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občinskega časopisa,

tudi za člane uredniškega od-
bora se v teh dneh izteka štiriletni 
mandat, v katerem smo se za vas 
trudili zbirati, urejati in pisati naj-
različnejše vsebine, ki bi popestrile 
naš občinski časopis. Skupaj z vami 
nam je uspelo! Ko listamo po pre-
teklih številkah, ugotavljamo, da je 
življenje v naši občini zares pestro. 
Pisali in poročali smo prav o vseh 
področjih družbenega življenja. In 
tudi v tokratni številki ni nič druga-
če. Čeprav je od pretekle številke 
preteklo le mesec dni, smo zopet 
prejeli in zbrali presenetljivo število 
prispevkov. Poročamo o bogatem 
dogajanju društev, ki se je tokratno 
jesen po dvoletnem zatišju le raz-
mahnilo. To med drugim dokazuje 
občinska revija glasbenikov naše 
občine, na kateri je nastopilo več 
kot 150 posameznikov v 11 zased-
bah. Malo je občin, ki si lahko pri-
voščijo svojo pevsko revijo. Pišemo 
tudi o farnem prazniku, 150. oble-
tnici župnijske cerkve, pa o pestrem 
dogajanju v osnovni šoli in vrtcu. 
Mnoga društva leto zaključujejo z 
zasluženimi ekskurzijami, o katerih 
poročajo. Seveda je pričujoča števil-
ka tudi predvolilno obarvana, zato v 
njej predstavljamo tudi županske in 
svetniške kandidate.

Želimo si, da List iz Markovcev 
tudi v bodoče ostaja zgledno ogle-
dalo naše občine, ki bo ažurno in 
prijetno branje za vsakega občana. 
Bodimo ponosni nanj.

Alenka Domanjko Rožanc,  
urednica

Leto 22, številka 5, november 2022

Beseda urednice

Foto: MD
Sestav Uredniškega odbora v preteklem obdobju: Alenka Domanjko Rožanc, urednica, in člani: 
Dragan Mikša, Ivan Golob, Doroteja Kostanjevec, Neža Tement in Marko Kunčnik.
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Hvala, hvaležnost, zahvala, pohvala …
Že nekaj let nazaj, ko sem vse 

bolj tudi zase občutila, da se staranju 
pridružujejo razne zdravstvene te-
gobe, sem vedno v tem oktobrskem 
času pomislila, da bi bilo prav zapi-
sati tudi kako zgodbo o hvaležnosti. 
Oktober namreč daje zadnje darove 
narave, bi rekla, da kar za vse ljudi; 
približujejo se novembrski dnevi, prvi 
od njih – dan mrtvih oz. vseh svetih 
ter prva nedelja kot zahvala nedelja. 
In prav  v teh nekaj tednih, dnevih je 
zgoščena misel na vse, za kar v življe-
nju izrekam zahvalo, hvaležnost … Iz-
med vseh ljudi verjetno najbolje vem, 
za kaj že prav dolgujem največ svoje 
hvaležnosti. A naj povzamem oz. na-
vedem vsaj nekatere najpomembnej-
še: hvaležna sem pravzaprav vsem, 
ki so se kadarkoli povezali z mojim 
življenjem: najprej lastnim staršem, ki 
so mi sploh dali možnost življenja in 
mnogih njegovih bogastev. Takoj ob 
njih so stari starši, kar obe babici pa 
dedek, teta in seveda moji sorojenci 
– obe sestri, oba brata … Še mnogo 
je ljudi iz tistega otroško-mladostne-
ga obdobja. Naj omenim učitelje v 
osnovni in srednji šoli, pa sošolce, pri-
jateljice, sorodnike, sovaščane …

Sledila so leta zorenja in hvaležna 
sem za ljubezen, v kateri sva z Jane-

zom sklenila zakon, ustvarila družino in 
se znašla v novem okolju, v novi družbi, 
tako delovni (poklicni) kot sorodstveni 
bivalni sredini.

Lahko bi se zgodilo, da bi kar preveč 
razvlekla to svojo zgodbo o hvaležnosti, 
zato bom nadaljevala z ugotovitvijo, da 
sem povsod in vseeno (skoraj in pred-
vsem) naletela na dejanja, besede ali le 
misli, ki še danes kličejo k hvaležnosti, k 
iskreni zahvali. Najbolj so se ti občutki 
zgostili v minulih 10–20 letih. Mnogi so 
mi stali ob strani v času moževe bolezni 
in smrti pred 18 leti, z mano so žalova-
li in me z razumevanjem spremljali. Če 
bi bila kolo, bi se morala zahvaliti vsem 
mojim kolesom, ki so me živahno pre-
našala po vseh mojih poteh. Hvala vam, 
vsa moja kolesa, obogatila ste mi življe-
nje.

Hvala tudi mojim voznikom, ki ste 
me videvali na avtobusnih postajah in 
me pobrali za nadaljnjo vožnjo do Ptuja 
ali pa morda domov. Hvala mojim prija-
teljicam, svojcem, vsem, ki so me kdaj 
povabili v svojo družbo, morda celo 
nepričakovano, a čutim veliko hvale-
žnost, zahvalo in pohvalo. Enaka čustva 
namenjam tudi Občini Markovci, ne le 
za božično-novoletna darila in čestitke, 
temveč za možnost prevozov s kar ne-
kaj prostoferji, torej šoferji na nekaterih 

poteh. Hvaležna sem zdaj in vedno za 
vse verske obrede v domači in drugih 
cerkvah, še posebej v časih korone.

Vem, marsičesa in marsikoga tukaj 
nisem niti omenila, kar pa ne pomeni, 
da si niso zaslužili zahvale in pohvale, 
neminljive hvaležnosti. In čeprav nek 
pregovor pravi, da hvala ne trga žepa, 
torej ne daje takojšnjega »plačila«, ver-
jemite, da resnična hvaležnost nagraju-
je vsaj z dobrim čustvom: splača se biti 
hvaležen, prepoznati dobro dejanje, se 
zahvaliti vsaj z besedo, morda dotikom, 
pogledom.

Kaj naj še dodam? Hvala, če ste ob 
branju začutili iskrenost in je misel po-
letela tja, kjer je kdorkoli, ki vam je sto-
ril nekaj dobrega. Hvala vam pri Listu iz 
Markovcev, ki ste mojemu zapisu sledili 
in morda pomislili – HVALA!

Karolina Pičerko

Lucija Stöckl Rojko 2.aAjda Kos 2.a

Foto: SE
Članice Društva podeželskih žena naše občine 
so kot vsako leto v farni cerkvi pripravile in 
okrasile oltarje z darovi narave, a letos nekoliko 
prej, saj smo se ob župnijskem slavju že takrat 
imeli za kaj zahvaliti.

Foto: ADR
Zahvalo naravi in Bogu za vse dobrote narave 
so postavili tudi v Prvencih.
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Drage občanke, spoštovani občani,
 
v pričujoči številki Lista iz Markovcev 

želim zapisati nekaj več o večini projektov, 
ki smo jih uspeli uresničiti v zadnjih nekaj 
letih. In bilo jih je veliko. Vse to nam je uspe-
lo s premišljenim in skrbnim načrtovanjem 
in pridobivanjem nepovratnih sredstev (v 
zadnjih 10 letih smo jih pridobili 8.9 mil. 
evrov). To je približno 2.200,00 evrov na 
prebivalca naše občine, s tem pa še nismo 
najeli niti centa kredita. O tem priča tudi 
podatek, da smo na lestvici razvitosti med 
212 slovenskimi občinami samo v 4 letih od 
l. 2017 do l. 2021 napredovali iz 117. na 57. 
mesto. Če bi izmerili razvitost v letošnjem 
letu, bi poskočili še mnogo višje. Smo ena 
redkih občin, ki ima zgrajeno kanalizaci-
jo na celotnem področju občine, v sklopu 
katere se je uredilo tudi odvodnjavanje me-

teornih vod, posodobila JR, Telemachovo 
omrežje, Telekomove povezave, razširile so 
se ceste, zgradili so se  pločniki in kar je še 
posebej pomembno, zamenjali smo že ve-
čino azbestno cementnih vodovodnih cevi. 
Imamo, še vedno lahko rečemo, nov, pro-
storen in svetel otroški vrtec in popolno-
ma obnovljeno OŠ. Marca letos smo odprli 
lekarno in število ljudi, ki jo obiskuje, nas 
navdaja z zadovoljstvom in veseljem, saj je 
to velika in pomembna pridobitev za našo 
občino. Dolžina kolesarskih poti v naši obči-
ni je že krepko čez 20 km, čez kakšen mesec 
bo dokončana še zelo pomembna kolesar-
ska povezava čez kanal, ki bo omogočila 
varno pot kolesarjem pri prečkanju mostu. 
Meseca marca naslednje leto bo dokonča-
na tudi kolesarska steza v Borovcih. Prip-
ravljeni so že projekti za kolesarsko stezo v 
Stojncih od križa do gmajne, ki smo jo želeli 
izvesti že letos, pa so nas enormne podra-
žitve materialov in dela prisilile, da jo prene-
semo v naslednje leto. Prav tako imamo že 
podpisano pogodbo za gradnjo kolesarske 
poti od Stojncev do borlskega mostu, ki se 
bo ravno tako začela v prvih mesecih nas-
lednjega leta. Uredili smo dve krožišči, ki ju 
v skladu z našim pustnim izročilom, šegami, 
navadami in običaji krasijo pustni liki naše-
ga območja in so ponos našega področja. 
V sodelovanju z Ministrstvom za infrastruk-
turo smo uredili tudi križišče v Zabovcih. Z 
odprtjem postajališča za avtodome razvija-
mo turizem, na katerem smo postavili tudi 
toaletne prostore, uredili izposojo el. koles 
in zgradili adrenalinsko stezo. Podpiramo 
tudi druge vrste ponudnikov ob postaja-
lišču. Adrenalinski stezi smo zgradili tudi v 
Prvencih in Bukovcih. Po vseh vaseh so večji 
ali manjši športni parki, kjer so postavljena 

Županov nagovor
otroška igrala ter fitnesi na prostem. Po-
membno je poudariti, da vzorno skrbimo 
za sakralne objekte, saj smo za obnovo 
cerkve in vaških kapel v zadnjem desetletju 
namenili krepko čez 250 tisoč evrov, nazad-
nje za obnovo fasade na cerkvi. Še vedno 
ustrezno financiramo vrtec, šolo, kultur-
na, športna, gasilska in druga društva ter 
spodbujamo tudi kmetijstvo. Pripravljeni so 
tudi že projekti za gradnjo novega objekta 
Športnega društva Markovci in gradnja bi 
se morala v kratkem začeti. Načrti so tudi za 
ureditev igrišča z umetno travo v Markovcih 
in Bukovcih. Z razvojem obrtne cone pod-
piramo gospodarstvo, saj smo v letošnjem 
letu uspeli že s 4. fazo širitve na 3,2 ha povr-
šine in s tem pridobili 9 novih parcel. V OC 
je že trenutno zaposlenih preko 500 ljudi, v 
novem delu pa je predvidenih še dodatnih 
150–200 zaposlitev. Obrtnike po celotni ob-
čini podpiramo tudi z nepovratnimi sred-
stvi. Z vsem naštetim se trudimo, da smo 
med vami in z vami stremimo k moderni in 
čuteči razvijajoči se skupnosti. O tem priča 
tudi že nekaj let zaporedoma osvojeni naziv 
Prostovoljstvu prijazna občina. Razvoj naše 
občine je potrebno obdržati vsaj v takšnem 
tempu, ali pa ga celo pospešiti. Za zagoto-
vitev institucionalnega varstva ostarelih v 
domačem kraju nas čaka gradnja doma 
upokojencev, v katerem se bo odprlo tudi 
lepo število delovnih mest. Prav tako bo v 
naslednjem letu načrtovana dodatna širi-
tev OC prinesla več kot 200 novih delovnih 
mest. Prepričan sem tudi, da je potrebno še 
naprej razvijati turizem in podpirati tiste, ki 
se z njim ukvarjajo. V pripravi so že načrti za 
gradnjo individualnih hiš in večstanovanj-
skih objektov, saj si želimo, da mladi ostajajo 
doma in soustvarjajo podobo in razvoj naše 

občine. Pred mesecem dni je bil sprejet Ob-
činski podrobni prostorskih načrt v Markov-
cih, ki je podlaga za ureditev tega območja. 
Glede na velikost obdelane celote bo na 
tem področju možno zgraditi približno 20 
individualnih hiš, na ostalih parcelah, ki jih 
ima občina v lasti, pa vsaj 25–30 stanovanj. 
V preteklosti smo se trudili za enakomeren 
razvoj vseh vasi naše občine. Zavedamo 
se, da posameznik ne more narediti veli-
ko, večina, ki ima jasno začrtane naloge in 
dela za napredek naše skupnosti, pa lahko 
naredi zelo dosti. Menim, da ni pomembna 
delitev na leve in desne, ni pomembno, od 
kod prihajajo dobre ideje; pomembno je le 
pošteno delo za dobro vseh nas s pristopi, 
ki bodo blizu ljudem. Projektov se je treba 
lotiti zagnano, upoštevati izkušnje in mod-
rost vpletenih, še posebej pa biti preudarni 
in strpni. Prepričan sem, da se projekti lahko 
z roko v roki izvajajo lažje, hitreje in ceneje. 

Za nami je, po moji oceni, obdobje, ki 
nam je prineslo veliko novega, v lepih in 
kdaj tudi v manj lepih dogodkih. Kot župan 
sem v preteklosti bil med vami, občanke 
in občani, tudi, ko mi ne bi bilo treba, ker 
tako čutim, saj sem družaben človek in ste 
mi pomembni prav vsi, zato bom tudi v pri-
hodnje med vami in z vami v takšni ali dru-
gačni vlogi. 

Pred nami so še vedno lepi jesenski 
dnevi. Izkoristite jih za kaj lepega in jih, kot 
rad velikokrat povem, preživite s tistimi, ki 
jih imate radi in tistimi, ki imajo radi vas. 
Naj zaključim z naslednjo mislijo: ”Najboljši 
del človekovega življenja so njegova mala 
brezimena in pozabljena dela dobrote in 
ljubezni.” 

Milan Gabrovec, prof.
vaš župan

V petek, 28. oktobra, je župan Milan Gabrovec v 
spremstvu podžupanov, Franca Kostanjevca in Zvon-
ka Črešnika, ter zastavonoše Zveze borcev za vred-
note NOB Markovci pred obeležje žrtvam vojnega in 
povojnega nasilja ter pred križ na pokopališču v Mar-
kovcih položil venec s svečami. Položitev venca so z 
melodijami pospremili člani Pihalne godbe Markovci.

ADR

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve

Foto: ADR
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Občinsko mansardo so napolnili mladi starši in 
njihovi enoletniki.

Daniel Tement in Ernest Kokot, zborovodji 
komornih zborov.

Krvodajalci naše občine pomagajo reševati življenja.

Upokojenci so napolnili bukovsko dvorano.

Komorna zbora Kor in Glasis sta v tekočem letu nanizala zavidiljive uspehe.

Zbrani prostovoljci v poročni dvorani.

Županovi sprejemi
Župan občine Markovci, Milan Gabro-
vec, je v začetku oktobra pripravil kar 
nekaj sprejemov za občane, zaslužne 
za delovanje na različnih področjih.

Sprva je v mansardi občinske stav-
be gostil najmlajše občane, rojene v 
lanskem letu, in njihove starše. Čestital 
jim je za to, da so se odločili povečati 
rodnost v občini in povedal, da ob-
čina dobro skrbi tako za vrtec kot za 
osnovno šolanje vseh otrok. V dar so 
enoletniki prejeli simbolično darilo, vsi 
skupaj pa so bili pogoščeni z dobro ka-
pljico in prigrizkom.

Še isti dan je župan v poročni dvora-
ni občinske stavbe v Markovcih sprejel 
tudi prostovoljce, ki delujejo na različ-
nih področjih. Zbranim prostovoljcem, 
predstavnikom Avto-moto društva in 
šoferjem »Prostoferja« se je zahvalil za 
požrtvovalnost in pripravljenost po-
magati, predvsem našim starejšim ob-
čanom. Uradnemu delu je v prostorih 
muzejskega dela občinske stavbe sle-
dila zakuska vseh zbranih, kjer so vsi 
prisotni nazdravili uspešnemu sodelo-
vanju.

Sledil je sprejem za komorna zbora 
Kor in Glasis, ki že dolgo delujeta v naši 
občini in se lahko pohvalita z marsika-
terim uspehom. Nazadnje sta se oba 
zbora udeležila državnega tekmovanja 
pevskih zborov Naša pesem, ki je letos 
potekalo konec meseca maja. Na tek-
movanju se je predstavilo veliko odlič-
nih zborov, ki so kljub obdobju epide-
mije pridno delali (v okviru zmožnosti) 
in se pripravili na tako zahtevno tekmo-
vanje. Ljudem, ki spremljajo zborovsko 
glasbo vedo, da je le-ta v Sloveniji na 
zelo visoki ravni, zato ne preseneča, da 
je tekmovanje Naša pesem eno izmed 
težjih tekmovanj, ki se ga zbor lahko 
udeleži. Slovenski (amaterski) zbori so-
dijo v sam vrh po kvaliteti, tako je že 
sama udeležba na Naši pesmi velika 
čast in dosežek.

Komorni zbor Kor se je na Naši pe-
smi predstavil tretjič, Komorni zbor 
Glasis pa drugič. Oba zbora sta poka-
zala veliko kvalitete in si tako prislužila 
odlične rezultate. Komorni zbor Kor je 
prejel 90 točk in zlato priznanje, KZ Gla-

Sprejem za podjetnike, predstavnike društev, organizacij, občinsko upravo, občinska delovna telesa …

Zbranim se je za delo v preteklem obdobju 
zahvalil župan Milan Gabrovec.



4 | Št. 5, november 2022

Slekovčev večer

sis pa 89 točk in s tem srebrno priznanje. 
To je za oba zbora izjemen uspeh, prav 
tako pa je to uspeh tudi za občino, saj 
smo se Markovčani na tekmovanju po-
merili samo z zbori iz mestnih občin in 
večjih krajev. Že velikokrat so tako naši 
kot tuji žirantje tekmovanja spraševali, 
kje so Markovci in kako veliko mesto je 
to, saj imajo dva tako kvalitetna zbora. 
Ko so izvedeli, da smo podeželska ob-
čina z nekaj več kot 4000 prebivalci, so 
osupnili. 

Gospod župan je pevce gostil v po-
ročni dvorani, kjer je v svojem govoru 
pohvalil pevce in še posebej zborovod-
ji Daniela Tementa in Ernesta Kokota, 
ki sta zaslužna, da zbora delujeta tako 
kvalitetno. Župan je dodal še, da sta 
zbora prav tako velika promotorja obči-
ne Markovci, saj s svojimi uspehi pone-
seta njeno ime daleč naokoli, tudi izven 
državnih meja. 

Župan Gabrovec je pripravil tudi 
sprejem za krvodajalce, ki je sicer obi-

Foto: ADR, MK, NT 
Župan v družbi upokojene učiteljice Karoline 
Pičerko.

Foto: DV, ADR, RM
Ustvarjalci Slekovčevega večera v družbi domačega župnika 
Janeza Maučeca

Cerkveni pevski zbor Jutranja zarja

Matej Slekovec

Večer so popestrili člani vokalnega kvarteta Vox Arsana.

čajno vključen v okvir 
praznovanja občinskega 
praznika. Na slednjem so 
srečanje popestrile Ljud-
ske pevke Folklornega 
društva Markovci. Župan 
se je navzočim zahvalil 
za njihova humanitarna 
dejanja, saj darovati kri 
pomeni nekomu rešiti 
življenje.

Sledilo je še sreča-
nje v Bukovcih, in sicer z 
upokojenci naše občine. Ob tej priliki 
je zanje bil organiziran tudi brezplačen 
prevoz do Bukovcev in nazaj. V kultur-
nem programu so med drugim nasto-
pili tudi šolarji, člani plesne folklorne 
skupine iz OŠ Markovci.

Teden dni kasneje je župan spreje-
me zaključil s srečanjem podjetnikov, 
obrtnikov, svetnikov, članov občinske 
uprave, predsednikov društev in orga-
nizacij, občinskih delovnih teles .. Tudi 

to srečanje je bilo v Bukovcih, kjer so 
kulturni utrinek dogodku dodali člani 
vokalnega kvarteta Vox Arsana.

Župan se je na vseh sprejemih pri-
sotnim zahvalil za njihovo dobro sode-
lovanje, delo in trud, ki ga vlagajo, ter s 
tem naredijo našo občino še bogatejšo.

ADR, Neža Tement, Marko Kunčnik

Kulturno-umetniško društvo Markovski zvon je v 
sodelovanju z Župnijo sv. Marko niže Ptuja na pred-
večer slovesnosti ob 150. obletnici posvetitve župnij-
ske cerkve v Markovcih pripravilo kulturni večer v čast 
nekdanjemu župniku pri Sv. Marku in kronistu Mateju 
Slekovcu. Program sta pripravila Alenka Domanjko 
Rožanc in Dragan Mikša, tehnično pa ga je podprl 
Gregor Zmazek. Navzoči so lahko spremljali doku-
mentarni video o življenju in delu Mateja Slekovca, 
vmes pa so se s kulturnimi vložki predstavili pevke in 
pevci Cerkvenega pevskega zbora Jutranja zarja pod 
vodstvom Andreja Krambergerja ter Otroški cerkveni 
pevski zbor Zvonček z zborovodkinjo Mio Pernat. Da 
je bilo Slekovčevo življenje res plodno, so dokazali še 
v praznične noše oblečeni markovski folklorniki z bra-
njem odlomkov iz župnijske kronike.

Kulturni večer se je zaključil z otvoritvijo razsta-
ve nabožnih podobic in drugih predmetov, ki jo je 
pripravil Stanislav Vrtačnik, sicer član ŽPS. Vrtačnik 
je strasten zbiratelj vsega, kar diši po starem. Med 
drugim je tudi župnijski arhivar, ki je tokrat na ogled 
postavil nabožne podobice, »pilenke«, ki so spomini z 
romanj ali na mašniška posvečenja in obletnice. Prav 
tako si je bilo moč ogledati stare molitvenike, pa žu-
pnijsko kroniko, Jezusove in Marijine podobe, rožne 
vence … Razstava je bila na ogled v nedeljo in še te-
den dni po praznovanju. Ob zadovoljstvu izvedenega 
se že porajajo ideje za nove kulturne večere.

Alenka Domanjko Rožanc
„Bil je g. Slekovec mož jeklenega značaja, mož res-

nice, natančen in vesten“
 
Matej Slekovec se je rodil 6. avgusta 1846 ob 6. 

uri zvečer v Kunovi št. 29 v župniji Negova, to je v da-
našnji občini Gornja Radgona. Rojen je bil v kmečki 
družini kot zakonski sin Jožefa Slekovca in Marije, 
rojene Kramberger.

Bil je najmlajši izmed 4 otrok, imel je še brata Jo-
žefa in sestri Marijo ter Ano. Mama Marija je že zelo 
zgodaj spoznala sinovo bistroumnost in še pred svo-
jo smrtjo očeta naprosila, da ga pošlje v šole. Oče je 
obljubo materi izpolnil in tako je Matej sprva 3 raz-
rede obiskoval v ljudski šoli v Negovi, v Mariboru pa 
nato 4. razred in takrat imenovane latinske šole, da-
nes je to gimnazija. Kakor je sam pripovedoval, kot 
dijak ni imel posebnega zanimanja za zgodovino. 
Podatek je zanimiv, saj vemo, da je v kasnejših letih 
postal kronist in pravi poznavalec zgodovine.

Kljub vsemu mu je uspelo dokončati študij in 
23. junija leta 1871 je bil posvečen v duhovnika. Na 
svoj 25. rojstni dan, to je 6. avgusta 1871, je pel svo-

jo prvo sveto mašo v domači fari, v Negovi. Čez 10 
dni je nastopil službo kaplana v župniji Središče ob 
Dravi. Po smrti župnika  Vrbnjaka je postal provizor, 
tj. župnijski upravitelj, in kot tak tam služboval do 
16. marca 1874. Bil je zelo priljubljen med farani. 1. 
maja 1879 je bil premeščen v župnijo Cirkovce, a ne 
za dolgo. Že 20. junija istega leta je bil zopet preme-
ščen, tokrat k Sv. Marku niže Ptuja.

Po treh letih službovanja pri sv. Marku, 1. okto-
bra 1882, je Slekovec zaradi bolezni moral v začasni 
pokoj. Časopis Slovenski gospodar piše, da bi skoraj 
umrl, a ga je rešila blagoslovljena voda iz Marijinega 
Celja, ki so mu jo prinesle sestre romarice. Čez zimo 
je šel v Gorico na Primorskem, od koder se je vrnil 
toliko okrepčan, da je lahko 1. junija 1883 nastopil 
službo kaplana v novi župniji, tj. v župniji Sv. Lovren-
ca na Dravskem polju. Milo primorsko podnebje ga 
je sicer nekoliko okrepčalo, a prav trdnega zdravja ni 
bil nikoli. Čez pet let, 18. decembra 1887, je bil po-
novno premeščen za župnika pri Sv. Marku niže Ptu-
ja in tukaj ostal 16 let, do svoje upokojitve leta 1903. 
15. decembra istega leta je umrl v ljubljanskem Leo-
nišču, zasebnem zdravstvenem zavodu, kamor so ga 
preselili na njegovo željo.  

 »Pripovedoval je sam, kako se mu je godilo, ko je 
prvič prišel v graški arhiv. Dal si je prinesti stare listine, 
a jih ni znal brati. Ogledoval je črke sem in tja pa ni šlo. 
Oddal je torej listine in se vrnil domov. A pogum mu ni 
upadel. V Mariboru si je v škofijskem arhivu izposodil 
na dom star kodeks ter ni prej miroval, dokler se ga ni 
naučil gladko brati. Brez obsežne paleografične teorije 
se je s samim čitanjem mnogoterih listin tako izvežbal, 
da mu tudi slaba starinska pisava ni delala posebnih 
težav. Matej Slekovec je bil štajerski duhovnik, ki je kot 
zgodovinar samouk zbral obsežno zgodovinsko doku-
mentacijo in napisal pomembne zgodovinske razpra-
ve o slovenski Štajerski.«

Čeprav je bil Slekovec samouk, so ga zaradi nje-
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Otroški cerkveni pevski zbor Zvonček

Folklorniki so brali odlomke iz župnijske kronike

Bogata razstava nabožnih podobic in ostalih predmetov, ki jo je v 
veroučni učilnici pripravil župnijski arhivar Stanisalv Vrtačnikgovega znanja in natančnosti pri raziskovanju zelo 

cenili tudi v strokovnih krogih, posebej še sloven-
ski in nemški zgodovinarji, ki jim je s svojim gradi-
vom pomagal pri njihovih raziskavah.

V tem pogledu ima Slekovec velike zasluge, 
ker je za mnoge kraje opisal njihovo zgodovino in 
hkrati pokazal metodo, kako se naj kronike sestav-
ljajo. Izpod njegovega peresa so nastale naslednje 
kronike: ljutomerska, kronika sv. Križa na Murskem 
polju, kronika Sv. Petra pri Radgoni, kronika Male 
nedelje, Sv. Marjete na Dravskem polju, Sv. Lenarta 
v Slovenskih goricah, Sv. Miklavža pri Ljutomeru, 
kronika pri Negovi. Tudi Markovčani smo zelo po-
nosni na zelo obsežno kroniko Sv. Marka niže Ptuja. 
A se v zgodovino ni poglabljal le na lokalnem ob-
močju, temveč je z njo segel tudi širše pokrajinsko. 

O življenjskih navadah Mateja Slekovca in o na-
činu njegovega pomembnega pisanja poroča Slo-
venski gospodar:

„Živel je g. Slekovec prav priprosto in skromno. 
Vstajal je zgodaj ter šel že v mraku k počitku. Ko je 
opravil svoja dela, vzel je v roke knjige, časopise in 
kar je takega, ter čital, nikoli ga nisi videl brez knjige 
ali brez peresa. Le izjemoma je v poletnem času šel 
kakšno urico na vrt, a ne se sprehajat, ampak opazo-
val je čebele, katere je posebej ljubil. Imel je velik če-
belnjak. Jedel in pil je malo. Zmernost mu je šla nad 
vse. Najrajši je bil doma ter ljubil svojo streho kakor 
polž svojo hišico.“

V svoji avtobiografiji je Slekovec zapisal 70 se-
stavkov svojih spisov. Najpomembnejši med njimi 
so naslednji: Središčanski in ormoški grajščaki, Tur-
ki na Slovenskem, Grad Vurberg, Holhamerci, Kruci 
na Slovenskem, Kuga na Slov. Štajerskem …

Blaginja ljudi mu je bila zelo pri srcu. »Resno 
delo, pouk, branje dobrih knjig, tega nam treba, to 
manjka ljudstvu,« je večkrat dejal. Sicer je bil iskren 
prijatelj mladine in je zlasti podpiral dijake. Sam te 
podpore v dijaških letih namreč ni bil deležen.

Omeniti je potrebno, da je imel v lastnem vrtu 
izobraževalni paviljonček najnovejšega sistema za 
čebelice. Po nedeljskih večernicah je izobraževal 
ljudi o čebelarstvu. Njemu gre zahvala za nagel 
razvoj čebelarstva pri Sv. Marku. Poskrbel je pre-
ko svojih znanstev, da se je med za »lepe denarce« 
prodajal.

Sam je iz lastnih virov tudi plačeval ljudi, da so 
preproste kmete izobraževali o novejših metodah 
kmetovanja, kot so kompostiranje, kolobarjenje, 
priprava semen za setev, pasemske živali …

Bil je posebej priljubljen spovednik. Poseben 
poudarek je namenjal mladini. Za prvo sveto obha-
jilo je imel navado, da je slavljencem kupil rogljič-
ke. Iz lastnih sredstev je mladim nakupil veliko 
predvsem fizikalnih pripomočkov za šolo. Vztrajal 
je na zamenjavi »surovih učiteljev«, sam nagovarjal 
ljudi, da pošljejo otroke vendarle v šole.

Zapis, ki je nastal po njegovi smrti leta 1904 v 

Viri:
• Slovenski gospodar, 7. 1. 1904, št. 1, tečaj XXXVIII.
• Slovenski gospodar, 14. 1. 1904, št. 2, tečaj XXXVIII.
• Slovenski gospodar, 21. 1. 1904, št. 3, tečaj XXXVIII.
• Slovenski gospodar, 4. 2. 1904, št. 5, tečaj XXXVIII.
• Kovačič, F. (1904). V spomin Mateju Slekovcu, Časopis za 
zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo Maribor, 
ur. Anton Kaspret. Leto I., 52–69.
•  https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi582996
•  https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/matej-slekovec
•  Slekovec, M. (1894). Turki na slovenskem Štajerskem. 

Družba sv. Mohorja.
• Slekovec, M. Kronika Sv. Marka niže Ptuja.

Slovenskem gospodarju, priča o njegovi skromnosti 
in ponosu 'biti Markovčan'.

»Kakor je gospod sam naročil, tako je tudi bil po-
kopan tam, kjer je umrl, v beli Ljubljani (pri Sv. Krištofu 
v središču Slovenije). Ni se dal prepeljati v svojo doma-
čo župnijo, ker nikoli, tudi v smrti ni ljubil zunanjega 
bleska in nečimrne prazne posvetnosti. Tudi ni hotel 
prikrajšati glavnega dediča — to je po oporoki doma-
ča farna cerkev pri Sv. Marku, ni je hotel prikrajšati za 
ono veliko vsoto, kojo zahteva železnica za prevaža-
nje pokojnikov. Kakor v življenju, tako je tudi v smrti 
ostal g. Slekovec zvest in blag dobrotnik svoje neveste 
župnije Sv. Marka. Ni imel sicer nikoli navade, hvaliti 
svojih ljudi, a pokazal je djanski, kako so mu pri srcu.«

»Saj se za zdravih dni nikdo ni mogel bolj uža-
liti g. Slekovca, nego če je povedal kako hudo črez 
Markovčane, katere je gospod sam v vseh vrlinah 
in slabostih poznal najbolje.«

Nekaj župljanov od Sv. Marka se ni zbalo dolge 
poti, da izkažejo čast svojemu skrbnemu župniku. 
Njihov venec je imel na modrih trakovih prisrčen na-
pis: Od Sv. Marka zadnji pozdrav.

Z opuščenega dela pokopališča sv. Krištofa, ki so 
ga kasneje postopoma pozidali, so mestne oblasti 
prenesle posmrtne ostanke in nagrobnike slavnih 
Slovencev na skrajni vzhodni rob starega pokopali-
šča, ki so ga poimenovali ljubljanski spominski park 
Navje. Eden izmed 49 nagrobnikov je tudi nagrobnik 
Mateja Slekovca. Počiva v eminentni družbi Antona 
Aškerca, Matija Čopa, slikarja Ivana Groharja, Josipa 

Jurčiča, Valentina Vodnika, Frana Levstika, Antona 
Tomaža Linharta, Josipa Stritarja in še mnogih dru-
gih.

 
»Trud je sicer velik, a zavest, koristiti domovi-

ni, je sladka.« (Matej Slekovec, 18. marec 1899)

KOLOFON
List iz Markovcev je glasilo Občine Markovci, ki 
glasilo tudi izdaja.
Uredniški odbor:
Ivan Golob, Doroteja Kostanjevec, Marko Kunč-
nik, Dragan Mikša, 
Neža Tement
Odgovorna urednica:
Alenka Domanjko Rožanc
Lektoriranje:
Doroteja Kostanjevec
Grafična priprava in tisk: Evrografis d.o.o., Ma-
ribor
Natisnjenih 1250 brezplačnih izvodov.
Naslov uredništva: Markovci 43, 2281 Markov-
ci Telefon: 02 788 88 80
Spletni naslov: 
www.markovci.si, https://www.facebook.com/
ObcinaMarkovci/
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Foto: MT, Kaissa

Slovesnost ob 150-letnici posvetitve cerkve

Na misijonsko nedeljo, 23. oktobra 
2022, je v cerkvi sv. Marka zadonela 
zahvalna pesem g. Franca Juvana z 
naslovom Posvetitev cerkve.

Priložnost za slovesnost je bila 
150-obletnica pozidave sedanje cerkve 
na tem mestu, ki je bila 20. oktobra 
1872, takrat še brez kapele, blagoslov-
ljena in posvečena. 

Slovesno bogoslužje je ob soma-
ševanju domačega župnika g. Janeza 
Maučeca in hajdinskega župnika g. Ma-
rijana Fesla - dekana daroval maribor-
ski metropolit msgr. Alojzij Cvikl. Ob 
tej priložnosti je blagoslovil cerkev in 
obnovljeno fasado cerkve. Nadškof je v 
pridigi poudaril pomen cerkve, našega 
skupnega doma vernikov, sveti prostor, 
kjer se srečamo drug z drugim, okrep-
čamo ob evharistični mizi in živi besedi 
iz Sv. pisma. Opogumil nas je, naj sto-
pimo v živ odnos z  Bogom, da bomo 
kot misijonarji stopili v svoje družine, 
službe in vsakdan.

Sveto mašo so z ubranim petjem 

popestrili pevci in pevke Mešanega 
cerkvenega pevskega zbora sv. Marko 
in OCPZ Zvonček. Po končani slove-
sni maši se je bilo moč okrepčati pred 
cerkvijo z dobro kapljico, ki so jo daro-
vali vinogradniki, in s sladkimi dobrota-
mi, ki so jih spekle pridne roke žena iz 
Društva podeželskih žena občine Mar-
kovci.

Z zanimanjem smo si v veroučni 
učilnici ogledali tudi razstavo nabožnih 
podobic, po domače pilenkov, domači-
na Stanislava Vrtačnika. Z velikim tru-
dom je pripravil preko 500 nabožnih 

podobic, stare slike Marijinega in Jezu-
sovega srca ter različne molitvenike iz 
19. stoletja.

Markovčani smo ponosni in hvalež-
ni svojim prednikom, ki so pred tolikimi 
leti v moči vere zgradili čudovit in pre-
lep božji hram. Z njim nam je dano, da 
smo živa Cerkev. Besede berila iz Dru-
gega pisma apostola Pavla Timoteju, ki 
smo jih brali na misijonsko nedeljo, po-
trjujejo, da so naši dragi predniki »Do-
ber boj izbojevali, tek dokončali, vero 
ohranili.« (2 Tim 4,7).              

Darja Tement
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Občinska revija glasbenikov: Zapelo in zaigralo je 
več kot 150 glasbenikov

Revijo so organizirali člani Harmonikarskega orkestra Modras: starejša skupina …

..in mlajši harmonikaši. Vokalna skupina PopKORn

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Marko

Ljudske pevke FD Markovci

Ženska pevska skupina Florina

Komorni zbor Kor

Komorni zbor Glasis
Foto: KAISSA
Godci FD Markovci

Otroški cerkveni pevski zbor Zvonček Pihalna godba občine Markovci

Uspelo jim je!

Pevke ljudkih pesemi Kitice

Nedelja, 23. 10. 2022, je bila v Markovcih že od jut-
ra praznična, saj je markovska cerkev praznovala 150 
let obstoja v današnji podobi. Da se je dan zaključil 
svečano, smo se glasbeniki, ki delujemo prostovoljno 
v okviru različnih kulturnih društev, zbrali in predsta-
vili na občinski reviji. Čast, da smo lahko organizira-
li takšno prireditev, je pripadla Kulturnemu društvu 
Modras. Modrasi bi naj organizirali to revijo že leta 
2020, vendar je bilo to zaradi epidemije nemogoče. 
Zdaj, ko se je pojavila priložnost, smo jo izpeljali.

Takšna prireditev zahteva veliko priprav in načrto-
vanja, zato smo Modrasi združili moči in se lotili dela. 
Že na začetku smo bili presenečeni nad odzivom, pri-
javilo se je namreč 11 različnih skupin. Želeli smo, da 
revija izpade naravno in da glasbeniki na odru uživajo 
tako kot publika. 

Revija je bila organizirana v mali telovadnici OŠ 
Markovci. Nastopajoči so lepo urejeni pričakovali svoj 
nastop, obiskovalci pa so polnili dvorano in prireditev 

je zaživela. Revijo sta z besedo povezala naša člana, 
Saša Bratuša in Urban Horvat. Revijo smo “otvorili” 
Modrasi, najprej starejša sekcija, ki se ji je nato pridru-
žila še mlajša. Nato so nastopile še Kitice, PopKORn, 
Komorni zbor Glasis, Otroški cerkveni pevski zbor 
Zvonček, Mešani cerkveni pevski zbor sv. Marko, Ljud-
ske pevke FD “Anton-Jože Štrafela”, Komorni zbor Kor, 
Ljudski godci FD Markovci, Florine in Pihalna godba 
občine Markovci. Vse skupine so odlično opravile na-
stope, kar je bilo razvidno iz odziva nastopajočih. Da 
je bila občinska revija popolna, je nastopajoče in obi-
skovalce nagovoril še župan, g. Milan Gabrovec.

Po nastopu smo se glasbeniki zadržali še na po-
gostitvi v šolski telovadnici, kjer smo tudi zaigrali in 
zapeli. Komaj že čakamo naslednjo revijo, da spet pri-
demo skupaj!

Tomaž Vidovič,
predsednik Kulturnega društva Modras
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“Glasba je univerzalen jezik, ki velikokrat pove 
več kot besede.” 
Predstavitev podjetja: glasbena terapija in poučevanje petja

Tokrat v rubriki predstavitev podje-
tnikov in obrtnikov naše občine pred-
stavljamo sveže, v septembru odprto 
podjetje Glasbena terapija in pouče-
vanje petja, katere nosilka je Simona 
Kokot iz Stojncev. Z njo smo se po-
govarjali o ideji tovrstne dejavnosti, 
delu in viziji v prihodnje.

Gospa Simona, kaj ste po poklicu? 
Katera dela ste opravljali, preden ste se 
odločili stopiti na samostojno pot? 

Simona Kokot: “V mojem življenju 
se že od nekdaj prepletata področje 
glasbe in področje dela z ljudmi. Po 
osnovni izobrazbi sem diplomirana 
medicinska sestra in od leta 2008 de-
lam z osebami z motnjo v duševnem 
razvoju v Društvu Sožitje Ptuj. Ob svo-
jem zdravstvenem delu vsa leta vodim 
tudi glasbene delavnice (pevski zbor, 
vokalna skupina, orffova skupina ...). To 
delovno mesto sem še vedno obdržala 
za polovični delovni čas. 

Glasbene terapije se lahko udeleži vsakdo, ne glede na 
lastne spretnosti ali glasbeno predznanje.

Foto: Eva Kokot
Gre za izvajanje aktivne oblike glasbene 
terapije, pri kateri se uporablja improvizacija na 
preproste instrumente.

Simona Kokot je na Inštitutu Knoll zaključila 
študij glasbene terapije.

Na področju glasbe sem 
zelo aktivna že od malih nog. 
Sedem let sem obiskovala 
ure petja na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Maribo-
ru, bila sem članica različnih 
zborovskih in ansambelskih 
sestavov, vodila pevsko skupi-
no Florine, trenutno pojem pri 
Komornem zboru Glasis.”    

Kdaj in kako se je vse skupaj 
začelo? Kaj je botrovalo odlo-
čitvi za ustanovitev lastnega 
podjetja?

Simona Kokot: “Leta 2021 
sem zaključila 3-letni podi-
plomski študij glasbene tera-
pije na Inštitutu Knoll. Sloven-
ska definicija glasbene terapije 
se glasi: »Glasbena terapija je 
strokovna praksa, v kateri ima 
osrednjo vlogo trosmerni pro-
ces med terapevtom, klientom 
in glasbo, ki z uporabo glasbe 
nudi klientom varen prostor, 
kje se lahko srečajo s svojo sti-

sko, jo izrazijo, preoblikujejo in ozdravi-
jo.« (Špela Loti Knoll). Gre za izvajanje 
aktivne oblike glasbene terapije, pri 
kateri se uporablja improvizacija na 
preproste instrumente. Glasba je uni-
verzalen jezik, ki velikokrat pove več 
kot besede. 

Ker v Sloveniji glasbena terapija še 
nima zakonskih ureditev in še ne obsta-
ja kot poklic (kot je na primer to v so-
sednji Avstriji ali drugod po svetu), mi 
ni preostalo drugega kot da ustanovim 
podjetje, preko katerega lahko ponu-
jam to storitev. Odločitev za to ni bila 
lahka.”       

Kaj vse ponujate z vašo dejavnostjo? 
Kdo vas lahko obišče in kaj mu lahko 
ponudite?

Simona Kokot: “V okviru svoje de-
javnosti ponujam poučevanje petja 
in glasbeno terapijo. S strankami se 
najprej dogovorimo za spoznavno sre-
čanje, ki poteka kot predstavitvena ura, 
kjer se spoznamo in se dogovorimo za 
način dela, pogovorimo se o željah in 
ciljih. Za obiskovanje petja je potrebno, 
da ima oseba razvit glasbeni posluh, pri 
glasbeni terapiji pa posluh ni pogoj za 
vključitev. 

Glasbene terapije se lahko udeleži 
vsakdo, ne glede na lastne spretnosti 
ali glasbeno predznanje. Osredotočeni 
smo na trenutne potrebe posameznika 
in razvoj njegovih sposobnosti na ču-
stveni, psihosocialni in telesni ravni.” 

Lokacija vašega s. p.-ja je kar doma na 
domu, v Stojncih. 

Simona Kokot: “Z veliko podporo 
moje družine smo doma uredili glasbe-
no sobo, ki ima direkten dostop iz dvo-
riščne strani, dostop je prilagojen tudi 
invalidnim osebam. Svojo dejavnost iz-
vajam načeloma ob sredah in četrtkih, 
po dogovoru je možno tudi kateri drugi 
dan.”

Kaj je najpomembneje pri opravljanju 
vašega dela? Kaj bi izpostavili kot tisto, 
kar je ključnega pomena?

Simona Kokot: “Individualen pri-

stop, zaupnost, strokovnost.”
Glede na to, da ta glasbena smer v 

slovenskem prostoru še pridobiva na 
prepoznavnosti, me zanima, ali je kljub 
temu prisotna konkurenca. Ali jo obču-
tite oz. kako močno se je treba truditi, 
da ste ob poplavi ponudbe kljub vsemu 
uspešni?

Simona Kokot: “Glasbenih tera-
pevtov nas je v Sloveniji res zelo malo, 
vendar vztrajno rastemo. Ustanovljeno 
je Združenje glasbenih terapevtov Slo-
venije, ki je član Evropskega združenja 
glasbenih terapevtov. Naše aktivnosti 
so usmerjene v povezovanje, stalno 
strokovno izpopolnjevanje in urejanje 
zakonskih podlag za našo stroko.” 

Kakšni so načrti in želje za v bodoče? 
Kaj si želite?

Simona Kokot: “Izredno sem vese-
la, da se mi je od septembra do danes 
urnik že precej zapolnil. V prihodnje 
si želim dobrega sodelovanja in zado-
voljstvo mojih strank. Z raznimi pre-
stavitvami bi želela delati na promociji 
glasbene terapije.”

ADR
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Vračamo se

CePZ sv. Marko: regijski tematski koncert pred vrati

Foto: Tia Pintarić
Ženska pevska skupina Florina je v preteklo soboto s koncertom nazdravila 10. obletnici delovanja. 
Na fotografiji so vsi ustvarjalci večera: pevke in gostje - družina Kokot in Sanjski muzikanti.

Foto: arhiv društva

Foto: NR, EK
Gostovanje na Suhi na avstrijskem Koroškem nam bo ostalo v lepem spominu.

Ob letošnji župnijski slovesnosti se je na koru zbralo več kot 50 
pevk in pevcev. Za orglami je bil Mitja Kostanjevec

Komorni zbor Kor in Vokalna skupina PopKORn sta nastopila v Vuhredu na glasbeno-literarnem 
večeru Vračamo se.
Konec meseca septembra je Ko-
morni zbor Kor izvedel inten-
zivne vaje v Ribnici na Pohorju, 
kamor se pevke in pevci redno 
vračajo. V okviru vaj so skupaj s 
skupino PopKORn izvedli koncert 
v Vuhredu. 

V soboto, 24. 9. 2022, je v Vu-
hredu potekal glasbeno-literar-
ni dogodek Vračamo se. Šlo je za 
preplet vokalne glasbe in poezije 
Mihaele Mravljak, katere besedila 
močno nagovarjajo zborovodjo 
Daniela Tementa, saj je uglasbil 
že kar nekaj verzov omenjene pe-
snice. Med najbolj izvajanimi, ki jo 
prepeva Komorni zbor Kor, je rav-
no skladba Vračamo se, ki je bila 
tudi naslovna skladba večera. Z njo 
se je zbor predstavil tudi na nekaj 
tekmovanjih, kjer je vedno požela 
odlične kritike strokovnih komisij.  

Vokalna skupina PopKORn je 
zapela dve uglasbeni poeziji, in si-
cer Včasih in Moli kdaj zame. Obe 
skladbi sta v Vuhredu zazveneli še 
posebej lepo, saj se je dalo čutiti 
naklonjenost domačinov, ki so bili 
s pesnico Mihaelo Mravljak tesno 
povezani. 

Poleg omenjenih Mihaelinih 
pesmi pa je Komorni zbor Kor izve-

Pevke in pevci Mešanega cerkve-
nega pevskega zbora sv. Marko KUD-a 
Markovski zvon so letošnjo pevsko se-
zono pričeli z aktivnim delom, ki se je 
po septembrskim korepeticijah nada-
ljevalo v številne oktobrske aktivnosti 
in se v novembru le še stopnjujejo.

Zbor se je namreč po večletnih ko-
lebanjih letos odločil prijaviti na Soz-
vočenja 2022, 10. regijski tematski kon-
cert srednješolskih in odraslih pevskih 
zasedb, in bil nanj tudi sprejet. Te dni 

pilijo še zadnje podrobnosti na pevskih 
vajah, saj bodo zbori iz Štajerske in Po-
murja na koncertu »pomerili« v soboto, 
19. novembra, v Domu kulture v Ljuto-
meru. Za pevce je omenjen projekt nov 
izziv, ki ga bodo s pridom izkoristili tudi 
na domačem božičnem koncertu na 
Štefanovo, saj so v svojem repertoarju 
izbrali Vrabčeve uglasbitve božjega 
rojstva, torej kolednice in druge pri-
redbe ljudskih božičnih skladb sloven-
skega skladatelja Ubalda Vrabca.

Ob vajah za omenjen 
projekt pa je zbor v okto-
bru nanizal kar nekaj pev-
skih nastopov. V nedeljo, 
9. oktobra, je nastopil na 
posvetitvi stalnega diako-
na Vlada Mara na Bresnici 
v tamkajšnjem prireditve-
nem prostoru. Ob prazno-
vanju 150-letnice so člani 
zbora pripravili Slekovčev 
večer, na dan slavja, v ne-
deljo, 23. oktobra, pa je 
zbor ob mogočnih orglah 
s pesmijo pospremil žu-
pnijsko slovesnost. Še isti 
dan je v popoldanskih 
urah nastopil na občinski 
reviji glasbenikov naše ob-
čine in na ta dan bil zaslu-
ženo utrujen.

Zadnjo oktobrsko ne-
deljo se je zbor na pova-
bilo etnomuzikologa dr. 
Engelberta Logarja iz žu-
pnije Suha na avstrijskem 
Koroškem odpravil na go-
stovanje v omenjeno župnijo in obči-
no. S petjem je sodeloval pri pozni sveti 
maši, po njej pa pripravil še krajši kon-
cert s predstavitvijo naše občine in de-
lovanja društva. Domačini so nas zelo 
prisrčno sprejeli in nas tudi pogostili. 
Ob tej priložnosti je čestitke izrekel tudi 
tamkajšnji župan Suhe. Z veseljem jim 

bomo vrnili gostoljubnost spomladi, 
ko bodo obiskali našo občino in naše 
kraje. Bili smo zelo zadovoljni s krajšim 
nedeljskim izletom na avstrijsko Koro-
ško, ki ga je na poti do cilja in tudi proti 
domu spremljalo toplo jesensko sonce.

Nika Rožanc

del še širok repertoar vokalne glasbe. 
Slišali smo lahko nekaj tehtnih tekmo-
valnih skladb sodobnih avtorjev, prav 
tako pa so publiko pobožali tudi prijet-
ni napevi priredb slovenskih ljudskih 
skladb. 

V lokalnem časopisu v Vuhredu je 
krajanka Vuhreda, upokojena učiteljica 
Frida Mravljak, zapisala takole: “Obisko-
valce je navdihnila poezija preminule 
sokrajanke Mihaele Mravljak. Poezijo 
so brali domačini in tisti, ki se radi vra-
čajo v Vuhred. Ob predstavitvi pesmi 
smo začutili njeno tenkočutnost, iskre-
nost in žlahtnost v plemenitenju njenih 

verzov. Posebej smo se razveselili go-
stov priznanega Komornega zbora Kor 
in skupine PopKORn pod vodstvom Da-
niela Tementa. Članica obeh zasedb pa 
je tudi naša krajanka Neža Tement. Ko 
pa so pevci zapeli uglasbljene Mihaeli-
ne pesmi, se je utrnila marsikatera solza 
domačinov.”

Vuhred je majhen kraj, objet z Dra-
vo in pohorskimi gozdovi na drugi stra-
ni, kljub vsemu pa je bil dogodek na 

visokem kulturnem nivoju. Med sklad-
bami zbora so krajani Vuhreda reciti-
rali Mihaeline pesmi, ki iz njihovih 
ust zvenijo tako pristno, saj so bili vsi 
z Mihaelo tako ali drugače povezani. 
In kot Vuhred objemata Drava in goz-
dovi, tako je večer minil v zlitju glasbe 
in poezije, ki sta združeni poskrbeli za 
vrhunski kulturni užitek. 

Neža Tement
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Aktivnosti Društva podeželskih žena občine Markovci

Foto: arhiv društva, Sonja Erlač
Spoznavale smo del naše prelepe Slovenije

Na Rogli med smrekovimi krošnjami

Predavanje pred začetkom peke

Udeleženke tečaja in naši izdelki

Od našega zadnjega pisanja smo bile 
članice društva precej aktivne. Ob 
praznovanju občinskega praznika 
smo vsem prisotnim na osrednji ob-
činski prireditvi postregle z jedmi, ki 
so jih pripravila društva. Ob prazno-
vanju Markovega smo poskrbele, da 
so se vsi prisotni lahko posladkali z 
okusnim domačim pecivom. 

V času korone smo članice društva 
že zelo pogrešale druženja, na katerih 
bi se zopet malo »načvekale«. Ker le-
tos ni bilo več posebne omejitve, smo 
se lahko zopet odpravile na strokovno 
ekskurzijo in spoznale del naše prele-
pe Slovenije. Na pot smo se odpravile 
13. junija 2022. Najprej smo se ustavi-
le na Pohorju in se na Rogli sprehodile 
po poti med krošnjami ter se povzpele 
na približno 37 metrov visok razgledni 
stolp. Gre za zelo zanimivo pot, viso-
ko med krošnjami smrek, kjer v živo 
občuduješ vrhove smrek, ki izgledajo 
zelo drugače, kot če jih opazuješ s tal. 
Pot je vključno z razglednim stolpom 
urejena tako, da se po njej lahko spre-
hodijo starejši obiskovalci, otroci ter 
invalidi na invalidskih vozički ali star-
ši z otroškimi vozički. Stolp ponuja 
360-stopinjski pogled daleč naokoli. 
Tisti najbolj pogumni se lahko s stolpa 
spustijo po toboganu, kar sta poskusili 
tudi dve naši članici, ki sta bili nad hi-
trim spustom navdušeni. Po povratku v 
dolino smo pot nadaljevale proti Žus-
mu in obiskale znano in cenjeno ekolo-
ško kmetijo Žurej, na kateri se ukvarjajo 
tudi s turistično dejavnostjo na kmetiji 
in kjer so nam pripravili okusno kosilo 
iz njihovih ekoloških surovin. Znani so 
po tem, da gostom postrežejo z doma 
pridelano hrano. Gospodinji zelo radi 
pripravita “jedi naših babic”, kot so: aj-
dov kruh, brezmesni ričet, ajdove žgan-
ce, zapečene štruklje, jabolčno čeža-
no s fižolom, proseno kašo, kozjansko 
pršjačo … Gospodar nam je z veseljem 
predstavil kmetijo in posebej izposta-
vil rejo  cikastega goveda in slovenske 
hladnokrvne pasme konj ter ekološki 
nasad jagodičevja. Kmetija Žurej je bila 
nekoč grajska pristava gradu Žusem, 
zato so se na kmetiji ohranili prostori 
grajske ječe, ki jih sedaj kot zanimivost 
pokažejo gostom, ki obiščejo kmeti-

jo. Zaradi tega je kmetija nekoč nosila 
ime Ječovo. Popoldan smo si ogledale 
še mestece Šentjur, ki je polno zanimi-
vosti in vredno ogleda. Sestavljata ga 
dva med seboj povezana dela: Zgornji 
trg, staro srednjeveško jedro, in Spodnji 
trg, ki je nastal po letu 1846, ko je čez 
Šentjur stekla južna železnica, s katero 
je mesto dobilo tudi železniško posta-
jo. Ogledale smo si še dve zanimivosti. 
Najprej smo obiskale Ipavčevo hišo, 
kjer so nam predstavili življenje in delo 
znanih skladateljev in zdravnikov iz 
družine Ipavec in si ogledale razstavo o 
njihovem življenju. Naše popotovanje 
smo zaključile z ogledom muzeja južne 
železnice, ki je s svojim prihodom moč-
no spremenila življenje v takratnem 
Šentjurju. Celoten dan je minil v prijet-
nem vzdušju, saj smo ob spoznavanju 
zanimivosti imele tudi precej časa za 
druženje in klepetanje.

V poletnem času se nismo veliko 
družile. Nekatere smo se odpravile na 
dopuste, da smo si nabrale nove ener-
gije in dobile ideje za naše nadaljnje 
delo. Druge so poletje preživele v obje-
mu domače sence in skušale preživeti  
včasih neznosno vročino v krogu do-
mačih in prijateljev.

Hitro se je približala jesen in spravi-
lo pridelkov, ki jih je bilo zaradi močne 
suše nekoliko manj. Članice društva so 
zopet poskrbele za dobro hrano v času 
trgatve v občinskem vinogradu. Za 
trgače so pripravile malico ob prihodu 
in nato še okusno kosilo, na katerem se-
veda ni smel manjkati pohan piščanec.

V sklopu projekta Ptujski trojček 
avtohtone sorte čebule, česna in fižola, 
katerega partner je tudi naše društvo, 
smo pripravile pogostitev in predsta-
vitev projekta na Ptuju ob dnevu KGZ 
Ptuj. Skuhale smo fižolov golaž, ki so ga 
lahko poskusili udeleženci zavodske-
ga praznovanja ter pripravile razstavo 
česna in čebule ter prisotne seznanile 
o pomenu pridelave avtohtonih sort in 
njihove uporabe v kulinariki. V sklopu 
tega projekta je v Stojncih potekala de-
lavnica konzerviranja čebule, česna in 
fižole. Ker je bilo število mest omejen, 
bomo delavnico še ponovile v spomla-
danskem času, če bo dovolj zanimanja.

V soboto, 22. 10. 2022, smo članice 
društva okrasile farno cerkev in spekle 
pecivo ter v nedeljo po maši pogostile 
udeležence svete maše ob praznovanju 
150. obletnice posvetitve cerkve.  

V jesenskem času smo že pospra-
vile večino pridelkov z vrtov in njiv ter 
posadile že nekaj za naslednje leto. Se-
daj bomo ponovno imele več časa, da 
se dobimo na kakšnem tečaju. Tako se 
nas je v torek, 25. 10., skoraj 30 zbralo 
na tečaju peke jabolčnih sladic v ga-
silskem domu v  Borovcih. Pripravile 
smo 10 različni sladic, ki so vse bile 
zelo okusne, recepte pa bomo seveda s 

pridom uporabile pri pripravi sladic za 
svoje najdražje. Z izobraževanji bomo 
v jesensko-zimskem času nadaljevale. 
Zopet se bomo dobivale v Novi vasi in 
se sproščale pri izdelavi različnih ročno-
delskih izdelkov. Vse, ki vas naše delo 
zanima, vabim, da povprašate članice 
društva po vaseh o naših aktivnostih in 
se nam pridružite. Vesele bomo vsake 
nove članice. Želele bi, da se nam pri-
družite tudi mlajše. Odprte smo tudi za 
nove predloge in nove aktivnosti.

Članice upravnega odbora
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Markovski folklorniki s polno paro v novo sezono
Po kratkem poletnem oddihu smo člani folklornega 
društva Anton-Jože Štrafela Markovci znova popri-
jeli za inštrumente, obuli plesne čevlje in si ogreli 
glasilke. Zaplesali smo namreč v novo sezono, ki bo, 
kot je to že pokazala, pričala o zagonu in vztrajnos-
ti naših članov ter o njihovi ljubezni do ohranjanja 
kulturne dediščine.

Ljudske pevke so se že avgusta odzvale na pova-
bilo Društva upokojencev Turnišče in sodelovale na 
srečanju ljudskih pevcev. V oktobru so zapele na sre-
čanju ljudskih pevcev in godcev v Tržcu, kamor so jih 
povabili Fantje iz Jurovc. S pesmijo so obogatile tudi 
sprejem krvodajalcev pri županu. Mesec so zaključile 
s petjem na občinski reviji, 23. oktobra. Trenutno se 
ukvarjajo s pripravo zbornika ob 50. obletnici ustano-
vitve sekcije ljudskih pevk, ki jo bodo praznovale 7. 
februarja naslednje leto.

Pevke ljudskih pesmi Kitice so septembra kot gostje 
sodelovale na koncertu ob 20. obletnici znanih ljud-

skih pevk iz Podlehnika, Trstenk. Poleg tega so tudi one 
23. oktobra nastopile na občinski reviji v Markovcih. 
Kitice so znova dokazale, da se trud, močna želja po 
uspehu in trdo delo venomer poplačajo. Izbrane so 
namreč bile na državno revijo poustvarjalcev glas-
benega izročila Slovenije “NAPEV-ODSEV”, ki bo v 
soboto, 19. novembra 2022, v Artičah. Nastopile bodo 
ob boku devetim najboljšim skupinam pevcev ali 
godcev v Sloveniji, torej gre za velik dosežek društva, 
na katerega smo lahko zelo ponosni. Folklorniki jim 
za to iskreno čestitamo in zanje že držimo pesti.

Godci ljudskih viž pridno razširjajo svoj repertoar. 
Na občinski reviji so se predstavili s skladbama Zlata 
Praga in Dedkova polka.

Plesna skupina pridno in veselo nadaljuje s petko-
vimi vajami. Za nami je že prijeten nastop na letnem 
koncertu folklorne skupine KD Rogoznica, kamor so 
nas povabili v goste. Lucija, Nejc in Nika so s prebira-
njem odlomkov iz župnijske kronike 22. oktobra po-
pestrili kulturni večer, posvečen Mateju Slekovcu, du-

hovniku in kronistu pri sv. Marku. 
Lea K. in Metod sta udeleženca 
seminarja JSKD za glasbenike v 
folklornih skupinah, kjer bosta raz-
širila svoje že tako obsežno znanje.

Plesalci se trenutno intenzivno 
pripravljamo na sodelovanje na 
koncertu komornega zbora Glasis, 
ki bo zaznamovan s projektom Zvo-
ki Slovenije. 17. in 19. novembra 
ob 19. uri boste v Dominikanskem 
samostanu na Ptuju tako lahko 
priča prepletu več smeri slovenske 
kulture dediščine, ki bodo kljub 
svoji različnosti stkane v harmonič-
no celoto in bodo tako sestavile ce-
lostno zgodbo o zvokih Slovenije.

Vseh prihajajočih projektov 
se folklorniki veselimo in komaj 
čakamo, da se soočimo s števil-

nimi izzivi, ki nam jih prinaša ta sezona – od novih 
plesnih korakov in na novo naučenih ljudskih viž 
in pesmi, pa do novih spoznanj o zgodovini naših 
krajev in širših znanj o glasbi v folklorni dejavnosti.  
Bolj in bolj se zavedamo, da trdo delo in trud, pred-
vsem pa zagon in vztrajnost vselej obrodijo sadove, 
poleg tega pa pletejo tudi močne prijateljske vezi.

Lea Roškar
Foto: ADR
Ljudske pevke so s petjem popestrile sprejem krvodajalcev pri županu.

Foto: NR
Plesna skupina je v gosteh nastopila na koncertu folklorne 
skupine KD Rogoznica.

Drobtinice ob svetovnem dnevu hrane
Če kruhek pada ti na tla, poberi in po-

ljubi ga.
Ljubezen in hrano moramo deliti, ne 

pa ju zapravljati.

Ob svetovnem dnevu hrane, ki smo 
ga obeležili 16. oktobra smo po dvo-
letnem premoru smo že tradicionalno 
organizirali “Drobtinice”. Podmladek RK 
v osnovni šoli je z mentorjem učiteljem 
Milovanom Miluničem in s pomočjo 
članic Občinske organizacije Rdečega 
križa in župnijske Karitas pripravil štiri 
stojnice po vaseh: pred trgovino Špic 
Tuš market v Markovcih, Mercatorjem 

Foto: Marija Prelog
Podmladek RK iz osnovne šole s prostovoljkami 
OORK in župnijske Karitas na vseh štirih 
lokacijah v občini

v Bukovcih, trgovino Natura v Stojncih 
in pred mesnico Spirala v Novem jorku. 
Pekarni Grosuplje in Strnad sta donira-

li zelo dober kruh, pekarna Kolamerca 
je donirala njihove različne proizvode, 
naše domače kmetije Mihec iz Stojn-
cev, Veršič iz Nove vasi, čebelarstvo Pe-
trovič, prostovoljke RK in Karitas in še 
kdo, pa so prispevali različno zelenjavo 
in druge pridelke. 

Čeprav je sobotno jutro bilo sprva 
megleno in turobno, se je proti deseti 
uri zjasnilo in pred nami je bil lep dan. 
Šolarji so na omenjenih stojnicah ži-
vahno ponujali izdelke mimoidočim. 
Bilo jih je prav z veseljem opazovati. 
Preštevali so prostovoljne prispevke 
in bili z dobljenim zelo zadovoljni, saj 
se je zbralo nekaj čez 1000 €. Šolarjem 
smo razložili, da dobljeni znesek na-
menjamo osnovni šoli za izvedbo šole 
v naravi, ki predstavlja visok strošek fi-
nančno ogroženim staršem. 

Pomembno je, da se otroci učijo 
dobrodelnosti in humanitarnosti s po-
močjo odraslih in tako gradijo dobro in 
pošteno družbeno okolje.

Podmladek RK se iz srca zahvaljuje 
vsem donatorjem za njihove prispevke, 
saj brez njih ne bi bilo mogoče izvesti 
Drobtinic, ter podjetju Han Špic in se-
veda vsem obiskovalcem stojnic, ki ste 
prispevali prostovoljne prispevke.

Marija Prelog
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Zabavna tradicija Koroške

Kdor je v družbi plemenitih ljudi, ni nikoli sam 

Foto: Marija Prelog 
Skupno druženje RK Gorišnica in Markovci pred katedralo sv. Petra in Pavla v mestu Pecs na 
Madžarskem

Krvodajalci, člani OORK in župnijske 
Karitas smo bili zelo veseli povabila 
naše sosede OORK Gorišnica, da se 
skupaj z njimi odpravimo na skupno 
enodnevno druženje. S predsednico 
OORK Gorišnica Danico Ambrož sva 
bili enotnega mnenja, da je po nekaj-
letnem premoru zdaj pa res čas, da si 
tudi prostovoljci, ki želimo vedno po-
magati drugim, vzamemo čas zase. 

Tako smo se skupaj v ranem so-

botnem jutru, 22. oktobra, odpeljali 
proti Lendavi, nato pa čez mejo na Ma-
džarsko, da si ogledamo njihovo ču-
dovito mesto Pecs. Kljub rani uri smo 
si na avtobusu dali duška s klepetom, 
si izmenjali poročila o delu pomoči v 
koronskem času, saj se občinski sose-
di že dolgo nismo družili. Okoli devete 
ure smo si privoščili dobro malico in se 
nato odpeljali proti Pecsu.

Mesto Pecs je peto največje mesto 
na Madžarskem, zgrajeno na pobočjih 

hribovja Mecsek na jugozahodu države 
blizu meje s Hrvaško. Je upravno in go-
spodarsko središče baranjske županije 
in sedež rimskokatoliške škofije. Leta 
2010 je bilo razglašeno za eno izmed 
evropskih prestolnic kulture. Zaradi šte-
vilnih muzejev so mesto razglasili tudi 
za mesto muzejev. Je tudi pomembno 
univerzitetno mesto, saj je njihova uni-
verza bila prva na Madžarskem.

Z vodičko smo se odpravili na ogled 
mesta, ki nas je prevzelo s svojo bogato 
zgodovino. Najprej smo se odpravili v 
katedralo sv. Petra in Pavla, kjer nas je 
prevzela že zunanjost, njena notranjost 
s pridihom orienta pa nas je osupnila 
z bogato umetnostjo. Mesto je znalo 
ohraniti pomembne mejnike zgodo-
vine od rimskih katakomb, mošeje, si-
nagoge … Nazadnje smo si ogledali še 

muzej  keramike, ki je posvečen družini 
Zsolnay, ki je dosegla svetovni sloves 
s svojimi izdelki iz keramike ob koncu 
19. stoletja. Ko smo si ogledovali izdel-
ke keramične umetnosti, smo se čudili 
mojstrovinam keramike, ki so ohranje-
ne več kot sto let. Tako je mesto ustva-
rilo Zsolnayevo kulturno četrt, kjer je v 
nekdanji tovarni center z razstavnimi 
prostori, trgovinami, galerijami in de-
lavnicami domače obrti.

Ko smo potovali proti domu, smo 
bili enotnega mnenja, da smo preživeli 
čudovito soboto brez dežja, kjer smo 
spoznali čudovito madžarsko mesto, se 
naklepetali, zapeli in preživeli nadvse 
lep dan. Sedaj še bolj drži rek iz naslo-
va: kdor je v družbi plemenitih ljudi, ni 
nikoli sam. 

Marija Prelog

Strokovna ekskurzija članov TD Občine Markovci
Člani TD Občine Markovci smo se 

po tradiciji v jesenskem času odpravi-
li na dvodnevno strokovno ekskurzijo, 
tokrat na Koroško. Sodelovanje na sej-
mu AlpeAdria v maju mesecu nam je 
prineslo kar nekaj stikov s predstavniki 
drugih društev in agencij. V pogovoru s 
predstavnico TA Go turizem in jeziki iz 
Slovenj Gradca smo spoznali, da nam 
ponujajo zanimivo in zabavno izkušnjo 
spoznavanja dobrih praks v turizmu, 
kar je tudi cilj takšne ekskurzije. Na 
eni strani člani in podporniki spozna-
jo primere dobrih praks, na drugi stra-
ni pa preko zabave in medsebojnega 
spoznavanja tako članov društva kot 
tudi ponudnikov storitev povezujemo 
oboje. Rezultat takšnega povezovanja 
bo tudi skupina koroških splavarjev, ki 
pride na obisk v naše kraje 3. decembra 
2022.

Ob lepem sončnem vremenu smo 
se po znameniti obdravski cesti 8. ok-
tobra 2022 odpeljali proti Koroški, na-
tančneje proti Gortini pri Muti, kjer 

nas je po prijetnem okrepčilu in mali-
ci pričakal g. Marjan Kos, naš vodič. Po 
spoznavanju smo se odpeljali do vasi 
Libeliče, ki ima v zgodovini slovenstva 
pomembno mesto, saj je v vasi le pe-
ščica ljudi z bojem in vztrajnostjo po 
plebiscitu ohranila vas slovensko. Bo-
gata plebiscitna zbirka in odlično vo-
denje vodnika nas je spomnila na boj 
vaščanov za priključitev k matični do-
movini in na pomembne posameznike, 
ki so vas ohranili slovensko, mejo pa 
premaknili na rob vasi.  Ogledali smo 
si tudi staro župnišče, ki je lepo obnov-
ljeno in kjer imajo lepo urejeno staro 
šolsko učilnico in črno kuhinjo. Spreho-
dili smo se do cerkve sv. Martina in eno 
največjih kostnic pri nas ter uživali z le-
pimi pogledi preko meje do Koralp na 
avstrijski strani. Po dolini reke Bistrice 
smo se odpeljali do ekološke kapelice, 
ki je narejena iz popolnoma naravnih 
materialov iz okolice. Ta krasna dolina 
je enkraten primer škodljivega vpliva 
človeka na naravo. Spoznali smo pro- Foto: arhiv društva
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90 let Vladimirja Korošca

Foto: DV
Zadnjo oktobrsko soboto so se člani Župnijskega pastoralnega sveta Župnije sv. Marko, člani zakonske skupine, Karitasa in ostali ožji 
sodelavci cerkve odpravili na strokovno ekskurzijo po Prekmurju. Med drugim so si ogledali bogato neobaročno beltinsko cerkev sv. 
Ladislava z grobnico grofov Zichy, ki so bili zadnji lastniki gradu v Beltincih, od koder je fotografija. 

Foto: osebni arhiv, Kaissa
Vladimir Korošec je 28. oktobra praznoval zavidljivih 90 let.

Mlinarja Vladka Korošca poznamo po vselej nasmejanem 
obrazu in pozdravu; “Ja, kak je kej zej?”

blematiko, ki je nastala zaradi gradnje akumulacijske-
ga jezera v občini Sobota in vpliv le-te na vodostaj 
reke Bistrice, gospodarstvo Bistriškega jarka in na 
naravo. Po gozdu smo se sprehodili do Sedelnikove-
ga slapa, ki je s 23 m najvišji slap na Kozjanskem. Po-
časi smo se odpravili na našo izhodiščno točko v pri-
stan pri Gortini, kjer so nas že čakali razigrani flosarji z 
njihovimi frajlami, nam za dobrodošlico ponudili šilce 
in kruh s soljo in nas ob zabavnem programu in pra-
vem flosarskem golažu popeljali po reki Dravi. V svo-
jih zanimivih zgodbah o življenju flosarjev so omenili 
tudi naše kraje. Pričakala nas je ponudba, ki je pestra, 
zanimiva, zabavna in ima zaključeno vsebino. Prav 
takšna bi se dala prenesti v naše okolje in popestrila 
turistično okolje občine in okolice. Naša vodnica, ki 
se nam je pridružila, nas je vodila do Slovenj Gradca 
in nam predstavila bogato in zanimivo zgodovino in 
gospodarstvo tega lepega mesta. Sprehodili smo se 
po trgu in si ogledali sadjarsko razstavo in cerkev sv. 
Elizabete, nato pa se sprehodili mimo znamenitega 
Venetskega konja umetnika Oskarja Kogoja na Glav-

nem trgu in se počasi odpravili do hotela, kjer smo 
imeli večerjo in prenočili.

Drugi dan smo po zajtrku presenečeno ugotovi-
li, da je naša vodička zelo znana ga. Hermina Šegovc 
pevka Štirih kovačev, uradno (vpisano v Guinessovo 
knjigo rekordov) najstarejše delujoče glasbene za-
sedbe na svetu. Ob prijetnem vodenju in spominih s 
številnih nastopov (tudi tistih v naših krajih) smo se 
odpravili naprej. Iz Dravske doline smo se odpravi-
li na stičišče treh dolin Koroške, kjer nas je pričakal 
gospodar Marko Kogelnik (sošolec iz časov srednje 
šole), s katerim sva se srečala po več kot 40 letih. Na 
zabaven način nam je ob pokušnji suhomesnatih iz-
delkov predstavil svojo 140 ha veliko kmetijo in nas 
s turističnim vlakom popeljal po posestvu do velike 
obore, v kateri je čudoviti lovski muzej s kapitalskimi 
primerki divjadi iz celega sveta. Zbirka ima neprecen-
ljivo vrednost. Koroška ima tudi veliko tradicijo pri-
delave in predelave hmelja in hmeljarstva. V moder-
nem  degustacijskem centru so nam ob kvalitetnem 
predstavitvenem filmu Time Brewery piva le to dali 

tudi poskusiti in navdušeni smo bili nad okusi Blon-
de Ale 5 o' clock, Pale Ale 8 o' clock, Brown Ale 10 o' 
clock ... Naše raziskovanje smo po skupnem tradicio-
nalnem koroškem kosilu zaključili v priznani gostilni 
v Vuzenici in se polni vtisov zadovoljni odpeljali proti 
domu. Veseli smo bili, da se je ekskurzije udeležil tudi 
g. župan Milan Gabrovec in podžupan g. Kostanjevec 
in verjamem, da sta opazila marsikatero podobnost 
z našim okoljem, kljub temu da smo iz ravninskega 
dela naše lepe Slovenije.

Vsi udeleženci smo polni vtisov na poti proti 
domu ugotavljali, da lahko gostu ponudimo malo 
znamenitost, ki jo moramo pravilno predstaviti in 
postane velika. V naših krajih imamo velike in po-
membne znamenitosti ter čudovite zgodbe, ki jih 
moramo samo povezati in bodo postale zanimive. Ne 
smemo razmišljati v negativni smeri, kajti imamo kaj 
ponuditi, naši občani pa so gostoljubni in delovni, kar 
moramo izkoristiti.

Franc Brodnjak,
predsednik TD Občine Markovci

Po preteklih dveh letih, ko smo vsi bili precej ope-
harjeni druženj in praznovanj, je sedaj le nekoliko 
drugače. Tako je priložnost za praznovanje svojega 
rojstnega dne imel tudi Vlado Korošec, Rdečkov Vlad-
ko, iz Zabovcev. Slavil je zavidljivih 90 let, ki mu jih 
pravzaprav nihče ne pripiše, saj še vedno čil in zdrav 
pohajkuje po mlinu, od koder ga marsikdo pozna. 
Tam ga lahko srečamo v delavskem plašču, s čepico na 
glavi in vedrim nasmehom na obrazu. To je zagotovo 
njegov drugi dom, če ne mnogokrat celo prvi. Večino 

svojega življenja je namreč namenil prav mlinarstvu 
oziroma je vsa druga področja življenja prilagajal in 
podrejal delu v mlinu. Poklic mu je bil skorajda polo-
žen v zibko, saj je že kot otrok lahko spremljal gradnjo 
prvotnega mlina, ki ga je leta 1939 začel postavljati 
njegov oče Jožef. Mlin je bil dokončan v času vojne 
in je začel delovati leta 1946, a so ga takratne oblasti 
leta 1948 zaprle in prepovedale vstop tudi domačim. 
Že takrat je Vlado pokazal svojo vztrajnost, močno 
voljo in trdnost, saj je mlin leta 1955 vzel v najem in 
leta 1960 takorekoč lasten mlin odkupil od države. Še 
naprej je uspešno krmaril skozi dobre in manj dobre 
čase, podjetje razvijal ter posodabljal in ga s ponosom 
predal svojemu sinu, ki že prav tako ima nasledstvo. 

Ob pogostu garaškem delu v mlinu je spoznal svojo 
življenjsko sopotnico Matildo, ki mu je v trdno opo-
ro že več kot 60 let. Ustvarila sta si družino s hčerko 
Miro in sinom Danijem, kasneje dobila vnuka in vnu-
kinjo, sedaj pa jima nasmeh na obrazu narišejo obiski 
štirih pravnukov. Ne glede na to, koliko dela je imel, 
je vedno našel čas tudi za prijatelje, udejstvovanja 
v lokalni skupnosti in za delovanja v raznih društvih 
in sekcijah. Tako si je skozi življenje prislužil različna 
priznanja in plakete. Eno izmed pomembnejših mu je 
leta 2017 predal predsednik države, Borut Pahor, in si-
cer priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
za najstarejšega obrtnika. Ob vsem tem je vedno bil 
človek, ki je znal in še vedno zna vsakemu prisluhniti, 
ga skuša razumeti in mu kdaj po potrebi dati moder 
nasvet ter ga vzpodbuditi s prijazno besedo. Iz njega 
veje večni optimizem in smisel za humor. Še vedno se 
sprašuje: »Kaj bo takrat, ko bom jaz stari?« Prav zato 
mu vsi najbližji želimo predvsem zdravja z željo, da si 
bo isto vprašanje postavljal tudi čez deset let. 

Tamara Pilinger Korošec
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Uspešna prvenska trgatev

Pohod PD Prvenci-Strelci 

Najlepše jesensko opravilo je čas 
obiranja grozdja, trgatev. Trgatev je ne-
koč je veljala za velik  praznik vinograd-
nikov. Nekateri se trudijo tradicionalne 
običaje ob trgatvi ohranjati še danes. 
Čas trgatve je odvisen od vremena in 
zrelosti grozdja. Že kar nekaj let trgatve 
potekajo že v mesecu avgustu. Včasih 
je bilo povsem drugače; trgatev je bila 
šele v mesecu oktobru − zato se mesec 
oktober tudi imenuje vinotok.

Foto: MB

Foto: MB

Letošnja trasa pohoda članov Pros-
vetnega društva Prvenci-Strelci je bila 
iz Prvencev preko polja v Dornavo, kjer 
smo si ogledali in spoznali zgodovino 
dornavskega gradu. Vsi smo z zanima-
njem prisluhnili predstavitvi življenja 
gospode skozi zgodovino obstoja gra-
du. Seznanili smo se z veliko zanimivi-
mi podatki in ugotovili, da je nadvse 
bogata tudi notranjost gradu, ki pa še 
potrebuje veliko časa, da se bo vsaj del-
no približala podobi iz preteklosti. Zelo 
veliko so že restavrirali, da bi se pribli-

žali   podobi tistih časov. Škoda, da smo 
tako blizu, a premalo poznamo oziro-
ma nismo vedeli, kakšno pomembno 
zgodovinsko središče zgodovine naših 
prednikov je bilo v tem gradu.

Sledil je odhod v domačo vas, kjer 
smo dan zaključili v prosvetni dvora-
ni. Čakala nas je topla malica in dobro 
vino. Harmonika in trobenta sta do-
dobra nabrusila pete nas, že izmučenih 
pohodnikov.

 Ivan Golob

Prvenski kletarji smo z letošnjo 
trgatvijo zelo zadovoljni, saj so brajde 
zelo lepo obrodile. Dan trgatve je tudi 
za nas poseben dan. Nabrali smo pol-
no kad grozdja, naprešali pa prav tako 
poln sod mošta. Po opravljenem delu je 
sledil veseli del; za dobro hrano in pija-
čo je poskrbel Vaški odbor Prvenci.

 
  Ivan Golob

Blagoslov v čast sv. Izidorju
V nedeljo, 2. oktobra 2022, smo se 

po dveh letih v čast svetemu Izidorju, 
zavetniku kmetov in delavcev, člani Ko-
njeniškega društva Nova vas pri Mar-
kovcih in njegovi simpatizerji podali na 
panoramsko vožnjo. Ob 10. uri smo se 
udeležili sv. maše ter blagoslova pred 
farno cerkvijo sv. Marka. Nato je sledi-
la vožnja po vaseh občine Markovci do 
našega člana Janeza Veseliča v Borovce. 
Tam smo si ogledali razstavo starodob-
nikov, zatem pa je sledila pogostitev in 
zaključek. Srečanje sta popestrila naša 
stalna muzikanta Milana s harmoniko 
in baritonom.

Hvala vsem, ki ste se od blizu in da-
leč udeležili srečanja, ter vsem, ki ste 

nam pripomogli pri organizaciji prire-
ditve.

Konjeniški pozdrav
Anton Kekec, predsednik
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Zaključek kegljaške lige DU Markovci

Foto: arhiv 

Sekcija kegljačev Društva upoko-
jencev Markovci je bila v oktobru na 
vrsti za organizacijo zaključka lige v 
kegljanju s kroglo na vrvici Poetovio 
2022. Zaključek, ki je bil dobro organi-
ziran in tudi izpeljan, smo organizirali 
v Stojncih. Začetek smo popestrili s 
kegljaško himno, nato pa nadaljevali s 
prijetnim in nepozabnim druženjem. V 
naše vrste še vedno vabimo nove člane, 
da se nam pridružijo in povečajo ekipe.

V oktobru smo se člani DU srečali še 

enkrat, in sicer na kostanjevem pikniku 
za naše člane, prav tako v Stojncih. Vse, 
ki se srečanja niste udeležili,  vabimo: 
ne čakajte doma, izkoristite vsako pri-
ložnost za druženje, ki jo društvo po-
nuja. Z vašo udeležbo dokažete, da naš 
trud ni zastonj.

Za vse prireditve in organizacijo se 
zahvaljujemo predsedniku DU Markov-
ci, Tonetu Majeriču.

Janez Zmazek

Kegljaška
(Janez Zmazek)

Kegljači smo mi prijatelji si,
čeprav smo vsi iz sosednjih vasi.

Keglje podiramo, da se iskri,
riba tudi včasih naj ne sfali.

Napeto vsak gleda, kam krogla leti,
al bo podrla devet ali tri.

Kaj moreš zato, če sreče ni blo,
mogoče pa drugič bolje bo šlo.

Smo vesele narave, vesel’ga srca,
se družimo radi, če se le da.

Zato pa veselo zapojmo si zdaj,
z vincem nazdravimo kegljači sedaj.

Ljubo Jurič s.p.
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Oktober, mesec požarne varnosti

Kviz gasilske mladine

Aktivnosti gasilskih veteranov OP Markovci

Ob mesecu požarne varnosti smo tudi letos ga-
silci PGD Markovci obiskali naše najmlajše v vrtcu 
Markovci. Po dogovoru je naš obisk bil razdeljen v tri 
sklope. V ponedeljek, 10. 10. 2022, smo jim predstavili 
temo ogenj-požar. Razčlenili smo razliko med ognjem 
in požarom ter, otroci pa so spoznali še ročne gasilne 
aparate ter gasilca v popolni zaščitni opremi. Ker je 
letošnja tema meseca požarne varnosti baterije, kot 
so v telefonih, avtomobilih, skirojih, kolesih, igračkah 
itd., smo naše najmlajše seznanili z nevarnostmi, ki se 
pogosto pojavljajo z nepravilnim rokovanjem le-teh 
in kako pomembno je uporabljati polnilec, ki je name-
njen določenim baterijam. V sredo, 12. oktobra 2022, 
smo organizirali dan odprtih vrat za naše najmlajše 
v gasilskem domu. Tukaj so spoznali gasilska vozila z 
opremo in z različnimi zaščitnimi oblekami, sami pa 
so lahko preizkusili čelade, ročnike, cevi … Naši ga-
silci pa so demonstrirali vajo reševanja z vrvmi, nad 
katero so bili vsi zelo navdušeni.

V petek, 14. oktobra 2022, smo se zopet odpravili 
v vrtec, kjer smo prikazali gašenje z ročnimi gasilnimi 
aparati, ki so primerni in ki se običajno ne uporabljajo 
na odprtem terenu. Po ogledu gašenja so otroci po-

Foto: Franc Prelog
Spuščanje po reševalni vrvi

Foto: arhiv

Foto: SIP TV

Ciljanje tarče

skušali črpati brentačo in podreti tarčo, prav tako pa 
so poizkušali rokovati z ročnikom z visokim tlakom.

Franc Prelog,
predsednik PGD Markovci

V nedeljo, 16. oktobra, je na Ptuju 
potekal 16. kviz mladine OGZ Ptuj in 4. 
kviz mladine GZ Gorišnica. 

Iz Prostovoljnega gasilskega 
društva Markovci so sodelovale štiri 
ekipe. Ekipi najmlajših PIONIRJEV in PI-
ONIRK so sestavljali Teo Lepoša, Florjan 
Vrtačnik, Nika Gajšt ter Marija Vrtačnik, 
Sara Hvalec in Naja Marn. Ekipo MLA-
DINCEV so sestavljali Val Porić Prelog, 
Timotej Vrtačnik ter Žiga Gajšt, ekipo 
gasilcev PRIPRAVNIKOV pa Sofija Vrtač-
nik, Teodora Sitar ter Jan Forštnarič. 
Vsako ekipo je spremljal po en mentor. 

Z intenzivnim učenjem in praktični-
mi vajami smo pričeli 14 dni pred kvi-
zem. Z vsemi ekipami smo se dobivali 
vsak dan in tako so mladi gasilci pilili 
svoje znanje o gasilstvu, gasilski zgo-
dovini ter prvi pomoči. Prav tako smo 
ponovili različne vaje gasilske spret-
nosti in vozle. Tako mladi gasilci prido-
bijo ogromno znanja že s pripravami 

na kviz, ki jim pride prav v vsakdanjem 
življenju. 

Na kvizu je iz OGZ Ptuj sodelovalo 
kar 25 ekip. Prav vse naše 4 ekipe so na 
kvizu dosegle odlične rezultate. Pionir-
ke ter gasilci pripravniki so dosegli 3. 
mesto in tako smo v domače društvo 
prinesli 2 bronasti priznanji in 6 medalj. 
Na vse 4 ekipe smo izredno ponosni ter 
jim še enkrat čestitamo za udeležbo na 
kvizu in dosežen uspeh.

Mladi gasilci in gasilke so nam še 
posebej v ponos, zato bomo z vode-
njem in prenašanjem znanja nanje, 
učenjem predvsem medsebojnega pri-
jateljstva in pomoči intenzivno nada-
ljevali tudi v prihodnje. Zavedamo se 
namreč, da so prav ti »ta mladi« gasilci 
še kako pomembni za ohranjanje in de-
lovanje društva v prihodnje.

Z gasilskim pozdravom »NA PO-
MOČ«.

Petra Štrafela

Občinsko poveljstvo Markovci 
združuje deset gasilskih društev, osem 
iz občine Markovci, iz občin Cirkulane 
in Zavrč pa po eno gasilsko društvo. V 
vseh desetih društvih je okrog sto pet-
deset  veteranov in veterank, v vseh 
društvih je tudi predsednik komisije za 
delo z veterani. 

Delo komisije veteranov v OP Mar-
kovci je zelo aktivno. Slišati je, da se bo 
naslednje leto ustanovila tekmovalna 
ekipa veteranov PGD Bukovci. Vodje 
komisij po društvih se redno dobiva-

mo na sejah, kjer se dogovarjamo o 
aktivnostih dela z veterani. Želimo si 
predvsem, da bi po društvih obiska-
li tiste veterane in veteranke, ki se ne 
morejo udeleževati vseh aktivnostih, ki 
potekajo v društvih. Ravno tako je želja, 
da bi bili vsi veterani enako in pravilno 
označeni na svečanih uniformah ter da 
bi nas društva vključevala v aktivnosti, 
ki jih imajo po programih skozi leto. 

Letošnje pokoronsko leto je bilo 
zelo aktivno na področju druženja z 
veterani. Imeli smo srečanje v Spuhlji, 

ekskurzijo oziroma ogled 
Gasilske olimpijade v Celju 
in oktobrski piknik v Stojn-
cih. Slednji je bil namenjen 
druženju starejših gasilcev. 
Udeležilo se nas je preko 
devetdeset veteranov iz 
vseh treh občin. 

Zelo nam je všeč in 
hvala, da nam društva, OP 
Markovci, Občina Markovci 

ter OGZ Ptuj omogočajo, da lahko izpe-
ljemo vse zastavljene programe dela z 
veterani čez leto.

Drage gasilske veteranke, veterani, 
tudi vam hvala za vaš doprinos in dobra 

dela v gasilstvu. S svojim prostovoljnim 
delom ste v preteklosti ustvarili veliko, 
za kar smo vam zelo hvaležni.

Ivan Golob,
vodja veteranov OP Markovci
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Vaški kostanjev piknik

Ribiči DU Markovci tretji v 
državi

Ivan Lesjak - Bec

Foto: arhiv

Foto: osebni arhiv

Foto: arhiv društva
Predsednik ŠRD Markovci Branko Kostanjevec, Jože Majcenovič, vodja ekipe Franc Bromše, Stanko 
Petrovič, Ivan Lesjak in Dušan Horvat.

V soboto, 8. oktobra, je vaški odbor Markovci 
organiziral vaški piknik. Udeležba je bila presenet-
ljivo zadovoljiva. Ker nas je že pobožala jesen, na 
pikniku ni manjkalo niti kostanjev. Vaščani so se 
med seboj podružili, poklepetali, se poveselili in 
uživali ob pečenem kostanju. Kletarji so s seboj pri-
nesli tudi kakšen liter mošta za pokušino, ki se je 
lepo podal k pečenemu kostanju. Ko je padel mrak, 
smo zakurili tudi ogenj, ob katerem smo se greli, 
otroci pa so si pekli penice. Druženje se je zavleklo 
pozno v noč.

Petra Štrafela

Ribiški člani DU Markovci tekmuje-
jo v spodnjepodravski ligi rib s plovcev. 
V lanskem letu  so z osvojenim prvim 
mestom pridobili pravico sodelovati na 
državnem prvenstvu in postali držav-
ni prvaki. Tudi letos so se nadejali po-
dobnih aktivnosti in 13. septembra pri  
Šmartinskem jezeru pri Celju tekmovali 
s še 13 ekipami iz celotne Slovenije. Žal 
se tekmovanje ni izšlo po željah tekmo-
valcev in tako sta se pred DU Markovci 
uvrstili dve ekipi, na drugo mesti DU 

Ptuj in na prvo DU Celje. Markovčani so 
torej osvojili tretje mesto. 

Franc Bromše, vodja upokojenske 
ekipe: “Ta ekipa je po izkušnjah in zna-
nju najboljša, kar premoremo, vendar 
je potrebno tudi nekaj sreče, ki nam je 
tokrat obrnila hrbet. Tudi tretje mesto 
na nivoju države  ni mačji kašelj. Zahva-
ljujem se DU Markovci, ŠRD Markovci in 
PGD Bukovci za vso pomoč.”
Lep ribiški pozdrav DOBER PRIJEM

Ignac Habjanič

Spoznal sem te v mnogo lepših in 
prijaznejših časih, kot so sedaj, in sicer 
v minuli državi, ki ne obstaja več, in tudi 
tovarna, kjer sva bila sodelavca v TAP 
Ptuj in kasneje v AGIS-u, ne obstaja več 
v takšni obliki, kot je bila. Bil si orodjar v 
tamkajšnji orodjarni in šele kasneje, ko 
sem se pridružil ribičem ŠRD Markovci, 
sem spoznal, da si zelo zanimiva oseba, 
veliko več kot samo orodjar. 

Rodil si se 23. oktobra 1950 očetu 
Antonu in materi Mariji kot najstarejši 
izmed treh otrok. Imaš brata in sestro, 
s partnerico Ivanko pa imata hčerko in 
tudi vnukinjo. Si KORANT, RIBIČ in NO-
GOMETAŠ.

“Živimo v domovini koranta, ki si 
ga mnogi lastijo in so ga celo preime-
novali v kurenta. Že kot otrok sem se 
znašel v vlogi koranta, tega demonske-
ga lika, ki s svojo podobo, skakanjem in 
zvonjenjem odganja zimo. S tem pos-
lanstvom sem nadaljeval v zrelih letih 
in tudi sedaj na stara leta mi ni težko 
obleči korantove oprave. Če si enkrat 
korant, si vedno korant. Včasih so lahko 
bili koranti samo mladi neporočeni fan-
tje, kar danes očitno ne velja več.”

Glede svoje ribiške aktivnosti Lesjak 
pravi: “Naša domačija leži le nekaj deset 
metrov od struge reke Drave in pubeci 
smo v njej in ob njej na veliko izkorišča-
li svoj prosti čas. Voda je takrat bila ve-
liko bolj čista in polna različnih vrst rib 
kot danes. Starejši so ribe lovili s šero, 
mi otroci pa s precej skromnejšo opre-
mo (leskova palica, čevljarska dreta in 
na njo navezana bucika). Po vrnitvi iz 
vojske sem se včlanil v Ribiško družino 
Ptuj. Veliko kasneje, ko se je ustanavlja-
lo in registriralo društvo ŠRD Markovci, 
sem bil med ustanovnimi člani in sem 
njihov član še danes. 15 let sem bil gos-
podar društva, danes opravljam delo 
pomočnika gospodarja. V teh letih smo 
marljivi člani društva s pomočjo vaške-
ga odbora Prvenci in občinskega vod-
stva iz gramoznice, ki je bila odlagališče 
različne krame, uredili vzoren ribnik z 
obilico rib, urejeno okolico in prijeten 
ribiški dom. Kot član društva (pa naj se 
ne sliši kot samohvala) sem bil in sem 
še vedno zelo uspešen član njihove tek-
movalne ekipe in tudi nepogrešljiv član 
ribiške ekipe DU Markovci. Bolj za šalo 
kot zares mi partnerica Ivanka, ko se 
odpravim na kakšno tekmovanje, reče: 
”Ne nosi mi več pokalov domov, kajti 
že z obstoječimi imam dovolj dela, ko 
brišem prah z njih pa tudi po nepotreb-

nem zavzemajo v hiši preveč prosto-
ra.” Nekaj tega “pleha” sem zato moral 
shraniti v garažo.      

Kot strasten nogometaš pa je Ivan 
povedal:

“Doma ni bilo velikih obveznosti. 
Oče je bil zaposlen, mama pa doma 
gospodinjila, zato sem veliko časa 
preživel sam ali pa družbi vrstnikov 
ob okroglem usnju. V svoji generaciji 
mladeničev sem izstopal po nogome-
tnem znanju. Uradno sem aktivno igral 
za NK Markovci in NK Videm, občasno 
sem treniral tudi pri NK Drava Ptuj. Vsi 
večji in uspešni klubi so imeli, in tako 
je tudi danes, zaposlene tako imeno-
vane GAVČE - ISKALCE TALENTOV, ki so 
obiskovali tekme nižjega ranga in tako 
iskali mlade bodoče nogometaše za 
svoje ekipe. Eden izmed njih je očitno 
videl tudi moje nastopanje. Dobil sem 
povabilo, da se udeležim počitniškega 
mladinskega kampa NK Dinamo iz Za-
greba, kjer sem z mladimi nogometaši 
iz celotne tedanje Jugoslavije preživel 
kar nekaj nepozabnih dni. Očitno sem 
njihove kriterije izpolnjeval in dobil va-
bilo, da me vzamejo v njihov nogome-
tni kamp, za kar pa bi se moral preseliti 
v Zagreb. Zaradi moje mladoletnosti bi 
mama morala podpisati soglasje – do-
voljenje za bivanje v kampu, kar pa ni 
storila. Tako je šla moja kariera nogo-
metnega zvezdnika po zlu.” 

Naj ob koncu dodam, da Ivan hrani 
veliko število majic – dresov različnih 
znanih igralcev priznanih evropskih 
klubov. Zahvaljujem se mu za pogovor 
in mu želim predvsem trdnega zdravja 
in še mnogo ulovljenih rib.

Ignac Habjanič
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Nov ribiški car v Borovcih 

Uporaba čebeljih pridelkov za zdravje

Na dan predsedniških volitev, v nedeljo, 23. 10. 
2022, smo člani ribiške sekcije pri Športnem dru-
štvu Borovci izbirali svojega ribiškega carja sekcije. 
Ni bilo nobene kampanje, nobenih soočanj in no-
benih obljub. Mandat našega ribiškega carja traja 
eno leto, potem pa si mora omenjen naziv ponovno 
priboriti z najtežjo ulovljeno ribo na tekmi. V prav 
lepem jesenskem dnevu, ki se je naredil iz čemerne-
ga in meglenega jutra, je za naziv carja tekmovalo 
enajst kandidatov. Osvojil ga je Zlatko RIŽNAR, ki je 

ulovil 7,390 kg težko ribo, družbo na drugem mestu 
mu je delal Drago KOS kot prvi spremljevalec s 7,310 
kg in tretji Miran FEKONJA kot drugi spremljevalec s 
6,830 kg težko ulovljeno ribo. 

Predsednik ribiške sekcije pri ŠD Borovci, Boris 
KLINGER: »Ribiški car je letos v tako poznem terminu, 
ker smo imeli zelo nizek vodostaj v ribniku in nismo 
želeli po nepotrebnem izpostavljati rib še večjemu 
stresu. Bilo je tudi nekaj odpadlih tekem prav zaradi 
nizkega vodostaja, vendar smo, kolikor se je le dalo, 

sledili terminskemu planu tekem, ki je bil zastavljen 
na začetku leta. Na splošno je članstvo zelo aktivno 
in marljivo, saj imamo nove sanitarije, pokrit in tla-
kovan nadstrešek za kar velja velika hvala vsem, ki 
so sodelovali in ki imajo ribiški dom in ribnik za svoj 
drugi dom ter se tu lepo in prijetno počutijo.« 

Lep ribiški pozdrav DOBER PRIJEM 
Ignac Habjanič 

Človeštvo že tisočletja uporablja čebelje pridelke 
za zdravljenje in preprečevanje bolezni. Apiterapija je 
alternativna veja medicine in nudi možnosti komple-
mentarnega zdravljenja. Čebelje pridelke uporablja-
mo tudi v zdravstvene namene, saj vsebujejo bioak-
tivne sestavine. Apiterapevtski pristopi se uporabljajo 
za zdravljenje bolezni in bolezenskih simptomov ter 
za oskrbo ran in poškodb. V apiterapiji se uporabljajo 
vsi čebelji pridelki. To so med, cvetni prah, propolis, 
matični mleček, čebelji strup in čebelji vosek. Upo-
rabljajo se lahko kot živila, sestavina v kozmetičnih 
izdelkih in kot sestavine v farmacevtskih izdelkih. 
Preden se odločimo za uporabo apiterapije, moramo 
preveriti, ali smo alergični na čebelje pridelke. Le tako 
lahko zagotovimo varno apiterapevtsko obravnavo. 

Med je viskozno aromatično živilo. Sestavljajo ga 
voda, sladkorji, encimi, beljakovine, vitamini in mine-
rali. Barva, okus, vonj in aroma medu so odvisni od 
vrste medu in botaničnega izvora. Med deluje anti-
oksidativno, antikancerogeno, protimikrobno, protiv-
netno, protitumorsko, ščiti kardiovaskularni sistem in 
sodeluje pri celjenju tkiv. V preteklosti se je med upo-
rabljal za zdravljenje ekcemov, vnetega grla, kašlja, 
astme, splošne telesne oslabelosti in zaprtja. Danes 
so poznani pozitivni učinki tudi na področju nevrolo-
ških bolezni in pri zdravljenju raka. 

Propolis uporabljajo čebele za zaščito panja pred 
vdori škodljivcev in mikroorganizmov. Propolis ses-

tavljajo rastlinski izločki, pomešani z voskom in izloč-
ki sline čebel delavk. Čebele s propolisom prevlečejo 
stene panjev in zamašijo morebitne razpoke. S tem 
preprečujejo vdor in širjenje bolezni. Propolis ima 
antioksidativno, antibakterijsko in protivnetno de-
lovanje ter spodbuja imunski sistem. V apiterapiji je 
propolis uporaben tudi pri oskrbi ustne votline. Ker 
propolis deluje tudi protiglivično, se ga lahko upo-
rablja lokalno za zatiranje glivičnih okužb nohtov. 

Čebelji strup nastaja v strupni žlezi čebel. Tudi če-
belji strup ima protimikrobno učinkovitost. Uporabi-
mo ga pri zatiranju bakterij, ki so odporne na antibio-
tike. Uporabo čebeljega strupa v medicini preverjajo 
tudi pri zdravljenju Parkinsonove bolezni, kjer se na-
kazujejo ugodni učinki. Čebelji strup se uporablja pri 
lajšanju kroničnih bolečin in pri zdravljenju artritisa. 
Strup se implicira neposredno s kontroliranim čebe-

Matični mleček Foto:ČZS 
Propolis

ljim pikom ali preko akupunkturnih igel. 
Cvetni prah čebelam predstavlja vir beljakovin. 

Nastane z zlepljanjem cvetnega prahu, nektarja in 
sline čebel delavk. V cvetnem prahu so ob beljakovi-
nah prisotni tudi lipidi, vitamini, minerali in nekateri 
ogljikovi hidrati. Ker je prehranska sestava cvetnega 
prahu tako ugodna, ga pogosto uporabljamo kot 
prehranski dodatek. Cvetni prah deluje protibakte-
rijsko in protiglivično. Lajša vnetja. Je uporaben do-
datek za podhranjene paciente ali fizično oslabele 
starejše. 

Matični mleček proizvajajo čebele delavke. Z 
njim kratek čas hranijo čebelje ličinke. Matica se 
prehranjuje izključno z matičnim mlečkom. Matič-
ni mleček je viskozna belo-rumena snov kislega in 
zbadajočega okusa. Sestavljen je iz vode, beljako-

vin, ogljikovih hidratov, vitaminov in mi-
neralov. Ima močno imunomodulatorno in 
protivnetno delovanje. Ugodno deluje na 
nevrone in do neke mere regulira metabo-
lizem sladkorjev in maščob. Ima tudi estro-
geno delovanje, ki je ugodno ob meno-
pavzalnih hormonskih spremembah. Nudi 
dobro podporno zdravljenje pri onkoloških 
bolnikih, saj istočasno deluje protitumor-
sko in krepi kahektično/oslabljeno telo. 

Vosek čebele uporabljajo kot gradbe-
ni material. Uporaba voska je široka pred-
vsem v kozmetični industriji, kjer upora-
bljajo njegove vlažilne učinkovine. Ko ga 
nanesemo na kožo, tvori film, ki kožo ščiti 
pred negativnimi dejavniki iz okolja. Vosek 
tudi vzpodbuja celjenje ran in opeklin. 

Začenja se jesensko-zimsko obdobje, 
ko so prehladna obolenja pogostejša. Svoj 
imunski sistem lahko spodbudimo tudi z 
uporabo čebeljih pridelkov. Za ugodne re-
zultate nam čebelji pridelki služijo kot na-
ravna podpora medicinskemu zdravljenju. 

Literatura: Weis W. A., Ripari N., Lopes 
Conte F., da Silva Honorio M., Sartori A. A., 
Matucci R. H., Sforcin J. M. 2022. An overvi-
ew about apitherapy and its clinical appli-
cations. Phytomedicine Plus, 2: 100239. 

Vir fotografij: arhiv ČZS
Ana Janžekovič,

svetovalka za varno hrano JSSČ, 
Čebelarska zveza Slovenije
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NOV MEDOVIT VRT PRED UČNIM ČEBELNJAKOM 
ČD MARKOVCI
13. oktobra 2022 popoldan so se ob učnem čebelnjaku 
Čebelarskega društva Markovci z lopaticami, grebljicami 
in zalivalkami v rokah zbrali učenci čebelarskega krožka 
OŠ Markovci, mentorica in sodelavci ter člani ČD Mark-
ovci. Čebelarska zveza Slovenije je s pomočjo sponzor-
jev še dodatno obdarila 10 osnovnih šol, ki so se najbolje 
odrezale na  tekmovanju Mladih čebelarjev 2022. Odločili 
so se, da mladim krožkarjem omogočijo zasaditev vrtička 
s 100 medovitimi rastlinami. Ena izmed desetih šol je bila 
tudi naša, saj so krožkarji v letošnjem letu dosegli zares za-
vidljive rezultate.

Učenci so dogodek obeležili s kratkim govorom, nato 
pa je predsednica ČD Markovci,  ga. Tilčka Petrovič, med 
prisotnimi lepo pozdravila župana g. Milana Gabrovca ter 
gospo Tino Žuhadar z dvema sodelavcema, ki so se kot 
predstavniki sponzorskega podjetja odločili, da še sami 
zavihajo rokave in pomagajo pri zasaditvi. Sledila je zahva-
la sponzorjem in okolico čebelnjaka je zraven brenčanja 
čebel napolnil še glas harmonike učencev. V toplih žarkih 
jesenskega sonca, z nasmeški na obrazih in dobro voljo so  
pridne roke in rokice  v eni uri na naprej pripravljenih gre-
dicah pod strokovnim vodenjem ge. Hermine Rožmarin 
posadili 100 sadik medovitih rastlin. Na novo medovito 
gredico in že obstoječo so posadili mačjo meto, dobro 
misel, materino dušico, sivko, ameriški slamnik, persikarijo, 
podlesno kaduljo, jesensko astro, rdeči rman in oblasti luk. 
Postavili so tudi tablice z imeni rastlin, da bodo gredice 
dobile tudi svoj učni namen. Ob njih bodo učenci me-
dovite rastline spoznavali preko vseh čutil in ne le preko 
slik. Obiskovalcem čebelnjaka bodo ponujale ideje za za-
saditev medovitih trajnic v okolici doma, ki bodo čebe-
lam in drugim opraševalcem nudile hrano, zraven tega 
pa ozaljšale slovenske  čebelnjake in domove, kot so to s 
srcem počeli že naši dedki in babice. Združila nas je volja, 
da naredimo nekaj koristnega, ustvarimo nekaj lepega in 
pomagamo ohranjati naravno okolje. Ob druženju smo si 
mimogrede nabrali nekaj  lepih spominov in spoznanje, 
kako hitro se delo opravi, če stopimo skupaj. 

Marjetka Kocuvan, 
mentorica čebelarskega krožka OŠ Markovci

Foto: MK

PRVOŠOLČKI NA OBISKU V GOZDU
V sredo, 26. 10. 2022, smo se s prvošolci odpravili na 
obisk gozda, kjer smo iskali jesenske darove: drevesne 
liste, storže, želode, gobe, kostanje in prebivalce gozda. 
Veliko zgoraj omenjenih stvari  smo našli, seveda zaradi 
navdušenega iskanja. Za enim drevesom nas je v leseni 
skrinjici pričakal še »jesenski zaklad«, ki so ga nam nastavili 
»jesenski gozdni škrati«. Vsi učenci so bili gozdnih jesen-
skih darov in presenečenja zelo veseli, zato smo se odloči-
li, da bomo gozd še kdaj obiskali.

Učiteljice 1. razredov

STAREJŠE UČENKE OŠ MARKOVCI MEDOBČINSKE 
PRVAKINJE V KOŠARKI IN TRETJE V ROKOMETU
Na OŠ Markovci je 21. 10. 2022 potekala finalna tekma 
medobčinskega tekmovanja v košarki za starejše učenke. 
Učenke OŠ Markovci so tudi to šolsko leto osvojile me-
dobčinski naslov in se uvrstile na področno tekmovanje. V 
finalni tekmi so premagale OŠ Majšperk. 

Medobčinske prvakinje v košarki so postale: Aneja Plohl 
9.a, Iva Solina Petrovič 9.a, Julija Skuhala 9.b, Neža Meglič 
9.b, Neža Bezjak 7.a, Mia Cartl 8.b, Nina Pfeifer 7.b, Hana 
Zemljarič 7.b, Jana Strmšek 8.a, Kaja Kokol Zebec 7.a, Urška 
Majer 8.a, Lara Krajnc 9.b in Jasna Bratuša 9.a.

Na OŠ Markovci so prav tako potekale finalne tekme v 
rokometu, in sicer 27. 10. 2022. Naše učenke so igrale proti 
OŠ Ljudski vrt in OŠ Gorišnica in osvojile 3. mesto. 

Medobčinsko 3. mesto v rokometu so osvojile: Iva Solina 
Petrovič 9.a, Julija Skuhala 9.b, Neža Bezjak 7.a, Mia Cartl 
8.b, Nina Pfeifer 7.b, Kaja Kokol Zebec 7.a, Jasna Bratuša 
9.a, Tea Jurič 7.a, Liza Jakomini Kristovič 9.b, Tia Forštnerič 
7.a, Damalis Vilčnik 7.b in Lana Podrenek 9.a.

Čestitamo!
Mentor OŠ Markovci: Zlatko Marčič

ŠOLSKE IN VRTČEVSKE STRANI

Nejc KUKEC, 2.a
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MOJE BESEDOVANJE
 

Če v besedi mrak tiči rak,

se v besedi kravata skrivajo krava, vata in celo ata,

v rokometu pa najdemo roko in met,

pa tudi oko za dober met, da žoga pade kot komet.

 

Če se v polnoči skrivajo noči,
ki imajo posebne moči, vidne za pozorne oči,

ki vidijo, da so zdaj že v navadni mlaki strupeni laki,

in tako kot je z laki v mlaki, je tudi med oblaki.
 

Jurij Ferčič, 4.a

MOJCA POKRAJCULJA
 

Mojca Pokrajculja je čistila

in našla stari krajec,

da piskrček bi kupila, je mislila,

lepšega kot boter zajec.

 

Zvečer slana je brila,

toča je šla,

lisica sama je hodila

in do piskrčka prišla.

 

Mojca je rekla, naj pride,

da bo ji šivala

in naj ne odide

in bo lahko tu prebivala.

 

Živali še polno je prišlo,

da so se morale stisniti,

res je veliko jih bilo,

a so bile zaspane

in niso mogle niti pisniti.

 

Ponoči nekdo je bil sladkosned

in tega še ne vedo,

pojedel je ves med,

da bodo ugotovili zdaj na sonce gredo.

 

To bila je lisica,

znana kot tatica.

Zajčku je med na gobček dala

in sama lepo zaspala.

 

Živali so se že vse zbudile

in na zajčka bile besne,

čez celi gozd ga lovile,

da v njegovih nogah so bolečine tesne.

Jure Vrtačnik, 6.b

TISOČ IN ENA NOČ

Žalosten je Sultan bil,

saj je ženo izgubil.

Ne poročim se več nikoli,

je razglasil naokoli.

Sultan je še mlad in lep,

a njegov potomec še ni prišel na svet,

saj se je odločil,

da se ne bo poročil.    

Tako se je odločil,

da spet se bo zaročil,

a če prave ne bo dobil,

bo že zjutraj jo ubil.

Kot je rekel, je naredil,

in jih nekaj je pobil.

Vsi so žalovali, saj

sultana so se zelo bali.

Potem pa jih je odrešila

deklica, ki je v grad stopila.

S tisoč in eno zgodbo ga je osvojila.

Tako zmanjkalo ji je idej in je skoraj življenje izgubila …

A Sultan se je odločil,

da z njo se bo poročil.

Tako se pravljica konča

n srečen konec je za oba.       

Amalija strelec, 6.b 

P0HOD DO RANCE
(doživljajski spis)

V sredo, 5. 10. 2022, smo se s šolo odpravili na pohod do 
Rance.  Zbrali smo se na avtobusnem postajališču pri šoli. 
Razdelili smo se v pare in prejeli šolsko malico. Vsak je imel 
v nahrbtniku kakšen priboljšek. 

Odpravili smo se proti Ranci. Z nami je šla tudi učiteljica 
Darja Šori. Ustavila nas je zapreka za gradbišče, saj so delali 
novo cesto. Morali smo biti zelo previdni, da nismo stopali 
po cesti. Prišli smo do igrišča Zabovci, kjer smo malicali in 
nato nadaljevali pot. 

Videli smo: mostiček, mlin Korošec, sotočje Grajene in 
Rogoznice, race mlakarice, Pohorje, Boč, Donačko goro, 
čopastega ponirka, Haloze, labode, ribice, Puhov most, 
mulj ...

In končno smo prispeli do Rance. Tam smo si odpočili. 
Vsak razred je imel 15 min časa za igrala. Najprej se je igral 
A razred in nato B. Pot nazaj je bila zelo zabavna, ker smo 
se Neža, Zala, Iva, Evelin in jaz igrale konje.

Športni dan je bil najboljši do sedaj. Učenci smo uživali. 
Še vreme je bilo sončno, kar nam je prijalo ter dalo še več 
dobre volje.

Lana Kunčnik, 4.a

POHOD DO RANCE
doživljajski spis

Včeraj, petega oktobra 2022, smo imeli športni dan. Imeli 
smo pohod na Ranco.

Zbrali smo se na avtobusni postaji pri šoli. Tam smo si vzeli 
malico. Že smo se razdelili v pare. Kmalu smo krenili na 
pohod do Rance.

Kot bi mignil, smo bili v Zabovcih. Tam so delavci popravl-
jali cesto, zato smo prečkali mostiček in pot nadaljevali po 
nasipu. Na nasipu smo videli veliko stvari, npr. pump track 
in ribnik. 

In že smo bili na zabovskem igrišču. Tam smo pomalicali, 
se pogovarjali in se posladkali. Potem smo pospravili in se 
odpravili naprej.

Pot smo spet nadaljevali po nasipu. Videli smo, kako ribe in 
ribice skačejo iz vode, kako race in rački plavajo po vodi. Še 
labodi so se nam razkazovali. Tudi znameniti Ptujski grad 
je bil tako lep. Kačji pastirji so letali ob vodi. 

Seveda smo videli tudi vrhove: Pohorje, Donačko goro, 
Boč in Haloze. Še malo naprej smo videli, kako črpajo mulj 
ter videli cesto, kamor gredo za korantov skok. 

Kasneje smo videli potoka Grajena in Rogoznica, kako se 
zlivata v sotočju. 

In že smo prišli do Rance. Tam smo se usedli in odpočili. 
Iz Rance smo tudi lepo videli Puhov most. Na poti nazaj je 
bilo Ptujsko jezero zelo mirno, le tu pa tam ga je prekinil 
kakšen val. Seveda je na poti nazaj  ponosno stal mlin Ko-
rošec. 

Športni dan je bil odličen.
Julija Krajnčič, 4.a

BESEDOVANJE

OSA hodila po travi je bOSA
in punčki je sedla megLICA na LICA.

Ko NIK raztegne harmoNIKin MEH,

nas prevzameta veselje in sMEH.

Naša ANJA sANJA potovANJA
za nova znANJA.

Gašper Kužnik, 4.a
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MOJE BESEDOVANJE
Če je v otroku Rok,

je v banani Ana

in se v pokalu skriva pok.

Če v rokavu je roka,

je v Hofer fer,

Emilija rada Mili ima.

V robotu je rob,

matematiko ima rada mati,

v košarki pa je koš.
Tjaša Gabrovec 4.A

ČE JE V SOLZI SOL,

JE V SMEHU MEH.

ČE NA KMETIJI DELA KMET,

NAS V ŠOLI UČITELJ UČI.
ČE LEVI ROKI SKRIJEŠ I,

TE LAHKO LEV ULOVI.

ČE JE NA DVORIŠČU PAVILJON,

SE ZA NJIM NAM SKRIVA PAV.

ČE JE V RIBEŽU NEKAJ RIB,

JE V KOKOŠNJAKU ENA KOKOŠ.

KO PO VASI V BUNDI HODIM,

SE NAD HIŠAMI VIJE GOSTI DIM.

LUKA LORBEK 4.a

MOJE BESEDOVANJE
ROK JE Z DESNO ROKO

POSADIL BANANO Z ANO,

ROS VSAK DAN TEČE KROS,

ELENJA VSAK DAN JE ZELENJAVO.

KOLESAR NI LESAR,

IN PEK NI PEKAČ,

ČE LAMA JE SALAMA,

ROK JE KROKODIL.

MATI RADA DELA MATEMATIKO

IN NABERE KOSTANJ NA KOS,

ROBOT JE STOPIL NA ROB,

VLAK PA ODPELJAL LAK.

STEPAN VIDOVIČ, 4.A

BESEDOVANJE
ČE JE V VRTAČNIKU VRT,

JE V ROKI ROK

IN ČE STA V OPICI PICI,

JE V POGRADU GRAD.

ČE JE V NOGAVICI NOGA,

JE V ROKAVICI ROKA

IN ČE JE V SVETILKI SVET,

JE V PIKAPOLONICI PIKA.

ČE JE V ANANASU ANA,

JE V PRAVOKOTNIKU KOT

IN ČE V OKOSTNJAKU KOST,

JE V PETELINU PET.

ZALA VRTAČNIK, 4.a

MOJE BESEDOVANJE
Čudno bi bilo, če čebela bi bila bela,

če pikapolonica pik ne bi imela,

če bi zamenjevali leva in levinjo,

če nosorog bi pihal skozi rog,

kaj če medved sovražil bi med?

Hmmm, res bi bil čuden ta svet.

Še dobro da princesa ljubi princa, 

da ima noga nogavico,

še dobro, da glava ni lava

ali celo baklava.

Še dobro, da to ni naš svet!!!

Tai Tekmec 4.a

MOJE BESEDOVANJE
Če je v slaku lak,

se skriva v trobenti rob,

potem ima vrt vrtnico

in pastir nima pasu.

Če je na telesu roka, je tam tudi oka

in kos ujame kostanj,

le če njegova mati niso kosmati

in je na računalniku račun.

Če je v pečici peč,

in je v stopu top

ter ima skuša uš,

je avto avtobus.
Neža Bezjak, 4. a

MOJE BESEDOVANJE
Če opici videli sta pici,

potem je v lasulji las,

in v robotu rob,

potem sta tudi v kostanju kos in kost.

V jati je živel ptič Ati,

potem je v Slaku lak

in v pitici piti,

tudi v likih je lik.

Če harmoniko igral je Niko,

razvalil se je smeh, ko Niko raztegnil je meh.

Žan iz Hajdine gledal je risanko Hajdi,

potem je Pikec imel pike na hrbtu.

Jaka Pilinger 4.a

MOJE BESEDOVANJE
Polet čez ocean je let na drugo stran.

Čebelar hiti, da je čebela ne ulovi.

Smreka je visoka, reka pa globoka.

Ura tiktaka na roki urarja

dober govorec ima dober govor,

mati stoji pred vrati, ati pa na trati,

čebula je rdeča, bula pa boleča.

Solata je za jesti, lata pa se uporablja na cesti,

drvar pripravlja drva za žar,

roko sem odprl, okno pa zaprl,

sanjal o soncu, Anja in Janja pa o morju.

Žan Zemljarič, 4.a

GROZNOVILCA V GLASBENI ŠOLI
Nekega lepega četrtka sem šla v glasbeno šolo. Tam sem 
odložila violino, jo vzela iz škatle in navila lok. Hitro sem 
odšla še na toaleto. Tam sem umila roke. V trenutku me je 
nekaj pocukalo za krilo. Videla sem, da je to Groznovilca. 
Vprašala sem jo, kaj počne tukaj. Rekla je, da mi je sledi-
la. Meni se je to zdelo čudno. Učitelj me je že nestrpno 
čakal. Groznovilci sem rekla, da moram iti. »Grem s teboj,« 
je dejala. »Ne, si nora!« sem odgovorila. »Predstavi me svo-
jemu učitelju violine,« je rekla Groznovilca. »No, prav,« sem 
rekla, »greva sedaj v učilnico.« Ko sva prišli tja, se je učitel-
ju zdela ljubka. Vprašal jo je, če bi bila z mano na vajah. 
Takoj je odkimala. Začela je poslušati pesmi in tudi napake. 
Groznovilca se na glasbo ne spozna najbolj. Vse, kar sem 
zaigrala oziroma odigrala, je pohvalila. Po odigrani sklad-
bi je tudi malo zaploskala. Po koncu vaj je učitelj vprašal 
Groznovilco, če bi še kdaj hotela priti. Mami je prišla po 
naju. Groznovilca je zraven mene hodila na vaje. Naučila se 
je igrati violino. Postala je čudežna Groznovilca.

Waris Cimerman 6. b.

2. DAN ŠOLE V NARAVI
Zbudile smo se ob sedmih. Oblekle smo se in 

odšle na jutranjo telovadbo. Po telovadbi je sledil 
okusen zajtrk. Po zajtrku nas je na pomolu čakala lad-
jica, s katero smo se odpravili v Piran. Vožnja je bila 
zelo kul in zanimiva. Uživali smo v prelepem razgledu 
na morje in opazovali klobučarje. Po 45-minutni vo-
žnji smo končno prispeli v Piran. Najprej smo si ogle-
dali Tartinijev trg. Spoznali smo tudi hišo Benečanko. 
Potem smo se po hribu odpravili na ogled cerkve in 
prelepega razgleda na Izolo in Trst ter seveda na mor-
je. Tam smo srečali gospoda, ki je igral harfo. Nato 
smo se odpravili nazaj. Po ozkih ulicah Pirana smo 
odšli na najboljši sladoled. Jedla sem okus piškotek. 
Potem  smo odšli v piranski akvarij. Tam sem videla 
veliko rib, morskih konjičkov, rakov, meduz, školjk … 
Po ogledu smo si lahko kupili spominke. Kupila sem 
kar nekaj spominkov. Po ogledu akvarija smo odšli 
nazaj na ladjico. Punce iz B razreda smo lahko sedele 
na glavnem delu ladjice, kjer smo opazovale meduze, 
morje … Po ogledu Pirana in izletu z ladjico smo prišli 
kar na kosilo. Po kosilu je sledila dolga pavza, kjer smo 
se s puncami igrale veliko iger ter si spakirale za na 
plažo. Po pavzi smo odšli na plažo. Na plaži smo imeli 
različne vodne igre ter seveda plavanje. Nato je bila 
spet kratka pavzica za tuširati in za malico ter igranje 
iger. Sledila je večerja in večerni sprehod v Izolo. Nato 
pa še samo spanje. Lahko noč.

Naja Žnidarič 5.b

Jesensko listje, Maja Gašperič 5.a
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GROZNOVILCA PRI NAS DOMA
Bila je prijetna sobota. Na vratih je potrkalo.

Pred vrati je bila Groznovilca. Prosila nas je, če lahko pri 
nas prenoči. Dovolili smo ji in bila je zelo vesela. Pomagala 
nam je pri pomivanju posode,  pomagala mi je pri učenju 
in skuhala je kosilo … Groznovilca je prišla k nam, saj so ji 
ljudje uničili dom in zdaj se jim hoče maščevati. Predlaga-
la je, da bi naredili plan in njen dom dobili nazaj. Naredili 
smo plan, da ji zgradimo nov dom, ki bo prelep. Groznovil-
ca se je že zelo veselila, mi pa smo se spravili na delo. Dom 
smo ji zgradili v bližnji soseski in bil ji je zelo všeč. Kmalu se 
je vanj tudi vselila. V zahvalo nam je podarila veliko košaro 
dobrot in priboljškov.

Tako je v svojem novem domu živela srečno do konca svo-
jih dni.

Maj Veršič, 6.a

 GROZNOVILCA NA PLEZANJU
Popoldne je groznovilca prišla na plezanje. In že je prišel 
tečen učitelj in rekel, naj se ogrejejo.

Groznovilca je bila tako jezna, saj jih je učitelj samo koman-
diral in jedel pico. Po ogrevanju so šli plezat. Če si glasno 
stopil, je bil zelo razburjen. Vsi so hodili na stranišče, ker 
jih je bilo strah. Groznovilca je edina ostala na steni. Vsi so 
se vrnili s stranišča, takrat pa je učitelj dal nalogo, da se 
prijemajo samo za rdeče oprijemke. Bilo je zelo zahtevno, 
vsem so se tresle roke in noge. Eden izmed učencev se je 
prijel za moder oprijemek in že se je učitelj razjezil, kako ne 
loči rdeče od modre. Groznovilca je vse to slišala. Skočila 
je s stene, odšla do učitelja in mu povedala svoje. Rekla je: 
»Zakaj nas tako mučiš in se delaš, da si najboljši?!« Učitelj 
ji je povedal, da mu je šef naročil, da jih mora naučiti še 
veliko, ker je videl, da ničesar ne znajo. Groznovilca mu je 
odvrnila, da naj to lepo pove, saj bodo potem veseli, da ne 
vpije na njih.

Groznovilca komaj čaka, da dobi novega učitelja, saj je bil 
ta učitelj res zelo tečen.

Nuša Podpečan, 6.b

GROZNOVILCA NA MOJI ZABAVI 
Bližal se je moj rojstni dan. Povabila sem vse svoje prijatel-
je, razen Groznovilce. Nekega dne je moja prijateljica Eva 
Groznovilco vprašala, če je povabljena na mojo zabavo. 
Groznovilca ji je odgovorila, da ne. Bila je zelo žalostna in 
jezna, ker je nisem povabila. Zato je sklenila, da bo naredila 
načrt. Tisti dan, ko sem praznovala svoj enajsti rojstni dan, 
sem Groznovilco opazila na moji zabavi. Šla sem do nje 
in jo vprašala, zakaj je na moji zabavi. Groznovilca pa se 
je samo obrnila in me ignorirala. Spraševala sem se, zakaj 
je tukaj, saj je sploh nisem povabila na mojo zabavo. Ne-
kaj minut pozneje sem jo opazila, kako mojemu prijatelju 
nekaj šepeta. Rekla sem si, da se s tem ne bom obremen-
jevala, saj je moj rojstni dan. Zelo sem se zabavala. Ko je 
Groznovilca to opazila, je videla, da njen načrt ni deloval. 
Po nekaj minutah sem jo videla, da žalostna sedi v kotu. 
Povabila sem jo, da z nami zapleše in postali sva zelo dobri 
prijateljici. 

Zarja Forštnerič, 6.b

POHOD OB PTUJSKEM JEZERU DO RANCE PTUJ
Zbrali smo se na avtobusni postaji skupaj s 4.a in 4. b razre-
dom. Tam smo dobili malico. Z nami so šle učiteljica Darja, 
učiteljica Sara in pedagoginja Zinka. Odpravili smo se na 
izlet. Hodili smo po nasipu jezera. Opazovali smo vodne 
ptice oziroma labode, naravo, vzpetine v ozadju (Donačka 
gora, Boč, Pohorje, Haloze).

Ustavili smo se v športnem parku Zabovci. Tam smo po-
jedli malico in sladkarije. Šli smo mimo čistilne naprave. Šli 
smo tudi mimo kraja, kjer se izvaja korantov skok in mimo 
Kinološkega društva za pse.

Na pohodu smo opazovali tudi sotočje Rogoznice. Čez 
nekaj časa smo prispeli do Rance Ptuj. Pojedli smo malico 
in lahko smo se igrali na igralih. Tam smo bili do pol dvana-

jstih. Nekaj časa smo hodili do športnega parka Zabovci. 
Tam smo en po en razred šli na splav. Ko smo prišli iz spla-
va, smo se odpravili v Markovce.

Lovro Kodrič, 4.b

TISOČ IN ENA NOČ
Sultana je žalost oblila,

saj žena ga je zapustila.

Njegova žena namreč je umrla,

vsa dežela žalostno je zrla.

 

Sultan bi se moral spet poročiti,

vendar vse mladenke hotele so uiti.

Sultan namreč hotel je sprejeti,

nova žena po poroki bo morala umreti.

 

Hčerka od vezirja se za ženo ponudila je sama,

vendar oče odsvetuje,s tvojo sestro ostala bova sama.

Tega namreč ne morem dopustiti,

da bi ti mogla tako hitro ta svet zapustiti.

Če na on kraj sveta bi ti odšla,

od žalosti se ti s sestro tudi midva bi pridružila.

 

Hčerka očeta ni nehala prositi,

oče uklonil  je in moral hčerino roko vladarju ponuditi.

Hčerka zelo pametna pripovedovalka pravljic je bila,

zgodbo je tako navezala,

da naslednji dan jo je  nadaljevala.

Tako je zgodba 1001 noč trajala,

ter tako živa je ostala.
Larisa Škrinjar   6.a

 

KOVAČEVA HVALEŽNOST
Star ubog kovač

si je pomoči zaželel,

da na stare dni lepše bi živel.

 

Dolga leta čakal je,

da bi kdo ga usmilil se.

 

A glej, zgodilo se čudo je,

najmlajši se ga usmilil je.

Starejša sta norčevala se,

saj nič zaslužil ni,

za plačilo le pehar orehov dobi.

 

Po hudi suši in vojni se zgodi,

da starejša brata zlo dobi.

Najmlajšemu pa čudež se zgodi,

da oreh zlata jedra obrodi.

Sergej Veršič, 6.b
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Ob Tednu otroka

Ko požar preži, pokliči 112

Teden otroka je program Zveze prijateljev mla-
dine Slovenije, ki ga v vrtcih izvajamo že vrsto let 
v povezavi z različnimi temami. Letošnja osrednja 
tema Tedna otroka je bila »Skupaj se imamo dobro«.

V prvih letih življenja je za otroka pomembno, 
da si pridobi socialne veščine, s katerimi si zna poi-
skati prijatelja, saj ima vse to nanj izredno pomem-
ben vpliv. To pravzaprav definira, kako bo kot odra-
sel avtonomen posameznik znal ustvarjati dobre in 
zdrave odnose za življenje.

Ob Tednu otroka smo prav zaradi tega v našem 
vrtcu pozornost namenili pomenu prijateljstva in 
sklepanju le-tega. Pogovori z otroki so bili osredo-
točeni na področji, kaj je to prijateljstvo in kakšen 
naj bi bil prijatelj. Izdelali so si zapestnico prijatelj-
stva, likovno ustvarjali ter se povezovali skozi soci-
alne igre. Ob vseh načrtovanih aktivnostih smo se 
vzgojiteljice nenehno trudile, da smo otrokom v 

tem času še posebej lepšale njihove dneve v vrtcu. 
Prvi dan smo za otroke pripravili prav poseben 

obisk, saj so nas obiskale nekdanje vzgojiteljice, Cvet-
ka Ferčič, Martina Majcenovič in Silva Pilinger. Ta dan 
so se otroci združili v eni izmed igralnic, kjer so pris-
luhnili izkušenim pripovedovalkam zgodbic. Zani-
miv dan za otroke je bil tudi, ko so se naše igralnice, 
hodniki in avla spremenili v igralne kotičke. Otroci so 
prehajali iz enega igralnega kotička v drugega in z 
velikim veseljem izkoristili igranje s prijatelji iz sose-
dnjih igralnic. 

Letošnje leto nam je torej ponovno omogočilo 
združevanje otrok po skupinah in druženje celotnega 
vrtca kot tudi druženje s starši, kar smo v tednu otro-
ka s pridom izkoristili. Tako smo organizirali tudi špor-
tni popoldan z naslovom »TEK PRIJATELJSTVA«, kjer 
so mlajši otroci tekli skupaj s starši. Starejši otroci so 
pot do cilja premagali samostojno. Izkazali so se tudi 

pogumni očetje, ki so bili kos predpostavljenemu 
izzivu in tekli kar vzvratno. Za sodelovanje na Teku 
prijateljstva so otroci prejeli medalje. Druženje, 
katerega bistven namen je bilo sodelovanje, smo 
zaključili s pogostitvijo, s sirovo pogačo, gibanico, 
rogljički in čajem. Za vse te dobrote se zahvaljuje-
mo našemu kuharju Robiju. 

Teden otroka smo zaključili s skupno prireditvi-
jo v avli vrtca, kjer se je vsaka skupina predstavila 
s svojo plesno ali glasbeno točko. Prireditev smo 
končali s skupno zabavo, na kateri so otroci veselo 
zaplesali. 

Velika zahvala gre staršem in vsem ostalim, ki so 
na kakršenkoli način sodelovali pri izvedbi dejav-
nosti v tem tednu, ki je našim otrokom na obraze 
narisal ogromne nasmeške. S tem je bil moj trud pri 
organizaciji  poplačan.

Deborah Strelec

»Mi pa vedno smo pripravljeni, na pomoč hitimo, 
če gori …« Tako se je v mesecu požarne varnosti pelo 
in slišalo v vrtcu Markovci.

Tudi letos smo se v vrtcu Markovci ponovno spre-
menili v prave male gasilce. Vseslovenski gasilski 
projekt, mesec požarne varnosti, smo strnili v eno-
tedenske aktivnosti, ki smo jih izvedli drugi teden v 
oktobru.

Letošnji vrtčevski gasilski teden je nosil naslov 
»Ko požar preži, pokliči 112!« Tako smo prvi dan pro-
jekta čas in pozornost namenili podrobnejšemu sez-
nanjanju z nevarnostmi požara, si ogledali didaktič-
ne filme/posnetke, ugotavljali, kje in zakaj nastane 
požar in se učili, kako primerno odreagirati v nevarni 
situaciji. Pogovarjali smo se o poklicu gasilca, spozna-
vali gasilska vozila in njihove pripomočke ter seveda 
spoznali in utrjevali klicno številko za pomoč 112.

Torkov dan je minil v znamenju krajšega gasilske-
ga predavanja. Prostovoljni gasilci iz PGD Markovci so 
se prijazno odzvali našemu povabilu in za nas prip-
ravili zanimivo in znanja polno predstavitev na temo 
požari. Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva 
Markovci, g. Franc Prelog, je otrokom predaval o ne-
varnostih požara, jim predstavil, kako in kje nastanejo 
ter kako ukrepati ob nevarnostih. Spremljala sta ga 
dva člana gasilskega društva, ki sta nam predstavila 
različne gasilne aparate in gasilsko zaščitno delovno 
obleko.

V sredo smo se podali na obisk in ogled gasilske-
ga doma v Markovcih, kjer so nas člani društva prija-
zno sprejeli in nas pospremili po prostorih gasilskega 

doma. Pokazali, razkazali in razložili so nam vse, kar je 
bilo razstavljeno in kar je otroke zanimalo. Predstavili 
in demonstrirali so nam tudi vajo reševanja na lestvi. 
Da je bila pot nazaj v vrtec lažja, so za nas pripravili 
tudi okrepčila. Otroci so z veseljem popili sok in se 
posladkali s slastnimi bonboni.

Na predzadnji dan gasilskih aktivnosti je v vrtcu 

odzvanjala gasilska glasba. Avla in hodniki vrtca so 
se namreč spremenili v prizorišče gasilske veselice. 
Otroci iz skupine Sončki so se preimenovali v PGD 
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Sončki in organizirali pravi gasilski spektakel. Za ot-
roke iz ostalih skupin so predhodno izdelali vabila za 
gasilsko veselico in jih tako povabili na druženje. Ob 
vstopu na prizorišče so jih najprej pozdravili redarji, 
ki so seveda ves čas dogodka skrbeli za red. Sledilo 
je rajanje ob t.i. hišnem ansamblu Sončki, poskrblje-
no je bilo tako za žejo kot tudi lačna usta. Seveda pa 
na veselici ni manjkal niti srečelov, pri katerem je bila 
vsaka srečka dobitna, glavna nagrada pa je šla v roke 
prav organizatorjem veselice, skupini Sončki. S pol-
nimi trebuščki, sladkimi nagradami in nasmejanimi 
obrazi se je uspešno zaključil četrtkov dopoldan.

Petkov dan in s tem zaključek projekta je potekal 
v znamenju gašenja. Obiskali so nas člani PGD Mar-
kovci in nam demonstrirali prikaz gašenja začetnega 
požara. Ob tem so nam prijazno razložili, kdaj in ob 
katerih primerih intervencije uporabljajo gašenje z 

vodo in kdaj s peno. Po želji so se otroci lahko rokovali 
z gasilsko cevjo in se preizkusili v ciljanju tarče z ga-
silskimi vedrovkami (brentačami). Razkazali so nam 

Foto: arhiv vrtca

tudi gasilski avto in predstavili pripomočke v njem. 
Od prijaznih gasilcev smo se poslovili ob utripanju 
gasilskih luči in zvoku gasilske sirene. 

Projekt nam ne bi v taki meri uspel, če ne bi bilo 
sodelovanja in pomoči zunanjih organizacij in posa-
meznih prostovoljcev. 

Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo predsedni-
ku PGD Markovci, g. Francu Prelogu, in seveda vsem 
prostovoljcem, članom Prostovoljnega gasilskega 
društva Markovci, ki so si vzeli svoj dragoceni prosti 
čas ter preživeli z nami nekaj lepih in za naše malčke 
nepozabnih ter znanja polnih trenutkov.

Pa naj vas za konec pozdravimo v gasilskem slo-
gu: »Na pomoč!«

Helena Vogrinec, vzgojiteljica



| 25Št. 5, november 2022

 






S



S

S








S
 S CS


S



        


SC
S

  


S

   




  

















SS
S


S


    

C


 





   




   
S

 


     




S

S

    


S

 




S  

S





  



S






  


S

   
S

S






     





S


S
C

 


S
S





S







SS








       



SC           

S


    
S



S
     


S



S


    


S
S

SS


 
C  

S


S

S
  




   





C

   






S

S  
C

S
S         


C

      
S
S


C
S

 

S


   




  


S

    


S



  

S


  


C

    

S


   
S



C








   

S
S

    




  


 
S


S


S
S

 

C
S

   


S
C

    









C







S


   




 




 





C

    


C





 

     

S


 




       
S

 



                

 

MALI SLOVARČEK 

IKI – JAPONSKI OTOK V KOREJSKEM PRELIVU; OUDOT – FRANCOSKI SLIKAR (ROLAND); RTAČ – JEKLENA PALICA, DROG ZA DELANJE LUKENJ V KAMNITIH TLEH; 
EOKA – CIPRSKO OSVOBODILNO GIBANJE PROTI KOLONIALIZMU; KJUUS – NEKDANJI ODLIČNI NORVEŠKI SMUČAR (LASE); LARVIK – PRISTANIŠKO MESTO NA 
NORVEŠKEM; TREMOLO – TRESENJE GLASU PRI PETJU ALI HITRO PONAVLJANJE ENEGA ALI VEČ TONOV;  SOIR – BELGIJSKI DNEVNIK; ATACEMA - PUŠČAVA V JUŽNI 
AMERIKI, KI POKRIVA 1000 KM DOLG PAS ZEMLJE OB PACIFIŠKI OBALI; IANUS – SATELIT PLANETA SATURN; FRELIH - SLOVENSKI REŽISER, SCENOGRAF IN PUBLICIST 
EMIL 1912-2007; 

Spoštovani bralci,
tudi za tokratno novembrsko številko Lista iz Markovcev smo za vas pripravili križanko, ki tokrat ni nagradna. Vabimo vas, da jo rešite, ko imate prosti čas, ko se 
udobno namestite v naslonjač .. in ko vaši možgani niso na paši. Za pripravo križank v vseh številkah Lista iz Markovcev v iztekajočem se mandatu se toplo zahva-
ljujemo Alešu MILOŠIČU. Iskrena hvala!
Dolžni smo vas sporočiti izžrebance septembrske nagradne križanke. Geslo križanke se je glasilo: VALIDUS VITA.
Simbolične nagrade podjetja Validus vita nosilke Monike Zemljarič Črešnik iz Bukovcev prejmejo naslednji tekmovalci: Dejan Cajnko, Peter Kostanjevec in Jasmi-
na Šumenjak. Simbolične nagrade prejmete na sedežu podjetja v Bukovcih. Iskreno čestitamo nagrajencem! Uredništvo
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Spoštovane občanke in občani!
Sem Dragan Mikša, kandidat za župana občine 

Markovci. Doštudiral sem na Fakulteti za metalurgi-
jo in materiale v Ljubljani, nato pa študij nadaljeval 
na mariborski univerzi in si pridobil naziv magister 
tehničnega varstva okolja. Že v času študija sem po-
učeval na srednji šoli, ob delu sem izziv našel tudi s 
predavanjem na univerzi. Zaposlen sem v Talumu, 
kjer sem v svoji karieri opravljal že veliko različnih del, 
od tehnologije, razvoja in vodenja. Z družino živim 
v Zabovcih. Kolikor mi čas dopušča, se vključujem v 
dogajanje v občini Markovci. Sicer me hčerki na tem 
področju prehitevata, vendar se ne dam in jima po-
skušam slediti. 

Spoštovane občanke, občani občine Markovci, 
pred nami so lokalne volitve. Odloča se, kdo bo vo-
dil in skrbel za nadaljnji razvoj naše občine, občine 
Markovci. Naveličan sem besed in sloganov Za spre-
membe, Za boljši jutri, Za … Tudi po volitvah bo reka 
Drava tekla iz smeri Zabovcev proti Stojncem in nika-
kor ne v drugo smer. Po drugi strani so spremembe že 
z menjavo neizogibne. Prav vsak izmed nas ima svoj 
slog življenja, vodenja in razmišljanja. Ne kandidiram 
s podporo nobene politične stranke, ampak s pod-
poro žene in obeh hčera. Prav ta podpora mi največ 
pomeni.

V program dela bom navedel samo nekaj po-
membnejših ciljev in smeri s prioritetno nalogo.

1. Poenotenost občine Markovci
Razklanost slovenskega političnega prostora na 

leve in desne se je dodobra zasidrala tudi v našem 
okolju, v občini Markovci. Za tovrstna dejanja smo 
premajhni in jih moramo znati preseči: z dialogom in 
še enkrat z dialogom. Čas je, da vsi skupaj oblečemo 
enake drese - drese občine Markovci in zaigramo sku-
paj kot moštvo. Prav tako je zadnji čas, da se prične-

mo poslušati, da smo slišani in imamo spoštljiv odnos 
do morda drugače mislečih.

2. Energetska prenova občine
Podivjane cene energentov na trgu ne obetajo nič 

dobrega za nikogar. Cene električne energije, goriv in 
plina ne bodo nikoli več na isti ravni kot pred ener-
getsko krizo. Nanašajoč se na našo občino to pomeni:

• Ureditev ogrevanja javnih zgradb (občina, šola 
…). Študija bo pokazala, v katero smer se bo nagnila 
tehtnica ogrevanja: ali bo to geotermalna energija ali 
toplotne črpalke v navezavi s sončno energijo. Nekaj 
je gotovo – potrebna je zamenjava dragih energen-
tov s cenejšimi (primer: Občina Markovci za ogreva-
nje še vedno uporablja kurilno olje, cena peletov se je 
najmanj potrojila – šola …). 

 • Lastna proizvodnja električne energije z ume-
stitvijo sončnih elektrarn: poraba električne energije 
je v vsaki občini zelo velika, pa ne govorimo samo o 
klimatskih napravah in razsvetljavi občinske zgradbe, 
šole in vrtca. Sem prištevamo še javno razsvetljavo, 
vaške domove, dvorane … V pripravi je direktiva o 
obvezni namestitvi sončnih celic na javne zgradbe.

Evropski razpisi finančno podpirajo pospešen ze-
leni prehod. Kdorkoli bo izvoljen, bo moral krepko in 
hitro ugrizniti v to jabolko.

 3. Ureditev središča Markovcev
Pred vsakimi volitvami, pravzaprav od ustanovitve 

občine dalje, gledamo makete in načrte, kako bo cen-
ter Markovcev izgledal v prihodnosti. Po drugi strani 
je šolsko igrišče vredno vseh kritik, saj od obstoja ob-
čine dalje vanj ni bilo vloženega niti centa. Gre na-
mreč za igrišče, ki bi moralo biti vzor vsem ostalim v 
naši občini. Po 50 letih nevlaganja le-to sameva. Pot-
rebna je že desetletje načrtovana prestavitev objekta 

ŠD Markovci ob igrišče in šele takrat lahko začnemo 
snovati načrte središča Markovcev z vključeno pove-
zavo kolesarskih poti do najbolj pomembne točke, to 
je Osnovne šole Markovci. Trenutno nobena ne vodi 
do nje. Obstaja dokumentacija ureditve centra, ki je 
bila javnosti tudi predstavljena, a nikoli realizirana.

4. Kulturna dvorana
Markovci slovimo kot kulturno ena izmed naj-

bolj razvitih občin. Število pevskih zborov, folklor-
nega društva, godbe na pihala in gledaliških sekcij 
nas naravnost sili v izgradnjo funkcionalne, estetske 
in akustično sprejemljive dvorane – takšne, ki jo bo 
potrebno locirati v centru Markovcev. Kulturniki so 
na tem področju že zelo aktivni in iščejo primerne re-
šitve, tako lokacijske kot izvedbene. Potrebno jim bo 
prisluhniti. Žal so naša posamezna uspešna kulturna 
društva pričela najemati dvorane izven naše občine 
za izvedbe koncertov in predstav.

5. Podjetništvo in obrt
Vse dokler bo obstajal interes obrtnikov in podje-

tnikov, se bo širila obrtna cona. Prav tako se pogreša 
pomoč obrtnikom in podjetnikom pri pridobivanju 
sredstev na razpisih ter pomoč start-up podjetjem. 

6. Mladi
Mladina bo obstala v občini, v kolikor zagotovimo 

pogoje: dovolj delovnih mest, možnost gradnje (par-
cele) in nenazadnje dovolj razgibano in zanimivo živ-
ljenje. V zadnjem obdobju je zastalo kar nekaj pobud 
za spremembo zemljišč za gradbene parcele. Dovolj 
kritično bo treba pogledati, kaj je smotrno in kaj ne. 

Smo ena izmed redkih občin, ki ne ponuja štipen-
diranja, predvsem tistim, ki jim štipendiranje ponuja 
možnost dodatnega izobraževanja. Interes občine 
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mora biti, da omogoči izobraževanje 
vsem, ki si to želijo. 

 7. Namembnost zemljišča za gradnjo 
doma upokojencev

Dejstvo je, da na razpisu za grad-
njo doma upokojencev občina ni bila 
uspešna. Tudi, če občina tožbo po sple-
tu okoliščin proti državnim institucijam 
dobi, ga izbrano podjetje (Mogg Servis 
trgovina in storitve, d.o.o) prav gotovo, 
glede na bonitetno oceno, ni sposobno 
izgraditi. To so dejstva in bi jih v občin-
ski upravi morali predhodno preveriti, 
preden se lotevajo takšnih in drugač-
nih partnerstev. Naslednjih dodeljevanj 
koncesij še vsaj nekaj časa zagotovo 
ne bo. Morda celo desetletje ne. Grad-
nja s tolikokrat predlaganimi lastnimi 
(občinskimi) sredstvi brez koncesij je 
dvorezen meč. Občina bi z najemom 
kredita postala najbolj zadolžena obči-
na v Sloveniji (trenutno je najvišji dolg 
v Gornjih Petrovcih in znaša 2800 €/
prebivalca). Vrednost investicije je bila 
namreč marca 2021 ocenjena na dobrih 
13 milijonov evrov. S podražitvijo grad-
benih materialov in storitev v zadnjem 
obdobju vrednost projekta zagotovo 
presega 15 milijonov evrov. Pri najemu 
kredita za 12 milijonov evrov smo že 
najbolj zadolžena občina v Republiki 
Sloveniji s 3000 evri/prebivalca. To je 
nevzdržno za delovanje občine za dalj-
še (min. 10-letno) obdobje. Hkrati s tem 
ni nobenih zagotovil, da si tudi v tem 
primeru pridobimo koncesijo. 

Za uporabnike doma brez konce-
sije bi to pomenilo dražji dom za 30 % 
(pri osnovni oskrbi okrog 250 €/mesec 
več). Naslednja problematika je seveda 
kader. Imenitno se sliši: zagotovili bomo 
50 do 70  delovnih mest. Vprašati se je 
potrebno, koga nagovarjamo k zaposli-
tvi: bolničarke, medicinske sestre, višje 
medicinske sestre, kuharje … Kader, ki 
ga primanjkuje na vseh možnih nivojih. 
Kratkoročnih rešitev tudi na tem podro-
čju ni, žal. 

Potrebno se bo odločiti, kako in kaj 
z zemljiščem. Možnosti je vsekakor več. 
Ena izmed najbolj sprejemljivih je grad-
nja stanovanj za mlade družine z varo-
vanimi stanovanji za starejše občane v 
pritličju. 

8. Turizem
Imamo lepo urejen Camper stop v 

Zabovcih.. Dobra tri leta smo potrebo-
vali, da smo začeli pobirati parkirnino 
(veliko camperjev kljub temu še ved-
no obvozi zaporo ali pa parkirajo izven 
parka). Imamo izposojevalnico koles, ki 
je zelo težavna in posledično neizkori-
ščena. Imamo ducat kajakov, vendar 
smo brez pomožnega pomola, ki bi 
omogočil spust v vodo. Brez čolna, ki bi 
v primeru prevrnitve omogočil vrnitev 
veslačev in kajakov. Imamo dva rafta, 
locirana v prostorih PGD Markovci, z vso 
pripadajočo opremo. Nimamo ustrezno 
usposobljenega kadra, nimamo očiš-
čenih  nabrežij (nevarne so predvsem 
zarasle veje v reko Dravo), vozil za vrni-
tev raftarjev in rafta. Nimamo ustrezne 
dokumentacije in dovoljenj (vse lepo 
in prav, dokler se nikomur nič ne zgo-
di). Imamo veliko oglasno tablo (Tou-
ch screen v Camper Stopu) z lokalnimi 
ponudniki storitev, kar je pohvalno, 
vendar brez turističnih informacij, kaj 
si lahko obiskovalci ogledajo, prav tako 
na njej ni označenih kolesarskih poti. 

Imamo letalo za turistične namene, za 
katerega nihče ne ve, kako ga lahko ko-
risti. Zagotovo so kot turistična destina-
cija premalo izkoriščeni tudi Šturmovci. 
Občutek je, da smo zmeraj prekratki. 
Glavno vodilo je, da imamo. Na podro-
čju turizma je prepotrebno povezova-
nje s sosednjimi občinami. Sami smo 
premajhni.

9. Participativni proračun
Participativni proračun je sistem raz-

porejanja dela proračunskega denarja 
tako, da pri odločanju o njegovi porabi 
sodelujejo prebivalke in prebivalci ob-
čine. Povedano drugače, je mehanizem 
vključevanja občanov v odločanje o 
porabi proračunskih sredstev. Participa-
tivni proračun določa vnaprej določen 
delež javnih sredstev, namenjen pro-
jektom, ki jih predlagajo in se do njih 
neposredno opredelijo le občani in ob-
čanke občine.

Občani lahko torej vplivajo na po-
rabo javnih sredstev v svojem življenj-
skem okolju. Njegov namen je vzposta-
viti komunikacijske kanale med občino 
in občani in prenesti delež odločanja o 
porabi skupnih sredstev na občane. S 
participativnim proračunom lahko pre-
bivalci občine sami prepoznajo proble-
me ali možnosti izboljšav, sami predla-
gajo rešitve in zatem med podanimi 
predlogi tudi izbirajo. Participativnega 
proračuna nam ne bo uspelo sestaviti 
čez noč, saj je potrebno jasno nastaviti 
pravila igre. Verjetno bomo prekratki za 
naslednje leto, za kasnejše obdobje pa 
prav gotovo.

V razmislek: Bio plinarna Sobetinci, 
športni park Nova vas

Na bioplinarno Sobetinci nikakor ne 
moremo biti ponosni. Ozreti in kritizirati 
za nazaj je najlažje, a je bila dana mož-
nost za odpravo in sanacijo te napake. 
Občina bi se morala prijaviti na javno 
dražbo za odkup zemljišča s celotno 
infrastrukturo vred, pa se začuda ni, 
kljub temu da je prekinitev delovanja 
bioplinarne zapisana v strategiji občine. 
Registrirano zemljišče za energetsko 
dejavnost in uporabno trafo postajo (2 
MW), locirano na tem zemljišču, je v da-
našnjih časih suho zlato. Kakšna bo na-
membnost tega zemljišča v prihodnje, 
seveda ni več odvisna le in zgolj od ob-
čine, temveč od investitorja. Bioplinar-
na bo najverjetneje postavljena nazaj v 
pogon.

Športni park Nova vas sameva v ča-
kanju na potrebna dovoljenja. Občina si 
črnih gradenj preprosto ne sme dovoli-
ti. 

Nič me ni strah lotiti se županskih 
volitev. Rezultat bo vedno enak: ali 
uspem in zmagam ali pa se naučim ne-
kaj novega.

Pravijo, da so spremembe edina stal-
nica v življenju in tako kot vsaka stvar, 
jih tudi naša občina v teh časih še kako 
potrebuje. Vsega pa seveda ne more 
storiti en sam človek, potrebno bo, da 
stopimo skupaj, delamo in si prisluhne-
mo za skupno dobro. Za dobro vseh, ki 
v občini Markovci živimo in jo imamo 
radi. Z vašo podporo bomo zagotovo 
zmogli doseči visoke cilje!

mag. Dragan Mikša
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Volilna enota 1 - BUKOVCI  
Olga BEZJAK, roj. 1. 2. 1964 na Ptuju, stanujem v Bukovcih 61/a.   
Poklic: dipl. med. sestra, dipl. vzgojitelj predšolskih otrok, mag. javne uprave, specialistka za paliativno 
oskrbo. 
Zaposlena v Zavodu (ZUDV) Dornava, vodja tima, samostojna svetovalka. 
Menim, da imam dovolj referenc, da bom lahko zastopala občane iz Bukovcev v Občinskem svetu Občine Markovci. 
S svojim znanjem, delom in življenjskimi izkušnjami bi lahko pripomogla k dobrim rešitvam za razvoj naše Občine. 
S svojo pridnostjo in spretnostjo sem uspela na osebnem in poslovnem področju. Sem poročena, mati dveh hčera, 
Lidije in Sabine, razveseljujeta pa me vnuka Jakob in Anže. V prostem času se posvečam gospodinjstvu, družini 
in delu na vrtu. Včlanjena sem v Društvo podeželskih žena in v Kulturno društvo Bukovci.  
    Zavzemala se bom: 

     - za oskrbo starejših in kronično bolnih ter poskušala v občino pripeljati društvo HOSPIC, ki pomaga vsem pomoči potrebnim, 
     - za čimprejšnjo izgradnjo južne trase hitre ceste Ptuj–Ormož, 
     - za sanacijo dravske struge (da ne bodo več ljudje ob njej  poplavljali),  
     - za ureditev in asfaltiranje poljske ceste od Stojncev do Bukovcev, 
     - za dokončanje predvidenih projektov. 
Želim si, da bi se ljudje več družili, si medsebojno pomagali, se razumeli, poslušali, se vključevali v različna društva, saj smo 
ljudje socialna bitja in rabimo dobre medsebojne odnose. 
 

Volilna enota 3 - STOJNCI 
Majda KELENC, roj. 21. 4. 1960 na Ptuju, stanujoča Stojnci 99 
Poklic: upokojena ekonomska tehnica 
Kandidiram zato, ker so me k sodelovanju povabili najboljši. Spodbujala in podpirala bom pozitivne spremembe, ki 
bodo doprinesle k razvoju moje občine in dobrobiti sovaščanov Stojncev. 
Vodilo mojega življenja in dela je: odprtost, srčnost, poštenost in vztrajnost. 
Sem upokojena, zaposlena sem bila v Perutnini Ptuj, v PC Logistiki, na delovnem mestu prometnica. Bila sem 
predsednica Sveta delavcev Perutnine in predsednica sindikata PC Logistika. 
Sem poročena mati dveh otrok, razveseljujejo me štirje vnučki. Odraščala sem na kmetiji, ki sva jo z možem 
podedovala. Sedaj mladim pomagam kmetovati na biodinamični način. Želim narediti kar največ za ohranitev narave 
za nas in prihodnje rodove.  

Vključena sem v Društvo podeželskih žena, kjer sem aktivna članica. 
Zavzemala se bom za izboljšave na gospodarskem, kulturnem, športnem, naravovarstvenem, zdravstvenem področju … 
- urediti prometno infrastrukturo-kolesarske steze 
- izgradnja namakalnega sistema na komasiranem območju 
- turizem in lokalne ponudbe 
- želim, da vaščani Stojncev ponovno zaživijo na družabnih in kulturnih srečanjih, 
- želim da se osrednji del vasi poveže s potjo ali cesto do gasilskega doma in večnamenskega medgeneracijskega centra (tako bi se 
skrajšala požarna pot, obenem pa bi lastniki zemljišč dobili cesto, ki je sedaj nekateri nimajo). 
- urediti rekreacijsko pot po mejah katastrske občine Stojnci 
- reševanje problematike poplavljanja reke Drave  
- za izgradnjo doma upokojencev s standardom, v katerem bomo lahko bivali občani občine Markovci. 
- zavzemala se bom za organizacijo izobraževanj, ki pripomorejo k zdravju sovaščanov tako na fizičnem kot tudi na čustvenem oziroma 
psihičnem področju. Naše zdravje, naša sreča in zadovoljstvo v življenju so odvisni od dobrih, zdravih odnosov. Zato si želim, da 
bi se Stojnčani več družili,  se vključevali v društva in si medsebojno pomagali.  
Upam, da boste vaščanke in vaščani Stojncev v meni prepoznali osebo, ki ji lahko zaupate zastopanje v našem občinskem svetu,  

 
Volilna enota 4 – BOROVCI-STRELCI 
Branko KNEZ, roj. 4. 1. 1957 na Ptuju, stanujem v Borovcih 11. Sem upokojeni mesar-prodajalec. Zakaj sem se 
odločil kandidirati za občinskega svetnika? Mislim, da s svojimi bogatimi življenjskimi izkušnjami lahko 
prispevam k čim boljšim odločitvam Občinskega sveta o enakomernem razvoju vseh vasi v občini Markovci, predvsem 
pa v vaseh Borovci in Strelci. Kljub temu da je infrastruktura v občini Markovci že relativno dobro razvita, pa 
je še vedno možno marsikaj izboljšati ali nadgraditi, predvsem pa se bom posvetil že tako dolgo načrtovani 
gradnji doma upokojencev. Zagotovo sem eden tistih, ki bom bdel nad gospodarno rabo proračunskih sredstev. Še 
posebej se bom zavzemal za želje in predloge vaščanov in društev iz Borovcev in Strelcev. 
 

 
Volilna enota 5 – PRVENCI-SOBETINCI 
Uroš MOHORKO MEGLIČ, roj. 16. 12. 1989 na Ptuju, stan. Prvenci 6/c, ekonomist. 
Za ponovno kandidaturo sem se odločil iz več razlogov. Najprej imam v mislih razumno in pregledno porabo denarja 
iz občinskega proračuna. Ostajam zvest razvoju infrastrukture in vsega, kar bo dvignilo kakovost bivanja v naši 
občini. Posebej se bom zavzemal za naslednje projekte: 
- nova asfaltna prevleka z odvodnjavanjem meteorne vode pri Vaškemu domu Prvenci 
- nabava inventarja za kulturno dvorano Sobetinci 
- preplastitev igrišča v Športnem parku Prvenci 
- dokončna ureditev Športnega parka Sobetinci(klopi, koši za smeti ...) 
- začetek gradnje pločnika v Prvencih  
- termo izolacija na brunarici - Športni park Prvenci 

- dokončna ureditev kleti v Vaškemu domu Prvenci 
- ureditev stopnic za dostop do podstrešja brunarice v Prvencih 
Zagotovo sem eden tistih, ki podpira razvojno naravnanost občine Markovci, predvsem pa bom tako kot do sedaj upošteval želje in 
pričakovanja vaščanov in društev iz Prvencev in Sobetincev. 
 

                               E  N  O  T  N  I    Z  M  A  G  U  J  E  M  O !  
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Na naši listi kandidiramo ljudje, ki si želimo enakomeren razvoj vseh vasi 
naše občine, saj se zavedamo, da posameznik ne more narediti veliko, ve-
čina, ki ima jasno začrtane naloge in dela za napredek naše skupnosti, pa 
lahko naredi zelo veliko. Menimo, da ni pomembna delitev na leve in desne, 
ni pomembno, od kod prihajajo dobre ideje; pomembno je le pošteno delo 
za dobro vseh nas s pristopi, ki bodo blizu ljudem. V naši ekipi združujemo 
mladost, zagnanost, izkušnje in modrost, še posebej pa strpnost. Projekti se 
lahko z roko v roki izvajajo lažje, hitreje in ceneje, zato na volitvah izberite 
tiste ljudi, ki so z dosedanjim delom dokazali, da želijo narediti več in niso 
zavirali razvoja. Kot župan sem v preteklosti bil med občankami in občani 

tudi, ko mi ne bi bilo treba, ker tako čutim, saj sem družaben človek in ste mi 
pomembni prav vsi, zato bom tudi v prihodnje med vami in z vami v takšni 
ali drugačni vlogi.

Kandidiram zato, ker sem oz. smo mnenja, da lahko glede na moje dose-
danje izkušnje, veščine, znanja, sposobnosti in osebnostne lastnosti naredim 
še veliko dobrega za razvoj naše občine.

Prepričan sem, da lahko skupaj nadaljujemo razvoj naše občine, občine 
Markovci. Naša kandidatura je odgovoren in premišljen razvoj za jutri. Torej, 
vabim vas, da se v nedeljo, 20. 11. 2022, udeležite volitev in na volilnem lističu 
obkrožite številke pred našimi imeni.

Hedvika ROJKO,
volilna enota 3

Daniel KOROŠEC, 
volilna enota 8

Franček GOLOB, 
volilna enota 6

Tamara PILINGER 
KOROŠEC, 

volilna enota 9
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Še nekaj utrinkov z občinske revije …
Foto: Kaissa
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Kako kupiti kakovosten med pridelan v Sloveniji?
Skoraj na vsakem izletu skozi naše podeželje vas 

bo pot peljala mimo kakšnega čebelnjaka, ki stoji 
v idiličnem naravnem okolju. Slovenija je dežela z 
bogato čebelarsko tradicijo in ponosnimi čebelarji, 
podnebne razmere so za čebelarjenje dokaj ugo-
dne, velika rastlinska pestrost naravnega okolja pa 
nam omogoča pridelovanje kakovostnega medu 
različnih vrst. 

Tako kot pri kupovanju ostalih živil, se moramo 
tudi pri medu vprašati, ali je res varen in kakovos-
ten, z znanim poreklom, pridelan na naraven način 
kot proizvod naših čebel. Kako se lahko prepričamo, 
da vse to drži in da smo res kupili kakovosten med? 
Eden izmed načinov je, da kupimo med čebelarjev, 
ki so vključeni v evropske sheme kakovosti. 

V Sloveniji je približno 11 000 čebelarjev, med 
njimi je 468 takšnih, ki zagotavljajo višjo kakovost 
svojega medu z vključitvijo v eno izmed evropsko 
priznanih shem kakovosti. V Sloveniji imamo tri 
takšne sheme za med.

»Slovenski med z zaščiteno geografsko 
označbo« je eden izmed redkih zaščitenih živilskih 
pridelkov, ki v imenu nosi ime naše države. To ni vsak 
med, pridelan v Sloveniji, ampak zgolj med čebelar-
jev, ki so vključeni v shemo kakovosti. Vsi postopki 
od pridelave do polnjenja tega medu potekajo na 
geografskem območju Republike Slovenije, ustre-
zati pa mora tudi višjim kriterijem kakovosti. To je 
zagotovljeno z laboratorijskimi analizami medu in 
kontrolami pri čebelarjih. V to shemo je trenutno 
vključenih 439 čebelarjev, njihov med pa prepozna-
mo po posebni zaščitni prelepki, ki je opremljena z 
evropskim znakom kakovosti »zaščitena geografska 
označba« ter unikatno serijsko številko, s katero je 
zagotovljena sledljivost, saj jo lahko povežemo z 

Vrstna pestrost »Slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo«
Od leve proti desni: akacijev, cvetlični, lipov, kostanjev, smrekov, hojev in gozdni med.    

Prelepka »Slovenski 
med z zaščiteno 
geografsko označbo«

Kočevski gozdni med z zaščiteno geografsko označbo

Kraški med z zaščiteno geografsko označbo

Evropski znak kakovosti  
»Zaščitena geografska 
označba«

dotičnim čebelarjem koristnikom sheme kakovosti. 
Čebelar, ki je vključen v shemo višje kakovosti, kot je 
»SMGO«, jasno sporoča svojim potrošnikom, da ima 
ogromno čebelarskega znanja, dela vestno, brez 
strahu pred dodatno kontrolo, njegov med pa je va-
ren in kakovosten, s tem pa tudi vreden višje cene.

V kolikor pa želite okusiti med s prav posebnimi 
značilnostmi specifičnega rastlinskega sestoja ne-
okrnjene narave, kupite med čebelarjev, ki so vklju-
čeni v naslednji dve shemi kakovosti. 

»Kraški med« z 12 vključenimi čebelarji je po-
sebnost našega Krasa. Tamkajšnji čebelarji poleg 
bolj znanih vrst medu pridelajo še med divje češnje, 
rešeljike in žepka.

»Kočevski gozdni med« s 17 vključenimi čebe-
larji, ki pridelujejo odličen gozdni, smrekov, hojev in 
lipov med.

Za čebelarje, ki so vključeni v zgornji dve she-
mi kakovosti, velja, da pridelujejo med na manjšem 
geografskem območju oziroma regiji s posebnim 
rastlinskim sestojem, kar daje medu tega porekla 
značilen okus in aromo. Njihov med nosi evropski 
znak kakovosti »Zaščitena označba porekla«. Doda-
tna kakovost je prav tako zagotovljena s kontrolami 
in laboratorijskimi analizami.

Med čebelarjev, vključenih v evropske sheme 
kakovosti, je slovenskega porekla z zagotovljeno 
višjo kakovostjo in bogato pestrostjo okusov.

Aljaž Debelak,
svetovalec za varno hrano

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna 
služba v čebelarstvu
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Kulturno društvo Bukovci 
in Občina Markovci

vas vabita na tradicionalno 
MARTINOVANJE, 

v soboto, 12. novembra 2022, ob 18. uri 
v večnamenski dvorani v Bukovcih. 

Boštjan Bezjak, 
predsednik KD Bukovci

• Ob 17.00 zbiranje mošta in vpis v knjigo mošta,
• kulturni program, krst mošta, potrditev kletarja 
in pogostitev z martinovimi dobrotami,

• za dobro razpoloženje bo poskrbel 
ansambel Petka.

Milan Gabrovec, prof. 
župan

Lepo vabljeni vsi občani in občanke!

Ker smeh ni greh: LOV NA ZLATEGA LEVA.

Avtor: Marko Kunčnik

Kožühaje pri Mrkučovih
Konec septembra in v začetku ok-

tobra, ko je čas za spravilo pridelkov z 
njive, so v Bukovcih kožühali tako kot 
nekoč. Na domačiji pri Mrkučovih so 
se zbrali sosedje in prijatelji in poprije-
li za delo. Ob tem je pogovor nanesel 
na spomine v preteklost, ko so v je-
senskih dneh kožühali pri vsaki hiši in 

se ob tem tudi poveselili. Dela je bilo 
veliko, a so si ga zmeraj znali popestri-
ti s petjem, šalami, da je hitreje minilo. 
Približno tako je bilo tudi tokrat. Mlade 
rodove so naučili tega za njih novega 
opravila, sami pa se strinjali, da bi to 
morali početi večkrat.

ADR

Foto: Sanja Hutinski

 

 

 
 

 

v a b i   n a 
tradicionalni 

MIKLAVŽEV  
KONCERT 

 

v nedeljo, 4. decembra 2022,  
ob 17. uri 

v večnamenski dvorani v 
Markovcih 

 

Dirigent: prof. Damjan Kolarič 

Pridite in doživite prijeten popoldan 
z godbeniki!                                         

                                                                                                              


