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Glasilo občine Markovci

Leto 19, številka 3, september 2019

Spoštovani bralci,

Posodobitev pokopališča v Markovcih
Pokopališče v Markovcih počasi dobiva končno podobo. Občina Markovci
je financirala projekt celovite ureditve,
s čimer prihaja tudi sprememba: verski obred (sveta maša) bo ob pogrebni
slovesnosti odslej potekal v vežici (na
željo svojcev bo ta še vedno mogoč v
domači cerkvi).
Projekt je obsegal zasteklitev obstoječega predprostora vežice s površino 55 m2, ki so ga povezali z obstoječim prostorom, namenjen pogrebnim
slovesnostim. S tem je pridobljenih 130
m2 skupne površine zaprtega klimatiziranega prostora. Ta površina v večini
primerov zadostuje za izvajanje pogrebne slovesnosti tudi z verskim obredom.
Z deli so pričeli v mesecu juniju, zaključek del je bil v mesecu avgustu. Obseg del sicer ni zahteval tako dolgega
roka izvedbe, vendar so morali izvajalci
prekinjati dela zaradi pogrebnih slove-

snosti. Gre za več manjših gradbeno-obrtniških del, kot je montaža stavbnega pohištva, elektro instalacijska dela,
mavčno kartonska in pleskarska dela,
ki so jih opravili cenovno najugodnejši
domači izvajalci. Skupna vrednost vseh
opravljenih del, vključno z DDV, je dobrih 38.000,00 EUR.
Gre za del projekta celovite ureditve pokopališča. Z vidika celotne investicije to ne predstavlja glavnine del, ki
se je oz. se bo izvajala na ureditvi pokopališča. Z vidika izvajanja pogrebne
slovesnosti pa gre za pomembno prelomnico, saj je omogočeno izvajanje
verskega dela pogrebne slovesnosti v
prostoru vežice, s tem pa odpade prevoz pokojnika do farne cerkve.
V spomladanskem času je bil končan tudi pokopališčni zid, trenutno pa
je v izgradnji deponija odpadnih sveč
in rezanega cvetja. To je bilo do sedaj
urejeno z odprtimi kontejnerji za od-

padke, ki so dokaj kazili podobo pokopališča, okolico vrtca in objekta OŠ
Markovci. Gradbena dela, kot je izgradnja AB platoja in tlakovanje okolice,
so v zaključni fazi, nadgradnja, pokrita
kovinska konstrukcija z dekorativnimi
lesnimi oblogami, pa se predvideva še
v tem mesecu.
V letošnjem letu so na PP rezervirana tudi sredstva za ureditev mesta za
raztros pepela pokojnih. Idejno zasnovo za ureditev takšnega mesta je izdelala arhitektka Nataša Vidovič Hohnec,
ki je tudi avtorica projekta izgradnje
pokopališkega obeležja (zidu) na pokopališču v Markovcih. Projekt je zastavljen v smislu ozelenitve celotnega
območja južno od obstoječega pokopališča z osrednjim delom, predvidenim za raztros pepela pokojnih.
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»Jesen je druga pomlad, ko vsak
list postane cvet,« je zapisal Albert
Camus. Res je, lepote narave se skrivajo v prav vseh letnih časih in jesen je eden izmed edinstvenih. Nešteto pisanih barv prekrije pokrajino
in zdi se nam, da narava s čopičem
boža našo dušo in jo dela vedrejšo.
Uživajmo v jeseni!
V jesensko branje vam tokrat
ponujamo tretjo letošnjo številko
Lista iz Markovcev. Napolnili smo
jo s poletnimi dogodki, ki so zaznamovali naše kraje in ki so jih organizirala društva naše občine. Poklepetali smo s prvim možem naše
občine, županom Milanom Gabrovcem, občinska uprava pa nam je
zaupala potek aktualnih investicij v
preteklih mesecih in informacije o
novih pridobitvah. Poročamo o zavidljivih obletnicah, o gasilskih in
društvenih aktivnostih, zopet lahko
preberete rubriko Z naših podstrešij in se poučite o življenju v Južni
Koreji, o čemer pripoveduje pričujoči potopis. Objavljamo tudi zapise
naših šolarjev, ki nam jih je v juliju
izmaknil tiskarski škrat in jim zato
na tem mesto izrekam opravičilo.
Dragi predšolski otroci, osnovno- in
srednješolci, naj bo to šolsko leto še
eno izmed uspešnih in ne pozabite:
ne učimo se za šolo, temveč za življenje!
Dragi občani, vabim vas k sodelovanju k našemu skupnemu občinskemu časopisu. Rok za oddajo
prispevkov za naslednjo, zadnjo
številko v letošnjem letu, je ponedeljek, 2. december 2019. Vaše
gradivo pričakujemo na e-naslovu
markovski.list@gmail.com.
Prijetno branje!
Alenka Domanjko Rožanc,
odgovorna urednica

V soboto, 19. oktobra, bo ob svetovnem dnevu hrane zopet potekala vseslovenska akcija Drobtinice. Stojnice na petih mestih pri
trgovinah v Markovcih, Bukovcih,
Stojncih in mesnici Spirala v Novem Jorku bodo ponujale pekovske izdelke in ponudbo domačih
kmetij. Zbrana sredstva bodo namenjena otrokom iz socialno šibkih družin za potrebe šole v naravi.
Že vnaprej najlepša hvala vsem, ki
se boste ustavili ob stojnicah.
OORK Markovci

Pogovor z županom
Milanom Gabrovcem

K pogovoru za tokratno številko Lista iz Markovcev smo povabili župana
Milana Gabrovca, ki je spregovoril o
aktualnih naložbah in investicijah ter
napovedal načrte za v bodoče.
Kaj lahko poveste o investicijah v občini v minulem poletnem obdobju?
Milan Gabrovec: »Z vidika gradenj
ima občina v letošnjem načrtu namen
izvesti še: glavnino del na izgradnji
kolesarske steze Markovci–Zabovci–Spuhlja ob glavni cesti R1-228, dokončati deponijo za odpadke na pokopališču v Markovcih, pričeti z deli na
ureditvi območja pokopališča za potrebe raztrosa pepela pokojnih (dokončanje predvideno v letu 2020), infrastrukturno opremiti novonastala stavbna
zemljišča v naselju Zabovci, zgraditi
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fitnes na prostem v sklopu Športno-rekreacijskega centra Zabovci, urediti
mansardne prostore občinske stavbe
za potrebe delovanja posameznih društev. Z vidika urejanj posameznih projektov se načrtuje sprejetje občinskih
prostorskih načrtov, kot je: Sprejetje
OPN za Obrtno cono Novi Jork IV. faza,
OPPN za območje predvidene gradnje
Doma starejših občanov ter OPPN za
stanovanjsko naselje Markovci. Prav
tako se načrtuje pridobitev projektne
dokumentacije za izgradnjo Doma
starejših občanom Markovci, pridobitev projektne dokumentacije in pridobivanja zemljišč za nadaljevanje izgradenj kolesarskih stez in pločnikov
(kolesarska steza Prvenci, Bukovci ob
glavni cesti R1-228, Borovci ob glavni
cesti G1-2, Stojnci–Muretinci, ob glavni cesti R1-228 …), pridobivanje projektne dokumentacije in zemljišč za
potrebe širitve Obrtne cone Novi Jork
IV. faza, ponovno pričeti s postopkom
uvedbe namakalnega sistema na komasiranem območju Markovci – jug,
pridobitev projektne dokumentacije
za izgradnjo Doma starejših občanov
Markovci, prijava projektov, financiranih s pomočjo LAS-a (nakup mobilne enote za sanitarije za potrebe
postajališča za avtodome v Zabovcih,
izgradnja poligona za kolesarje, vizualizacija kulturne etnološke dediščine).
Proračun za naslednje leto še ni sprejet, zato težko napovedujemo pričetek
novih investicij za leto 2020. Pričakovati pa je, da bodo zgoraj našteti projekti v večini realizirani.«

Občina Markovci je v postopku sprejemanja OPN za širitev obstoječe
Obrtne cone Novi Jork. Koliko zemljišča je kupila in za katere namene?
Kaj se namerava graditi, katera podjetja bi naj odprla svoja vrata?
Milan Gabrovec: »Občina je trenutno v fazi sklepanja pogodb z lastniki
zemljišč; dve pogodbi sta že sklenjeni.
Občina želi skupno odkupiti cca. 3,5 ha
kmetijskih zemljišč. Na javni poziv za
nakup zemljišč, ki ga je občina objavila
v začetku julija 2019, so doslej prispele
vloge petih zainteresiranih investitorjev (gradbena dejavnost, strojegradnja,
proizvodna in montažna dejavnost iz
žic in verig, dejavnosti na cestah).«
Kako daleč so načrti v zvezi z nakupom zemljišč in gradnjo doma upokojencev v središču Markovcev? Kdo
je investitor in kdaj bi naj pričel z aktivnostmi?
Milan Gabrovec: »Pogodbi za nakup
zemljišč za gradnjo doma starejših sta
že sklenjeni in sta trenutno v postopku
davčne potrditve.«
V juniju so gasilci izrazili nezadovoljstvo ob še vedno nepodpisanih
aneksih za opravljanje gasilske dejavnosti. Enako je veljajo za vsa ostala društva v občini (športna, kulturna, humanitarna …). Po tem »uporu«
so sklepi vendarle bili izdani, prav
tako nakazana sredstva. Zakaj je do
tega prišlo?
Milan Gabrovec: »Tradicija v naši
občini je, da se ob podpisu pogodb
zberejo predsedniki vseh društev in
ostalih organizacij, ki so financirana iz
občinskega proračuna. Gasilci, ki jih izdatno financiramo, so 21. 6. 2019, brez
kakršnegakoli predhodnega klica ali
sporočila na občino naslovili dopis, da
so v »HUDI« finančni stiski z grožnjo, da
bodo vso tehniko pripeljali pred občinsko stavbo in obvestili vplivne medije,
inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, URS za zaščito
in reševanje, Štab CZ občine Markovci,
Gasilsko zvezo Slovenije, OGZ Ptuj in da
bodo prostovoljna gasilska društva prenehala opravljati javno gasilsko službo,
če ne bomo izdali sklepov v nekaj dneh,
čeprav je iz njihovih finančnih poročil,
ki so jih podali na občnih zborih, bilo
razvidno, da ima večina gasilskih društev dovolj sredstev za pokrivanje nujnih stroškov. Treba je povedati, da se je
eno gasilsko društvo in nobeno drugo
(od osmih) obrnilo na nas in smo jim
na osnovi njihove vloge nakazali nekaj
predujma. Podpis pogodb in tradicionalno srečanje je bilo načrtovano 1. 7.
2019, kar je zaradi omenjenega dopisa
gasilcev odpadlo. Izdaja sklepov o dodelitvi sredstev v zadevi javnih razpisov
na področju športa, kulture, gasilstva
in drugih dejavnosti je bila v tem letu
zamaknjena v drugo četrtino leta, ker
je bil proračun za leto 2019 sprejet šele
sredi marca; šele po javni objavi Odloka
o proračunu je občina lahko pristopila k objavi javnih razpisov. Roki javnih
razpisov so bili določeni glede na predpise (npr. na področju kulture je ta rok
določen in znaša 30 dni). Potrebno je
upoštevati še postopek pregleda in točkovanja vlog ter dopolnitve vlog. Nekatera društva zahtev za dopolnitev, ki se
vročajo v skladu z Zakonom o splošnem
upravnem postopku, niti ne dvignejo,

saj s tem pridobijo čas, da zberejo podatke in dokazila, za katere vedo, da
vlogi manjkajo, zato se podpis ne more
izvesti, dokler niso VSE vloge popolne
in preden ne preteče zakoniti rok za pritožbo.«
Že dolgo je želja, da v Markovcih
dobimo podružnico ptujskih lekarn.
Občina je kupila prostore, kjer se naj
bi izvajala lekarniška dejavnost. Ali
bomo prostore dali v najem ali jih
podarili ptujskim lekarnam? Zainteresirani, ki je prvi izrazil interes za
opravljanje lekarniške dejavnosti v
Markovcih, bi prostore namreč kupil
sam. Kako daleč so aktivnosti v zvezi
s tem?
Milan Gabrovec: »Res je, občina je
že kupila poslovni prostor za potrebe
lekarniške podružnice. Ker je Občina
Markovci pristopila k ustanoviteljstvu
Javnega zavoda Lekarne Ptuj, se bodo
premoženjskopravna razmerja glede
prostorov za potrebe delovanja podružnice uredila v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Seveda bomo dali prostor v najem. Ker
navajate, da bi zainteresirani, ki je prvi
izrazil interes za opravljanje lekarniške
dejavnosti v Markovcih, prostore kupil
sam, sedaj jih pa je kupila občina, je tukaj potrebno pojasniti, da gre za različen način ustanovitve lekarne. Občina
je k soustanoviteljstvu javnega zavoda
pristopila, ker koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti ni mogla podeliti
zaradi negativnega mnenja ZZZS. Občina je z aktivnostmi za podelitev koncesije zaprosila večkrat (vse od leta 2012),
vendar je bil odziv vsakič neuspešen. V
kolikor torej želimo v naši občini pridobiti lekarno, je bil pristop k soustanoviteljstvu edina možna rešitev. Seveda
bomo prostor za lekarno dali v najem.«
Ali v jeseni Občina Markovci pripravlja kaj za druženje svojih občanov?
Milan Gabrovec: »V jeseni pripravljamo trgatev v občinskem vinogradu, krst mošta ob martinovem, naša
društva in ostale organizacije pa izvajajo aktivnosti glede na program dela.«
ADR
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Strelci bogatejši za nov športni park

Foto: ADR

Zadnjo avgustovsko soboto so se
vaščani Strelcev razveselili nove pridobitve – novega športnega parka z
urejenim parkiriščem, otroškimi igrali,
športnim igriščem, objektom za druženje in novo cesto. Projekt sta financirala Občina Markovci in domačin Darko
Horvat.
Želja je med vaščani tlela že skoraj
od ustanovitve samostojne občine Markovci, zeleno luč pa je dobila v lanskem
letu. Tako so Strelčanke in Strelčani ponosni na svoj prostor, ki jim bo služil za
vaška druženja, otroci so se razveselili
igral, vsemu skupaj pa piko na i daje
zelen gozd, ki obdaja prostor in obilico
miru za sprostitev. Že v lanskem letu se
je »stara cesta«, ki je peljala v vas, premaknila ob naselje in tako je dostop iz
Prvencev sedaj mogoč ravno mimo novega večnamenskega prostora. Posledično je bilo potrebno prestaviti postajo avtobusnih šolskih prevozov, saj je
sedaj z ukinitvijo »stare« ceste nekoliko
spremenjena relacija šolskega avtobusa. Ukinila se je tudi ena od zadnjih
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vaških deponij komunalnih odpadkov
(ekološki otok), ki z rednimi odvozi komunalnih odpadkov »Od vrat do vrat«
ni služila svojemu namenu.
Svečano otvoritev so uvodoma
pospremili člani Pihalne godbe Markovci. Sledil je nagovor gospoda župana Milana Gabrovca, ki je Vaškemu
odboru Strelci ob tej priložnosti podelil
grb občine Markovci. Novo pridobitev je v nadaljevanju blagoslovil farni
župnik Janez Maučec, ob koncu pa so
družno v prisotnosti predsednika VO
Strelci Stanka Klinca slavnostno prerezali še trak.
Sledila je pogostitev za vse navzoče, ki so jo pripravili pridne vaščanke
in vaščani, ki so dokazali, da le skupaj
zmorejo več.
UA

|3

Pričetek gradnje kolesarske steze ob regionalni cesti
R1-228 v odseku Markovci–Zabovci–Spuhlja
Te dni je Občina Markovci skupaj z
Ministrstvom za infrastrukturo z izbranim izvajalcem del, Asfalti Ptuj d.o.o.,
podpisala pogodbo za izgradnjo kolesarske steze ob regionalni cesti R1- 228
v odseku Markovci–Zabovci–Spuhlja.
Gre za nadaljevanje gradnje obstoječe
kolesarske steze, ki poteka skozi naselja
Stojnci, Bukovci, Nova vas pri Markovcih in se zaključi v Markovcih ob krožnem križišču. Z izgradnjo tega odseka
bodo vsa našteta naselja, sicer s krajšo
prekinitvijo v Bukovcih, povezana s kolesarsko stezo vse do meje z Mestno
občino Ptuj oz. do naselja Spuhlja. Dolžina novozgrajenega odseka kolesarske steze bo 1,4 km. Kolesarska steza bo

široka 2,5 m in bo od glavne ceste odmaknjena z vmesnim »zelenim pasom«
minimalne širine 1,4 m. Odkup zemljišč
predvidenega gradbenega posega je
že izveden. Glavnino del kolesarske
steze in seveda tudi glavnino stroška
predstavlja rekonstrukcija primarnega
vodovoda, ki poteka v trasi predvidene steze. Gre za obstoječi vod, ki je iz
azbestno cementne cevi DN250, ki ga
je potrebno pred izgradnjo kolesarske
steze zamenjati. Ta strošek v celoti pokriva Občina Markovci, ki je lastnik tega
dela vodovodnega omrežja.
Pogodbena vrednost del, vključno
z DDV, je 687.937,50 €. Od tega strošek Občine Markovci znaša 414.433,33

Pisma bralcev: naši občani so nam sporočili
ODGOVOR ŽUPANA IN OBČIN- varstva preživijo v domačem okolju.
SKE UPRAVE NA ČASOPISNI Vizualna podoba tovrstnega objekta
v 21. stoletju pač ne more izgledati
ČLANEK IVANA LAURE

Veseli nas, da občani budno spremljate dogajanje v posameznih vaseh,
si želite in prizadevate za dosežke na
vasi, veselilo pa bi nas tudi, da bi opazili dosežke in napore, ki jih skupaj vlagamo v razvoj posamezne vasi. S priokusom smo v pretekli številki Lista iz
Markovcev brali članek »Kaj Stojnčani
terjamo« avtorja Ivana Laure. Ne da bi
se hvalili, nasprotno, sprejemamo kritike na svoje delo; vedno bi lahko bilo
nekaj bolje opravljeno in zavedajoč
se, da nikoli ni vse dobro za vse, menimo, da je g. Laura tokrat bil malce krivičen ali pa je pozabil, da je v občini 9
vasi in da si vse po vrsti želijo razvoja.
Naloga vodstva občine je, da je razvoj
vsaj približno enakovreden, kar pa bi
težko dejali, če primerjamo investicijsko vlaganje v Stojncih z istovrstnim
vlaganjem v druge vasi. Vas Stojnci je
po vlaganjih v zadnjih letih postala
moderna in infrastrukturno sodobno
opremljena vas.

1. Sklic zbora občanov

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine Markovci zbor občanov skliče župan na lastno
pobudo ali na pobudo občinskega
sveta ali vaškega odbora vaške skupnosti. Vaški odbor torej pristojnosti za
sklic zbora občanov nima. Župan bo
še naprej glede na potrebe skliceval
zbor vaščanov, kot je to počel doslej.

tako, kot je izgledala v prejšnjem stoletju. Enako velja tudi za idejni projekt
stanovanjskega naselja v Markovcih.
Glede pridobivanja sredstev iz t.i. drugih virov je treba povedati, da so tovrstni časi mimo in da evropskih razpisov za manjše lokalne objekte ni več.
Samo zadovoljni smo lahko, da smo
jih znatno počrpali v »zlatih časih« oz.
ko je to bilo možno. Tudi sredstva, ki
jih občina prejema kot koncesnino za
jezero in kanal od Holdinga Slovenskih elektrarn d.o.o., so namenjena
razvoju občine, to pa je zagotavljanje
boljših pogojev za življenje slehernika
v naši lokalni skupnosti.

3. Pešpot oz. intervencijska
pot: gasilski dom Stojnci - cesta Muretinci–Stojnci

Pozdravljamo idejo oziroma željo
po ponovni vzpostavitvi nekdanje intervencijske poti. Tudi občina si je v
preteklosti v sodelovanju s PGD Stojnci že prizadevala za ponovno vzpostavitev, vendar se s tem morajo strinjati
tudi lastniki zemljišč, po katerih bi pot
potekala, saj gre izključno za zasebna
zemljišča. Aktivnosti v zvezi s pridobitvijo potrebnih zemljišč potekajo že
nekaj let, zadnje pospešeno. Vsekakor
pa je intervencijska pot vzpostavljena
in tudi dostopna za celotno vas.

4. Dozidava vaškega doma v
večnamensko dvorano

2. Dom upokojencev in stanoNekoliko groba je ocena, da Stojvanjsko naselje v Markovcih
nčani domujejo v hlevu, ki je pač ne-

Občina si že nekaj let prizadeva
graditi Dom upokojencev v Markovcih. V ta namen smo tudi predstavili
idejne zasnove, po avtorju prispevka
t.i. »luksuznega doma upokojencev«
in smo trenutno v fazi nakupa zemljišča v Markovcih. Cena storitve institucionalnega varstva v domu v Markovcih, katerega gradnja bo potekala v
okviru javno-zasebnega partnerstva,
bo zagotovo primerljiva ostalim domovom starejših. Cilj občine je namreč
občanom zagotoviti, da obdobje starosti tudi v primeru institucionalnega
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koliko obnovljen. Res gre za dom,
katerega osnovna konstrukcija je nekoliko starejšega datuma. Teh domov
je v občini še nekaj, v širši okolici pa
večina in vsi po vrsti služijo svojemu
namenu. Res pa je tudi, da je objekt
in celotna njegova okolica primerno
vzdrževana, tudi po zaslugi posameznikov iz Stojncev, zato je neprimerno
blatiti trud tudi teh posameznikov. V
celoten kompleks območja ob vaškem
domu je občina zadnja leta vložila veliko finančnih sredstev, v povprečju več
kot v večino ostalih vaških objektov,

€. Kot že omenjeno, gre glavnina tega
stroška za obnovo vodovoda v dolžini
1,4 km, preostali strošek, torej strošek
izgradnje kolesarske steze, pa bremeni
Ministrstvo za infrastrukturo. Projekt
izgradnje kolesarske steze je izdelala
družba za projektiranje Cestni inženiring d.o.o. iz Maribora. Rok izvedbe del
je 240 dni, kar pomeni, da zaključek del
zapade v prve spomladanske dni prihodnjega leta. Vsekakor si bomo skupaj
z izvajalcem del prizadevali, da glavnino dela končamo še v letošnjem letu.
Večjih prometnih zastojev na tem
odseku glavne ceste zaradi izgradnje
kolesarske steze ne pričakujemo. Zaradi obnove primarnega vodovodne-

ga obrežja, ki oskrbuje območja občin
Markovci, Gorišnica, Cirkulane in Zavrč,
bo le nekoliko moten uvoz na posamezne kmetijske površine. Prav tako bo
nekoliko motena tudi oskrba s pitno
vodo, o čemer vas bomo v času gradnje
sproti obveščali. Vse občane prosimo
za razumevanje v času gradnje.
Hkrati bi želeli pozvati lastnike zemljišč, ki imajo na njivah v trasi kolesarske steze kmetijske pridelke (predvsem
koruzo), da jih čimprej pospravijo.

zato se s tezo, kjer je objekt primerjan
s hlevom, ne moremo strinjati. Je pa
ideja, bolje rečeno želja celotne lokalne skupnosti za dograditev, mogoče
tudi novogradnjo doma, že nekaj časa
aktualna, vendar je vezana na razpoložljiva finančna sredstva občine.

peli doseči izdajo gradbenega dovoljena za legalizacijo objekta daljšega
obstoja, ki je postalo pravnomočno
dne 17. 4. 2019. S tem je bilo tako za
naveden objekt izdano tudi uporabno
dovoljenje.
Kar zadeva lastništvo Športnega
parka Stojnci, pa velja izpostaviti dejstvo, da solastnik nepremičnin, tj. Občina Gorišnica, nima posluha za naše
zahteve, da bi se lastništvo nepremičnin končno uredilo glede na dejansko
stanje.

5. Poplavljanje reke Drave

Verjetno je že vsem poznano, da
vodotoki spadajo pod upravljanje države. Občina za to nima niti pristojnosti niti sredstev. Kot lokalna skupnost
lahko opozarjamo pristojno ministrstvo, da v tej smeri ukrepa, žal pa je
v to vprašanje vključeno še več deležnikov, kot so nevladne organizacije in
društva, ki v določenih primerih otežujejo, bolje rečeno preprečujejo izvedbo konkretnih rešitev za omilitev
poplav na našem območju.
Ukrep, ki se ga je lokalna skupnost
lotila, je bil izveden po poplavah leta
2012. Takrat smo sanirali drenažni potok v Stojncih, ki se izteka v strugo
reke Drave pri borlskem mostu. S tem
ukrepom je lokalna skupnost prišla v
navzkrižje z nevladnimi organizacijami in Ministrstvom za okolje. Potrebno je bilo veliko dokazovanja, da smo
v danem trenutku pravilno ukrepali.
Na pobudo naše občine je bila sanirana tudi brežina struge reke Drave pri
»Marohu« v Bukovcih, ki je ključnega
pomena za preprečenje vdora naraslih vod nizvodno od te omenjene brežine, torej tudi za naselje Stojnci. Na
pobudo občine je izvedenih še nekaj
drugih ukrepov, tudi v smislu opozarjanja Ministrstva za okolje in prostor
na nastale težave.
Kar zadeva pobude v članku za
ureditev kolesarskih poti ob strugi
reke Drave je potrebno povedati, da
je kolesarska pot izvedena vzdolž celotne struge reke Drave, vse do meje s
Hrvaško. Torej vabljeni na kolesarjenje
ob strugi reke Drave.

6. Športni park Stojnci

V zvezi z legalizacijo Športnega
parka Stojnci je potrebno poudariti, da je občina na tem področju po
dolgotrajnejših prizadevanjih uspela
doseči legalizacijo tega objekta, zato
je bila upravna izvršba za odstranitev nelegalno zgrajenega športnega
parka ustavljena. Na podlagi novega
Gradbenega zakona smo namreč us-
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7. Odkup Rogečove domačije
in razvoj turizma na območju
Nature

Pozdravljamo tudi ideje po razvoju
turizma tako na področju Nature kot
kulture (odkup Rogečove domačije),
vendar je to velik zalogaj, ki se lahko
uresničuje postopoma in je vsekakor
del dolgoročne vizije razvoja občine
tako za Stojnce kot za celotno občino.

8. Prepoved vožnje za tovorna
vozila nad 7,5 ton po regionalni cesti Zavrč–Stojnci–Ptuj

Navedena problematika sicer spada v državno pristojnost, vendar je
Občina Markovci zaradi zahtev in sklicevanja sestankov v postopku izgradnje hitre ceste Hajdina–Ormož uspela doseči, da je upravljavec državne
ceste s 1. 6. 2019 postavil signalizacijo
za omejitev tovornega prometa na
mejnih prehodih Zavrč in Središče ob
Dravi, katerega cilj je omejitev tranzitnega prometa in katerega rezultati
bodo lahko uradno predstavljeni šele
na naslednjem sestanku za hitro cesto, katerega sklic se načrtuje v roku
enega meseca.
Glede na vse zgoraj navedeno
lahko torej popolnoma utemeljeno
izpodbijamo navedbe avtorja prispevka, g. Ivana Laure, da sta 'občinska oblast' in občinska uprava na Stojnčane
pozabila in da o predvolilnih obljubah
ni ne duha, ne sluha.
Milan Gabrovec, župan
Občinska uprava
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KORISTNE INFORMACIJE ZA OBČANE IZ SEJ OBČINSKEGA SVETA
Zavedajoč se, da je branje gradiv
in zapisnikov sej katerihkoli občinskih
organov, ki so tako ali drugače politično obarvane, za večino suhoparno dejanje, se vmes vendarle najdejo
posamezne točke, ki se dotikajo vsakdana slehernega občana ali bolje gospodinjstva v naši občini. Prav zato v
nadaljevanju podajam pomembnejše
informacije z zadnjih sej občinskega
sveta:

za stanovanjske in poslovne objekte,
ki niso stalno naseljeni in v katerih ni
stalnih prijav prebivalcev in niso v stalni uporabi (vikendi itd).

Plačilo komunalnih odpadkov za
vse objekte
Meseca aprila so občinski svetniki
sprejeli spremembo občinskega predpisa – odloka, ki ureja komunalne odpadke. Novost je v tem, da se odslej
delno plačuje odvoz odpadkov tudi

Odkup Marohove domačije
Meseca maja so svetniki na dopisni
seji odločili, da občina za potrebe vasi
Zabovci in njihovega prostovoljnega
gasilskega društva odkupi Marohovo
domačijo. Domačija je že odkupljena.

Višja cena v markovskem vrtcu
Na podlagi sklepa OS je s 1. aprilom 2019 nekoliko povišana cena
oskrbnine v vrtcu Markovci, in sicer za
jaslične oddelke za dobrih 18 € in za
ostale oddelke za dobrih 13 €.

Novičke iz Občine Markovci
AKTUALNI JAVNI RAZPISI OBČINE
MARKOVCI
Objavljamo osnovne informacije
aktualnih javnih razpisov Občine Markovci. Besedila razpisa, priloge in celotno dokumentacijo razpisov najdete na spletni strani Občine Markovci:
www.markovci.si.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
KULTURNIH OBJEKTOV V OBČINI
MARKOVCI ZA LETO 2019
ROK: 23. 9. 2019
Občina Markovci v skladu s sprejetim Letnim programom kulture Občine Markovci za leto 2019 razpisuje
sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja kulturnih objektov za
leto 2019 v višini 2.500,00 € iz proračunske postavke 1802108 Vzdrževanje kulturnih domov. Sofinancira se investicijsko vzdrževanje kulturnega objekta in
opreme ter funkcionalnega zemljišča v
lasti kulturnega društva.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V OBČINI
MARKOVCI ZA LETO 2019
ROK: 23. 9. 2019
Občina Markovci v skladu s sprejetim Letnim programom športa Občine Markovci za leto 2019 razpisuje
sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih objektov za
leto 2019 v višini 3.200,00 € iz proračunske postavke 1805142 Investicijsko
vzdrževanje športnih objektov. Sofinancira se investicijsko vzdrževanje
objekta in opreme ter funkcionalnega
zemljišča v lasti športnega društva.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
GASILSKIH DOMOV V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2019
ROK: 23. 9. 2019
Občina Markovci v skladu s sprejetim proračunom za leto 2019 razpisuje
sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja gasilskih domov za leto
2019 in sicer v skupni višini 20.000,00
€ iz proračunske postavke 0703205
Vzdrževanje gasilskih domov. Sofinancira se investicijsko vzdrževanje in oprema gasilskih domov ter investicijsko
vzdrževanje funkcionalnega zemljišča.
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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DRUGIH OBJEKTOV V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2019
ROK: 23. 9. 2019
Občina Markovci v skladu s sprejetim proračunom za leto 2019 razpisuje
sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja objektov društev za leto
2019, ki niso registrirana kot kulturna
in športna društva in sicer v skupni višini 3.800,00 € iz proračunske postavke
1602314 Vzdrževanje drugih objektov.
Sofinancira se investicijsko vzdrževanje objektov in oprema objektov drugih
društev, ki niso registrirana kot kulturna in športna društva ter funkcionalnega zemljišča v lasti drugih društev.
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE
POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V
OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2019
ROK: 30. 9. 2019
Občina Markovci objavlja Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Markovci za leto 2019. Predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
malega gospodarstva, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju pomoči de
minimis in sicer za naslednja ukrepa:
- sofinanciranje materialnih investicij
in
- sofinanciranje samozaposlovanja in
odpiranja novih delovnih mest.
Od skupno zagotovljenih sredstev
v višini 60.000 EUR je 20.000 EUR namenjenih izključno ureditvi prostorov
za namen prenočevanja. V kolikor za
naveden namen ne bo prispela nobena
prijava, se sredstva, namenjena ureditvi prostorov za namen prenočevanja,
sorazmerno razdelijo med ostale prijavitelje.
Posamezni upravičenec ne more
prejeti več kot 10.000,00 EUR po tem
razpisu, razen v primeru sofinanciranja
ureditve prostorov za namen prenočevanja.
JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU
POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA

Znižan komunalni prispevek za mlade in mlade družine
Zanimiva in verjetno najpomembnejša novost z junijske seje je v prvi
obravnavi sprejet Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za
mlade in mlade družine. Ko bo odlok
sprejet, predvidoma septembra t.l.,
bodo lahko mladi in mlade družine
ob vlogi za izračun komunalnega prispevka podali vlogo za znižanje plačila komunalnega prispevka za 40 %
mladi oz. 50 % mlade družine.
Odkup zemljišč za gradnjo doma
upokojencev in za širitev obrtne
cone
Na isti seji so svetniki rekli DA tudi
odkupu zemljišča za izgradnjo Doma

upokojencev v Markovcih in za širitev
obrtne cone Novi Jork.
Odkup poslovnega prostora za lekarno
Na isti seji so določili tudi, da se
odkupi poslovni prostor v poslovno-stanovanjskem objektu v Markovcih
za potrebe delovanja lekarne v Markovcih.
Postavitev fitnes naprave na prostem v Športnem parku Zabovci
Zeleno luč je na junijski seji OS dobila tudi fitnes naprava na prostem, ki
jo bo občina nabavila in postavila v
Športni park Zabovci.
MBK

JAVNI POZIV ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V OBRTNI
CONI NOVI JORK V NOVI VASI PRI MARKOVCIH
Občina Markovci je v postopku
sprejemanja Občinskega prostorskega načrta (OPN) za širitev obstoječe
Obrtne cone v Novi vasi pri Markovcih, ki bo predstavljala enoto urejanja
prostora 'MA17'. Širitev cone obsega
cca. 4,3 ha, in sicer vzhodno od obstoječe cone ter se nahaja v katastrski občini 404 – Prvenci. Zaključek
projekta je predviden ob koncu leta
2020. Pozivamo vse zainteresirane
oz. potencialne investitorje, da podajo neobvezujočo vlogo za morebitni
nakup zemljišča v novem delu obrtne
cone. Vloga naj vsebuje podjetje in
sedež ponudnika, navedbo dejavnosti ter predvideno velikost potrebnega zemljišča za nakup.

Potencialni investitorji bodo sodelovali pri pripravi Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) za to območje.
Cena m² zemljišča trenutno še
ni določena. Več informacij o širitvi
obrtne cone dobite na tel. št. 02 788
88 84.
Datum: 2. 7. 2019
OBČINA MARKOVCI
Milan GABROVEC, prof.
župan

OBČINA MARKOVCI
Markovci 43, 2281 Markovci

V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2019 posamezni upravičenec, je sorazmerna
JAVNI POZIV
in odvisna od skupne višine zahtevkov
ROK: 30. 10. 2019
ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V OBRTNI CONI NOVI JORK
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Višina sredstev, ki jih bo pridobil
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O julijskem sestanku županov na temo gradnje hitre ceste
Župani občin ob trasi hitre ceste
med Ormožem in Ptujem so predstavnike države pozvali k takojšnjemu začetku gradnje delov ceste, za katere
že imajo gradbeno dovoljenje. Dars
zahtevam zaradi racionalnosti porabe
javnih sredstev žal nasprotuje.
Župani so v večini nezadovoljni
tako s počasnostjo postopkov glede
gradnje hitre ceste kot z razmerami
ob državni cesti. Foto: Radio Maribor/
Aleks Horvat
Na sestanku med župani in predstavniki države v Markovcih je predstavnik Darsa Bogdan Vrezner zahtevam županov tudi nasprotoval zaradi
racionalnosti porabe javnih sredstev,
saj ne želijo začeti graditi odseka med
Ormožem in Gorišnico, dokler ne bodo
imeli gradbenega dovoljenja za odsek
od Gorišnice do Markovcev in bo znana
celotna trasa hitre ceste. V nasprotnem
primeru bi se po njegovem mnenju namreč lahko nedokončana cesta končala
sredi polja.
"Vseeno smo se odločili poziv poslati
naprej, na državni strani pa nam bodo
verjetno v doglednem času sporočili,
kako se bodo odločili. Prav tako smo se
dogovorili, da naslovimo še odprto pismo na premierja Marjana Šarca, da stori
vse, kar lahko, da projekt čim prej končamo," je dejal markovski župan Milan
Gabrovec, ki je znova poudaril, da so
postopki v tovrstnih projektih "nenormalno dolgi", odgovorni na državni
strani pa se ne držijo rokov.
Gabrovec je sicer pozdravil junija
uvedeni ukrep infrastrukturnega mini-

strstva, ki je tranzitni tovorni promet
preusmeril z drugih mejnih prehodov
in državnih cest na mejni prehod Gruškovje in na avtocestni križ. Po njegovih besedah so se razmere odtlej vidno
izboljšale, res pa je, da so morda nekateri prevozniki pravočasno svoja vozila
registrirali na območjih, s katerih jim je
promet na tem območju še vedno dovoljen.
Tako s počasnostjo postopkov glede gradnje hitre ceste kot z razmerami
ob državni cesti pa so bili veliko manj
zadovoljni nekateri drugi župani, zlasti tisti iz obmejnih občin Središče ob
Dravi in Zavrč. Župan prve Jurij Borko
je dejal, da zadnji podatki kažejo, da se
je vstop v Slovenijo znižal za 14, izstop
pa za štiri odstotke, kar v povprečju pomeni le za desetino manj tovornjakov.
Z enakimi podatki je razpolagal tudi
župan Zavrča Slavko Pravdič, ki je tudi
sam pozval k čim hitrejši gradnji ceste,
saj s sedanjim tempom projekta nikakor ne morejo biti zadovoljni. Zanje bi
namreč veliko pomenil tudi odsek med
Ormožem in Gorišnico, zato meni, da bi
se morali gradnje tega lotiti čim prej.
Postopke umeščanja pozdravljajo
tudi v civilni iniciativi, ki je pred kratkim
znova pripravila protest, vendar po besedah Miroslava Galuna pričakujejo, da
bodo od odgovornih kmalu prejeli časovni načrt izpeljave projekta. Pri tem
pričakujejo, da bodo vsaj tako hitri pri
postopkih, kot je bilo to v primeru Magne, je še dodal Galun.
Vrezner je pojasnil, da gradnja viadukta Sejanca poteka v skladu z načrti,

Župani so v večini nezadovoljni tako s počasnostjo postopkov glede gradnje hitre ceste kot z
razmerami ob državni cesti. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

za preostali del od Ormoža do Markovcev pa bodo razpis za izvajalca opravili
skupaj, potem ko bodo prejeli gradbeno dovoljenje za odsek med Gorišnico
in Markovci. Za ta del je potrebno tudi
okoljevarstveno soglasje, zato zdaj poteka izbira izvajalca za presojo vplivov
na okolje.
"Glede na novo zakonodajo, ki omogoča hkratni postopek za pridobitev
okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja, bomo lahko po pridobitvi presoje
vplivov vložili zahtevo za izdajo obeh dokumentov. Pričakujemo, da se bo to zgodilo jeseni, potem pa je težko reči, kdaj bo
gradbeno dovoljenje izdano," je pojasnil
Vrezner.

Glede celotne trase do Ptuja infrastrukturno ministrstvo predvideva,
da bi do aprila prihodnjega leta lahko končali pripravo končnega nabora
sprejemljivih variant, do konca prihodnjega leta pa izdelavo študije variant,
investicijske zasnove in operativnega
programa, ki naj bi jih potrdili in javno
razgrnili pred poletjem 2021. Morebitne dopolnitve bodo obravnavali do
oktobra 2021. Za zdaj pa po njihovih
besedah še ni znan način nadaljevanja
postopka.
povzeto po MMC RTV SLO, STA (5. julij
2019)

OBČINA MARKOVCI
Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
 788 88 80,  788 88 81

SPOROČILO ZA JAVNOST
Občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Markovci tudi letos
organizira preventivno akcijo »Začetek šolskega leta«, in sicer v sodelovanju z Osnovno šolo
Markovci, policijo, občinskim redarstvom, AMD Markovci in Društvom upokojencev Markovci.

Zaradi različnih vsebin in aktivnosti, ki se nanašajo tako na preventivno delo in
urejanje varnih šolskih poti, je nujno skladno delo in povezovanje vseh nosilcev
posameznih strokovnih nalog, šole in staršev. Naloge ob začetku šolskega leta so
vsako leto enako pomembne, saj vsako leto v šolski prostor ter na šolske poti
vstopajo začetniki, ki potrebujejo posebno pozornost.

Aktivnosti, ki so bile izvedene tudi letos pred začetkom šolskega leta:
- pregled in urejanje varnih šolskih poti (nosilec: SPVCP in policija);
- pregled in popravki načrtov varnih šolskih poti, pregledan varnostni načrt OŠ
(nosilec: OŠ);
- odprava napak na in ob prometnih površinah – košnja, vegetacija, jaški itd.
(nosilec: režijski obrat občine);
- dopolnitev poškodovane in manjkajoče prometne signalizacije (nosilec:
koncesionar CP Ptuj);
- obnovitev in dopolnitev talne signalizacije (nosilec: koncesionar CP Ptuj);
- dobava preventivnega gradiva (nosilec: SPVCP Markovci);
- poskrbeli bomo za dodatno varovanje šolarjev na avtobusnih postajališčih s
predstavniki Društva upokojencev Markovci, policijo, občinskim redarstvom in
člani AMD Markovci (nosilec: SPVCP Markovci).
Kljub težavam s prostovoljnim delom se bo tudi v letošnjem letu dodatno izvajalo celoletno
varovanje otrok na šolskih poteh, predvsem na najbolj nevarnih mestih v občini (avtobusna
postajališča ob regionalni in magistralni cesti ter križišče pri župnišču v Markovcih).
SPVCP občine Markovci pospešeno izvaja ukrepe na kritičnih točkah, ki so bile predhodno
terensko pregledane s strani SPVCP in policije.


ǡ
Ȁ

Ljubo Jurič s.p.
 ͷ
ʹʹͺͳ 
ǤǣͲͶͳǦ͵ͳǦͷͳ

Ob začetku šolskega leta želimo vsem učencem vesel in doživet prvi šolski dan ter varno in
uspešno šolsko leto.
SPVCP Občine Markovci
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80 let obrti Mlina Korošec iz Zabovcev
V petek, 13. septembra, so v Zabovcih pri Koroščevih s krajšo svečanostjo
obeležili 80 let mlina na obstoječem
mestu. Daljnega 1939. leta je namreč
Vlado Korošec pričel pisati zgodbo o
uspehu, ki je danes poznana daleč naokoli. Sicer mlinarsvo pri Koroščevih v
Zabovcih živi že dolgih 200 let.
Domači so ob tej priložnosti pripravili program z nagovori, ki so ga s
kulturnimi utrinki popestrile pevke
KUD-a Markovski zvon v sodelovanju s
Prifarskimi muzikanti. Navzoče je nagovoril »oče« danes uspešnega podjetja
Vlado Korošec, sledil mu je direktor, sin
Daniel Korošec in naslednik, vnuk in sin
Niko Korošec. Ponosni so na pot, ki so jo
prehodili, in se obenem z nasledstvom
veselijo prihodnosti. S svojim obiskom
in nagovorom jih je na praznični dan
počastil predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki je v preteklosti že obiskal Mlin Korošec v okviru
akcije »Skupaj spodbujamo drug drugega«.
ADR

Koroščeve je ob jubileju z obiskom in nagovorom počastil predsednik RS Borut Pahor. Foto: GZ

230. obletnica Župnije sv. Marko niže Ptuja
Na mali šmaren, 8. septembra, je naša župnija bila
stara točno 230 let. Ob tem pomembnem mejniku v
letošnjem letu obeležujemo tudi 200. obletnico župnišča, odkar stoji na tem kraju. Slovesnosti se je ob
prazniku župnije udeležil mariborski nadškof, msgr.
Alojzij Cvikl, ki je daroval nedeljsko sveto mašo. Ob
tej priložnosti je za župljane svoja vrata v prostorih
župnišča odprla tudi župnijska knjižnica, za katero je
poskrbela Nika Rožanc ob pomoči mladih deklet.
Bogata župnijska kronika, za katero ima velike
zasluge nekdanji markovski župnik Matej Slekovec,
priča o ustanovitvi župnije daljnega leta 1789: “Cerkev sv. Marka je do leta 1737 spadala kot podružnica k mestni cerkvi sv. Jurija v Ptuju, potem pa k sv.
Ožbaltu, od koder je kaplan ob raznih časih, v drugi
polovici 18. veka pa vsako nedeljo in zapovedani
praznik hodil k sv. Marku božjo službo opravljat, za
kar je dobil prostovoljno zbirco. Tako je ostalo do l.
1789, ko je podružnica sv. Marka postala samostalna
župnija. Matija Ecelj, ki je bil med tem župnik imenovan, mogel se početkom septembra 1789 s kaplanom Jakobom Scheinom preseliti k sv. Marku. Dne 8.
septembra, na praznik rojstva Device Marije t. l. se je
obhajala prva božja služba, s katero je nova župnija
začela svoje delovanje. Komisija, ki je l. 1783 v Ptuju zborovala, pridružila je župniji sv. Marka 300 hiš s
1670 prebivalci, namreč Markovci 38 hiš…220 duš;
Zabovci 46 hiš…266 duš; Nova ves 41 hiš… 229 duš;
Bukovci 52 hiš…324 duš; Stojnci 60 hiš… 307 duš;
Pervenci 15 hiš…99 duš; Strelci 6 hiš… 37 duš; Šturmovec 29 hiš…123 duš; Borovci 13 hiš…65 duš.
V prihodnjem letu prosili so Sobetinci, da bi nje
k sv. Marku pridružli. Pa ta prošnja župniku pri sv.
Marjeti, Vidu Krambergerju nikakor ni ugajala. To lehko sklepamo iz opombe, katero je imenovani župnik
vpisal dne 10. marca 1790 pri Sobetincih v mrtvaško
knjigo, kjer je čitati: “Nota bene, diese haben auf St.
Marcen zu kommen bei dem Kreifsamt angehalten,
sind wahre …..”. Protivil se je sicer izločitvi, a ker je
škofijstvo dne 16. septembra 1790 gubernija prošnjo
gorko priporočilo, mu ni več pomagalo, koncem tega
meseca so bili Sobetinci s 17 hišami in 94 prebivalci
pridruženi k sv. Marku.
Ta obseg je župnija ohranila do 2. julija 1819, ko
so Šturmovec pripisali k župniji sv. Vida. Tamošnji župnik Franc Knechtl je pri tej priložnosti obljubil, da
bodo vsakteremu župniku pri sv. Marku plačeval leto
za letom 1 gld. 30 kr. kot odškodnino za prikrajšano
štolnino.«
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Nedeljsko slovesnost je vodil mariborski nadškof, msgr. Alojzij Cvikl.
Foto: Kaja Kristovič

“Hvala večnemu Bogu” je donelo po cerkvi ob zaključku
malošmarenske slovesnosti. Foto: Kaja Kristovič

V teh 230 letih je v župniji delovalo 16 duhovnikov in 76 kaplanov, ki so zaslužni za obstoj in dobrobit župnije. Danes je župnija živa na vseh področjih:
o tem pričajo zakonski skupini, molitvena in biblična
skupina, župnijska Karitas, kar trije pevski zbori, skupina ministrantov, birmanske skupine … Brez pridnih
faranov na čelu z župnikov Janezom Maučecom in
skupnega cilja za dobro vseh, predvsem pa Bogu v

čast, vsega tega ne bi bilo. Naj še bo dolgo tako!
Ob tej priložnosti gre zahvala vsem, ki so pomagali pri izvedbi slovesnega bogoslužja in pri pogostitvi (ekipi kuharjev in vsem, ki so stregli, prav tako
ženam za pripravljene dobrote).
Janez Maučec, ADR

Župnijska knjižnica je odprla svoja vrata. Nahaja se v prostorih župnišča. Vabljeni ste, da gradivo
poiščete vsako nedeljo po jutranji sveti maši, med 8. uro in 9.45, ter po pozni maši med 11. in 11.30.
Pridite, otroci, mladi, starejši; za vsakega se bo našlo kaj uporabnega. Članarine ni, na voljo pa je
raznoliko in pestro knjižno gradivo. “Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo.” (mongolski pregovor) VABLJENI!
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Skupaj za lepši svet – 11. mladinski glasbeni tabor
Glasba, veselje, smeh, zabava in
močna želja po tem, da bi svet naredili
lepši. Vse to opisuje mladinski glasbeni tabor, ki se je že 11. leto zapored v
organizaciji
Kulturno-umetniškega
društva Markovski zvon odvijal v Markovcih. Od 18. pa vse tja do 23. avgusta
se nas je v središču Markovcev zgrinjalo več kot 70: 47 otrok, 20 animatorjev,
kuharica Marta in pa glavna in gonilna
sila ter organizacijski vodja tabora, Gregor Zmazek.
Letos smo za temo tabora izbrali
naslov Za lepši svet, s katerim smo otrokom želeli pokazati, da ima vsak posameznik vpliv in lahko s svojimi dobrimi dejanji pripomore k temu, da bo naš
planet lepši in boljši. Tako so se otroci
podali na čistilno akcijo in počistili bližnjo okolico, mimoidoče so obdarili z
lepimi mislimi, s skupnimi močmi in pomočjo Martine Čuš in Alenke Meznarič
izdelovali rože iz papirja, na obisk smo
povabili novomašnika Primoža Lorbka,
ki nam je predaval o prijateljstvu, in
Edvarda Lesjaka, ki nas je popeljal po
poteh prostovoljstva v Afriki, obiskali
pa so nas tudi člani Društva Sožitje iz
Ptuja, s katerimi smo se družili na delavnicah in skupaj preživeli čudovito
popoldne.
Seveda pa na taboru nismo le uživali in se zabavali, temveč smo tudi pridno vadili in razširjali svoje glasbene
spretnosti. Vsak dan smo skupni strasti
in veselju posvetili nekaj časa – najprej
v skupnem zboru, potem pa smo zapeli
še v otroškem in mladinskem zboru, pa
tudi animatorji nismo pozabili na svojo pevsko skupino. Za dobre rezultate
je potrebno trdo delati. Prav to smo taborniki in animatorji počeli 5 dni tabora, da smo lahko v četrtek, 22. avgusta,
priredili dobrodelni zaključni koncert,
ki se je iztekel več kot odlično. Pokazali smo, da je v slogi moč, peli o lepšem
svetu in pokazali, kako močno si ga
želimo. Pa ne le za nas, temveč tudi za
naše starše, stare starše, sestrice in bratce … Zbrana sredstva bomo namenili
otrokom iz socialno ogroženih družin.
Po dobro opravljenem delu smo si
prislužili zabavo in smeh pozno v noč.
In kar je bilo najbolje – ni nam bilo več
treba varčevati z glasovi. Zdaj, po kon-

Animatorji, letos jih je bilo 20, so vse dni tabora
pridno skrbeli za udeležence. Foto: Kaja Kristovič

cu tabora, si animatorji kar predstavljamo otroke, kako tekajo po svoji hiši,
ugašajo luči in zagrizeno ločujejo odpadke – vse za lepši svet. Lahko bi celo
rekli, da je bil to eden izmed najboljših
taborov do zdaj.
Ob tem bi se radi zahvalili vsem
organizacijam in podjetjem ter posameznikom, ki nas pri tem že vrsto let
podpirajo in nam dajejo še dodatno
vzpodbudo in potrditev, da delamo
prav. To so Župnija sv. Marko niže Ptuja
in g. župnik Janez Maučec, OŠ Markovci in g. ravnatelj Ivan Štrafela, Občina
Markovci, Perutnina Ptuj, Mlin Korošec,
kmetiji Mihec in Meznarič iz Stojncev
ter mnogo prijateljev in staršev letošnjih tabornikov, ki so priskočili na pomoč, ko je bilo potrebno. Iskrena hvala
vsem.
Z 11. mladinskim glasbenim taborom smo doživeli nov začetek v novem
desetletju projekta. Imeli smo se prekrasno. Čeprav se sliši osladno, smo se
mladi Markovčani med sabo povezali
in sklenili, da bomo stike ohranjali skozi vse leto in ne zgolj med taborom. Vse
za lepši svet!
Rebeka Mikša in Lea Roškar

Pevci so zapeli tudi ob spremljavi godalnega kvarteta. Foto: Kaja Kristovič

Zaključni koncert udeležencev tabora na župnijskem dvorišču je letos zares bil izjemen. Foto: Kaja
Kristovič

Komorni zbor Glasis KUD-a Markovski zvon prireja ponovitev odmevnega
koncerta z naslovom Musica, noster Amor (Glasba, naša ljubezen). Koncert bo v četrtek, 24. oktobra, ob 19.30 v Dominikanskem samostanu na
Ptuju. Vstopnina znaša 8 €, vstopnice pa je možno kupiti eno uro pred koncertom ali v predprodaji pri članih Komornega zbora Glasis. Vljudno vabljeni!

Novomašnik, bod’ pozdravljen ali kako smo markovski pevci doživljali
završko novo mašo

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Marko in novomašnik Primož Lorbek. Veselje na obrazih pove vse. Foto: Kaja Kristovič
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Že 19 let je minilo, odkar smo v naši
župniji imeli novomašnika. Zagotovo
se marsikdo med vami še spomni tega
velikega praznovanja, pri katerem je
bilo veliko veselje sodelovati, pomagati. Nova maša je namreč praznovanje
celotne župnije!
Letos je novo mašo slavil Primož
Lorbek iz bližnje župnije Zavrč. Že
lansko leto nas je poprosil, da bi naš
cerkveni zbor zapel na njegovem diakonskem posvečenju v mariborski stolnici. Seveda smo se povabilu z veseljem
odzvali, kajti kaj takega res ne doživiš
vsak dan.
Po tihem smo upali, pa vseeno nismo upali vprašati na glas. A potem je
povabilo le prišlo – peli bomo tudi na
novi maši! Veselje vseh pevcev je bila
odlična popotnica za ure in ure vaj, saj
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Letošnji novomašnik Primož Lorbek od začetka avgusta opravlja delo kaplana v nadžupniji Slovenske Konjice in župniji Hajdina, prav tako je duhovni
asistent v Dijaškem domu Antona Martina Slomška v Mariboru. Foto: Kaja Kristovič

smo skladbe za ta dogodek vadili vse
od začetka leta.
Program je bil oblikovan po novomašnikovih željah, oblikovala sta ga
skupaj z našo zborovodkinjo Alenko.
Tako smo zapeli Mašo v G-duru Joannesa Gašpariča, ki je v originalu v latinščini, a smo jo na željo novomašnika zapeli v slovenščini. Bogoslužje so krasile
Marijine, evharistične in druge cerkvene pesmi, veličastni Vodopivčevi To je
dan in Ti si Peter, skala. Posebna želja
novomašnika je bila hrvaška skladba

Mučeniče roda moga, saj je sam kar nekaj let preživel na študiju v Zagrebu.
Konec junija, ki ga je zaznamovala
vročina, smo redno prepevali na pevskih vajah in pilili program. Zadnjo junijsko soboto smo Primoža pospremili
k mašniškemu posvečenju v mariborski
stolnici, kjer sedaj službuje naš rojak,
Marko Veršič. V soboto smo tako prepeli program v celoti in videli, da smo se
nanj dobro pripravili tudi kondicijsko –
dve uri in pol petja zahteva dobro pevsko pripravljenost!

Gostovanje skupine PopKORn

Na povabilo gospoda župnika Jožeta Polha iz Kamnice je Vokalna skupina
PopKORn izvedla glasbeno-duhovni
večer Hvala ti, Gospod. Prireditev je bila
29. junija po večerni maši v cerkvi sv.
Križa v Gaju nad Bresternico, ki je bila
skupaj z navzočimi popoln prostor za
tovrsten koncert.
Vsebina izvedenega koncerta je povezana z nastopom skupine na festivalu Radia Ognjišče Ritem srca 2017. Za
ta namen smo takrat pripravili lastno
skladbo Hvala ti, Gospod, kasneje pa
celovečeni koncert ritmično-duhovnih
skladb. Prvič smo ta koncert izvedli na
povabilo salezijaske mladine na Rakovniku v Ljubljani, kasneje pa kljub trdnemu namenu tega nismo ponovili. Velik
del skladb je avtorski in sem ga pisal
na meni najbolj ljube tekste ali ob izjemnih dogodkih v mojem življenju.
Ne gre zgolj za koncert, temveč za
preplet duhovnega teksta in slavljenja,
podprtega z glasbo. Cilj in namen koncerta ni promocija skupine, niti glasbe
same – je srečanje, ki odpira nekoliko globlja vrata človeške duše. Moje
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A najlepše je šele sledilo – nedeljska
nova maša je bila dogodek, ki ga bomo
še dolgo pomnili. Potekal je na prostem pred završko osnovno šolo. Biti
del takega dogodka v vlogi pevca nam
je vsem bila velika čast. Novomašnika
smo spremljali na njegovi poti s pesmijo in nemalokrat smo bili ganjeni do
solz. Bili smo tudi del praznovanja po
slovesnosti in tudi tam je bilo posebno
doživetje.
Slovesnost smo ponovili še v Markovcih en teden kasneje, 7. julija. Zape-

Novomašnika so k cerkvi pripeljali člani
Konjeniškega društva Nova vas pri Markovcih,
farani pa so pripravili špalir in bučno zaploskali.
Foto: Kaja Kristovič

ti v domači cerkvi je bilo nekaj še lepšega. Pa saj veste: povsod lepo, doma
najlepše! Zbor je naučen program še
enkrat ponovil na slovesnosti ob 230.
obletnici domače župnije v nedeljo, 8.
septembra. Zopet je bilo zapeto z navdušenjem, energijo in čustvi. S takšno
vizijo nadaljujemo tudi v novi pevski
sezoni.
Nika ROŽANC

Slovenska Jakobova pot:
Življenje je pot

prepričanje je, da človeka veliko bolj
kot logični argument lahko spremeni
(na bolje) umetnost, posebej glasba,
ki od vseh umetniških zvrsti posega
najgloblje in najbolj neposredno. Tako
je koncert ponovno povzročil izjemen
odziv poslušalcev, ki se je kazal skozi njihove solze, in je potekal v skoraj otipljivem veselju, hrepenenju in
(upam si trditi) ljubezni. Posebej močne so vedno izvedbe avtorskih skladb,
saj imajo izvor v naših lastnih življenjih
in izkušnjah.
Ker je z besedami težko opisovati
takšna doživetja, je veliko bolje, če se
katerega od prihodnjih koncertov kar
sami udeležite – že v septembru bomo
celoten koncert posneli za slovensko
katoliško televizijo Eksodus, kasneje
v novembru pa bo ponovitev v mariboski stolnici. Če boste prišli, ne boste
kazali (zgolj) podpore našemu ustvarjanju, pač pa boste predvsem sami del in
predmet ustvarjanja in prenove.

Ko sem prvič slišala za Jakobovo
pot, za tako dolgo pot, sem si rekla:
“Tega nikakor ne boš zmogla. To pa je
res preveč. To je vendar nemogoče. Zakaj sploh bi?” Vprašanje, ki je dobilo vse
odgovore.
Ampak sem jo. Smo jo. Z vsemi bolečinami telesa in duše. Z vsemi težkimi
koraki. Z dejstvom, da greš čez sebe,
čez svoje zmožnosti, čez vse.
Ko ugotoviš, da zmoreš veliko več,
kot si mislil. Ko ugotoviš, da si edinstveno bitje. Ko ugotoviš, da si svoboden.
Pot je čarobna in občutkov se ne da
opisati. Lahko jih le doživiš. In verjemi,
vredno je. Vredno je stopati korak za
korakom na pot, ki je ne poznaš, ki je
ne pričakuješ, ki je ne moreš pričakovati, ker ti je nepoznana, tuja. Na pot
vzponov in padcev. Na pot življenja.
Življenje je pot. Izberi jo. Izberi ga.
Ko hodiš v naravi in se čudiš razgledom, ki so ti namenjeni. Razgledi, ki ti
napolnijo dušo kot čudež. Ko srečaš
živali, ki ti dajejo navdih. Ko čutiš veter, ki te osvobaja. Ko čutiš sonce, ki te
greje. Ko čutiš dež, ki te čisti. Ko začutiš
svobodo sveta in lahko dihaš, kot da si
med valovi vetra. Ko ti je za srečo ponujeno vse, kar rabiš. Ko začutiš ljudi, ki so
ti namenjeni. Ljudi, ki te vzpodbujajo,
ki ti pomagajo. Ljudi, ki ti podarijo nasmeh za lepši dan. Ljudi, ki ti naklonijo
najbolj potrebovano besedo. Ljudi, ki
so tukaj za tebe in ti tukaj za njih. Želim
si hoditi po tej poti, po poti življenja.
Želim si izbrati to pot. Znova in znova.
Želim si, da si jo dovoliš izbrati tudi ti.
Da te osvobodi. Izberi jo.

Daniel Tement, umetniški vodja

Minea Kristovič
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V spomin

Zgodbe z naših podstrešij

Življenje ob reki Dravi

Otiliji Kukovec

V avgustu smo se v 93. letu starosti Markovčani poslovili od plemenite ženske, matere, babice in prababice ter ljudske pevke Folklornega
društva “Anton-Jože Štrafela”, katerega članica je bila več kot 40 let. Otilijo smo poznali kot Gerčino Tilo, ki je s
svojim ljudskim basom od malih nog
prepevala v cerkvi, pri šolskih zborih,
kasneje pa dolga leta v cerkvenem
zboru. 1975. leta se je na povabilo
prijateljice Terezije Maroh pridružila
zabovskim ljudskim pevkam, ki so
že delovale pod okriljem folklornega
društva. Gerčina Tila je bila ženska,
ki je ljudi v svoji okolici navdihovala
z optimističnim pogledom na življenje, nas vzpodbujala, tudi ko so
prišle preizkušnje, nikdar nikogar
ogovarjala in globoko verna, saj je
posebno mesto v njenem srcu imela
brezmadežna Mati Marija. Dajala je
izreden pomen kulturi, ne le pevski,
temveč tudi širše in ohranjanju le-te.
Ostala bo legenda petega ljudskega basa. Bila je kmečka ženska, ki je
zraven ljubezni do svoje družine in
rodovitne zemlje imela še eno veliko ljubezen, to je petje slovenske
ljudske in cerkvene pesmi. Rada se
je spominjala mladostnih časov, ko
se je pelo ob žetvi na žitnih poljih
in zimskih večerih, ko se je skubilo
perje in luščile koščice, ko so pri maši
donele čudovite Marijine in ostale
pesmi. Sekciji ljudskih pevk je bila
zvesta vse do svojega 89. leta, ko je
sekcija posnela in izdala zgoščenko z
naslovom Pesmi korantove dežele. V
vseh teh letih je bilo potrebno veliko
vaj za cerkveni zbor in ljudskih pevk.
Bilo je veliko nastopov doma, v nekdanji Jugoslaviji in tudi tujini. Kljub
obilici dela je znala najti čas in napojiti svojo dušo s čudovitimi pripovednimi pesmimi, ki je mnoge med njimi
napisala Terezija Maroh. Seveda trud
vseh teh let ni bil zaman, saj je sekcija
društvu prispevala številna priznanja
in dosežke. Tako je Otilija Kukovec za
ves dobrinos aprila leta 2016 postala
častna članica Folklornega društva
občine Markovci in prejemnica zlate
Maroltove značke.
Gerčina Tila je bila nadvse
spoštovana ženska, ki je s svojimi
življenjskimi vrednotami bila vzgled
mladim in starim.
Pogrešali jo bomo in jo nosili v
spominu vsi Markovčani.
Marija Prelog
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Splav na reki Dravi l. 1930 (vir: Pokrajinski arhiv Maribor)

Splav na postojanki pri Borlu l. 1932 (vir: www.etno-muzej.si)

1. Splavarjenje po
reki Dravi
Viri navajajo, da je po Dravi sredi 19.
stoletja plulo tudi do 1200 splavov. To
je bilo od konca marca do novembra,
v obdobju, ko je reka bila plovna. Naša
občina je predstavljala le transportno
pot za splavarje, ki jih je plovba vodila vse do Beograda. V veliki meri so
splavarji splavljali les, drugih stvari je
bilo veliko manj. Dravski splavarji so
pluli od 1. polovice 19. st. do Beograda, Pančeva, Bele Palanke, v drugi polovici 19. st. pa tudi v kraje ob Tisi, Tamišu in Begeju. Konjunktura trgovine z
lesom v 19. st. in izboljšanje plovnosti
Drave v letih 1818–19 sta splavarjenje
povečala. Leta 1847 je plulo po Dravi
1100–1200 splavov. Poleg lesa so prevažali tudi steklene, železarske in svinčene izdelke, pozneje tudi sadje. Dra-

vsko splavarstvo je zaradi cenenega
prevoza kljub zgrajenim železniškim
progam živelo dalje. V tridesetih letih
20. st. je doseglo največji obseg. Okrog
leta 1934 je mimo Maribora in Ptuja letno plulo do 2000 splavov, po tem letu
pa je promet upadel. 4 leta kasneje je
plulo po Dravi 1245 splavov s 73954
m3 lesa, nadaljnjo leto pa je iz Maribora odplulo le še 757 splavov. Glavni
pristani za splave so bili: Dravograd,
Brezno, Ožbolt, Vuzenica, Maribor, Ptuj
in Ormož. Splavarski mojstri so bili na
Dravi v začetku 19. st. v Lovrencu na
Pohorju, Mariboru in na Ptuju, pozneje le v Mariboru in na Ptuju. Gospodarji
splavov so bili premožnejši kmetje (pri
trgovini z lesom zlasti lesni trgovci, lastniki žag), mestni trgovci in poklicni
splavarji. Gospodarji splavov so najemali splavarje med najmanj premožnimi podeželskimi prebivalci, ki jim je
bilo splavarjenje dodaten vir zaslužka.

Dravski splavarji so leta 1933 v Ožboltu za zaščito svojih interesov ustanovili Dravsko splavarsko zadrugo. Splavarstvo je dajalo z mitnino dohodek
tudi deželnemu knezu oz. zemljiškemu
gospostvu. Mitnino so pobirali od plovil na Ptuju konec 10. st. Pobirali so jo v
denarju ali deležu lesa. Dravski splavarji so plačevali vodno mitnino še v 19. st.
v Mariboru, na Ptuju, v Zavrču in Borlu.
Zemljiški gospodje so pobirali desetino
od splavov, deloma pa so njihovi podložniki splavarili za potrebe gospostva.
Splave so uporabljali tudi za vojaške
namene. V turških vojnah od 16. do 18.
st. so na splavih prevažali vojake, orožje, municijo in živež. V letih 1683–88 je
plulo po Dravi in Muri povprečno po
300 splavov letno za vojsko.
V 19. in 20. st. so bili dravski splavi
dolgi 32–33 m, spredaj široki 6 m, zadaj
5m, sestavljalo jih je 80–90 m3 lesa, po
dva in dva splava so vezali vštric.
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Barno v Markovcih (slika last S. V.)

2.

Barno in ranca

Zaradi nenehnega spreminjanja
toka reke Drave je bila gradnja mostu
čez reko praktično nemogoča (o tem
več v eni od prihodnjih številk).
Kronist Matej Slekovec je zapisal:
»V starodavnih časih je deroča Drava
svoje korito, še vse bolj in pogosteje
kakor dandanes, spreminjala in mnogo
rodovitnih njiv, travnikov in vrtov podkopala. Zlasti se je leta 1477 pri Zabovcih z vso silo obrnila na levo ter pretila
podkopati in uničiti celo spodnje Ptujsko polje. V tej stiski so se prebivalci
zaobljubili mogočnemu varuhu in priprošnjiku v nevarnosti na vodi, sv. Marku,
evangelistu, ter so njemu v čast v bližini
starega Pabsteinskega gradu postavili
visok kamnit steber s statvo sv. Marka
na vrhu. In glej čudo! Dasi je Drava skoro do njega pridrla, obrnila se je ob njegovem vznožju mahoma proti desni in
spremenivši svoj tok, s časom zapustila
staro strugo. Nekdanjo dravino obrežje
še dandanes opazuješ od Zabovec do
Markovec, a tam zapaziš tudi velikanski
ovinek, katerega so valovi napravili
pred ondi stoječo statvo, pustivši okolico gradu nepoškodovano«.
Za naše kraje je ta nekoč nemirna reka predstavljala oviro pri spravilu
sena, stelje in lesa iz Šturmovcev. Seveda je bilo možno tovor odpeljati tudi
preko mostu na Ptuju. Razdalja, ki se
nam zdi danes mizerna, je bila za konjsko ali kravjo vprego neskončna. Vse do
postavitve jezu v Markovcih in obenem
posledično tudi mostu čez reko Dravo
so ljudje za prevoz preko reke Drave
uporabljali bodisi barno ali pa ranco.
Pri barnu se je za prehod preko reke izkoriščal tok reke. Predstavljajmo si, da
je to neke vrste splav, ki je povezan z
jekleno vrvjo. To so napeli preko reke.
S pomočjo vesel, ki so jih usmerili v tok
in pričvstili z vrvjo na barno, jih je reka
samodejno odgnala na drugi breg.
Barno je sprejelo vsaj dve konjski
vpregi, včasih celo tri. Barno je bilo,
enako kot mlini, izpostavljeno velikim
povodnjim. Ena večjih je bila na ponedeljkovo jutro, 2. 8. 1965. Poplavilo je
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celotno Ptujsko polje. “Potoki, kot so
Dravinja, Rogoznica in Pesnica, so reke
postale,” pravijo pisni viri. Odneslo je
barno v Markovcih in Zabovcih.
Zraven teh dveh vasi so bili od zemlje v Šturmovcih močno odvisni tudi
prebivalci Nove vasi, ostale vasi precej
manj. Ranca (lesen čoln) je predvsem
zaradi tekmovanj in prikaza košnje na
star način s prevozom trave ali sena iz
Šturmovcev precej bolj poznana tudi
dandanes. Pravzaprav je bila najmanj
uporabna za vas Zabovci, kjer je bila deroča reka najmočnejša. Zelo priljubljena
je bila tudi med ribiči. Uporaba vesel ali
drogov je za njen premik bila potrebna.

3.

Razbito barno l. 1965 (foto: Jože Vrabl)

Zanimivosti

V reki Dravi je bilo tudi veliko utopitev. Kljub dejstvu da so ljudje živeli
ob in z reko, jih je le malo znalo dobro
plavati. Spodnja zapisa navajamo kot
zanimivost. V preteklosti so vse, ki so
se utopili, pokopali kar na pokopališču,
kjer so jih tudi našli, četudi je šlo za utopljene družinske člane.
Trgovskega učenca Mastnaka iz
Ptuja, ki se je utopil v Dravi, so našli v
torek pri Sv. Marku in ga tam tudi pokopali (3. 7. 1921).
Zapis iz cerkvene kronike (l. 1891):
Dne 14. okrobra prevrnil se je čoln na
reki Videnščnici (nekdanje ime za reko
Dravinjo), ko so se vračali iz košnje domov. Utonili so trije, le eden se je rešil
iz narasle vode. Umrli so V. K. (42 let),
njegova 16-letna hči N. K. in stric A. K.
(70 let). Truplo očeta V. K. so našli drugi
dan na markovski strani ter ga pripeljali
na pokopališče k Sv. Marku, kjer je bilo
16 t.m. tam pokopano. Njegovo hčer
zasledili so blizu Zavrča in njo 26. t.m.
pokopali na tamkajšnjem pokopališču.
Stric pa je bil 30. t.m. najden na vidovski
strani in počiva na pokopališču Sv. Vida.

Okrepčilo čolnarjev na barnu (fotografija je last
S. V.)

Ranca za ribolov (fotografija last S. V.

DM

Ranca pri spravilu stelje (fotografija last S. V.)
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Naj nas glasba spremlja skozi življenje.

Zavod AccordArt za glasbeno izobraževanje je
nastal po letih raziskovanja na glasbenem področju
in na področju vplivov na kakovost življenja.

ACCORDART:
ACCORDART: GLASBENA ŠOLA S SRCEM
GLASBENA ŠOLA
S
VABIMO K VPISU
SRCEM

Naš namen je glasbo predajati na sproščujoč način, kar dokazujejo naši učenci, ki z veseljem obiskujejo
ure instrumenta in temeljnih uric. Tako je glasbeno izobraževanje bolj naravno in s tem tudi bolj zdravo.

VABIMO K VPISU

Glasbena šola je zasnovana na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v javni glasbeni šoli in smo jih nadgradili
do te mere, da učenec z nasmehom obiskuje glasbenenjena
ure in tako
ohranja pozitiven
odnos do
glasbe za
tekmovanju.
Proces
priprave
vse življenje.

na
Naš namen je glasbo predajati na tekmovanja zahteva ogromno stresa.
Na OŠ MARKOVCI
klavir, klasičnonaši
in električno
kitaro, bas
kitaro, kontrabas,
violino,glasbenih
bobne,
Rezultat
ni nujno
pokazatelj
sproščujoč
način,poučujemo
kar dokazujejo
flavto, saksofon, klarinet, klavirsko in diatonično harmoniko, solo petje, trobento, bariton …
učenci, ki z veseljem obiskujejo ure sposobnosti. Po naših raziskovanjih
Naš pogled na
izhajauric.
iz dejstev,
posameznik
različen,
vsak individualen.
Tako je pristresne
priprave
dolgoročno
instrumenta
inpoučevanje
temeljnih
Takodajeje vsaklahko
nesmiselno uporabljati en program za vse različne posameznike. Tega je potrebno prilagoditi za vsakega
glasbeno
izobraževanje bolj naravno nesejo marsikaj neželenega. Prav zato
učenca posebej. S tem se volja ne zmanjšuje, temveč krepi! Drastično se poveča učinkovitost poučevanja,
seNaša
izogibamo
posledičin s tem
tudi
bolj
zdravo.
to pa je interes
vsakogar.
A ne hodimo v šolo ravno zato?
srčna želja je,ocenjevanju
da učenci zgradijo in
terapevtski
naši učenci
nimajo
stresnih
izpitov.
Glasbena
je zasnovana
na no
odnos do glasbešola
in jo uporabljajo
predvsem z namenom
izboljšanja
lastnega počutja
in počutja
vseh okrog
sebe. Naša
prioriteta
vzgajanje
prvakov, saj vglasba
ni namenjena tekmovanju.
Proces
priprave na kot
Izobraževanje
jemljemo
predvsem
podlagi
izkušenj,
ki nismo
jih pridobili
ogromno stresa. Rezultat ni nujno pokazatelj glasbenih sposobnosti. Po naših
javnitekmovanja
glasbenizahteva
šoli in
smo jih nadgradi- proces, v katerem učenec deluje v svoraziskovanjih lahko stresne priprave dolgoročno prinesejo marsikaj neželenega. Prav zato se izogibamo
jem
ritmu
in potrebah,
inpredvsem
ne stremimo
li doocenjevanju
te mere,inda
učenec
nasmehom
posledično našizučenci
nimajo stresnih
izpitov.
Izobraževanje
jemljemo
kot
k izmišljenim
posplošenim
stanobiskuje
uredeluje
in tako
ohranja
proces, glasbene
v katerem učenec
v svojem
ritmu in potrebah,
in ne stremimo koz.
izmišljenim
oz. posplošenim
standardom.
Smiseldo
javnega
nastopanja
je razvedriti
sebe in prisotne.
V kolikor
želimo to nastopanja
doseči, je
Smisel
javnega
pozitiven
odnos
glasbe
za vse
živ- dardom.
potrebno, da smo dovolj samozavestni in pripravljeni
na ta korak. Če
učenci
pripravljeni,
jim
je razvedriti
sebe
in niso
prisotne.
V kolikor
ljenje.
dopuščamo svobodno odločitev do nenastopanja.
Na OŠ MARKOVCI poučujemo kla- želimo to doseči, je potrebno, da smo
Postati naš učitelj,
ne pomeni samo
vrhunsko
instrument.
V prvi vrsti vzgajamo,
šele nato na
dovolj
samozavestni
in pripravljeni
vir, klasično
in električno
kitaro,
basobvladati
izobražujemo. Pomembno je vzpostaviti spoštljiv odnos učitelj-učenec in znati izbirati besede, saj se
kitaro,
kontrabas, violino, bobne, ta korak. Če učenci niso pripravljeni,
zavedamo, kakšen vpliv imajo na proces iz otroka v človeka. Naši učitelji so učitelji z velikim srcem.
flavto, saksofon, klarinet, klavirsko jim dopuščamo svobodno odločitev
V kolikor iščete inovativen pristop do glasbenega izobraževanja in glasbo spoznavate na nadpovprečen
in diatonično
harmoniko, solo petje, do nenastopanja.
način, kot nekaj kar vam bo doprinašalo k sreči, zadovoljstvu in harmoniji, ste vabljeni, da nas obiščete na
naš učitelj,
ne pomeni
samo
trobento,
bariton
… zavod za glasbeno izobraževanje,Postati
naši fb strani:
AccordArt,
ali za informacije
POKLIČITE
040 339 751
vrhunsko obvladati instrument. V prvi
Naš
pogled
(Monika
Kelenc).na poučevanje izhaja iz
dejstev, da je vsak posameznik različen, vrsti vzgajamo, šele nato izobražujevsak individualen. Tako je nesmiselno mo. Pomembno je vzpostaviti spoštljiv
uporabljati en program za vse različne odnos učitelj-učenec in znati izbirati
posameznike. Tega je potrebno pri- besede, saj se zavedamo, kakšen vpliv
lagoditi za vsakega učenca posebej. imajo na proces iz otroka v človeka.
S tem se volja ne zmanjšuje, temveč Naši učitelji so učitelji z velikim srcem.
V kolikor iščete inovativen pristop
krepi! Drastično se poveča učinkovitost poučevanja, to pa je interes vsa- do glasbenega izobraževanja in glaskogar. A ne hodimo v šolo ravno zato? bo spoznavate na nadpovprečen naNaša srčna želja je, da učenci zgradi- čin, kot nekaj kar vam bo doprinašalo
jo terapevtski odnos do glasbe in jo k sreči, zadovoljstvu in harmoniji, ste
uporabljajo predvsem z namenom vabljeni, da nas obiščete na naši fb
izboljšanja lastnega počutja in počut- strani: AccordArt, zavod za glasbeno
ja vseh okrog sebe. Naša prioriteta ni izobraževanje, ali za informacije POKvzgajanje prvakov, saj glasba ni name- LIČITE 040 339 751 (Monika Kelenc).

Po poklicu sem profesorica glasbe,
a me zanimata človek in njegovo delovanje. Kot otrok tega sicer nisem raziskovala zavestno, po 18. letu pa so me
začele »obiskovati« knjige, ki te popeljejo v raziskovanje samega sebe in posledično k zavestnem ustvarjanju lastnega
življenja. Vsako znanje je nično, dokler
ni izkoriščeno v praksi. Ko začneš pridobljene informacije vpeljevati v življenje,
ugotoviš, da imaš veliko več moči, kot si
bil prepričan dolga leta. Precej let je bilo
potrebnih, preden sva z možem začela
ozaveščati, da je tudi to znanje potrebno
prenesti na druge ljudi. Kaj si pa človek
lahko želi več, kot to, da ti sočlovek pomaga dvigniti kakovost življenja? Prav
vsakemu učitelju, naj si bo v obliki fizične osebe, knjige, kakšnega zapisa na
socialnih omrežjih, pogovora s takšnimi
in drugačnimi terapevti, video ali avdio
zapisa, sva neizmerno hvaležna in zaradi tega bogatejša na vseh področjih zemeljskega življenja. Vsak otrok si zasluži
ljubeče in kakovostno življenje. Da do
tega pride, je potrebno znanje. Tako kot
se v šoli učimo o matematiki, slovenščini,
glasbi, se je v življenju potrebno učiti o
življenju. Nismo prepuščeni naključjem,
ampak si kreiramo življenje sami. Torej,
dajmo otrokom sredstva v obliki znanja
in jim omogočimo, da se zavejo, da je

njihovo življenje VREDNO! Letos smo z
našo glasbeno šolo AccordArt na sedežu
v Stojncih 113 organizirali že drugi glasbeni tabor, kjer smo izvajali veliko glasbenih delavnic in tudi takšnih, kjer udeleženci pridobijo veščine za dvigovanje
kakovosti življenja. Veliko smo glasbeno
ustvarjali, jedli ekološko hrano in jo tudi
sami pripravljali, spali v šotorih in v toplih
posteljah, na delavnicah za razvoj čustvene inteligence gradili kakovostnejše
življenje, na gibalnem ustvarjanju smo
pomagali telesu vzpostaviti energijsko
in hormonsko ravnovesje, se kopali v velikem bazenu s slano vodo, vizualizirali
željeno življenje, ozaveščali hvaležnost
in še in še. Odzivi otrok so fantastični. Na
delavnicah so zelo uživali, saj jim ta znanja pomagajo realnost dvigniti na višji
nivo. Tako se jim je lažje soočati z vsakodnevnimi izzivi in ustvarjati lepše, mirnejše in srečnejše življenje že danes. Ni
lepšega, kot opazovati razlike tabornikov
v dojemanju sveta pred in po taboru. Pet
dni je malo, a hkrati veliko za doživetje
nepozabnih trenutkov in pridobivanje
izkušenj, ki te popeljejo v lepši svet!
Hvala, dragi otroci in hvala dragi
starši!
Monika Kelenc, direktorica AccordArt,
zavoda za glasbeno izobraževanje

Velik uspeh glasbene šole Accordart na 39. Zlati harmoniki Ljubečne
25. avgusta je v Ljubečni potekalo
državno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko. Letos je potekalo 6 predtekmovanj, ki veljajo za prvo
sito kakovosti. Iz predtekmovanj so se
uvrstili v polfinale, ki je potekal v dveh
delih, nato pa je sledilo finale, kamor
so se uvrstili »ta boljši«. Uspeh na tekmovanju je požela tudi glasbena šola
Accordart iz Stojncev. Definicija življenjskega uspeha: V ponavljajoči situaciji
postajati vsakokrat bolj miren, samozavesten, preudaren, zadovoljen kot
prejšnjič! Naloga učiteljev in staršev
je nuditi izobrazbo našim otrokom na
vseh področjih. Učitelji v sodelovanju s
starši lahko ogromno doprinesemo (in
smo za to tudi odgovorni), da naši otroci uživajo v glasbi in vsakodnevnem življenju. Včasih je potrebno usmeriti energijo v višje cilje, kar pomeni, da situacija
od nas zahteva več, kot bi nam sicer
ugajalo. Za sodelovanje na tekmovanju
ni dovolj le neumorna vaja s prsti po tipkah, je veliko več. Je nabiranje izkušenj,
je razširjanje zavedanja na področju
glasbe, je spoznavanje sebe, iskanje občutkov znotraj sebe, spoznati izražanja
govorice glasbe, obnašanje na odru, komunikacija s publiko … Na kratko temu
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rečemo širina/globina glasbe.
Primož Kelenc, ki je mentor vsem
sodelujočim, pravi: »Resnično sem ponosen, da s svojimi učenci lahko govorimo o stvareh, ki za marsikoga predstavljajo tabu teme: o iskanju njih samih,
o njihovih občutjih in občutkih. Veliko
poguma in zaupanja je potrebno, da se
vzpostavi takšen STIK. V prvi vrsti imam
svoje učence rad kot ljudi. Unikatne. In
take jih sprejemam. Ko sem jih gledal
na odru nastopati, so resnično bolj mirni, bolj samozavestni … in to je zame
največji uspeh. To je znak, da smo na
pravi poti in da je to tisto, česar si želimo. Pripraviti človeka do spoznanja, da
se lahko sprejme takšnega kot je, brez
okvirjev, je zame vrhunec. Ob takšnih
priložnostih je za učence potrebno veliko psihične priprave, zato smo razvili
poseben pristop, ki daje zgoraj omenjene rezultate.« Seveda so na tekmovanju prisotne nagrade, ki so plod subjektivne ocene komisije, ki pa se trudi
biti čim bolj objektivna. Naši učenci so
osvojili: bronasto plaketo (Luka Šlamberger iz Skorbe), srebrne plakete (Lara
Tekmec iz Hajdoš, Mitja Pajnkiher iz
Sestrž, Dion Kelenc iz Stojncev) in zlati
plaketi (Uroš Ber iz Kočic in Leon Tašner

iz Apač). Najvišja nagrada za izvedbo
ljudske pesmi ali spleta ljudskih je plaketa Avgusta Stanka. Za igranje ljudskih
pesmi je potrebno znati povezati naša
notranja občutja s tematiko pesmi in
jih z glasbo prenesti na publiko. To pri
zavestnem igranju zahteva veliko poglabljanja vase, iskanje in zaznavanje teh
občutij in preslikavo na izvajanje glasbe. To nagrado je prejel Leon Tašner, ki
je zaigral splet slovenskih ljudskih pesmi Sem se rajtal ženiti, Ciganski otrok
in Vandrovček moj. Gre za zelo pisano
tematiko, ki ji je dodano nekaj virtuo-

znosti in del povsem ljudskega igranja,
ki je za učence velik zalogaj, saj so navajeni »čiste« glasbe. Priredba ljudskih
pesmi je delo Primoža Kelenca.
Veseli nas dejstvo, da se rezultati
našega dela kažejo tako hitro. Hvaležni smo tudi staršem za sodelovanje,
domačo podporo in vse spodbude. V
prihodnost zremo smelo in se veselimo
vseh tistih drobnih uspehov, naj bo to
na odru ali znotraj naših učencev.
AccordArt, zavod za glasbeno
izobraževanje, Stojnci
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Žetev v Prvencih kot nekoč

Žanjicam oziroma težakom so na njivi pomagali tudi otroci, ki so skrbno in pridno pobirali klasje po
njivi ter ji strnili v šopke. Na koncu opravljenega dela jih je gospodar nagradil. Foto: SIP TV

»Od setve do peke« je prireditev v organizaciji Prosvetnega društva Prvenci-Strelci, kjer
poskušamo na čimbolj izviren način prikazati,
kako je žetev potekala nekoč. Tudi letos smo
jo izvedli v začetku julija ter se spomnili več let

nazaj težkega in trdega dela, ko je bilo potrebno pod streho pospraviti vso zrnje iz njiv.
V tistih časih ni bilo sodobnih strojev, kombajnov; vso delo na njivi je bilo opravljeno ročno.
Ljudje so znali pomagati drug drugemu, naj

Žanjci in težaki na njivi pred pričetkom žetve. Med težaki sta bila tudi župan, g. Milan Gabrovec, in novi
predsednik Prosvetnega društva Prvenci-Strelci, g. Matej Bezjak. Foto: SIP TV

si bo to na polju, travniku, v vinogradu …
Bilo je več medsosedskega skupnega dela,
znali so si priskočiti na pomoč ob vsaki priložnosti. Prav zato menimo, da je potrebno, da
tudi mladi rod izve, kako je bilo to delo nekoč

težko, a nujno potrebno za vsakdanji kruh.
Zadovoljni smo z izvedbo prireditve in že kujemo načrte za prihodnjo žetev.
IG, MB

15. tabor mladine OGZ Ptuj v Borovcih

Od 23. do 25. avgusta je bilo v športnem parku v Borovcih videti postavljene šotore, gasilske avtomobile, predvsem pa polno mladih nadobudnih
gasilcev, ki so se udeležili že 15. tabora
pionirjev in mladine Območne gasilske
zveze Ptuj, skupaj z gosti iz GZ Juršinci, PGD Grabšinski breg. Tudi naše gasilsko poveljstvo Občine Markovci so
zastopala prostovoljna gasilska društva
Bukovci, Borovci, Prvenci-Strelci, Stojnci in Sobetinci.
Družili smo se 3 dni. Voditi 220 mladih gasilcev, starih od 6 do 15 let, in
mentorjev je veliko poplačilo mladinski
komisiji OGZ Ptuj. V sodelovanju z gostitelji, to je bilo Prostovoljno gasilsko
društvo Borovci, smo skupaj dodali še
en kamenček v mozaik uspešnosti dela
z gasilsko mladino.
In kaj smo počeli na taboru? Mentorji smo mlade motivirali za gasilsko
življenje oz. za vse, kar gasilci pri svojem
delu potrebujejo. Ob tem so imeli tudi
čas za igro, zabavo in druženje. Spoznavali so raznolike gasilske veščine, letos
pa jim je vsebino uspelo obogatiti še z
letalsko temo. Tako smo v petek na letališču v Moškanjcih spoznali gašenje požarov z letalom slovenske vojske Pilatus
PC 6, si podrobneje ogledali letališče,
uživali ob vzletih motornih letal, se družili s padalci in jadralci, doživeli njihove
doskoke, ogledali pa smo si tudi helikopter najboljšega slovenskega dirkača
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Tima Gajserja. Sobotno jutro smo začeli
s telovadbo, zajtrkom ter predavanjem
priznanega predavatelja Janeza Strelca
na temo varna pot v in iz šole. To poučno temo nam je omogočilo AMD Markovci. Po malici so nas obiskali ljubitelji
starodobnih vozil, člani Kluba Moped iz
Bukovcev. Po njihovi predstavitvi so se
naši mladi gasilci skupaj z vozniki tudi
popeljali. V nadaljevanju so bili med
nami večji, pravi avtomobili, Avtošola
Prednost. Zanimanje za mladega voznika je bila velika ter najpogumnejši so
se skupaj z inštruktorjem tudi popeljali
kot pravi šoferji. Že naslednjo uro nas
je pot zanesla k domačinu Janezu Veseliču, ljubitelju starih traktorjev. Več kot
15 razstavljenih vozil je mlade gasilce
navdušilo. Po kosilu in popoldanskem
počitku smo izvedli športne igre. Tekmovalnost ter spretnost mladih gasilcev nam je dala vedeti, da smo z nalogo
opravili odlično.
V nedeljo zjutraj so nas obiskala
prostovoljna gasilska društva iz gasilskega poveljstva Občine Markovci. Pokazali so nam svoja vozila, tehniko ter
vse, kar vozila premorejo. Po predstavitvi so nas gasilci v 4 točkah poučili o
gašenju požara: kako prispemo, kako
se postavimo ter kako začnemo gasiti.
Pri gašenju so sodelovali prav vsi udeleženci tabora. Prav vsak je poskusil gasiti s pravim gasilskim ročnikom. Da je
tabor bil zanimiv in še bolj svečan, se

nam je pridružil župan občine Markovci, Milan Gabrovec, ki nas je pogostil z
lučkami, dvakrat pa je med nas prišla
tudi županja MO Ptuj, Nuška Gajšek,
z velikim vedrom bonbonov. Zahvala velja vsem mentorjem, ki so spremljali najmlajše gasilce, gostiteljem
tabora PGD Borovci, pridnim rokam za
pripravo hrane iz PGD Prvenci-Strelci
in kuharju Janko Kodriču. Iskreno se
zahvaljujemo Slovenski vojski, AMZS AMD Markovci, Klubu Moped, Avtošoli
Prednost, vodstvu letališča Moškanjci, domačinu Janezu Veseliču ter GPO

Markovci. Pisati in risati zgodovino gasilstva z mladimi gasilci je čast, ki jo moraš doživeti. Vzgajati nove rodove ljudi
za pomoč sočloveku je velika naloga in
odgovornost. Tudi v občini Markovci
se tega zelo zavedamo, zato si želimo,
da lokalna skupnost z nami sodeluje z
ramo ob rami. Prihodnji, 16. tabor mladine Območne gasilske zveze Ptuj, bo
naslednje leto gostilo PGD Stojnci.
Janko Fišinger, GČ I. st., vodja tabora
ter predsednik MK OGZ Ptuj
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23. dan gasilcev OGZ Ptuj malo drugače

V soboto, 29. junija, smo gasilci iz
Območne gasilske zveze Ptuj praznovali že 23. rojstni dan, tokrat malo drugače. V tem letu nobeno od društev,
povezanih v OGZ Ptuj, ni praznovalo
obletnice. Prav zato smo se odločili, da
bomo dan gasilca praznovali bolj sproščeno. Letošnje prvo polletje je bilo
naporno, saj smo izvedli kar dva tečaja
(gasilec pripravnik in gasilec strojnik) in
bili prisotni kot tečajniki, inštruktorji ter
predavatelji še na tečaju za NGČ, ki je
bil pod okriljem podravske regije.
Prav tako so nam dobri rezultati
izvedbe XVII. kongresa Gasilske zveze
Slovenije, ki je bil lani v maju na Ptuju, prinesli veliko razlogov za takšno
praznovanje. Še več, sredstva, ki smo
jih zbrali z organizacijo Kongresa, smo
namenili za nakup novega gasilskega
vozila zveze GVZ-1. To je Škoda Kodiaq,
ki je prostorno in predvsem zelo varno

vozilo. Več kot 200 gasilk in gasilcev se
je v soboto popoldan zbralo pri gasilskem domu v Stojncih. Najprej nas je
nagovoril predsednik zveze Marjan
Meglič, ki je obrazložil potek praznovanja. Podelili smo nazive in spričevala
gasilcem pripravnikom, strojnikom in
nižjim gasilskim častnikom. Vseh, ki so
opravili potrebne izpite, je bilo 73. Janez Maučec, župnik na župniji sv. Marko, je opravil blagoslov novega vozila,
podpoveljnik zveze, Franc Prelog, pa
je prejel ključe in obljubil, da bo vozilo
vedno pripravljeno za potrebe zaščite
in reševanja in za službene potrebe.
V nadaljevanju sta nas pozdravila še
podžupan občine Markovci g. Franc
Kostanjevec in županja MO Ptuj, ga.
Nuška Gajšek. Po uradnem delu je sledilo druženje z zabavnimi igrami.

XXXI. gasilsko
tekmovanje za
pokal vasi Markovci

Novomeščan Matjaž Golob prikolesaril v Markovce

Konec junija, natančneje 28., smo v
PGD Markovci organizirali 31. gasilsko
tekmovanje za pokal vasi Markovci, ki
ga izpred let poznamo kot memorial za
Marka Slamerška. Tekmovanje smo izvedli v petek popoldan pred gasilskim
domom. Potekalo je v dveh sklopih: pionirji in pionirke, ki so tekmovali za pokal
vasi Markovci. Med pionirkami so zasedle prvo mesto članice iz PGD Stojnci,
ki so bile tudi edina ekipa, med pionirji
1. mesto člani PGD Grabšinski breg, 2.
mesto PGD Podvinci, 3. mesto PGD Dornava, 4. mesto domači pionirji PGD Markovci in 5. mesto PGD Prvenci-Strelci. V
drugem sklopu tekmovanja se je izvedel
zaključek v medobčinski hidrantni ligi.
Tekmovale so štiri ženske in pet moških
ekip. V ženski ligi so bile zmagovalke članice PGD Dornava, v moški konkurenci
pa so bili zmagovalci člani PGD Žamenci. V skupnem seštevku medobčinske
hidrantne lige za leto 2019 so v obeh kategorijah bili zmagovalci PGD Žamenci,
za kar jim iskreno čestitamo.
Na pomoč!
Franc Prelog, predsednik
PGD Markovci
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Janez Liponik

V petek, 16. avgusta, je podžupan
Franc Kostanjevec v prostorih Občine
Markovci sprejel Matjaža Goloba iz Novega mesta, ki je v okviru projekta Kolesarimo za celiakijo humanitarno prikolesaril do vsake slovenske občine, tudi
v Markovce.
Njegov projekt je namenjen celiakiji
in izzivom bolnikov s celiakijo v vsakdanjem življenju. Od 5. do 18. avgusta je
večkrat prekolesaril Slovenijo in ob tem
obiskal vseh 212 slovenskih občin. Ker
je njegovo kolesarjenje tokrat namenjeno ozaveščanju javnosti o celiakiji,
sta ga spremljali tudi članici društva
Celiac – Življenje brez glutena, ki sta
predstavljali projekt. To ni prva takšna
Golobova akcija. Lani je prekolesaril
mejo nekdanje skupne države, prevozil
4070 kilometrov, porabil kar 83.000 kalorij in se domov vrnil po 20 dneh.
Celiakija je sicer avtoimunska bolezen, ki povzroča težave predvsem v
tankem črevesju (nepojasnjene težave
s prebavo, pogoste driske, bolečine v
trebuhu, napet trebuh, slabokrvnost,
napihnjenost, utrujenost, zaostajanje
v rasti, težave s ščitnico, osteoporozo
itd.) Edino zdravilo je stroga vseživljenjska brezglutenska dieta. Bolnikom z diagnosticirano celiakijo povzroča težave
zaužiti gluten, ki je v mnogih živilih,

zato potrebujejo hrano, ki ni kontaminirana z glutenom. Najmanjši drobec
zaužitega glutena pomeni za njihovo
telo zastrupljanje. Življenje ljudi s celiakijo se tudi bistveno podraži, saj je dietna hrana precej draga.

ADR
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Letošnja Aninska noč v Stojncih Oglašujte v Listu iz Markovcev!
Spoštovani bralci in oglaševalci,
vaš oglas lahko doseže vsako gospodinjstvo v občini Markovci. Naročila in informacije dobite na e-naslovu: markovski.list@gmail.com. V ceniku še vedno
velja: 1 + 1 GRATIS, kar pomeni, da prvi oglas plačate, drugega, ki je objavljen
v naslednji zaporedni številki glasila, pa dobite ZASTONJ.
Vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor
CENIK OGLASNEGA PROSTORA
- zadnja stran ovitka
250,00 EUR
- 1/1 notranja stran
180,00 EUR
- 2/3 notranje strani
110,00 EUR
- 1/2 notranje strani
80,00 EUR

Pridne roke so poskrbele tudi za okusne »opalenke«.

Stojnski gasilci smo letošnje poletje za praznik sv. Ane, katere cerkev je
v sosednji občini Cirkulane, priredili že
tradicionalno Aninsko noč, ki traja dva
dni oziroma dve noči. V petek, 26. julija,
smo uživali v ritmih Ansambla Upanje
in Dražena Zečića s skupino Banana, v
soboto 27. julija pa smo zaplesali ob
Poskočnih muzikantih. Z obiskom prireditve smo bili zelo zadovoljni, saj iz
leta v leto opažamo, da prireditev obišče vedno več obiskovalcev od blizu
in daleč. Na dogodek se pripravljamo
skozi celotno leto, še posebej pa zadnjega pol leta in ves ta trud se nam je

tudi letos povrnil. Ob tej priložnosti bi
se radi zahvalili vsem, ki ste kakorkoli
pripomogli k organizaciji Aninske noči.
Zahvala gre vsem članom društva PGD
Stojnci, vaščanom, obrtnikom, drugim
društvom in vsem sponzorjem in donatorjem prireditve.
Mi se že pripravljamo na naslednjo
leto, ko, s ponosom povemo, nas bo v
soboto zabaval Ansambel Saša Avsenika, petkov izvajalec pa bo znan naslednji mesec. Že sedaj toplo vabljeni!
Monika Zupanič

- 1/3 notranje strani

60,00 EUR

- 1/4 notranje strani
- vizitka

40,00 EUR
20,00 EUR

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN ODDAJO PISNIH PRISPEVKOV
IN FOTOGRAFIJ ZA OBJAVO V OBČINSKEM GLASILU
PRIPRAVA PISNIH PRISPEVKOV
a. teksti naj bodo napisani v pisavi Times New Roman, velikosti 12
b. teksti, pripravljeni za oddajo, naj
bodo dolgi približno eno stran A4
(glede na pomembnost dogodka,
bomo naredili izjemo);
c. teksti naj ne vsebujejo tabulatorjev, zamikov ali večjega števila presledkov;
d. odstavki naj se ločujejo le s prehodom v novo vrstico, brez vstavljanja
praznih vrstic;
e. v primeru naštevanja ne uporabljajte avtomatskega označevanja
naštevanja;
f. naslovi člankov naj bodo pisani z
mali tiskanimi črkami, naj bodo čim
bolj izvirni in naj bralcu povedo o
čem sporočajo;
g. ne uporabljajte ležeče ali krepke
pisave;
h. nad besedilom naj bo naveden
avtor fotografije, takoj pod njim pa
v ležečem tisku komentar fotografiji, nato sledi glavno besedilo;
i. pod besedilom lahko poleg podpisa pripišete še druge informacije (npr.
spletno stran organizacije, kontaktne
telefonske številke in podobno).
ODDAJA FOTOGRAFIJ IN DRUGIH
SLIKOVNIH PREDSTAVITEV
a. fotografije za objavo morajo biti
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Velikost (v mm)
267 x 386
270 x 378
170 x 378
133 x 378 (pokončno) ali
ležeče 270 x 190
170 x 190 ali 95 x 378 ali
201,5 x 140
133 x 190 ali 270 x 90
87 x 50

jasne, ostre in kvalitetne;
b. če so fotografije skenirane, morajo
imeti najmanj 300dpi;
c. če se fotografije pošilja po e-pošti,
morajo biti v .jpg formatu in nasloveljen enako kot članek;
d. nikoli ne lepite fotografij k besedilu, torej v wordov dokument;
e. izberite fotografije, ki so vsebinsko
sporočilne, s čimer lahko bistveno
pripomorete k kvaliteti objavljenega
prispevka;
f. bodite pozorni na to, da v pisnem
prispevku navedete avtorja fotografij
in komentar.
ROK ZA ODDAJO
a. Rok za oddajo gradiva za naslednjo številko je 2. december. Prispevki, ki bodo na elektronski naslov
prispeli po tem datumu, bodo glede
na aktualnost vsebine uvrščeni v naslednjo številko glasila.
b. Pisne prispevke sprejemamo le
v elektronski obliki (wordov format
.doc) na elektronski naslov markovski.list@gmail.com. Za pomoč se
lahko se obrnete na člane uredniškega odbora.
Uredniški odbor
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“Fotografiram že od malih nog”

Kaja Kristovič iz Stojncev je dijakinja
drugega letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Nedavno je na Ptuju v Centru interesnih dejavnosti pripravila fotografsko razstavo
z naslovom Divnost, v prihodnjem letu
pa pripravlja fotografsko razstavo v sodelovanju z avtorjem Ferijem Lainščkom z naslovom “Dlan mi po tebi diši”.
Kaja, kako ti je fotografiranje postalo ljubo? Kaj te je navdušilo za to
dejavnost?
Kaja Kristovič: “Fotografiram že od malih nog. Svoj prvi fotoaparat sem si kupila pri sedmih letih. Fotografija mi je
postala ljuba, ko sem bila na potepanju
po Londonu. Takrat sem se o fotografiji
želela poučiti širše.”
Vse več je amaterskih fotografov. Na
kaj mora fotograf biti pozoren? Kaj
je pomembno pri tem delu?
Kaja Kristovič: “Res je, lahko spremljamo
poplavo amaterskih fotografov. Največ
se jih ukvarja s portretno fotografijo,
saj je v tem žanru največ dobička. Pri
fotografiranju moramo biti pozorni na
kompozicijo, barve ter moteče drobne
stvari na sliki, saj nam ti omogočajo
očem prijaznejšo gledanje fotografije.”
Kaj najraje fotografiraš, katere motive?
Kaja Kristovič: “Najraje slikam portrete,
poglabljam pa se tudi v modno fotografijo. Seveda mi ne uide fotografiranje porok, gledaliških predstav ter pokrajine.”
Letos poleti si se udeležila mednarodne izmenjave Bandcamp na Portugalskem. Povej nam kaj več o njej.
Kaja Kristovič: “Ja, udeležila sem se
mednarodne izmenjave, del katere je
potekal na Portugalskem. Izmenjava je
sicer bila namenjena pisanju glasbenih
del, vendar sem celotno izmenjavno fotografsko dokumentirala in pomagala
pri snemanju videospotov pesmi, ki so
jih udeleženci napisali tekom srečanja.”
Kje se vidiš v prihodnosti?
Kaja Kristovič: “Še vnaprej se bom zagotovo ukvarjala s fotografijo. Po končani
srednji šoli se bom poskusila vpisati na
AGRFT, na filmsko in televizijsko režijo.
Mikajo me tudi tečaji modne fotografije v tujini, v Ameriki.”
Hvala za tvoje odgovore.
ADR
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Tea Korošec iz Bukovcev, zlata maturantka
Letošnja generacija maturantov na
Gimnaziji Ptuj je bila izjemna. Spomladanski rok splošne mature je opravilo
93 odstotkov dijakov, med njimi pa je
bilo kar šest zlatih maturantov.
Med zlate maturante, ki so dosegli več kot 30 od 34 možnih točk, so se
vpisali: Tea Korošec, Julija Menoni, Vita
Pernat, Jana Meško, Tilen Kropfl in Mitja Koderman, ki mu je zmanjkala le ena
sama točka do naziva diamantni maturant. Tea Korošec, ki prihaja iz naše
občine, iz Bukovcev, smo povprašali o
pripravah na zrelostnih izpit in o željah
o bodočnosti.
Tea, najprej iskrene čestitke ob
zavidljivem uspehu. Povej, si ga pričakovala ali je bilo to prijetno presenečenje?
Tea Korošec: “Najlepša hvala za čestitke. Po maturi sem imela sicer dober
občutek, a vseeno nisem pričakovala
tako visokih točk. Naziv zlate maturantke je prišel kot prijetno presenečenje.”
Kaj vse je potrebno, da si prislužiš
naziv zlati maturant? Samo priprave
na maturo odpadejo, kajne?
Tea Korošec: “Vsekakor pomaga, če
predvsem predmete, ki jih imaš na maturi, obravnavaš resno vsa leta srednje
šole, saj tako postopoma pridobivaš
znanje, ki ga ves čas utrjuješ in nadgrajuješ. Najbolj pa se mi zdi pomembno
zadnje leto, saj je takrat mnogo več po-

vezovanja in utrjevanja snovi prejšnjih
let. Hkrati je zraven znanja pomembna tudi sreča, saj moraš v par tednih
obvladati toliko snovi, da je skoraj nemogoče vse snovi vedeti enako dobro.
Pomembno je tudi, da se organiziraš in
se začneš učiti v tistem tednu ali dveh
»pavze« pred izpiti, saj so si predvsem
pisni deli mature velikokrat tako blizu,
da nimaš dovolj časa, da bi predelal vso
snov vseh štirih let od enega izpita do
drugega.”
Matura je stresna, to je dejstvo.
Kaj je zate predstavljalo težavo v
dneh, ko ste dijaki »švicali«?
Tea Korošec: “Težavo mi je občasno predstavljalo spanje. Ravno takrat,
ko sem se želela najbolje naspati (en
dan pred pisnim ali ustnim delom), nisem mogla zaspati do jutranjih ur, saj
sem bila preveč nervozna in navajena
na drugačen tempo (v preteklih dneh
sem se ponoči učila, čez dan pa spala).
Proti koncu mature sem se soočila tudi
z vedno večjo izgubo koncentracije in
nasploh s tem, da sem se vedno težje
spravila pred zvezke, saj sem samo čakala zadnji izpit in začetek počitnic.”
Kakšne spomine o Gimnaziji Ptuj
in nasploh srednjem šolanju neseš s
seboj v novo prelomnico v življenju?
Tea Korošec: “Gimnazijo Ptuj bom
ohranila v dobrem spominu, saj mi je
ta pomagala pridobiti mnoga nova

Sprejem za Mikija Prsteca iz Bukovcev

Sprejem veteranskega
atletskega šampiona

V četrtek, 8. avgusta, je župan občine Markovci, Milan Gabrovec, v občinskih
prostorih gostil prav posebnega gosta, atletskega šampiona v veteranski kategoriji in obenem tudi našega občana, Mikija Prsteca iz Bukovcev.
63-letni Miki, ki se s športom aktivno ukvarja že od rane mladosti, je na letošnjih evropskih veteranskih igrah v italijanskem Torinu dosegel več kot odličen
uspeh, nadel si je kar štiri (!) medalje. Zlati medalji je dosegel v disciplinah suvanje
krogle in met diska, priznanjema zlatega sijaja pa sta sledili še srebrno iz meta kladiva in bronasto iz skoka v višino. Ob omenjenih medaljah je v dozdajšnji bogati
karieri dosegel tudi nekaj republiških naslovov prvaka in rekorderja. Še posebej
odmevna je bila skorajšnja uvrstitev na olimpijske igre v Montrealu leta 1976. Bil
je med kandidati za štafeto 4-krat 400 metrov, a mu je za uvrstitev zmanjkalo le
borih šest desetink. Kljub temu da je bil v mladih letih med šprinterji, se trenutno
bolj posveča metalnim disciplinam. Za vse izjemne uspehe se mu župan zahvalil
z županovim priznanjem in mu zaželel še veliko uspehov. Mi vsi, občani občine
Markovci, lahko pesti za Mikija Prsteca stiskamo prav te dni (19.-22. september),
ko je v boj za medalje Miki Prstec krenil na balkansko prvenstvo v Bukarešti. Obilo
uspeha mu želimo!
Marko Kunčnik
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znanja in razmišljati izven okvirjev. Srednješolsko obdobje so mi popestrili
tudi moji sošolci in sošolke, ki so me
znali razvedriti tudi takrat, ko je bilo v
šoli zelo naporno!
Trenutno še uživaš več kot zaslužene počitnice. Kam pa te bo pot vodila v oktobru?
Tea Korošec: “Res je, zdaj še uživam
najdaljše počitnice mojih učnih let. Ok-

tobra se to konča, saj se vpisujem na
študij medicine v Maribor. Vsem, ki se
bodo v prihodnjih letih »borili« z maturo, želim ogromno sreče in znanja ter
čim manj stresa.”
Tea Korošec, hvala za odgovore.
Iskrene čestitke ob uspehu in vse dobro
na tvoji nadaljnji poti.
ADR

Praznični odvoz zamaškov

V sklopu prireditev ob občinskem prazniku Mestne občine Ptuj in 1950-letnici
prve pisne omembe mesta je bil na programu tudi odvoz plastičnih zamaškov za
humanitarne namene iz Ptujske železniške tovorne postaje. Kot nam je znano,
zamaške zbira član več društev v naši občini, gospod Ignac Habjanič.
Odvoz so kot običajno izvedli pripadniki Slovenske vojske z dvema voziloma.
Vojakom so tokrat pri nakladanju pomagali ptujski športniki in športnice. Nakladanju sta se pridružila tudi Nuška Gajšek, ptujska županja, in evropski poslanec, gospod Milan Brglez. Odpeljanih je bilo 5.120 kg, izkupiček od prodaje pa
je namenjen tretješolcu Marku Mlakarju, ki obiskuje dvojezično osnovno šolo v
Lendavi in je bil z mamico in mlajšim bratcem tudi prisoten na dogodku. S tem
odvozom se je število kilogramov povečalo za 5.120 in znaša 53.926 kg zamaškov,
odpeljanih iz Ptuja.
V naši občini Markovci pomagajo zamaške zbirati v Osnovni šoli Markovci in v
vrtcu Markovci, v gostišču Pri oračih, trgovini TUŠ Špic market, v cvetličarna Čuš v
Bukovcih, zamaške zbirajo tudi vsa tri ribiška društva in kar nekaj posameznikov.
Markovčanka Marija Prelog je zelo aktivna z zbiranjem zamaškov na delovnem
mestu v ptujski bolnišnici. “Želim in upam, da se tej humanitarni akciji pridruži še
kdo in tako skupaj pomagajmo pomoči potrebnim,” je povedal Habjanič. Ob tem
dodaja zahvalo tudi podjetju Vitiva, ki podarja vreče za shranjevanje zamaškov.
V zadnjem času je bilo v medijih objavljenih kar nekaj informacij o tem, da se
zamaški ne bodo več zbirali in odkupovali, kar pa ne drži. Z odkupovanjem je prenehalo podjetje MPI, vendar pa zamaške odkupuje podjetje OMAPLAST. Cena je
sicer nekoliko nižja, vendar akcija teče nemoteno naprej, saj je v Sloveniji še veliko
otrok, ki potrebujejo pomoč in jo iz tega vira tudi dobijo.
IH, ADR
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V deželi kimčija in lepotnih operacij

Seoul se v svetovnem merilu uvršča na 4. lestvico glede na BDP in velja v Aziji za ljudem najbolj
naklonjeno mesto.

Južna Koreja – dežela kimčija,
templjev, K-popa in lepotnih operacij.
Dežela, ob kateri še danes marsikomu
zastane srce, saj jo vsi podzavestno povezujejo z njeno severno sosedo – Severno Korejo in diktatorskim režimom
Kim Jong Una. Vendar je Južna Koreja
pravo nasprotje – pravzaprav ju razen
lege in jezika ne veže čisto nič skupnega.
Ko se mi je na svojem enoletnem
popotovanju po državah Jugovzhodne
Azije ponudila priložnost, da obiščem
še Južno Korejo, nisem dvakrat razmišljala. K moji odločitvi so botrovale tudi
številne izjave Kitajk, ki so hvalile lepoto in prijaznost Korejcev, njihovo pekočo hrano in divje nočno življenje.
Svoje popotovanje po Južni Koreji sem pričela na največjem otoku Jeju-do. Že od nekdaj velja za najljubšo
domačo turistično destinacijo in najpogostejšo lokacijo za poroko Korejcev.
Krasijo ga peščene plaže, slapovi, bujna
vegetacija in zanimiva vulkanska pokrajina z najvišjim vrhom Južne Koreje
– Hallasanom, ki meri 1950 m. Simbol
otoka so kamniti kipci po imenu Dolharubang (v prevodu skalnati dedki),
ki varujejo pred zlom in zagotavljajo
plodnost. Korejke verjamejo, da bodo
z drgnjenjem nosu skalnatega dedka
zanosile s sinom, zato se tega tudi z veseljem poslužujejo. Na žalost je marsikje v Aziji moški potomec še vedno bolj
zaželen kot ženska.
Po tedenskem bivanju na otoku
Jeju je nastopil čas za raziskovanje celinskega dela Južne Koreje. Svoj potep

V tradicionalni korejski opravi
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svetu. Ob obisku Južne Koreje dobi obiskovalec občutek, da se vse vrti okrog
hrane. O tem pričajo številne restavracije in stojnice z ulično prehrano, ob
katerih lahko Korejci preživijo ure in
ure. Kot najbolj zanimive in nenavadne
jedi bi izpostavila sladko palačinko, im.
hotteok, ki jo ocvrejo v olju in posujejo
z raznimi semeni in cimetom, bulgogi,
marinirani goveji trakci, pečeni na žaru;
tteokbokki, riževi svaljki v čilijevi omaki, mandu, domači korejski žlikrofi …
Verjetno je pa vsem najbolj poznano
korejsko fermentirano zelje, im. kimchi,
ki ga Korejci uživajo praktično k vsemu.
V Busanu sem si tudi imela priložnost ogledati slikovito kulturno vasico
Gamcheon, ki se je je zaradi številnih
barvnih hiš, ki ležijo druga poleg druge, oprijel vzdevek Macchu Picchu. Verjetno bodo odveč besede, da je danes
vasica namenjena izključno fotografiranju za družbena omrežja. Kamorkoli
boste usmerili pogled, boste uzrli številne Korejce, ki v vrstah čakajo na fotografiranje pred vsemi mogočimi atrakcijami.
Po obisku obmorskega mesteca Busan me je pot vodila do starodavnega
mesta Gyoengju, ki velja za eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij v
državi. Mestu je največji pečat zapustila vladavina dinastije Silla, ki je v času
svojega vrhunca pokrivala 2/3 ozemlja
današnje Južne Koreje, Gyeongju pa je
veljala za njeno prestolnico. Obdobje
vladavine Silla je obsegalo skoraj 1000
let, v tem času pa so nastale številne
kulturne znamenitosti, kot so grobovi,
budistični templji, obzidja in palače, ki
turiste kar kličejo k njihovemu raziskovanju. Od leta 2000 je Gyeongju zaradi
svoje kulturne vrednosti vključen na
seznam svetovne kulturne dediščine
UNESCA, mesta pa se je oprijel vzdevek
»mesto brez zidov«.
V Južni Koreji me je seveda najbolj
vleklo v prestolnico države, Seoul. Zavedala sem se tudi, da me bo prestolnica zadržala kar največ časa, zato sem
se pred njenim obiskom ustavila še v
Jeonju, gastronomski prestolnici Južne Koreje leta 2012. Že ime pove, da
je največja atrakcija tega mesta hrana,
ki vas bo pričakala na vsakem koraku.
Največja specialiteta tega območja je
Simbol otoka so kamniti kipci po imenu bibimbap – jed, ki sestoji iz kuhanega
Dolharubang (v prevodu skalnati dedki), riža in različnih vrst popražene zeleki varujejo pred zlom in zagotavljajo plodnost.
njave. Pred obrokom je potrebno vse

sem pričela v obmorskem mestecu Busan, drugem največjem mestu Južne
Koreje. Za predstavo, Seoul – korejska
prestolnica in največje mesto, se ponaša z 11 milijoni prebivalcev, medtem ko
Busan samo s 4 milijoni. V celotni državi
živi na dobrih 100.000 km² več kot 50
milijonov prebivalcev. Za nekoga, ki
prihaja iz države z dvema milijonoma
prebivalcev, je to skrajno nepredstavljivo.
Pristaniško mestece Busan pa ni
očaralo samo mene, pač pa tudi številne domače turiste. Zaradi privlačne
lege ob morju in obilice morske hrane je mesto priljubljena destinacija
Korejcev, ki jo obiskujejo ob koncih
tedna. Korejcem so namreč čist zrak,
obmorska lega in sveža hrana izrednega pomena, za katere so pripravljeni
žrtvovati vsak vikend kar nekaj ur v avtomobilu. V Busanu sem tudi imela to
srečo, da me je po okoliških znamenitostih vodil domačin. Njemu se imam
zahvaliti, da sem imela priložnost poskusiti dve korejski morski specialiteti:
morsko kumaro in ježka, oba surova, ki
ju Korejci uživajo skupaj z gimbapom
in alkoholnim napitkom soju. Oba namreč veljata za pravo stalnico v korejski prehrani. Soju je najbolj priljubljeno
korejsko žganje in tudi cenovno najbolj
dostopno. Korejci ga največkrat uživajo
skupaj s hrano, zelo priljubljeno pa je
tudi v kombinaciji s pivom.
Hrana in pijača igrata pri Korejcih
zelo pomembno vlogo v vsakdanjem
življenju, bolj kot kjerkoli drugje na

sestavine skupaj premešati, da pridejo
vsi okusi do izraza. V tem mestu boste
tudi k vsaki glavni jedi, ki jo boste naročili, dobili še veliko število prilog, ki pa
jih ne plačate. Tipično kosilo in večerja v Južni Koreji izgledata tako, da vam
poleg obilne glavne jedi postrežejo še s
prilogami, ki jih lahko zaužijete, kolikor
vas je volja, popolnoma brezplačno.
Največkrat gre za razno fermentirano
zelenjavo – predvsem različne vrste
kimchija, alg, morske trave …
Jeonju je med drugim poznan tudi
po stotinah hanokov, tradicionalnih
korejskih hiš, ki so s svojo privlačno
podobo kar privabljajo poglede in vabijo k fotografiranju. Danes so hanoki
izključno turistična atrakcija, nekoč
pa so veljali za najbolj pogosto bivališče Korejcev. Korejci imajo namreč
zelo zanimivo navado – spijo, jejo in se
družijo kar na tleh, za kar jim les nudi
idealne pogoje. Tla so večinoma talno
ogrevana in tudi vsepovsod zelo čista.
Nič nenavadnega ne bo, če vas bodo
Korejci povabili k sebi na obisk; namesto na stolu boste morali sedeti ali celo
spati na tleh. Številne so tudi restavracije, kjer je potrebno ob prihodu sezuti
obuvalo ter enostavno sesti na vzglavnik ob razpoložljivi mizi. Čeprav se sliši
nekoliko čudno, je v resnici boljši občutek kot na najboljši vzmetnici ali stolu.
Verjemite!
Svojega potopisa ne morem zaključiti brez prestolnice Južne Koreje, kjer
sem se tudi zadržala največ časa. Seoul,
glavno mesto Južne Koreje, največje mesto v državi, domovina K-popa,
mesto, ki ga je potrebno obiskati, da
ga lahko v celoti začutite. Seoul se v
svetovnem merilu uvršča na 4. lestvico
glede na BDP in velja v Aziji za ljudem
najbolj naklonjeno mesto. Tukaj imajo
sedež največja korejska podjetja, kot
so: Samsung, LG in Hyundai.
Seoul me je v marsikaterem pogledu najbolj očaral, še posebej sem bila
navdušena nad pestro izbiro ulične
hrane, budističnimi templji in seveda
nočnim življenjem. Mesto namreč nikoli ne spi. Karkoli si boste zaželeli ob
3. uri zjutraj, boste dobili, samo na ulico morate stopiti. Korejci so tudi znani kot narod, ki dela 10 ur in več. Ob
koncu dneva si zato želijo samo dobre
sprostitve in zabave, kjer bi lahko ves
stres izživeli. Prav zato so tudi njihove
zabave tako pogoste in kadar se z njimi
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zabavate, imate občutek, kot da bo že
jutri konec sveta.
Poleg
številnih
budističnih
templjev, palač pod UNESCO-vo zaščito, očarljivih mestnih parkov, slikovitih
mestnih četrti, pa obstaja tudi druga,
temna stran Seoula, ki marsikoga odvrne od njegovega obiska. Seoul namreč
velja za prestolnico lepotnih operacij,
vsako leto pa samo tukaj opravijo več
kot 1.000.000 lepotnih posegov. Korejci
imajo namreč globoko zakoreninjene

Slikovita kulturna vasica Gamcheon

ideale lepote, ki so se prenašali iz stoletja v stoletje. Bela koža, raven nos in
dvojna veka veljajo za najpogostejše
sanje lastnikov azijskega videza, zaradi
katerih gre vsako leto okrog 50 % Korejcev pod nož. Veliko staršev in sorodnikov tudi nagradi prehod otroka v odraslost s plačano lepotno operacijo. V
Gangnamu, enem izmed predelov Seoula, ki je postal znan tudi z uspešnico
»Gangnam Style«, se na 40 km² površine nahaja 500 lepotnih centrov, ki izva-

Sladka palačinka, im. hotteok, ki jo
ocvrejo v olju in posujejo z raznimi
semeni in cimetom.

jajo tovrstne posege. Lepotne klinike so
si v Južni Koreji že zagotovile primat na
tem področju, vsako leto pa jih obišče
tudi veliko mednarodnih gostov iz celotnega sveta. Zelo pogosti so namreč
primeri, kadar morajo ženske kot prijavo na delovno mesto poslati ogromno
število fotografij, da se delodajalci lažje odločijo, katero dekle najbolj ustreza njihovim predstavam o potencialni
uslužbenki. V Južni Koreji igra zelo pomembno vlogo tudi socialni status – iz

kakšne družine prihaja oseba in kakšno
delo opravlja. Čeprav si večina Korejcev svobodno izbira partnerja, morajo
zvezo odobriti tudi starši. Družina je v
Vzhodnem svetu zelo pomembna, zato
se tudi želje in zahteve staršev veliko
bolj upoštevajo kot pri nas na Zahodu.
Za Korejke je tudi samoumevno, da že
na prvem zmenku povprašajo o materialnem premoženju in krvni skupini
potencialnega partnerja.
Ob vsem doživetem ima Južna Koreja v mojem srcu poseben pečat: zaradi ljudi, pekoče hrane, predvsem pa
zaradi vrednot in spoštovanja do soljudi – nekaj, kar smo ljudje v Zahodnem
svetu že zdavnaj izgubili. Južni Korejci
poleg Japoncev veljajo za narod, ki bo
vedno in povsod kazal spoštovanje
do soljudi, ne glede na narodnost in
versko pripadnost.
Lucija Peklar

Ko po vasi ni dovolj, prerastejo vožnje čez meje

Društvo za ohranjanje kulturne in
tehnične dediščine, Klub ljubiteljev
starih vozil moped iz Bukovcev, je iz
nekaj entuziaztov preraslo v množično
društvo, čigar osnovno vodilo je tudi
obnovljena vozila iz skednjev in garaž
predstaviti širši množici ljudi. Ob tem
se člani radi podružimo in povezujemo
z istomislečimi.
Kot edinstveni v Sloveniji imamo
tudi svojevrsten vsakoletni projekt, to
je vožnja z mopedi na večje potovanje.
Čeprav posestvujemo vse vrste vseh
generacij in več ali manj kolesna vozila,
je s takšnim vozilom, ki nas je prvi zaznamoval v vsakdanjem prometu, kolo z
motorjem ali po domače moped, vsekakor izziv. Hkrati ne smemo pozabiti,
da so vsa naša vozila starodobna, torej
stara več kot 30 let.
Za letošnji projekt smo izbrali sodelovanje na srečanju mopedistov in motoristov pri društvu Kraljevi Raga v kraju
Tolisa oz. Orašje v Bosni in Hercegovini.
Nismo potrebovali veliko pogovorov o
tem, ali je to pravšnji kraj, saj smo preko družbenih omrežij spoznali, da so
tam morda še bolj »zagriženi« kot mi.
Po nekaj sestankih in debatnih večerih
smo zasnovali potek. V jutranjih urah,
14. junija, smo se podali na pot. Kljub
nekaterim manjšim okvaram na mopedih pri nekaterih, sta bila smeh in modrovanje udeležencev vodilo. Vse okvare
smo popravili na cesti, saj nam to delo
na naših jeklenih starčkih ni tuje. Eni
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smo bili v moralno oporo, drugi za fizično pomoč, čeprav ne smem zoperstaviti nekaterih, ki so ravno tako bili priložnostni mehanikarji. Po dveh večjih
postankih, kjer smo jedli iz domače
mesnice, in mnogo manjših za žejo, nas
je prišlo vseh 19 udeležencev pred večerom na prizorišče v 315 km oddaljen
kraj Tolisa. Eni bolj, drugi manj črni od
»šraufanja«, vsekakor pa vsi prepoteni,
kot da bi mopede potiskali do Bosne.
Takrat je namreč bil prvi vročinski val
letos. Sprejem domačinov samo za nas
je bil kraljevski. Tega si nismo upali niti
predstavljati. Če že zaradi drugega ne,
pa zaradi njihovega standarda. Ta dan
so namreč pripravljali prizorišče za srečanje naslednjega dne. Pogostitev z večerjo in pijanko, kot jo imenujejo, je bila
naravnost izjemna in je trajala dolgo v
noč. Naš prihod so cel teden objavljali
v medijih, zato se nismo čudili, ko smo
morali podati nekaj intervjujev in izjav
za njihove medijske hiše.
Drugi dan dopoldan je sledil ogled
njihovega bližnjega mesteca Orašje,
v katerega spadajo. Brez pokušnje čevapčičev in pleskavic seveda ni šlo. Ob
povratku na prizorišče smo si izmenjali
darila in obljube, da je to začetek našega večletnega sodelovanja in druženja.
Pojasnili so nam tudi njihov izvor imena
Kraljevi Raga. Starejši verjetno veste, da
so to odsluženi stari delovni konji. Tako
so namreč poimenovali svoje jeklene
konjičke, čeprav mi dokazujemo ravno

nasprotno in premagujemo kilometre z
njimi, ki jih mnogi niti s novodobnimi
vozili ne bi. Popoldansko rajanje z igrami in tremi glasbenimi skupinami se je
nadaljevalo do ranih jutranjih ur.
Tretji dan nas je po zajtrku, ki so
nam ga pripravili gostitelji, zaznamovalo pospravljanje šotorov in čustveno
slovo od novih prijateljev, ki pa niso
tako oddaljeni, saj smo bili nekoč oboji
ena država. Prav zato smo se tako hitro
zbližali. Besed in medsebojnih debat v
skoraj treh dneh nam ni zmanjkalo. Pot
nazaj je bila hitrejša, saj smo bili vsi polni pozitivnih emocij zadnjih dni.
Spoznanje ob obisku in tridnevnem
pogovoru z vsakim izmed njih nam
je hitro dalo vedeti, da je to snidenje

bilo začetek prijateljstva dveh društev
iz različnih držav. Tako naši kot njihovi
začetki so bili skoraj identični. Od prvih
voženj, okvar in pripetljajev na cesti,
snovanja daljših popotovanj … Obljubili smo si, da nas naslednje leto obiščejo na našem mednarodnem srečanju
starodobnih vozil, ki ga pripravimo vsako leto v Bukovcih. Že so pričeli snovati
potek potovanja, mi pa že razmišljamo,
kako se bomo izkazali kot pravi gostitelji in da jim vsaj približno povrnemo
gostoljubje, ki so nam ga pripravili.
Hvala, Kraljevi Raga!
Silvo Mlinarič
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3. dobrodelno tekmovanje v peki ciganskih pečenk v Prvencih

V Prvencih je 17. avgusta potekalo
letos že tradicionalno 3. tekmovanje v
peki ciganskih pečenk. Sodelovalo je
kar 34 ekip iz bližnje in daljne okolice,
letos prvič tudi iz sosednje Hrvaške.
Zaradi velikega odziva smo bili primorani omejiti prijave tekmovalnih ekip.
Številka bi namreč po ocenah presegla
40 prijavljenih ekip, za kar pa nismo
imeli dovolj prostora. Ekipe so imele na
voljo 4 kilograme mesa, kar je v kosih
pomenilo približno 16 kosov. Skupine
so skupaj pripravil preko 650 ciganskih
pečenk.
Prav tako smo bili zadovoljni z obiskom. Veliko obiskovalcev si je privoščilo pečenko (tudi letos se jih je dalo kupiti v naši »domači« kuhinji) in špricar.
Ocenjujemo, da jih je bilo blizu 1000.
Bistvenega pomena pri organiziranju
takšen vrste prireditve je druženje. To
je bilo tisto pristno druženje vseh pri-

sotnih, takšno, kot ga je na žalost v sodobnem svetu vedno manj. Ekipe in
obiskovalci so klepetali med seboj, poizkušali izdelke, delili kulinarične dobrote med obiskovalce, drug drugega
zbadali na račun priprave in okusa pečenk. S tem smo dosegli naš poglavitni
namen prireditve.
Tekmovanje je trajalo 3 ure. Potek
ocenjevanja je spremljala tričlanska
strokovna komisija v sestavi Janeza
Fišerja, predsednika komisije, Janka
Kodriča, člana, ter znanega turističnega
novinarja RTV Slovenija, Draga Bulca,
prav tako kot člana komisije. Ocenjevali
so izgled »kuhinje«, celostno podobo
ekipe, higieno, izvirnost kuhinjskih pripomočkov, postavitev jedi na krožnik
in seveda okus pripravljene jedi.
Kot so sami dejali, so imeli precej težjo nalogo kot lansko leto. Ekipe
so v primerjavi s prvim tekmovanjem

V Prvencih ponovno zaklopotal klopotec

Prvenski kletarji so sestavili in postavili vaški klopotec, ki odganja škorce. Bojda klopotec naznanja tudi
konec zidarskega dela in za zidarje takrat vlada »zidarska kuga«. Foto: arhiv društva

Prvenci smo vas, kjer že od nekdaj
prikazujemo stare kmečke običaje, ki
so jih opravljali naši predniki. Vseskozi
v juliju prirejamo žetev oz. delo na njivi
in v skednju, predstavljamo peko kruha, tradicionalnih naših ajdovih pogač
ter opravila na brajdah in kletarjenje.
Prvenski vaški odbor in prosvetno
društvo imata v svojem letnem programu tudi kletarjenje. Vsako leto se
imenuje novi kletar. Letos to delo opravlja g. Miran Vrbančič, ki ima svojega
pomočnika, g. Marjana Megliča. Kletar
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napredovale v vseh ocenjevalnih segmentih tekmovanja. Tako so si prva tri
mesta razdelili: 3. mesto ekipa ROJAKI,
2. mesto ekipa ŠMARNIČARJI IZ KICARJA ter 1. mesto ekipa TRDI ONEGI.
Naša prireditev ima dobrodelno
noto. Tudi letos zbirali prostovoljne
prispevke za šolski sklad Osnovne šole
Markovci. Obiskovalci in tekmovalci so
v skrinjico, ki je bila okrašena z dvema
ročno izdelanima plakatoma učencev Osnovne šole Markovci, prispevali
530,00 €. Ravnatelju OŠ g. Ivanu Štrafela (ki je prav tako imel svojo kuharsko
ekipo) smo po razglasitvi rezultatov
simbolično predali donacijski bon z
vpisano višino donacije. Preostali izkupiček prireditve bomo razdelili med
društva, ki so gonilna sila dogajanja
v vasi Prvenci (Prostovoljno gasilsko
društvo Prvenci-Strelci, Prosvetno društvo Prvenci-Strelci in Športno društvo

Prvenci). Program prireditve so nam
tudi letos popestrili člani Aerokluba
Ptuj s padalci, ki so doskočili na prireditveni prostor, ter zmajarji Zmajarskega kluba Lastovka, ki so s svojimi
plovili izvajali vragolije v zraku tik nad
prireditvenim šotorom. Veseli smo, da
so oboji del naše zgodbe o uspehu.
Posebna zahvala velja Občini Markovci, vsem donatorjem in sponzorjem
prireditve, vsem sodelujočim ekipam,
domačim društvom ter nenazadnje
vsem domačinom iz Prvencev, Strelcev
in Novega Jorka, ki so z delovno vnemo
poskrbeli, da je prireditev potekala na
visokem nivoju.
Vljudno povabljeni na 4. dobrodelno tekmovanje v peki ciganskih pečenk
v prihodnjem letu.
Uroš Meglič, PGD Prvenci-Strelci

Z rancami po Dravi
V okviru občinskega praznika
Mestne občine Ptuj je v soboto, 3.
avgusta, potekalo tekmovanje z lesenimi ladjami (rancami) po Ptujskem
jezeru. Že tradicionalne 27. rancarije
se je letos udeležilo 18 ekip, od tega
4 ženske. Iz občine Markovci smo se
tekmovanja prvič udeležile Drzne
ribice iz Zabovcev, ki smo v kategoriji ženskih ekip zasedle 1. mesto,
med vsemi sodelujočimi pa odlično 8. mesto. S progo, dolgo 234 m,
smo opravile v slabih 5 minutah. Ob
koncu smo sicer bile utrujene, vendar izjemno zadovoljne. Hvala vsem
navijačem, ki ste nas prišli spodbujat.
Bojana Plajnšek

skrbi za vaške brajde, po novem tudi
za postavitev in spravilo vaškega klopotca, za martinovanje in še vrsto opravil. Kletar skupaj z vsemi dosedanjimi kletarji opravi brajdovo trgatev ter
skozi vse leto skrbi za dobro kapljico.
Letos smo se še posebej poveselili ob
postavitvi klopotca, saj smo s postavitvijo nekaj let prekinili. Prelepo je slišati
njegovo klopotanje in naznanilo, da se
vrača jesenski čas.
Ivan Golob
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Člani turističnega društva aktivni na ptujskih rimskih igrah

Društvo za Rimsko zgodovino in
kulturo Ptuj - Poetovio LXIX je letos
pripravilo že XII. Rimske igre, ki so se
odvijale od 15. do 18. avgusta na Ptuju.
Letošnje rimske igre so bile posvečene
1950. obletnici zbora vojskovodij v Poetoviu, ko so potrdili Vespaziana za novega rimskega cesarja.
Tako se je Ptuj v tem času ponovno spremenil v rimski Poetovio, ulice
in trge so zasedli gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke, barbari ter ostali
Rimljani, ki že dvanajst let pripravljajo
enega največjih prestavitev rimskega
obdobja v tem delu Evrope. "AVE" se
je v teh dneh slišalo na ptujskih ulicah
med obiskovalci ter domačini tega rimskega dogajanja,
V tej zgodbi smo se člani Turističnega društva Občine Markovci tudi letos

predstavili s skupino Corpus Vinorum,
saj ni nobena skrivnost, da so najmočnejši pečat vinu in njegovemu pridelovanju z vsemi posledicami vtisnili prav
Rimljani. V svoji sredini imamo tudi
Bakhusa, ki je rimski bog vina, zabave
in veseljačenja.
Svečana otvoritev je bila v četrtek s
posvetitvijo prostora, večerno zabavo
za vse prisotne Rimljane in odprtjem
letošnje novosti, domusa (rimske hiše).
V petek je bila organizirana velika večerna zabava v taboru s predstavitvijo
skupin, sprejem pri senatorju Klasusu
ter žreb za rimske igre. Predstavili so se
gladiatorji iz Pule, rimski vojaki iz Splita,
zanimiv je bil ples z ognjem ter ples trebušnih plesalk.
Sobotna povorka na Ptuju je bila
še posebej svečana in zelo zanimi-

va. Potekala je po Krempljevi ulici do
Mestnega trga, kjer je bila predstavitev
skupin. Nadalje smo krenili po Murkovi ulici do Orfejevega spomenika in po
Prešernovi ulici do panorame, kjer je bil
pripravljen prostor za tekmovanje kvadrig (voz, ki ga vlečejo štirje konji). Tudi
to je bila letošnja novost. Naša rimska
skupina Corpus Vinorum je sodelovala v povorki z Bakhusom in dvajsetimi
rimskimi vinarji in vinarkami, ki so med
povorko gledalcem ponujali vino iz velikega lesenega soda.
Po končani predstavi smo se odpravili do rimskega kampa Poetovio na
Štukih, kjer smo imeli kosilo in čas za
pripravo na rimske igre. Prav tako so izvedli otroški tabor, kjer so se tudi otroci
lahko zabavali kot pravi Rimljani. Nedeljsko dogajanje v kampu je bilo pos-

večeno družinam, saj so lahko skupaj
ustvarjali v otroških delavnicah!
Dan se je prevesil v drugo polovico
in s tem se je počasi dogajanje v rimskem taboru približevalo koncu. Sledil
je svečani zaključek s posvetitvijo glavnega stebra za XIII. rimske igre.
Tako je Turistično društvo Občine
Markovci tudi letos štiri dni uživalo v
prijetnem druženju z ostalimi skupinami, sklepalo nova poznanstva in dodalo kamenček v mozaik te nove-stare
rimske zgodbe. Hvala organizatorju za
povabilo, za prijetno druženje v kampu
ter nasnidenje prihodnje leto na XIII.
Rimskih igrah.
AVE! AB IMO PECTORE!
Sonja Erlač

Uspehi in aktivnosti konjenikov iz Nove vasi pri Markovcih

Furmani ob poroki. Foto: arhiv društva

V juliju in avgustu letošnjega poletja je Konjeniško društvo Nova vas pri
Markovcih sodelovalo številnih prireditvah v okoliških krajih.
Sodelovali smo na žetvi v Prvencih
in na Polenšaku. Sodelovali smo z BCS
kosilnicami, BCS snopovezalko in staro-
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dobnimi traktorji. S konjskimi vpregami smo se udeležili mednarodnega tekmovanja v dvovpregah na sosednjem
Hrvaškem, v Zelendvoru, in dosegli 2.
mesto (voznik Peter Kovše in sovoznik
Danilo Leljak). Na tekmovanju v Obrežu
smo v tekmovanju dvovpreg dosegli 1.

mesto (voznik Peter Kovše in sovoznik
Zvonko Križaj).
Imeli smo tudi to čast, da smo do
farne cerkve na kočiji peljali letošnejga novomašnika Primoža Lorbka, ki je
imel ponovitev nove maše v naši župniji. Prav tako smo letošnje poletje s

kočijami popeljali mnogo mladoporočenih parov. Za naše člane in simpatizerje smo se odpravili na panoramsko
vožnjo po okoliških občinah.
Anton Kekec
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Prvo mesto ribičev ŠRD Markovci v draženski jami
Štiričlanska ekipa ŠRD Markovci v
sestavi Viktorja SLAMERŠKA, Janka PETROVIČA, Franca BROMŠETA in Stanislava PETROVIČA se je 13. julija udeležila
4. prijateljskega ribiško-ribolovnega
srečanja, ki ga za svoje prijatelje tradicionalno organizira Ribiško društvo
Žejne ribice iz Dražencev.
Med sedmimi nastopajočimi ekipami so naši člani osvojili odlično prvo
mesto s 66,380 kg ulovljenih rib. Polovico od omenjenega ulova je prispeval
Janko Petrovič, in sicer 32,460 kg, s čimer je bil najuspešnejši posameznik
celotne tekme in dobitnik pokala za ta
posamični rezultat. Janko Petrovič pravi: “Vsekakor sem zadovoljen s svojo
kilažo rib kot tudi s kilažo ostale ekipe,
saj smo zasedli prvo mesto pred domačo ekipo. Vsa pohvala organizatorju
za vzorno vodenje tekme in prijetno
vzdušje.”
Dober prijem!
Ignac Habjanič
Skupinska fotografija tekmovalcev 4. srečanja ribiških društev. Foto: Denis Krajnc

Tudi ženske lovijo ribe

V soboto, 14. julija, je ŠRD Markovci
za svoje člane skupaj z njihovimi lepšimi polovicami organiziralo druženje in
tekmo ONA-ON.
Prisotnih je bilo kar nekaj kombinacij, in sicer žena-mož, hči-oče ter punca-fant in teh tekmovalnih parov je bilo
kljub dopustniškemu času trinajst. Lovilo se je tri ure in nato je tehtnica pokazala uspešnost posameznega para:
3. mesto Sabina in Slavko Plošinjak:
42.660 kg, 2. mesto Lea in Matej Krušič:
59.560 kg in 1. mesto Beba in Viktor Sla-
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meršak: 76.780 kg ulovljenih rib. Vsem
trem (šestim) iskrene čestitke za dosežen uspeh!
Predsednik ŠRD Markovci, Viktor
Slameršak: »Več ali manj imajo vsi ribiški aktivi v smislu druženja predvidene aktivnosti, pri katerih sodelujejo
tudi ženske in tako smo tudi v našem
društvu pred tremi leti prvič organizirali tekmo ONA-ON. Zadeva se je prijela
in vsako leto je udeležba številčnejša.
S tem načinom druženja in obenem
tekmovanja bomo nadaljevali in ga

Srečanje
ribiških
prijateljev

nadgrajevali«. Ženska polovica zmagovalnega para, Beba Slameršak: »Bilo je
prav prijetno druženje ribiških prijateljev in za naju dva z možem tudi rezultatsko uspešno. Nisem pričakovala takega uspeha, vendar moram poudariti,
da mi je res uspevalo.«
Dober prijem!
Ignac Habjanič

Ribiško-ribolovni aktiv ŠRD Markovci je v soboto, 29. junija, na prijateljsko-tekmovalnem srečanju v svojem ribniku v Prvencih gostil svoje ribiške
prijatelje, in sicer člane Žejnih ribic iz
Dražencev. Ta srečanja se tradicionalno odvijajo že od leta 2009, ki sta mu
temelje postavila Zlatko RAJH iz Markovcev in Jože STOCKL iz Dražencev,
ko sta kot sodelavca nadgradila svoje
poznanstvo in druženje z ribami in ribolovom. Dvoboji se odvijajo dvakrat
na leto tako, da so gostitelji oboji. Ekipi sta tekmovali z 12-člansko zasedbo
in po 3 urah tehtnica pokazala uspešnost ene in druge ekipe: ŠRD Markovci
- 175.320 kg in RD Žejne ribice 194.320
kg ulovljenih rib. Razlika je 18.800 kg v
korist gostujoče ekipe. Pri domači ekipi je bil najuspešnejši tekmovalec Ivan
Lesjak z 28.300 kg, pri gostujoči ekipi
pa Miran Rotvajn s 44.500 kg ulovljenih
rib. Predsednik RD Žejne ribice, Dušan
Černenšek: »Cilj tekme je predvsem
druženje starih prijateljev, če pa nam je
uspelo po zelo dolgem času premagati
domačine na njihovem ribniku, pa toliko boljše.«
Predsednik ŠRD Markovci, Viktor
Slameršak: »Dan je bil kar malo prevroč,
vsaj za tiste, ki smo lovili izpostavljeni
soncu. Gostom iskrene čestitke za zmago, je popolnoma zaslužena. Tudi to se
je moralo enkrat zgoditi, da nas premagajo na našem terenu, ne samo pri njih
doma.« Najuspešnejši tekmovalec dvoboja Miran Rotvajn:«Danes mi je očitno
uspevalo in tudi čas je bil, da gostitelje
enkrat premagamo tudi na njihovemu
terenu.«
Dober prijem!
Ignac Habjanič

Št. 3, september 2019

ali skrivnosten in zapeljiv glas.
Pristopil je k njej,
s počasnimi koraki,
ustavil se je čas,
in kar otrpnili so oblaki.
Pogledal jo je s temačnimi očmi,
se zazrl v njeno dušo,
ter v trenutku izginil v neznano.
Bila je zmedena,
sledila mu je povsod,
a izginil je,
kakor mačka izgine čez plot.
Res je krut ta svet,
saj v naslednjem trenutku odprla je oči,
in odkrila, da sanjarjenje uresničilo se ni.
Ker se nam je v julijski številki izmuznilo šolsko
gradivo, jo objavljamo v tekoči številki in se za
napako iskreno opravičujemo.
Uredništvo Lista iz Markovcev

PRVI ŠOLSKI DAN
Brezskrbnih počitniških dni je bilo konec, 2. 9. 2019,
ko je prag OŠ Markovci prestopilo 359 učencev.
Prav posebno doživetje je bil prvi šolski dan za
prvošolčke in njihove starše, saj so jih v šolski jedilnici pozdravili gospod župan, gospod ravnatelj in
policist ter ostali strokovni delavci, takoj zatem, pa
so že dobili prvi vtis o učiteljicah in učilnicah. Vse ostale učence pa smo pozdravili s kratkim kulturnim
programom v telovadnici, kjer smo lahko prisluhnili
tudi poslanici našega ministra dr. Jerneja Pikala, ki
pravi: » Vsem želim vse dobro v novem šolskem letu,
ogromno znanja, prijateljstev in vsega ostalega, kar
šola prinaša. Prav šola je v Sloveniji eden od najboljših družbenih podsistemov in prav je tako, saj gre za
naše državljane in prihodnje generacije.«
No, pa začnimo! Uspešno!
DK

Preden greš, nam nekaj lepega povej
1.september 2010. Začelo se je neverjetno obdobje samih lepih trenutkov. Vzponi in padci, smeh in
včasih solzice v očeh. In res je, niso bili vsi trenutki le
lepi. Takrat. Ko zdaj pogledam nazaj in si jih prikličem
v spomin, smo se iz teh malo slabših trenutkov vedno kaj naučili. Nekaj za življenje.
Se še spomniš prvega šolskega dne, ko smo
hkrati prestrašeni in željni novih spoznanj prvič
prestopili šolski prag? Z učiteljico Brigito smo se
naučili brati, pisati in računati. Začele so se
prepletati naše življenjske zgodbe in upamo lahko, da
bodo ostale prepletene za vedno. V četrtem razredu
smo z učiteljico Darjo doživeli eno najlepših snežnih
izkušenj, v petem razredu pa smo se z učiteljem Jurijem z igrami z žogo več kot dovolj zabavali. In že
smo krenili na pot v odraslost, ko smo prešli na predmetno stopnjo. Začela se je pisati zgodba enaindvajsetih otrok, ki se z učiteljico Danico ob strani vsak
dan znova spotikajo ob nepozabne dogodivščine.
In zdaj smo tu. Skoraj na cilju. Tri tedne oddaljeni od
novega začetka. Večinoma do ušes nasmejani, pa
vendar z malo grenkobe pri srcu. Ampak vsi pripravljeni na življenje. Eni bolj, drugi malo manj, vendar
prav vsi pripravljeni se spustiti v nepoznane globine
in odkrivati nove. Pravijo, da smo postali pravi mladi odrasli. Mladi odrasli, ki bodo vsak hip odleteli in
spreminjali svet. Hvala vam, učitelji, za vse, kar ste
nas naučili. Hvala za vse skupne trenutke, tudi tiste
malo » neprijetne «, ko smo pač spoznali, da ste tudi
vi samo ljudje. Hvala za ves trud, ki ste ga vložili v
nas in v naše dobro. Pomagali ste nam, ko smo potrebovali pomoč in tolažili, ko smo potrebovali le
tolažbo. Namenili ste nam kako lepo besedo, ko
smo potrebovali točno to in nas spodbujali, ko smo
potrebovali spodbudo. Seveda hvala tudi vam, dragi
prijatelji. Hvala vam, da smo se skupaj učili živeti, da
smo delali in si odpuščali napake. Hvala vam, da smo
skupaj korakali po tej – včasih trnovi – poti. Hvala
vam, da smo skupaj rastli v ljudi, ki so se znašli na
razpotju. Hvala vam, da smo na tem razpotju drug
drugemu smerokaz. Hvala vam, da smo bili eno, tudi
ko se od daleč ni zdelo tako. Hvala, da smo vpletli
vsak svojo nit v mrežo ljudi, na katere se lahko vedno
zanesemo. Hvala vam, da smo se skupaj smejali in
potočili kako solzo. Prijatelji, hvala vam, da ste!
Lea Roškar, 9.b

Moje počitnice
Ko je zazvonil šolski zvonec, sem se odpravil počitnicam naproti. Bil sem zelo vesel, saj sem počitnice
čakal že dolgo časa.
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Taja Lia Vidovič, 9.b
V soboto, 22.6.2019 sem se z družino, babico in
dedijem odpravil na morje. Vozili smo se tri ure. Na
morju mi je bilo zelo všeč. Tam sem si kupil pištolo za spuščati balončke. Med počitnicami sem bil
tudi veliko v Ptujskih toplicah. Z dedijem sem bil v
Halozah. Z družino smo bili tudi na morju, in sicer na
Pagu. Tam sem srečal prijatelja, Katarino in Tadeja. Z
njima sem se igral. Velikokrat smo skakali iz zelene
ploščadi. Po morju pa smo šli na postavitev klopotca k stricu Stanku. Zabava se je zavlekla pozno v noč.
Z mamico in Saro smo doma spali v šotoru. Bilo je
zelo zabavno. Ko je bila babi na morju, sem pomagal pri domačih opravilih. Zelo rad sem imel delo pri
kokoših. Pri babici so zrasli moji najljubši sadeži kot
so breskve in nektarine. Delali smo novi asfalt. Zelo
smo se trudili, da je bilo vse natančno.

Ljubezen
Sprašujem se kaj vidim na njem,
zakaj se vedno za njim ozrem?
Le kaj tako obožujem?
Mogoče njegove svetleče oči
ali njegov nasmeh?
Mežikaš se in se mi smejiš
In s tem mojo pozornost pridobiš.
Življenje mineva,
njega več ni,
ljubezen do njega,
še vedno drhti.
Anastasia Lepoša,9.a

Med počitnicami mi je bilo zelo zabavno. Za mene
so bile počitnice prekratke, zato komaj čakam na
naslednje.

DEVETOŠOLCI SE POSLAVLJAMO

Jan Merc, 6.b

preživeli smo prav vsi.

MODERNO SUŽENJSTVO

Devet let smo tukaj bili,
Saj ni bilo tako slabo,
Le zdaj nam bo pa prav hudo.

Največkrat si pod besedo suženjstvo predstavljamo
neko fizično zlorabljanje oseb ali celo živali. V 21.
stoletju se več ne srečujemo s suženjstvom, ki je vrh
doseglo v 18. stoletju in sicer to je bilo izkoriščanje
črncev iz Afrike kot poceni delovno silo. Kljub odpravljenemu suženjstvu še danes osebe črne rase
nimajo enakih pravic in v družbo niso sprejete enako
kot osebe bele rase.

Prijateljstva smo vsi skovali,

Če bi vprašali mene, kako si predstavljam besedno
zvezo moderno suženjstvo, bi razmišljala v malce
drugačni smeri. Menim, da smo ljudje postali sužnji
sodobni tehnologiji, ki nas je popolnoma prevzela in
»zasužnjila«. Na nek način smo postali podrejeni tudi
denarju oziroma drugače povedano ljudem premožnejšega sloja, recimo lastnikom nekih podjetij.
Če ne bi bilo njih in mi ne bi upoštevali njihovih želj,
ukazov, bi ostali brez služb in si tako otežili življenje.
Predvsem pa so nas zasužnjili sodobni trendi. Zelo
malo ljudi si še upa biti to, kar res so, saj se bojijo, da
bodo preveč izstopali. Danes pomeniš nekaj manj,
če ne voziš najnovejšega avtomobila, če ne telefoniraš z najnovejšim telefonom, nimaš dizajnerskih
čevljev itd. Povsem smo se prepustili drugim in zato
lahko trdimo, da so nas spremenili v neke vrste sužnjev. Vendar je življenje danes precej komplicirano in
na te stvari težko vplivamo.

Naša zgodba ima svoj začetek že v prejšnjem
šolskem letu. Starejše učenke smo se uvrstile na
državno tekmovanje v nogometu, kar je pomenilo,
da smo zelo dobre. Priznam, da je misel na finale
bila res strašljiva. Zgodba se je ponovila tudi v tem
šolskem letu.

Taja Lia Vidovič, 9.b

NAŠA PREDRAGA VAS
O Bukovci! Naša predraga vas,
z vseh straneh obdaja te narave pas,vse vaščane
tega kraja,
naokrog nas lepota obdaja.
Po vasi korakamo s ponosom,
obdarjeni smo s ptičjim glasom,
vedno bolj naprej se pomikamo,
medtem ko z naravo svež zrak dihamo.
H koncu vasi se približamo,
toda meje ne prečkamo,
saj naša vas je prelepa,
da bi bila od nas vzeta.
Svojo vas z vsem srcem ljubimo,
zato resno mislimo, ko obljubimo,
da tudi, ko bomo v daljni svet odpotovali,
je nikoli ne bomo pozabili.
Danijela Štrafela, 9.a

SANJE
Na klopi je sedela,
vsa zamišljena in izgubljena,
potem videla je njega,
in v trenutku bila je prerojena.
Le kaj je bilo na njem?
Mogoče bil je njegov stas,

sovraštva pa smo vsa nagnali.
Upam, da nadaljuje se vse,
saj čaka nas ta srednja še.
Marko Bezjak, 9.b

TISTI »STRAŠNI« FINALE

Tekmovanje se je začelo in 10.5. 2019 je bil čas za
veliki finale. Srce mi je vedno hitreje bilo. Prišle so
druge osnovne šole. Najprej smo imele otvoritev,
nato pa prvo tekmo. Tekmo smo zmagale in s tem
prišle v dvoboj za prvo in drugo mesto. Ti trenutki so
bili najbolj dolgi. Ura je odbila 13. in finalna tekma se
je začela. Bilo je napeto, navijači skoraj bolj živčni kot
me so močno navijali. Čez dvajset minut se je začelo
največje veselje, postale smo državne prvakinje. Solze so me oblile in veselje v meni je bilo nepopisno.
Ta dan je za mene nekaj najlepšega in to ne bom
nikoli pozabila. »Šampijoni,šampijoni, šampijoni
markovski, šampijoni, šampijoni, ole ole ole!« je pesem, ki je v meni odmevala še tri dni kasneje. Hvala
navijačem, ki so ste nas spodbujali in učiteljem, ki ste
verjeli v nas.
Neža Forštnarič, 9.b

A vrnemo se gotovo spet,
da srečamo tiste ljudi,
s katerimi smo spletli trdne vezi.
A če vrnili se ne bi:
Še sreča, da spomine smo stkali
s svileno nitko.
V srcih ljudi pa pustili mnogo sledi.
Melanija Strelec 9.b

KVAČKANJE
Kvačkala je sova Liza,
saj sledila je zimska kriza.
Kvačkala je rokavice,
in še šal za njeno lice.
Prišla je še šivilja Nada,
saj kvačkala bi rada.
Prišel je še jež Luka,
in naredil dva klobuka.
Lizi zmanjkalo je volne,
zato prosila je tete žolne.
Teta žolna volne nima,
zato poskrbela bo mačka Nina.
Končane so zdaj rokavice,
klobuki, šali za vse ptice.
Pijejo zdaj črno kavo
in opazujejo kvačkano razstavo.
Lana Kristovič 7.a

ŠILČEK
V peresnici živim
in si z radirko prostor delim.
Notri tudi je kakšna kulica,
ki postane včasih sulica.
Moje delo je, da šilim,
včasih tudi kaj popilim.
Hitro šilim kot orkan
in sem pravi velikan.
Aljaž Lovrenko, 6.a.

JAZ, DEVETOŠOLKA
Moram priznati, da sem se devetega razreda izmed
vseh daleč najbolj veselila. Mislim, kdo pa se ne
bi? Zadnje leto osnovne šole, vsi mlajši učenci se
zgledujejo po tebi, da niti ne omenjam vseh dogodkov, ki potekajo v devetem razredu kot npr. valeta.
Osebno se meni deveti razred zdi tudi kot neka
odskočna deska za življenje, saj z vstopom v srednjo
šolo prestopiš prag med tistim brezskrbnim otroštvom in vstopiš v svet mladega odraslega. Res pa je,
da je to lahko kar malce strašljivo. Teh devet ali celo
več let si bil navajen vsak dan gledati iste obraze, se
družiti s prijatelji, ki te spremljajo že celotno otroštvo
in se zanašati na učitelji, ki jih do zdaj že res dobro
poznaš. Naenkrat pa vstopiš v drugo šolo in okolje,
spoznaš novo družbo in učitelje, prilagoditi se moraš
drugim razmeram. Seveda pa je najpomembnejše,
da ne pozabiš ljudi, ki so definirali tvoja otroška in
najstniška leta in za to so zaslužni predvsem sošolci
iz osnovne šole, s katerimi si preživel devet prelepih
let. Zato se mi zdi pomembno, da zadnje skupno
leto kar se da izkoristimo, preživimo čim več časa
skupaj, tako v šoli kot izven nje, da se kar se da dobro
razumemo in si ustvarimo še več lepih spominov na
osnovno šolo. Sicer se še zaenkrat ne zavedam, da
sem zadnji razred osnovne šole in da se moj čas
na tej šoli izteka, vem pa da želim čas, ki še je ostal,
maksimalno izkoristiti.
Taja Lia Vidovič, 9.b

Preden greš nam nekaj lepega povej
Ko smo prvič šolski prag
prestopili
smo prijatelje nove dobili
ter se k novim dogodivščinam napotili.
Preteklo je mnogo trenutkov,
dobrih in slabih
ter tudi tistih, ki jih nikdar ne
pozabiš.
Prijateljstva smo trdna
združili,
vedno skupaj smo se vsi
smejali,
ko pa en je jokal, smo še vsi
jokali.
Tako smo zdaj do konca
prišli
preteklo je veliko let in dni,
a taka pot se več ne ponovi.
Tako, zdaj odhajamo!
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Zaključni piknik devetošolcev
Devetošolci generacije 2004 smo se junija poslovili
od osnovne šole in organizirali zaključni piknik. Skupaj s starši smo se 29. junija družili v Športnem parku Bukovci, se seveda odlično najedli in se ohladili
ter zabavali na vodni drči. Presenetilo nas je nekaj
članov Pihalne godbe Markovci, ki so nam zaigrali
in zaželeli še veliko skupnih nepozabnih trenutkov.
Poletni piknik pa sploh ni piknik, če na njem manjka
vodnih iger. Devetošolci tudi na to nismo pozabili
in s skupnimi močmi v igri s kozarci z lahkoto premagali kar obe ekipi staršev. Tako smo preživeli še
enega izmed naših druženj, ki je – kot vedno – bilo
čudovito.
Lea Roškar

ŠPORTNIKI OŠ MARKOVCI V ŠOLSKEM
LETU 2018-19 BLESTELI NA ŠPORTNIH
TEKMOVANJIH
Učenke in učenci OŠ Markovci so navdušili na šolskih športnih tekmovanjih od medobčinskega do
državnega nivoja. Udeležili so se 39 tekmovanj, na
OŠ Markovci pa organizirali kar 23 tekmovanj. V kolektivnih športih so učenci dosegli 2 prvi, 4 druga in 2
tretji mesti. Učenke so bile še uspešnejše z 8 prvimi,
3 drugimi in 4 tretjimi mesti. Skupaj smo tako osvojili kar 23 pokalov. Tudi v individualnih športih smo
osvojili 22 posamičnih medalj.
Najvidnejši rezultat je uspel starejšim učenkam v
nogometu, saj so drugič zapored postale državne
prvakinje in s tem dosegle zgodovinski uspeh, ki
se težko ponovi. Izpostaviti velja Noelle Vilčnik, ki je
bila izbrana za najboljšo igralko in strelko finalnega
turnirja, Neža Forštnarič pa za najboljšo vratarko.
Obe sta vsestranski športnici, ki sta mnogo prispevali še pri ostalih športnih uspehih. Kot posameznika
sta se najbolj izkazala Staša Štern in Nejc Jakomini, ki
sta bila medobčinska, področna prvaka in finalista
državnega tekmovanja v skoku v višino. Zahvala gre
tudi g. ravnatelju in učiteljskemu zboru za razumevanje in podporo.

POSAMIČNI DOSEŽKI V INDIVIDUALNIH ŠPORTIH
Mesto

Ime, priimek

Kategorija

Disciplina- ŠT. TOČK

1.

DANEJ RIŽNAR

ST. UČENEC

1327+1316=2643

Iskrene čestitke vsem!

2.

NEJC JAKOMINI

ST. UČENEC

1266+1323=2589

Zlatko Marčič, mentor

2.

STAŠA ŠTERN

ST. UČENKA

1561+1430=2991

5.

NOELLE VILČNIK

ST. UČENKA

1293+1309=2602

H, UČENKE
DOSEŽKI V KOLEKTIVNIH ŠPORTI

O TEKMOVANJE
KOŠARKA ST. UČENKE – MEDOBČINSK
OVANJE
TEKM
NO
ROČ
POD
–
KOŠARKA ST. UČENKE
AVNO TEKMOVANJE
DRŽ
ALETFIN
ČETR
–
NKE
UČE
ST.
KOŠARKA
.
eniji
SKUPAJ 16. MESTO med OŠ v Slov

1. MESTO
1. MESTO
3. MESTO

O TEKMOVANJE
NOGOMET ST. UČENKE – MEDOBČINSK
OVANJE
TEKM
NOGOMET ST. UČENKE – PODROČNO
EGA TEKMOVANJE
AVN
DRŽ
LE
FINA
NOGOMET ST. UČENKE – POL
AVNEGA TEKMOVANJA
NOGOMET ST. UČENKE – FINALE DRŽ
.
Skupaj 1. MESTO med OŠ v Sloveniji

1. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
1. MESTO

O TEKMOVANJE
ROKOMET ST. UČENKE – MEDOBČINSK
OVANJE
TEKM
NO
ROČ
POD
–
NKE
UČE
ST.
ROKOMET
O TEKMOVANJE
AVN
DRŽ
ALE
ROKOMET ST. UČENKE – ČETRTFIN
eniji
Slov
v
OŠ
SKUPAJ 14. MESTO med

2. MESTO
3. MESTO
3. MESTO

O TEKMOVANJE
NOGOMET ML. UČENKE – MEDOBČINSK

5. MESTO

O TEKMOVANJE
KOŠARKA ML. UČENKE – MEDOBČINSK
OVANJE
TEKM
KOŠARKA ML. UČENKE – PODROČNO
AVNO TEKMOVANJE
DRŽ
ALETFIN
KOŠARKA ML. UČENKE – ČETR
.
eniji
Slov
v
OŠ
med
SKUPAJ 14. MESTO

1. MESTO
1. MESTO
3. MESTO

O TEKMOVANJE
ROKOMET ML. UČENKE – MEDOBČINSK
OVANJE
TEKM
NO
ROČ
POD
–
ROKOMET ML. UČENKE

2. MESTO
1. MESTO

H, UČENCI
DOSEŽKI V KOLEKTIVNIH ŠPORTI
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Zaradi poškodbe na prvem tekmovanju Neža Forštnarič ni sodelovala, je pa na drugem in dosegla 2.
mesto z doseženimi 1552 točkami.

REZULTATI posamičnega atletskega tekmovanja-medobčinsko tekmovanje:
MESTO

TEKMOVALEC

DISCIPLINA

REZULTAT

1.

NEJC JAKOMINI

VIŠINA

171

1.

STAŠA ŠTERN

VIŠINA

147

1.

RIŽNAR DANEJ

DALJINA

5,55

2.

ŠTRUCL MARKO

ŽVIŽGAČ

61,86

2.

VOGLAR MIHAEL

VIŠINA

130

2.

VILČNIK, KOSTANJEVEC, FORŠTNARIČ, ŠTERN

ŠTAFETA 4X100

56,91

3.

FORŠTNARIČ NEŽA

VIŠINA

145

3.

VILČNIK NOELLE

60 M

8,75

3.

KOSTANJEVEC EVA

DALJINA

4,22

3.

PFEIFER MIHA

DALJINA

5,35

3.

DVORŠAK PRIMOŽ

KROGLA

10,95

3.

RIŽNAR, LETNIK, BOLCAR, JAKOMINI

ŠTAFETA 4X100

50,33

REZULTATI področnega posamičnega tekmovanja v atletiki:

O TEKMOVANJE
KOŠARKA ST. UČENCI – MEDOBČINSK
OVANJE
TEKM
NO
ROČ
KOŠARKA ST. UČENCI – POD

1. MESTO
4. MESTO

Mesto

Ime, priimek

Kategorija

Disciplina

Rezultat

1.

Staša Štern

Starejše učenke

Skok v višino

1,50

O TEKMOVANJE
KOŠARKA ML. UČENCI – MEDOBČINSK

4. MESTO

1.

Nejc Jakomini

Starejši učenci

Skok v višino

1,68

Marko Štrucl

Starejši učenci

Žvižgač

63,18

O TEKMOVANJE
ODBOJKA ST. UČENCI – MEDOBČINSK
TEKMOVANJE
ODBOJKA ST. UČENCI – PODROČNO

1. MESTO
2. MESTO

1.
3.

Neža Forštnarič

Starejše učenke

Skok v višino

1,41

3.

Danej Rižnar

Starejši učenci

Skok v daljino

5,39

O TEKMOVANJE
ROKOMET ST. UČENCI – MEDOBČINSK
OVANJE
TEKM
NO
ROČ
POD
–
NCI
UČE
ST.
ROKOMET

2. MESTO
3. MESTO

3.

Danej Rižnar, Nejc Letnik, Bolcar
Valentin in Nejc Jakomini

Starejši učenci

Štafeta 4x100 m

50,03

O TEKMOVANJE
ODBOJKA ML. UČENCI – MEDOBČINSK
OVANJE
TEKM
NO
ROČ
POD
–
NCI
UČE
ODBOJKA ML.

2. MESTO
3. MESTO

4.

Noelle Vilčnik

Starejše učenke

60 m

8,85

4.

Primož Dvoršak

Starejši učenci

Suvanje krogle

10,91

O TEKMOVANJE
NOGOMET ST. UČENCI – MEDOBČINSK
OVANJE
TEKM
NO
ROČ
POD
–
NCI
NOGOMET ST. UČE

2. MESTO
4. MESTO

O TEKMOVANJE
NOGOMET ML. UČENCI – MEDOBČINSK
INSKO TEKMOVANJE
OBČ
MED
–
NCI
UČE
I
NOGOMET NAJMLAJŠ

7. MESTO
9. MESTO

FINALE DRŽAVNEGA POSAMIČNEGA ATLETSKEGA TEKMOVANJA REZULTATI:
Mesto

Ime, priimek

Kategorija

Disciplina

Rezultat

7.

Nejc Jakomini

Starejši učenci

Skok v višino

1,68

11.

Staša Štern

Starejše učenke

Skok v višino

1,45

Št. 3, september 2019

3. turnir superligašev
in mlajših selekcij U11
V soboto, 10., in v nedeljo, 11. avgusta, se je v športnem parku v Stojncih
odvijal 3. turnir superligašev in mlajših
selekcij U11. Ob lepem in vročem vremenu smo 2 dni ob dobri hrani in pijači
spremljali razburljive tekme.
Na turnirju so nastopale ekipe NK
Markovci, NK Bukovci, NK Stojnci in
ekipa NK Majšperk, ki mu gre posebna zahvala, saj je v zadnjem trenutku
zamenjal ekipo NK Cirkulane, ki je odpovedala udeležbo zaradi poškodb.
Ob lepem ştevilu gledalcev je najmočnejši turnir na ptujskem osvojila ekipa
NK Bukovci, 2. mesto NK Majšperk, 3.
mesto NK Markovci in 4. mesto 2-kratni
zmagovalci NK Stojnci. Pri najmlajših je
zmagala ekipa Grajene pred Gorišnico.
Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem
donatorjem in glavnemu pokrovitelju
turnirja, podjetju ACROR WSM, montaža in varjenje, d.o.o. Boštjana Kelca
iz Stojncev. Lepa hvala vsem ljudem
dobre volje, ki so pomagali pri izvedbi
turnirja.
Silvo Fošnarič

Sporočilo ambasadorke v Programu Svit:

Silvo Fošnarič v družbi zmagovalca, predstavnika
NK Bukovci, Gregorja Hebarja, ki je postal najboljši
igralec turnirja, in Sabine Florjanič, predstavnice
podjetja ACROR WSM, glavnega pokrovitelja
prireditve. Foto: Mitja Florjanič

V letu 2013 sem se srečala z diagnozo raka na debelem črevesu. Ostala sem
živa in hočem živeti tudi v prihodnje.
Sprejela sem pobudo, da postanem ambasadorka Programa Svit, kar pomeni,
da s svojo življenjsko izkušnjo osveščam vse neodzivne, ki si zatiskajo oči pred
morebitno grožnjo prisotne bolezni. Program Svit je preventivni program za
zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki, ki zajema starostno populacijo od 50. do 74. leta, čeprav nagovarja tudi mlajše. Prav je, da mu prisluhnemo vsi. Tudi mene je nagovoril preko pošte in ko se nisem takoj odzvala,
so me strokovni delavci v Svitu ponovno pozvali, naj se vključim in oddam
vzorčke blata, ki so bili pozitivni. Posledično sem bila napotena na kolonoskopijo, kjer so mi odkrili rakavo tumorsko tvorbo. Potreben je bil operativni poseg, ki je bil uspešen. Če ne bi bilo Programa Svit, verjetno tudi mene danes
ne bi bilo, tako pa živim z vso polnostjo svojih besed, čeprav imam 12 centimetrov manj črevesa, kjer je bil tihi ubijalec, ki je še vedno prevelika tabu
tema, o kateri se neradi pogovarjamo. Naj ne bo tako. Spregovorimo, poslušajmo in vprašajmo. Tudi mlajši. Če so vaši starši ali stari starši oddali vzorčke
blata in na vsaki dve leti dobivajo negativne izvide, potem se gotovo tudi vam
ni potrebno bati, da bi zboleli za rakom na debelem črevesu. Le vprašajte jih,
če so izpolnili obrazec, ki so ga dobili iz Programa Svit in kakšen je bil rezultat.
Moje besede niso reklama, tudi ničesar ne prodajam, prosim pa vas, da si vzamete trenutek časa in preberete, kar je zapisano, ker vam ponujam le svoje
besede iz svojega doživetja, ko se mi je iznenada sesula vsa preteklost, sedanjosti ni bilo, prihodnost pa ni imela imena. Vse je obstalo, tudi dih, ker zavedanje, da se v hipu izteka življenje, v tistem trenutku ni imelo odgovora.
Danes se smehljam ob trdilnih stavkih in sem vesela, da jih doživljam. Naj bo
tako tudi z vami.
Marija Hrvatin
Hvala ambasadorki, gospe Mariji Hrvatin, za podelitev njene življenjske zgodbe,
ki pomembno vpliva na dvig ozaveščenosti in večjo odzivnost v Programu SVIT.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Centra za zgodnje odkrivanje raka, je bila v prvem polletju 2019 odzivnost v Zdravstveni regiji Maribor
62,94 %, kar je v primerjavi z letom 2018 več za 1 % (slovensko povprečje je
65,41 %). Iz podatkov je razvidno, da smo na pravi poti, cilj pa ostaja enak, in
sicer zvišati odzivnost nad 70 %, predvsem pri moških, ki so v program Svit v
povprečju za 10 % manj odzivni od žensk.
Svit lahko reši življenje tudi vam, zato ne oklevajte pri ponujeni možnosti za sodelovanje. Gre le za nekaj minut vašega prostega časa in malce
dobre volje. Za vključitev v program spodbudite tudi svoje bližnje, sorodnike, prijatelje, sosede, za katere veste, da so ali bodo prejeli vabilo.
Marija Hanželj, NIJZ OE Maribor, koordinatorka Programa SVIT za Podravje

AKCIJA STERILIZACIJ in KASTRACIJ LASTNIŠKIH PSOV IN MAČK
V VETERINARSKIH AMBULANTAH V PODRAVJU
Spoštovani,
s 1. oktobrom 2019 bomo znova začeli akcijo sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk v veterinarskih ambulantah v Podravju. Preveliko število lastniških
živali je v glavnem tudi vzrok velikega števila zavrženih in zapuščenih živali.
Akcija bo potekala v veterinarskih ambulantah v Podravju, ki bodo akcijo podprle, in bo trajala od 1. do 31. oktobra 2019. ivali lahko pripeljete v naslednje veterinarske ambulante na našem območju:
Kri&Za živinozdravniška ambulanta, Cirkovce 50, Cirkovce
Ambulanta za male živali Damijan Peklar, Slovenja vas 2/b, Hajdina
Veterinarska bolnica Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj
Veterinarski center Tilen Mlakar, Puhova ulica 17, Ptuj.
V upanju, da bomo v letošnji akciji čim bolj uspešni in bomo tako s skupnimi prizadevanji poskrbeli za čim manj zavrženih živali, računamo na vaše sodelovanje
in vas lepo pozdravljamo.
Društvo za zaščito živali Maribor
Rok Štibler, predsednik društva
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POLETNI UTRINKI NA FOTOGRAFIJAH
Pozvali smo vas tudi, da nam pošljete fotografije s poletnimi motivi. Nekaj smo jih izbrali in in jih objavljamo. Hvala vsem!

Uredniški odbor

Nagajivost ob pobiran

ju krompirja. Foto: Nik
a Rožanc

m zahodu. Foto: Ana in

Skoki v vodo ob sončne

Luka Stolec

člana sta
e na Ptuju je nastopil tudi Ansambel Prerod, čigar
Na jubilejnem 50. festivalu slovenske domače glasb
em festivalu
ptujsk
na
pil
nasto
1988
leta
ga
daljne
je
d
Prero
bel
tudi naša občana Janko in Stanko Kelenc. Ansam
povsem enakem
ljska maša. Letos avgusta je ansambel zaigral v
in postal zmagovalec občinstva s skladbo Nede
Ptuj
Radio
Foto:
i.
ment
inštru
mi
enaki
sestavu kot takrat in - ne boste verjeli - s povsem
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h.
Markovska cerkev v poslednjih sončnih žarki

Foto: Kaja Kristovič

Št. 3, september 2019

NAGRADNA KRIŽANKA
Spoštovani bralci,
v julijski številki Lista iz Markovcev smo objavili poletno nagradno križanko, katere rešitev je bila: ŽETEV, KORANT, KROŽIŠČE.
Trije srečni izžrebanci, ki bodo prejeli vsak po eno kopalno karto za Terme Ptuj,
so: Ožbej ROŠKAR, Sobetinci; Aleš MILOŠIČ, Bukovci in Sonja ERLAČ, Zabovci. Iskrene čestitke! Nagrade lahko prevzamete na sedežu Občine Markovci.
Tudi v tokratni številki vam ponujamo nagradno križanko. Zopet bomo izžrebali tri srečneže, ki bodo prejeli simbolične nagrade Občine Markovci. Prijetno reševanje!
 



 













































 

 




















































































































































































































































































































































































Št. 3, september 2019







 































































































































































































































































































| 27

September je mesec, ko se
ponovno vsi skupaj srečamo v vrtcu
in zakorakamo v novo šolsko leto. Otroci se
prvega septembra »preselijo« v novo igralnico,
skupini se pridružijo novi prijatelji (novinci). Letos smo
v vrtec Markovci sprejeli 47 novincev.
V šolskem letu 2019/ 20 je v vrtec vključenih 174 otrok, ki
smo jih razporedili v devet oddelkov. Oblikovali smo 3 oddelke
prvega in 6 oddelkov drugega starostnega obdobja.
Skozi celo šolsko leto se bomo trudili ohranjati šolski optimizem,
poskrbeli bomo za malčke našega vrtca, da se bodo počutili
sprejete in varne. Delo bomo čim bolj poskušali prilagoditi
individualnim potrebam otrok, njihovim razvojnim
značilnostim ter jih postopno uvajali v vsakodnevno rutino.
Tako majhnim kot velikim želimo pogumen korak v
novem šolskem letu.
Sonja Ambrož Zelenik
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LIST IZ MARKOVCEV je glasilo občine Markovci, ki glasilo tudi izdaja.

Naslov uredništva: Markovci 43, 2281 Markovci. Telefon: 02 788 88 80.

Uredniški odbor : Ivan Golob, Doroteja Kostanjevec, Marko Kunčnik, Dragan Mikša, Neža
Tement .

Spletni naslov: www.markovci.si.

Odgovorna urednica: Alenka Domanjko Rožanc.
Lektoriranje: Doroteja Kostanjevec
Grafična priprava in tisk: Evrografis d.o.o., Maribor.
Natisnjenih 1250 brezplačnih izvodov.
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https://www.facebook.com/ObcinaMarkovci

ROK ZA ODDAJO GRADIVA za naslednjo številko, ki bo izšla v
prvi polovici decembra in bo hkrati zadnja letošnja, je ponedeljek,
2. december 2019.
Št. 3, september 2019

