
 

Datum: 16. 5. 2022 

Dragi starši in skrbniki! 

Osnovna šola in vrtec Hajdina bo v petek, 27. maja 2022 med 16.30 

in 18.30 uro na ploščadi pred PSC Hajdina priredila zaključno 

dobrodelno prireditev ob dnevu šole, ki jo pripravljamo skupaj s 

Turističnim društvom Mitra Hajdina in smo jo poimenovali 

HAJDINSKA TRŽNICA dobrot in doživetij. 

Gre za medgeneracijsko prireditev, kjer bomo predstavili naše dejavnosti obveznega in razširjenega 

programa šole in vrtca ter dejavnosti naših partnerskih društev in organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Prireditev ima 4 sklope: TRŽNIČNI DEL,  kjer si bodo obiskovalci na stojnicah lahko  ogledali različne 

dejavnosti šole in društev, USTVARJALNE DELAVNICE, kjer bodo obiskovalci lahko aktivno ustvarjali, 

ANIMACIJSKI DEL, ki vključuje različne športne in zabavne dejavnosti ter GOSTINSKI DEL, kjer bo 

poskrbljeno za žejo in lakoto vseh obiskovalcev. 

Ta dan dopoldan ne bo pouka. Zagotavljali bomo le nujno varstvo za otroke 1. triletja, in sicer od 6. 20 

do 15.00 in se bo izvajalo v prostorih vrtca, kamor se bodo priključili učenci, ki bodo varstvo ta dan 

potrebovali. Prosimo, da, v kolikor vaš otrok potrebuje nujno varstvo, to sporočite razrednikom do 20. 5. 

2022. 

Želimo si, da na prireditev vsakega otroka spremlja vsaj eden od staršev, v kolikor je mogoče, pa vabimo 

celotno družino, lahko povabite tudi stare starše/svojce. 

Za zagotavljanje prometne varnosti, parkiranja in seveda tudi trajnostne mobilnosti, vse starše 

naprošamo, da pridete skupaj z otroki na enega izmed teh načinov (kolo, peš, skiro). Če to resnično ni 

mogoče, bo možnost parkiranja avtomobilov pri Župniji Hajdina, ob pokopališču Hajdina ter pri OŠ 

Hajdina. 

V kolikor nihče od družine ne more spremljati/pripeljati učenca na prireditev, prosimo to sporočite 

razrednikom (prav tako do 20. 5. 2022), da zagotovimo eno krožno vožnjo šolskega avtobusa na in s 

prireditve. Če bo le ta organizirana, vam urnik prevoza sporočimo naknadno. 

Prosimo vas, da na prireditev pridete pravočasno, saj pričakujemo veliko število obiskovalcev. Glede na 

to, da bodo na stojnicah tudi izdelki za prodajo/prostovoljne prispevke, srečelov, vas prosimo, da imate s 

seboj nekaj drobiža/gotovine. Naši učenci, ki se vse leto pripravljajo na to prireditev, vam bodo zelo 

hvaležni, prav tako naš šolski sklad. 

Učenci bodo na prireditvi prejeli brezplačno malico s strani našega sponzorja Perutnine Ptuj, na voljo pa 

bodo tudi drugi prigrizki za prostovoljne prispevke (palačinke, napitki). Odrasli in tudi otroci pa lakoto in 

žejo lahko potešite v gostinskem delu prireditve. 

V primeru slabega vremena prireditve ta dan ne bo, tudi ne pouka (DAN ŠOLE), tržnični del prireditve pa 

bomo izvedli v torek, 7. 6. popoldan pred šolo. 

PRISRČNO VABLJENI! 

Mitja Vidovič, ravnatelj  
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