag. farm., 
spec., že blizu petnajst let zaposlena 
v Lekarnah Ptuj in vodja Mestne le-
karne Ptuj, doma v Hajdošah, je ena 
od letošnjih nagrajenk Lekarniške 
zbornice Slovenije. V septembru je 
prejela Minařikovo priznanje za leto 
2020 – nagrado za izjemne zasluge 
pri razvoju farmacevtske stroke v 
slovenskem prostoru, ki ga podeljuje 
Slovensko farmacevtsko društvo.

Za ta izjemni uspeh je Korparje-
vi v sredo, 6. oktobra, na sprejemu 
v prostorih občine čestital župan 
mag. Stanislav Glažar. Korparje-
va je bila sprejema pri prvem možu 
hajdinske občine vesela in se je za to 
pozornost tudi zahvalila, o priznanju 
in njegovi vrednosti pa je povedala: 
»To priznanje je potrditev mojega do-
datnega dela v farmaciji, predvsem 
na tistih področjih, na katerih uvaja-
mo nove storitve, kar morda širšemu 
krogu ljudi še ni poznano. V okviru 
Lekarniške zbornice Slovenije in Slo-
venskega farmacevtska društva sem 
še posebej dejavna v smislu razvoja 
novih storitev, ki so morda v Sloveniji, 
v primerjavi z nekaterimi evropskimi 
državami, manj poznane. Priznanje 
ima neko težo, je tudi neko potrdilo, da 
dobro delaš, in je dober občutek ter po-
potnica za v prihodnje. Ponosna sem 
na priznanje in rada imam svoj poklic, 
ki je poln nekih izzivov, možnosti.«

Besedilo in foto: TMPrejemniki spominskega znaka Vlade RS v občini Hajdina

Minařikovo odličje in Minařikovo priznanje
Minařikovo odličje predstavlja najvišje priznanje Slovenskega farmacevtskega društva, 
ki ga društvo podeljuje za izjemne dosežke na področju farmacije. Nagradi nosita ime 
Franca Minařika, zelo spoštovanega mariborskega farmacevta, raziskovalca in zgodovi-
narja farmacije. Minařik je avtor knjige o zgodovini lekarništva, predaval je na domačih 
in mednarodnih farmacevtskih kongresih, od leta 1955 je bil tudi predavatelj zgodovine 
farmacije na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Bil je med ustanovitelji Mednarodnega 
društva za zgodovino farmacije in član Mednarodne akademije za zgodovino farmacije. 
Zaradi Minařikove neprecenljive zbirateljske žilice ima danes Pokrajinski muzej Maribor 
zelo bogato lekarniško zbirko. (Vir: Slovensko farmacevtsko društvo)

Župan Glažar je čestital farmacevtki dr. Marjetki Korpar – prejemnici Minařikovega priznanja. Foto: TM

Dr. Marjetka Korpar, mag. farm., spec. (tretja z leve) v družbi letošnjih nagrajencev Slovenskega farmacevt-
skega društva          
Foto: arhiv Slovenskega farmacevtskega društva

Župan Glažar je Anici Drevenšek spominski znak podelil posebej.
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Župan Občine Hajdina mag. Stanislav 
Glažar je v družbi svojih sodelavcev 
tokrat iskreno čestital nagrajencem iz 
občine Hajdina in izrazil upanje, da bo 
teh v prihodnje še več in bodo zbrali 
tudi dovolj poguma za registracijo de-
javnosti in trženje.
Čestital je Viljemu Vidoviču z Zg. Haj-
dine, ki je na ocenjevanju Vino Ptuj za 

zvrst prejel zlato priznanje, Slavku Pe-
sku iz Dražencev, ki je za zvrst prejel 
srebrno priznanje in za kerner zlato 
priznanje, in tudi uspešnemu vinarju 
Ivu Raju iz Dražencev, ki se je za spre-
jem opravičil, za svoj renski rizling le-
tnik 2020 pa je prejel srebrno prizna-
nje.
Med letošnjima nagrajencema na 32. 

Festivalu Dobrote slovenskih kme-
tij sta iz občine Hajdina le Kmetija 
Brodnjak iz Hajdoš, ki je za olje olj-
ne ogrščice prejela bronasti znak, in 
Peter Pernat iz Skorbe, ki je za suho 
salamo znova prejel srebrni znak in 
bi mu zlatega privoščili že prihodnje 
leto.

Besedilo in foto: TM

Spomnimo, da so bile naše tekmoval-
ne enote zelo uspešne tudi na junij-
skem državnem gasilskem tekmova-
nju v Celju, kjer se je na tekmovanju 
merilo 389 tekmovalnih enot v vseh 
kategorijah. Člani B PGD Hajdoše so 
osvojili naslov državnih prvakov, čla-
nice A in članice B so osvojile 2. mesto 
– vsi so pridobili vstopnico za kvalifi-
kacije za nastop na gasilski olimpijadi, 
ki bo prav tako v Celju julija 2022, sta-
rejši gasilci PGD Gerečja vas pa so bili 
na koncu v hudi konkurenci in z malo 
manj sreče deseti. Tudi za ta izjemni 
uspeh jim je vodstvo Občine Hajdina 
že čestitalo.

PODELITEV PRIZNANJ, MEDALJ IN 
POKALOV NA PLENUMU V CELJU
V Kongresnem centru Celje je bila v 
soboto, 2. oktobra, 3. seja Plenuma 
Gasilske zveze Slovenije, na kateri je 
plenarnemu delu sledil še slavnostni 
del s podelitvijo najvišjih priznanj v 
gasilski organizaciji za leto 2021. Ple-
numa se je udeležil tudi minister za 
obrambo mag. Matej Tonin in zbrane 
nagovoril s spodbudnimi besedami 
za gasilsko organizacijo. 
Sledila je podelitev pokalov, medalj, 
priznanj in praktičnih nagrad za po-
kalno in državno gasilsko tekmovanje 
za leto 2021. Med prejemniki najvišjih 
gasilskih priznanj in prehodnih po-

kalov so bile tudi tekmovalne enote 
PGD Hajdoše. 
Vsem iskrena čestitka!

TM

Nova odličja za naše gasilske 
tekmovalne enote

V septembru se je končalo pokalno tekmovanje v organizaciji Gasilske zveze 
Slovenije. Tekmovalni enoti članic B in članov B PGD Hajdoše sta osvojili 1. me-
sto, starejši gasilci PGD Gerečja vas pa so za las zgrešili stopničke in na koncu 
pristali na 4. mestu. V ponedeljek, 20. septembra, sta jim na sprejemu v pro-
storih občine za nov dosežek in uspeh čestitala hajdinski župan mag. Stanislav 
Glažar in poveljnik Gasilskega poveljstva Občine Hajdina Ivan Brodnjak.

Utrinek s podelitve na Plenumu v Celju
Foto: arhiv PGD, TM

Članice B in člani B PGD Hajdoše imajo veliko razlogov za veselje, saj so znova stali na najvišji stopnički in osvojili nova odličja.

Čestitka za nagrajene dobrote
V prostorih občine Hajdina je bil v sredo, 6. oktobra, sprejem za nagrajence z letošnjega jubilejnega, 30. ocenjevanja 
Vino Ptuj, na katerem je komisija uspešno opravila strokovno delo in ocenila vseh 126 vzorcev vin, ter 32. Festivala 
Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je čestital uspešnim gasilskim tekmovalnim enotam iz PGD Gerečja vas in PGD Hajdoše, ki so nov uspeh dosegle na 
pokalnem tekmovanju GZS.

Takih in podobnih izdelkov z naših kmetij si v priho-
dnje občina Hajdina želi čim več. Dodatna spodbuda 
so tudi projekti v Turističnem društvu Mitra Hajdina.

Nagrajenci na ocenjevanju Vino Ptuj in Festivalu Dobrote slovenskih kmetij na sprejemu v prostorih občine 
Hajdina
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Tjaša Glažar, vodja projekta Siebendorf, je predstavila 
projekt in povedala: »V preteklem letu je vas Hajdoše pra-
znovala okroglo obletnico – 700 let od prve omembe, takrat 
poimenovane Siebendorf. To je botrovalo k temu, da so se 
Vaški odbor Hajdoše in druga društva v vasi skupaj prijavili 
na razpis LAS. Operacija Siebendorf, ki bo izpeljana, je projekt 
spoznavanja zgodovine vasi, predstavitve življenja nekoč 
v sklopu različnih dogodkov v vasi in oblikovanja turistične 
ponudbe kraja Hajdoše skozi nesnovno kulturno dediščino, 
ki jo vas premore. Hkrati gre za vzdrževanje in nadgradnjo 
objektov (gasilski dom, športni park), ki pripomorejo k nemo-
tenemu izvajanju vseh dejavnosti. Skozi celoten projekt se bo 
izvedlo kar nekaj dogodkov na različnih področjih družbene-
ga življenja, vezanih na življenje v Hajdošah nekoč. Projekt, 
ki bo trajal 16 mesecev, se bo končal s kulturno prireditvijo 
(interaktivnim prikazom življenja v Hajdošah nekoč), na ka-
teri bodo predstavljeni tudi nova turistična ponudba, zgi-
banka o vasi in oblikovani meni. Ohraniti oziroma okrepiti in 
nadgraditi želimo družbeno kakovost življenja na podeželju, 
avtohtono kulturno identiteto (tradicionalna znanja, veščine 
in običaji), medgeneracijsko povezovanje s spodbujanjem lo-
kalnega.«
VAŠKE IGRE ZDRUŽILI S SREČANJEM VAŠČANOV
Prvo prireditev so organizirali in izpeljali v nedeljo, 12. sep-
tembra. To so bile vaške igre in srečanje vaščanov, ob upo-
števanju pogojev PCT. Prireditev je na zelo zanimiv način 
povezoval domačin Tilen Abraham.
Najprej so slovesno prerezali trak ob pridobitvi nove ogra-
je okrog športnega parka. To sta opravila župan mag. 
Stanislav Glažar in predsednica VO Hajdoše Metka Žumer. 
Prisotni so bili tudi svetniki iz vasi Hajdoše in predsedniki 
vseh društev na vasi.
Sledile so vaške igre, na katerih se je pomerilo osem ekip. 
Preizkusili so se v vleki vrvi, v skokih v vrečah in prema-
govanju poligona na napihljivih igralih. Vse je potekalo v 
pravem tekmovalnem duhu in prijetnem vzdušju. Na kon-

cu so bili zmagovalci vsi. Po igrah je bila pogostitev za vse 
udeležence, ki so se v športnem parku družili do večernih 
ur. Prisotnih je bilo okrog 150 vaščanov. 
Vsi so menili, da so po dolgem času doživeli prijetno dru-
ženje, ki v zadnjem času ljudem zelo manjka. Želijo si, da 
se ob letu spet srečajo in da vaške igre postanejo tradici-
onalne. 

Hilda Bedrač

Pomeni pa, da je to sedma vas, če gledamo iz smeri Maribo-
ra. Torej se Hajdoše niso tako imenovale samo v času okupa-
cije, ampak že veliko prej, saj so bili lastniki graščin, kamor je 
območje spadalo, nemško govoreči. 
Hajdoše so ena izmed sedmih vasi v Občini Hajdina, ki se 
lahko ponašajo z bogato preteklostjo in tudi sedanjostjo. 
Vas se prvič omenja leta 1320. To je že lepo obdobje. Življe-
nje ljudi tukaj je zelo zaznamovala reka Drava, ki je marsi-
komu dajala kruh in ga tudi odvzemala, saj je v zgodovini 
velikokrat poplavljala. Ljudje so se ukvarjali z ribištvom, po-
ljedelstvom in živinorejo, špeharstvom in pletarstvom. Prav 
pletarstvo je marsikateri družini omogočalo lažje življenje. V 
vasi je bilo veliko pletarjev, ki so bili po svojih izdelkih znani 
daleč naokrog. Surovina za izdelke – vrbova šiba – je bila pri 
roki, znanje pa se je predajalo iz roda v rod. Nekaj pletarjev, 
ki pletejo izdelke iz vrbove šibe, je v vasi še danes. Svoje zna-
nje prenašajo na mlajše rodove na tečajih in sejmih. 
Hajdoše so vas, ki je postala znana daleč naokrog, ker je bila 
tukaj karting proga. Še bolj pa so jo naredili znano gasilci, 
ki tekmujejo in zmagujejo na številnih tekmovanjih v Slo-
veniji in sosednjih državah. S svojimi ekipami mladincev, 
članic A, članov in članic B pa so bili udeleženci osmih gasil-
skih olimpijad, na katerih so osvajali medalje. Osvojili so kar 

osem zlatih odličij in dve srebrni, dve četrti mesti in eno 10. 
mesto. Vsi ti dosežki so vas Hajdoše naredili za naj gasilsko 
vas v Evropi. 
Ob gasilcih so vaščani in vaščanke zelo aktivni tudi v špor-
tnem društvu, društvu žensk in v kulturnem društvu. Vsem je 
znano, da vsa društva v vasi zelo dobro sodelujejo in skupaj 
pripravljajo številne prireditve, kjer si med sabo pomagajo.

Projekt Siebendorf in 
vaške igre v Hajdošah

Naslov aktualnega projekta so v Hajdošah poimenovali 
Siebendorf. Verjetno se bo marsikdo vprašal, zakaj. Ime 
Siebendorf je že zelo staro poimenovanje vasi Hajdoše, saj 
ga najdemo na starih vojaških kartah, zemljevidih in tudi 
v urbarjih ter drugih zapisih.

V športnem parku Hajdoše sta predsednica VO Hajdoše Metka Žumer in predse-
dnik ŠD Hajdoše Leopold Valh svečano prerezala trak ob pridobitvi nove ograje 
okrog športnega parka. Pridružili so se jima tudi župan mag. Stanislav Glažar, 
direktorica občinske uprave Lidija Terbulec, občinski svetniki iz vasi Hajdoše in 
predsedniki vseh društev na vasi.

Skupinski posnetek vseh, ki so sodelovali na vaških igrah, ob njih tudi podeljevalci nagrad.

Za dobro voljo sta skrbela tudi brata Malek.

Na vaških igrah se je pomerilo osem ekip in vzdušje je bilo enkratno.

Izrez vojaške karte iz leta 1784

Zmagovalci vaških iger v družbi župana Glažarja 



22 23

Oktober 2021 Oktober 2021

Že enaindvajsetič hajdoška Štajerska frajtonarica

KD Valentin Žumer Hajdoše je letošnjo enaindvajseto izvedbo nagradne revije Štajerska frajtonarica izpeljalo v Špor-
tnem parku Hajdoše. Tekmovanje vsako leto na naš konec privabi kakovostne izvajalce iz vse Slovenije, prireditev pa 
velja za eno izmed predtekmovanj za Zlato harmoniko Ljubečne, kjer se nekateri uvrstijo v polfinale tega tekmovanja.
Po uvodnem pozdravu predsednika 
društva Primoža Kelenca je zbrane 
nagovoril Robert Goličnik, predse-
dnik organizacijskega odbora Zlate 
harmonike Ljubečne. Župan mag. 
Stanislav Glažar je poskrbel za poz-
drav in odprtje tekmovalno-glasbe-
nega dela.
Vse nastopajoče je treba pohvaliti za 

pogum, za bolj ali manj izdelane pe-
smi, ki jih je ocenjevala komisija (Sini-
ša Čeh, Primož Kelenc). Tako je v mlaj-
ši kategoriji do 14 let določila, da se 
na prva tri mesta uvrstijo: Anej Sodec, 
Kristjan Žumer in Lukas Gumilar.
V starejši kategoriji nad 14 let je edi-
ni fant med samimi dekleti pristal na 
prvem mestu Uroš Ber, ob njem sta 

bili še Patricija Kuronja Križnik in Tjaša 
Lesjak.
Nagrade v obliki lesene harmonike in 
denarne nagrade so podelili župan 
Glažar, predsednica Zveze kulturnih 
društev Hajdina Hilda Bedrač in pred-
sednik društva Primož Kelenc. 
Razlika med kakovostjo prve in druge 
kategorije je pričakovana, saj otroci 
dozorevajo in se vsaka oddelana ura 
vaje še kako pozna. Zelo pomemben 
dejavnik glasbenega napredka je to-
rej vaja. Sposobnost nastopanja pa ni 
samoumevna, zato še enkrat iskrene 
čestitke vsem nastopajočim.
V polfinale Zlate harmonike Ljubečne 
so se ob nagrajencih uvrstili še Tim 
Lah, Dion Kelenc in Natalija Jakop, 
medtem ko je veteran Alojz Fras uvr-
ščen v finale. Iskrene čestitke!

Primož Kelenc, 
predsednik KD Valentin Žumer Haj-

doše 

Najboljši harmonikarji v mlajši kategoriji do 14 let in podeljevalci nagrad

Pri hramu hajdinskih kletarjev 
najprej klopotec, nato trgatev 

potomke
Klopotec, ki naznanja prihod jeseni in s tem začetek trgatve, se je sredi avgusta 
že slišal tudi pri hramu hajdinskih kletarjev in Martinovi kleti.

Na krajšem druženju so klopotec ob 
pomoči župnika Marijana Fesla in ka-
plana Primoža Lorbka postavili haj-
dinski kletarji, v njihovem imenu pa 
je na kratko spregovoril Stanko Žni-
dar, kletar iz Gerečje vasi. Dejal je, da 

se veseli letošnje trgatve in veselih 
druženj s prijatelji kletarji.
V torek, 6. oktobra, so na župnijskem 
dvorišču že potrgali pridelek s po-
tomke stare trte z Lenta. Tudi letos je 
odlično obrodila, kletarji pa so napo-

vedali še eno dobro letino in kako-
vostno kapljico. Z njo bodo že lahko 
nazdravili ob martinovem na Hajdini.

TM

V starejši kategoriji nad 14 let je edini fant Uroš Ber med dekleti pristal na prvem mestu. Ob njem sta Patricija Kuronja Križnik in Tjaša Lesjak.
Foto: arhiv KD Za postavitev klopotca je bilo potrebnih nekaj pridih rok.

Letošnji trgači pri hramu kletarjev na Hajdini so delo dobro opravili.
Foto: TM, Primož Lorbek

Na hajdinski trgatvi so se zbrali prijatelji vinske ka-
pljice in potrgali pridelek potomke.

Potomka z Lenta je tudi letos dala dober pridelek.
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Turistično društvo Mitra Hajdina letos praznuje 10-letnico delovanja in v jubilejnem letu je društvu vendarle uspelo 
izpeljati 10. zbor članov, ki je bil 7. julija v prijetni senci pri lovskem domu na Zgornji Hajdini. Dogodka so se udeležili 
tudi nekateri gostje, med njimi župan Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar, ki je članom čestital ob jubileju in zaželel 
uspešno delo ter sodelovanje tudi v prihodnje.

Predsednica TD Mitra Hajdina Sonja 
Brlek Krajnc je na zboru članov pred-
stavila delo društva v zadnjem letu in 
pol, ki je bilo močno okrnjeno zaradi 
epidemije in s tem povezanih ukrepov, 
ob tem pa poudarila, da pa jim je tudi 
v tem obdobju vendarle uspelo izpe-
ljati nekatere aktivnosti, povezane s 
projekti. V ospredju sta bila projekta 
Dobrine s Hajdine in Špeharstvo. Si-
cer pa so na zboru članov potrdili tudi 
program dela TD Mitra za letošnje leto 
in se zahvalili vsem tistim, ki so pred 
desetimi leti zbrali pogum in voljo ter 
se vpisali kot ustanovni člani TD. Pred-
sednica Sonja Brlek Krajnc se je ob tej 
priložnosti za uspešno desetletno so-
delovanje zahvalila še Občini Hajdina, 
OŠ in vrtcu Hajdina, Župniji Hajdina, 
društvom žena, deklet in gospodinj 
ter vsem drugim društvom v občini in 

okoliškim sorodnim društvom. 
Po uradnem delu je sledila pogostitev 
za vse zbrane, za glasbeni del dogod-

ka in prijetno vzdušje pa je poskrbel 
glasbenik Danilo Jeza.

TM

Delovno srečanje TD Mitra Hajdina in številni načrti

Hajdoški pletar Anton Žumer je obiskovalcem 32. 
Festivala Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju z ve-
seljem pokazal, kako se plete iz šibja.

Utrinek z delovnega srečanja TD Mitra Hajdina. Foto: arhiv TD

Na eni izmed stojnic sta bila tudi člana TD Mitra Hajdina, člana sekcije pletarjev, Hilda in Anton Žumer iz 
Hajdoš. Ponujala sta svoje pletarske izdelke in v sklopu festivalske predstavitve domačih obrti prikazala 
pletenje košar. Zanimanje med obiskovalci je bilo zelo veliko.
Foto: TM

Drugič trgatev 
brajd v Gerečji 

vasi
Pri brajdah v vaškem središču v Gere-
čji vasi, kjer raste tudi potomka stare 
trte z Lenta, so 13. oktobra uspešno 
izpeljali drugo vaško trgatev.

Aktualnima občinskima kletarjema iz 
Gerečje vasi Stanku Žnidarju in Francu 
Drevenšku, slednji je tudi skrbnik ge-
rečjevaške trte, so na trgatvi pomagali 
še predsednik VO Gerečja vas Marjan 
Rozman, hajdinski župan mag. Stani-
slav Glažar, podžupana Karl Svenšek 
in Franc Krajnc, direktorica občinske 
uprave Lidija Terbulec in predsedniki 
društev na vasi ter drugi Gerečjeva-
ščani, ki so dali svoj dar za trto. Skupaj 
so tudi nazdravili novemu vinskemu 
letniku.

Besedilo in foto: TM

Pri brajdah v Gerečji vasi je bilo veselo, saj so trte 
bogato obrodile.
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Alojz je s svojo harmoniko v nedeljo, 12. septembra, že na-
stopil tudi na predizboru za Zlato harmoniko Ljubečne in 
se uspešno uvrstil naprej, v finale za prihodnje leto. Tek-
movanje Štajerska frajtonarica je bilo v Hajdošah, Alojz se 
je dobro znašel na odru in z igranjem prepričal strokov-
no komisijo. V zadnjem obdobju pa pri Alojzu niso bila v 
ospredju samo tekmovanja, s svojimi godci iz KD Valentin 
Žumer Hajdoše je namreč nastopil na kar nekaj priredi-
tvah v okolici. V septembru so skupaj nastopili tudi na 
odru Festivala Dobrote slovenskih kmetij, 11. septembra 
pa v Narodnem domu Ptuj, kjer je potekala Območna re-
vija poustvarjalcev glasbenega izročila. 

TM

Alojz je uspešno nastopil na letošnji Štajerski frajtonarici.

V četrtek, 30. septembra, se je nekaj trgačev zbralo na tr-
gatvi na domačiji Zelenko v Skorbi, kjer so tudi letos pri-
jazno odstopili grozdje na brajdah. Trgači so s skupnimi 
močmi pobrali pridelek kvintona, grozdje so vaški kletarji 
nato sprešali in stisnili, ob martinovem pa bo že tudi kaj 
pokušati, je na zaključku vaške trgatve obljubila Renata 
Gabrovec, predsednica VO Skorba.

Besedilo in foto: TM

Skorbovska trgatev tudi 
letos skromna

Vaški odbor Skorba se je v sodelovanju z društvi na vasi 
tudi letos odločil za bolj mini trgatev, saj trenutno vzdušje 
in razmere niso bile ravno primerne za večje vaško druže-
nje.

Alojz s harmoniko in 
prijatelji po nastopih

V finalu letošnje 40. Zlate harmonike Ljubečne, državnega 
prvenstva v igranju na diatonično harmoniko, je nastopil 
tudi Alojz Fras, član skupine Ljudskih godcev KD Valentin 
Žumer Hajdoše. To je bil njegov drugi nastop v Ljubečni v 
kategoriji veteranov (letniki 1960 in starejši) in že drugič 
je osvojil srebrno medaljo, a zlata, pravi, še pride in zanjo 
se bo še bolj potrudil.

Alojzovi medalji in priznanji za sodelovanje na tekmovanju v igra-
nju na diatonično harmoniko. Foto: TM Putar Tilen je pridno odnašal grozdje.

Korona je preprečila druženje v letu 
2020, zato so izkoristili priložnost 28. 
julija letos. Skupaj s slavljenčevima 
hčerkama, sestro in vnukinjo so s 
spremstvom nastopili enkrat za dva-
krat. Tudi za nazaj. 
Z njimi so bili poleg predstavnikov 
PGD Hajdina tudi predsednica KPD 
Stane Petrovič Hajdina, ljubiteljska 
slikarka Cecilija Bernjak, tokrat v 
vlogi recitatorke, in dva para ljud-
skih godcev s Hajdine in iz Lanco-
ve vasi. Presenečenje srečanja je bil 
najstarejši Hajdinčan, 101 leto mlad 
Maksimiljan Kampl iz Enote Park v Ki-
dričevem, ustanovitelj Ljudskih pev-
cev, ki se je pridružil obisku pri njiho-
vem dolgoletnem sponzorju Ludviku. 
Slavljenec namreč nadvse rad posluša 
zborovsko in ljudsko petje, ob zvokih 
harmonike pa so ga kar malo zasrbele 
pete. Poskrbeli so za prisrčen recita-
torsko-pevsko-instrumentalni nastop, 
ki so ga stanovalci nagradili z bučnim 
ploskanjem. 
Stanovalci doma so pozorno spre-
mljali recital, petje in glasbene točke 
štirih muzikantov in pri nekaterih pe-
smih tudi sami pomagali s petjem. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Ljudski pevci 
s prijatelji 
nastopili v 

enoti Doma 
upokojencev v 

Muretincih
Ljudski pevci KPD Stane Petrovič in 
Društva upokojencev Hajdina pogosto 
nastopajo v enotah ptujskega Doma 
upokojencev, tokratni obisk v enoti 
Muretinci pa je bil še posebej name-
njen Ludviku Kurežu z Zg. Hajdine, ki 
je lani praznoval 85. rojstni dan.

Ob koncu še skupinska fotografija v spomin na srečanje, kakršnih slavljencu želimo čim več.

Ludvik Kurež (v modri srajci) je bil skupaj s še nekaterimi stanovalci Doma Muretinci iz občine Hajdina 
nadvse vesel obiska. Le s težavo je skrival ganjenost.

Pod Zelenkovimi brajdami je bilo tudi letos delovno, saj je tam potekala skor-
bovska vaška trgatev.
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Zdenka Godec, predsednica Društva 
gospodinj Draženci, je povedala, da 
v društvu tudi v tem koronskem času 
ne mirujejo in da se družijo pred-

vsem v naravi. 5. junija so se podale 
na pohod iz Ruš do vrha Pečke, kjer 
je lep pogled na del Maribora in Koz-
jaka. »To je lažja pohodniška pot, ki ve-

dno dobro dene, še posebej v teh časih, 
ko mora biti naš imunski sistem kar 
najboljši,« doda Zdenka Godec.
19. junija so v društvu po dolgem 
času organizirale lep izlet v Maribor 
z bližnjo okolico. Najprej so se usta-
vile v najstarejši oljarni v Sloveniji, 
v Oljarni Fram. Veliko so izvedele o 
zgodovini oljarne, ki sega v davno 
leto 1750, spoznale so njihove izdel-
ke, med katerimi izstopa bučno olje.
Pot do naslednjega postanka, do Tu-
ristične in eko kmetije Pri Baronu na 
Planici nad Framom, je bila kratka, 
je povedala Zdenka Godec, ob tem 
pa še, da so spoznale njihov pestri 
zeliščni vrt, ustavile so se pred pro-
dajalno domačih ekoloških izdelkov, 
postregli pa so jih z njihovimi tradici-
onalnimi jedmi iz ekološke pridelave 
in bile so naravnost navdušene.
Največje presenečenje za vse je bila 
enourna vožnja s turističnim vlak-
cem po Mariboru od stolne cerkve 
mimo Hiše Stare trte na Lentu do Go-
stilne Pri treh ribnikih. Po okusnem 
kosilu in krajšem počitku so pot na-
daljevale do osrčja goric Mariborske 
vinske ceste, vse do Svečine in do Po-
sestva Sončni raj, kjer so sledili ogled 
in obisk ter degustacija vin v prvi 
slovenski fontani vin. Nato je ostalo 
še nekaj časa za kavico in sladico v 
Čokoladni kavarni Teta Frida na Lim-
buškem nabrežju, ob reki Dravi.
»Z mislijo, da je lahko kratka pot od 
doma še kako lepo druženje, in spo-
znanjem, da je naša Štajerska lepa 
in zanimiva, kar morda prevečkrat 
pozabimo, ko organiziramo društve-
ne ekskurzije in se podamo daleč po 
Sloveniji. Zato izkoristimo korana čas 
za taka druženja,« še svetuje Zdenka 
Godec in se s članicami veseli novih 
druženj, raziskovanj in projektnih na-
log.

TM

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, je bilo v 
župniji Hajdina, v podružnični cerkvi Marije Vnebovzete 
v Slovenji vasi, znova praznično vzdušje. Žegnanjsko slo-
vesnost, ki je bila tudi letos skromna po obisku, je vodil 
hajdinski kaplan Primož Lorbek.

S petjem so slavnostno mašo spremljali pevci cerkvene-
ga pevskega zbora župnije sv. Martina Hajdina, maše so 
se med gosti udeležili tudi župan Občine Hajdina mag. 
Stanislav Glažar ter nekateri občinski in vaški svetniki. Po 
maši je bilo tradicionalno druženje pri Marijini cerkvi, ki ga 
je pripravil Vaški odbor Slovenja vas v sodelovanju z do-
mačimi društvi. 

TM

Na praznik Marijinega 
vnebovzetja v Slovenji 

vasi

Praznični 15. avgust v podružnični cerkvi v Slovenji vasi
Foto: RG

Srebrna maša p. Branka Cestnika
V domači farni cerkvi sv. Martina je 11. julija 2021 potekala srebrna maša na-
šega nekdanjega domačina p. Branka Cestnika. Srebrnomašni jubilej bi moral 
potekati že lansko poletje, a je bil zaradi trenutnih epidemioloških razmer 
prestavljen. Kljub enoletni zamudi je jubilej potekal v posebnem čaru, ki ga 
razmere niso zasenčile.
Srebrnomašnika so pozdravili v imenu 
občine, darovane svete maše pa so se 
udeležili prijatelji in znanci. Slovesna 
maša je potekala v znamenju razume-
vanja današnjega časa, pri čemer je 
tudi srebrnomašnik p. Branko Cestnik 
poudaril, kako pomembno je, da v tem 
času naredimo čim več dobrega za čim 
več ljudi. P. Vito Muhič je v pridigi po-
udaril delo in življenje po evangeliju, 
hkrati pa vsem prisotnim postavil vpra-
šanje, kaj vsak pričakuje od duhovnika. 
Skozi zgodbe slovenskih vojakov je pri-
digal o nalogah in podobi duhovnikov, 
ki jih ljudstvo pričakuje. Dotaknil se je 

miselnosti vsakega posameznika in 
nekih skritih želja vernikov. Poudaril je, 
da vsak vernik duhovnika vidi druga-
če in da vsak od njega pričakuje nekaj 
drugega. Pomembna sta razumevanje 
eden drugega in delanje dobrega.
Srebrnomašnik je ob koncu svete maše 
pozdravil vse, ki so prišli, in se jim za-
hvalil, da so z njim obeležili jubilej sre-
brne maše. Domače gospodinje so po-
skrbele za sladek prigrizek, kletarji pa 
za sladko kapljico.
Srebrnomašniku iskrene čestitke in obilo 
dobrega na njegovi duhovni poti!

Besedilo in foto: PL
Utrinek s srebrnomašne slovesnosti v Martinovi cer-
kvi na Hajdini

Članice Društva gospodinj Draženci tudi v poletnih mesecih niso ostale doma, 
ampak so se odpravile na turistično raziskovanje po okoliških krajih. 25. av-
gusta so se v domačem kraju zbrale še na delovnem srečanju, na katerem so 
pregledale delo društva od lani do letos in predstavile načrt dela za leto 2021, 
ko želijo znova pripraviti Gospodinjski večer s tekmovanjem v pripravi domačih 
rezancev.

Draženčanke naokoli po Štajerski in na delovnem 
srečanju

Iz Ruš do vrha Pečke

Na obisku v Oljarni Fram
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Na turistični in eko kmetiji pri Baronu so Draženčankam ponudili zdravo hrano 
in napitke.

Člani Ribiškega društva Žejne ribice so domačinke lepo postregli s pečenimi 
postrvmi.

Na delovnem srečanju Društva gospodinj Draženci pri Žejnih ribicah, kjer je 
zbrane nagovorila predsednica Zdenka Godec.

Obiskali so tudi fontano vin v Vodolah.

Podelili plakete 
in priznanja dr. 

Franja Žgeča
V torek, 5. oktobra 2021, so bile v 
Dominikanskem samostanu na Ptuju 
slovesno podeljene plakete in prizna-
nja dr. Franja Žgeča.

Med prejemniki so tudi pedagoški de-
lavci iz OŠ Hajdina in OŠ Breg. S spleta 
smo povzeli fotografijo prejemnikov 
in z njeno objavo iskreno čestitamo 
vsem, ki so bili vsaj simbolično nagra-
jeni za njihovo dolgoletno pedagoško 
predanost mlademu rodu. 

Iz OŠ Hajdina sta prejela plake-
to Romana Kiseljak in prizna-
nje Damjan Kobale, iz OŠ Breg pa je 

plaketo prejela Ivanka Mišmaš, pri-
znanje pa Brigita Peršoh Bezjak. 

S. Brodnjak

Letošnji nagrajenci – prejemniki plakate in priznanja dr. Franja Žgeča. Foto: posnetek s spleta

V novi domovini jo poznajo po imenu 
Mary Bijelic. Tja jo je odpeljala pot za 
kruhom, kot je v tistih letih še marsi-
koga iz naše okolice. Najprej je našla 
delo v Nemčiji, od tam pa je po nekaj 
mesecih pot nadaljevala čez oceana v 
Kanado, kjer si je ustvarila družino. 
V Dražencih ima mamo, 89-letno Ani-
co Koritnik, in brata Franca, zato se je 
zadnje čase vsako leto vračala na več-
tedenske obiske domov, razen lani, ko 
je morala odpovedati že dolgo pred 
tem rezervirani let za domovino. 
Vsakič, ko se je peljala mimo hajdin-
skega šolskega poslopja, so se v njej 
obudili spomini na čase, ko je bila še 
učenka te šole. Videla je, da smo leta 
1997 dokončali prizidek s telovadni-
co, ni pa si znala predstavljati, kako 
so videti prostori znotraj novih zidov. 
Ta želja se ji je letos uresničila in spre-
mljala sem jo po hodnikih in stopni-
cah, po katerih smo nekoč odhajali v 
zgornje nadstropje. Sedaj je stopnic 
mnogo več, šola pa je ob zadnji ob-

novi dočakala tudi vgradnjo dvigala. 
Obe sva bili izjemno presenečeni, ko 
sva videli, kako je toplotni sanaciji 
podstrešja videti zadnje nadstropje, 
kjer bosta po novem šolska knjižnica 
in velika računalniška učilnica pa še 
kaj drugega tudi. 
Kako bo v bližnji prihodnosti spreme-
njena namembnost nekaterih učilnic 
in kabinetov, bodo lahko videli Marija 
in njeni sošolci na naslednjem sreča-
nju, ki bo kmalu sledilo letošnji 57. 
obletnici, na kateri je bila tudi kanad-
ska Slovenka Marija. Pokazala mi je fo-
tografijo s tega dogodka, ki je potekal 
v začetku avgusta v Gostilni Čelan, in 
z njenim dovoljenjem jo objavljamo. 
Ob tej priložnosti se javno zahvaljuje 
organizatoricam srečanja, še posebej 
Renati Kampl - Žagar, Dragici Grula 
- Kozel in Anici Malger - Klemenčič.
Ravnatelj Vidovič je že sedaj povabil 
Marijo in njene sošolce, da se ob na-
slednji obletnici najprej ustavijo v šoli 
in potem nadaljujejo svoje družabno 

srečanje tam, kjer se počutijo najbo-
lje. 
Tako pa je po obisku strnila svoje misli 
nekdanja učenka Marija Koritnik Bi-
jelič: »Nimam besed, s katerimi bi vam 
lahko povedala in opisala moj občutek 
ob obisku moje oz. vaše šole. Čeprav že 
toliko let živim v Kanadi, ne bom nikoli 
pozabila svojega rojstnega kraja. Sem 
ponosna Slovenka, in ko potujem po 
tujem svetu, sem tudi jaz “učiteljica o 
Sloveniji”. Najlepša hvala ravnatelju Mi-
tji Vidoviču za lep in prijazen sprejem. 
Prav tako najlepša hvala gospe Tatjani 
Lukovnjak za njen čas, ki ga je podarila 
meni in gospe Silvi Brodnjak. Hvala za 
nepričakovano darilo, ki sem ga z vese-
ljem sprejela (zbornik, izdan ob 210-le-
tnici organiziranega šolstva na Hajdini, 
op. avt.). Želim mnogo uspeha vam, 
kolektivu in vašim učencem. Za vedno 
vam bom hvaležna.«

Silvestra Brodnjak

Marija Koritnik Bijelič (stoji četrta z leve strani) med svojimi sošolkami in sošolci, s katerimi si želi skupaj 
ogledati šolo, ko se bodo zbrali na naslednjem srečanju. Upam, da ne bodo čakali na 60. obletnico. Foto: 
Tadej Tement

OŠ Hajdina obiskala slovenska Kanadčanka
Ravnatelj OŠ Hajdina Mitja Vidovič je ob sodelovanju kolegice Tatjane Lukovnjak 22. septembra sprejel zanimivo gostjo, 
ki je pred 57 leti končala osnovnošolsko obveznost na Hajdini. Obiskala jih je Marija Koritnik iz Dražencev, ki že več kot 
pol stoletja živi v Kanadi, v bližini mesta Edmonton.

Marijo Koritnik Bijelič sta pred šolo pričakala ravna-
telj Mitja Vidovič in sodelavka Tatjana Lukovnjak ter 
jo popeljala po lepo obnovljeni šoli. Foto: Silvestra 
Brodnjak
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Glede na kratek čas obstoja ekip so 
trenutno zadovoljni s svojimi rezulta-
ti, prizadevajo pa si, da bi z rednimi 
treningi svoje sposobnosti še pove-
čali.
Tudi odbor Starejši za starejše je bil 
v preteklem obdobju oviran pri svo-
jem delu, saj so članice namesto obi-
skov v živo v glavnem prek telefona 
ohranjale stike z občani, starejšimi 
od 69 let. Izpeljanih je bilo nekaj akcij 
pomoči starejšim osebam, povezani 
pa so tudi s štabom CZ. 
Med gosti so bili župan Občine Haj-
dina mag. Stanislav Glažar, farni 
župnik Marijan Fesel, ravnatelj OŠ 
Hajdina Mitja Vidovič, mag. Sonja 
Purgaj iz Društva upokojencev Ptuj 
in častni član društva 101 leto sta-
ri Maksimiljan Kampl, stanovalec 
Doma upokojencev Ptuj – Enota 
Park v Kidričevem. Vsi so bili enotne-
ga mnenja, da je treba narediti več za 
to, da bo Občina Hajdina postala sta-
rejšim prijazna občina. V izdelavi je 
Strategija aktivnega staranja, o kateri 
bo razpravljal občinski svet. Sledila je 
podelitev zahval članom za 20 in več 
let članstva v društvu. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Prejemniki zahval za 20 let članstva v Društvu upokojencev Hajdina

Prejemniki zahval za 30 let članstva

Za 40 let je dobil zahvalo najstarejši Hajdinčan, sto eno leto stari Maksimiljan Kampl.

Na letošnjem srečanju je predsednik 
delovnega predsedstva, ki je bil lani 
tudi predsednik volilnega odbora, 
Radoslav Simonič, vsem prisotnim 
natančno prebral zapisnik in tudi 
rezultate tajnih volitev organov dru-
štva, ki šteje 471 članov, od tega 166 
moških in 305 žensk.  
Predsednica Anica Drevenšek je v 
svojem poročilu o delu prisotne se-
znanila, da bo Društvo upokojencev 
ob 70-letnici delovanja izdalo zbor-

nik, ki bo izšel prihodnje leto. Vabijo 
vse, ki morda v svojih zbirkah foto-
grafij hranijo kaj takega, kar bi bilo 
zanimivo za objavo v zborniku, da 
posredujejo vodstvu društva na vpo-
gled. 
V minulem letu sta poleg pohodni-
kov in kolesarjev v okviru komisije 
za šport in rekreacijo začeli treninge 
ženska in moška ekipa kegljačev, ki 
so se, dokler je bilo možno, udeleže-
vali tudi meddruštvenih tekmovanj. 

Hajdošanke so se 26. julija srečale na 
aninem pikniku v športnem parku v 
Hajdošah. Kot je povedala predse-
dnica Majda Turnšek, je prav vsaka 
članica ob prihodu pokazala veselje, 
da se končno vidijo. »Ne glede na to, 
da je bila rdeča nit vseh pogovorov 
epidemija, smo vseeno preživele lep 
popoldan. Na začetku sem izrazila 
zahvalo za odziv, članicam čestitala 
ob prazniku in podala nekaj besed o 
našem delu ter načrt dela za vnaprej. 
Predstavila sem jim naše sodelovanje 
v hajdoškem projektu Siebendorf, ki je 
bil potrjen na razpisu in ga vodi Tjaša 
Glažar. Povprečna starost naših članic 
je kar krepko v tretjem življenjskem ob-
dobju, zato je naše delovanje v teh ču-
dnih časih okrnjeno. Želimo si le čim-
prejšnji prehod v normalno življenje, 
ko bomo lahko nadaljevale naše ak-
tivnosti,« je še dodala Majda Turnšek.

TM

Tudi v Društvu žensk Hajdoše si članice niti v sanjah niso predstavljale, da bi jih 
doletel čas, ko se bo vse ustavilo in bo treba ubrati drugačno pot. Lani je bilo 
njihovo delo zelo okrnjeno, letos pa so se ob upoštevanju ukrepov in priporočil 
zdravstvene stroke vendarle srečale na tradicionalnem skupnem druženju.

Hajdošanke kljub omejitvam 
ostajajo povezane in aktivne

Hajdoške ženske so se letos poleti srečale na tradicionalnem aninem pikniku.
Foto: arhiv društva

69. zbor članov Društva upokojencev Hajdina

12. avgusta 2021 se je končno uresničil načrt, da so člani Društva upokojencev 
Hajdina spet »prišli skupaj«, v svoji običajni dvorani Doma vaščanov v Dražen-
cih. Koronski ukrepi so skoraj v celoti onemogočali društveno delo in lani je v 
skladu z omejitvami potekal zbor članov na poseben način, o čemer smo obšir-
neje poročali v Hajdinčanu.

Predsednica Anica Drevenšek je poročala o delu v 
obdobju, ko je bilo druženje onemogočeno.
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tistim, ki so v rimsko kulinariko verjele 
med prvimi, a sedaj niso več v aktivni 
kuharski postavi. In seveda tudi uredni-
škemu odboru.                                      
Drage Rimljanke s Hajdine, od vsega 
začetka v letu 1999 vas spremljam s 
fotoaparatom in se veselim skupnih 
uspehov, ki so zdaj našli svoje mesto v 
naši knjigi. Z vami sem bila od 29. juni-
ja do 3. avgusta lani, vsak ponedeljek. 
Kot mravljice ste ustvarjale vsaka svo-
jo jed, ki smo jo potem lepo servirano 
fotografirali. Mojca in Nataša sta bili ti-
sti, ki sta zapisali potek vsake priprave 
jedi. Marija je skrbela za to, da so bila 
pravočasno nabavljena potrebna živi-
la. Za vse je obstajal načrt. Vse je teklo, 
kot mora biti. Na koncu vsake kuharske 
delavnice smo okušale jedi in bile po-
nosne, ko smo videle napredek. Bilo je 
kot v pravi hotelski kuhinji.
Seveda sta levji delež vsega od avgusta 

naprej imeli urednici, ki sta potem iz-
peljali vse tisto, o čemer se marsikomu 
ni sanjalo, pa sedaj lahko vidi v tiskani 
besedi in sliki. Želim si, da bi Nekaj do-
brega začele v roke jemati tudi učenke 
Osnovne šole Hajdina, da bi s svojimi 
mamicami sčasoma pomlajevale vaše 
vrste in bi morda recepti ob fotografi-
jah, ki prikazujejo jedi, navdušile koga 
od gostincev v Občini Hajdina, da bi v 
svojo ponudbo uvrstil tudi rimske spe-
cialitete, ki jih za zdaj znate pripravljati 
le ve. 
Čestitke in zahvala vsem za izjemen 
trud!
Nekaj dobrega vam izročamo v vsakda-
njo rabo, 
svojim naslednikom pa priporočamo, 
naj poskrbijo,
da naše skupno delo ne bo šlo v pozabo!

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Pogled na dvorano društva upokojencev. V prvi vrsti desno prva predsednica 
Društva žena in deklet občine Hajdina Marta Sitar med obema županoma. Levo 
je sedanji, mag. Stanislav Glažar, in desno prvi, Radoslav Simonič, ki je pritegnil 
v rimsko zgodbo »hajdinsko snaho« Mojco Vomer Gojkovič, ta pa je v članstvo 
povabila še sodelavko Natašo Kolar.

Sledila je pokušina rimskih jedi

Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule (v sre-
dini) je ponosna na hajdinsko društvo, saj je vsa leta 
zelo uspešno sodelovala z Marijo Pulko in tajnico 
društva Angelco Sagadin (desno), ki že 14 let vzor-
no skrbi za vse administrativno-tehnične zadeve

Najbolj zaslužnim za izid knjige sta se pridružila tudi oba župana. 
Foto: Črtomir Goznik

Nekaj dobrega so prejele tudi članice, ki so bile zelo aktivne na začetku uvajanja 
rimske kulinarike, in tiste, ki vsaka na svoj način tvorno sodelujejo še danes. 

Pred seboj imam fotografije, ki prikazu-
jejo Marto Sitar, prvo predsednico Dru-
štva žena in deklet občine Hajdina, ki je 
rekla ja, ko smo jo pred več kot dvajse-
timi leti prosili za sodelovanje pri »pro-
jektu rimske kulinarike« na naših tleh. 
Marto, ki nam je v začetku dala na voljo 
svojo veliko kmečko kuhinjo, da so nje-
ne Rimljanke imele kje pripravljati prve 
jedi. Takrat je bilo to še precej zaplete-
no. Nobenih pravih receptur ni bilo na 
voljo, zato so skupaj s kustosinjama Po-
krajinskega muzeja Ptuj - Ormož Moj-
co Vomer Gojkovič in mag. Natašo 
Kolar, ki sta tudi postali naši članici, iz 
različnih zgodovinskih virov iskale po-
datke o tem, kako so nekoč pripravljali 
rimske dobrote za takratno gospodo. 
Svoje je na tridnevni kulinarični de-
lavnici dodala tudi prof. dr. Svetlana 
Slapšak. Hrana je bila okusna in všeč-
na vsakomur, ki jo je pokusil. Vedno 
več je bilo priložnosti, na katere so bile 
povabljene Rimljanke s Hajdine, pre-
poznane tudi po zanimivih oblačilih. 
Gledam Marijo Pulko, donedavno 
predsednico društva, ki je leta 2007 
prevzela vodenje Hajdinčank in je 
uspešno stopila v Martine rimske če-
vlje. Upokojena učiteljica s hajdinske 
šole, domačinka, vajena trdega dela, 
s smislom za organizacijo aktivnosti, 
ki so potrebne, da se neki dogodek 
izpelje, kot je pričakovano. Dobrih 

štirinajst let je vztrajala na čelu dru-
štva, ki je postajalo vedno bolj prepo-
znavno v širšem slovenskem in tudi 
čezmejnem prostoru. Hvala, Marija!
Veliko vsega bo po Mariji in Marti osta-
lo zapisano v treh knjigah, ki so izšle 
od leta 2010 do danes. Utrinki za deset 
in dvajset let delovanja so zajeten sli-
kovno-besedni dokument o nekoč sto-
šestdesetčlanski ženski navezi iz Obči-
ne Hajdina, ki si zelo želi pomladitve.
Tretja knjiga pa je tista, zaradi katere 
smo se zbrali v sredo, 29. septembra 
2021. Nekaj dobrega je njen naslov. 
To je krona dvajsetletnega kuhanja, 
pečenja, izdelovanja namazov in vse-
ga, kar je potrebno, da se pripravi po-
gostitev različnih sodobnih Rimljanov 
na način njihovih davnih prednikov.
Opazujem Marijo, ki stoji ob steni v 
dvorani, za njo pa del njene ženske rim-

ske ekipe. Četudi protokol vodi nova 
predsednica Zlatka Strmšek ob po-
moči tajnice Angelce Sagadin, se Ma-
rija zadnje trenutke pred tem, ko bodo 
prisotni v dvorani lahko vzeli v roke 
tretjega knjižnega otroka, še vedno ne 
more čisto izklopiti in biti le opazoval-
ka. Budno spremlja nastopajoče, har-
monikarja in pevca Luko Šlambergerja, 
učence OŠ Hajdina, ki so pripravili pri-
srčen glasbeno-recitatorski program, 
pa obe glavni akterki akcije in uredni-
ci kuharske knjige Mojco in Natašo.
Nato izročitev knjig aktualnemu župa-
nu mag. Stanislavu Glažarju in pobu-
dniku za uvedbo rimske kuhinje, prve-
mu županu Občine Hajdina Radoslavu 
Simoniču, prvi predsednici Marti Sitar 
in nato vsem, ki so sodelovale v lan-
skem petdnevnem kuhanju in pripravi 
jedi v gasilskem domu na Hajdini, in

Nekaj dobrega za vas v spomin na 
rimski čas pri nas

Župan mag. Stanislav Glažar z dvema predsednica-
ma, donedavno Marijo Pulko (levo) in novo Zlatko 
Strmšek, ki mu je izročila prvi izvod knjige.

»Sprehajam« se med fotografijami nedavnega slovesnega dogodka Društva 
žena in deklet občine Hajdina, ki se je namesto na ploščadi pred poslovno-
-stanovanjskim centrom 29. septembra odvijal v dvorani Društva upokojencev 
Hajdina. Neprijazna vremenska napoved za sredo je vplivala na spremembo 
prizorišča. Na koncu smo bili v nekdanji »prosvetni dvorani« vsi zadovoljni, da 
smo bili pod streho, na toplem in zamaskirani tudi varni pred covidom.

Uredniški odbor tretje knjige (od desne): Mojca Vomer Gojkovič, mag. Nataša Kolar, Danica Serdinšek, An-
gelca Mlakar, Marija Pulko in zadnja Silvestra Brodnjak. Ob njej predsednica Zlatka Strmšek. Foto: Tatjana 
Mohorko
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Morda si je kdo takrat mislil, da sta še 
premlada za poroko, a sta ob sedem-
desetletnici njunega zelenega da do-
kazala, da so ju ljubezen, delo, medse-
bojna pomoč, spoštovanje in skrb za 
družino dosmrtno združili. 
O vsem tem smo pokramljali 21. ju-
lija 2021, ko smo Anica Drevenšek, 
predsednica, Janko Vegelj, blagajnik, 
Slavko Burjan, tajnik Društva upoko-
jencev Hajdina, Josip Ščavničar, po-
verjenik za Slovenjo vas, in avtorica 
tega zapisa obiskali slavljenko, ki je 
19. julija zaokrožila devet desetletij 
življenja. 
Ker smo vsi izpolnjevali pogoj PCT, 
smo si upali sesti nekoliko bližje sku-
paj za slavnostno mizo. V družbi sla-
vljenke Anice in njenega moža Rudija 
smo preživeli nekaj neponovljivih tre-
nutkov. Ves čas so za naše počutje skr-
bele tri Aničine »punce«: hčerka Ani-
ca Plazar, ki je v Gostilni Čelan pred 
leti zamenjala svojo mamo, vnukinja 
Maja Plazar, ki je na čelu gostoljub-
nega osebja zadnja leta, obema pa že 
pridno pomaga pravnukinja Manja. 
Vsem Čelanovim naslednicam je bila 
mama, babica in prababica Anica vzor 
pridne, poštene, prijazne, gostoljub-
ne in vsestranske ženske osebnosti.

Danes je mnogo laže organizira-
ti delo, saj je Gostilna Čelan postala 
prava moderna restavracija na vasi, o 
kakršni se nekoč mladi, dela voljni go-
stilničarki Anici niti sanjalo ni. Nekaj 
let po poroki je njuna družina živela v 
Kidričevem, nato pa so se zaradi bole-
zni Aničine mame preselili v Spuhljo, 
kjer so obdelovali manjšo družinsko 
kmetijo. Otroka, Rudi in Anica, sta ho-
dila v šolo na Ptuju, nato pa so se po 
mamini smrti preselili v Slovenjo vas. 
In začela se je pisati zgodovina Gostil-
ne Čelan pod novima gospodarjema.
»Če bi bila še enkrat na začetku poti, bi 
mož ostal doma, da bi se skupaj ves čas 
ukvarjala z gostilno in bi si delo lahko 
porazdelila. Tako pa vedno ni bilo eno-
stavno. A smo nekako zmogli«, je z na-
smehom na ustih povedala jubilantka 
in ljubeče pogledala svojega življenj-

skega sopotnika, on pa ji je nazdravil s 
kupico zlatorumenega vina iz družin-
skega vinograda.
V častitljivi starosti se Anica in Rudi s 
ponosom ozirata na prehojeno pot, ki 
je dolga že skoraj 71 let. Vsak na svo-
jem področju sta bila s srcem in dušo 
predana delu in skrbi za družino. Sin 
Rudi in hčerka Anica sta jima naredila 
veselje s štirimi vnuki: Andrejo, Mar-
to, Majo in Robijem. Čez nekaj let so 
se družine pomladile s petimi prav-
nuki: z Aljošem, Manjo, Niko, Kajo in 
Lukom. Pravnuk Aljoša je letos postal 
očka prapravnuka Mihaela. 
V času, ko nastaja ta zapis, je naša spo-
štovana jubilantka po prestani kapi v 
bolnišnici in srčno upamo, da ji bodo 
zdravniki lahko pomagali, da se bo 
spet vrnila med svoje najdražje. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

90 let gostilničarke Anice Čelan

Pri Čelanovih v Slovenji vasi je bil prehod v leto 2021 v znamenju obletnic. V prazničnem decembru 1950 sta si večno 
ljubezen obljubila takrat še cerkveno nepolnoletna Rudi Čelan in njegova srčna izbranka Anica Zelenik iz Spuhlje, ki sta 
se spoznala v službi v takratni Tovarni glinice in aluminija Kidričevo, kjer je bila Anica zaposlena kot tehnična risarka.

Predsednica Društva upokojencev Hajdina Anica 
Drevenšek vošči slavljenki Anici Čelan ob njenem 
častitljivem, devetdesetem rojstnem dnevu.

Jubilantka Anica Čelan je le nekaj mesecev mlajša od svojega moža Rudija, s katerim sta se poročila pred 
skoraj 71 leti. Ob njej je hčerka Anica Plazar, ki je mamo nasledila kot gostilničarka. Sedaj je tudi ona že 
predala vodenje gostilne hčerki Maji (skrajno desno). Še vedno pa skupaj s pravnukinjo Manjo (stoji v drugi 
vrsti) radi in prijazno postrežeta gostom. Stojijo od desne: Anica Drevenšek, Janko Vegelj, Slavko Burjan in 
Josip Ščavničar.

Mirkovićeva je v svojem nagovoru 
obudila spomin na 27. 9. 1944, ko so 
partizanski kurirji TV8-S bili težek boj 
s premočnimi okupatorjevimi voja-
škimi silami v Halozah, blizu Dežnega 
in ob Dravinji. Enota TV8-S je štela 20 
borcev. V dolini ob Dravinji je naletela 
na močno sovražnikovo zasedo in po 
spopadu z Nemci so izgubili življenje 
štirje kurirji, med njimi komandir – 
23-letni študent Stane Petrovič - Ivan s 
Hajdine, trije slabo oboroženi borci pa 
so bili ujeti. Drugi borci so se prebili 
čez Dravinjo. Štiri dni po hudem boju 
so se v Rodnem Vrhu sestali preživeli 
kurirji. Na novo so vzpostavili prejšnje 
zveze, za novega komandirja TV8-S so 
namesto padlega Ivana postavili Ru-
dija Lutra - Borisa. Mirkovićeva je ob 
tem dejala, da je zelo pomembno, da 
ohranjamo spomin na borce, ki so dali 
življenje za svobodo in lepši jutri. 
Slovesnosti v Zg. Pristavi so se ude-
ležili tudi podžupan Občine Hajdina 
Karl Svenšek, delegacija pobratene 
ZB za vrednote NOB Ljutomer, učenci, 
ravnatelj OŠ Hajdina Mitja Vidovič in 
še nekateri drugi vabljeni. Po krajšem 
kulturnem programu je delegacija 
položila venec k spomeniku.

TM

Na spominskem dogodku so se z verzi in lepimi mislimi predstavili tudi učenci OŠ Hajdina. 
Foto: arhiv OŠ Hajdina

V spomin padlim položili venec in prižgali plamen

Občinska organizacija Zveze borcev za 
vrednote NOB Hajdina je 29. septem-
bra pripravila spominsko slovesnost 
v sodelovanju z Občino Hajdina in 
Osnovno šolo Hajdina. Pri spomin-
skem obeležju v Zg. Pristavi sta zbra-
ne nagovorili predsednica občinske 
organizacije Terezija Mirković in 
predsednica ZB za vrednote NOB Ptuj 
Branka Bezeljak. Slednja je zbrane 
pozdravila tudi v imenu predsedstva 
ZZB za vrednote NOB Slovenije.

Zbrane je ob spominskem obeležju nagovorila predsednica občinske organizacije Zveze borcev za vrednote 
NOB Hajdina Terezija Mirković. V kulturnem programu so nastopili tudi ljudski pevci s Hajdine.
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Na občnem zboru so Gerečanke tokrat gostile predstav-
nice sosednjih in prijateljskih društev, TD Mitra Hajdina, 
prišli so tudi prijatelji iz Sv. Štefana. Poseben pozdrav in 
čestitko so jim namenili hajdinski podžupan Karl Svenšek, 
predsednik VO Gerečja vas Marjan Rozman in predsednik 
PGD Gerečja vas Rado Kaisersberger. Predsednica društva 
Magda Intihar je zbranim predstavila poročilo o delu dru-
štva v minulih mesecih, ki je bilo precej okrnjeno zaradi 
epidemije, ob tem pa se je skupaj s članicami z izbranimi 
besedami spomnila in poklonila pokojnim sovaščanom 
Jožici, Mojci in Branku Lešniku, ki so društvu in kraju veliko 
doprinesli, ob tem pa povedala, da jih zelo pogrešajo in 
nanje ohranjajo lep spomin.
Intiharjeva je na občnem zboru predstavila tudi kratek na-
črt dela in povedala: »Zdravje bomo tudi v prihodnje dale na 
prvo mesto in zaradi trenutne situacije si kakih posebno veli-
kih načrtov v društvu ne delamo. Imamo načrte in želje, to pa 
bomo uresničevali v prihodnje, ko se bo stanje v našem oko-
lju izboljšalo in bomo imeli več moči ter želje po ustvarjanju.«

Besedilo in foto: TM

Magda Intihar, predsednica DŽD Gerečja vas, je predstavila poročilo za zadnje 
leto delovanja društva. V ozadju na odru mešani pevski zbor DŽD Gerečja vas, ki 
je s petjem obogatil delovno srečanje.

Gerečanke na delovnem srečanju

Sobotni večer, 28. avgusta, so si za delovno srečanje izbrale članice Društva žena in deklet Gerečja vas. Minulo leto 2020 
je bilo za društvo praznično leto, saj so obeležile 20-letnico delovanja, a posebnega praznovanja niso mogle izvesti, 
vesele in ponosne pa so bile priznanja Občine Hajdina za dvajsetletno uspešno delovanje.

V gasilski dvorani v Gerečji vasi, kjer se članice pogosto zbirajo, je bilo tokrat veliko manj domačinov in gostov kot na minulih srečanjih.

Ravnatelj OŠ Hajdina Mitja Vidovič je 
povedal, da je v novo šolsko leto na 
OŠ Hajdina vpisanih 288 učencev v 17 
oddelkih, kar je 12 več kot lani, v vr-
tec Najdihojca pa je bilo 1. septembra 
vpisanih 132 otrok. Hajdinski učenci 
so bili ob začetku novega šolskega 
leta deležni tudi spodbudnih besed in 
dobrih želja, saj so jih prišli pozdravit 
župan mag. Stanislav Glažar, direkto-
rica občinske uprave Lidija Terbulec, 
predsednika Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine 
Hajdina Slavko Burjan in vodja poli-
cijskega okoliša Policijske postaje Ptuj 
Igor Levstik. 

Besedilo in foto: TM

1. september na OŠ Hajdina

V sredo, 1. septembra, se je v vseh slovenskih osnovnih in srednjih šolah uradno začelo novo šolsko leto. Tudi na OŠ 
Hajdina so po počitnicah znova na stežaj odprli šolska vrata, prijeten sprejem pa so pred šolsko zgradbo pripravili za 
letošnje prvošolce in njihove starše.

Prvi šolski dan na OŠ Hajdina
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Jesenski utrinki iz vrtca Hajdina

Igra otrok modre igralnice v gozdičku na lep prvi jesenski dan

Otroci rdeče igralnice so s pomočjo jesenske pravljice pričarali čudovito jesen-
sko vzdušje.

Iz našega gozdička se sliši vesel otroški smeh bele igralnice, kjer smo obeležili prvi jesenski dan.

Otroke zelene igralnice je na prvi jesenski dan obiskala »gospa Jesen«, ki je naznanila jesenski čas in s polno 
košaro jesenskih pridelkov razveselila otroke.

Najmlajši otroci iz oranžne igralnice so na igrišču vrtca opravili prvo jesensko opravilo, saj so grabljali in pobirali odpadlo listje. 

Otroci iz vijolične igralnice med plesom z jesenskimi 
kronami iz listja, ki so ga nabrali na sprehodu.

Otroci rumene igralnice so prvi jesenski dan praznovali z baloni v gozdu. Naši 
baloni so bili v barvah jeseni, kot jesensko listje.
Foto: arhiv Vrtca Najdihojca Hajdina
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Cilj zgodbe je prispevati k spreminja-
nju potovalnih navad in posledično k 
zmanjšanju motoriziranega prometa 
v okolici vrtca ter vsakodnevnemu gi-
banju otrok in skrbi za zdravo okolje 
in zdravje. V vrtcu smo vsakodnevno 
označevali prihod brez avtomobila in 
tako »očistili« umazan kožušček naše-
ga zajčka. Starši in otroci so največkrat 
sodelovali tako, da so pustili avtomobil 
na nekoliko oddaljenem parkirišču in 
del poti opravili peš.
Vzgojiteljice v vrtcu smo si zastavile 
še dodatne dejavnosti, s katerimi smo 
motivirale otroke in krepile njihovo 
vlogo v prometu (sprehodi, poligoni 
za skiroje in poganjalce, igra z različni-
mi prevoznimi sredstvi, ustvarjanje na 
temo promet idr.). Otroci z vzgojitelji-
cama rdeče igralnice so ob koncu te-
dna izpeljali tudi kolesarski dan. 
V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 
2021, ki je trajal od 16. do 22. 9. 2021, 
smo se v vrtcu pridružili načrtovanim 
dejavnostim šole in tako projekt izpe-
ljali med 20. in 24. septembrom.
Za sodelovanje in podporo ob uspešni 
izpeljavi se staršem zahvaljujemo za 
podporo in izpeljane aktivnosti.  

Darinka Amon

Slogan Evropskega tedna mobilnosti se je to leto glasil 
Živi zdravo. Potuj trajnostno!
Potrebo po gibanju imamo vsi, zato smo tudi v vrtcu spod-
bujali starše, da pripeljejo otroke v vrtec nekoliko drugače 
kot običajno. Otroci in vzgojiteljici rdeče igralnice so se kot kolesarji preizkusili na poligonu.

Otroci v vrtcu in Evropski teden mobilnosti

Otroci zelene igralnice so izdelali prevozna sredstva in se z njimi igralni na narisanem poligonu.

Otroci vijolične igralnice med sprostitveno dejav-
nostjo

Plakat je nagovarjal starše in otroke, da prihajajo v 
vrtec na trajnostni način.
Foto: arhiv vrtca

Lansko šolsko leto so takratnim tre-
tješolcem vzeli možnost opravljanja 
plavalnega tečaja, zato smo letos iz-
koristili ponudbo in to opravili takoj 
v prvem mesecu novega šolskega 
leta. Res smo starejši eno leto, a smo 

z veseljem opravili 20 ur plavanja in 
postali ponosni plavalci. Nekateri 
smo celo presegli pričakovanja pla-
valnih učiteljev. Na poti v Terme Ptuj 
in nazaj nas je spremljalo lepo vre-
me, kar nam je dodatno polepšalo te 

dneve. Pet dni je hitro minilo in že se 
veselimo naslednjih 20 ur plavanja, 
ki jih bomo naslednje leto doživeli 
na morju. 

Učenci 4. a in 4. b 

Plavalni tečaj četrtošolcev

Veselje četrtošolcev ob uspešnem zaključku plavalnega tečaja. Foto: Jožica Novak

Starše smo o načrtovani dejavnosti obvestili prek plakatov 
in obvestil. Vzgojiteljice smo pripravile različne dejavnosti, 
prek katerih smo otroke seznanjale s pomenom trajne mo-
bilnosti. Prek zgodbe o belih zajčkih, ki sta jo popestrila čisto 
prava zajčka, beli in sivi, so otroci dobili še večjo motivacijo, 
da »svojega papirnatega sivega zajčka« polepijo s čim več 
belimi krogi. 
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1. DAN
V soboto, 18. septembra, smo se ob treh zjutraj dobili pred 
šolo in se odpravili na pot do Benetk, od koder smo leteli 
z letalsko družbo Easyjet. Let je bil zelo prijeten, malo smo 
zadremali in čez dve uri smo že bili na velikem letališču 
v Londonu. Prtljago smo odnesli v hotel Premier Inn in 
že smo se odpravili na raziskovanje velikega, zanimivega 
mesta. Najprej smo si ogledali ulice Camden Towna, kjer 
je zelo bogata kulinarika in veliko ljudi. Tam smo si lahko 
kupili nekaj za pod zob; bila je težka odločitev, saj je bilo 
veliko različnih vrst »street fooda«, od mehiških tortilj pa 
vse do azijskih rezancev. Ko smo se najedli, smo se odpra-
vili na Oxford Street, kjer smo obiskali največjo trgovino z 
igračami, ki ima kar pet nadstropij. Sprehodili smo se tudi 
po Carnaby Streetu. Po napornem dnevu smo se odpravili 
v hotel, kjer smo si s spancem nabrali energijo za nov dan 
v prečudovitem Londonu. 

2. DAN
V hotelski restavraciji nas je čakal odličen angleški zajtrk. 
Ko smo se najedli, smo se s podzemno odpravili do po-
slovne četrti Canary Wharf in se z značilnim londonskim 
avtobusom »doubledeckerjem« zapeljali do reke Temze, ki 
smo jo prečkali pod zemljo. Na drugi strani smo si ogle-
dali observatorij in ničelni poldnevnik, ki deli Zemljo na 
vzhodno in zahodno poloblo v Greenwichu. Nato smo 
se iz Greenwicha z ladjico odpeljali po reki Temzi do zna-
menitega Tower Bridga. Videli smo tudi najvišjo stavbo v 
Evropi – Sharp. Tower Bridge smo tudi prečkali, na drugi 
strani pa smo si ogledali Shakespeare Theater in se spre-
hodili do Milenium Bridgea, ki smo ga prečkali, da smo si 
lahko ogledali St. Paul’s Cathedral. Sprehodili smo se tudi 

po Chinatownu in se ustavili na Piccadilly Circusu, kjer smo 
imeli prosti čas, da smo nakupili spominke. Pozno zvečer 
smo se vrnili v hotel.

3. DAN
Po odličnem zajtrku smo se podali do središča pozemne 
postaje, kjer se nam je pridružil »native speaker« Rob. Z 
njim smo si ogledali Buckinghamsko palačo, menjavo stra-
že, se sprehodili po St. James’s Parku, kjer smo nahranili že 
udomačene veverice, in nato do Big Bena in Houses of Par-
liament. Odšli smo tudi na London Eye, da smo si London 
ogledali tudi iz zraka. Nato smo se poslovili od Roba, ki nas 
je v angleškem jeziku naučil veliko o londonskih znameni-
tostih in njihovi zgodovini. Po poti do National Gallery smo 
se ustavili v Burger Kingu, se najedli in po ogledu prelepih 
umetniških del našli nekaj časa zase in nakup spominkov 
na Leicester Squaru. 

4. DAN
Pred nam je bil zadnji dan naše ekskurzije. Zgodaj zjutraj 
smo se odpravili v muzej voščenih lutk Madame Tusauds, v 
katerem smo zelo uživali ob lutkah znanih osebnosti, ogle-
du filma in vožnji z vlakcem po angleški zgodovini. Sledil 
je nam najboljši del ekskurzije – ogled stadiona enega naj-
večjih angleških klubov FC Chelsea, spet smo nakupili spo-
minke in se nato odpravili v Naravoslovni muzej. Na poti na 
večerjo smo se ustavili pred trgovino z dragimi avtomobili. 
Pot nas je zanesla na Oxford Street, kjer smo se poslovili od 
prečudovitega Londona. Naslednje jutro smo se odpravili 
na letališče in se poslovili od prelepega Londona.
London je bil pravo doživetje in vsi smo zelo uživali. Ogle-
dali smo si veliko znamenitosti in se o njih veliko naučili. 
Hvala učitelju Iztoku in vodiču Željku za odlično vodenje in 
skrb, da smo se vsi vrnili zdravi in veseli. 

Maša Belić, 9. a

Hajdinski osnovnošolci med raziskovanjem londonskih ulic

Dnevniški zapisi o 
dogodivščinah v Londonu

Na stadionu FC Chelsea
Foto: Iztok Milošič 

V septembru zasledimo kar nekaj posebnih dnevov, ki jih 
še posebej poudarimo pri pouku slovenščine; od dneva 
pismenosti, začetka bralne značke in seveda evropskega 
dneva jezikov, kjer se najprej posvetimo slovenščini in 
njenim posebnostim, nato pa tudi drugim jezikom, ki jih 
učenci že kar lepo obvladajo in si lahko nadenejo poime-
novanje »majhni poligloti«. Zelo dobro razumejo hrvaški 
jezik in poznajo veliko besed, ravno tako pa se mnogi iz-
kažejo tudi v znanju nemščine in angleščine. Letos smo 
ure popestrili na različne načine: uporabili smo slovarje, 
telefone, oblikovali mini plakate na to temo, se pogovar-
jali v tujih jezikih, zanimivo je bilo prisluhniti učencem, ki 
izhajajo iz tujih okolij in so originalni govorci svojega jezi-
ka. Materni jezik je jezik, ki ga govorimo v družini, torej bi 
lahko rekli, da je jezik bližine, vsi drugi jeziki pa širijo naša 
obzorja, razgledanost in so jeziki širine. 
Pobrskali smo po različnih rekih in pregovorih, ki govorijo 
o poznavanju jezikov, tvorili razredno jezikovno kačo – po-
vedi v tujih jezikih. Nekateri pregovori so nam dali misliti; 
jezik je ključ do srca; kakšne misli, takšen jezik; jezik je edi-
no, kar ostane tistemu, ki je brez domovine; z novim jezi-
kom spoznamo novo dušo naroda, predvsem pa se lahko 
strinjamo z mislijo, da si resnično želimo govoriti skupni 
jezik razumevanja, spoštovanja in dobronamernosti, ki naj 
bo vodilo v lepši svet.

Besedilo in foto: Irena Vesenjak

Sredi londonske poslovne četrti Canary Wharf

Jezikovne igrarije in izzivi na 
evropski dan jezikov 2021

V petek, 24. septembra, smo v šoli obeležili evropski dan jezikov. To 
je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo 
vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.
Učiteljice tujih jezikov smo za učence pred knjižnico pripravile 
predstavitev jezikov in jezikovni kviz, učenci pa so pri pouku 
angleščine iskali besede za pozdrave v različnih jezikih in na podlagi 
slušnih posnetkov ugotavljali, za kateri jezik gre.
                                                     

Anja Medved

Devetošolci pri pouku slovenskega jezika
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Projekt Erasmus+ 2021

Na razpisu Erasmus+ 2021 (Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institu-
cije) je bil izbran tudi projekt OŠ Hajdina Z roko v roki za zeleno prihodnost. V projektu bomo sodelovali s šolo Marie 
Montessori iz Nemčije (Elternkreis Montessorischule München) in Osnovno šolo Vis iz Hrvaške (Osnovna škola Vis).

Erasmus+ je program Evropske unije 
na področju izobraževanja, usposa-
bljanja, mladine in športa za obdobje 
2021–2027, ki naslavlja mednarodno 
sodelovanje na področju izobraževa-
nja, usposabljanja, mladih in športa. 
Namen programa Erasmus+ je dvig 
kakovosti izobraževanja in usposa-
bljanja ter s tem krepitev socialne 
kohezije in konkurenčnosti gospo-
darstva Unije; izobraževanje, uspo-
sabljanje, mladina in šport so ključ-
na področja, ki državljane Evropske 
unije podpirajo pri osebnem in po-
klicnem razvoju. Z visokokakovo-
stnim, vključujočim izobraževanjem 
in usposabljanjem ter priložnostnim 
in neformalnim učenjem se mladim 
in udeležencem vseh starosti za-
gotovijo kvalifikacije in spretnosti, 
potrebne za njihovo pomembno 
sodelovanje v demokratični druž-
bi, medkulturno razumevanje in 
uspešne prehode na trgu dela. Era-
smus+ želi omogočiti sodelovanje 
čim večjemu številu posameznikov, 
še posebej tistim iz okolij z manj pri-
ložnostmi, ter kot ključne izpostavlja 
vsebine in aktivnosti vključevanja, 
ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) 
in prehoda na digitalno družbo.
Splošni cilj programa je z vseživljenj-
skim učenjem podpirati izobraževal-
ni, poklicni in osebni razvoj ljudi na 
področju izobraževanja, usposablja-
nja, mladine in športa v Evropi in po 
svetu ter s tem prispevati k trajnostni 
rasti, kakovostnim delovnim me-
stom, socialni koheziji, spodbujanju 
inovacij ter krepitvi evropske identi-

tete in aktivnega državljanstva. Zato 
je program ključni instrument za 
oblikovanje evropskega izobraževal-
nega prostora, podpiranje izvajanja 
evropskega strateškega sodelovanja 
v izobraževanju in usposabljanju 
in njegovih sektorskih programov, 
za spodbujanje sodelovanja na po-
dročju mladinske politike v okviru 
strategije EU za mlade za obdobje 
2019–2027 ter razvijanje evropske 
razsežnosti v športu. 
POSEBNI CILJI 
Posebni cilji programa so: 

 – spodbujanje učne mobilnosti po-
sameznikov in skupin ter sode-
lovanja, kakovosti, vključevanja, 
enakosti, odličnosti, ustvarjalnosti 
in inovativnosti na ravni organi-
zacij in politik na področju izobra-
ževanja in usposabljanja; 

 – spodbujanje mobilnosti za nefor-
malno in priložnostno učenje ter 
aktivnega udejstvovanja mladih 
pa tudi sodelovanja, kakovosti, 
vključevanja, ustvarjalnosti in ino-
vativnosti na ravni mladinskih or-
ganizacij in politik; 

 – spodbujanje učne mobilnosti 
športnega osebja ter sodelovanja, 
kakovosti, vključevanja, ustvar-
jalnosti in inovativnosti na ravni 
športnih organizacij in politik.

Prednostne naloge programa Era-
smus+ so vključevanje in raznolikost, 
digitalna preobrazba, okolje in boj 
proti podnebnim spremembam ter 
udeležba v demokratičnem življenju.
Projekt OŠ Hajdina z naslovom Z 
roko v roki za zeleno prihodnost ima 
tri glavne cilje: učenje na prostem, 

skrb za okolje in uvajanje sodobnih 
pedagoških pristopov.
Glavne teme projekta so »zelene« 
spretnosti, ozaveščanje o Evropski 
uniji in novi pristopi učenja in pou-
čevanja. Učenje na prostem predsta-
vlja izjemno priložnost za vračanje 
vzgojno-izobraževalnega dela v na-
ravo, za kognitivno učenje in spod-
bujanje zdravega življenjskega slo-
ga. Izobraževanje in senzibilizacija 
učencev o potrebi po ohranjanju na-
rave (šolskega in krajevnega okolja), 
s poudarkom na lastni odgovornosti, 
sta pomembna cilja in naša velika 
odgovornost.
Uvajanje sodobnih pedagoških pri-
stopov za zagotavljanje večje kako-
vosti tako na vzgojno-izobraževal-
nem področju kot tudi na drugih 
področjih dela mora ostati naša traj-
na zaveza.
Na projekt smo se prijavili, ker želimo 
izboljšati strategije in način pouče-
vanja, omogočiti učiteljem strokov-
no in didaktično izpopolnjevanje ter 
izmenjavo dobrih praks. Prav tako 
želimo doseči večjo prepoznavnost 
šole in poudariti evropsko dimenzijo. 
Pri načrtovanju aktivnosti smo izha-
jali iz potreb in izzivov, s katerimi se 
trenutno spoprijema naša šola.

Tatjana Lukovnjak

Teden 
mobilnosti

Kot že nekaj let smo se tudi letos od-
ločili, da sodelujemo v številnih pro-
jektih in natečajih. Z njimi smo začeli 
kmalu ob začetku šolskega leta. Ker 
vemo, da je jesen lepa in topla, smo 
to storili že kar v septembru in do šole 
prihajali na trajnostne načine.

Tretji teden septembra smo se pridru-
žili Tednu mobilnosti po vsej Sloveniji 
in tako od 13. do 17. septembra v šolo 
prihajali na različne načine; predvsem 
peš, nekateri s skiroji, kolesi in z roler-
ji. Slogan letošnjega vseslovenskega 
leta mobilnosti je bil Živi zdravo. Po-
tuj trajnostno. Z doseganjem ciljev 
trajnostne mobilnosti prispevamo k 
zmanjšanju izpustov toplogrednih 
plinov, čistejšemu zraku v mestih, ve-
čji kakovosti bivanja, javnemu zdravju 
in socialni pravičnosti, kar se nam zdi 
izrednega pomena, saj je treba učen-
ce že od malih nog navajati na pomen 
gibanja in ozaveščanja.
Prvi dan nas je sicer spremljal tudi 
dež, kar smo že navajeni, ampak smo 
se s pisanimi dežniki, mavričnimi de-
žnimi škornji, z dobro voljo, s pozi-
tivno energijo, z zagnanostjo in opti-
mizmom vse naslednje dni sprehajali 
v sončku. Vsak dan so na avtobusnih 
postajališčih čakali učitelji in prosto-
voljci ter učence na varen način po-
spremili do šole.
Rekord pešačenja smo postavili že v 
ponedeljek, ko je peš hodilo več kot 
200 učencev. Z vsakim dnem, ko so 
bile temperature višje, je več učen-
cev prihajalo v šolo s kolesi. Ob kon-
cu tedna nas je pričakalo tudi kakšno 
sladko presenečenje s strani učiteljev. 
Izjemna pohvala gre letos prvošolčk-
om, ki so dobro sodelovali in prihajali 
peš. Hvala tudi vsem prostovoljcem, 
ki so si utrgali čas in nas spremljali.

Janja Bratuša

Malica za dober začetek hoje

Učenci v spremstvu učiteljice, ko so prihajali z Zg. Hajdine.

Tudi na kolesu je prijetno. Nasmejani pešci iz Slovenje vasi 
Foto: arhiv OŠ
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Zmotno je prepričanje, da so otroci, ro-
jeni v zadnjih desetletjih, t. i. »digitalni 
domorodci«. Tudi če redno igrajo ra-
zne računalniške in mobilne igre in so 
domači v okolju TikTok, še ne pomeni, 
da se bodo brez težav znali vključiti v 
pouk na daljavo, suvereno uporabljali 
e-pošto, spletne učilnice, znali sodelo-
vati na »Zoom urah« oz. videokonfe-
renčnem pouku in brez težav oddajali 
svoje naloge v obliki spletnih prever-
janj ali fotografij svojih izdelkov. 
Zato smo na OŠ Hajdina v torek, 21. 
septembra, izvedli tehniški dan – Oblak 
365 (e-pošta in MS Teams), na katerem 
so se učenci 6. in 7. razredov učili/po-
novili s pomočjo računalnikov, tablic in 
pametnih telefonov pošiljati e-pošto in 
uporabljati spletne učilnice MS Teams 
za učenje in oddajanje nalog. Preverili 
so se tudi v reševanju spletnih testov in 
snemanju ter montiranju krajših video-
posnetkov.
Veliko smo se pogovarjali tudi o zdrav-
ju in varni rabi tehnologije. Še posebej 
v minulem letu se je izkazalo, da je pre-
tirana in nepremišljena raba naprav z 
zasloni lahko zelo škodljiva za otroke 

in mladostnike. Na to problematiko so 
opozorili tudi pediatri. Otroci pri rabi 
naprav z zasloni potrebujejo usmerja-
nje staršev in učiteljev, da si privzgojijo 
dobre in zdrave navade. Branje, prosta 
igra (brez telefona, tablice, računalni-
ka idr.) in raziskovanje okolja so ključ-
ni za zdrav otrokov razvoj. Poudarili 
smo, da mora biti raba naprav z zasloni 
uravnotežena z gibanjem na prostem 
in dejavnostmi, ki ne vključujejo rabe 
tehnologije. Po priporočilu pediatrov 
bi lahko otroci, stari med 10 in 12 let, 
uporabljali naprave z zasloni največ 1,5 
ure na dan, starejši od 12 let pa največ 
2 uri na dan. Smiselno bi bilo, da bi si 
vsaka družina naredila svoj načrt rabe 
zaslonov, kot je npr. načrt s portala 
Safe.si. 
Ker pa nismo želeli ostati le pri teoriji, 
smo del tehniškega dneva namenili 
tudi skrbi za zdravje in dobro počutje 
ob rabi naprav z zasloni. Učenci so po-
sneli kratke zabavne razgibalne vaje, s 
pomočjo katerih lahko poskrbimo za 
zdrave oči, zdravo hrbtenico in dobro 
počutje. Z izvajanjem teh vaj pred sne-
manjem in med njim so poskrbeli za 

svoje zdravje, zabavo, sprostitev in se 
ob tem še učili tudi zajemanja videa s 
svojimi telefoni in oddajanja videona-
loge v spletno učilnico.  
Vabljeni k ogledu in vadbi (povezava: 
https://youtu.be/BDoVeGA5nVw).
Prilagam še nekaj gradiv in videona-
svetov za starše:
https://safe.si/gradiva/gradiva-za-star-
se 
https://safe.si/video/video-vodici  
https://safe.si/video/video-predavanja

Besedilo in foto: Andreja Novak

Tehniški dan – Oblak 365 (e-pošta in MS Teams)

Načrt rabe zaslonov s portala Safe.si

Vadbe, ki so jih za vas posneli učenci 6. in 7. razreda, najdete na portalu Youtube.

Priporočeni časi uporabe zaslonov portala Safe.si

Osmošolci in devetošolci 
na tehniški dan obiskali 

Strojno šolo Ptuj
V letošnjem šolskem letu smo se odzvali povabilu Srednje 
strojne šole Ptuj, ki nam je pripravila zasnovo tehniškega 
dneva z razpisanimi praktičnimi delavnicami in predsta-
vitvijo izobraževalnih programov, ki jih izvajajo. Tehniški 
dan je bil izveden za učence 8. in 9. razredov. Ti so z za-
nimanjem prisluhnili zanimivi in duhoviti razlagi posame-
znih mojstrov, profesorjev.
V uvodni uri sta profesorja Stane Gojkošek in Zlatka Planinc 
predstavila izobraževalne programe, ki učence najbolj pri-
tegnejo. Velik poudarek je na praktičnih znanjih. Učenci so 
si ogledali specialne učilnice, kjer se izobražujejo njihovi 
dijaki, in se preizkusili v nekaterih praktičnih veščinah.
V nadaljevanju dneva so si po lastnem interesu izbrali ak-
tivnosti med naslednjimi praktičnimi delavnicami: obde-
lava in preoblikovanje kovin – kovačnica, airbrush – po-
slikava karoserijskih delov – avtokaroserijska delavnica, 
motoroznanstvo – osnovno delovanje motorjev – avtoser-
visna delavnica, varjenje – varilnica, izdelava skulpture iz 

cevi – inštalaterska delavnica. 
Polni novih praktičnih izkušenj in znanj so se vidno zado-
voljni učenci vrnili na šolo. Ob tej priložnosti se zahvalju-
jemo vodstvu Strojne šole na Ptuju in koordinatorju Dani-
jelu Bedeniku za izvedbo tehniškega dne na njihovi šoli. 

Besedilo in foto: Damjan Kobale

Osmošolci in devetošolci na obisku v Strojni šoli na Ptuju
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V četrtek, 23. septembra, smo se na OŠ Hajdina pridružili evropskemu dnevu športa in organizirali športni dan za učen-
ce od 1. do 9. razreda. Glavna dejavnost tega sončnega dne so bile tekaške vsebine.

Decathlon nam je priskočil na po-
moč in razveselil naše učence. Na 
Decathlonovem teku so učenci za 
vsak pretečen krog nabirali skupne 
točke, ki smo jih pretvorili v dobro-
delni znesek in s tem pridobili špor-
tne rekvizite za šolo. Najbolj vzdr-
žljivi učenci so prejeli še dodatne 
nagrade. 
Nori na Poli – Perutnina Ptuj je na 
športnem dnevu poskrbela za odlič-
no malico in animacije, vsi učenci so 
na koncu prejeli darila za opravljene 
naloge, šola pa je prejela 10 košar-
karskih žog.
K pestri vsebini športnega dne smo 
dodali še iskanje skritega zaklada po 
šoli, hojo po vrvi v gozdičku, poligon-
sko vadbo v zeleni učilnici na pro-
stem (umetna trava), cirkuške vra-
golije na parkirišču in množičen tek 
otrok, ki ga je promovirala Atletska 
zveza Slovenije. Ob zaključku dneva 

smo videli nasmejane in zadovoljne 
obraze naših otrok, kar nam sporoča, 
da šport krepi telo in duha.

Besedilo in foto: Maja Koren

Evropski šolski športni dan

Vesel zaključek športnega dne

Devetošolci med množičnim tekom

Prvošolki na košarkarskem poligonu

Kulturno društvo Skorba je v sode-
lovanjem z Vaškim odborom Skorba 
peto leto organiziralo poletne ustvar-
jalne delavnice, namenjene druženju 
počitnikarjev iz Skorbe in okoliških 
krajev. Program so letos še nadgradili 
in otroci so lahko uživali na zanimivih 
delavnicah, na napihljivih igralih ter v 
družbi bratov Malek.
Skozi igro so dobili nova znanja in do-
datne ročne spretnosti, je povedala 
Renata Gabrovec, predsednica KD 
Skorba, in dodala, da je bil letos pou-
darek na tem, da si otroci nekaj izde-
lajo sami, zato so tudi pripravili pravo 
šiviljsko delavnico. S pomočjo mento-
ric so si nekateri malo starejši izdelo-
vali torbice, peresnice in predpasnike, 
pogumni so sedli tudi za šivalni stroj, 
skreirali pa so si tudi svoje majice. Do-
gajalo se je v domu krajanov, kjer je 
bila še ena ustvarjalna delavnica, in 
nastajali zanimivi izdelki, okrog doma 
pa so bili na voljo igrala, pripomočki 
za različne igre in lepotilni kotiček, ki 
so ga obiskali skorajda vsi. Vsak dan so 
počitnikarjem pripravili še mizo, pol-
no dobrot, zadnji dan pa poskrbeli, da 
bodo ostali lepi spomini na letošnje 
poletno druženje v Skorbi.

Besedilo in foto: TM

Počitnikarji 
tudi letos na 
delavnicah v 

Skorbi

V treh avgustovskih počitniških dneh 
se je v Skorbi na otroških delavnicah 
dogajalo veliko zanimivega in delav-
nice so bile letos znova dobro obiska-
ne.

Počitniški utrinki z avgustovskih delavnic v Skorbi, 
kjer je bilo veliko zabave in ustvarjanja v različnih 
delavnicah.
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Glasba kot »rešitelj« duha

Živimo v dobi (pre)hitrega življenja, 
ko si vzamemo premalo časa za pri-
jatelje, družino in – najpomembne-
je – zase. Vzgajamo z zgledom, ni pa 
nujno, da je ta vzgled v smeri »prave« 
smeri. Če so naš tempo, naše doje-
manje življenja in naše delovanje po-
vršinski, lahko pričakujemo od naših 
zanamcev, da bodo prenesli ta vzorec 
v svoje življenje. Razen redkih izjem, 
ki bodo prepoznali, ozavestili in spre-
menili način svojega delovanja. 
Smiselno je biti hvaležen za vsako ma-
lenkost, ki so nam jo dali starši. Verjeli 
so, da nam nudijo in dajejo vse, kar 
nam lahko. Na materialnem nivoju, 
kjer danes redki občutijo pomanj-
kanje osnovnih človeških potreb, na 
duševnem nivoju, kjer smo iz njih čr-
pali odnose, čustva in doživljanje le-
-teh. Za duhovno pot in razvoj duha 
človeka je nujna dobra podpora vseh 
predhodnih nivojev, pomeni zdravo 
telo, zdrav um in razvitost čustvene 
inteligence. 
Pot k sebi, kot jo velikokrat imenuje-
mo, je dokaj zahtevno področje, ki od 
nas zahteva predanost osmisliti naše 
življenje. Ni preprosta, a le na to pot je 
vredno stopiti. 
KAJ IMA TO Z GLASBO
Lahko nič, lahko pa vse. Odvisno od 
naše poti, po kateri smo stopali ob 
spoznavanju glasbe. Nič v primeru, 
ko nam je glasba predstavljena kot 
nekaj, za kar so »talentirani« le redki. 
Malo več kot nič, če se z glasbo sreču-
jemo le mimogrede, prek raznih me-
dijev. 
Nova pot se začne, ko se z glasbo 
začnemo ukvarjati. Tudi tu so bistve-
ne razlike. Začnemo lahko s površin-
skim spoznavanjem instrumentov, 
nadaljujemo s treniranjem »za dušo«, 

naslednja stopnja je želja, da bi malo 
bolje igrali, in za konec poglobiti se v 
glasbo. Tu pride do izraza odnos. Od-
nos v prvi vrsti do sebe. Če smo pri-
pravljeni spoznavati samega sebe v 
smislu občutkov in občutenj, smo na 
dobri poti do vrhunskega glasbenika. 
Ta pogoj so morali doseči vsi virtuozi, 
če so želeli, da bi ljudje spoznali ali za-
čutili njihov »nekaj več«. 
KAKO DO TEGA POGOJA
Najpomembnejši dejavnik v gradnji 
tega pogoja je okolje, v katerem uče-
nec biva, se izobražuje in deluje. Mi-
krookolje so kot tripartitna pogodba 
odnosov starši-mentor-učenec. Seve-
da ima velik vpliv tudi spodbuda ali 
graja širšega okolja. Ob spodbudi je 
lažje, ob graji pa zahtevnejše. Če se 
vrnemo v trikotni odnos, ugotovimo, 
da ob pravilno odigrani vlogi vsakega 
deležnika širša okolica izgubi vpliv, saj 
bo otrok toliko samozavesten, da bo 
znal eliminirati zunanje vplive. 
Ob jasno začrtani poti je treba biti 
buden tudi na drugih ravneh človeka. 
Ljudje smo kompleksna bitja in tako 
nas je treba obravnavati. 
Izbira mentorja s katerega koli podro-
čja naj bo smotrna. Pedagogi nismo 
snov, ki jo predajamo in predavamo. 
Smo ljudje, ki vzgajamo ali sovzga-
jamo mlade ljudi. Z velikim veseljem 
sprejemajo informacije iz življenja, 
krepijo svojo samozavest in spozna-
vajo, da bodo v prihodnosti zelo odvi-
sni od sebe, poznavanja sebe in njiho-
vega pogleda na svet. Naložba v naše 
otroke je največ, kar lahko odgovoren 
starš ponudi sebi. Indijanski pregovor 
pravi: »Zemlje nismo podedovali od 
prednikov, ampak smo si jo izposodili 
od otrok.« Ob pravilnem razumevanju 
tega pregovora ugotovimo, da je še 

kako pomembno, kaj bomo pustili za 
sabo in koliko je vredno vlagati v zna-
nje. Ker znanje je moč!
Seveda je kot starš treba biti pazljiv, 
da ne delamo nečesa le za statusni 
simbol in material za zunanjo hvalo. 
Ob takem namenu otroci zelo trpijo, 
saj imajo občutek, da delajo, kar želijo 
le starši. Znano je, da otroci do pribli-
žno devetega leta igrajo, da bi ugajali 
svetu, okolici.
NALOGA UČITELJA
Premalokrat se zavemo, da je naša 
naloga biti odgovoren starš. Ali pa si 
različno tolmačimo odgovornost do 
sebe, družbe okolice … Vsi smo učite-
lji, saj otroci kar požirajo informacije iz 
svoje zavestne in nezavedne okolice. 
Zato čedalje bolj prihaja do izraza po-
membnost našega razmišljanja, tudi 
prehranjevanja, družbe, ki nas obdaja. 
Če vam uspe najti učitelja, ki dosega 
vse to, ste s pomočjo kreiranja lastne-
ga življenja priklicali točno takšnega 
mentorja, ki ga potrebujete. 
Naloga učitelja je v prvi vrsti zajema-
ti človeka celostno, povezovati čim 
več področij človeškega delovanja in 
usmeriti otroka na pot samozavesti, ki 
bo zmožen v težjih situacijah pogle-
dati vase, se soočiti z izzivi in znotraj 
sebe poiskati rešitev. 
Samozavest je zelo drugačna od na-
bitega ega. V prvi vrsti samozavesten 
človek verjame vase, svoje sposob-
nosti, zaupa v svoje delovanje … 
Medtem ko nabit ego za sabo pusti 
ranjenega človeka in okolico, v kateri 
deluje. Pot k samozavesti je polna di-
scipline, ohranjanju »fokusa« in v da-
našnjem svetu neobičajna, a vendar 
je nujna za prihodnost in dvig zavesti 
naše družbe.

REŠITELJ DUHA?
Pogoj kakovostnega glasbenika/člo-
veka je spoznati sebe! Pri tem ciljam 
na spoznavanje čustev, ki jih otrok raz-
vija med 7. in 14. letom. Danes opaža-
mo veliko »ranjenih« otrok. Zastrašu-
joč je podatek o porabi »zdravil« med 
mladimi v osnovni šoli. Ni pa čudno, 
da posledica odmika od sebe privede 
do psihičnih zlomov, neznosnih bole-
čin duše in posledično nepravilnega 
delovanja in odzivanja telesa. 
Vsak želi, da je njegov otrok zdrav. Za 
vsako stvar se je v življenju treba po-
truditi. Neverjeten vpliv na zdravje 
imajo misli. Zdravje se podpira z zdra-
vim načinom življenja. Za duševni in 
duhovni mir je potreben harmoničen 
razvoj otroka. Duševni mir je veliko-
krat povezan še s starši, istočasno 
predstavlja predpogoj za duhovni ra-
zvoj oz. duha.
Glasba je lahko sredstvo, kjer usmer-
jamo našega otroka do spoznavanja 

samega sebe, da nam v prihodnosti 
predstavlja dodano vrednost družbe. 
Mnogokrat to pomeni odrekanje v 
nekaterih očeh, sam ga poimenujem 
ohranjanje smeri do višjega cilja. Tre-
ba je biti pazljiv in previden, s kom 
želite iti skozi ta proces. Ko je proces 
gradnje čustev končan, lahko nastopi 
proces vstopa duha.
Gradnja čustev v človeku, prepozna-
vanje sreče, žalosti, veselja, jeze, rado-
sti, »metuljčkov« idr. Vse to se odvija 
med odraščanjem. To je treba nego-
vati, izoblikovati v človeka, kot si ga 
želimo. V razvoju glasbenika v člove-
ka je treba biti pozoren na tematiko 
glasbe, ki jo izvaja. S polnim zaveda-
njem in odgovornostjo lahko izvede 
izključno v primeru, če pozna občut-
ke v sebi. Za sposobnost izvajanja in 
predajanja svojih občutenj pomaga 
duhovna plat človeka. 
POVZETEK
Naše poslanstvo sta usmerjanje in so-

oblikovanje otroka v samozavestnega 
človeka. Pogoj za to so usposobljeni 
mentorji, ki zajamejo vsa človeška 
področja, sodelujejo pri gradnji od-
nosa na trismerni relaciji starš-otrok-
-mentor, kjer skozi glasbo kot sred-
stvo spoznavanja samega sebe lepo 
zaključijo v celoto. Časi, ko so otroci 
»sami« hodili v glasbeno šolo, se izte-
kajo. Pojavljajo se potrebe po vnovič-
nem iskrenem sodelovanju pri vzgoji 
in izobraževanju naših naslednikov. 
Vsi skupaj bomo morali naše otroke 
naučiti sprejemanja odgovornosti pri 
posledicah njihovih odločitev.
Če želite, da bi tudi vaš otrok ali vi sami 
bili deležni te poti v močne samostojne 
ljudi, vas vabimo, da se nam pridružite 
na najčudovitejši poti. Pokličite in se pri-
javite! Kontakt: 040 339 751 (Monika).

Primož in Monika Kelenc

Na Zabavni kmetiji vsak najde nekaj zase

Po zaslugi velikega napisa na koruzni-
ku mimovozeči in mimoidoči vedo, da 
je v sončni hiši na Zg. Hajdini doma 
Zabavna kmetija. Gospodarja Miran 
in Mateja Murko sta skrbna starša šti-
rih pridnih in uspešnih otrok: študen-
tov Davida in Urške ter srednješolcev 
Tadeja in Janje. Vsi pa so veseli, ker 
imajo med seboj še 85-letno babico 
Marijo, pravo zakladnico spominov 
na čase, ko sta z možem Alojzom ter 
sinovoma Slavkom in Miranom kme-
tovala na precej velikem posestvu na 
Zgornji Hajdini in hkrati na moževem 
domu v Lancovi vasi. Tam sedaj nju-
no delo nadaljuje starejši sin Slavko 
z ženo Tatjano in sedmimi nasledni-
ki: Ano, Julijo, Jakobom, Simonom, 
Martinom, Katarino in Jurijem. Babica 
Marija ima tako po dveh sinovih kar 
za nogometno enajsterico vnukov pa 
tudi že nekaj pravnukov, ki so ji v ve-
selje in ponos.

Tam, kjer je bila še nekaj let nazaj manjša njiva, na kateri sem kot deklica nekoč 
tudi sama »pomagala« okopavati krompir, danes stoji velika rumena zgradba, 
o kateri smo prva leta ugibali, kaj neki se bo v njej dogajalo.

Med novimi prijatelji različnih starosti so se spletle vezi, ki se jih bodo še dolgo radi spominjali, ko se bodo 
peljali mimo Zabavne kmetije.
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ZAKLJUČKI PROJEKTA NARAVA NA 
KROŽNIKU
Murkovi nasledniki so sklenili ople-
menititi znanje, delovne izkušnje in 
razpoložljivi kmetiji z novo dejavno-
stjo, ki je po treh letih priprav in raz-
ličnih aktivnosti 8. julija 2021 dočakala 
predstavitev na zaključni konferenci, 
na kateri so se zbrali predstavniki izo-
braževalne institucije Ljudske univerze 
Ptuj, pridružene partnerice Osnovne 
šole Hajdina z vrtcem Najdihojca in 
treh kmetij: Murko in Furek z Zg. Haj-
dine ter Murko iz Lancove vasi. Končan 
je bil namreč skupni projekt Narava 
na krožniku, s katerim so prvi dve leti 
v eksperimentalnih delavnicah obli-
kovali izobraževalne vsebine, cilje in 
metode za pripravo osnovnih pogojev 
za nazoren prikaz, kako neka jed pride 
na krožnik, a še pred tem kot potrebno 
živilo na trgovske police. Vsi izvajalci 
so se poučili o različnih računalniških 
veščinah, pridobili pa so tudi potrebna 
pedagoško-andragoška znanja, ki jim 
bodo omogočala njihovo delo v priho-
dnje, ko se bodo sami podali na vzgoj-
no-izobraževalno pot. Nekaj opravil je 
predstavljeno tudi s pomočjo filmov, 
o katerih se učenci in mentorji sproti 
pogovorijo.
Tretje leto so na kmetiji skupaj s šolo 
izvajali naravoslovne dneve, učenci so 
bili ves dan na kmetiji. V delavnicah je 
potekala peka različnih izdelkov: kru-
ha, peciva, piškotov idr. Prek filmov so 
spoznali, kako se pride do mleka, kako 
poteka pridelava žit in njihova prede-
lava v različne vrste moke, kako gojimo 
zelenjavo in vrtnine na gomilastih gre-
dah. Spoznavali so način sonaravnega 
kmetovanja s pomočjo perma kulture 
in kako lahko v čim tesnejšem sodelo-
vanju z naravo pridelajo določene pri-
delke. 
V minulih treh letih je bilo v 25 temat-
skih delavnic vključenih v proces spo-
znavanja, kaj vse je na kmetiji treba na-
rediti, več kot sedemsto otrok Osnovne 
šole in vrtca Najdihojca na Hajdini. Pri 
izvedbi je sodelovalo tudi nekaj starej-
ših domačink in upokojencev. 
POČITNICE NA ZABAVNI KMETIJI
V juliju je bilo na Zabavni kmetiji zelo 
živahno. Na objavo v Hajdinčanu in po 

spletu se je odzvalo lepo število star-
šev, ki so želeli svoje otroke za nekaj ur 
dnevno zaupati v varstvo in nabiranje 
znanja ter delovnih izkušenj v kmeč-
kem okolju. Obiskali smo zadnjo julij-
sko skupino, ko je končala enotedenski 
počitniški paket in se poslovila od svo-
jih novih prijateljev. Različnih starosti 
in iz raznih okolij so zjutraj ob osmih 
prišli skupaj mladi nadobudneži, ki so 
sodelovali pri vseh kmečkih opravilih, 
primernih za njihovo starost in telesno 
moč. Všeč jim je bilo v govejem hlevu, 
pri krmljenju krav, ki niso bile vijolične 
kot Milka, pa luščenje koruze, skrb za 
kokoši, pomagali so pobirati jajca idr. 
Seveda pa je bilo vse povezano tudi 
z igro in tekmovanji. Urški in Janji je 
prišla delat vzgojno družbo tudi Ana 
Angel. V tekmovalnem delu je bil naj-
boljši trener Tadej, ki je marsikaj od 
dogajanja tudi ohranil pred pozabo 
s svojim fotoaparatom. Včasih je bilo 
otrokom ob petnajsti uri kar težko za-
pustiti to prijetno okolje. 
V »rumeno stavbo« vstopimo z zadnje 
strani, s kmečkega dvorišča. Izjemoma 
nam to dovolijo, saj je to prehod skozi 
moderno opremljeno kuhinjo, ki služi 
za izvedbo različnih kuharsko-pekar-
skih delavnic. (Lahko pa v njej pripra-
vijo tudi hrano za pogostitev približno 
sto udeležencev kakega bolj množič-
nega dogodka.)
Ko pridemo na asfaltirano ploščad pred 
učnim objektom, nimamo predstave, 
kaj se skriva za velikim koruznikom in 
brajdami ob strani. Izvedeli pa smo, da 
je bilo tu nekoč rimsko pokopališče, 
kot so ugotovili arheologi ob raziskavi 
terena pred začetkom gradnje. 
V »debeli« senci srečamo pravcati mali 
živalski vrt, gosi, račke, zajčke, muce, 
koze in celo dva mala ponija. V hlevu 
mukajo krave, v kokošnjaku je številna 
kurja družina s petelinom na čelu. Nad 
vsem tem skrbno bdi štirinožni čuvaj. V 
gospodarskem poslopju vidimo vse ti-
sto, kar sodobni kmetovalec danes po-
trebuje za obdelavo njiv in travnikov. 
Zadaj, na vrtu, pa je še velik prostor z 
drevjem, kjer so potekale tudi različ-
ne igre. Najbolj jim je bilo všeč iskanje 
skritega zaklada.
V avgustu je bilo možno na Zabavni 

kmetiji tudi prespati. V zgodnjih jutra-
njih urah (okoli enajstih) smo poklepe-
tali s skupino deklic, ki jim je družbo 
delal junak, ki smo ga srečali tudi na 
julijskih kmečkih počitnicah.
Z delom Zabavne kmetije so zado-
voljni v Osnovni šoli Hajdina in ravna-
telj Mitja Vidovič s svojim kolektivom 
načrtuje nove aktivnosti, ki bi lahko 
poleg šolske učilnice v naravi tudi v 
prihodnje potekale na Zgornji Hajdini. 
Mogoče pa bodo našli tudi kakšen sku-
pni dogovor, kako bi v sodobni Murko-
vi kuhinji lahko osnovnošolke v druž-
bi svojih babic in mamic s pomočjo 
kuharskega priročnika Nekaj dobrega 
usvajale osnove rimske kulinarike. Pro-
jekt – Ljubezen gre skozi želodec. 

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Otroci so uživali pri luščenju koruze, vmes pa so se 
poigrali tudi z zajčki, ki so jim delali družbo.

 »Renta zajček«, otroci si ga lahko v kletki odpeljejo 
domov in z njim preživijo nekaj dni, da spoznajo, kaj 
pomeni imeti pri hiši živalco, za katero je poleg igra-
nja treba tudi skrbeti.

Občni zbor PGD Hajdoše 
šele jeseni

V četrtek, 23. septembra, so se na rednem občnem zbo-
ru zbrali članice in člani PGD Hajdoše. Občni zbor bi moral 
biti že v začetku leta, a je bil prestavljen na jesen. Vodstvo 
društva je predstavilo dogodke in delo društva od lanske-
ga do letošnjega občnega zbora članov, glavne poudarke 
iz poročila pa je predstavil predsednik Davorin Vidovič. 
Zbrane je v imenu Občine Hajdina nagovorila svetnica Hil-
da Bedrač, v imenu OGZ Ptuj pa poveljnik Zvonko Glažar.
Dolgoletnim in prizadevnim gasilkam in gasilcem so v Haj-
došah podelili značke za dolgoletno delo ter priznanja in 
potrdila o napredovanju. Potrdilo o napredovanju so prejeli: 
Tatjana Mohorko, Tjaša Glažar, Miha Bedrač in Žiga Glažar.
Značke za dolgoletno delo v gasilski organizaciji so preje-
li: Aljaž Lenart, Žan Gojkovič, Slavica Vidovič, Leopold Valh, 
Blaž Zagoranski in Marija Šimek za 10 let, Tilen Abraham in 

Katja Bedrač za 20 let, Brigita Glažar in Jakob Jerenko za 40 
let in za 60 let dela v gasilstvu Stanko Vogrinec in Janez Žu-
mer.
Regijsko priznanje je prejel Štefan Vidovič, gasilsko odliko-
vanje I. stopnje pa Drago Lenart in Ivan Glažar.

Besedilo in foto: TM 

Nekateri od letošnjih gasilskih nagrajencev so prejeli značke za dolgoletno delo 
ter priznanja in potrdila o napredovanju.

V gasilskem domu Hajdoše je bilo delovno srečanje članov PGD Hajdoše.

Čestitka diamantni maturantki in zlatemu maturantu
V četrtek, 30. septembra, je župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar v pro-
storih občine gostil nadvse uspešna maturanta; diamantno maturantko Klaro 
Nahberger in zlatega maturanta Jureta Glodeža.

Župan Glažar je za oba pripravil krajši 
sprejem in jima v nagovoru namenil 
čestitko za dosežen uspeh na maturi 
ter zaželel veliko uspeha v nadaljeva-
nju šolanja. Na sprejemu sta bila pri-
sotna tudi podžupan Franc Krajnc in 
direktorica občinske uprave Lidija Ter-
bulec.
Klara Nahberger iz Zg. Hajdine je v šol-
skem letu 2019/2020 dosegla uspeh 
diamantne maturantke. Obiskovala je 
III. gimnazijo Maribor smer predšolska 

vzgoja, zdaj pa je študentka Pedagoške 
fakultete v Mariboru, smer predšolska 
vzgoja. Na sprejem je bila vabljena ne-
koliko kasneje, saj lani zaradi epidemi-
je tega ni bilo mogoče izpeljati. 
Jure Glodež iz Hajdoš pa je v minulem 
šolskem letu 2020/2021 na Gimnaziji 
Ptuj dosegel uspeh zlatega maturanta. 
Letos jeseni študij nadaljuje na Fakul-
teti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

TM 
Foto: Rok Golob

Čestitka diamantni maturantki Klari Nahberger

Župan Glažar je za uspeh na maturi čestital tudi zla-
temu maturantu Juretu Glodežu.
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50 let PGD Slovenja vas in 
novo gasilsko vozilo

Pri gasilskem domu v Slovenji vasi je bil v soboto, 14. av-
gusta, velik gasilski dogodek, na katerem so članice in 
člani Prostovoljnega gasilskega društva Slovenja vas obe-
ležili jubilejnih 50 let društva, slovesnost pa združili še s 
predajo novega orodnega vozila GVV-1. Ob jubileju so iz-
dali zbornik, ki ga je oblikoval član društva kaplan Primož 
Lorbek, ki je skupaj s farnim župnikom Marijanom Feslom 
tudi blagoslovil novo gasilsko vozilo.

Slavnostni govorec na gasilski proslavi je bil župan mag. 
Stanislav Glažar. Gasilcem se je zahvalil za njihovo za-
vzeto, humano in požrtvovalno delo ter jim čestital tudi 
za lepo urejen gasilski dom in novo pridobitev v gasilski 
dvorani. Zbrane sta pozdravila tudi poveljnik GPO Hajdina 
Ivan Brodnjak in v imenu GZS podpoveljnik zveze ter po-
veljnik OGZ Ptuj Zvonko Glažar, članom društva, donator-
jem in prijateljem gasilstva pa se je v imenu vseh zahvalila 
predsednica slovenjevaškega gasilskega društva Dragica 
Vegelj in na kratko tudi obudila spomin na 50-letno zgo-
dovino gasilskega društva. S

SLOVESNA PREDAJA KLJUČEV NOVEGA VOZILA
Slovenjevaški gasilci so ob jubileju društva bogatejši za 
novo orodno vozilo GVV-1 znamke Iveco s podaljšano ka-
bino za sedem gasilcev. V vozilu sta rezervoar za 850 l vode 
in visokotlačna črpalka z 80-metrskim navijakom. V vozilu 
je gasilska oprema skladna po tipizaciji Gasilske zveze Slo-
venije in nekaj dodatne opreme, po kateri se je potreba 
pokazala na dosedanjih intervencijah. Nadgradnjo vozila 
je izdelalo podjetje SVIT-Zolar, polepitev pa podjetje Napis 
s Ptuja.
Ključe novega gasilskega vozila je županu mag. Stanislavu 
Glažarju prinesel mladi gasilec Peter Anton Bezjak, župan 
je ključe nato predal predsednici Dragici Vegelj, ta pa jih 
je simbolično predala poveljniku Maksimiljanu Zupaniču. 
Na koncu je ključe sprejel šofer – strojnik Mirana Pleteršek. 
Podal je kratko zaobljubo in preizkusil novo vozilo.

Gasilsko društvo Slovenja vas je bilo ustanovljeno 15. avgusta 
leta 1971 pod skednjem, v »kolarnici« vaškega gostilničarja 
Rudija Čelana. Ustanovni člani društva so bili: Darko Dreven-
šek, Ivan Škofič, Rudi Čelan, Janez Markovič, Franc Klemen st., 
Štefan Kurnik, Jože Šlamberger, Stanko Kokol, Jakob Skaza, Ignac 
Murko, Drago Wolf, Anton Valentan st., Henrik Šlamberger, Adolf 
Furek, Franc Furek, Stanko Pleteršek, Ivan Metličar, Ludvik Zelenik, 
Franc Sagadin in Slavko Pesek.

Slovesna predaja ključev novega gasilskega vozila

Prejemniki najvišjih gasilskih odlikovanj, namesto nekaterih nagrajencev so 
odlikovanja sprejeli njihovi družinski člani.

Novo orodno vozilo slovenjevaških gasilcev je blagoslovil kaplan Primož Lor-
bek.

Šofer Miran Pleteršek v novem vozilu, ki ga je na dan predaje tudi preizkusil.

PODELITEV PRIZNANJ, ODLIKOVANJ IN ZAHVAL
Na slovesnosti so podelili tudi jubilejne značke ter prizna-
nja in odlikovanja za dolgoletno delo v gasilski organiza-
ciji. Značko za 10 let dela v gasilski organizaciji je prejel 
Benjamin Sluga, značko za 20 let so prejeli: Mihael Vegelj, 
Tomaž Kokol, Andrej Sel in Tjaša Sluga, značko za 40 let Da-
nilo Furek, dobitniki značke za 50 let pa so: Ivan Metličar, 
Henrik Šlamberger, Janez Markovič, Marjan Zupanič st., 
Franc Metličar, Jože Mlakar, Franc Klemen, Alojz Klemen in 
Miran Pleteršek.
Priznanja OGZ Ptuj so prejeli: Matevž Pleteršek, Primož 
Skaza in Srečko Sagadin. 
Zvonko Glažar, podpoveljnik GZS, in Janez Liponik, pred-
sednik Sveta Podravske regije, pa sta nekaterim zaslužnim 
gasilcem podelila državna odlikovanja GZS. Letošnji preje-

mniki so: Tomaž Kokol – odlikovanje III. stopnje, PGD Slo-
venja vas je prejelo plamenico III. stopnje, Uroš Matjašič 
plamenico II. stopnje, Miran Pleteršek, Ignac Skaza in Da-
mjan Pleteršek pa so prejeli plamenico I. stopnje
V zaključnem delu slovesnosti sta predsednica Dragica Ve-
gelj in poveljnik Maksimiljan Zupanič podelila še društve-
ne zahvale in se zahvalila vsem botrom novega gasilskega 
vozila.
V kulturnem programu so nastopili: Zoja Vegelj, ki je pred-
stavila pesem Marije Markovič, ki jo je napisala posebej za 
domače gasilce, Luka Šlamberger na harmoniki, Nonet PGD 
Zlatoličje in veteranska Folklorna skupina KUD Franc Ilec 
Loka - Rošnja s skupino ljudskih godcev.

TM

Skupinska fotografija letošnjih dobitkov jubilejnih značk in priznanja OGZ Ptuj

Botri novega gasilskega vozila slovenjevaških gasilcev in vsi tisti, ki so prejeli spominsko zahvalo društva. Foto: Tadej Tement
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Ob tej priložnosti je bila v petek, 10. 
septembra, najprej organizirana ve-
čja operativna vaja na stanovanjski 
hiši v Gerečji vasi. Sodelovali so ope-
rativci iz vseh petih gasilskih društev 
v Gasilskem poveljstvu Občine Haj-
dina. V soboto, 11. septembra, pa 
smo se gasilci zbrali na svečani seji, 
ki je bila tokrat zaradi epidemiolo-
ških razmer izpeljana v nekoliko bolj 
okrnjeni obliki in zasedbi, a zato nič 
manj slavnostna. Povabilu na sejo 
so se odzvali pomembnejši gostje iz 
Podravske regije, Območne gasilske 
zveze Ptuj, Občine Hajdina, vaške 
skupnosti in predstavniki povablje-
nih gasilskih društev.
Uvod v praznovanje se je, kot se za 
takšno priložnost spodobi, začel s 
slovensko himno, ki jo je odpel Meša-
ni pevski zbor Društva žena in deklet 
Gerečja vas pod taktirko zborovodje 
Petra Krajnca. Sledil je pozdrav vsem 
gostom, povabljenim društvom in 
domačim članom, med katerimi sta 
bila tudi dva izmed treh častnih čla-
nov društva – Stanko Žnidar in Mar-
tin Kaisersberger, tretji, Ivan Feguš, 
pa se je opravičil. Prav častni član 
Stanko Žnidar je ravno na dan slav-
nostne seje v svoji knjigi življenja 
obrnil 93. stran, zato sta imela pred-
sednik in poveljnik društva že kar na 
začetku prijetno opravilo in slavljen-
cu čestitala ob njegovem jubileju ter 
mu predala skromno darilo.

Gasilska vaja in svečana seja ob 
90-letnici PGD Gerečja vas

Za gasilce iz Gerečje vasi je leto 2021 prav posebno leto, saj obeležujemo 90 let 
humanega in prostovoljnega dela, ki so ga naši predniki z veliko truda in volje 
začeli natanko 15. marca 1931.

Utrinki s praznovanja 90-letnice PGD Gerečja vas
Foto: Katja Drevenšek

DOGAJANJE SKOZI VSEH DEVET 
DESETLETIJ PREDSTAVLJENO V 
KRONOLOŠKEM ZAPISU
Predsednik društva Rado Kaisersber-
ger je nato v svojem nagovoru poz-
dravil prisotne in na kratko povzel 
vsa dela, ki so se opravila v sklopu ak-
tivnosti ob praznovanju 90-letnice. 
Društvo se je namreč na praznovanje 
visokega jubileja začelo pripravljati 
že v letu 2019, ko je bila na novo za-
sajena nabrežina pred gasilskim do-
mom, ponovno je bila vzpostavljena 
zunanja razsvetljava na drogovih in 
odru ter v celoti prebarvana kovin-
ska konstrukcija ter stebri za luči. 
Prav tako so bile letos obnovljene 
fasada in sliki na pročelju gasilskega 
doma in prepleskane stene v dvora-
ni. Ob koncu svojega nagovora se je 
Kaisersberger zahvalil vsem članom 
društva, sponzorjem in donatorjem, 
ki so po svojih zmožnostih pripomo-
gli tako k obnovi gasilskega doma in 
njegove okolice kot tudi k delovanju 
društva skozi vseh teh 90 let.
Dogajanje skozi vseh devet desetletij 
je bilo predstavljeno v kronološkem 
zapisu, zbrani pa so si ob poslušanju 
le-tega lahko na platnu ogledali bo-
gato zbirko fotografij z najrazličnej-
ših dogodkov (intervencij, vaj, tek-
movanj, izobraževanj, druženj idr.), 
ki jih hranimo v arhivu društva. Iz 
kronike društva je bilo moč razbrati, 
da letos mineva že 40 let od podpisa 
listine o pobratenju s Prostovoljnim 
gasilskim društvom Pernica, zato sta 
ob tej priložnosti predsednik in po-
veljnik domačega društva vodstvu 
PGD Pernica podelila spominsko pla-
keto.
Ob visokem jubileju so gasilcem iz 
Gerečje vasi čestitali župan Občine 
Hajdina mag. Stanislav Glažar, član 
upravnega odbora GZS in predse-
dnik regijskega sveta Podravske regi-
je Janez Liponik, poveljnik Gasilske-
ga poveljstva Občine Hajdina Ivan 
Brodnjak in nekateri predstavniki 

gasilskih društev ter društev na vasi, 
s katerimi sodeluje gasilsko društvo 
Gerečja vas.
V znak dobrega sodelovanja, za trud 
in pomoč je tudi vodstvo domačega 
društva s predsednikom Radom Ka-
isersbergerjem in poveljnikom Uro-
šem Paveom na čelu ob 90. obletnici 
delovanja posameznikom, društvom 

in podjetjem podelilo zahvalne pla-
kete.
Slavnostno sejo smo končali, kot se 
za visok jubilej društva spodobi, s 
skupinsko fotografijo članov društva 
ob praznični torti.
     
                

Mojca Žinko
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Dober začetek Gerečje 
vasi, Skorba in Hajdina 

pri dnu Superlige
Superliga
Gerečja vas je izmed vseh ekip iz občine Hajdina najbolje 
začela sezono 2021/22, po šestih tekmah je bila še vedno 
neporažena. O igralski sestavi ekipe in ciljih je spregovoril 
predsednik ŠD Gerečja vas Miha Lešnik: »ŠD Gerečja vas 
je od leta 2019 v projektu rekonstrukcije članske ekipe. Glav-
ni cilj projekta je pomladitev ekipe in ustvariti trden temelj, 
ki ga bodo tvorili domači igralci. S ponosom lahko povem, 
da imamo v letošnji sezoni v članski ekipi registriranih kar 
13 domačih igralcev, Gerečanov, kar je na 24 registriranih 
igralcev več kot polovica. S povprečno starostjo 26,8 leta in z 
desetimi igralci, mlajšimi od 23 let, imamo zdravo mešanico 
mladostne zagnanosti in izkušenih starejših igralcev, ki so 
svojim mlajšim soigralcem nekakšni mentorji. Tekmovalni 
cilji Gerečje vasi so vedno segali po najvišjih mestih na le-
stvici in tudi v tem obdobju rekonstrukcije je tako. Letos je 
ekipa zelo dobro oddelala priprave, vzdušje v ekipi je dobro 
in realni cilj ekipe je uvrstitev med najboljše tri ekipe Super-
lige.«
Ekipo Hajdine v tej sezoni vodi trener Ladislav Drosk. 
»Klub je pred sezono 2021/22 zapustilo kar 11 igralcev, zato 
je bila uprava kluba primorana zgraditi ekipo tako rekoč 
‘na novo’. Zamenjati oz. poiskati toliko novih igralcev pred 
sezono ni lahko, a nam je s pomočjo ONŠ Golgeter in ne na-
zadnje veteranov uspelo. Priprave smo začeli dobro, udelež-
ba na treningih je bila solidna, nato pa so se začele težave 
s poškodbami in drugimi odsotnostmi, bodisi zaradi službe 
ali bolezni idr. Udeležba na treningih je padla, posledično ni 
bilo napredovanja v igri in rezultati so temu primerni. Igral-
ci taktičnih elementov in discipline v igri brez treningov ne 
morejo usvojiti, zato smo za te stvari potrebovali dlje časa, 
kar je bilo videti na tekmah (napake, poceni prejeti goli idr.). 
Lestvica govori sama zase, čeprav ne igramo tako slabo, 
le težave imamo pri realizaciji. Počasi napredujemo in od-
pravljamo napake in verjamemo, da bodo prišli tudi boljši 
rezultati. Naš cilj je še vedno obstanek v ligi, zato bomo na-
redili vse, da ga uresničimo,« je dejal Drosk. 
Iz NK Skorba je kratek povzetek dogajanja v članski ekipi 
povzel trener Uroš Krajnc: »Pred sezono sta se nam iz ONŠ 
Golgeter pridružila Filip Vidovič in Rok Mesarič, že pred tem 
je iz iste sredine prišel Žan Luka Tomanič. To govori v prid 
pomlajevanja ekipe, čeprav se še ubadamo s kakšnimi teža-
vami pri sestavi moštva. Korona kriza je nekoliko vplivala na 
udeležbo na treningih, posledica je nekoliko slabši uvod v 
sezono. Pri ciljih smo zelo realni, naš cilj je obstanek, višje na 
lestvici dejansko ne moremo poseči. Bi pa dejal, da je veliko 

odvisnega od našega dela, od angažiranosti na treningih. 
Če bo to na pravem nivoju, potem bo toliko laže osvajati 
točke na tekmah.«  
3. krog: Hajdina – Skorba 2:4 (1:2)
STRELCI: 1:0 Ivančič (29.), 1:1 Mesarič (27.), 1:2 Vidovič 
(43., ag.), 1:3 Šimenko (72.), 1:4 Vogrinec (79.), 2:4 Peter-
kovič (93., z 11 m).
HAJDINA: Filip Starič, Gašper Plajnšek, Damjan Bedrač, 
Tomas Sagadin, Rene Vidovič, Tibi Pihler, Matej Pal, Ale-
ksej Muhič, Dario Ivančič, Tomaž Peterkovič, Klemen Ko-
vačec (kapetan). Igrali so še: Aljaž Cvikl, Bojan Gaiser, Ino 
Ficko, Ladislav Drosk. Trener: Ladislav Drosk.
SKORBA: Tomaž Gabrovec, Nejc Ogrinc (kapetan), Žan 
Luka Tomanič, Gregor Sluga, Filip Vidovič, Rok Stater, De-
jan Horvat, Samo Šimenko, Peter Vogrinec, Rok Mesarič, 
Denis Hreljič. Igrali so še: Kajetan Brodnjak, Matjaž Ogrinc, 
Jaša Toplek, Robert Perko, Sašo Vaupotič, Niko Fridl, Blaž 
Vogrinec. Trener: Uroš Krajnc.
4. krog: Skorba – Gerečja vas 0:2 (0:1)
STRELCA: 0:1 Rozman (20.), 0:2 Hertiš (74.)
GEREČJA VAS: Michael Lovrec, Urban Tomanič, Miha Le-
šnik, Rok Sagadin, Ino Prelog, Marko Drevenšek, Tadej 
Rozman (kapetan), Aljaž Avguštin, Alen Kraševec, David 
Lenart, Niko Skaza. Igrali so še: Luka Novak, Matic Kolarič, 
Lovro Pišek Svenšek, Aljaž Medved, Damjan Hertiš, Jakob 
Tomanič, Luka Pišek Svenšek. Trener: Marko Drevenšek.

1. BUKOVCI 7 5 0 2 27:5 15
2. BOČ POLJČANE 6 4 2 1 17:4 14
3. MARKOVCI 7 4 2 1 18:6 14
4. GRAJENA ANPRO 7 4 1 2 19:12 13
5. GEREČJA VAS 7 3 3 1 11:7 12
6. STOJNCI 6 2 2 2 11:9 8
7. GORIŠNICA 7 2 1 4 11:14 7
8. APAČE 7 1 3 3 9:26 6
9. SKORBA 7 1 0 6 5:30 3
10. HAJDINA 7 0 2 5 5:20 2

Cilj ekipe Hajdina je še vedno obstanek v ligi, pravi trener Ladislav Drosk.

1. liga MNZ Ptuj: v novo sezono z novim trenerjem
V 1. ligi MNZ Ptuj nastopa ekipa Hajdoš. O moštvu in ciljih 
je nekaj besed povedal Marjan Narat: »Pred sezono se je 
zgodilo nekaj sprememb v moštvu, prva kar na trenerskem 
mestu. Roman Kaisersberger je izrazil željo, da bi treniral iz-
ključno vratarje, trener je tako postal Roman Intihar. Ekipa 
je v fazi pomlajevanja, še vedno pa vabimo v našo sredino 
mlade igralce. Prišli so že Vito Meznarič, Aleksander Sitar in 
Lan Glažar ter tudi vratar Jan Drevenšek, ki kar redno do-
bivajo priložnost igranja. V klubu smo veseli dejstva, da so 
začeli trenirati nekateri domačini (Marko Vidovič, Žiga Gla-
žar), vrnitev v domačo sredino pa so napovedali še nekateri. 
Glede na vse je trenutno stanje v klubu stabilno, imamo kar 
zadovoljivo število igralcev, s katerimi si želimo nabrati čim 
več točk ter si zagotoviti obstanek v ligi.«
3. krog: Hajdoše – Podlehnik 5:2 (1:2)
HAJDOŠE: Jan Drevenšek, Tadej Bauman, Blaž Zagora-
nski, Damjan Tomić, Damijan Gajser, Lan Glažar, Tine 
Glodež, Niko Glažar, Vito Meznarič, Miha Metličar, Ale-
ksander Metličar. Igrali so še: Alen Marić Rudolf, Aleš Ser-
dinšek, Boštjan Kurež, Matjaž Novak, Žan Žbogar. Trener: 
Roman Intihar.

2. liga MNZ Ptuj: dober začetek, nato močan osip
V 2. ligi MNZ Ptuj tudi letos nastopa ekipa iz Slovenje 
vasi, ki jo kot trener vodi Aleš Gerečnik. »Pred sezono smo 
minimalno posegali v ekipo, odšel je le Aljaž Šešo (Lovrenc), 

iz Gerečje vasi pa se je v domači klub vrnil Gregor Gasenbur-
ger. Načrt dela je bil zastavljen ambiciozno, temu primerna 
je bila tudi udeležba na treningih v času priprav na sezo-
no, ko se je redno zbiralo deset in več igralcev. Tudi začetek 
prvenstva je z remijema proti Zgornji Polskavi in Lovrencu 
nakazoval pravo pot, a se je v naslednjih tednih vse poruši-
lo kot hišica iz kart. Ubadamo se s številnimi poškodbami, 
igralci so odsotni zaradi različnih vzrokov (bolezni, služba, 
šolske obveznosti idr.). Rezultati so na našo žalost trenutno 
temu primerni,« je povedal predsednik ŠD Slovenja vas 
Matevž Pleteršek. 
1. krog: Slovenja vas SMS sanacija – Zgornja Polskava 
1:1 (1:1)
SLOVENJA VAS: Mehmed Adanalić, Gregor Vrečar, Denis 
Šmintić, Dušan Panič, Matteo Polanič, Matic Lukovnjak, 
Jani Lenart, Gregor Gasenburger, Marko Košir, Aleksan-
der Kumer, Benjamin Cener. Igrali so še: Ivan Žunkovič, 
Simon Menhart, Peter Donko, Jan Vidovič. Trener: Aleš 
Gerečnik.

JM, Štajerski tednik

1. SREDIŠČE 6 5 1 0 27:4 16
2. PRAGERSKO 5 3 1 1 16:8 10
3. ORMOŽ 5 3 0 2 16:10 9
4. TRŽEC 5 2 0 3 14:12 6
5. PODLEHNIK 5 2 0 3 10:19 6
6. HAJDOŠE 5 2 0 3 11:21 6
7. ROGOZNICA SLOFIN 5 0 0 5 2:22 0

1. LESKOVEC 6 5 0 1 19:13 15
2. MAKOLE 6 4 0 2 21:8 12
3. LOVRENC 6 3 2 1 15:10 11
4. ZG. POLSKAVA 6 3 1 2 14:10 10
5. OPLOTNICA 6 3 0 3 12:15 9
6. DORNAVA 6 2 1 3 14:19 7
7. SLOVENJA VAS 6 0 2 4 5:13 2
8. POLSKAVA 6 1 0 5 9:21 2

Nogometaši NK Skorba v akciji Gerečja vas je izmed vseh ekip iz občine Hajdina najbolje začela novo sezono. 
Črtomir Goznik, Štajerski tednik
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Pri tem so se otroci učili osnovnih te-
niških vrlin in se hkrati tudi zabavali. 
Na zaključku niso manjkale pice pa 
tudi majice kot spomin na dogodek. 
Tenis klub Skorba vabi vse mlade na-
dobudneže, da se priključijo njihovim 
aktivnostim, ki so povezane tudi s 
šolo tenisa za mlade. Hkrati pa zahva-
la Občini Hajdina za vsakoletno pod-
poro pri organizaciji dogodka.

Sandi Mertelj

Poletna šola tenisa 2021 v Hajdošah
Tenis klub Skorba in Športna zveza Občine Hajdina sta v prvem tednu počitnic, od 28. junija do 2. julija, na igriščih za te-
nis Goja centra v Hajdošah organizirala Poletno šolo tenisa 2021. V dopoldanskem terminu se je pod vodstvom Matjaža 
Plajnška in članov Teniškega kluba Skorba s teniško igro ukvarjalo okrog 25 otrok.

Skupinska fotografija udeležencev Poletne šole 
tenisa 2021

Foto: arhiv ŠZ Hajdina

David Murko osvojil prvi bal za 
mednarodnega mojstra

V Trstu je septembra potekal tradicionalni šahovski festival, kjer je v močnejši 
A-skupini sodelovalo 53 posameznic in posameznikov. Presenetljivo največ – 
kar 17 – jih je bilo iz Slovenije, med njimi tudi ptujski mojstrski kandidat David 
Murko iz Gerečje vasi, član Šahovskega društva Ptuj.
Na turnirju je bila zelo močna zasedba, 
sodelovalo je kar deset velemojstrov, 
pet mednarodnih mojstrov in štirje 
mojstri Fide. V tej pestri mednarodni 
konkurenci se je dobro odrezal David 
Murko, ki je v srečanjih s petimi vele-
mojstri in dvema mednarodnima moj-
stroma dosegel dve zmagi, tri remije in 
doživel le dva poraza. 
Največje presenečenje je Murko pri-
pravil v 4. krogu, ko je premagal pr-
vega nosilca, norveškega VM Johana 
Sebastiana Cristiansena z ratingom 
2620 točk (sam je bil po začetnem ra-
tingu z 2218 točkami na 20. mestu). 
Dobri nastopi so ga ves čas turnirja 

uvrščali med prvo deseterico, kar mu je 
prineslo igranje na višjih šahovnicah, v 
osmem krogu celo na prvi. Z osvojeni-
mi 5,5 točke se je uvrstil med desete-
rico najboljših, osvojil pa je tudi okrog 
60 ratinških točk, s čimer se približuje 
meji 2300 točk. Še pomembnejša je 
osvojitev prvega bala za naslov med-
narodnega mojstra! Ob takšnem na-
predku, kot ga kaže David, ni več daleč 
dan, da se bodo v Šahovskem društvu 
Ptuj lahko veselili drugega mednaro-
dnega mojstra pri moških. Edini, ki mu 
je doslej to uspelo, je Danilo Polajžer, 
in sicer davnega leta 1986, pri članicah 
pa se s tem naslovom ponaša Anita 

Ličina - Vrabič. 
David Murko je bil na turnirju v Trstu 
tudi najbolje uvrščen Slovenec, čeprav 
je ta pozicija na začetku turnirja s 13. 
mestom pripadla velemojstru Marku 
Tratarju. 

SR, Štajerski tednik

David Murko (ŠD Ptuj)
Foto: Črtomir Goznik, Štajerski tednik

Mali nogomet – člani
Končan je tudi še tretji turnir v malem nogometu v sklopu letošnjega praznika Občine Hajdina – turnir članskih ekip iz 
občine Hajdina. Spet je bilo prisotnih (le) pet ekip, ki so igrale po sistemu vsak z vsakim.

Na novem igrišču z umetno travo na Sp. Hajdini smo tako 
gledali zanimive, predvsem pa trde tekme, ki so pokazale, 
da občina Hajdina premore kar precej dobrih nogometa-
šev. Žal se to trenutno na številnih lestvicah posameznih 
lig v letošnji sezoni ne kaže, a vendarle, treba je vztrajati ter 
po klubih in v ONŠ delati vztrajno še naprej.
Tokrat so bili za razred boljši igralci iz Gerečje vasi, ki so 
prepričljivo dobili vsa štiri srečanja in zasluženo osvojili 
naslov občinskega prvaka za leto 2021. Igralci Hajdine so 
v tekmi za drugo mesto premagali igralce iz Hajdoš, med-
tem ko so bili Draženčani po izvajanju 9-metrovk boljši od 
igralcev iz Skorbe. 
Sicer pa je v vseh ekipah nastopilo kar precej igralcev naše 
skupne Otroške nogometne šole Golgeter Hajdina, ki tako 
vedno bolj pridobiva veljavo in pomen. Mladi igralci sicer 
morajo dobivati vedno več priložnosti za igranje v članskih 
kategorijah, a vendarle, pridobiti morajo tudi še ogromno 
znanja in izkušenj za konkurenčno nastopanje. Časa je več 
kot dovolj.

Končni vrstni red:
1. Gerečja vas
2. Hajdina
3. Hajdoše
4. Draženci
5. Skorba

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ Hajdina

Gerečja vas (člani) – 1. mesto

Hajdoše (člani) – 3. mesto

Draženci (člani) – 4. mesto Skorba (člani) – 5. mestoHajdina (člani) – 2. mesto
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Mali nogomet – 
veterani nad 50 

let

Športna zveza Hajdina je tudi letos 
organizirala številne športne priredi-
tve ob prazniku Občine Hajdina 2021. 
Prva končana športna prireditev je bil 
turnir v malem nogometu za super 
veterane nad 50 let.
Letos je bila udeležba »rekordna«, saj 
se je turnirja udeležilo kar pet ekip 
iz občine Hajdina. Prvič sta na tem 
turnirju sodelovali tudi ekipi iz Gere-
čje vasi in Dražencev. Slednji so sicer 
prišli na turnir z igralci nad 70 let, a 
so dokazali, da se tudi v tej starosti 
nogomet še vedno lahko igra.
Turnir se je odigral na novem igri-
šču z umetno travo na Sp. Hajdini, 
vsekakor pa so gledalci prišli na svoj 
račun, saj so videli ogromno število 
zadetkov. Rezultati so bili sicer bolj 
ali manj pričakovani, a na koncu je 
prišlo do zanimivega razpleta. Obe 
najboljši (beri tudi najmlajši) ekipi, 
NK Hajdoše in NK Gerečja vas, sta na-
mreč bili povsem izenačeni po vseh 
kriterijih točkovanja (točke, medse-
bojno srečanje, skupna gol razlika). 
Organizator je zato »potegnil« salo-
monsko rešitev in obe ekipi razgla-
sil za zmagovalca turnirja. Najboljši 
strelec turnirja je bil Aleksander Mla-
kar. 

Končni vrstni red:
1. Hajdoše in Gerečja vas
3. Skorba
4. Hajdina
5. Draženci

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ Hajdina

Hajdoše (veterani nad 50 let) – 1. mesto

Gerečja vas (veterani nad 50 let) – 1. mesto

Skorba (veterani nad 50 let) – 3. mesto

Hajdina (veterani nad 50 let) – 4. mesto Draženci (veterani nad 50 let) – 5. mesto

Mali nogomet – veterani nad 35 let

Končan je tudi turnir v malem nogometu za veterane nad 35 let. Tudi tukaj se je turnirja udeležilo pet ekip iz občine 
Hajdina. Spet so manjkali veterani iz Slovenje vasi. Le kje so? Spremljali smo lahko zanimive dvoboje, ki so se večinoma 
končali z golom ali dvema razlike.

Odločilna tekma se je zgodila rav-
no v zadnjem krogu, med ekipama 
s Hajdine in iz Hajdoš. Hajdinčanom 
je za osvojitev prvega mesta zado-
stoval celo remi, medtem ko so Haj-
došani morali zmagati. To jim je na 
koncu tudi uspelo, z zmago 4:3 so 
namreč zasluženo potrdili naslov 
občinskega prvaka Hajdine nad 35 
let za leto 2021. Drugo mesto so na 
koncu osvojili igralci iz Skorbe, ki so 
bili v medsebojnem srečanju bolj-
ši od Hajdinčanov. Najboljši strelec 
turnirja je bil (tradicionalno) Boštjan 
Pacher.

Končni vrstni red:
1. Hajdoše
2. Skorba
3. Hajdina
4. Gerečja vas
5. Draženci

Sandi Mertelj
Foto: arhiv ŠZ Hajdina

Hajdoše (veterani nad 35 let) – 1. mesto
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Skorba (veterani nad 35 let) – 2. mesto Hajdina (veterani nad 35 let) – 3. mesto

Gerečja vas (veterani nad 35 let) – 4. mesto Draženci (veterani nad 35 let) – 5. mesto

Občinsko prvenstvo v odbojki na mivki (trojke)

Športna zveza Hajdina je v nedeljo, 3. oktobra, več kot uspešno organizirala turnir v odbojki na mivki (trojke). Udele-
ženih je bilo namreč kar osem ekip iz vseh šestih vasi občine Hajdina, kar je največ doslej. Turnir je potekal na igrišču 
za odbojko na mivki pri OŠ Hajdina, ki velja za eno boljših igrišč na tem območju. Vreme je služilo, vsekakor pa so tudi 
določene tekme bile zelo izenačene.
Tokrat so največ znanja pokazali mla-
di odbojkarji iz Gerečje vasi, ki so tudi 
sicer bili najštevilnejši, saj so bili v 
konkurenci s kar tremi ekipami. Tudi 
zato je bil finale »gerečki«, na koncu 
je zmagala trojka Kaisersberger, Kola-
rič in Novak. V tekmi za tretje mesto je 
ekipa iz Slovenje vasi premagala eki-

po Hajdine.
Žal se je na turnirju zgodila tudi mal-
ce težja poškodba in je moralo posre-
dovati celo vozilo nujne medicinske 
pomoči. Igralcu Gerečje vasi želimo 
čimprejšnje okrevanje in hitro vrnitev 
na športna prizorišča.
Glede na odlično udeležbo na turnirju 

in ogromno vključenih mladih bo tre-
ba ta turnir nadaljevati. Vsekakor pa je 
ta turnir bil tudi dokaz, da je odbojka 
na mivki v občini Hajdina zelo prilju-
bljena, investicija v ta igrišča pa smo-
trna in upravičena.

Sandi Mertelj 
Foto: arhiv ŠZ Hajdina

Skupinska fotografija najboljših ekip Utrinek z igrišča …

Ekipi Dražencev in Skorbe Ekipi Hajdoš in Hajdine

Ekipi Slovenje vasi in Gerečje vasi II Ekipi Hajdine in Gerečje vasi III
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Organizator je pare po žrebu razde-
lil v dve skupini, zmagovalca obeh 
skupin sta nato igrala za končno 
prvo mesto, drugouvrščena iz obeh 
skupin pa za tretje mesto. V finalu sta 
se med seboj pomerila par Tomaž 
Štrafela in Beno Gregorec ter par 
Uroš Krajnc in Saša Gojčič, lanskole-
tna zmagovalca. Z rezultatom 6:2 sta 
tokrat prepričljivo slavila Štrafela in 
Gregorec ter tako zasluženo osvoji-
la naslov občinskega prvaka za leto 
2021. V tekmi za tretje mesto je par 
Damjan Vogrinec in Aleš Jagarinec 
z rezultatom 6:2 premagal par Franc 
Mohorko in Martin Šlamberger. 
Sicer pa je tudi letošnji turnir potekal 
v izredno lepem vremenu in z obilo 
pozitivne energije vseh nastopajo-
čih. Čestitke vsem nagrajencem in 
zahvala Tenis klubu Skorba za orga-
nizacijo turnirja.

Tekma za 1. mesto:
Štrafela – Gregorec : Krajnc – Gojčič 
6:2

Tekma za 3. mesto:
Vogrinec – Jagarinec : Mohorko – 
Šlamberger 6:2

Končni vrstni red:
1. Tomaž Štrafela – Beno Gregorec 
VS Skorba
2. Uroš Krajnc – Saša Gojčič  
VS Skorba
3. Damjan Vogrinec – Aleš Jagarinec 
VS Skorba
4. Franc Mohorko – Martin Šlamber-
ger 
VS Skorba
5. Franc Žitnik – Matic Marčič  
VS Gerečja vas
6. Jan Zupanič – Robert Travnikar 
VS Hajdina
7. Janko Golob – Milan Kolarič  
VS Hajdina
8. Aljaž Nahberger – Viktor Berlak 
VS Gerečja vas

Sandi Mertelj

Občinsko prvenstvo v tenisu – pari

Tenis klub Skorba je v soboto, 2. oktobra, v okviru letošnjega občinskega pra-
znika tradicionalno organiziral turnir v tenisu (pari). Na zunanjih igriščih teni-
škega centra Goja v Hajdošah se je letošnjega turnirja udeležilo osem parov in 
ti so pokazali več kot solidno teniško znanje.

Prejemniki pokalov turnirja v tenisu (pari) 2021
Foto: arhiv Tenis kluba Skorba

Zmagovalca turnirja v tenisu (pari) 2021 Tomaž 
Štrafela in Beno Gregorec

Drugo mesto sta osvojila Uroš Krajnc in Saša Gojčič.

Turnir v golfu 
2021

V okviru praznika Občine Hajdine je 
bil v četrtek, 30. septembra 2021, 
odigran tudi občinski turnir v golfu 
za moške in ženske. Igrišče za golf na 
Ptuju, ki se nahaja tudi na območju 
občine Hajdina, namreč nudi odlične 
pogoje za igro. Tako je bilo tudi letos.

Udeležba je bila sicer tudi letos pre-
cej skromnejša kot v preteklih letih, 
a vendarle, tisti, ki so odigrali turnir, 
so uživali v igri in kasneje tudi ob 
druženju. Organizator tekmovanja 
se je tokrat odločil, da bodo veljali 
rezultati bruto. V tem točkovanju je 
zmagal lanskoletni zmagovalec, De-
nis Golub (Draženci), drugi je bil Vil-
ko Gerečnik (Hajdina), tretji pa Ljubo 
Kampl (Hajdina). V ženski konkurenci 
sta tokrat nastopili le Mira Kampl in 
Angela Cartl. 

Rezultati – moški:
Denis Golub
Vilko Gerečnik
Ljubo Kampl
Rajko Cartl
Boštjan Vrabl
Radoslav Simonič

Rezultati – ženske:
Mira Kampl
Angela Cartl

Udarec najbližje zastavici:
Denis Golub

Najdaljši udarec:
Angela Cartl

Sandi Mertelj

Mešani flight

Utrinek s tekme v golfu, Denis Golub pred udarcem
Foto: arhiv ŠZ Hajdina

Utrinek s tekme v golfu, Rajko Cartl pred udarcem

Flight zmagovalcev
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Na tretjem teku Hajdinska desetka 
le devet tekačev

Športna zveza Hajdina je v soboto, 9. oktobra, v sodelovanju s ŠD Hajdoše 
uspešno izpeljala tretji tek Hajdinska desetka. Letos je ta pritegnila bolj malo 
tekačev, le devet se jih je zbralo v Športnem parku Hajdoše. Na startu jih je v 
imenu organizatorja pozdravil predsednik ŠD Hajdoše Leopold Valh.
Tudi letošnja trasa je potekala na re-
laciji igrišče Hajdoše–obkanalska ce-
sta–Slovenja vas in nazaj, skupaj torej 
dva kroga po dobrih 4,5 km. Vsi so 
srečno prispeli na cilj, veseli, da so so-
delovali. Najboljši trije v moški in žen-
ski kategoriji so prejeli tudi medalje. 
V veliki prednosti je bil tudi letos izku-
šeni tekač Milan Vinkler iz Dražencev, 
2. mesto je osvojil Jaka Potočnik iz 
Gerečje vasi, 3. mesto pa Goran Ši-

rovnik s Hajdine. V moški konkurenci 
so nastopili še: Dejan Molnar, Evgen 
Pulko in Robert Matjašič. 
V ženski konkurenci so bile le tri teka-
čice, zlato medaljo je osvojila Adriana 
Prelog iz Gerečje vasi, srebrno Mateja 
Pejakovič, prav tako iz Gerečje vasi, 
bronasta pa je bila letos Nataša Valh 
Kukovič, ki je tekmovala za Hajdoše.
Vsem iskrena čestitka!

Besedilo in foto: TM

Start 3 – hajdinske desetke v Športnem parku Hajdoše

Udeleženci letošnje Hajdinske desetke s predsedni-
kom ŠD Hajdoše Leopoldom Valhom

Čestitka zmagovalcu Milanu Vinklerju, ki je bil na 
cilju v veliki prednosti pred drugimi.

Najboljši trije tekači v moški konkurenci

Skorbčani na vaškem kolesarskem trimu

Vaški odbor Skorba je ob sodelovanju društev in sekcij na vasi v petek, 10. septembra, uspešno izpeljal tradicionalni 
vaški kolesarski trim, tudi s starodobnimi kolesi. Letošnji kolesarski dogodek je bil znova namenjen rekreativnim ko-
lesarjem vseh starosti, odziv pa je bil pričakovano malo slabši. Okrog 30 kolesarjev se je na koncu vendarle zbralo in 
uspešno prevozilo krožno pot po domači občini.

Še pred startom je udeležence kole-
sarjenja pozdravila Renata Gabrovec, 
predsednica VO Skorba, in jim zažele-
la srečno vožnjo. Ob pomoči nekate-
rih članov vaškega odbora in občin-
skega svetnika Iva Ogrinca so kolesarji 
spoznali tudi predvideno traso kole-
sarjenja in dobili napotke za pot. S ko-
lesom so naredili okrog 10 kilometrov, 
vmes imeli nekaj krajših postankov in 
na koncu jih je pričakalo še druženje s 
pogostitvijo pri domu krajanov Skor-
ba. 

Besedilo in foto: TM

Letošnji kolesarski utrinki iz Skorbe, kjer je bil start 
kolesarskega trima.
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Občinski turnir 
v ribolovu 
četvorke

V soboto, 2. oktobra, je Ribiško dru-
štvo Obkanalski krivolovci Slovenja 
vas tradicionalno organiziralo tekmo-
vanje v ribolovu četvorke med vasmi 
Občine Hajdina.

Tokrat je tekmovalo pet ekip, naj-
več znanja, predvsem pa sreče pri 
ulovu pa so tokrat imeli Krivolovci 
Gerečja vas. Drugo mesto si je »pri-
lovila« ekipa Hajdoše 1, tretje mesto 
pa ribiči iz Skorbe. Za dobro vzdušje 
je bilo poskrbljeno, za kar gre veli-
ka zahvala domačemu predsedniku 
Milanu Fureku in njegovi ekipi. Pri 
podelitvi medalj in pokalov je sode-
loval podžupan Karl Svenšek.

Rezultati
Krivolovci Gerečja vas
Hajdoše 1
Skorba
Hajdoše Poltar
Obkanalski krivolovci Slovenja vas

Sandi Mertelj
Tretje mesto je osvojila Skorba.

Zmagovalci Krivolovci Gerečja vas

Skupinska fotografija udeležencev občinskega turnirja v ribolovu četvorke
Drugo mesto za Hajdoše 1 
Foto: arhiv Obkanalskih krivolovcev

Vsi tekmovalci so dobili spominske medalje, prvi trije pari pa 
lične pokale, ki jim jih je podelil letošnji ribiški car društva. 
Vsi se lahko pohvalimo, da smo se rokovali s papežem, kaj-
ti priimek carja je Papež. Po končani tekmi je bilo prijetno 
druženje prilagojeno trenutnim ukrepom. Kot zanimivost 
naj omenim, da je razlika med najmlajšo in najstarejšo tek-
movalko znašala 67 let, kar dokazuje, da je ribolov primeren 
šport za vse generacije.   
Prvo mesto sta osvojila Minka in Miran Rodvajn (žena in 
mož), 2. mesto Zala Antolič in Dušan Černenšek (vnukinja 
in dedek), 3. mesto pa Vesna in Drago Lenart (žena in mož)
Iskrene čestitke prvouvrščenim, vsem preostalim pa hvala 
za sodelovanje in več ribiške sreče prihodnjič! 

Ignac Habjanič

Najboljši na ribiški tekmi ona-on

Ribiči RD Žejne ribice iz Dražencev smo 3. junija 2021 uspešno organizirali ribiško tekmo ona-on, torej mešani ribiški 
par v kombinaciji (mož-žena, dedek-vnukinja in oče-hčerka). Dogodka se je udeležilo 11 parov tekmovalcev.

Nočna ribiška tekma

Člani Ribiškega društva Žejne ribice Draženci smo na dan 
državnosti izvedli tradicionalno nočno ribolovno tekmo, ki 
se je je udeležilo devet tekmovalcev in ena tekmovalka.

Tekmovanje se je končalo ob eni uri zjutraj naslednjega 
dne, ko se je pokazalo, kdo je imel najbolj delovno in 
uspešno lučko na plovcu. Rezultat tehtanja je prvo me-
sto dodelil Jožetu Gajserju, drugo Dejanu Šešerku in tre-
tje Miranu Rodvajnu.

Ignac Habjanič  

Najboljši trije ribiči na nočni junijski tekmi v Dražencih. Foto: Nina Krajnc

Najboljši pari na letošnji ribiški tekmi v Dražencih. Foto: Nina Krajnc

V hvaležen spomin
1. Štefanija Galun, Hajdoše 73.
2. Albert Pal, Zg. Hajdina 8b.
3. Marjan Slameršek, Zg. Hajdina 137.
4. Marjana Marčinko, Hajdoše 59d.
5. Jožefa Kukovec, Zg. Hajdina 173.
6. Matilda Pavlovič, Sp. Hajdina 72.
7. Štefanija Kampl, Zg. Hajdina 104č.
8. Ivan Rozman, Zg. Hajdina 108a.
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6. srečanje 
ribiških društev 

v Dražencih
Ribiško društvo Žejne ribice iz Dražen-
cev uspešno in tradicionalno goji pri-
jateljske, družabne in tudi tekmoval-
ne vezi s sorodnimi ribiškimi društvi. 
V Draženski jami so 24. julija orga-
nizirali tradicionalno tekmo ribiških 
navdušencev in prijateljev ribolova s 
štiričlanskimi ekipami, ki so zapolnile 
vseh 28 lovnih mest, kolikor jih pre-
more velikost ribnika.
Sodelovali so: ŠRD Dornava, ŠRD Krap 
– Videm, RD Majšperk, ŠRD Markovci, 
Obkanalski krivolovci Slovenja vas, 
RD Šterntal – Kidričevo in Žejne ribice 
Draženci. Po štirih urah lovljenja je bil 
viden uspeh posameznih ekip. Prvo 
mesto je zasedla ekipa domačih ribi-
čev, drugo so osvojili ribiči iz Vidma in 
tretje ribiči iz Dornave. Najuspešnejši 
med vsemi ribiči je bil Dejan Šešerko 
iz ekipe Žejnih ribic, tekmovalca z naj-
manj ribiške sreče pa je imela ekipa iz 
Dornave.  
Predsednik Žejnih ribic Dušan Čer-

nenšek: »Lani, ko smo osvojili drugo 
mesto, sem rekel, da to niti ni tako slabo 
in bomo naslednje leto lahko samo še 
boljši. To se je tudi zgodilo, saj smo zma-
govalci omenjenega druženja. Hvala 
vsem, da so se odzvali našemu povabi-
lu. Naslednje leto se spet srečamo stari 
ribiški prijatelji v naši Draženski jami.«
DNEVNO-NOČNI MARATON
Člani RD Žejne ribice smo si na zadnji 
junijski dan privoščili dnevno-nočni 
maraton, ki se je začel ob 17. uri v so-
boto in končal v nedeljo ob 1. uri, in 
sicer z enournim premorom. Na tekmi 
je sodelovalo 10 tekmovalcev, zmagal 
pa je Jože Gajser pred Miranom Rod-
vajnom in Jožetom Stocklom.   

Ignac Habjanič Dejan Šešerko, najboljši ribič na šestem ribiškem 
srečanju. Foto: Nina Krajnc, Drago Lenart

Skupinski posnetek udeležencev ribiškega srečanja ob draženskem ribniku

Poletno-jesenska doživetja v PD Hajdina

V PD Hajdina smo se kljub težkim razmeram odločili, da v avgustu na prostem pri lovskem domu LD Kidričevo izpeljemo 
redni občni zbor. Društvo je v tem letu praznovalo 20 let obstoja. Po 16 letih uspešnega vodenja društva Jožeta Majer-
hoferja smo za predsednika izvolili uspešnega, zagnanega, mlajšega planinca Milana Bezjaka.

Na občnem zboru se je zbralo okrog 
60 članov, gostov iz sosednjih planin-
skih društev Ptuj, Haloze in Cirkulane, 
pridružila pa sta se nam tudi podžu-
pan Občine Hajdina Franc Krajnc in 
ravnatelj OŠ Hajdina Mitja Vidovič. 
Zbor je uspešno vodil Radoslav Simo-
nič. Uvodni govor je imel dosedanji 
predsednik Jože Majerhofer. Članom 

se je zahvalil za dobro sodelovanje, 
novemu predsedniku pa zaželel ve-
liko sreče pri nadaljnjem vodenju 
društva. Sledila so poročila blagaj-
nika, tajnika in poročila odborov. Po 
potrditvi novega vodstva PD Hajdina 
je novi predsednik v družbi Jakca Ko-
kola podelil priznanja za 20 let dela 
in sodelovanja v društvu. Prejeli so jih 

Občina Hajdina in župan mag. Stani-
slav Glažar, prvi župan Radoslav Si-
monič, Jože Majerhofer, Franci Hazi-
mali, Lidija Terbulec in Slavko Burjan.
Ob 20-letnici smo v društvu izdali 
tudi zbornik Naša planinska leta, ki so 
ga prejeli vsi prisotni člani in gostje.

NA PLANINSKIH POTEH PO SLOVE-
NIJI
V lepem septembrskem jutru se je 
skupina članov PD Hajdina odpeljala 
z vlakom do Jesenic, nato pa naprej 
do Podhoma. V neposredni bližini 
smo si skupaj ogledali idilo ob vznož-
ju Alp, sotesko Vintgar na vzhodnem 
robu Triglavskega narodnega parka. 
Občudovali smo neokrnjeno naravo, 
reko Radovno, ki že tisočletja obliku-
je globel soteske in se razprostira po 
1600 m. Pot nas je nato vodila ob br-
zicah, reka se vrtinči v tolmunih, na 
koncu soteske pa sta nas presenetila 
13-metrski slap Šum in prelep kamni-
ti železniški most, ki preči sotesko na 
poti proti Bledu. Vrnili smo se po kro-
žni poti mimo cerkve sv. Katarine do 
Bleda. Nato smo se odpeljali z avto-
busom do Ljubljane in se v popoldan-
skih urah z vlakom vrnili domov.
Konec septembra se je manjša skupi-
na 12 planincev PD Hajdina ponovno 
odpravila na krajši pohod na Sabotin. 
V jutranjih urah smo se zbrali na Pra-
gerskem, kjer smo se z vlakom odpe-
ljali do Ljubljane in nato do Jesenic. 
Po krajšem postanku smo se ustavili, 
popili kavico in čaj. Pot nas je nato vo-
dila z vlakom do Solkana. Po izstopu 
smo pod vodstvom gospoda Voha 
nadaljevali pot po označeni južni, lažji 
poti proti vrhu. Pot se je strmo vzpe-
njala po kamniti stezi. Med kratkotraj-
no hojo po mulatjeri nas je popeljala 
na greben Sabotina, kjer smo opazili 
ruševine cerkve sv. Valentine. Vzpon 
smo nadaljevali po zelo razgibanem 
grebenu, s katerega se odpirajo lepi 
razgledi na Julijce, morje, reko Sočo 
in Sveto goro. Ob poti smo opazovali 
številne ostanke iz prve svetovne voj-
ne s številnimi vojaškimi rovi. Za lažje 
premagovanje vzponov smo si po-
magali z jeklenicami ob poti. Končno 
smo le prispeli na vrh Sabotina. Obi-
skali smo planinsko kočo, v kateri smo 
se okrepčali. Pot je sledila nazaj po 
severni, težji kamniti poti do solkan-
skega mosta in naprej na postajo. V 
poznih urah smo se z vlakom utrujeni 
vrnili proti domu, polni lepih doživetij.

V jesenskih mesecih se nam pridruži-
te na krajših pohodih. Odpravljamo 
se na nočni pohod na Donačko goro, 
imeli bomo tudi kostanjev piknik.
Pridite, skupaj nam bo lepše!
                                                                                                        

PD Hajdina

Hajdinski planinci na Sabotinu. Foto: arhiv PD

Utrinek z občnega zbora PD Hajdina, na katerem so bile podeljene tudi zahvale za 20 let dela v društvu. 
Foto: Digi tisk

Na septembrskem pohodu skozi sotesko Vintgar
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M U L Č E N J E  S T R M I H  T E R E N O V  I N  
Z A R A Š Č E N I H  P O V R Š I N  

K O R E N J A K  M A T J A Ž ,  s .  p .  
Dragovič 1, 2256 Juršinci 

KONTAKT: 069 642 335 

Zaraščanje travnikov, gozdov in drugih 
zelenih površin je v Sloveniji zelo 
pomembno dogajanje, ki se mu posveča 
čedalje več pozornosti. 

Z daljinsko vodenim robotom na 
gosenicah v vašem kraju opravimo 
naslednje storitve: 

− strojno mulčenje strmin do 55 stopinj 
naklona 

− mulčenje zaraščenih gozdnih 
površin in gozdnih robov 

− odstranjevanje in mulčenje grmov 
do debeline 8 cm 

− mulčenje robidovja, podrasti in 
grmičevja 

− mulčenje vinogradov s travniškim 
mulčarjem  

 

 
 

 

V septembru 2021 so potekala kegljaška tekmovanja, ki so se jih udeleževali tudi člani Društva upokojencev Hajdina. V 
uredništvo smo dobili kar dve fotografiji.

Obakrat so bili odlični drugi. Stezno 
kegljanje je potekalo na Stadionu 
Drave. Pomerile so se ekipe Ptuja, 
Grajene, Turnišča in Hajdine. V Kidri-
čevem pa so se pomerili z ekipo Kidri-
čevega, ki ima za seboj že dolgoletno 
kegljaško tradicijo. Temu primeren je 
tudi rezultat. A tudi hajdinskim upo-
kojencem čas teče in postajajo vedno 
bolj natančni pri metanju krogle. Pri-
družite se jim tudi vi!

S. Brodnjak

Kegljanje v Društvu upokojencev Hajdina zelo 
priljubljen šport

Kegljači DU Hajdina so bili uspešni na steznem ke-
gljanju na Ptuju. Foto: arhiv Zlatka Kondriča

Kegljači DU Hajdina na kegljanju v Kidričevem

Številni mikroorganizmi v sožitju z nami biva-
jo v ustih in dihalnih poteh, na koži, v črevesu 
in nožnici. Nekateri opravljajo koristne naloge, 
npr. bakterije v debelem črevesu, ki proizvajajo 
življenjsko pomembni vitamin K, ali pa lakto-
bacili v nožnici, ki ustvarja kislo okolje, neugo-
dno za razvoj škodljivih mikrobov. Le redko se 
zgodi, da človek ob stiku z mikroorganizmom 
zboli. Zboli takrat, ko je obrambna sposobnost 
našega telesa oslabljena, ko so mikrobi zelo šte-
vilni ali močno patogeni. V času pandemije, ki 
jo doživljamo, je dober imunski sistem še kako 
pomemben. Bolj ko bo naš imunski sistem mo-
čan, manj možnosti imamo, da zbolimo. Tudi 
pri koronavirusu je enako.
Pri večini ljudi imunski sistem dobro opravlja 
svoje naloge, njegovega delovanja ne čutimo. 
Posledice njegove oslabelosti občutimo, ko 
obležimo s povišano telesno temperaturo, z 
vnetim grlom ali se ubadamo z drugimi bole-
zenskimi nevšečnostmi. Ker je močan imunski 
sistem temelj zdravja, moramo zanj skrbeti. Na 
krepitev vpliva več dejavnikov. Paziti moramo 
na pravilno prehrano, na dovolj gibanja in da 
živimo čim manj stresno. Ker je življenje samo 
po sebi takšno, se moramo toliko bolj potruditi 
na tistih področjih, na katera lahko vplivamo.
PREPARATI, KI POMAGAJO KREPITI IMUN-
SKI SISTEM
Betaglukani se lahko uporabljajo daljši čas, 
skozi vso sezono gripe in prehladov. Poskrbijo 
pa, da je naš imunski sistem v stanju pripravlje-
nosti, da lahko hitro odgovori na vdor tujkov 
v telo. Pravimo, da deluje imunomodulatorno. 
Betaglukani spadajo v skupino neceluloznih 
naravnih polisaharidov, sestavljenih iz molekul 
glukoze. Celotna kemična sestava betagluka-
nov je zelo pomembna s stališča njihovih fizi-
kalnih lastnosti (npr. vodotopnosti) in biološke 
vloge v telesu. Raziskovalci betaglukanov iz 
žit so ugotovili, da pomagajo pri uravnavanju 
holesterola, medtem ko je za betaglukane iz 
kvasovk dokazano, da podpirajo delovanje 
imunskega sistema. Priporočamo, da se jemlje-
jo zjutraj na tešče z vitaminom C, da je izkori-
stek učinkovine večji. V mnogih preparatih, ki 

vsebujejo betaglukane, je ta vitamin že dodan.
O učinkovitosti zdravil iz ameriškega slamnika 
nas najbolje prepričajo kakovostne klinične raz-
iskave. Za ameriški slamnik jih je bilo narejeno 
zelo dosti. Študije so pokazale, da se občutno 
skrajša čas bolezni in tudi simptomi so blažji. 
Pri uporabi preparatov, ki vsebujejo ameriški 
slamnik, moramo biti pozorni, saj je njihova 
uporaba omejena na največ dva meseca kon-
tinuirane uporabe, ker se presnavlja prek jeter. 
Pripravki z vitamini in minerali – najpo-
membnejši med njimi so cink, selen, vitamini 
A, B-kompleks, C in E. Ti skrbijo za pravilno delo-
vanje imunskega sistema in s tem tudi izboljša-
nje odpornosti. Pripravke z vitamini in minerali 
lahko uživamo dlje časa. 
Vitamin D poznamo tudi pod imenom sončni 
vitamin, saj ga človeško telo proizvaja, ko je iz-
postavljeno sončni svetlobi. Ta oblika vitamina 
je pravzaprav vitamin D3. Ključen je za delova-
nje številnih bioloških procesov in je izjemno 
pomemben za spodbujanje absorpcije kalcija v 
kosti. Sicer poznamo tudi vitamin D2, vendar so 
nekatere študije dokazale, da je vitamin D3 kar 
300-krat učinkovitejši. 
Vitamin D spodbuja absorpcijo kalcija v telo, ki 
je ključen gradnik kosti in zob. Zato ima veliko 
vlogo pri ohranjanju močnih in zdravih kosti. 
Raziskave so potrdile, da vitamin D3 pomemb-
no vpliva tudi na imunski sistem. Telo ščiti pred 
vrstami težav, zato je pomembno, da skrbimo 
za zadostne količine vitamina v telesu. V lekarni 
ga imamo v obliki kapljic, kapsul in pršil. Razli-
kujejo se pa tudi po vsebnosti. Pri covidu-19 so 
raziskave pokazale, da zadostna koncentracija 
le-tega v telesu pripomore k lažjemu poteku 
bolezni. V naši lekarni že od začetka epidemije 
priporočamo jemanje vitamina D.
Matični mleček ali gelee royale je posebna 
snov, ki jo iz krmilnih žlez izločajo čebele do-
jilje. Gre za gosto tekočino mlečno bele barve, 
ki ima značilen vonj in nekoliko pekoč kislo-sla-
dek okus. Prve tri dni so z matičnim mlečkom 
hranjene vse ličinke v panju, po treh dneh pa 
še ličinka, iz katere se bo razvila matica. Matični 
mleček krepi življenjsko moč, spodbuja odpor-
nost imunskega sistema in zavira procese sta-
ranja.

POMEMBNA JE TUDI HRANA
Naše živčevje, imunski in presnovni sistem so 
povezani v nevro-endo-imunsko omrežje, ki 
nam pomaga pri prilagajanju zahtevam so-
dobnega sveta. Vsi trije sistemi so v veliki meri 
odvisni od hrane, ki jo uživamo. Aminokisline, 
esencialne maščobe, vitamini in minerali so 
nujno potrebni za proizvodnjo nevrotransmi-
torjev, hormonov in imunskih celic. 
Zato lahko delovanje telesa razdelimo na pre-
jemanje in presnavljanje pravih hranilnih sno-
vi. To je osnovni pogoj za zdravje − kroženje 
in presnavljanje hranilnih snovi po telesu ter 
njihovo razporejanje − in obenem najbolj za-
pleteno delovanje v telesu. Samo živa bitja se 
lahko nenehno obnavljamo in reorganiziramo 
ter se prilagajamo spremenljivemu okolju. Pro-
ces prilagajanja uravnava nevro-endo-imun-
sko omrežje, ki je inteligentno in dela za celo-
to. Paziti moramo, da je naša hrana raznolika, 
sveža (čim manj predelane hrane), da vsebuje 
zadostno količino vlaknin (razne kaše, izdelki iz 
polnozrnate moke, zelenjava, sadje idr.). Naši 
obroki morajo biti manjši, jesti pa moramo pet-
krat na dan.
Naše zdravje temelji na prejemanju pravih mo-
lekul, njihovem vsrkavanju in presnavljanju ter 
pošiljanju v obtok, ki nato nevro-endo-imunsko 
omrežje oskrbi z aminokislinami, maščobami, 
vitamini in minerali. Povedano z drugimi bese-
dami: naše zdravje temelji na gorivih, gradivih 
in sporočilnih orodjih, mi pa smo skrbnik telesa. 
Pri zaščiti pred okužbo s covidom-19 pa je naj-
pomembnejše cepljenje. Bodimo odgovorni: 
CEPIMO SE! Čeprav se nam zdi, da je naš imun-
ski sistem dovolj močan, pomislimo na ljudi, ki 
so kronično bolni in starejši. Da jih ne bi okužili, 
ne bo zadostovalo, da smo imunsko močni mi, 
ampak da smo vsi skupaj precepljeni. Takrat 
bomo lahko tudi normalno zaživeli in se družili 
brez skrbi.

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

Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

info@lekarna-martin.si
www.lekarna-martin.si

tel. 02 620 7887

NASVET ZA VEČ ZDRAVJA: 
Krepitev imunskega sistema

Pravilno delovanje imunskega sistema je temelj zdravja. Naš organizem ne-
nehno prihaja v stik z bakterijami, virusi, glivami in zajedavci; vdihujemo jih, 
uživamo jih s hrano in pijačo, ob poškodbah pa v naše telo lahko vstopajo tudi 
prek kože.

Matični mleček krepi življenjsko moč, spodbuja od-
pornost imunskega sistema in zavira procese stara-
nja. Foto: Tadej Tement
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Težave, kot so različna kronična obolenja, bo-
lečine v sklepih in hrbtenici in upad telesne 
kondicije, se z leti ne manjšajo, v večini pri-
merov ravno nasprotno. Kljub temu pa lahko z 
ustreznim načinom življenja storimo marsikaj, 
da takšne in podobne težave zmanjšujemo oz. 
preprečujemo, da sploh pride do njih.
Zelo redki so ljudje, ki še niso imeli težav s kri-
žem. Vzroki so naslednji:

 – slabo razvito paravertebralno mišičje (po-
meni, da ljudje ne krepijo mišic za stabili-
zacijo hrbtenice) ob pridruženi povečani 
telesni teži (povečana telesna teža pomeni 
povečano tveganje za nastanek bolečin v 
križu kot tudi številnih drugih zdravstvenih 
težav);

 – premalo gibanja, izvajanja vaj za krepitev 
hrbtnih mišic;

 – pogoste prisilne in nepravilne drže, ki traja-
jo daljše obdobje;

 – dolgotrajno stanje ali sedenje;
 – neuporaba ali nepravilna uporaba ergo-

nomskih pripomočkov;
 – nepravilno prenašanje in dvigovanje bre-

men;
 – napačna ukrivljenost hrbtenice (skolioza, 

kifoza, lordoza);
 – degenerativne spremembe;
 – neenakost v dolžini nog;
 – vnetja, tumorji, razna sistemska obolenja 

(revmatoidni artritis, kronovo obolenje, 
osteoporoza idr.);

 – prenesena bolečina (težave s prebavili, led-
vične in ginekološke težave);

 – kronični stres;
 – ponavljanje enakih gibov.

BOLEČINA V KRIŽU
Med bolečinami v hrbtenici izstopa po pogo-
stosti bolečina v križu. Približno 2/3 odraslih 
ima izkušnjo z bolečino v križu vsaj enkrat v ži-
vljenju, pojavlja pa se pri do 80 % oseb. Pojavlja 
se s pestro klinično sliko, pri čemer je vodilni 
simptom bolečina. Glavni razlog bolečine v kri-
žu so mehanične preobremenitve. 
Bolečina v križu je opredeljena kot bolečina, ki 
je locirana med spodnjim robom reber in zgor-
njim delom zadnjice, vključuje pa lahko tudi 
išias z bolečino, ki izžareva iz križa po zadnji 
strani in navzdol proti kolenu po zunanji strani 
stegna.
Po poteku jo delimo na akutno bolečino v križu 

(trajanje < 6 tednov), subakutno (trajanje 6–12 
tednov) in kronično (trajanje > 12 tednov) (4, 
5). 
Za kronično bolečino v križu je značilno me-
njavanje obdobij, ko je bolečina prisotna ali 
odsotna ter epizod poslabšanj in stopnjevanja 
bolečine. 
ZDRAVLJENJE 
Zdravljenje vsebuje predvsem konservativni 
pristop. Ta vključuje naslednje elemente: 

 – obvladanje bolečine, 
 – edukacijo posameznika o naravi njegovih 

težav in ustreznih telesnih dejavnostih ter 
seznanitev, da gre za pogosto težavo z do-
bro prognozo. 

Bolnikom izjemoma svetujemo počitek za dva 
do tri dni, če jim gibanje bolečine okrepi. Daljši 
počitek odsvetujemo, ker negativno vpliva na 
telesno zmogljivost. Če je možno, je dobro, da 
ostanejo bolniki aktivni.
Priporočamo jim, da se izogibajo:

 – dvigovanju težjih bremen (>10 kg), 
 – močnim vibracijam,
 – prekomernim gibom v križu ter daljšemu 

sedenju in vožnji. 
Od nefarmakoloških ukrepov priporočamo raz-
tezne vaje, individualne vaje.
BOLEČINE V HRBTENICI IN VADBA 
Z redno telesno vadbo se ohranjata zdravje in 
kondicijsko stanje, lajšajo in preprečujejo se 
bolečine v hrbtenici in sklepih. Dobra prekrva-
vljenost telesa daje občutek lagodja, ohranja in 
vrača vedrost in veselje do življenja. 
Pri individualnih vajah, ki jih izvajamo s pacienti, 
ni vključena samo vadba, ampak tudi svetova-
nje. Poudarek je na pravilnem izvajanju vaj, gle-
de na poškodbo, bolečine, pravilnem dihanju. 
Namen je posameznika naučiti tudi preprostih 
vaj, ki jih lahko izvaja ob delu in doma. S tem 
boste razbremenili telo, odpravili oz. preprečili 
bolečine zaradi vsakodnevnih enakih ponavlja-
jočih se gibov in obremenitev. 
PREDNOST INDIVIDUALNE IZVEDBE VAJ 
POD NADZOROM
Vaje so izbrane in prilagojene potrebam in ci-
ljem vsakega posameznika. 
Terapevt redno spremlja napredek in po potre-
bi prilagaja oziroma spreminja program.
Prilagoditev intenzivnosti in izbira vaj glede na 
posameznikove sposobnosti. 
Izvedba vaj je odličen način botrovanja sodob-

nim težavam. Hkrati razbremenjujejo telo do te 
mere, da se počutimo bolj vitalno, pokončno in 
sproščeno.
Namen izvedbe individualnih vaj je tako pre-
ventiva kot rehabilitacija.
Poseben poudarek dajemo telesu, ki deluje kot 
celota, in ne le na del telesa, kjer se pojavlja bo-
lečina.
Pri osebi s težavami v hrbtenici je treba ugoto-
viti vzrok težav. Nekatere osebe imajo poškod-
be, nekateri bolečine ali neudobje v določenem 
predelu. Glede na vzrok težav je treba ugotoviti, 
katere mišične skupine je treba krepiti, katere 
raztezati. Ponavadi imajo te osebe zaradi svojih 
težav tudi nepravilno telesno držo.

»Naložba vase je najboljša naložba, ki se vedno 
povrne. Vlagajte vase! In to počnite zase!« Mi pa 
vam z veseljem priskočimo na pomoč. To je moto 
ekipe Valeri.

Teja Bauman Zagoranski, dipl. fiziot.

Bolečina v hrbtenici je najpogostejša diagnoza v skupini bolezni mišično-ske-
letnega sistema, hkrati pa eden izmed pogostejših vzrokov obiska v naši fizi-
oterapevtski ambulanti, zato sem se odločila, da tokrat izpostavim to temo.

Z redno telesno vadbo se ohranjata zdravje in kon-
dicijsko stanje, lajšajo in preprečujejo se bolečine v 
hrbtenici in sklepih.
Foto: arhiv Valeri

SVETUJE FIZIOTERAPEVTKA 
Bolečine v hrbtenici in kako jih zdravimo
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Izpod Ksenijinih spretnih 
rok nastaja grb Občine 

Hajdina
15. septembra se je začel kvačkarski izziv za 211 kvačkaric 
po Sloveniji in med njimi je tudi Ksenija Cebek iz Dražen-
cev, ki s ponosom kvačka grb svoje Občine Hajdina. Konec 
septembra smo preverili, kako nastaja zanimiv izdelek pri 
Kseniji doma. Bili smo presenečeni, saj gre za zelo zah-
tevno in natančno delo (kvačkanje v tehniki c2c), ki pa ga 
mojstrica kvačkanja seveda obvlada.

Da kvačkanje grba ni preprosto, a vse terja precej vztrajnosti in trde-
ga dela, je ob našem obisku potrdila tudi Ksenija in dodala, da bodo 
kvačkarice za izdelavo grba potrebovale v povprečju okoli 100 ur 
dela, pa tudi, da bo delo zagotovo končala nekoliko pred rokom.
Ksenija ob štirih otrocih, službi in delu doma prav gotovo ni niko-
li dolgčas, a še zmeraj najde čas za kvačkanje in pletenje, saj ji to 
predstavlja sprostitev. 
»Kvačkanja in pletenja me je že zelo zgodaj naučila mama. V drugem 
razredu osnovne šole sem si spletla svoj prvi pulover. Kasneje sem kvač-
ko in pletilke zamenjala za šivalni stroj. Za sodelovanje pri projektu sem 
se odločila takoj, ko sem slišala zanj, saj mi to predstavlja nov izziv. Ve-
selim se, ko bo grb narejen,« je še dejala Ksenija.

Besedilo in foto: TM

Ksenija Cebek kvačka grb Občine Hajdina.

V okviru projekta Slovenija kvačka bodo kvačkarice po Slove-
niji do 26. decembra skvačkali 212 slovenskih grbov v veliko-
sti 140 krat 180 centimetrov, za katerega bodo predvidoma 
porabile okoli 2,5 kilograma slovenske volne, ki jo izdelujejo 
v tovarni v Majšperku. Za projekt je zaslužna Guinnessova 
rekorderka v neprekinjenem kvačkanju Slovenjgradčanka 
Jadranka Smiljić. S kvačko in nitjo želi povezati vse slovenske 
občine ob 30-letnici samostojnosti Slovenije, kar bo konec 
leta prav gotovo izjemen dogodek.

Deseto ocenjevanje okolja, v katerem živimo 

Proti koncu septembra se je, kot že desetkrat doslej, od-
pravila na pot sedmerica ocenjevalcev Turističnega dru-
štva Mitra Hajdina ter si ogledala in ocenila s strani vaških 
odborov predlagane stanovanjske hiše, poslovne objekte, 
kmetije in vaška središča.

Med vožnjo po vseh sedmih vaseh Občine Hajdina z gasilskim av-
tom PGD Hajdina, ki je zaupalo ključe Alenu Krajncu, smo zadovolj-
no ugotavljali, da se videz podeželja iz leta v leto spreminja – na 
lepše!
Rastejo nove, moderne hiše, ki bodo morda že naslednje leto prišle 
na spisek predlagateljev. Žal pa smo tudi letos opazili nekaj takih, 
ob katerih smo razmišljali, da bi tudi v naša ocenjevalna pravila 
dodali rubriko Bodeča neža. Ocenjevalci smo opravili svoje in re-
zultate predali v potrditev občinskemu svetu.

S. Brodnjak

Pred odhodom na še eno odkrivanje lepot naše občine (od leve proti desni): 
Leonida Lešnik, Silvestra Brodnjak, Franc Krajnc, Angela Cartl, Majda Turnšek, 
Sonja Brlek Krajnc in Irena Bojovič
Foto: Alen Krajnc
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PRIREDITVE OB 23. PRAZNIKU OBČINE HAJDINA
Ob 12.00 Nedelja, 12. september 2021

21. Štajerska frajtonarca
Organizator: Kulturno društvo Valentin Žumer Hajdoše
Kraj: Športni park Hajdoše

Ob 17.00 Torek, 28. september 2021
Občinsko prvenstvo v nogometu - veterani 
nad 50 let
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče umetna trava na Sp. Hajdini

Ob 18.30 Torek, 28. september 2021
Občinsko prvenstvo v nogometu - veterani 
nad 35 let
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče umetna trava na Sp. Hajdini

Ob 12.30 Četrtek, 30. september 2021
Občinsko prvenstvo v golfu – moški, ženske
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče za golf Ptuj

Ob 9.00 Sobota, 2. oktober 2021
Občinsko prvenstvo v tenisu – pari
Organizator: Tenis klub Skorba
Kraj: Tenis center Goja Hajdoše

Ob 13.00 Sobota, 2. oktober 2021 
Občinsko prvenstvo v ribolovu – četvorke
Organizator: Obkanalski krivolovci in VO Slovenja vas
Kraj: Ribnik Slovenja vas

Ob 14.00 Nedelja, 3. oktober 2021
Občinsko prvenstvo v odbojki na mivki – trojke
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče za odbojko na mivki pri OŠ Hajdina

Ob 18.00 Ponedeljek, 4. oktober 2021
Občinsko prvenstvo v nogometu – člani
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče umetna trava na Sp. Hajdini

Ob 9.00 Sobota, 9. oktober 2021
Občinsko prvenstvo v ribolovu – pari
Organizator: Ribiško društvo Žejne ribice
Kraj: Ribnik Draženci

Ob 10.00 Sobota, 9. oktober 2021
Tek Hajdinska desetka – moški, ženske
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Športni park Hajdoše

Ob 16.00 Četrtek, 14. oktober 2021
Občinsko prvenstvo v footgolfu
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Igrišče za footgolf Ptuj

Ob 18.00 Petek, 15. oktober 2021
Predstavitev pesniške zbirke Terezije Filipaja
Organizator: Kulturno društvo Skorba
Kraj: Dom krajanov Skorba

Ob 9.00 Sobota, 16. oktober 2021
Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu
Organizatorja: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Telovadnica OŠ Hajdina

Ob 9.00 Sobota, 16. oktober 2021
Memorial Danija Rajha v ribolovu
Organizator: Ribiško društvo Žejne ribice Draženci
Kraj: Ribnik v Dražencih

Ob 10.00 Sobota, 16. oktober 2021
Kolesarjenje ob občinskem prazniku
Organizator: Društvo upokojencev Hajdina
Kraj: Kolesarske poti po Občini Hajdina

Ob 9.00 Nedelja, 17. oktober 2021
Dan ONŠ Golgeter Hajdina
Organizator: ONŠ Golgeter Hajdina
Kraj: Športni park Slovenja vas

Ob 15.30 Petek, 22. november 2021
Nočni pohod na Donačko goro
Organizator: Planinsko društvo Hajdina
Kraj: Donačka gora

Ob 17.00 Petek, 22. oktober 2021
Občinsko prvenstvo v vrtnem kegljanju
Organizator: Športno društvo Nova Hajdina
Kraj: Športni park ŠD Nova Hajdina

Ob 17.00 Sreda, 27. oktober 2021
Odprtje turističnoinformacijskih tabel 
Organizator: Občina Hajdina
Kraj: trg pred PSC Hajdina

Ob 17.00 Petek, 29. oktober 2021
Občinsko prvenstvo v kegljanju
Organizator: Športno društvo Gerečja vas
Kraj: Kegljišče Deta center Ptuj

Ob 14.00 Sobota, 30. oktober 2021
Občinsko prvenstvo v šahu
Organizator: Športno društvo Gerečja vas
Kraj: Gasilski dom Gerečja vas

Ob 17.00 Torek, 2. november 2021
Občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško
Organizator: Športna zveza Občine Hajdina
Kraj: Strelišče Športna dvorana Mladika Ptuj

Ob 14.00 Sobota, 13. november 2021
Odprtje razstave Gospodinje skozi čas – ohranjanje 
preteklosti naše dediščine
Organizator: Društvo gospodinj Draženci
Kraj: razstavni prostor PSC Hajdina

Sobota, 13. november 2021

OSREDNJA PRIREDITEV
Ob 13.00 
do  15.00

Prinašanja belega in rdečega mošta ter vpis 
prinašalcev mošta v krstno knjigo za leto 2021, pri 
Hramu hajdinskih kletarjev

Ob 15.00 26. tradicionalna prireditev
Iz mošta vino – pridi na Hajdino! v farni cerkvi sv. 
Martina s kratkim kulturnim programom in krstom 
mošta s prisotnostjo kletarjev prejšnjih letnikov in 
aktualnih kletarjev letnika 2021 iz naselja Kungota

Ob 16.00 Osrednja prireditev ob 23. prazniku Občine Hajdina
s slavnostnim govorom župana in podelitvijo priznanj 
za najlepše urejeno vaško skupnost in posamezne 
objekte ter občinskih priznanj

Nedelja, 14. november
Ob 10.00 Slavnostna maša ob prazniku sv. Martina

Ob 18.00 Nedelja, 14. november 2021
Gledališka predstava Kaj nam pa morejo
Organizator: KGD Ptičica
Kraj: Dom krajanov Skorba

Ob 18.00 Četrtek, 18. november 2021
Odprtje novih prostorov OŠ Hajdina
Organizator: OŠ Hajdina z enoto vrtec
Kraj: OŠ Hajdina z enoto vrtec

Vse prireditve bodo potekale v skladu s priporočili NIJZ! Vabljeni!


