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Drage občanke , spoštovani 
občani,

dočakali smo nekoliko toplejše 
vreme in večina nas je začela z deli, 
ki so značilna za pomlad. Tudi mi na 
Občini Markovci smo si že močno že-
leli, da se zima poslovi, saj nam je le-
tos natrosila kar veliko snega in nam 
povzročila nekoliko višje stroške za 
čiščenje cest, javnih in lokalnih poti 
ter pločnikov, kot smo jih bili vajeni 
v preteklih letih. Še bolj pa smo se že-
leli posloviti od zime in snega zaradi 
tega, ker želimo nadaljevati in dokon-
čati projekte, ki smo jih začeli lani, v 
načrtu pa imamo tudi več novih. Z 
dokončanjem kanalizacije v Novi vasi 
bodo vse vasi naše občine opremlje-
ne s kanalizacijo.  V soboto, 7. aprila, 
smo v vseh vaseh naše občine izvedli 
tradicionalno spomladansko čistilno 
akcijo. Vsem udeležencem se zahva-
ljujem za aktivno sodelovanje. Pred 
nami je tudi 19. občinski praznik in 
20. obletnica obstoja naše občine. S 
praznovanjem smo začeli že 2. aprila. 
V okviru praznovanja se bo do konca 
maja v naši občini zvrstilo veliko raz-
ličnih kulturnih, športnih in drugih 
prireditev. Prijazno vas vabim, da se 
jih udeležite in s svojo prisotnostjo iz-
kažete priznanje in solidarnost vsem 
tistim, ki te prireditve pripravljajo. 
Še posebej pa vas želim povabiti na 
našo osrednjo slovesnost ob 19. ob-
činskem prazniku in 20. obletnici ob-
čine, ki bo v petek, 20. aprila, ob 18. 
uri v večnamenski dvorani občine 
v Markovcih. Program bo zanimiv, 
z gostom pa bomo poskrbeli, da bo 
tudi šaljiv. Z vami želim deliti tudi 
podatek, da za naše okolje v obliki 
investicij, pokrivanja stroškov javne 
infrastrukture, socialnega varstva, 
so� nanciranja omrežnin, kmetijstva, 
gospodarstva, športa, kulture, gasil-
ske dejavnosti, prometne varnosti itd. 
v letu 2018 namenjamo 4.697.364,19 
€, kar je 87,80 % celotnega proraču-
na, ki znaša 5.350.152,14 €. 

Najbolj me veseli, da nam je 
končno uspelo doseči dogovor o 
gradnji doma upokojencev in varo-
vanih stanovanj, ki v našo občino pri-
naša dodano vrednost za vse gene-
racije občank in občanov ter drugih, 
ki bodo to potrebovali. V nedeljo, 22. 
4., na Markovo, je tudi svetovni dan 
Zemlje, praznovanje, ob katerem raz-
mišljam o načelih, kot so pozornost, 
kultura, strpnost, obzirnost, uvidev-
nosti in prijaznosti. Želim si, da bi nas 
ta načela vodila in bi jih upoštevali 
tudi pri vsakdanjih opravilih in dejav-
nostih, ne samo na dan Zemlje in ob 
podobni praznikih.

Drage občanke in občani, prepri-
čan sem, da imamo veliko razlogov 
za praznovanje, zato vam čestitam 
ob 19. prazniku ter 20. obletnici naše 
občine in vas vabim, da praznujemo 
skupaj.

vaš župan, 
Milan gabrovec, prof.

Dan vrtca Markovci 
Na začetku je bila le ideja, ki se je porodila že pred za-

četkom šolskega leta. Po predstavitvi zamisli sodelavkam 
smo se strinjali: meseca marca pride v vrtec Markovci cir-
kus!  Cirkus smo otrokom približale že v pustnem času, ko 
smo se našemili v klovne in svoje norčije skupaj s starši in 
otroci prenesle v povorko. Ob začetku meseca marca pa 
smo zavihali rokave in v tritedenskem sklopu otrokom sku-
šale predstaviti cirkus na čimbolj zabaven način. Najprej 
nas je obiskal čisto pravi cirkus, no, takšen z lutkami in 
lutkovno predstavo »Cirkus Ganibilo«. V dneh, ki so sledili, 
smo spoznavali veščine in norčije cirkusa in cirkuških pred-
stav skozi pravljice, deklamacije, ob spoznavanju barv, dni 
v tednu, cirkuških vadbenih urah in likovnih dejavnostih 
na temo cirkus. Zelo smo se zabavali, ob vsem tem pa tudi 
pridno vadili svoje točke, ki smo jih predstavili na priredi-

tvi ob dnevu vrtca. Tako je, kot bi trenil, napočil četrtek, 
22. marec, ko se je v Markovcih odvijal čisto pravi cirkus. 
Otroci so prikazali različne točke; sodelovali so najmlajši in 
starejši otroci. Ob nagajivi cirkuški glasbi so gledalci lah-
ko opazovali magične čarodeje, strašne leve, tigre, zebre 
s svojimi krotilci, norčave klovne, pogumne bruhalce og-
nja, neverjetne mišičnjake, lepe plesalke in dih jemajoče 
krotilce kač, spretne akrobatke na konjih in mojstre nožev. 
Seveda cirkus ne bi bil cirkus brez žonglerjev in akrobatk 
na trampolinu. Gledalci predstave zagotovo ne bodo tako 
kmalu pozabili.

A ideja bi ostala le ideja. Z ustvarjalnimi otroki  in vzgo-
jiteljicami smo skupaj sestavili magičen mozaik pridnosti 
in zabave. 

Nuša Kolenko
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Zakladnica kulture v vrtcu Markovci
Kultura je v Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika opisana kot skupek 
dosežkov, vrednot človeške družbe, ki 
so rezultat človekovega delovanja in 
ustvarjanja. Torej je kultura vse okoli 
nas in je opazna tudi v utrinkih našega 
vsakdana. Zaznamo jo lahko preko be-
sede, plesa, petja, ustvarjanja ...

V vrtcu Markovci smo od 19. do 
23. februarja 2018 namenili posebno 
pozornost prav kulturi. Izvedli smo te-
matski sklop pod naslovom Zakladnica 
kulture, kjer smo otroke popeljali v svet 
dramske, jezikovne, glasbene, likovne 
in plesne umetnosti.

Naše kulturno popotovanje smo 
pričeli z ogledom dramatizacije Kdo je 
najmočnejši? Pripravili so jo otroci iz 
skupine Smeški pod vodstvom vzgoji-
teljice Nuše Kolenko in Mojce Erhatič. 
Torek smo imeli glasbeno ter plesno 
obarvan. Najprej se nam je predstavil 
zborček vrtca Markovci pod vodstvom 
vzgojiteljice Polonce Strelec-Čuš, nato 
pa so nas z obiskom razveselili še člani 
Hišnega ansambla Društva upokojen-
cev Markovci. Z velikim veseljem so se 
odzvali našemu povabilu in nam pope-
strili dopoldan. Zaigrali in zapeli so nam 
kar nekaj pesmi ter predstavili svoje in-
strumente. Otroci so bili navdušeni. Ob 
njihovi glasbi so tudi zaplesali in rajali. 
Ob koncu našega druženja smo skupaj 
zapeli še pesem Mi se imamo radi. Sredo 
smo namenili pravljicam. Vzgojiteljice 
smo izvedle pravljično uro. Postale smo 
pravljičarke in obiskale sosednjo skupi-
no otrok. Sama sem otroke motivirala s 
posebno lutko, medvedkom pravljičar-
jem. Skrit je bil v čarobni torbi. Otroci 
so jo z zanimanjem opazovali in ugi-
bali, kaj se skriva v njej. Medvedek pra-
vljičar je s seboj prinesel zavito darilo, 
pravljico. Lutka je didaktično sredstvo, 
ki vedno pritegne otrokovo pozornost. 
Zanimivo jim je bilo tudi, da jih je obi-
skala druga vzgojiteljica. V četrtek smo 
otrokom po skupinah pripravile knjižne 
kotičke, kjer so imeli možnost spoznati 
različne literarne zvrsti (pravljice, pe-
smi, deklamacije). Pri dejavnostih so 
spoznavali delo pisateljev, pesnikov 
in ilustratorjev. Nato so si izdelali vsak 
svojo pesniško knjigo, Poezije. Vzgoji-
teljice smo jim pripravile deklamacije 
in pesmi, ki jih otroci že poznajo, ter jih 
spele v knjigo. Preizkusili so se v vlogi 
ilustratorjev ter spoznali kako nasta-
nejo knjige. Za zaključek naše kulturne 
zakladnice smo spoznali še folkloro. 
Najprej so se nam s plesom predstavi-
li otroci iz skupin Smeški in Sončki, ki 
obiskujejo interesno dejavnost folklor-
ne urice. Vodi jih vzgojiteljica Petra Zor-
ko. Nato se nam je s svojim programom 
predstavila še folklorna skupina Osnov-
ne šole Markovci pod vodstvom učite-
ljice Brigite Horvat. Predstavili so nam 
folklorna oblačila, igrico Škarjice brusit 
ter splet ljudskih plesov. 

Veseli smo, da smo imeli možnost 
spoznavati in sodelovati z lokalni-
mi ustvarjalci in prenašalci kulturne 
dediščine. Otroci se učijo predvsem 
preko zgleda odraslih, zato je zelo po-
membno, da vrtec in domače okolje so-
delujeta z roko v roki.  

Janja Pilinger

V sklopu projekta Sodelovanje s starši smo v skupini 
Zvezdice iz vrtca Markovci izvedli že drugo srečanje. Prvo 
je bilo v decembru, kjer so se mamice otrok odlično odre-
zale z izvedbo dramatizacije. Tokrat, drugič, smo se igrali 
na igrišču vrtca. Otroci so uživali v zimskih radostih, starši 
pa nič manj. Zelo hitro so se vključili v proces in uspelo 
nam je narediti velikega sneženega moža. Prav zabavali 
smo se vsi skupaj! Nanj smo bili precej ponosni, predvsem 
otroci. Opremili so ga tako, kot se zanj spodobi, ter veselo 
nadaljevali igro na snegu. Ko nas je že malce zazeblo, smo 
si privoščili topel čaj in nekaj piškotov. 

Tedaj se je začel drugi del našega druženja. Starši so 
klepetali, otroci hitro pomalicali in hop naprej. Lepo jih 
je bilo videti! Opazila sem, da je med njim prijetna klima, 
sproščenost, razigranost. Prav prijetna so druženja v takšni 
obliki, kadar so starši aktivni ob svojem otroku. Menim, da 
je to pravi pomen sodelovanja vrtca in staršev. Druženje 
je bilo tako prijetno, da nismo opazili, ko se je stemnilo. 
Vsi skupaj smo pospravili naše veliko igrišče in se počasi 
poslovili od sneženega moža. 

Spoštovani starši, spet ste se izkazali kot odličen del 
našega vrtca. Hvala vam za tako dobro sodelovanje. Vidi-
mo se ponovno v maju.

Erika Janžekovič

Igrali smo se na snegu
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Dan odprtih vrat Občine Markovci
V mesecu februarju se je tudi Ob-

čina Markovci pridružila akciji ODPR-
TA VRATA, ki je potekala po številnih 
občinah po Sloveniji. S skupno akcijo 
so želele občine opozoriti na številne 
dobre in uspešne projekte ter napre-
dek, ki smo mu priča v času reforme 
lokalne samouprave. Občina Markovci 
je tako svoja vrata odprla 15. februarja. 
Tega dne je ob 17. uri sklicala otroško/
mladinsko sejo Občinskega sveta s 
pomočjo učencev Osnovne šole Mar-
kovci. Učenci so se preizkusili v vlogi 
občinskih svetnikov in župana ter tako 
spoznali delo občine in Občinskega 
sveta skozi oči osnovnošolca. Svoje 
delo so opravili več kot odlično. 

 IP

Učenci OŠ Markovci na občinski seji
V četrtek,  15.  februarja, so v občinskih 

prostorih naše občine pripravili DAN ODPR-
TIH VRAT. V sejne prostore so povabili tudi nas, 
učence iz osnovne šole.  Župan Milan Gabrovec 
nas je štirinajst dni prej povabil k sodelovanju 
in predlagal, da bi izvedli pravo občinsko sejo s 
svojim županom, tema pa naj bi bila Prometna 
varnost v občini Markovci. Mi smo se povabilu 
odzvali. Ob 17. uri se je pričela prav posebna 
seja s svetniki učenci. Osmošolci Blaž Bratuša, 
Zala Kukovec in Lea Roškar ter devetošolci Luci-
ja Janžekovič, Ana Čuš, Sara Kitak, Marko Kova-
čec, Miha Majcen, Zala Stolec, Viktorija Puc ter 
Eva Kokot so  v živo izvedli čisto pravo občinsko 
sejo s svojim županom, v vlogi katerega se je 
odlično izkazal učenec osmega razreda Gašper 
Vrtačnik. Gašper je po seji povedal, da je bila to 
zanj posebna izkušnja, ki mu je prinesla nekaj 
novih spoznanj, vendar se v tej vlogi zaenkrat 
ne vidi. Učenci so se že teden dni prej dobivali 
in se s pomočjo mentorjev Vide Vajda in Gregor-
ja Zmazka pripravljali na diskusijo. Pripravili so 
si pobude in mnenja ter razpravljali, o čem bi 
bilo smiselno spregovoriti, npr: urejenost igrišč, 
dvorana za kulturnike, kolesarske steze, ureje-
nost postajališč … Pohvalili so trenutno prome-
tno situacijo in dve lepi novi krožišči, vendar so 
izpostavili manjkajočo köriko med pustnimi liki. 
Učenci so se trudili, da bi debata potekala čim 
bolj smiselno in konstruktivno. V času seje, ki so 
jo v živo prenašali po lokalni televiziji, so bili pri-
sotni pravi svetniki na čelu z županom Milanom 
Gabrovcem, ki se je učencem svetnikom po 
končani seji tudi zahvalil. Za vse osnovnošolce 
je bila to neponovljiva izkušnja. Mogoče pa se 
bo kdo izmed njih kdaj zares poizkusil v takšni 
ali podobni vlogi.

Vida Vajda

»Pomlad je 
čas načrtov in 

projektov.«
Lev Tolstoj
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V znamenju priprav na tekmovanja

Prodaja, izposoja in servis medicinskih pripomočkov

Ponujamo široko paleto medicinskih 
pripomockov na narocilnico.

Na občnem zboru, ki ga je KUD Markovski zvon iz-
vedlo 24. februarja, so se zbrali članice in člani društva, 
ki so potrdili predstavljena poročila za lansko leto in 
prisluhnili načrtom za letošnjo sezono. Med uspehe 
lanske sezone vsekakor sodijo udeležbe videosekcije 
na državnem tekmovanju in Komornega zbora Glasis 
na mednarodnem in regijskem tekmovanju, izvedba 
9. mladinskega glasbenega tabora in številne ostale 
aktivnosti društva. Med drugim so na občnem zboru 
medse sprejeli Vokalno skupino Vrtinec kot novo sekci-
jo društva, v letošnji sezoni pa se obetajo nastopi sekcij 
na cerkveni, območni in občinski reviji, nastop na slo-
venskem zborovskem tekmovanju Naša pesem in med-
narodnem tekmovanju v Zadru (KZ Glasis), petje na di-
akonskem in mašniškem posvečenju v Mariboru (CePZ 
sv. Marko), jubilejni 10. mladinski glasbeni tabor … 29. 
aprila bo potekal tudi prenos nedeljske svete maše, ki jo 
bo predvajalo Radio Ognjišče.

Sekcije društva pridno vadijo na tedenskim pev-
skih vajah, MeCePZ pa se je ob rednem delu marca 
udeležil še aktivnega seminarja za cerkvene pevce in 
organiste Poj in praznuj v Slovenj Gradcu. Seminar so 
združili s pevskimi vajami ter petjem pri sveti maši v 
Razborju. V dveh dneh so se veliko naučili ter se med 
seboj še bolj povezali. Skupni koncert s Komornim 
zborom Glasis so teden dni za tem, 17. marca, izvedli 
v poročni dvorani občinske stavbe. To je bil prvi v nizu 
predtekmovalnih koncertov Komornega zbora Glasis, 
ki se pripravlja na tekmovanje Naša pesem. Slišali smo 
lahko slovenske ljudske in umetne skladbe ter tekmo-
valni program pretežno sodobne zborovske literature. 
Drugi predtekmovalni koncert so pevci izvedli 7. apri-
la, ko so v goste povabili Mešani pevski zbor Musica 
viva iz Kranja. Skupaj so zapeli v dvorani v Sobetincih.

ADR
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Konec marca in v za-
četku aprila so se članice 
Društva podeželskih žena 
občine Markovci udeležile 
računalniškega tečaja na 
OŠ Markovci pod mentor-
stvom Gregorja Zmazka. 
Seznanile so se z osnovno 
uporabo, kot je pošiljanje 
elektronske pošte, pisanje 
in oblikovanje ter vstavlja-
nje slik in tabel v programu 
Word ipd. Na 12-urnem te-
čaju so se naučile marsikaj 
novega, najpomembneje 
pa je, da so izgubile vsaj del 
straha pred uporabo novih 
tehnologij.

Proslava ob dnevu Civilne zaščite v Prvencih
1. marec je svetovni dan Civilne 

zaščite (CZ). Osrednja prireditev je bila 
na Brdu pri Kranju. V podravski regiji 
imamo proslavo v počastitev dneva CZ 
vsako leto v drugi občini. Letos je bila 
gostitelj proslave naša Občina Mar-
kovci. Izvedli smo jo v vaškem domu v 
Prvencih. 

Slavnostni govornik je bil župan 
občine Markovci, g. Milan Gabrovec. 
Prisotni so bili številni gostje iz vrha 
UZRRS, Slovenske vojske, policije, žu-
pani, direktorji in direktorice občin, 
gospodarske združbe, GZ Podravja, po-
veljniki občinskih štabov občin CZ ter 
gostje iz Republike Hrvaške CZ. Vse pri-
sotne je pozdravil poveljnik CZ podra-
vske regije, g Dragomir Murko. Kulturni 
program so izvedli otroci Osnovne šole 
Markovci.

Svetovni in slovenski dan CZ je z 
namenom krepiti v javnosti zavest o 
ogroženosti pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami ter vlogi pripadnikov CZ 
pri varstvu pred različnimi nesrečami, 
varovanju premoženja in človeških 
življenj. Enote in službe CZ sestavljajo: 
enote za prvo pomoč, enote za prvo 
veterinarsko pomoč, kemijsko in bi-
ološko zaščito, enote za varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi  sredstvi 
ter službe za podporo. Sile za zaščito, 
reševanje in pomoč sestavljajo poklic-
ne in prostovoljne službe, pri čemer so 
najštevilčnejše zastopana prostovoljna 
gasilska društva ter številne reševalne 
in varnostne službe.

Ob prazniku dneva CZ se vselej po-
delijo tudi priznanja za zasluge posa-
meznikom in organizacijam, ki so bili 
vključeni v pripravljenosti in reševanju 
v sistemu zaščite in reševanje pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami ter zaščiti 
ljudi, živali in premoženja. Med pre-
jemniki priznanj je bil tudi naš občan, 
član PGD Stojnci, dolgoletni gasilec, g. 
Franc Zemljarič iz Stojncev. 

Ivan Golob, poveljnik CZ

Franc Zemljarič iz Stojncev, prejemnik bronastega priznanja CZ v spremstvu vseh, ki so vključeni v sistem zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v naši občini (osebni arhiv)

Franc Zemljarič, rojen 1. 4. 1962, stanujoč v Stojncih 
132, je v gasilske vrste vstopil 2. 2. 1976. Kot mlad gasilec 
je začel svojo pot na tekmovalnem področju. Z vdanostjo v 
gasilskih vrstah se je izobraževal in postal zelo dejaven na 
področju operative. Skozi svoje delovanje je napredoval in 
pridobil nazive: nižji gasilski častnik, nižji gasilski častnik I. 
in II. stopnje, opravil je tečaj za vodjo enote in tečaj za upo-
rabnika radijskih postaj. Na področju operative je deloval 
kot podpoveljnik gasilske enote 2. kategorije, poveljnik ga-
silske enote 2. kategorije. Še danes deluje kot podpoveljnik 
gasilske enote 2. kategorije. Veliko let je svoje znanje prena-
šal na najmlajše kot mentor, ki je z mlado generacijo dose-
gal lepe rezultate. Kasneje je bil mentor tudi članom, kjer je 
tekmovalnost izkazoval tudi sam. Kot poveljnik PGD Stojnci 
je v devetih letih tega delovanja vodil operativni del v do-
mačem društvu. S tem je vodil veliko intervencij, ki so bile 
v domači vasi. S svojo ekipo operativnih članov se je udele-
ževal nesreč, ki so zahtevale pomoč v domačih in okoliških 
krajih. S svojo prisotnostjo je pomagal tudi širše po Slove-
niji; deloval je v Celju na velikih poplavah, v občini Hajdina, 
ko je okoliš zajelo hudo neurje s točo, in drugod, kjer je bila 
potrebna pomoč večje razsežnosti. Med največje nesreče 
na domačem področju šteje požar svečarstva Kostanjevec 
v Stojncih, poplave v domači občini v letu 2012 ter poveča-
nje podtalnice v letu 2013. Vedno je pripravljen sodelovati 

z vsemi društvi, se z njimi posvetovati in skupno razvijati 
operativni del gasilstva. Njegovo razmišljanje je napredno 
tako v delu kot v tehniki gasilstva. Trudi se prenašati znanje 
in pomagati mlajšim. Njegov del dela je zajemal tudi širše 
področje občinskega poveljstva, Območne gasilske zveze 
in Civilne zaščite. V domačem društvu deluje že 40 let in v 
teh letih je prejel veliko priznanj in odlikovanj ter spomin-
skih plaket, ki dokazujejo njegovo pridno delo in predanost 
gasilskim vrstam. Prejel je značke za dolgoletno 10-, 20-, 30- 
in 40-letno delo, zlato priznanje za večletno požrtvovalno 
delo in trud v društvu ter spominsko plaketo ob 20. letni-
ci postavitve Florjanovega kipa v Stojncih. Bil je odlikovan 
tudi s strani Gasilske zveze Slovenije, kjer je prejel priznanje 
I. in II. stopnje in odlikovanje II. in III. stopnje. Tudi to je velik 
dosežek njegovega dela. Tovariš Zemljarič je gasilec z dušo 
in srcem, ki mu ni nikoli težko stopiti skozi vrata gasilskega 
doma, pa naj je požar, poplava, pomoč nekomu tujemu ali 
samo čiščenje domačega gasilskega doma. Njegovo delo bi 
lahko opisali z veliko začetnico, ki si zasluži poklon nekomu, 
ki se zna razdajati, ki zna pomagati. Vsaka nesreča, pomoč 
je imela prednost pred vsemi. Je vesel , nasmejan in razu-
mevajoč, človek z velikim srcem.

Spoštovani Franc, iskrene čestitke v imenu vseh prosto-
voljcev, ki delujemo v sistemu zaščite in reševanja pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami v naši občini Markovci.

Foto: Gregor Zmazek
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Uporaba de� brilatorja je preprosta Gasilsko poveljstvo občine Markovci 
na mladinskem kvizu OGZ PtujObčina Markovci in 

štab Civilne zaščite Obči-
ne Markovci skupaj urejata 
postavitev de� brilatorjev 
po naših vaseh. Namešče-
nih jih imamo že pet, in si-
cer v Markovcih na vhodu 
osnovne šole, v Zabovcih,  
Prvencih in Bukovcih na 
gasilskih domovih ter na 
nekdanji mlekarni v Stojn-
cih. Vsa mesta, kjer so na-
meščeni, so označena kot 
parkirna mesta z rumeno barvo, kjer je dovoljeno parkiranje samo za nujne 
primere vozil za potrebe nujne pomoči de� brilatorja. Štab Civilne zaščite 
ima v naši občini dve ekipi za prvo posredovanje medicinske pomoči ob 
morebitnih nesrečah. To sta ekipa prve pomoči  štaba Civilne zaščite OM, 
katere vodja je Dejan Zemljarič, in ekipa prve pomoči Rdečega križe OM 
štaba Civilne zaščite z vodjo Nino Prelog. Štab CZ je kupil šolski de� brilator 
in komplet človeških maket v podobi odrasle osebe, otroka in dojenčka. Ta 
skupna oprema je v veliko pomoč pri vajah in ob prikazih občanom po va-
seh. Uporaba de� brilatorja v trenutku pomoči je enostavna in zelo prepro-
sta; vsaka odrasla oseba lahko nudi ponesrečencu vso pomoč do prihoda 
reševalcev, le slediti je potrebno navodilom, ki jih daje aparat. Najvažneje 
je, da na predstavitve pridete sami, si aparate ogledate in jih preizkusite. 
Delovanje in uporabo predstavljajo bolničarji štaba Civilne zaščite Občine 
Markovci. Vabila smo to leto poslali v vasi Zabovci, Borovci, Novo vas in v 
Stojnce ter opravili prikaz pristopa in delovanja aparata, ki je namenjen 
vsem nam, saj nesreča nikoli ne počiva in ne izbira! Vabljeni na predstavitve. 
Veliko več pa boste lahko videli na veliki vaji ekip prve pomoči štabov CZ, 
enot podravske regije, ki bo po dolgih letih spet v Markovcih. To bo v sobo-
to, 9. junija 2018, na lokaciji Osnovne šole Markovci.

Ivan Golob, poveljnik CZ občine Markovci

 
Program: 
 
Dominikanski samostan, Muzejski trg 1, Ptuj  
 
Petek,18. 5. 2018  
 
15.00 do 16.15 Sprejem in evidentiranje delegatov in   
gostov         
16.30               Otvoritev kongresa: 
                            Pozdravni nagovori 
                            Plenarno zasedanje kongresa 
                                  1. sprejem Poslovnika o delu kongresa 
                                  2. izvolitev organov kongresa  
                                  3. poročilo o delu GZS  
                                  4. poročilo Nadzornega odbora 
                                  5. poročilo verifikacijske komisije 
                                  6. razprava 
 
18.30               Zaključek prvega dne plenarnega zasedanja  

              kongresa 
19.30               Večerja  in družabno srečanje  

Dominikanski samostan, Muzejski trg 1, Ptuj  
 
Sobota, 19. 5. 2018  

                
9.00 do 9.10        Pozdravni nagovor v. d. predsednika  
9.10 do 10.15 Nagovori gostov in tujih gostov 
10.15 do 10.45 Odmor 
10.45  Predlog Nadzornega odbora GZS za  
                            razrešnico dosedanjim organom GZS 
                            Volitve 
                            Predlog usmeritev razvoja gasilstva v  
                            Republiki Sloveniji do leta 2023 
                            Razprava 
                            Sprejem usmeritev razvoja gasilstva 
                            v Republiki Sloveniji do leta 2023  
                            s predlogom sklepov XVII. kongresa GZS 
                            Sprejem sklepov XVII. kongresa GZS 
12.15  Razglasitev rezultatov volitev 

 
12.30 do 13.30  Kosilo  
13.30   Slavnostni del:                                          
                                  1. kulturna točka 
                                  2. podelitev priznanj Matevža Haceta,  

           kipca gasilca in plakete gasilca 
              Zaključni nagovor predsednika GZS 

     Zaključek kongresa s fotografiranjem
  
Po ulicah mesta, zaključek na Mestnem stadionu Ptuj 
16.00  Pričetek zaključne parade in mimohod
  Zaključek kongresa z zaključnim nastopom
     
                    

    
     

SPO ŠT O V A N I! 
 
 
 
 

V L JU D N O  V A BL JE N I  N A  

 
 
 

XVII. KONGRES 
GASILSKE ZVEZE 

SLOVENIJE

ki bo 

v petek in soboto, 18. in 19. maja 
2018,

na Ptuju.

Janko Cerkvenik,
v. d. predsednika

Gasilske zveze Slovenije

Spoštovani občani!

Pred vrati je pomlad in čas čiščenja. Pazite, da s kurjenjem v na-
ravi ne uničite svoje lastnine in naše prečudovite narave. Ne ogro-
žajte sebe in drugih. Vse bio in druge odpadke lahko dostavite na 
zbirno mesto v naši občini na lokaciji industrijske cone po urniku. 

Kdor spremlja prostovoljno gasilstvo v 
naši občini in tudi širše, je najbrž opazil, da 
je mladinski gasilski kviz v organizaciji Ob-
močne gasilske zveze Ptuj že v lanskem letu 
bil izveden v zimsko-spomladanskem času 
in ne več v jesenskem. Regijski je bil izveden 
v začetku marca v organizaciji OGZ Kidriče-
vo v PGD Cirkovce, državni pa je ravno tako  
potekal v marcu v OGZ Trbovlje.

Iz OGZ Ptuj je v kategoriji pionirjev so-
delovalo 16 ekip, v kategoriji mladincev 8 
ekip, v kategoriji pripravnikov pa tri ekipe. 
Gostujoči gasilski zvezi sta bili Trnovska vas-
-Vitomarci in Gorišnica, ki sta sodelovali z 12 
ekipami. Gasilsko poveljstvo naše občine so 
zastopala tri prostovoljna gasilska društva: 
Bukovci z dvema ekipama pionirjev, ki so za-
sedli 3. in 7. mesto, Nova vas z eno ekipo pi-
onirjev, ki je zasedla 12. mesto in Markovci, 
ki so sodelovali s tremi ekipami v vseh treh 
kategorijah. Pionirji so zasedli 15. mesto, 

mladinci dobro 4. mesto, najuspešnejši pa 
so bili pripravniki, ki so zasedli drugo mes-
to in se uvrstili na regijsko tekmovanje, kjer 
so se veselili 9. mesta. Najboljše tri ekipe v 
posamezni kategoriji so prejele medalje, 
vsi tekmovalci pa so letos prvič prejeli pri-
ložnostne priponke z oznako 13. kviz mla-
dine OGZ Ptuj. Kviz je potekal tekoče, brez 
pritožb in pripomb in iz tega je razvidno, da 
komisija za mladino v OGZ pod vodstvom 
Janka Fišingerja dela dobro in kvalitetno.  
Predsednik Janko Fišinger se za sodelovanje 
zahvaljuje vsem tekmovalcem, ravno tako 
tudi mentorjem, saj so se pripravljali v pred-
pustnem času, kar je bilo še težje časovno 
uskladiti za učenje. Kljub vsemu z udeležbo 
PGD v občini ni zadovoljen, saj so se od os-
mih društev kviza udeležila le tri. 

Marija Prelog

Ekipi Pgd Bukovci 

Tri ekipe PGD Markovci
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 Ekipa pionirjev PGD Nova vas

PGD Prvenci-Strelci
Člani PGD Prvenci-Strelci so kot prvi 

v naši občini pričeli z občnim zborom v 
soboto, 6. januarja. Kulturni program je 
popestril harmonikarski orkester Mod-
ras. V društvu so zelo ponosni na svoje 
najmlajše predstavnike, ki pridno vadijo 
ter se udeležujejo tekmovanj. V sklopu 
občinskega praznika so pripravili kar 
dve tekmovanji,  tekmovanje v hidran-
tni ligi in 4. tekmovanje pionirčkov za 
pokal Prvenci-Strelci. Postavili so tudi 
prvomajsko drevo, se udeležili Florja-
nove maše v Stojncih in dneva gasilca 
v Zabovcih. V orodišču doma so preu-
redili prostore in spremenili postavitev 
garderob ter s tem bistveno pridobili 
na velikosti prostora. Eden od članov je 
opravil tečaj IDA, dva člana pa tečaj za 
delo z motorno žago. V lanskem letu so 
bili kar 16-krat pozvani na intervencijo. 
Največ požarov je bilo v naravi. 

PGD Bukovci
Na 108. rednem letnem občnem 

zboru so se bukovski člani zbrali 13. ja-
nuarja. Uvodoma so zapeli moški pevci 
KD Bukovci in ženska pevska skupina 
Florina, prav tako članice KD Bukovci. 
Aktivnosti v društvu so pričeli v januar-
ju, ko vsako leto obiščejo občne zbore 
in ostale prireditve. V toplejših mesecih 
so čas posvetili generalnemu čiščenju 
doma in okolice. Ekipa mladincev je 
pridno trenirala in se udeležila izbirne-
ga tekmovanja za udeležbo na gasil-
ski olimpijadi, kjer je zasedla odlično 
drugo mesto. Člani društva so poma-
gali pri izvedbi Markotona in postavili 
prvomajsko drevo. V juniju so organizi-
rali tradicionalno tekmovanje za pokal 
vasi Bukovci. V Koreni so se s pobrate-
nim in prijateljskimi društvi srečali na 
igrah. Na gospodarskem področju so 
lani opravili veliko. Obnovili in prelakira-
li so parket v dvorani gasilskega doma, 
postavili ograjo ob zelenici za večna-
mensko dvorano, opravili vzdrževalna 
in sanacijska dela v kurilnici, nabavili 
90 stolov za gasilsko dvorano in naba-
vili nekaj opreme za kuhinjo. Skozi vse 
leto so nudili usluge ob požarnem varo-
vanje v podjetju Vitiva. Veliko poudarka 
dajejo najmlajšim in tudi v lanskem letu 
je pionirkam uspel preboj na državno 
tekmovanje, ki bo letos septembra. V 
zimskem času so si pripravili še zaklju-
ček leta, lani pa so prvič organizirali tudi 

zaključek za raznašalce koledarjev, ki so 
si v gasilskem domu, v krušni peči, spek-
li pice. Gasilci iz Bukovcev so na inter-
vencije bili pozvani kar 17-krat. 

PGD Nova vas pri Markovcih
Člani društva so se na občnem zboru 

zbrali v soboto, 20. januarja. Po besedah 
predsednika so pomagali pri organiza-
ciji Fašenka v Markovcih, pomoč so izka-
zali s strežbo v šotoru in požarno stražo 
na povorki. Vaškemu odboru vsako leto 
pomagajo pri postavitvi prvomajskega 
drevesa in miklavževanju v vasi, pomoč 
pa nudijo tudi na občinskem prazni-
ku. Junija so organizirali tekmovanje 
v hidrantni ligi. V dvorani so zamenjali 
razsvetljavo, namestili nov LCD zaslon 
in nabavili nekaj kuhinjskega inventar-
ja. Na vozilu so morali zamenjati dotra-
jane pnevmatike. Nabavili so tudi nekaj 
gasilke opreme. Intervenirali so štirikrat. 
V letošnjem letu si obetajo nabavo no-
vega gasilskega vozila, ki bo namenu 
najverjetneje predan v mesecu avgustu. 

PGD Sobetinci
27. januarja so se na 70. občnem 

zboru zbrali člani PGD Sobetinci in 
analizirali delo lanskega leta ter podali 
smernice za naprej. V mesecu februar-
ju so prisostvovali na zapori ceste ob 
pustni povorki, na pustni torek pa or-
ganizirali ples v večnamenskem centru. 
Prav tako niso pozabili na prireditev ob 
materinskem dnevu, kjer vse prisotne 
vselej tudi pogostijo. V mesecu aprilu 
se je pričela hidrantna liga, kjer so zelo 
uspešno nastopale tudi članice njiho-
vega društva. Ob koncu tekmovanj so 
izpeljali tudi zaključek lige. Dekleta so 
skupno osvojile drugo mesto. Skupaj z 
vaščani so naredili presmec in postavili 
prvomajsko drevo. Dokončali so skladi-
šče, preuredili ekološki otok in prebar-
vali les na večnamenskem centru. 

PGD Stojnci
Člani stojnskega gasilskega društva 

so tudi v lanskem letu s podjetjem Su-
rovina organizirali pobiranje starega 
železa. Uredili so okolico doma in pos-
krbeli za čistočo v notranjosti. Prebelili 
so kuhinjske prostore, sanitarije, bar 
prostor, oder in strop v dvorani, kjer so 
zamenjali tudi luči za izhod v sili. Za laž-
je čiščenje so kupili tudi čistilni stroj. V 
mansardi so pričeli z izdelovanjem kna-

ufa, elektro in centralnih inštalacij ter z 
drugimi manjšimi deli. Tradicionalno so 
organizirali memorialni turnir v malem 
nogometu in Aninsko dvodnevno ve-
selico pod šotorom. Sodelovali so tudi 
pri organizaciji materinskega dneva, 
postavitvi prvomajskega drevesa in ob 
uprizoritvi živih jaslic. V mesecu aprilu 
so pomagali pri organizaciji prve vaje za 
članice OGZ Ptuj. Na god svetega Florja-
na so priredili Florjanovo mašo, v istem 
mesecu pa še operativni pregled za vse 
društva našega poveljstva in tekmova-
nje za kipec svetega Florjana. V mesecu 
novembru so izvedli vajo Drava – Stojn-
ci. V maju so se zbrali pod brajdami, ki 
so bogatejše za dve potomki stare trte. 
Organizirali so piknik za osebje aninske 
noči in se odpravili na strokovno eks-
kurzijo v Belo krajino.Tudi Stojnčani so 
zelo ponosni na svojo mladino. Na kvizu 
mladine so dosegli 3. in 4. mesto. Pionir-
kam je na regijskem tekmovanju uspelo 
osvojiti drugo mesto ter si s tem pribori-
ti vstopnico na državno tekmovanje. Na 
intervencije so bili pozvani 10-krat. 

PGD Markovci
Markovčani so v aprilu general-

no očistili dom in okolico. Postavili so 
prvomajsko drevo in organizirali kre-
sovanje. V mesecu juniju so izvedli tra-
dicionalno tekmovanje za pokal vasi 
Markovci, v juliju pa pripravili še sreča-
nje Markovčanov ob deseti obletnici 
otvoritve gasilskega doma Markovci. V 
poletnih mesecih so zaradi dotrajanosti 
na spodnjem dvorišču zamenjali ogra-
jo ter zaporo pred gasilskim domom. 
Prebelili pa so tudi dvorano in hodnike. 
Markovski gasilci so se odpravili tudi na 
strokovno ekskurzijo na Gorenjsko, kjer 
so si ogledali letališče Brnik in njihovo 
reševalno službo, pot pa nadaljevali na 
Bled in v Begunje. V oktobru so delo 
predstavili otrokom iz vrtca Markovci.

PGD Zabovci
Prvo soboto v mesecu marcu so imeli 

svoj občni zbor tudi člani PGD Zabovci. 
V lanskem letu so praznovali 90-letnico 
društva ter se s tem lotili kar nekaj pro-
jektov, ki so bili namenjeni praznovanju 
visokega jubileja. Osrednja prireditev je 
bila v začetku junija v Športnem parku v 
Zabovcih. Ob tej priložnosti pa se je na 
isti dan odvijal tudi 21. dan gasilca OGZ 
Ptuj. Na slavnostni prireditvi je društvo 

razvilo nov društveni prapor, ki je zame-
njal tistega iz leta 1965. V mesecu po-
žarne varnosti je društvo organiziralo še 
gasilsko vajo Polje v Zabovcih. Šlo je za 
goreči objekt piščančje farme in udarec 
strele v bližnji daljnovod s potrganimi 
žicami, ki so padle na goreče vozilo. Ob 
koncu leta so gasilci skupaj z vaškim od-
borom pripravili zaključek leta in okrasi-
tev novoletne jelke. Najmlajši so naredili 
izvirne okraske za smrečico, hkrati pa so 
se pomerili tudi v peki keksov, ki so jih 
kasneje ponudili vsem, ki so se udeležili 
druženja. Člani društva so skozi vse leto 
izpopolnjevali svoje znanje na različnih 
področjih. Društvo je posebno pozor-
nost namenilo najmlajšim. Članice so se 
udeležile srečanja članic podravske re-
gije, niso pa pozabili na veterane, saj so 
jih pospremili na vsakoletno srečanje, ki 
ga prireja OGZ Ptuj. Na intervencije so 
bili pozvani trikrat. Tudi v prihodnje si 
je društvo zastavilo visoke cilje, realizi-
rajo pa jih toliko, kolikor jim dopuščajo 
� nančna sredstva.

PGD Borovci 
V soboto, 17. februarja, je potekal 

72. redni občni zbor PGD Borovci. Za 
uradno otvoritev so poskrbeli pionir-
ska desetina in člani Hišnega ansambla 
Društva upokojencev Markovci. V lan-
skem letu so odkupili zemljišče in pri-
dobili potrebno dokumentacijo za raz-
širitev vaško-gasilskega doma. Upajo, 
da se bo koncem tega let, ali v začetku 
prihodnjega zastavljena naloga razši-
ritve doma tudi realizirala. Društvo se je 
udeleževalo prireditev v OP Markovci in 
OGZ Ptuj. V preteklem letu se  je pred-
vsem pionirska desetina udeleževala 
tekmovanj v OP Markovci in izven. Dru-
štvo je v mesecu juniju izvedlo tekmo-
vanje OGZ Ptuj. Pionirji so dosegli tretje 
mesto in si s tem zagotovili udeležbo na 
regijskem tekmovanju v Ormožu, kjer 
so izmed 25 ekip dosegli 11. mesto. Ob 
koncu so zaslužnim članom podelili pri-
znanja in zahvale ter izvolili delegata, ki 
bo društvo zastopal na občnem zboru 
OGZ Ptuj.

Po poročilih zbrala PM

Župan občine Milan Gabrovec, ki je 
na občnih zborih prisostvoval, se je dru-
štvom za sodelovanje zahvalil ter jim za-
želel uspešno delo tudi v prihodnje.

O delu prostovoljnih gasilskih društev v preteklem letu

Miki Prstec, 
evropski prvak

V Madridu je konec marca po-
tekalo evropsko veteransko atlet-
sko prvenstvo v dvorani. V starostni 
kategoriji M60 je zmagal naš občan 
Miki Prstec iz Bukovcev. Odličen 
atlet veteran je za zlato medaljo 
orodje sunil 13,85 metra. Prav tako 
je v mesecu marcu potekalo tudi 
balkansko veteransko prvenstvo v 
dvorani, kjer sta medalje osvojila 
dva naša občana, Miki Prstec in Pe-
ter Majcen. Več o uspehih pa v pri-
hodnji številki Lista iz Markovcev.

PM
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Občni zbor ŠRD Markovci

Uvod v 17. redni občni zbor ŠRD 
Markovci, ki se je bil 10. marca 2018, 
so imele pevke grabljice iz Markovcev. 
Občnega zbora se je udeležilo 42 od 
71 članov, kolikor jih šteje društvo in 
kar nekaj vabljenih gostov, med njimi 
tudi župan občine Markovci, g. Milan 
Gabrovec. Naredili smo "inventuro" 
dela in aktivnosti v minulem letu ter 
postavili smernice in želje za tekoče 
leto. Po pozdravnem nagovoru predse-
dnika Branka Kostanjevca smo izvolili 
delovno predsedstvo in nato pazljivo 
spremjali poročila: predsednika, gos-
podarja, tajnika, računovodja, nadzor-
nega odbora, komisije za tekmovanje, 
komisije za nadzor ribnika in veri� ka-
cijske komisije. Sledila je razprava na 
podana poročila in na koncu njihova 
potrditev in sprejem v podani obliki. 
Ker je sedanji statut društva bil sprejet 
leta 2013, je bilo potrebnih nekaj po-
pravkov. Spremenili  smo sedež oz. na-
slov društva (člen 2) in člen 20, kjer smo 
zaradi preglednejšega in lažjega dela 
dodali kar nekaj novih komisij.  Ker je 
letos volilno leto tako na državnozbor-
skem kot na občinskm nivoju, smo tudi 
v društvu imeli volitve za nove organe 
društva, saj je sedanjim članom vode-
nja in upravljanja potekel mandat. Za 
njihovo predano in uspešno upravlja-
nje društva smo se jim lepo zahvalili 
in izvolili nove člane. Na investicijskem 
področju so predvidena sledeča dela in 
opravila: ureditev nabrežin ribnika, na-
bava kosilnice, montaža nadstreška na 
terasi in stopnicah ter položitev kera-
mike, nabava opreme za kuhinjo in ka-
mina za peko ter po potrebi vzdrževal-
na dela na objektu ribiškega doma. Kar 
nekaj članom so bile vročene zahvale in 
priznanja za dolgoletno članstvo v dru-

štvu in nesebično ter odgovorno delo 
v prid in korist društva, nekaj novih čla-
nov pa je bilo sprejetih v našo sredino.

Na gospodarskem področju ostaja-
jo aktivnosti in obveznosti več ali manj 
enake, le da je sklep članov društva, da 
se ribiški dom daje v najem samo čla-
nom društva oziroma njihovim ožjim 
družinskim članom. Za organizacijo oz. 
izvedbo piknika se plača 50 € in za iz-
vedbo ribolovnega tekmovanja 1 € po 
osebi. Sprememba je tudi pri delovnih 
akcijah: v kolikor član pri delu uporab-
lja svojo opremo, se mu priznata 2 do-
datni uri (prej 1,5) in v kolikor član stre-
že pijačo na tekmi ali prireditvi, se mu 
prav tako priznata 2 uri (prej 1,5). Vsak 
član si lahko na ribolov v njegovi priso-
tnosti pripelje sorodnika, prijatelja ali 
znanca, vendar največ 3-krat na leto. 
Partnerica člana ribiča lahko lovi brez 
plačila ribolovne dovolilnice, enako 
velja za ribičeve mladoletnike (sin-hči, 
vnuk-vnukinja).

V letošnjem letu je predvidenih kar 
nekaj družabnih aktivnosti za člane 
društva in njihove družinske člane, in 
sicer: organizacija 4. HAN tekme (kjer 
vsi nastopajoči dobijo nagrado ne gle-
de na uvrstitev), memorialna tekma za 
pokojne člane društva, srečanje z lovci, 
konjeniki in starodobniki, tekma za vse 
občane ob občinskem prazniku, stro-
kovna ekskurzija za člane društva, or-
ganizacija meddruštvene tekme med 
Žejnimi ribicami iz Dražencev in ribiči 
RD Moškanjci, sodelovanje na medna-
rodni tekmi v Dornavi in na Madžar-
skem, družinska tekma za ribiškega 
carja društva, tekma ONA-ON, kjer lovi-
ta v paru ženska in moški, in kar nekaj 
pokalnih društvenih tekem. Večji pou-
darek bo namenjen mladim ribičem v 

smislu organiziranega ribolova. Upa-
mo, da bomo pomladili svoje vrste, za 
kar bo poskrbel g. Janko Petrovič. Tim. 
odprte tekme bodo potekale ob sobo-
tah in po sektorjih (lovijo lahko tudi ri-
biči, ki niso člani ŠRD Markovci).

Tekmovanje v Ligi Markovci 2018 
bo potekalo v dveh delih (spomladan-
ski-jesenski). V vsakem se bo zvrstilo 10 
tekem, od katerih za uvrstitev šteje se-
dem uspešnejših. Za vsak del se razgla-
si zmagovalec, absolutni zmagovalec 
pa bo ribič, ki bo zbral najmanj točk in 
največ kilogramov v obeh delih tekmo-
vanja. Tekmovanje bo potekalo v treh 
sektorjih A, B in C in kamor bodo tek-
movalci uvrščeni po svoji uspešnosti 
(sektor A najuspešnejši, sektor B manj 
uspešni in sektor C rekreativni ribiči). 
Predvidoma se bo v mesecu maju izve-
del organiziran odlov soma pod vod-
stvom in mentorstvom g. Stanka Rogi-
na. Odlov naj bi trajal tri dni in tri noči.

Odhajajoči predsednik g. Branko 
Kostanjevec:”V minulih petih letih je 
bilo narejeno ogromno. Imamo pre-
lep ribiški dom, lepo urejeno okolico, 
v ribniku obilico rib in vse to ne bi bilo 
mogoče, če ne bi imeli tako zavzetih in 
marljivih članov, pa tudi pri županu g. 
Milanu Gabrovcu smo naleteli na razu-
mevanje. Prav lepa hvala vsem in vsa-
kemu posebej, ki je kakor koli prispeval 
k uspešnosti in prepoznavnosti ŠRD 
Markovci.”

Novoizvoljeni predsednik, g. Viktor 
Slameršek: “Minulo vodstvo nam je v 
času svojega vodenja društva posta-
vilo visoke standarde, a upam in sem 
prepričan, da jim bomo uspešno sledili, 
kajti s tako predanim članstvom ni nič 
pretežko in nemogoče. Vsem odhajajo-
čim članom vodstva bi se ob tej priliki 
iskreno zahvalil za ves njihov vloženi 
trud.” 

Ignac Habjanič
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18. zbor članov Turističnega 
društva Občine Markovci

V skladu s 17. členom statuta Tu-
rističnega društva Občine Markovci 
in sklepom seje UO je v soboto, 17. fe-
bruarja 2018, v dvorani PGD Nova vas 
pri Markovcih potekal 18. zbor članov. 
Zbrane je pozdravil predsednik TD Mar-
kovci, g. Franc Brodnjak, delovno pred-
sedstvo pa je nadaljevalo s točkami 
dnevnega reda. Iz poročil predsednika, 
tajnika, blagajnika in nadzornega odbo-
ra o delu društva v letu 2017 je bilo raz-
vidno, da je bilo društvo dejavno preko 
celega leta. Člani so aktivno sodelovali 
pri izvedbi dogodkov v okviru občine 
(občinski praznik, Markoton), priredili so 
tradicionalne društvene koline, sodelo-
vali na Obarjadi, 17. svetovnem festivalu 
praženega krompirja na Velenjski plaži, 
X. rimskih igrah ter izpeljali ocenjevanje 
okolja. V večjem številu so se udeležili 

22. srečanja objezerskih krajev Sloveni-
je (Bohinj) in v mesecu oktobru izpeljali 
dvodnevno strokovno ekskurzijo v Etno 
selo Sunčana reka (Srbija). Predsednik 
društva je zbranim podal obsežen plan 
dela za leto 2018. Turistično društvo 
občine Markovci bo v tem letu aktivno 
na nivoju občine in širše. Izjemnega po-
mena za naše društvo in za občino ima 
Izobraževanje članov za lokalnega turi-
stičnega vodnika po regiji Štajerska, kar 
pomeni, da bo občina Markovci prido-
bila lokalne turistične vodnike, ki bodo 
turiste lahko popeljali po naši občini. 
Po besedi gostov je sledilo druženje. 
Ob dobri hrani, ki je ne bi bilo brez naše 
odlične kuharske ekipe, in rujni kapljici 
smo sklenili prijeten večer.

Anja Hameršak

Foto:  Sonja Erlač

 
 

 

 

                                                                              80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET   

  

 
 VABLJENI   

             V MARKOVCE 

 

ČETRTEK, 31. 5. 2018,   ob 19. uri           ODPRTJE RAZSTAVE IN       
                                                                     PREDSTAVITEV  ZBORNIKA             
PETEK, 1. 6. 2018,          ob 19. uri            FOLKLORNI KONCERT 
SOBOTA, 2. 6. 2018,      ob 16. uri            SREČANJE FOLKLORNIKOV  

                                               

      

 

Jubilejni 60. občni zbor 
AMD Markovci        

Letos so se člani AMD Društva Mar-
kovci sestali na 60. občnem zboru. 
Predsednik društva Martin Zamuda je 
predstavil delo in naloge, ki so jih opravili 
v preteklem letu. Izpostavil je, da so se 1. 
februarja lani udeležili otvoritve poslov-
ne enote AMZS Ptuj, kjer danes opravlja-
jo tehnične preglede, registracije vozil, 
zavarovanje vozil ter druge storitve. Z 
otvoritvijo poslovne enote na Ptuju se 
je članstvo v društvu povečalo za več 
kot 100 %. Zadnji podatek je, da društvo 
šteje 245 članov. V preteklem letu so čla-
ni društva bili prisotni na čistilni akciji in 
sodelovali pri pripravi proslave ob ob-
činskem prazniku.  12. maja 2017 so se 
mladi kolesarji iz Osnovne šole Markovci 
udeležili državnega kolesarskega tek-
movanja FIA-ETEC na Vranskem, ki ga 
je organizirala AMZS Slovenija. Dosegli 
so lepe uspehe. Tudi lani so člani AMD v 
začetku šolskega leta varovali učence ob 
prehodih čez cesto.   Prijavili so se tudi 
na inovativni razpis AMZS Slovenije Var-
no na poti v šolo. Maskoti Anja in Zdrav-
ko sta se z otroki iz vrtca in osnovne šole 
tako sprehodili po prehodih za pešce 
pred občinsko stavbo in opozarjali voz-
nike na začetek novega šolskega leta in 
previdnost na cesti. Vodja policijskega 
okoliša, ki je sodeloval v tej akciji, je zelo 
dobro ocenil prizadevanja društva za 
varnost otrok v cestnem prometu. Lani 
je bilo v društvu AMZS Slovenije volilno 
leto, zato je bilo kar nekaj sestankov in 
posvetov. V mesecu novembru je bila 
volilna skupščina, kjer je bil izvoljen nov 
upravni in nadzorni odbor in častno raz-
sodišče ter razni drugi organi.

Za predsednika je bil ponovno izvo-
ljen Anton Breznik. Izvoljeni predsednik 
je na skupščini predstavil vizijo dela 
AMZS Slovenije. Največ časa so člani v 
lanskem letu posvetili pripravi za izdajo 
zbornika. Zbiranje podatkov v arhivih je 
bilo oteženo, saj do 40. letnice delova-
nja društva niso uspeli najti gradiva. To 

obdobje delovanja so opisali po pripo-
vedovanjih starejših članov.

Zbornik bo izšel ob praznovanju 
60-letnice društva, to je 13. aprila 2018. 
Predsednik je pohvalil zelo dobro sode-
lovanje z vodjo policijskega okoliša in 
Svetom za preventivo Občine Markov-
ci. Bila je izrečena tudi zahvala Občini 
Markovci za dodeljena sredstva, ki jim 
omogočajo, da redno vzdržujejo svoje 
prostore. Člane društva je pozdravil tudi 
župan Milan Gabrovec, ki je predstavil 
delo občine ter povedal, da bo uradna 
otvoritev krožišč ob občinskem prazni-
ku. Pripravljajo se tudi projekti za ko-
lesarske steze. Društvu je ob 60-letnici 
izrekel iskrene čestitke. Silvo Kralj je na 
občnem zboru podrobneje prestavil 
delo AMZS na Ptuju. Najstarejši obrtnik 
in častni predsednik AMD Markovci Vlad-
ko Korošec je pohvalil delo društva in jim 
zaželel še veliko uspehov. Direktor druž-
be Radio-tednik Ptuj Drago Slameršak 
je članom čestital ob obletnici in oblju-
bil medijsko podporo njihovemu delu. 
Vsem voznicam, voznikom in udeležen-
cem v cestnem prometu želijo srečno in 
varno vožnjo.  “Za vožnjo si vzemimo čas 
in ne življenja,” je občni zbor sklenil pred-
sednik Martin Zamuda.

IP

 

 

 

50 let 
JUBILEJNI KONCERT 

MoPZ MARKOVCI 
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sobota, 12. maj 2018, ob 19. uri 
velika večnamenska dvorana 

Markovci 
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3. mesto - skupina iz Spuhelj

Srečanje direktoric gospodinjstva

Marec je mesec, ki je z dvema 
praznikoma namenjen dekletom, že-
nam in materam. V naši občini so se 
po vaseh vrstila vaška praznovanja, 
kjer smo strnili oba praznika in tako 
je bilo tudi v Markovcih. V soboto, 
24. marca, smo se ponovno zbrale 
direktorice gospodinjstev v dvorani 
vaško-gasilskega doma v Markov-
cih. Morda še se kdo spomni, da se 
nam je navdih za poimenovanje po-
rodil ob predavanju Nataše Sinovec, 
ki nam je pred leti predstavila njen 
pogled na vso družinsko delo žene in 
mame, da si lahko vzame nekaj pro-
stega časa zase. Ugotovitev je bila, 
da si mora gospodinja predvsem na-
rediti okvirni urnik, da uspe biti dob-
ro razpoložena v službi, ljubezniva 
do moža, biti dobra mama, da otroke 
vozi na različne dejavnosti, v trgovi-
no, da mora skuhati kosilo, posprav-
ljati in prati, se posvetiti otrokom, 
možu, partnerju … in da ji končno 
ostane kaj časa zase. 

Letošnje druženje je bilo že osmo 
zapovrstjo. “Direktorice” smo združi-
le moči in v sobotni večer vložile pro-
stovoljno delo in dobro voljo.

Večer je bil slavnosten. Učiteljica 
Olga in študentka Petra sta z vaškimi 
otroci pripravili kulturni program, 
ki ga je z razmišljanjem o pomenu 
ženske povezovala Petra, na začetku 
pa so zaplesale in zapele »grabljice«, 
ki delujejo v okviru PGD Markovci. 
Direktorice smo bile počaščene tudi 
z obiskom župana Milana Gabrovca, 
ki se nam je za kratek čas pridružil in 
nam zaželel, da se srečujemo tudi v 

prihodnje. Župan je še posebej poz-
dravil najstarejšo direktorico, 83-le-
tno Ivanko Šibila, ki je še vedno čila 
in zdrava. Seveda brez glasbe ne gre, 
zato smo si po dobri večerji in zdra-
vici privoščile obilo plesa in klepeta. 
Sklenile smo, da bi se morale večkrat 
na leto družiti v takšni obliki, vendar 
žal zaradi različnih obveznosti to ni 
izvedljivo. 

Za vso pomoč pri pripravi pri-
jetnega večera se zahvaljujem pri-
jateljicam in vsem  gospodinjskim 
“direktoricam”, ki so se številčno ude-
ležile srečanja, ter vaškemu odboru 
Markovci za vso podporo in pomoč 
s predsednikom Alešem Koletnikom 
na čelu.

Vsekakor se direktorice srečamo 
zopet naslednje leto.

Marija Prelog

Nastopajoči v kulturnem programu

Najstarejša udeleženka večera, 83-letna Ivanka 
Šibila, v družbi župana Milana Gabrovca

Proslava ob materinskem dnevu 
in občni zbor Prosvetnega društva 
Prvenci-Strelci

foto: Ivan Golob, Materinski dan v Prvencih

Člani Prosvetnega društva Prvenci-Strelci vsako leto pripravijo proslavo 
ob materinskem dnevu vsem ženam, mamam in babicam iz vasi Prvenci, 
Strelci in Novega Jorka. Čarobnost k dogodku so dodali še otroci pod vod-
stvom Janje Golc, ki so svojim mamicam in babicam zapeli, zaigrali in zreciti-
rali iz srca. Vse prisotne so prejele šopke. Za veseli del je poskrbel Ansambel 
Štajerci.

Pred proslavo je bil izveden še volilni občni zbor društva. Podana so bila 
poročila o opravljenem delu društva za preteklo leto ter obširen plan za leto 
2018, ki ga je podal ponovno izvoljeni, dosedanji predsednik, g. Anton Zver. 
Vsem članom se je zahvalil za sodelovanje in opravljeno delo s povabilom k 
nadaljnjemu sodelovanju pri vodenju društva. 

Ivan Golob 
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Obeležili smo dan žena in materinski dan
Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu je letos potekala 10. 

marca v večnamenski dvorani v Bukovcih. Članice Kulturnega društva Bu-
kovci smo skupaj z otroci pripravile kulturni program, ki je bil namenjen prav 
vsem ženam, mamam in navsezadnje tudi našim očetom. Svoj talent in pri-
dobljeno znanje so na odru pokazali predšolski in šolski otroci, ki so odigrali 
dramatizacijo »Palček Pohajalček«. Predstavili so se s svojo ustvarjalnostjo, 
kar pomeni, da ni manjkalo plesa, glasbe in petja ob pesmi O, mama mamica. 
Ob poslušanju harmonike in opazovanju sproščenega baletnega plesa smo 
razveselili in navdušili prav vse v dvorani. Zbrane je nagovoril župan občine 
Markovci, g. Milan Gabrovec, in vsem ženskam čestital ob prazniku. Ob kon-
cu so se otroci mamicam zahvalili s simboličnim izdelkom, ki so ga izdelali 
sami. Prireditev je tradicionalna, zato si skupaj z otroci želimo, da bi bila v 
prihodnje bolj obiskana, saj nas druženje osrečuje in zbližuje.

Zahvaljujem se vsem nastopajočim otrokom, ki so prispevali svoj delček 
ustvarjanja v mozaik kulturne prireditve, ter vabim vse, ki si želijo pokazati 
svoje sposobnosti na odru, da se nam drugo leto pridružijo.

Janja Horvat

Delo LD Markovci 
V minulem mesecu so se na občnem 

zboru zbrali člani LD Markovci. V poroči-
lih je bilo slišati aktivnosti lanskega leta: 
v aprilu so se udeležili občinske čistilne 
akcije, istega dne pa je v LD potekala ki-
nološka prireditev telesna ocena lovskih 
psov vseh pasem. Gostili so še dve kino-
loški prireditvi, spomladanski in jesenski 
vzrejni pregled. Ob občinskem prazniku 
so za prvi maj tradicionalno priredili strel-
sko tekmo za pokal občine Markovci. V 
to tekmo so vključili še pokal Janka Ro-
žmarina. V poletnih mesecih so pripra-
vili srečanje s kmeti, ribiči in konjeniki. 
Na jesenskem lovu so gostili pobratene 
lovce iz Bohinja, ki so se udeležili sku-
pnega lova na malo divjad. V letu 2017 
so kar trije lovci Bohinja uplenili srnjaka 
na posameznem lovu, markovski lovci pa 
se v zameno udeležujejo lova na gamsa. 
Na štefanovo so v čast in spoštovanje 
starejšim lovcem organizirali lov. Na zad-
njem pogonu so v LD po šegah in nava-
dah uprizorili lovski krst, ki so ga kasneje 
predstavili tudi širši javnosti. Dosedanji 
starešina je povedal, da je glede številč-
nosti divjadi in realizacije odvzema stanje 
male divjadi številčno na nivoju preteklih 
let, pri veliki divjadi pa so jo povečali za 
6. Povedal je tudi, da v lanskem letu žal 
niso uspeli na razpisu Lovske zveze Slo-
venije za revitalizacijo male divjadi, saj ni 
bil izpolnjen pogoj, ki je najmanj pet pri-
javljenih lovskih družin. Starešina Slavko 
Kukovec je z letošnjim občnim zborom 
zaključil s predsedovanjem društvu.

PM

Člani Kulturnega društva Bukovci 
so se v začetku meseca marca zbrali na 
rednem letnem občnem zboru. Po krat-
kem kulturnem programu, ki so ga iz-
vedli pevci in pevke društva, so sledila 
poročila. Predsednik društva Jože Bez-
jak je izrazil zadovoljstvo nad opravlje-
nim delom v lanskem letu.

Društvo je aktivno skozi vse leto. 
Delo v januarju pričnejo v najstarej-
ši sekciji društva, to je v knjižnici, ki je 
odprta enkrat tedensko. Pripravljajo 
ure pravljic, otroške delavnice in lut-
kovne predstave za otroke na različne 
teme. V lanskem letu so zelo ponosni 
na novo pridobitev, saj jim je Knjižni-
ca Jožeta Potrča Ptuj podarila več kot 
300 knjig in knjižnico poimenovala v 
Knjižnico posebne vrste. Društvo delo 
vsako leto nadaljuje z Vincekovo rezjo, 
pa s tradicionalno fašensko povorko in 
z materinskim dnevom. Tradicionalno 
pomagajo pri občinski čistilni akciji in 
pri občinskem prazniku. Udeležijo se 
različnih prireditev: kolin, fašenka v 
Dornavi, obarjade na Ptuju, srečanja 
v Hrovači, 300-letnice rojstva Marije 
Terezije v Šenčurju, Krumplove noč, 
Fižolovega dne, Langašijade, festivala 
praženega krompirja, Bučijade v Sre-
dišču, Dneva zahvalnosti v Nedelišču, 
Martinovanja v Lipi, Sejma Jesen na 
Hrvaškem, prireditve Haloze in Zagorje 
poje. Moški pevci so v lanskem letu bili 
povabljeni na gostovanje v Izolo, kjer 
so v hotelu Del� n skupaj s Hišnim an-

samblom DU Markovci pripravili pravi 
koncert obiskovalcem, ki ga je pove-
zovala naša članica Otilija. V lanskem 
letu se lahko pohvalijo z odličnim so-
delovanjem z vaščani iz Repišč, saj so 
kar trikrat sodelovali na njihovih prire-
ditvah. V januarju so pripravili pohod 
po Halozah in Vincekovo rez, v avgustu 
so postavili klopotca velikana in orga-
nizirali veliki poletni pohod.  Skupaj z 
vaškim odborom so pripravili tradicio-
nalne vaške igre, dopolnjene z napihlji-
vimi igrali za otroke, kar vsako leto zno-
va privabi mnogo družin, saj otroci na 
njih zelo uživajo. V mesecu novembru 

so pripravili tradicionalno martinova-
nje. Društvo si je tudi v tem letu zadalo 
podobne naloge in cilj: organizirati tra-
dicionalne prireditve, v zimskem času 
pa pripraviti delavnice za krajšanje časa 
tako otrokom kot odraslim. Nekaterim 
prireditvam so se zaradi nezanimanja 
žal morali odpovedati. 

Svojo predsednikovanje je po se-
demnajstih letih dokončal predsednik 
Jože Bezjak in prevzel delo podpredse-
dnika. V novo vlogo je bil izvoljen Bo-
štjan Bezjak. Na tem mestu se Jožetu 
zahvaljujemo za vso delo.

PM

Občni zbor KD Bukovci

Foto: GM
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LJUBEZEN ali BOLEZEN?
Kako imenujemo bolezen,
pri kateri vsak trpi?
To je seveda ljubezen,
zaradi katere čas beži.

Je kot magnet,
ki te ne spusti
in te k sebi vabi
že od šolskih klopi.

Brez nje življenja ni,
lahko se ji upiraš,
vendar ona te nikoli ne zapusti.

Prava ljubezen nikoli ne umre,
ne glede na okolice.
Najpomembneje pa je,
da ljubezen in bolezen ne primerjata se.

Taja Lia Vidovič, 7. r.

Zimske počitnice
Komaj sem čakal na zimske počitnice, da mi ne 
bo treba iti vsak dan v šolo.
Najbolj sem užival na snegu. S sestro Tijo in prija-
teljem Jakobom smo se sankali in delali labirint. 
S Tijo sva si postavila snežno obzidje, za katerim 
sva se skrivala, ko naju je ati napadal s kepami. 
V torek sem šel s stricem Andrejem in Jakobom 
na igrišče. Zraven je bil tudi njihov pes Laki. Tam 
smo se sankali in kepali. V sredo smo ati, jaz in 
Tija šli smučat. Med smučanjem smo šli na topel 
čaj, saj je bilo zelo mrzlo. S Tijo sva se zelo veselila 
skakalnice, ampak je na žalost ni bilo. Po dveh 
urah smučanja smo se odpravili proti domu, saj 
nas je že pošteno nazeblo. Najbolj sem se veselil 
sobote, ker nas je sosed Robi povabil na njegovo 
štiridesetletnico. Tam so bili tudi moji prijatelji 
Anej, Jakob, Leon in še veliko drugih otrok. 
Večino časa smo preživeli na igralih. Tam smo 
se lovili, igrali skrivalnice in se žogali. Plezali smo 
na tunel in gledali starše, kako plešejo. Otroci 
smo se zelo zabavali. V nedeljo sta prišla k meni 
soseda Maruša in Jakob. Skupaj smo se igrali na 
snegu. Igrali smo se tudi šole v naravi.
Zimske počitnice so hitro minile in spet smo v 
šolskih klopeh.

Anže Bezjak, 4. b

Življenje otrok nekoč in danes
Moje otroštvo je zelo drugačno od otroštva mo-
jih staršev. Moji starši so se v svojem otroštvu ves 
dan igrali z bratom, sestrama in prijatelji. Igrali so 
se veliko različnih iger, npr. ristanc. Jaz se več ne 
igram toliko zunaj in ne videvam se toliko s prija-
telji. Vse to so slabosti mojega otroštva, prednosti 
pa so, da me starši podpirajo pri izbranem hobiju 
in me vozijo na treninge skoraj vsak dan. Moja 
mama je bila v otroštvu dobra rokometašica, a je 
starša, torej moj dedek in babica, nista podpirala 
in je tudi nista mogla voziti na treninge, saj so 
bili takrat avtomobili predragi. Igrače so si delali 
sami, danes pa si jih lahko kar kupimo.             

Luka Matjašič, 6.b 

Živijo, ime mi je Nina. Danes bom pripovedovala 
oz. primerjala življenje otrok nekoč in danes.
Življenje otrok se je včasih zelo razlikovalo od 
našega. 
Včasih niso imeli tehnologij, npr. pametnega 
telefona, kakšne boljše televizije, računalnika 
ali igralne konzole. Včasih so se otroci le redko 
zabavali in igrali. Če so imeli kmetijo ali polje, so 
morali tam delati in pomagati. Če pa so se že 
kdaj igrali, pa so imeli malo igrač ali so si jih izde-
lali sami iz stvari, ki so jih našli v okolici. Otroci so 
bili včasih veliko bolj družabni.
Poleti so morali pomagati oziroma delati na 
polju. Bili so veliko bolj revni. Še v šolah niso imeli 
zvezkov in pisal. Imeli so le majhne tablice in 
krede, na katere so si zapisovali snov. V šolo so 
hodili veliko raje kot danes, seveda peš.
Danes je precej drugače. Dandanes imamo 
pametne telefone, računalnike, boljše televizije 
ipd. V šolo se danes pripeljemo z avtobusom ali 
nas odpeljejo starši z osebnimi avtomobili. Tudi 
revni nismo več tako, kot so bili včasih. Večina 
ljudi si lahko privošči veliko več igrač, naprav ali 
hrane. Velika večina nas nima več kmetij in polj, 
zato nam ni treba delati.
Vesela sem, da živim v takem okolju, kjer ni tako 
kot je bilo včasih. Vem, da otrokom včasih ni bilo 
najbolj lahko, a vseeno verjamem, da so se imeli 
lepo.

Nina Krošelj, 6. r.

Življenje otrok nekoč in danes se zelo razlikuje. 
Otroci nekoč niso imeli igrač,  kakršne imamo 
danes. Izdelovali so si jih sami iz stvari, ki so jih 
našli v okolici. Otroci so pomagali staršem oz. 
skrbnikom pri delu. Danes se je veliko spreme-
nilo, saj je razvitih veliko novih stvari, ki jih nekoč 
niso poznali. Nekoč so v šolo hodili peš, danes pa 
se večina otrok vozi v šolo z avtobusom. Otroci 
so se med seboj veliko bolj družili, se pogovarjali, 
igrali … Danes veliko otok preživi večino svojega 
časa na telefonih, računalnikih in podobno. 
Nekoč tega niso poznali. Čeprav so otroci nekoč 
preživljali težke čase, menim, da so se imeli zelo 
lepo in so preživeli lepo otroštvo.

Ana Ertl, 6. r.

Cofek potuje do dežele palčkov
V tem spisu nastopajo: Cofek, palček Talček in 
velikan Smetko. V tem zanimivem in zabavnem 
spisu bo Cofek odšel v palčkovo deželo.
V majhni kamniti hišici je živel Cofek. Ni imel star-
šev, saj so mu umrli. Bil je razigran in vedno vesel.
Nekega lepega poletno-pomladnega dne se je 
odpravil kopat k slapu. Pripravil si je cofomljask. 
Cofomljask je bila pijača, v katero si je namešal 
blato, travo in vodo.
Nekega dne mu je šinilo v glavo: ”Kaj, če bi šel 
nekam na sprehod?”

Nihče ga ni razumel, kaj je govoril, saj je govoril 
cofko jezik.
Imel je majhen avtiček, ampak zelo drugačen 
od našega. Vstopil je vanj in se odpeljal do neke 
dežele. Izstopil je in se razgledal. Nič mu ni bilo 
znano, saj te dežele ni poznal.
Nato pa je prišel mimo palček. Cofek ga je 
vprašal, kako mu je ime. Palček je rekel: “Jaz sem 
palček Talček. Sem poglavar vseh palčkov. In vsi 
me imajo radi.” Še Cofek se je predstavil. “Sem 
Cofek iz dežele cofkov. Kje pa sva?” je vprašal.
“Sva v deželi palčkov. Pridi za mano.” In sta šla po 
velikih skalnatih poteh. Prišla sta do palčkovega 
rova.
Palček Talček je rekel: „Pazi se velikana Smetka. Iz 
smetnjaka vsak dan nosi smeti, v svojo jamsko 
vilo. Minil je en teden. Cofek in palček Talček sta 
šla po gozdu in srečala velikana Smetka. Bil je 
velik, debel in zelo je smrdel. Velikan Smetko ju je 
lepo pozdravil.
Povabil je oba v svojo jamsko vilo. Takrat sta spo-
znala, da velikan Smetko ni slaba duša,  ampak 
dobra.
No, prišli smo do konca.
Cofek je naslednji dan odpotoval nazaj domov in 
se še velikokrat vrnil v palčkovo deželo.

Julija Zebec, 4. r.

Potovanje v čudežno deželo
Teja si je želela oditi  v čarobno deželo. Neko 
noč so je ji uresničile sanje. Stopila je v tunel in 
prispela v deželo. Čudila se je, da ima na roki za-
pestnico. Pustila jo je in si odšla ogledat svet. Na 
poti je videla čudne ljudi. Fantje so bili oblečeni 
v bela oblačila, punce so imele razpuščene lase 
in modra krilca. Vprašala jih je, kdo so. Rekli so, da 
so prijatelji in da se jim lahko pridruži. Razkazali 
so ji to deželo. Rekli so, da se v ponedeljek bliža 
dan velikega razcvetja ali božični dan. Nato so 
odšli v trgovino kupit vse za zabavo. Potrebovali 
so hrano, trakce, pisane lučke, okraske, več hrane 
in igrače. Teja je dobila zastonj med. Nato so 
odšli skupaj plesat. Po plesu so vsi žrebali en li-
stek, na katerem je pisalo, pri komu bo Teja spala.  
Največ točk je dobila Elisa. Odšli sta k njej domov. 
Doma sta se igrali človek ne jezi se, karte in remi. 
Bili sta zaspani in odšli spat.
Ponoči se je Teja vrnila v resničen svet. Če bi se še 
to vam zgodilo, kaj bi naredili? Če bi bil na vašem 
mestu, bi poskušal narisati to zgodbo.

Jan Merc, 4.b

SREBRNO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM 
TEKMOVANJU IZ NEMŠČINE
       Učenka devetega razreda Tea Hameršak je 
na državnem tekmovanju devetošolcev v znanju 
nemščine, ki je potekalo v torek, 13. marca,  na 
OŠ Janka Padežnika v Mariboru, dosegla odličen 
rezultat. Osvojila je namreč srebrno priznanje.  
V letošnjem šolskem letu so bile naloge za tek-

movanje na državni ravni pripravljene po knjigi 
SPEED-DATING MIT PAPA (156 strani).
Čestitamo za dosežen uspeh!

Mentorica: Vida Vajda

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA 
V ZNANJU VESELE ŠOLE 2018 
Šolsko tekmovanje v znanju iz Vesele šole je po-
tekalo 13. marca 2018. Tekmovalo je 46 učencev.

Bronasta priznanja so osvojili:
4. razred: Julija Zebec 4.b, Lana Podrenek 4.a

5. razred: Eva Zemljarič 5.a, Sara Jevšenak 5.a, 
Saša Janžekovič 5.b, Ana Stolec 5.b

6. razred: Sara Janžekovič 6.b, Nuša Janžekovič 
6.a, Jan Majer 6.a

7. razred: Maj Bezjak 7.b, Sara Merc 7.a, Vid Petro-
vič 7.a, Tamara Slanič 7.b

8. razred: Gašper Vrtačnik 8.b, Ajda Mikša 8.b

9. razred: Marko Kovačec

Na državno tekmovanje, ki bo 11. aprila 2018 na 
OŠ Gorišnica, so se uvrstili:

7. razred: Maj Bezjak

8. razred: Gašper Vrtačnik in Ajda Mikša

9. razred: Marko Kovačec

Vsem veselošolcem iskrene čestitke za dosežene 
uspehe. 

Mentorica: Zinka Vidovič

ZLATO IN SREBRO NA FESTIVALU 
INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ
Učenka 9. a razred Kaja Kristovič je v osnovnošolski 
konkurenci postala državna prvakinja v digitalni fo-
tografi ji, na državnem tekmovanju v video montaži 
pa je 1. mesto in srebrno priznanje osvojil Marko 
Kovačec, prav tako učenec 9. a razreda.

V soboto, 10. marca 2018, smo se s šestimi učen-
ci odpravili na državno tekmovanje iz inovativnih 
tehnologij. 5 naših učencev je tekmovalo v video 
montaži, 1 učenka pa v digitalni fotografi ji.
Da so se učenci uvrstili na ta državna tekmova-
nja, so se morali najprej prijaviti na natečaj, za 
katerega so morali izdelati in poslati svoj izdelek 
(fi lm oz. fotografi jo). Komisija je nato izbrala 20 
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posameznikov v posamezni kategoriji, ki so se 
glede na kvaliteto poslanih izdelkov lahko udele-
žili državnega tekmovanja.
Največja in najmočnejša konkurenca je bila v di-
gitalni fotografi ji, zato smo zelo veseli, da je prav 
na tem področju naša učenka osvojila 1. mesto 
in zlato priznanje. Kaja Kristovič je tako s svojim 
znanjem in občutkom za fotografi jo pometla s 
konkurenco in postala državna prvakinja!
Komisija na državnem tekmovanju v video 
montaži se je letos odločila, da ne bo podelila 
zlatih priznanj. Devetošolec Marko Kovačec je 

pokazal veliko znanja in je na tem tekmovanju 
v osnovnošolski konkurenci osvojil srebrno 
priznanje za prvo mesto. Komisija na državnem 
tekmovanju v video montaži se je letos odločila, 
da ne bo podelila zlatih priznanj. Devetošolec 
Marko Kovačec je pokazal veliko znanja in je na 
tem tekmovanju v osnovnošolski konkurenci 
osvojil srebrno priznanje za prvo mesto.
Čestitamo!

Mentor: Gregor Zmazek

STAREJŠE UČENKE KONČALE 
S TEKMOVANJEM V KOŠARKI 
V ČETRTFINALU DRŽAVNEGA 
TEKMOVANJA IN V DRUGI SKUPINI 
ZASEDLE 3. MESTO
Po osvojenih medobčinskih in področnih 1. mes-
tih so starejše učenke tudi na državnem tekmo-
vanju prikazale zavidljivo kvaliteto košarkarskega 
znanja. Učenke naše šole so prikazale zelo pogu-
mno, borbeno, učinkovito igro proti favoriziranim 
šolam, ki imajo že desetletno košarkarsko tradi-
cijo. OŠ III M. Sobota so lanske državne prvakinje 
in ekipo sestavljajo učenke, ki so v trenažnem 

procesu že osem let (košarkarski klub Pomurje). 
Naše učenke celotno znanje pridobijo v šoli in 
je uspeh še toliko večji, kar so nam priznale tudi 
gostujoče šole. Državne prvakinje so postale 
učenke OŠ Dravinja iz Slovenskih Konjic, naša 
šola pa je zasedla 20. mesto med OŠ v Sloveniji.

Za našo šolo so nastopile: 
Noelle Vilčnik 7.b, Barbara Tement 8.b, Neža 
Forštnarič 8.b, Blažka Horvat 8.b, Vita Koren 8.a, 
Klara Kitak  8.a, Eva Kokot 9.a, Lucija Janžekovič 
9.a, Zala Stolec 9.a, Monika Muhič 9.b, Špela 
Kostanjevec 9.b in Sara Kitak 9.b.

Čestitamo! 

Mentor: Zlatko Marčič

SREČALI SMO SE PO 10 LETIH

V soboto, 24. 3., smo se v Gostilni pri Ribeku v Stojncih srečali letniki ge-
neracije 1993, ki smo osnovno šolo v Markovcih obiskovali med leti 1999 in 
2008. Na koncu prejšnjega stoletja smo prvič sedli v šolske klopi še tedanje 
'male šole'. V letih šolanja je bilo število učencev v dveh paralelkah različno, 
deveti razred pa nas je dokončalo 48 sošolcev in sošolk. V soboto smo prosla-
vili 10. obletnico zaključka osnovnošolskega obdobja, ki nam vsem ostaja 
v najlepšem spominu. Ob razrednih fotogra� jah smo se nasmejali in videli, 
kako smo se spremenili. Veseli smo bili, da se je srečanja udeležil tudi razre-
dnik b-razreda, g. Drago Prislan, medtem ko je razrednik a-razreda, g. Robert 
Bezjak poslal opravičilo za prisotnost. Celo noč smo plesali, peli in bili veseli, 
da smo ponovno skupaj!

Nika Rožanc
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Markovske grabljice, nova sekcija PGD Markovci se predstavi

Borovski presmec

Mogoče ste v zadnjem času bili na 
kateri od prireditev, na kateri smo v 
pisanih oblekah, ki smo jih nekatere 
podedovale, nekatere pa so si jih po 
vzoru starejših dale sešiti, s pesmijo in 
plesom nastopile markovske grabljice. 
Tisti, ki našega plesa še niste videli, pa 
ste nas zagotovo že slišali. Pravzaprav si 
nismo izmislile nič novega, temveč smo 
pobrskale po spominu, si ogledale sta-
re fotogra� je in posnetek plesa grabljic 
izpred deset let. Najprej je bila ideja 
naučiti se ples grabljic, ki ga je takratna 
skupina izvedla na slovesnem odprtju 

markovskega gasilsko-vaškega doma. 
Zadale smo si, da bomo nastopile na 
desetletnici odprtja, ki je hkrati bilo 
tudi srečanje vaščanov naše vasi. Nis-
mo delale načrtov za naprej, pa vendar 
so se nam stvari odvile drugače in tako 
je januarja minilo že leto, odkar smo se 
prvič srečale na vajah. 

Markovske grabljice skrbimo za 
ohranjanje kulturne dediščine svoje-
ga kraja. Najstarejša nekdanja članica 
grabljic, Neža Bezjak, je povedala, da je 
bil ples grabljic ena izmed dejavnosti 
in nastopov Telovadnega društva So-
kol. Za tradicijo je po 2. svetovni vojni 
skrbelo Telovadno društvo Partizan in 
za ohranjanje tega običaja ima največje 
zasluge naša častna občanka, pokoj-
na Terezija Maroh. Njej gre zasluga, da 
so grabljice nastopile na praznovanju 
65-letnice telesne kulture v Slovenj 
Gradcu leta 1984, kjer si je njihov na-
stop ogledal tudi slovenski olimpionik 
Leon Štukelj. Po večletnem predahu 
sta običaj 2006 obudili Danica Tement 
in Rozalija Slana in grabljice so 2006 in 

2007 nastopile na otvoritvi občinske 
večnamenske dvorane ter gasilsko-va-
ških domov v Novi vasi in v Markov-
cih. Na pobudo Milke Liponik smo se 
grabljice iz vasi Markovci po desetle-
tnem premoru znova zbrale in v svoje 
vrste pritegnile tudi mlajše vaščanke, 
kar je še posebej razveseljivo. Z nasto-
pom smo obogatile druženje vaščanov 
ob praznovanju desetletnice odprtja 
markovskega gasilsko-vaškega doma. 
Srečanja ob plesu in ljudski pesmi so 
nam bila tako všeč, da smo sklenile 
nadaljevati z vajami in širiti repertoar. 
Jeseni 2017 smo nastopale na okrog-
lih jubilejih vaščank. Našo skladnost 
gibov in vaje nadzoruje Stanka Knapič, 
učiteljica telesne vzgoje v pokoju. Mar-
kovske grabljice smo zelo ponosne, da 
so naše vrste pisane, ne samo zaradi 
barvitih oblek, temveč tudi zaradi sta-
rostne strukture, saj najstarejša med 
nami šteje 83 let, najmlajši dve pa 4 in 
5 let. Na občnem zboru PGD Markov-
ci, 24. 2., smo uradno postale kulturna 
sekcija PGD Markovci. Za vodjo sekci-

je smo soglasno izbrale Milko Liponik. 
Nismo ostale le pri vajah grabljic, tem-
več smo z namenom združiti koristno z 
družabnim v času od novembra 2017 
do začetka marca 2018 uspele izvesti 
30-urni tečaj nemščine, ki se ga je ude-
ležilo 15 vaščanov. Zadovoljne smo se 
že odločile, da bomo jeseni vaščanom 
znova ponudile in izvajale tečaje, za 
katere bo dovolj zanimanja. Ocenile 
smo, da je naša dejavnost dovolj bo-
gata in obširna, da si tudi naša sekcija 
zasluži košček ogromnega kolača, ki se 
na občini razreže in razdeli neštevilnim 
kulturnim društvom. Na seznamu ima-
mo trenutno vpisanih 23 članic, imamo 
svoj logotip in kar je najpomembnej-
še, nadaljujemo z nastopi. Po nastopu 
na občnem zboru PGD Markovci smo 
v mesecu marcu nastopile na obč-
nem zboru Športno-ribiškega društva 
v Prvencih in na praznovanju žensk v 
Markovcih. Veselimo pa se že novih 
povabil in morebitnega sodelovanja z 
drugimi društvi. 

ML 

Fotogra� ja po nastopu naših predhodnic v Slovenj Gradcu z  Leonom Štukljem (arhiv: Angela Liponik)Nastop na praznovanju 10-letnice odprtja gasilsko-vaškega doma v Markovcih, 1. 7. 2017 (arhiv: Janez 
Liponik)

V Borovcih vsako leto za cvetno ne-
deljo izdelamo najdaljši presmec v ob-
čini Markovci. Priprave so se tudi letos 
začele že nekaj dni prej. V petek popol-
dan se je vaški odbor z nekaj vaščani 
odpravil nabirat vso potrebno zelenje 
za izdelavo. Zaradi zime, ki se je zavlek-
la v zgodnjo pomlad, so imeli kar nekaj 
težav z nabiranjem zelenja, saj še razen 
pušpana in bršljana ni nič ozelenelo. 

V soboto popoldan so se vaščani 
zbrali pred vaško gasilskim domom, kjer 
so pričeli z izdelovanjem. Gospodinje iz 
aktiva podeželskih žena Borovci so prip-
ravile kislo juho za nedeljsko jutro ter 
spekle sirovo pogačo in rogljičke. Neka-
teri vaščani so poskrbeli, da tudi dobre 
kapljice ni manjkalo. Na cvetno nedeljo 
smo se ob 7.30 zbrali v vaško-gasilskem 
domu, kjer smo se pred odhodom okrep-
čali. Nato smo se podali proti farni cerkvi 

sv. Marka v Markovce. Pot v Markovce je 
minila zelo hitro, povratek proti domu 
zaradi že tradicionalnih postankov pa je 
trajal dvakrat dlje. Prvi postanek je bil v 
Špic Marketu Markovci, kjer nam vsako 
leto, že od prve izdelave pred 19. leti, 
postrežejo s čokoladnimi napolitanka-
mi in dobro kapljico. Ustavili smo se še v 
gostišču La Siesta v Markovcih, naslednji 
postanek pa je bil na pol poti med Mar-
kovci in Borovci, kjer nas je pričakalo ku-
hano vino barona Janeza Golca in dob-
ra domača salama našega domačina. 
Po okrepčilu smo pot nadaljevali proti 
končnemu cilju s krajšim postankom pri 
Čižičevi kapeli. V vaško-gasilskem domu 
nas je že čakalo kosilo, ki so ga pripravile 
naše pridne gospodinje. Druženje se je 
zaključilo v poznem popoldnevu. 

   Andrejka Mislovič in Ines Strelec
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Zdravje je eden izmed osnovnih 
pogojev kakovostnega življenja. Ta de-
javnik, ki pogojuje naša življenja, je v 
največji meri odvisen od nepravilnega 
prehranjevanja in nezdravega načina 
življenja. Glede na nižjo kvaliteto življe-
nja, ki ga v veliki meri narekuje računal-
niška doba in z njo povezano sedenje za 
ekrani, je pomembno, da v naša življenja 
v vseh življenjskih obdobjih vključimo 
čim več redne telesne dejavnosti, pred-
pogoj za to pa so ustrezna športna zna-
nja, ki jih posamezniki pridobijo pred-
vsem v času šolanja. 

Na Osnovni šoli Markovci drugo leto 
poučujem Zdrav življenjski slog. Imam 
veliko izkušenj z delom z otroki, saj že 
nekaj let delujem na različnih športnih 
področjih. Sama opažam velike razlike 
med telesnimi in gibalnimi sposobnosti. 
Življenje sodobnih ljudi je zelo drugač-
no od načina življenja naših prednikov. 
V največji meri smo se morali prilagoditi 
sodobni tehnologiji, ki omejuje osebni 
stik z drugimi ljudmi. Vse podatke, do 
katerih želimo priti, in velik del vsakda-
njih opravil, lahko izvedemo preko ra-
čunalnikov. Današnji otroci, mladostniki 
in tudi starejši imajo drugačne prehra-
njevalne navade in veliko bolj natrpane 
urnike, pri katerih je osebni stik z ljudmi 
okrnjen, saj se ljudje tudi zaradi pomanj-
kanja časa ne družijo več toliko in niso 
več tako športno aktivni kot v preteklo-
sti. Verjamem, da marsikoga zanima, ali 
je njegov otrok boljši ali slabši v meri-
tvah Športnovzgojnega kartona, ki se 
že toliko let opravljajo na osnovnih šo-
lah. Prav zato je bil moj namen raziska-
ti, katera generacija je bila v 20-ih letih 
gibalno sposobnejša in kako se je spre-
minjal trend telesne sestave učencev na 
Osnovni šoli Markovci med leti 1994 in 
2015. Zanimalo me je tudi, ali je nova 
šolska športna dvorana, zgrajena leta 
2005, pozitivno vplivala na telesni in gi-
balni razvoj učencev in učenk Osnovne 
šole Markovci. S tem sem želela preveri-
ti, katera populacija je bila v naši občini 
»sposobnejša«. Rezultati so bili nekoliko 
presenetljivi. 

Na OŠ Markovci imamo uradne po-
datke meritev Športnovzgojnega karto-
na od šolskega leta 1986/87. Leta 1980 
je bila zgrajena nova OŠ Markovci, tis-
tega leta pa so imeli otroci ure športne 
vzgoje že v novi telovadnici. Pred tem je 
športna vzgoja potekala v treh izmenah 
v takratni stari prosvetni dvorani osnov-
ne šole. V šolskem letu 2005/06 so od-
prli večnamensko dvorano OŠ Markovci 
in od takrat poteka športna vzgoja v tej 
dvorani. Pet let kasneje so na Osnovni 
šoli Markovci začeli s projektom Zdrav 
življenjski slog, ki je tudi v drugih vklju-
čenih šolah izboljšal telesni in gibalni 
razvoj otrok. Pred uvedbo tega progra-
ma je bila populacija otrok v gibalnih 
sposobnostih na tej šoli pod slovenskim 
povprečjem.

V magistrski nalogi smo uporabi-
li anonimizirane podatke SLO� t-a ali 
Športnovzgojnega kartona od leta 1994 
do 2015. V raziskavo je bilo zajetih 7212 
učenk in učencev, ki so v tem obdobju 
obiskovali OŠ Markovci. Učence in učen-
ke različnih starosti smo razvrstili po 
spolu in  podatke predstavili gra� čno. 

V analizi smo uporabili naslednje spre-
menljivke: telesna višina, telesna masa, 
kožna guba nadlahti, indeks telesne 
mase, dotikanje plošč z roko, skok v da-
ljino z mesta, premagovanje ovir nazaj, 
dviganje trupa, predklon na klopci, vesa 
v zgibi, tek na 60 m in tek na 600 m ter 
indeks gibalne učinkovitosti XT. V anali-
zo nismo vključili šestletnikov, saj so se 
na šoli pojavili šele po uvedbi devetle-
tne osnovne šole, ravno tako smo izločili 
15- in 16-letnike, saj njihovo število po 
letih zelo niha. Primerjali smo obdob-
je pred gradnjo nove športne dvorane 
1994–2004 z obdobjem 2005–2015, 
ko je pouk športa začel potekati v novi 
športni dvorani. 

ZGODOVINSKI RAZVOJ ŠOLSKE 
ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
NA OŠ MARKOVCI

Razlike med takratnim Sokolskim 
domom, prosvetno dvorano in novo 
športno dvorano so zelo velike. Sokol-
ski dom so na pobudo takratnih sokol-
skih čet zgradili leta 1939 na mestu, kjer 
danes stoji gasilski dom v Markovcih. 
Dvorana je bila velika 8x8 m, v njej pa 
so telovadili tudi učenci osnovne šole. 
Pripomočke, ki so jih takrat uporabljali, 
so si sami izdelali. Leta 1963/64 je bilo 
na šoli 529 učencev, ki jih je poučeva-
lo le 14 učiteljev. Izmed teh sta bila le 
dva predmetna učitelja, zato so mora-

li na predmetni stopnji poučevati tudi 
razredni učitelji. Pomanjkanje učiteljev 
je takrat slabo vplivalo na učni uspeh 
učencev. Osmega avgusta 1964 so v za-
družnem domu svojemu namenu pre-
dali novo prosvetno dvorano. Pionirska 
organizacija je tistega leta pridno delala 
v markovski drevesnici, za ves zaslužek 
pa so kupili telovadno opremo (Muršec 
idr., 2010). Šestega februarja 1978 so pri-
čeli z gradnjo nove šole. Dolgoletne sa-
nje učencev, delavcev šole in staršev so 
se začele uresničevati. Tako je 11. avgu-
sta 1979 ob prazniku občine Ptuj nova 
šola svečano odprla svoja vrata. S tem 
so učenci in učenke v notranjosti šole 
pridobili tudi novo telovadnico v kateri 
smo telovadili vse do leta 2005. 

Urejena športna infrastruktura lah-
ko privabi ljudi, da se ukvarjajo s špor-
tno vadbo, infrastruktura sama pa še 
ne more zagotoviti, da se bodo gibalne 
sposobnosti vadečih povečale. Poveču-
jeta se namreč tako število nekompe-
tentnih otrok kot tudi število gibalno 
nadarjenih otrok, medtem ko se de-
lež povprečno gibalno sposobnih ot-
rok zmanjšuje. Med poukom športne 
vzgoje so otroci deležni enake količine 
telesne dejavnosti in možnosti pridobi-
vanja športnih znanj. Zaradi enotnega 
šolskega sistema imajo slovenski otroci 
srečo, saj jim enoten šolski sistem za-
gotavlja, da so vsaj nekajkrat na teden 
športno dejavni. Večja težava je izven 

šolskega prostora, v lokalnem okolju in 
� nančnem stanju staršev (Starc, 2013). 
Nekateri svojim otrokom ne morejo pri-
voščiti plačljivih popoldanskih športnih 
dejavnosti, zato ti veliko več časa pre-
življajo v zaprtih prostorih. Z denarjem 
je pogojena tudi prehrana, saj je slabša 
kakovost tudi cenejša. Otroci ekonom-
sko depriviligiranih staršev so bolj pod-
vrženi k debelosti, prekomerna telesna 
masa pa prinaša padanje gibalnih spo-
sobnosti. Večnamenska dvorana, kate-
ra se je zgradila leta 2005/06 je močno 
pripomogla k boljšim rezultatom gibal-
nih sposobnostih učencev in učenk na 
Osnovni šoli.

Ob materialni pridobitvi novejše 
telovadnice in pripomočkov se od šol-
skega leta 2010/11 na Osnovni šoli Mar-
kovci izvaja tudi projekt Zdrav življenjski 
slog, ki v veliki meri vpliva na telesni in 
gibalni razvoj otrok. Projekt je usmer-
jen v razvoj osnovnih gibalnih sposob-
nosti, pridobivanje gibalnih spretnosti 
in spodbujanju zdravega življenjskega 
sloga. Učence s pomočjo strokovno 
usposobljenega kadra spodbuja k obli-
kovanju vzorcev zdravega življenja in se 
izvaja od 1. do 9. razreda. Dodatne špor-
tne dejavnosti, ki jih ponuja program, 
vključuje 20 do 30 % osnovnošolske 
populacije in zagotavlja zainteresiranim 
učencem 5 ur športne aktivnosti na te-
den ter blaži posledice negativnih vpli-
vov sodobnega načina življenja.

POVEZANOST ŠOLSKE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE S TELESNIM IN GIBALNIM 
RAZVOJEM OTROK OŠ MARKOVCI. (1. del) 

Predstavitev rezultatov magistrske naloge Špele Horvat iz Bukovcev z naslovom

 Sokolski dom v Markovcih (Štrafela, 1983).  Prosvetna dvorana v Markovcih (Štrafela, 1983).

Večnamenska dvorana Občine Markovci (osebi arhiv).Mala telovadnica v OŠ Markovci (osebni arhiv).
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Tajska je rajska (3. del)
Naslednje jutro nam je vodič prip-

ravil zajtrk in po okrepčilu smo pot na-
daljevali s hriba v dolino. Tokrat nas je 
pot nesla po ozki stezici skozi hribovito 
pokrajino ob reki. Uživali smo ob po-
gledih na zelene planote, slapove, ki so 
nas spremljali in ves živež tajske džun-
gle, tudi prijeten sladkasti vonj cveto-
čih dreves je treking po džungli nap-
ravil še odličnejši. Pred odhodom me 
je vodič osebno opozoril na kraljeve 
kobre, ki imajo tukaj življenjski prostor 
in še zdaj si nisem na jasnem, ali me je 
hotel zgolj prestrašiti ali je mislil resno. 
V glavnem, nobene nismo srečali. Po 
prihodu v dolino nas je čakal rafting 
po reki Mae Taeng, ki pa je neprimer-
no bolj adrenalinski od tistega na Soči, 
saj je tukaj varnost nekaj čisto postran-
skega pomena. Po dozi adrenalina je 
sledilo umirjeno kosilo, tokrat pekoč 
riž z jajci, ki je bil spet fenomenalno 
okusen, in hoja do vasice s sloni, kjer 
smo tokrat prenočili. Seveda je obisk 
vasi pomenil tudi ježo slonov, ki je po 
svoje zelo zanimiva izkušnja. Midva z 
Matejem sva imela srečo, saj je najina 
slonica bila zelo umirjena in je ježa po-
tekala čisto normalno. Ostali udeležen-
ci so kričali, saj so bili sloni bolj divji. 
Ker vas leži ob reki, so sloni takoj, ko so 
videli vodo, zavili v reko in se okopa-
li, seveda z ljudmi na hrbtu. Prav zato 
moraš biti kar previden in hiter, da pra-
vi čas skočiš s slona, kajti hitro si lah-
ko pod njim. Na vrsti je bilo obvezno 
fotogra� ranje, kajti vsak dan ne jahaš 
slona, sva pa tudi spoznala novo druž-
bo za večer, skupino Ircev in dva Ame-
ričana. Ker smo do večerje imeli še kar 
nekaj časa, smo se ob prijetnem klepe-
tu spoznavali in delili popotniške izku-
šnje. Po večerji so nas domačini skoraj 
dobesedno prisilili jesti magic musro-
oms – čarobne gobice, po katerih bi 
človek naj začel halucinirati. Gobe so 
nabrali v bližnjem gozdu, jih nataknili 
na kol in jih spekli na odprtem vaškem 
ognju. Meni se te zadevice niso zdele 
prav halucinogene, saj mi ni bilo nič, so 
pa nekateri govorili, da niso čutili nog 
… Sicer pa ljudje, ki živijo v plemenih, 
kar pogosto uživajo droge, predvsem 
marihuano, ki jo kadijo v vodnih pipah 
– bongih, narejenih iz bambusa. V tem 
plemenu živijo dolgovratke, ženske, 
ki okrog vratu nosijo obroče in ima-
jo res dolge vratove, vendar se več ali 
manj skrivajo in jih je težko fotogra� -
rati ali pa se z njimi pogovarjati. Večer 
so nas obiskali njihovi otroci in tudi že 
majhne deklice, stare dve ali tri leta, 
nosijo okrog vratu te obroče. V tej vasi 
imajo celo eno sončno celico, energijo 
pa uporabljajo predvsem za polnjenje 
mobilnih telefonov. Že večkrat se je 
izkazalo, da sem mojster, ko treba kaj 
uničiti, in tudi na Tajskem sem pokazal 
to svojo sposobnost. Zvečer, ko so nas 
obiskale dolgovratke in se predstavile 
z njihovimi tradicionalnimi plesi, so s 
seboj imele radio, ki jim je predvajal 
glasbo. Sam sem med njihovim nasto-
pom želel napolniti telefon in ko sem 
ga priključil v edino vaško vtičnico, je 
vsa vas obnemela, kajti ostali so brez 
elektrike in glasbe. V momentu, ko so 
vsi začeli kričati, kaj delam, sem ugoto-
vil, da je na priključek lahko prikloplje-
na samo ena zadeva. Nemudoma sem 

prenehal polniti telefon in vaščani so 
spet bili mirni in srečni, saj so dobili na-
zaj svojo edino vaško luč in glasbo. Ta 
večer sva prespala v svoji hiški iz bam-
busa, sicer pa tudi to noč nisva bila 
sama, saj nama je ob nogah spal eden 
izmed psov, nad nama je kraljeval pe-
telin, v hiški pa je bila še kokoš. Pisana 
druščina v glavnem, posledično je tudi 
noč bila zanimiva, saj je pes nenehno 
glasno smrčal, petelin je ob 3. uri zjut-
raj začel s kikirikanjem in ni prenehal 
do osme ure zjutraj, kokoš pa je tudi 
ves čas ob mojem hrbtu nekaj menca-
la. Naporna in zabavna noč obenem. 
Zjutraj po zajtrku je sledilo še slovo in 
pot nazaj v Chiang Mai, kjer sva imela 
nočni avtobus nazaj do Bangkoka in 
povezavo na Koh Samet, otok približ-
no 150 km JV od glavnega mesta. Ker 
sva imela še nekaj časa v Chiang Maiu, 
sva si na hitro pogledala mesto, ki pa 
je spet blodišče ulic, vendar se nama je 
na prvi pogled zdelo prijaznejše, saj ni 
tako soparno in tudi toliko ljudi ni pri-
sotnih kot v Bangkoku.

Po jutranjem prihodu v Bangkok 
sva pot nadaljevala s kombijem do 
otoka, kjer sva imela v planu tri dni 
zgolj poležavati na plažah in si malo 
odpočiti. Vožnja do otoka je trajal ce-
lih 5 ur, če še zraven prištejem vožnjo z 
ladjo, na kateri vozijo tudi vso prehra-
no na otok, saj tam ničesar ne pridelu-
jejo. Gre za izredno majhen in miren 
otok. Na ladji je zraven domačinov bilo 
še ducat turistov, raki, različno sadje 
in obilo mesa, kar v vrečkah na soncu. 
Nihče se v glavnem ne obremenjuje, 
če meso ni na hladnem. Tudi sicer so 
zelo sproščeni, kar se vidi na vsakem 
koncu te dežele. V prometu ima pred-
nost hitrejši, vse stvari pa se dejansko 
uredijo same od sebe; tukaj stresa ne 
poznajo. Ob prihodi v najino hišico, ki 
sva jo rezervirala že doma, nama je res 
vzelo dih: bele peščene plaže, prijet-
na sapica z morja in nepopisno topla 
voda. Kaj še človek sploh hoče? Zvečer 
sva se odpravila v center vasi, ki je bil 
oddaljen 10 minut hoje od najinega 
bungalova. Turistov res ni bilo veliko, 
so pa prevladovali Kitajci, ki jih tudi 
domačini ne marajo, saj so po pripo-
vedovanju zelo nesramni in neolikani. 
Da otok sodi res med mirnejše kraje 
na Tajskem, sva ugotovila kar hitro, saj 
so ob deveti uri zaprli vse trgovine, le 
posamezni lokali so ostali še odprti. Na 
otoku je tudi zelo malo prometa, saj 
nanj ne moreš z avtomobilom. Imajo 
samo poltovornjake za javni prevoz 
in motorna kolesa, ki si jih je mogoče 
izposoditi. Tudi midva sva si en dan 
izposodila skuter in se malo zapeljala 
po otoku ter si ga ogledala. Tajci vozijo 
tako kot Angleži, po levi strani, in prav 
zanimivo je bilo izkusiti vožnjo po levi, 
ki jo človek kar hitro osvoji. Tukaj sem 
si privoščil tudi pravo tajsko masažo, 
ki je zelo blagodejno vplivala na moj 
hrbet, utrujen od nahrbtnika, bila pa 
je tudi smešno poceni, cca. 5 evrov za 
eno uro. 

Zanimivo je bilo, da sva ob priho-
du na otok morala plačati 20 BHT za 
vstopnino, ker je otok narodni park, 
naslednji dan pa naju je oskubila še 
vojska, ko sva vstopila v območje, kjer 
so razglasili narodni park, spet 200 

BHT. Kaj bi se človek pritoževal, njiho-
va država, njihova pravila. Trije dnevi 
na plažah so minili, kot bi trenil, in že 
sva bila na poti na najino zadnjo de-
stinacijo, Pattaya city. Turistična meka 
Tajske. Sicer nobenega od naju to mes-
to ni posebej privlačilo, vendar sva bila 
zgolj radovedna zaradi luksuza, ki je 
značilno za to mesto. Mesto so v ve-
čini zakupili Rusi in res na vsakem vo-
galu slišiš ruski jezik, pa tudi vsi napisi 
so zraven angleščine še v ruski cirilici. 
Ker sva imela srečo, sva tukaj prvič na 
popotovanju po Tajskem prenočila v 
hotelu z 38 nadstropji, dvema bazeno-
ma, � tnesom, spa centrom in z barom 
na vrhu nebotičnika, kjer se razprosti-
ra pogled na celotno mesto. Pattaya 
kot obmorsko letovišče se nikakor ne 
more primerjati s Koh Sameton, ki sva 
ga obiskala, ker je preveč množično 
obiskana, znana je tudi po nočnih klu-
bih in zabavah, ki pa jih tukaj nisva obi-
skala, saj naju je naslednji dan čakala 
pot domov. 

Imela sva priliko doživeto Tajsko 
od vse bede in revščine do samega 
luksuza. Tajska je res dežela nasprotij 
in resnično prijaznih ljudi, ki ti znajo 
pomagati na vsakem koraku. Res je, da 
se med njimi najdejo tudi malo manj 

prijazni, vendar kje pa takih ljudi ni? 
Kar prehitro je minil najin dopust in 
naenkrat sva se spet znašla na letališču 
v Bangkoku, kjer naju je čakal trinajs-
turni polet proti Zagrebu.

M. M

Foto: M. M. Osvežitev sredi tropske džungle

Foto: Matej Kirbiš: Plaža na Koh Sametu

Foto: Matej Kirbiš: Že majhne punčke nosijo 
obroče okrog vratu 
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Apel za pravilno uporabo 
� tofarmacevtskih sredstev

Aktivnosti Čebelarskega društva Markovci
Čebelarsko društvo Markovci se je v začetku februarja zbralo na svojem letnem 

občnem zboru. Po besedah predsednice Tilčke Petrovič so zastavljene naloge uspeš-
no uresničili. Največ pozornosti so namenili izobraževanju čebelarjev, zato so se ude-
ležili vseh izobraževanj, ki so bile organizirane. Tako so v aprilu poslušali predavanje 
Martina Čuša, junija so bili na predstavitvi podjetja Dirs, ki jim je namenila tudi de-
narna sredstva. Obiskali so sejem Api Slovenija v Celju. Svoje delo so predstavili varo-
vancem v Domu upokojencev v Muretincih in z njimi prijetno pokramljali. V mesecu 
maju so jih obiskali otroci iz vrtca Markovci, v juniju pa pripravili dan odprtih vrat. S 
svojimi izdelki so sodelovali tudi pri zahvalni nedelji v naši farni cerkvi. Tudi lansko leti 
so na dan slovenskega tradicionalnega zajtrka obiskali vrtec in osnovno šolo v Mar-
kovcih ter vrtec v Budini. V decembru so se v naši farni cerkvi pri sveti maši v čast sv. 
Ambrožu – zavetniku čebel in čebelarjev – zbrali čebelarji Zveze čebelarskih društev 
Ptuj. Ob vseh obiskih niso pozabili na delo. Sodelovali so v akciji Očistimo Slovenijo in 
uredili okolico čebelnjaka, brajd in namestili žlebove na delovne prostore. Tudi za to 
leto imajo načrte, saj, kot pravi predsednica, jim idej še ni zmanjkalo. 

PM

Čebela spremlja človeka na njego-
vi življenjski poti že od pradavnine. Z 
njenim pridelkom, medom, si je že v 
prazgodovini tešil lakoto in celo reše-
val življenje. S svojim razvojem je člo-
vek spoznal še ostale njene številne 
koristnosti. Le vlogi čebele kot opraše-
valca se lahko zahvalimo za bogat izbor 
sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor 
tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.

Ko čebele obiskujejo cvetove, na 
katerih nabirajo medičino in cvetni 
prah,  pogosto pridejo v stik s strupe-
nimi sredstvi, ki se v kmetijstvu upo-
rabljajo za zaščito rastlin. V intenzivni 
pridelavi hrane se uporabi � tofarma-
cevtskih sredstev zaenkrat še ni mogo-
če izogniti. Dokler bo tako, bo obstajala 
možnost zastrupitve čebel. Čebelarje-
nje zatorej postaja zelo zahtevna kme-
tijska dejavnost, njegovi rezultati pa so 
odvisni od številnih dejavnikov, med 
katerimi je sodelovanje kmeta in če-
belarja med pomembnejšimi. Soodvi-
snost je bila v preteklosti premalo po-
udarjena, celo prezrta. Dejstvo je, da je 
pridelek kmetov odvisen od pridnosti 
čebelarjev in tudi pridelek čebelarja 
odvisen od delovanja kmeta. Eni in dru-
gi morajo imeti odgovornost do okolja 
in s tem do čebel. Nedvomno je, da se 
lahko ljudje čebelam zahvalimo za mar-
sikatero dobrino, ki smo je deležni, zato 

smo dolžni z njimi ravnati previdno in 
spoštljivo. Da ne bi bili več priča zastru-
pitvam čebel, čebelarji vse uporabnike 
FFS prosimo, da te uporabljajo v skla-
du z načeli dobre kmetijske prakse in 
varstva okolja. Posebno pozornost naj 
posvetijo čebelam s sledečimi ukrepi: 

-pred načrtovano uporabo FFS na-
tančno preberite priložena navodila, 
saj je v njih in tudi na embalaži opozo-
rilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. 
V glavnem so za čebele škodljivi vsi 
insekticidi in imajo to tudi napisano 
na etiketi. Posebno bodite pozorni na 
znak čebele v rdečem okvirju:

- priporočena sredstva uporabljajte 
v najnižjih priporočenih odmerkih,

- uporabljajte za čebele manj nevar-
ne pripravke,

- škropite v večernih urah ali pono-
či, ko se čebele že v panjih,

- pred škropljenjem pokosite pod-
rast v sadovnjaku ali vinogradu.

Da bo na travnikih še naprej veliko 
raznovrstnih rož in zvokov brenčečih 
čebel ter da bodo cvetoča sadna dre-
vesa oprašena, slovenski čebelarji po-
zivamo vse uporabnike FFS, da so pri 
njihovi uporabi skrajno previdni. 

Vlado Auguštin,
svetovalec specialist za tehnologijo
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Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
PE: Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si D
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V organizaciji OORK in župnijske 
Karitas je 14. marca v poročni dvorani 
občinske stavbe bilo zanimivo preda-
vanje Maje Erjavec, diplomirane so-
ciologinje, z licenco usposobljenosti 
Nevrolingvističnega programiranja 
komunikacije z naslovom Prisluhni 
svojemu telesu – kako ohraniš zdrav-
je, moč in energijo. Predavateljica nam 
je predstavila svoje osebne izkušnje in 
vzroke za korenite spremembe v svo-
jem življenju. Njene 25-letne izkušnje 
je prenesla v program Prisluhni svoje-
mu telesu. Ima 15-letne izkušnje z vo-
denjem predavanj in delavnic na po-
dročju osebnostnega razvoja, vodenja 
programov s področja komunikacij-
skih veščin, 10-letne izkušnje vodenja 
programov pilates in strokovno uspo-
sobljenost za vodenje pilatesa pri Gi-
mnastični zvezi Slovenije. Spoznala je 
veliko žensk, ki se soočajo s spremem-
bami telesa in ne najdejo primerne 
podpore. Pomembno je, da se ženska, 
ki je v času pred menopavzo, po 45 
letu in v času menopavze ponovno 
poveže s svojimi čustvi, potrebami in 
s svojim telesom. Z znanjem, ki si ga 
pridobi, prevzame svojo odgovornost 
za svoje zdravje. Vse spremembe te-
lesa, posebej v času menopavze in še 
malo prej, so zelo intenzivne in moč-
ne in žensko soočijo, da mora končno 
spregledati, kaj potrebuje, katere so 
njene potrebe in kje je najbolj zane-
marila sebe. Skozi predavanje je Er-
javčeva predstavila žensko in žensko 
telo, ki se spreminja zaradi spremem-
be hormonov v telesu, kako si vrne 
podporo in navdih za več vitalnosti, 
več energije, več notranje moči, več 
čutenja, več povezanosti s svojim te-
lesom in s tem več zdravja, modrosti 
in samozavesti. Telesne spremembe 
in popuščanje vseh mišic povečajo 

možnosti za vrsto bolezni, zato je kre-
pitev mišic zelo pomembna, posebej 
mišic medeničnega dna, trebušnih in 
hrbtnih mišic. Predstavila nam je tudi 
zgodbo ženske s starim vzorcem, ki se 
smili sami sebi in ni zmožna prestopiti 
meje za spremembe, in ženske, ki se 
odloči za korenite spremembe v svo-
jem življenju. Na kratko se je dotaknila 
tudi medsebojnih odnosov ženska–
moški. Ženska se mora zavedati, da je 
moško razmišljanje drugačno od žen-
skega in v naravi moškega je, da kljub 
vsemu želi žensko osrečiti. Mnogokrat 
se godi, da mu ženska tega ne dopus-
ti. V medsebojni zvezi je pomembna 
zavest obeh, da je moški kralj, ženska 
pa kraljica. Ko pride do neravnovesja 
v komunikaciji, morata ozavestiti svoj 
um in čustva v ravnovesju in to je za-
gotovitev kvalitetne zveze moškega 
in ženske. Tema predavanja je bila več 
kot zanimiva, ugotavljajo pa se je, da 
je v prihodnje priporočljivo izvesti tudi 
predavanje o odnosih moški–ženska.

Marija Prelog

Maja Erjavec, diplomirana sociologinja, 
predavateljica, trenerka pilatesa…

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

Foto: Marija Prelog

Zlatoporočenca Fijan z otroki (osebni arhiv)

Velika noč, vuzem
Velika noč je največji in najpo-

membnejši praznik, ki ga praznujejo 
kristjani, saj so na veliki petek Jezusa 
Kristusa križali, v nedeljo, tretji dan po 
križanju, pa je vstal od mrtvih. Velika noč 
je premakljiv praznik in se vsako leto pra-
znuje na prvo nedeljo po prvi spomla-
danski polni luni. Tako je lahko velika noč 
katerokoli nedeljo med 22. marcem in 25. 
aprilom. Na osnovi velike noči se določi 

tudi pust, ki je zmeraj 46 dni pred veliko 
nočjo, kajti k štiridesetim postnim dne-
vom moramo prišteti še šest nedelj, ki so 
po katoliškem izročilu posta prosti dne-
vi. Poleg 40-dnevnega posta, ki traja od 
pepelnične srede pa do velike noči, je v 
ospredju cvetna nedelja in je uvod v veliki 
teden, ko se kristjani spominjamo zadnjih 
dni Kristusovega zemeljskega življenja. 
Na ta dan verniki prinesejo k blagoslovu 
oz. žegnanju cvetne butare, presmece, saj 
po ljudskem verovanju ščitijo in varujejo 
dom ter odganjajo nesrečo. Presmec je v 
šop povezano zelenje iz različnih vrst šib 
(vrba, leska, dren, čremsa, brin, pušpan, 
meprika) in se blagoslovljen zatakne pod 
kap strehe, da varuje hišo in njene stano-
valce pred zlom in nesrečo. Nekateri tudi 
posamezne šibe odnesejo na polje kot 
zaščito za posevke pred nevšečnostmi. 
Presmec je našel tudi svoj prostor v Gu-
innesovi knjigi rekordov, kjer je zabeleže-
no, da so vaščani Dolgih Njiv pri Voličini 
leta 1999 izdelali 308,8 metra dolgo buta-
ro. Na veliki petek utihnejo cerkveni zvo-
novi, doma je strogi post. Na ta dan tudi 
ni svete maše, so le obredi, zvonovi pa se 
ponovno oglasijo v soboto. V soboto se 
nese k žegnu velikonočne dobrote, kot 
so kruh, potica, hren, pirhi, šunka, kloba-
se, ki imajo simbolni pomen. Hren bi naj 
bili žeblji, s katerimi so Jezusa pribili na 
križ, pirhi naj bi bile kaplje Jezusove krvi 
oz. začetek novega življenja, ki se začne 
iz jajca, potica in pecivo trnova krona na 
glavi, šunka in meso pa Kristusovo telo. V 
nedeljo zjutraj Kristusovo vstajenje mar-
sikje naznanijo s streljanjem z možnarji 
ter pokanjem na karbid. Po prihodu od 
jutranje maše sledi bogat velikonočni zaj-
trk, ki se pripravi iz jedi, ki so bile blagos-
lovljene v soboto. 

Ignac Habjanič

4. novembra 2017 je minilo 50 let, 
odkar sta si večno zvestobo obljubila 
Janez in Majda Fijan iz Zabovcev. Zla-
ti ženin Janez se je rodil 24. 11. 1947 v 
Zabovcih v kmečki družini. Odraščal je 
z mlajšima sestro in bratom. Osnovno 
šolo je obiskoval v Markovcih. Nato se 
je izučil za gradbenega kleparja in se 
zaposlil v takratnem podjetju Elektro-
kovinar na Ptuju. Po šestih letih dela se 
je odločil za samostojno pot avtoprevo-
znika in v tem poslu vztrajal 18 let. Tudi 
s tem delom in zaslužkom ni bil zadovo-
ljen, zato se je odločil za delo v Nemčiji, 
kjer je delal pri gradbenem podjetju do 
svoje upokojitve. Zlata nevesta Majda, 
rojena Meznarič, se je rodila 6. 7. 1949 
na Ptuju v delavski družini. Otroštvo je 
preživljala s starejšo sestro in z mlajšim 
bratom. Po končani OŠ na Ptuju se je 
kmalu zaposlila v podjetju TAP, kjer je 
delala do poroke 4. novembra 1967. 
Poročila sta se dokaj mlada, nevesta 
Majda stara 18 in ženin Janez 20 let. Po 
poroki sta se preselila v manjšo hišo, ki 
je bila del domačije Fijanovih. V zakonu 

so se jima rodili trije otroci: hčerka Irena 
in sinova Miran ter Ivan. Majda je ostala 
doma in skrbela za družino, ko pa so ot-
roci odrasli, pa se je ponovno zaposlila 
do upokojitve leta 2010, Janez pa se je 
upokojil dve leti prej. Že pred leti sta si 
zgradila hišo, v kateri sedaj preživljata 
svoje tretje življenjsko obdobje, z njima 
pa je tudi najmlajši sin. Obiskujejo ju 
tudi ostali sorodniki, še posebej vesela 
pa sta štirih vnukov, ki jima popestrijo 
življenje. Želita si, da bi jima zdravje slu-
žilo čim dlje. Zlatoporočenca sta jubilej 
proslavila v krogu družine, prijateljev 
in sosedov. Ob tej priliki so ju obiska-
li tudi predstavniki DU Markovci, jima 
zaželeli še mnogo srečnih in zdravih 
let ter jima ob tej priložnosti izročili ju-
bilejno plaketo. S svojim nastopom je 
vsem zbranim praznični večer polepšal 
Hišni ansambel.  Vsem lepim in dobrim 
željam, ki sta jih bila deležna  ob jubile-
ju se pridružuje tudi uredništvo Lista iz 
Markovcev z željo, da še dolgo ostaneta 
čila in zdrava.                                                                                                         

TM 

5o let skupnega življenja zakoncev Fijan iz Zabovcev



| 19Št. 9, april 2018

Kirurški center Toš d.o.o. 
Osojnikova cesta 9 
2250 Ptuj, Si 
Tel. 02 7800 900 
Fax. 02 7800 901 
info@kc-tos.si 
www.kc-tos.si 

- Artroskopije, artroskopske rekonstrukcije vezi 

- Zdravljenje z aktiviranimi trombociti (PRP) 

- Zdravljenje z matičnimi celicami 

Zdravljenje poškodb in bolezni kolen 

L 

•  
• Lasersko zdravljenje aktivnih aken 
• Lasersko odstranjevanje brazgotin (Er:Yag) 
• Lasersko odstranjevanje dlak: 
• Lasersko odstranjevanje žilic 
• Laserska operacija krčnih žil 
• Lasersko odstranjevanje nenevarnih kožnih sprememb  
• Lasersko pomlajevanje kože - neablativno (Nd:Yag) 
• Lasersko pomlajevanje kože - ablativno (Er:Yag) 
• Lasersko pomlajevanje kože - frakcijsko (Er:Yag) 
• Lasersko frakcijsko pomlajevanje kože v kombinaciji s PRP-om  

Operacije krčnih žil Operacije kil Operacije hallux valgusa 

Laserski posegi 

Odstranitve kožnih sprememb 

Bownova terapija 
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Ljubitelji zdravja in druženja, 
vabljeni vsak delavnik ob 7.30 
pred gasilski dom v Stojnce (Šola 
zdravja).

Za Markovo nedeljo bo naša farna 
cerkev ponovno bogato okrašena. 
Po vaseh se bodo zopet pletli venci 
iz žingrla oz. bateka. Vabimo vas k 
sodelovanju. Hvala za vašo pomoč.

LIST IZ MARKOVCEV je glasilo občine 
Markovci, ki glasilo tudi izdaja.

Uredniški odbor: Ivan Golob, Patricija 
Majcen, Anton Majerič, Marija Prelog in 
Alenka Domanjko Rožanc. 

Odgovorna urednica: Irena Pukšič. 

Lektoriranje: Alenka Domanjko 
Rožanc. 
Gra� čna priprava in tisk: Evrogra� s 
d.o.o., Maribor.

Natisnjenih 1250 brezplačnih izvodov. 

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

Spletni naslov: www.markovci.si.

https://www.facebook.com/
ObcinaMarkovci

Rok za oddajo gradiva za List 
iz Markovcev je 11. maj 2018.

NAPOVEDNIK 
prireditev:
TOREK, 10. APRIL: 
krvodajalska akcija od 7. do 11. 
ure na transfuzijskem oddelku 
bolnišnice ptuj 

TOREK, 12. JUNIJ: krvodajalska 
akcija od 7. do 11. ure na 
transfuzijskem oddelku bolnišnice 
ptuj 

NEDELJA, 22. APRIL: Markova 
nedelja, Markov bazar, zbiranje 
prostovoljnih prispevkov za šolarje, 
ki se udeležijo šole v naravi

ČETRTEK, 10. MAJ: predavanje 
OORK ob 19. uri: S prehrano do 
zdravja in vitke postave in kreiranje  
lastnega življenja. Predava Monika 
Kelenc, naša občanka. Poročna 
dvorana občinske stavbe

TOREK, 15. MAJ: občni zbor 
OORK Markovci ob 19. uri, dvorana 
PGD Markovci

ČETRTEK, 31. MAJ: 
predstavitev zbornika ob 80. letnici 
Folklornega društva Anton-Jože 
Štrafela Markovci, poročna dvorana 
občinske stavbe

PETEK, 1. JUNIJ: koncert ob 
80. letnici Folklornega društva 
Anton-Jože Štrafela Markovci, 
večnamenska dvorana v Markovcih

SOBOTA, 2. JUNIJ: 
srečanje folklornikov Slovenije, 
večnamenska dvorana v Markovcih

URNIK  PRIREDITEV OB 19. OBČINSKEM PRAZNIKU

ponedeljek, 
2. aprila 2018    

ob 13. uri ribiška tekma za »POKAL OBČINE MARKOVCI«, ribnik Prvenci. 
Organizator: ŠRD Markovci

ob 13. uri spretnostno jahanje in spretnostna vožnja z eno- in dvovprego, spretnostna vožnja s 
starodobno vprego. Organizator: Konjeniško društvo Nova vas pri Markovcih

sobota, 
7. aprila 2018

od 9. do 13. ure spomladanska čistilna akcija na celotnem območju občine. 
Organizator: vaški odbori občine Markovci

petek, 
13. aprila 2018

ob 18. uri  svečanost ob 60. obletnici delovanja društva AMD Markovci v poročni dvorani 
občinske stavbe. Organizator: AMD Markovci

sreda, 
18. aprila 2018

ob 16. uri sprejem za novorojence v poročni dvorani občinske stavbe. 
Organizator: Občina Markovci

ob 18. uri sprejem za krvodajalce v poročni dvorani občinske stavbe. 
Organizator: Občina Markovci

petek, 
20. aprila 2018

ob 18. uri osrednja prireditev ob 19. občinskem prazniku, večnamenska dvorana v Markovcih 
(pred pričetkom prireditve bo prelet zmajarjev Zmajarskega kluba Lastovka)

sobota, 
21. aprila 2018

ob 10. uri gasilsko tekmovanje v Prvencih, športni park (ob 10. uri pionirji, ob 14. uri člani). 
Organizator: PGD Prvenci

ob 11. do 13. ure dan odprtih vrat Zmajarskega kluba Lastovka Prvenci. 
Organizator: Zmajarski klub Lastovka

nedelja, 
22. aprila 2018

ob 10. uri: farno žegnanje, Markova nedelja. Program pred cerkvijo: Godba na pihala Markovci, 
kopjaši FD Markovci, od 8. do 12. ure Markov bazar (RK Markovci)

četrtek, 
26. aprila 2018

ob 16. uri nogometni turnir na igrišču športnega parka Stojnci. 
Organizator: Športno društvo Stojnci

petek, 
27. april 2018

ob 10. uri, 4. markovski mali maraton »Markoton«. Štartno mesto: športni park Bukovci 
(tek na 5, 10 in  21 km.) Organizator: Športno društvo Bukovci 

ob 10. uri pohod ob mejah občine. Štartno mesto: ŠP Bukovci. 
Organizator: TD Občine Markovci

ponedeljek, 
30. april 2018

ob 14. uri trening streljanja na glinaste golobe, Lovski dom Sobetinci. 
Organizator: LD Markovci

torek, 
1. maja 2018

prvomajska budnica, Pihalna godba Markovci, po vaseh občine.

ob 9. uri streljanje na glinaste golobe, Lovski dom Sobetinci. Organizator: LD Markovci

petek, 
4. maja 2018

ob 18. uri Praznik gasilcev in god sv. Florjana, gasilski dom v Stojncih. 
Organizator: PGD Stojnci

sobota, 
5. maja 2018

ob 16. uri tekmovanje za kipec sv. Florjana, Medgeneracijski center Stojnci. Organizator: PGD 
Stojnci

nedelja, 
6. maja 2018

ob 15. uri zgodovinsko-etnološka razstava (Podobe kmetijstva v preteklosti), 
VC Sobetinci. Organizator: Vaški odbor Sobetinci

petek, 
11. maja 2018

ob 17. uri proslava ob dnevu čebele, učni čebelnjak Nova vas pri Markovcih. Organizator: 
Čebelarsko društvo Markovci

sobota, 
12. maja 2018

ob 19. uri 50. obletnica KD Alojz Štrafela, večnamenska dvorana Markovci. 
Organizator: KD Alojz Štrafela

nedelja, 
13. maja 2018

ob 18. uri občinska revija pevskih zborov, vokalnih skupin in Pihalne godbe Markovci, 
v mali telovadnici OŠ Markovci. Organizator: KUD Kultura

nedelja, 
20. maja 2018

ob 9. uri kolesarjenje ob meji občine Markovci. Zbirno mesto: ŠP Borovci. 
Organizator: VO Borovci in PGD Borovci

2. aprila 2018    
ob 13. uri spretnostno jahanje in spretnostna vožnja z eno- in dvovprego, spretnostna vožnja s 
starodobno vprego. Organizator: Konjeniško društvo Nova vas pri Markovcih

sobota, 
7. aprila 2018

od 9. do 13. ure spomladanska čistilna akcija na celotnem območju občine. 
Organizator: vaški odbori občine Markovci

13. aprila 2018
ob 18. uri  svečanost ob 60. obletnici delovanja društva AMD Markovci v poročni dvorani 
občinske stavbe. Organizator: AMD Markovci

18. aprila 2018
ob 16. uri sprejem za novorojence v poročni dvorani občinske stavbe. 
Organizator: Občina Markovci

ob 18. uri sprejem za krvodajalce v poročni dvorani občinske stavbe. 
Organizator: Občina Markovci

20. aprila 2018
ob 18. uri osrednja prireditev ob 19. občinskem prazniku, večnamenska dvorana v Markovcih 
(pred pričetkom prireditve bo prelet zmajarjev Zmajarskega kluba Lastovka)

sobota, 
21. aprila 2018

ob 10. uri gasilsko tekmovanje v Prvencih, športni park (ob 10. uri pionirji, ob 14. uri člani). 
Organizator: PGD Prvenci

ob 11. do 13. ure dan odprtih vrat Zmajarskega kluba Lastovka Prvenci. 
Organizator: Zmajarski klub Lastovka

nedelja, 
22. aprila 2018

ob 10. uri: farno žegnanje, Markova nedelja. Program pred cerkvijo: Godba na pihala Markovci, 
kopjaši FD Markovci, od 8. do 12. ure Markov bazar (RK Markovci)

četrtek, 
26. aprila 2018

ob 16. uri nogometni turnir na igrišču športnega parka Stojnci. 
Organizator: Športno društvo Stojnci

27. april 2018
ob 10. uri, 4. markovski mali maraton »Markoton«. Štartno mesto: športni park Bukovci 
(tek na 5, 10 in  21 km.) Organizator: Športno društvo Bukovci 

ob 10. uri pohod ob mejah občine. Štartno mesto: ŠP Bukovci. 
Organizator: TD Občine Markovci

ponedeljek, 
30. april 2018

ob 14. uri trening streljanja na glinaste golobe, Lovski dom Sobetinci. 
Organizator: LD Markovci


