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UVODNIK

MAKOLČAN - GLASILO OBČINE MAKOLE
Letnik XI, številka 1
Makole, junij 2017
Uradno glasilo izdaja Občina Makole
Uredniški odbor: odgovorna urednica Helena Kolar,
Mojca Vtič,  Milan Sternad, Franc Skledar, Matjaž Kopše  
Lektorica: Helena Kolar
Fotograf: Milan Sternad

Oblikovanje in tisk: 
Jurij Moličnik, IMPOS d.o.o.

Slovenska Bistrica
 Naklada: 850 izvodov 

Naslovnica: Neokrnjena narava

Čas je kot veter, ki razpihava pleve in pušča zrnje.
(Fran Levstik)

Glasilo, ki je pred nami, zaobjema tri letne čase: drugo polovico zime, pomlad in začetek poletja, ne 
koledarskega, ampak glede na moč sončnih žarkov. Od dolgih noči smo se prebili do enakonočja, 
zdaj je za nami že poletni solsticij, najkrajša noč v letu., in že se noči spet daljšajo. In tako je iz 
leta v leto.
V primerjavi z letnimi časi se na prvi pogled zdi, da je naše življenje veliko bolj razgibano. A to 
je le na prvi pogled. Kakorkoli nas življenje premetava, najsi bo v dobrem ali slabem, na koncu 
koncev se vsako življenje začne in konča. In vedno znova se rojevajo nova življenja.
Ker pa imamo ljudje moč svobodne volje in ker imamo pamet, bi bilo na svetu vse lepo in prav, če 
bi ta dar uporabili le za dobro. Seveda so to iluzije, poskusimo pa vendarle lahko.
Zaželimo si za prihodnost veliko lepega in moči, da bomo premagovali slabo.

Urednica
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BESEDA ŽUPANA

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Čas res hitro teče in pred nami je pole-
tna izdaja Makolčana, občinskega glasila, 
v katerem bomo ponovno in z veseljem 
prebirali novice o preteklem dogajanju v 
občini. Za nekatere je to čas počitnic, čas 
brezskrbnosti, počitka, lenarjenja in za-
bave. Za druge čas dopustov, sprostitve, 
ko si kot posamezniki nabiramo energijo 
in elan za nove podvige … 

Če se izrazim metaforično, na ravni obči-
ne vsako leto znova daje energijo in elan 
za nove podvige, kot je sprejetje občin-
skega proračuna. Letos smo ga sprejeli na 
14. redni seji občinskega sveta, dne 16. 
2. 2017, in sicer v višini 2.098.335 EUR. 
Sprejet proračun je »zelena luč« občinski 
upravi, da se loti izpolnjevanja zastavlje-
nih ciljev in nalog. Nekatere od teh so že 
realizirane, druge še bodo. Seveda pa zme-
raj ni vse enostavno, za dosego cilja se na 
poti pogosto najde ovira ali kaj nepričako-
vanega. Skorajda ni opravila, kjer bi teklo 
vse gladko, a se trudimo, da stvari kljub 
vsemu tečejo po predvideni dinamiki. 

Od začetka leta do danes so se v občini 
zvrstili številni dogodki, dom krajanov 
Makole je bil pogosto zaseden, v njem so 
se vrstile razne prireditve in predstave, 
tako domačih kot gostujočih izvajalcev. 
V tem času so potekali tudi številni obč-
ni zbori naših društev. Ponovno želim po-
udariti, da smo na delo naših društev lah-
ko resnično ponosni, saj s svojim delova-
njem bogatijo življenje v občini, za kar se 
jim iskreno zahvaljujem.

Za nami je čistilna akcija, ki jo v občini 
tradicionalno izvajamo v mesecu aprilu. 
Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu obči-
ne, saj ste na ta način pripomogli k temu, 
da bivamo v čistejšem lokalnem okolju. 

Glede na datum, ki ga izpisujemo, smo 
zarezali že globoko v programsko obdob-
je 2014–2020. Razpisov, za katere upa-
mo, da se bomo imeli sploh možnost pri-
javiti nanje, pa še vedno ni na vidiku. V 
mislih imam predvsem razpis glede izgra-
dnje odprtega širokopasovnega omrež-
ja elektronskih komunikacij, na katerega 
se pripravljamo in smo se povezali v kon-

zorcij haloških občin, in sicer na način, da 
smo v izvedbeni program regionalnega 
razvojnega programa za obdobje 2014–
2020 uvrstili projekt »Dostop do IKT na 
celotnem območju Haloz«. Za ta projekt je 
bil že meseca junija 2016 izdelan in na se-
jah občinskih svetov potrjen Načrt razvo-
ja odprtega širokopasovnega omrežja ele-
ktronskih komunikacij naslednje genera-
cije v občinah Cirkulane, Kidričevo, Maj-
šperk, Makole, Podlehnik, Videm, Zavrč 
in Žetale.  Občina Kidričevo je iz konzor-
cija meseca decembra 2016 izstopila.

Takoj po potrditvi načrtov razvoja smo 
občine izdale naročilnice za pripravo IN-
VESTICIJSKE DOKUMENTACIJE na ni-
voju: dokumenta identifikacije investi-
cijskega projekta (DIIP), predinvesticij-
ske zasnove (PIZ) in investicijski program 
(IP), ki pa se žal ne izdeluje, ker pripravlja-
vec dokumentacije in konzorcij ne vemo, 
kakšen model za gradnjo bo uporabilo Mi-
nistrstvo za javno upravo.

Ob pisanju tega članka še vedno čakamo 
na rezultat Fundacije za šport glede pro-
jekta »REKONSTRUKCIJA ŠPORTNE-
GA IGRIŠČA V MAKOLAH«, ki smo ga 
že lani novembra prijavili na javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje grad-
nje športnih objektov v letih 2017, 2018 
in 2019, uradnega rezultata glede tega 
pa še vedno nimamo, čeprav je bilo nave-
deno, da bo na podlagi predlogov  stalne 
strokovne komisije svet  fundacije  spre-
jel  sklepe  o  razporeditvi  sredstev  izva-
jalcem najkasneje do 28. februarja 2017.  
V primeru, da projekt ne bo sofinanciran, 
bo rekonstrukcija prestavljena na priho-
dnost.

Da pa ne bom zvenel pesimistično, ima-
mo glede na sprejet proračun za leto 2017 
tudi nekaj investicijskih ciljev, sicer manj-
ših, kot je bilo to v preteklosti, pa vendar-
le.

Med večjimi, za katerega je bilo potreb-
no oddati tudi vlogo za črpanje državnih 
sredstev po Zakonu o sofinanciranju ob-
čin (v skladu z 21. in 23. členom ZFO), 
je projekt »UREDITEV LOKALNE CES-

TE LC 440101 PEČKE – SLOVENSKA BI-
STRICA – ODSEK KRIŽIŠČE MOSTEČ-
NO – LOŽNICA IN SKOZI LOŽNICO«. 
Investicija je v izvajanju in bo zaključe-
na predvidoma do začetka avgusta. Pred-
metna investicija pomeni ohranitev in iz-
boljšavo obstoječe prometne povezave, ki 
bo omogočala učinkovito mobilnost lju-
dem in gospodarstvu, saj predstavlja naj-
pomembnejšo in najbolj prometno kate-
gorizirano občinsko cesto v občini.

V planu imamo, da še letos modernizira-
mo manjše odseke cest, a se nam je za-
taknilo že na začetku, saj na razpis nis-
mo prejeli nobene sprejemljive ponudbe, 
oziroma povedano drugače, so vse prejete 
ponudbe presegale zagotovljena sredstva 
v proračunu, tako da bodo potrebne ko-
rekcije v smislu zagotavljanja dodatnih 
sredstev ali zmanjšanja dolžin posame-
znih odsekov.

Ob bok asfaltiranju pa bo potrebno še 
marsikaj postoriti. Med drugim imamo 
predvideno, da bomo v Zdravstvenem 
domu Makole, glede na opravljen razšir-
jeni energetski pregled, naredili posto-
pen korak k energetski sanaciji objekta, 
najprej z izvedbo dodatne izolacije stro-
pov, kar bomo pred zimo izvedli v lastni 
režiji. Na odsekih cest Savinsko, Peč-
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OBČINA

PLANICA, ZELENCI, BLED

ke–Srece in Jelovec pri Makolah bomo postavili skupno doda-
tnih 18 svetilk, za katere predvidevamo, da bodo v funkciji po-
zno v jesenskih mesecih. Na pokopališču imamo v planu izvesti 
ozvočenje, glede tega usklajujemo že pridobljene ponudbe z žu-
pniščem, ki pa jih moramo na občini spraviti še v okvirje zago-
tovljenih sredstev. Veliko dela nas, kot vedno, čaka pri vzdrže-
vanju cest, saj je to poglavje, kjer se vrtimo v krogu. Pod vrtcem 
urejamo parkirišče, ki bo v prvotni fazi makadamsko, naročili pa 
smo tudi projekt, ki bo celovito reševal omenjen prostor. Posto-
rili pa bomo še več, kot je tukaj zapisano, a o tem v decembrski 
izdaji Makolčana.

V tem času se je zaključilo tudi šolsko leto. Vsem učenkam in 
učencem iskrene čestitke za dosežen učni uspeh in obilo užit-
kov v času počitnic. Tistim najbolj pridnim smo tudi letos pode-
lili županove petice in jim zaželeli vse dobro na njihovi novi poti. 

Vam, drage občanke in občani, pa želim cim lepše trenutke ob 
prebiranju našega glasila in eno krasno poletje. Preživite ga čim 
lepše.

Franc Majcen, vaš župan

V četrtek, 8. 6. 2017, smo se zlati bralci OŠ Anice Černejeve Mako-
le in OŠ Kajetana Koviča Poljčane odpravili na nagradni izlet, ki ga 
vsako leto organizirata Občini Makole in Poljčane za učence, ki so 
vseh devet let brali za bralno značko.
 
Zgodaj zjutraj smo se namenili proti Planici, kjer smo si ogledali 
skakalnice in se s sedežnico povzpeli na letalnico. Sprehodili smo 
se po planiškem muzeju, se preizkusili na simulatorju skokov in z 
zanimanjem spremljali razlago ob vetrovnikih. Naša naslednja po-
stojanka so bili Zelenci, kjer smo uživali v idiličnem okolju in se 

tudi fotografirali. Po obilnem in okusnem kosilu smo se podali pro-
ti Bledu. Tam smo doživeli in tudi »preživeli« adrenalina polno po-
letno sankanje na smučišču Straža. Po vznemirljivih vožnjah smo 
se sprehodili do središča Bleda, se tam posladkali s pravo blejsko 
kremno rezino ter se polni prijetnih vtisov napotili proti domu.
Zlati bralci obeh šol se skupaj z mentoricama Barbaro in Polono is-
kreno zahvaljujemo Občinama Makole in Poljčane za nepozabno 
doživetje.

Barbara GMEINER KLINE

Foto: Brigita Galun
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LOKALNA CESTA LC 440101  
PEČKE-SLOVENSKA BISTRICA  

V mesecu juniju se je pričelo nadaljevanje 
prepotrebne ureditve lokalne ceste Pečke – 
Slovenska Bistrica. Gre za dveletni v dve fazi  
razdeljen projekt, v okviru katerega bo ob-
novljenih 2.320 m ceste. Prva faza zajema 
ureditev ceste skozi naselje Ložnica v dolži-
ni približno 880 m, druga faza pa odsek kri-
žišče Mostečno – Ložnica v dolžini 1.440 m. 
Dela bodo zajemala zamenjavo spodnjega 
ustroja ceste, ureditev odvodnjavanja, razši-
ritev vozišča in asfaltiranje. 

Prva faza bo zaključena predvidoma v začet-
ku meseca avgusta, medtem ko se bo dru-
ga faza pričela obnavljati letos in bo konča-
na v letu 2018. Vrednost investicije znaša 
406.726,92 EUR in bo delno financirana iz 
državnih sredstev po 23. členu Zakona o fi-
nanciranju občin.
Izvajalec gradnje je Krt gradbeništvo, d. o .o. 
iz Slovenske Bistrice, nadzornik projekta je 
podjetje Proplus, d. o. o. iz Maribora, koor-
dinator za varnost in zdravje pri delu v fazi 

izvajanja projekta pa 
podjetje NAJ-ING, 
d. o. o. 
V času gradbenih del 
bo promet moten in 
bo potekal pod po-
lovičnimi zaporami 
ceste, zato voznike 
pozivamo k previd-
ni vožnji.

Foto: 
arhiv Občine

  Mojca VANTUR

V mesecu maju se je zaključilo poskusno obratovanje čistil-
ne naprave Makole. Čistilna naprava dosega vse predpisane 
učinke čiščenja odpadnih voda. 
Opažamo pa  prekomerno obremenjenost z odpadnimi ma-
ščobami na dotoku čistilne naprave in v črpališčih kanaliza-
cijskega sistema.
Uporabnike ponovno seznanjamo, da odpadnih olj in ma-
ščob ni dovoljeno odvajati v sistem javne kanalizaci-
je. Odvržene maščobe se med ohlajanjem pričnejo lepiti na 
stene kanalizacijskih cevi in tudi  na odvržene odpadke, ki 

se nahajajo v kanalizaciji, s tem pa ovirajo pretok odpadnih 
vod ter mašijo črpalke. Posledično so potrebna pogostejša 
čiščenja kanalizacijskega sistema in odvoz maščob in ostalih 
odpadkov iz čistilne naprave. Maščobe se na čistilni napra-
vi ne čistijo oziroma predelajo, ampak jih moramo že  na do-
toku izločiti iz sistema čiščenja. Prekomerno odvajanje ma-
ščob lahko tudi povzroči, da se zamastijo in zamašijo hišni 
odtoki, kar lahko povzroča  nastajanje nepotrebnih stroškov 
pri uporabnikih.  
Kako najlažje odstranimo ostanke jedilnih maščob?
• ostanke odpadnih jedilnih maščob je potrebno ohladiti, 

ohlajene obrišemo s papirjem in odstranimo med meša-
ne komunalne odpadke,

• ostanke olj zbiramo v posebno posodi in jih nato odda-
mo v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov,

• uporabniki, ki morajo zaradi izvajanja dejavnosti ime-
ti  vgrajene lovilce maščob (šola, vrtec, gostilna), morajo 
svoje lovilce olj redno čistiti in vzdrževati.

Vodja odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
Jerneja ZORKO

ČISTILNA NAPRAVA MAKOLE
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1. Uporabniki, ki so gradbeno dovoljenje pridobili pred 14. 
12. 2002 
Uporabniki, ki so gradbeno dovoljenje pridobili pred 14. 12. 2002 
in imajo odvajanje odpadne vode urejeno skladno s predpisi, ki so 
takrat veljali,  morajo opustiti obstoječe greznice in zagotoviti od-
vajanje in čiščenje odpadne vode preko male komunalne čistilne 
naprave (izjemoma greznice brez iztoka)  najkasneje ob prvi re-
konstrukciji objekta.

Uporabniki, ki odvajanja odpadne vode nimajo urejenega skladno 
s takrat  veljavnimi predpisi, morajo zagotoviti odvajanje in čišče-
nje odpadne vode preko male komunalne čistilne naprave (izjemo-
ma greznice brez iztoka ) najpozneje do 31. 12. 2021. 

Skladnost gradnje se preverja z izdanim gradbenim dovoljenjem in 
projektno dokumentacijo za objekt.

2. Uporabniki, ki so gradbeno dovoljenje pridobili po 14. 12. 
2002
Po 14. 12. 2002 gradnja pretočnih greznic ni bila več dovoljena. 
V kolikor ste objekte, za katere ste gradbeno dovoljenje pridobili 
po 14. 12. 2002 priključevali na pretočne greznice, nimate skladne 
gradnje. Tudi za te objekte je rok za ureditev odvajanja in čiščenja 
odpadne vode preko MKČN 31. 12. 2021.  

3. Gradnja greznic brez iztoka – nepretočna greznica
 V kolikor se ugotovi, da gradnja MKČN ni mogoča, se lahko pri-
dobi soglasje za gradnjo greznice brez iztoka. Greznica brez iztoka 

mora v tem primeru ustrezati pogojem:
• se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne 

odpadne vode 150 l/osebo na dan,
• njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m3 na osebo, 

vendar ne manj kot 10 m3,
• je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno 

puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje,   
• se zagotovi njeno redno praznjenje (preračunano glede na po-

rabo pitne vode in koristno prostornino greznice).
V primeru štiričlanske družine mora koristna prostornina grezni-
ce brez iztoka znašati vsaj 18 m3 oziroma v primeru eno ali dve 
članske družine minimalno 10 m3.

4. Male komunalne čistilne naprave do 50 PE
MKČN do 50 PE je lahko: 
• tipska MKČN, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da 

učinek čiščenja dosega 80% glede na parameter KPK;
• v kolikor MKČN ni tipske izvedbe, parametri onesnaženosti 

na iztoku ne smejo presegati predpisanih parametrov.

MKČN do 50 PE je lahko sestavljena iz enote za mehansko čišče-
nje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-
1 (pred-izdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu 
vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim mednarodno 
priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja preko 
enote za nadaljnje čiščenje (filtracija ali infiltracija v okolje).

Vodja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 
Jerneja ZORKO

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE – ROKI ZA 
PRILAGODITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH 
VODA OBSTOJEČIH OBJEKTOV NA PODROČJIH BREZ 

JAVNE KANALIZACIJE

Netipska MKČN – odvajanje odpadne vode preko pretočne 
greznice v rastlinsko ČN Pravilna vgradnja tipske MKČN
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PO VASEH

Določbe Odloka o javnem redu in miru v  
Občini Makole veljajo za vse osebe na ob-
močju občine. Občani, ki stalno ali začasno 
prebivajo na njenem območju, kakor tudi 
osebe, ki niso njeni občani, so dolžni urav-
navati svoje življenje in delo tako, da ne 
motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri 
njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne 
ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, 
spoštujejo javno moralo, skrbijo za privla-
čen videz v občini in da ne opuščajo ali op-
ravljajo dejanj, ki so po tem odloku obve-
zna ali prepovedana. 
Ena izmed takšnih prepovedi je gotovo de-
janje, ki se tiče lastnikov domačih živa-

li, predvsem psov. Zaradi varstva občanov 
in premoženja ter z namenom varovanja 
zdravja in čistoče je lastnikom domačih ži-
vali prepovedano voditi pse in druge do-
mače živali na pokopališča, otroška igri-
šča, zelenice in dvorišča vzgojno-varstve-
nih ustanov in druge javne površine, kjer 
je z ustreznimi oznakami to prepovedano.
Občani pri sprehajanju naletijo na pasje 
iztrebke, ki jih neodgovorni lastniki niso 
pospravili za svojim kosmatincem. Lastni-
ki psov so v primeru onesnaženja javnih 
asfaltnih, zelenih in drugih površin s pas-
jimi iztrebki dolžni te takoj odstraniti. Za 
izvajanje nadzora nad odstranjevanjem 
pasjih iztrebkov so pooblaščeni medobčin-
ski redarji in medobčinski inšpektorji. Za 
kršitelje je predpisana globa. Medobčin-
ska inšpekcija nadzora ne izvaja izključno 
z namenom ugotavljanja kršitev lastnikov 
psov, ampak njihovo ravnanje tudi sprem-
lja in kršitelje opozarja. 
Redkost pa tudi niso neprivezani psi, ki se 
prosto sprehajajo in tekajo po javnih as-
faltnih, zelenih in drugih površinah v na-
seljih. Zakon o zaščiti živali predpisuje, da 

mora skrbnik psa na javnem mestu zago-
toviti fizično varstvo psa tako, da je pes na 
povodcu. Za nadzor te določbe so pristojni 
policisti in občinski redarji.

Robert VREČKO                                                                                      

PASJI IZTREBKI
Na javnih površinah je pse potrebno imeti na povodcih, pasje iztrebke pa pospraviti

S šolskim letom 2016/2017 se zaključuje tudi obdobje izvajanja prevozov, ki so bili sklenjeni z okvirnim sporazumom za obdobje šti-
rih (4) let oziroma do zaključka letošnjega šolskega leta. Iz omenjenega razloga je Občina Makole na začetku meseca aprila pripravila in 
objavila razpis za novo obdobje izvajanja prevozov. V smislu optimizacije in racionalizacije omenjene storitve je bil razpis pripravljen in 
razdeljen v dva ločena sklopa. Prejeli smo ponudbe od dveh izvajalcev. V »boju« za pridobitev posla je kot vedno zmagala najnižja cena 
za prevožen kilometer. Ker je odločitev že pravnomočna, lahko pišemo o tem, da je prevoze dobilo podjetje Arriva Štajerska, d. d., ki bo 
po novem na obeh sklopih samo opravljalo omenjeno storitev za učence Osnovne šole Anice Černejeve Makole, in sicer v šolskih letih 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021. Verjamemo in želimo si, da bodo tako osnovna šola kot uporabniki storitve (učenci) 
zadovoljni s storitvami, ki jih bo v omenjenem obdobju izvajalo podjetje Arriva Štajerska, d. d.

Matjaž KOPŠE 

NOVOSTI NA PODROČJU ŠOLSKIH PREVOZOV ZA UČENCE 
OSNOVNE ŠOLE ANICE ČERNEJEVE MAKOLE
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Prvi ohranjen zapis o skoršu je avtorsko delo Teofrasta (372–287 
pred našim štetjem), starogrškega filozofa in utemeljitelja bota-
nike. Poleg opisa drevesa je posebej poudaril obliko in okus plo-
dov, ki da so trpki ter da jih, kljub temu, radi napadejo črvi. Iz za-
pisa lahko sklepamo, da so že pred več kot 2300 leti plodove skor-
ša uporabljali v prehrani. Iz plodov so pridobivali skorševo vino. 
Zanj so plodove nabrali že v sredini septembra, preden so bili zre-
li in mehki. Takrat obrani plodovi, ki so po obliki podobni drob-
nim hruškam, ki pa so precej zaobljene, vsebujejo taninske in osta-
le kisline, ki dajejo plodu trpek okus. Vino iz takšnih, ne popolno-
ma zrelih plodov, pridobi v času alkoholnega vretja posebno aro-
mo, ki spominja na vaniljo, ohrani pa še del kislin oziroma snovi, 
ki učinkujejo toksično na bakterije in s tem prispevajo k trajnos-
ti tega vina. Ponekod v Sloveniji so plodove skorša, skupaj s plo-
dovi jablan in hrušk, uporabljali za pridobivanje jabolčnega mo-
šta. Primes skorša je takšnemu moštu dajala bistrost in obstoj-
nost tudi skozi vroča poletja. Skoršev plod vsebuje veliko vsebnost 
sladkorjev, in je tako primerljiv z najslajšim grozdjem. Zaradi veli-
ke vsebnosti kislin pa so sladkorji 'prikriti'. Iz skoršev se pridobi-
va izvrstno žganje. Nekdaj so bili plodovi skorša cenjeni kot sad-
je in so jih prodajali na tržnicah. Posebej so ga cenili zaradi blago-
dejnega in zdravilnega učinka, ki so ga imeli na črevesje. Skorše-
vo marmelado so prodajali v lekarnah kot zdravilo. Med prvo sve-
tovno vojno je prav uporaba skoršev pomagala preboleti in preži-
veti številne 'griže', za katerimi so obolevali vojaki. Pomembna je 
uporabnost skorševih plodov pri zdravljenju domačih živali v 'ljud-
ski veterini'. Na soncu posušeni zreli plodovi skorša so bili, tam 
kjer skorš raste, še nedavno tega zanimiv dodatek pri prehrani na 
podeželju. Nadvse okusen je kompot, skuhan iz posušenih jabolk, 
hrušk in skorša. 

Skorš spada v rod jerebik. Je drevesna vrsta, ki je doma v južni in 
deloma srednji Evropi. Manjša naravna nahajališča so še ob Črnem 
morju in v severni Afriki. V Sloveniji so se v gozdu ohranila le še 
posamezna drevesa na Koprskem gričevju, v okolici Črnega Kala 
in ponekod v Beli krajini. Zunaj gozda rastejo posamezni skorši 
na Bizeljskem, v Prekmurju, Prlekiji, v Slovenskih goricah, na Vi-
pavskem, Kočevskem, v Beli krajini ter okolici Šmarjeških Toplic. 
Najdebelejši evidentiran slovenski skorš je Plavecov skorš, ki ras-
te na Murskem vrhu v bližini Radencev. Njegov obseg, merjen v 
prsni višini, je leta 2013 meril častitljivih 364 centimetrov. V naši 
bližini sta mogočna in lepa skorša v bližini Ptujske Gore, v Podlo-
žah, njuna obsega merita 301 in 225 centimetrov.  Nedavno tega 
je bil na območju Dežnega, v občini Makole, premerjen še en izje-
men primerek te redke drevesne vrste. Pri domačiji Dacinger v De-
žnem raste skorš, ki v obsegu meri kar 318 centimetrov! Dimenzi-
je ga uvrščajo med pet najdebelejših slovenskih skoršev!

 Dacingerjev skorš
Skorši običajno dočakajo starost med 200–300 let. Drevesa, ki 
rastejo na prostem, razvijejo mogočno krošnjo, ki lahko meri tudi 
do 20 metrov v širino. Zaradi velike in lepo oblikovane krošnje ga 
marsikje sadijo kot okrasno drevo. Je svetloljubna drevesna vrsta, 
ki dobro prenaša poletne suše. Les skorša je peščene barve, lahko 
tudi rahlo rdečkast in je precej podoben lesu breka. Njegova zgrad-
ba je fina. Sodi med težke lesove, ki se lepo obdelujejo. Ima izjemne 
mehanske lastnosti, zato je bil v preteklosti iskan za izdelavo osi 
koles za vozove, za puškina kopita, dog za sode, vijakov (sveč) za 
vinske in sadne stiskalnice. Danes je nepogrešljiv pri  izdelavi čem-
bal, rezbarstvu, umetnostnem mizarstvu in še posebej pri izdelavi 
dragocenega pohištva oziroma pri izdelavi furnirja. 

Skorš je v zadnjem stoletju skoraj popolnoma izginil in je v Evropi 
na seznamu vrst, ki jim grozi izumrtje. Ohranjanje vsakega posa-
meznega drevesa je tako nadvse pomembno. Še pomembnejša pa 
je skrb za njegovo naravno razširjanje. Če ga tako v gozdovih, kot 
v kulturni krajini ne bomo začeli nemudoma pospeševati, bo skorš 
izginil iz območja srednje in južne Evrope. Kot pišeta avtorja knji-
ge Naše drevesne vrste, Marijan Kotar in Robert Brus, iz katere so 
povzete vsebine za pripravo prispevka, so Švica, Nemčija in Avstri-
ja že začele z akcijo ponovnega razširjanja skorša v gozdove, parke 
in na travnike ter pašnike. Sadnja in ohranjanje posameznih dre-
ves pa ni dovolj za ohranitev skorša kot rastlinske vrste. Ohraniti 
je potrebno celoten genofond vrste, torej ohranjati tako, da se bo 
razširjal in ohranjal sam, s semeni. Interes za slednje je pogojen s 
finančnimi učinki, ki jih prinašajo zanimivi in uporabni skorševi 
plodovi ter cenjen in plemenit les.

Andreja SENEGAČNIK 
(Zavod RS za varstvo narave)

HALOZE SE PONAŠAJO Z NAJDEBELEJŠIMI 
SKORŠI V SLOVENIJI

Dacingerjev skorš v Dežnem meri v obsegu spoštljivih 318 centimetrov!
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PO VASEH

Vaški odbor Stari Grad, zaselki Babna Lo-
ka-Resenik-Rove-Sv. Ana, je v okviru čis-
tilne akcije občine Makole organiziral ak-
cijo, ki so se je udeležili tako starejši, kot 
tudi najmlajši vaščani. Zbirno mesto je bilo 
v Babni Loki pri Stojnšku, kjer smo si raz-
delili vreče in zaščitne rokavice, se razde-
lili na manjše skupine in se odpravili na 
delo. Vaščani, ki se niso moglo udeleži-
ti čiščenja na dan akcije, pa so to postori-
li v tednu pred akcijo. Čiščenju smo se naj-
bolj posvetili ob potokih in obcestnih jar-
kih, kjer je bilo najti nekaj manjše emba-
laže – pločevinke, plastenke, manjši kosi 
polivinila, ki ga je raznosil veter. Kakšnih 
drugih večjih odpadkov ni bilo, prav tako 
se niso pojavila nova črna odlagališča, sta-
ra pa so ostala čista. Na koncu čistilne ak-
cije je bila pri Stojnšku malica. Krajani smo 

veseli, da imamo čisto okolje in vedno manj 
dela na čistilnih akcijah, čas, ki ga porabi-
mo za čiščenje, pa bi lahko namenili za ure-
janje skupnega okolja.  
V Babni Loki je bilo veselo 30. aprila, ko 
smo se vaščani zbrali že zjutraj na običaj-
nem mestu pri Stojnškovih in se napotili 
v gozd po majsko drevo. Letos smo jo po-
drli v gozdu Marinke in Draga Stojnška. 
Izbrali smo primerno smreko, ki ni smela 
biti ne prevelika ne premajhna, da jo bomo 
lahko varno postavili. Po natančnem opa-
zovanju in izbiranju smo naposled le naš-
li pravšnjo, jo previdno podrli in jo odpe-
ljali do mesta postavitve, olupili deblo in 
pripravili za krašenje. V popoldanskih urah 
smo se vaščani ponovno zbrali, od najmlaj-
šega do najstarejšega, in majsko drevo ok-
rasili. Ob krašenju se vedno dogaja kaj za-

nimivega, ne gre pa tudi brez naših pogo-
vorov, ki se slišijo nekako tako: »Kak duga 
bo palca za zastavo? Kdo bo pripel najlep-
ši trak na majpan? Keri  krancl je lepši, prvi 
al drugi? Bomo mogli vzdignit   majpan? 
Seveda, saj nas je grobo, le prav se mormo 
kcou spravit, pa bo šlou. Postavli ga bomo 
na prve žvaple, pol še bomo pa druge kcou 
dali pa bomo vsi porinli. Pili bomo prej, da 
bomo muočni, malo vmeis, ko bo v lufti, ko 
bo pa stal, pa ga bomo zalili.«  
Kmalu je bilo majsko drevo pripravljeno za 
postavitev, potrebno je bilo le še poskrbeti 
za varnost sodelujočih in skupaj nam je us-
pelo, da smo drevo tudi postavili in zasta-
va je lahko mirno zaplapolala. Vaščani pa 
smo se ob dobri hrani in pijači družili še po-
zno v noč.            

Niko MESARIČ                                                               

VAŠKI ODBOR STARI GRAD,  
ZASELKI BABNA LOKA-RESENIK-ROVE-SV. ANA

Delo nas združuje

V majhni vasici Strug, kjer živi okoli 40 
prebivalcev, smo prepričani, da lahko sami 
največ naredimo za urejeno okolico. Po-
sebnost vasice zagotovo predstavlja Hos-
tel Strug, ki je bil zgrajen leta 2013 na te-
meljih starega skednja. Lastnica in investi-
torka hostla je umetnica Mizyal Karabiber 
Nacaroglu iz Turčije. Vas se ji je vtisnila v 
srce že pred leti in tako je sklenila, da zgra-
di hostel, v katerega se bo vračala in v kate-
rem bo ustvarjala tako z otroki na poletnih 

šolah slikanja, kot z odraslimi. Od takrat je 
naša majhna vasica »oživela«, saj oskrbo-
valci hostla vsakodnevno skrbijo za ureje-
no okolico in za različne dekoracije okoli 
hiše. Dekoracije se spreminjajo glede na le-
tne čase ozirom prihajajoče praznike. 
Vaščani Struga smo prepričani, da je ure-
jena okolica ogledalo prebivalcev, saj je 
za prvi vtis, predvsem pa za dobro poču-
tje najpomembnejša urejena in čista oko-
lica. Vsako leto se v velikem številu ude-

ležimo čistilne akcije Očistimo Slovenijo. 
Predvsem pa se trudimo kot posamezni-
ki, da vas ohranjamo v najlepši luči. Čeprav 
je bilo v preteklosti že veliko narejenega, 
nam dela v prihodnosti zagotovo ne bo 
zmanjkalo. Vas urejamo iz dneva v dan, a 
je dela še veliko. V prihodnje pa si Stružla-
ni predvsem želimo, da bi se lahko pohva-
lili s kakšno novo pridobitvijo. Pustimo se 
presenetiti.

Mišela JEZA

UREJENA OKOLICA JE OGLEDALO PREBIVALCEV
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VRTEC

Veselje na snegu.

Smučanje za športni program Mali sonček.

Skrb za ptice. 

Pustni torek.

VRTEC JE POLN ŽIVLJENJA

Pokopali smo pusta.

Proslava ob kulturnem prazniku tudi v vrtcu.

Spuščali smo gregorčke.

Primer dobre prakse za vzgojiteljice dru-
gih vrtcev.

Izobraževanje vzgojiteljic v Makolah.

 
Prireditev Pozdrav pomladi za starše smo 
izvedli v vseh oddelkih.

Sten Vilar nam je pričaral čudovito predsta-
vo s pomočjo knjižnice.

Vsi otroci vrtca redno obiskujemo knjižni-
co.
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VRTEC

Gozdna postelja.

Izmenjava semen.

Izdelava nove gredice.

Od semena do rastline.

Mamice so brale otrokom.

Mamice so vključene v dejavnosti vrtca.

Matematika ni bavbav.

Udeležili smo se čistilne akcije.

Pevski zbor na reviji.

Tekmovali smo za Cici Veselo šolo.

Sejemo in sadimo za samooskrbo.

Planinci so spali v vrtcu. Knjižničarka Moj-
ca jim je prebrala pravljico za lahko noč. 

Ob dnevu Zemlje smo posadili oreh.

Tudi dedki in babice se počutijo v vrtcu od-
lično.
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Filtrirali smo vodo.

Florjan Sušnik Cveto, grof Štatenberški, 
nam je zavrtel film kot v starih časih.

Igrajmo se skupaj.

 
Otroci posredujejo svoje znanje babicam in 
dedkom. 

Pekli smo jabolka.

 
Prisluhnili smo pravljicam, ki so jih poslu-
šali nekoč.

Radi igramo in pojemo.

Vzgojiteljice in starši z roko v roki za otroke.

Vzgojiteljice otrokom – senčno gledališče.

Medicinska sestra Sabina Oblonšek je pos-
krbela za zobno preventivo.

Zobozdravnik nam je pregledal zobe.

Gozd kot učno okolje.

Generacija, ki se poslavlja od vrtca.
Marjeta KLAJNŠEK

Foto: arhiv vrtca

ZAHVALA
Otroci, starši in vzgojiteljice 
vrtca Makole se iskreno zahvaljujemo 
Moto klubu Attems,  ker so nam za zaključek 
leta omogočili vožnjo z vlakcem  in igro na 
napihljivih igralih.
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ZBOROVSKI BUM
Z lepo slovensko besedo in večglasnim petjem se je končala še zad-
nja velika prireditev v tem šolskem letu. 5500 otrok iz 182 osnov-
nih šol Slovenije, med njimi tudi 22 makolskih, se je v torek, 13. 6. 
2017, udeležilo Zborovskega buma v Ljudskem vrtu v Mariboru. 
Poudarek je na domovinski vzgoji, zato se vse pesmi izvajajo v slo-
venskem jeziku. Letošnji repertoar je temeljil na operni tematiki 
tujih in domačih skladateljev, in sicer z odlomki naslednjih oper-
nih del: Habanera iz Bizetove opere Carmen, Barkarola iz Offen-
bachovih Hoffmanovih pripovedk, Zbor sužnjev iz Verdijevega 
Nabucca ter Napitnica iz Traviate, Papageno iz Mozartove Čarob-
ne piščali, Poklon fantov in deklet iz Novakovega Figara ter Pesem 
kostanjev iz Firštovega najnovejšega muzikala Veronika Deseniška. 
Za naše učence je bil to še en vrhunski dogodek v tem šolskem letu, 
saj so peli ob spremljavi Simfoničnega orkestra SNG Maribor, 
s priznanimi opernimi pevci in pred predsednikom države Boru-
tom Pahorjem. Še posebej pa so bili navdušeni nad Lenartom in 
Timotejem- WildArt, ki sta popestrila njihov dogodek. Priredi-
tev je snemala RTV SLO ter ga bo predvajala na 1. programu tele-
vizije Slovenije, in sicer na državni praznik, 25. 6. 2017.

KULTURNA ŠOLA 
Po treh letih smo morali z dokazanim delom ubraniti naziv kultur-
na šola. Ni bilo težko. Kar preberite o naših vidnih dosežkih, samo 
v drugi polovici šolskega leta 2016/2017, na tem področju.

FOLKLORNI TABOR JE ZAKON
Naši nadobudni folklorniki, pod vodstvom mentoric Klementine 
Mlaker in Anite Koren, so uspešno izpeljali 2. folklorni tabor. Na 
taboru, ki je potekal na šoli, smo se predvsem posvetili pripravi na 
območno srečanje otroških folklornih skupin, seveda pa ni zmanj-
kalo časa za druženje in zabavo. Učenci so bili nad organizacijo fol-
klornega tabora navdušeni, kar so dokazali z zavzetim sodelovan-
jem in ustvarjalnostjo. 

Tudi mentorici sva bili z izvedbo in odzivom otrok ter staršev za-
dovoljni in stremiva k nadaljnjemu ohranjanju ljudskega izročila 
na makolski šoli.      

Anita Koren
DRUŽI NAS LJUBEZEN DO OHRANJANJA LJUDSKEGA IZRO-
ČILA
Folkloro na naši šoli obiskujejo učenci 2., 3., 4., 5. in 7. razreda. 
Druži nas ljubezen do ljudskega izročila, petje, glasba in ples. Le-
tos smo pripravili splet z naslovom Ljubi, ne ljubi.  Z njim smo se 
najprej predstavili na medobmočnem srečanju OFS v Podlehniku. 
Bili smo tako prepričljivi, da smo se uvrstili na regijsko srečanje 
OFS v Cirkovcah. Udeležili smo se tudi državnega srečanja Pika 
poka pod goro v Rogaški Slatini. Tam mi je bilo zelo všeč. Otroci 
smo se tudi to leto zelo trudili, da smo se na vseh nastopih čim bo-
lje odrezali. Naša skupina ima sedaj tudi ime, imenujemo se Akaci-
ja. Vsi se imamo radi in poskušamo biti čim boljši.

Lenka Rojs, 3. r.

ZDAJ PA NA ZASLUŽENE POČITNICE
»Samo en način je, kako vzgojiti otroka tako, da bo krenil po pravi poti, in sicer tako, 

da sami hodimo po njej.« (A. Lincoln)
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Zadovoljni  obrazi po nastopu v Podlehniku.

NOČ  KNJIGE 2017
Letošnja tema že tradicionalne Noči knjige so bile pravljice. Vsak 
udeleženec tega projekta je moral prebrati ali poznati vsaj eno ljud-
sko in eno avtorsko pravljico. Naše druženje je potekalo v petek, 
5. 5. 2017, in se je začelo ob 18. uri. Učiteljica Barbara nas je poz-
dravila in predstavila potek projekta. Na začetku smo se igrali dve 
igri, to sta bili pravljična dopolnjevanka in pravljični balon. Dob-
ro ogreti smo se nato razdelili v štiri skupine in izdelovali križan-
ke, rebuse, izmišljali smo si pravljice ter se igrali pantomimo. Nato 
je sledil prigrizek, za tem pa pripovedovanje pravljic s knjižničar-
kama Mojco in Darjo. 

Seveda so prebrane pravljice lahko pripovedovali tudi učenci. Na 
koncu je sledilo še branje v temi z lučkami ter oblikovanje zaključ-
nih misli. Ta večer se nam je zdel zanimiv in zabaven ter upamo, da 
se bo ponovil tudi v prihodnjem šolskem letu.

Udeleženci Noči knjige 201

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 2017
Sedmošolci smo se v mesecu maju odpravili v Knjižnico Josipa Vo-
šnjaka Slovenska Bistrica, saj smo na šoli vključeni v projekt Ras-
tem s knjigo. To je dejavnost, s pomočjo katere želijo knjižnice mla-
dim približati knjige slovenskih avtorjev. Tako smo z našo knjižni-
čarko Barbaro obiskali knjižnico v Slovenski Bistrici, kjer nam je 
knjižničarka Darja predstavila knjigo Kit na plaži in njenega avtor-
ja ter pokazala program Cobiss. Nato smo se sprehodili po knjižni-
ci, kar je bilo zelo zanimivo, saj nekaterih prostorov še nikoli nis-
mo videli. Ob zaključku našega obiska je knjižničarka Darja vsake-
mu podarila zgoraj omenjeno knjigo in polni lepih vtisov smo se 
vrnili nazaj v Makole.

Učenci 7. razreda
PODELITEV BRALNE ZNAČKE
V ponedeljek, 22. 5. 2017, smo imeli kulturni dan – podelitev Bral-
ne značke. Obiskala nas je mladinska pisateljica Janja Vidmar. Pri-
povedovala nam je o svojih potovanjih in doživetjih. Na koncu je 
učencem od 1. do 9. razreda, ki so prvi opravili Bralno značko, izro-
čila priznanje in knjigo. 

Čestitala je tudi vsem Zlatim bralcem, učencem, ki so vseh devet 
let brali za Bralno značko, in jim podelila priznanja. 
Vanessa Lončarič in Tilen Lončarič, 9. razred

NAŠI USPEŠNI GLASBENIKI

Pevci otroškega pevskega zbora
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Pevci mladinskega pevskega zbora

Člani Orffove skupine

LIKOVNI USPEHI

Letošnje sodelovanje šole na mednarodnem likovnem nate-
čaju »Children‘s  Art Competition Gaziantep – Turkey« je bilo 
zelo uspešno. Pod vodstvom mentorice Irene Ravnikar sta Anja 
Godec in Kaja Dolenc prejeli bronasto priznanje in medaljo, pod 
vodstvom mentorice Klementine Mlaker pa sta Mitja Orešič in 
Gašper Sagadin prejela srebrno priznanje in medaljo.

Neža Rojs, Živa Mlaker in Kaja Dolenc (vse iz 7. razreda) so pod 
vodstvom mentorice Irene Ravnikar v vseslovenskem projektu 
trajnostne mobilnosti Misija: Zeleni koraki prejele bronasto pri-
znanje med 2100 udeleženci.

ŠPORTNA ŠOLA
Tudi letos smo gibanju posvečali večjo pozornost. Redne ure špor-
ta, treningi z zunanjimi sodelavci in lastni interes učencev je pri-
nesel vidne športne rezultate predvsem v atletiki.

Zadaj stojijo od leve učitelj Boštjan Stražišar, Teja Vantur, 
Vanessa Lončarič, Anja Lončarič, Anej Veilguni in Jan Ku-
nej. Spredaj od leve Anja Godec, Iza Ritonja, Ajda Ritonja in 
Jan Veilguni.
Športnik šole je Anej Veilguni. Postal je medobčinski prvak v 
dvoranskem atletskem mnogoboju, prvi na medobčinskem atlet-
skem tekmovanju v skoku v daljino in se uvrstil na državno tekmo-
vanje, ki je potekalo v Žalcu. Z dolžino 607 cm je zasedel 4. mesto. 
Športnica šole je Anja Lončarič, ki je dosegla vidne rezultate v tekih.

Športnica šole Anja Lončarič, učitelj Boštjan Stražišar, športnik 
šole Anej Veilguni.
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SIMBIOZA ŠOLA
V sredo, 7. 6. 2017, smo na Osnovni šoli Antona Martina Slomška 
Vrhnika skupaj s preostalimi 141. šolami prejeli priznanje Simbio-
za šola s projektom razvijamo vrednote prostovoljstva, medgene-
racijskega sodelovanja in vseživljenjskega učenja.

EKO ŠOLA
IZDELEK IZ TETRAPAKA
Pri spoznavanju okolja smo se pogovarjali, kako skrbimo za svo-
je okolje. Odločili smo se, da bomo naredili izdelek iz tetrapaka. V 
šolo smo prinesli odpadno embalažo – odrezan tetrapak in papir-
nate brisače. Zunanji del tetrapaka smo premazali z lepilom in ob-
ložili s plastjo papirnatih brisač. Pustili smo, da se izdelek posuši. 
Z vodenimi barvami smo izdelek pobarvali. Učiteljica nam je iz od-
padnih škatel za jajca izrezala rožice, ki smo jih poljubno pobarva-
li. V pobarvano rožico smo zataknili slamico. Tako je bil naš izde-
lek končan.                  

                          Špela Pavlič in Maja Vtič, 2. razred

SODELOVANJE Z OKOLJEM
Vsem društvom in posameznikom, ki so nam letos pomagali izves-
ti in obogatiti naše dneve dejavnosti, se predstaviti na različnih 
sejmih in tekmovanjih, se zahvaljujemo za njihovo prijaznost in 
gostoljubnost. 

Osmošolci pri delu na šolskem vrtu

DAN Z MAKOLSKIMI LOVCI
Učenci od 6. do 9. razreda so v sodelovanju z Lovsko družino Ma-
kole izvedli naravoslovni dan na temo »Živali okoli nas«. Pod stro-
kovnim vodstvom članov lovske družine so spoznavali značilnos-
ti visoke in nizke divjadi, zveri in ptic. Predsednik Lovske družine 
Makole Boštjan Plaznik jim je na poljuden način razložil pomen in 
delo lovcev ter njihove naloge pri ohranjanju gozdnih ekosistemov. 
Ob koncu nadvse zanimivih dejavnosti so ob lovski malici s prijet-
nim kramljanjem in skupinsko fotografijo zaključili že skoraj tra-
dicionalno srečanje s člani Lovske družine.

ČEBELARSKO DRUŠTVO IN ŠOLA

Na šoli v programu Ekošola že več kot deset let izvajamo različ-
ne projekte, akcije in aktivnosti, s katerimi izkazujemo skrb za 
naše okolje in hkrati ohranjamo ekozastavo. Letos se nas je osem 
učenk od 6. do 9. razreda odločilo, da sodelujemo na sejmu Alter-
med v Celju in pripravimo predstavitev na stojnici. V okviru pro-
jekta »Odgovorno s hrano« smo se odločile, da pobližje spozna-
mo lokalnega pridelovalca. Ker je čebelarstvo makolska tradicija 
in je močno povezano z ekologijo, smo naše raziskovanje usmeri-
le v spoznavanje te dejavnosti. V šolski kuhinji smo se najprej po-
zanimale, katero lokalno pridelano hrano pojemo za zajtrke, ma-
lice in kosila. Nato smo obiskale čebelarja Ivana Hajška, ki nas je 
podučil o osnovah čebelarstva, nam povedano ponazoril še na te-
renu ter nam priskrbel različne vrste medu za našo stojnico. V šoli 
smo pridobljeno znanje strnile na plakate, izdelale svečke iz satnic 
in v šolski kuhinji spekle odlične medenjake iz kostanjevega medu.

Naposled sta nam mentorici Barbara Gmeiner Kline in Nataša 
Kosajnč sporočili, da smo prejele zlato priznanje in dosegle najviš-
je število točk. Tega odličnega rezultata smo bile zelo vesele.
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Za sodelovanje, pomoč in podporo se zahvaljujemo g. Ivanu Haj-
šku in njegovi družini, g. Antonu Plazniku, ge. Nataši Rojs in vsem, 
ki ste kakorkoli podprli naše delo. Iskrena hvala!

Blažka Fišer, Charlie Križanc Stojnšek, Kaja Dolenc, 
Živa Mlakar, Neža Rojs, Nastja Brumec, Eva Jug in Urška 

Verdnik
Čebelarsko društvo nam je ob Dnevu Zemlje poklonilo lipo, ki smo 
jo zasadili ob šolskem vrtu.

Z DRUŠTVOM ZELIŠČARJEV

Makolske zeliščarke so v torek, 23. 5. 2017, organizirale prvi Bez-
gov dan. Bezgovega dne so se udeležili učenci naše šole in vrtčev-
ski otroci. Z vlakcem smo se popeljali v Stari Grad do prireditvene-
ga prostora. Najprej je bilo potrebno nabrati bezeg za vse načrto-
vane aktivnosti. Sledile so delavnice: cvrtje bezga, izdelovanje bez-
govega sirupa, tiskanje z bezgovimi listi in vejicami, risanje na ak-
tualno temo, spoznavanje bezga in njegove vsestranske uporabe 
ter izdelava plakata, izdelovanje piščalk in raket iz plastenk. Za pi-
jačo in jedačo je bilo poskrbljeno: bezgov sok in bezgovo cvrtje. Os-
talo je nekaj časa tudi za igre na bližnjem travniku. Zeliščarke so za 
vsakega otroka pripravile tudi spominke, ki so jih udeleženci lahko 
odnesli domov. Polni lepih vtisov in kvalitetno preživetega proste-
ga časa so se otroci z vlakcem odpeljali nazaj pred šolo, kjer so jih 
že čakali njihovi starši.

Anita Koren

SPREJEM MED MLADE ČLANE RDEČEGA KRIŽA
Vsako leto med mlade člane Rdečega križa sprejmemo naše prvo-
šolčke. Tokrat so pri pripravi sprejema sodelovali učenci, ki obisku-
jejo interesno dejavnost Mladi prostovoljci. Skupaj smo si ogleda-
li risanko Helpman and the red cross, ki na preprost način prikazu-
je osnovna načela humanitarne organizacije Rdečega križa. Delo te 
organizacije nam je na kratko opisala naša gostja Danica Skerbiš. 

Učenka 3. razreda, mlada prostovoljka, nam je prebrala še pravljico 
Križem kapica. Sledil je slavnostni sprejem. Učenci so domov od-
nesli še manjša darilca, ki jih je pripravila območna izpostava Rde-
čega križa in bodo otroke spominjala na ta dan.

Anita Koren
PROSVETNO DRUŠTVO ANICE ČERNEJEVE MAKOLE
Na šoli vsako leto obeležimo tudi pust. Pred povorko skozi kraj je 
maske pozdravil in nam zaželel debelo repo Franci Skledar.
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ZLATI RAZISKOVALKI
Na osnovni šoli Gorišnica je 31. mar-
ca 2017 potekalo 25. srečanje mla-
dih raziskovalcev Podravja. Predsta-
vitve nalog sta se udeležili tudi učen-
ki 9. razreda Ajda Ritonja in Eva Jug, 
pod mentorstvom dr. Andreja Šafhal-
terja, kjer sta osvojili zlato priznanje. 
Naredili sta raziskovalno nalogo z 
naslovom Povej mi geslo in povem ti, 
kdo si! Narejena je bila z namenom, 
da bi učence ozavestili o spletni var-
nosti in ugotovili, ali uporabljajo var-
na, močna, dovolj dolga gesla. Učenki sta sestavili vprašalnik, ki so 
ga reševali  učenci od 6. do 9. razreda naše šole. Ugotovili sta, da 
imajo učenci (po večini) šibka gesla. Razlike se opazijo med mlajši-
mi (11–12 let) in starejšimi (13–15 let) učenci, razlike med spolo-
ma pa niso tako očitne. Ugotovili sta tudi, da imajo starejši učen-
ci močnejša gesla pri (za njih) bolj pomembnih aplikacijah, to so 
npr. Facebook, Snapchat in Gmail. V začetku maja sta izvedeli, da 
je njuna naloga na področju računalništva uvrščena med šest naj-
boljših v Sloveniji in pridobili možnost zagovora svoje raziskoval-
ne naloge pred strokovno komisijo predavateljev različnih fakul-
tet.  15. maja sta se tako udeležili še 51. srečanja mladih razisko-
valcev Slovenije v Murski Soboti. Zagovor sta opravili odlično in 
osvojili zlato priznanje, ki sta ga prejeli na tem področju le dve na-
logi v celotni državi. Svečane podelitve zlatega priznanja sta se z 
mentorjem udeležili 10. junija v Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma. 

dr. Andrej Šafhalter

OBISKALI SO NAS BODOČI PRVOŠOLCI (21 JIH JE)

POSLOVILI SMO SE OD DEVETOŠOLCEV

Verjamemo, da bodo v življenju dosegli, kar so si zastavili, če bodo 
le dovolj želeli, hoteli in se potrudili.

ŽUPANOVA PETICA DEVETOŠOLKI EVI JUG

KONEC ŠOLSKEGA LETA
Konec pouka je vesel trenutek. Za vse: za učence, za starše in za 
učitelje. Hitenje v šolo, na treninge, v glasbeno … se spremeni v 
dva meseca brezskrbnega postopanja, druženja, lenarjenja, časa za 
uživanje s sorodniki in prijatelji.
Ob zaključku šolskega leta 2016/2017 se ponosno oziramo na bo-
gato in mnogokrat odlično prehojeno pot. Ponosni smo na uspe-
he, športne dosežke in ves trud, ki smo ga skozi leto vlagali v po-
potovanja po zakladnici znanja. Program osnovne šole je zahte-
ven, zato je učenje delo. Odprt šolski prostor, ki spodbuja povezo-
vanje, inovativnost, podjetnost, vpetost v lokalno in mednarodno 
okolje je prinesel vidne rezultate. Žal vsega zaradi prostorske ome-
jitve nismo mogli objaviti v Makolčanu, lahko pa boste prebrali v 
Petici, prilogi tednika Panorama, in v našem šolskem glasilu.
Radi bi se zahvalili Občini Makole, županu, občinski upravi in svet-
nikom, da finančno skrbijo za našo šolo in nas podpirajo pri delu. 
Brez učiteljev in drugih strokovnih delavcev ni kakovostnega šol-
skega vsakdana in zadovoljnih otrok. Tudi njim zahvala za priza-
devno delo. Hvala staršem za tvorno sodelovanje. Prav gotovo smo 
vsi v tem šolskem letu začutili, kako pomembno je medsebojno ra-
zumevanje, sodelovanje, strpnost in razumevanje različnosti.
Pred nami je poletje in z njim pridejo počitnice. Naj bodo lepe, ve-
sele in varne. Ponudimo pomoč drug drugemu, krepimo prijatelj-
stvo, sodelujmo drug z drugim in bodimo spoštljivi. Z novimi na-
črti in pripravljeni na nove izzive se vidimo jeseni.

Vaša ravnateljica Silvestra SAMASTUR
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Kaj sploh so študijski krožki?
»Študijski krožki so majhne skupine za ne-
formalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in 
družijo radovedni ter s svojimi rezultati 
prispevajo k razvoju domačega okolja. Ker 
si vsebino, potek in zahtevnost učenja izbi-
rajo sami in rezultate potrdi le njihova upo-
raba, so študijski krožki privlačni in iskani.
Delujejo po vsej Sloveniji in so priložnost 
za učenje, druženje in delovanje v okolju 
predvsem za tiste, ki so jim standardne ob-
like izobraževanja težko dostopne ali iz ka-
teregakoli razloga nezanimive. Cilj študij-
skih krožkov je tudi promocija vseživljenj-
skega učenja, znanja in delovanja za dejav-
no vključevanje v sodobno družbo, za ra-
zvoj podeželja in za osebni razvoj.
Študijski krožek je za udeležence brezpla-
čen, vodi ga mentor, poteka pa v okviru or-
ganizacije, ki sredstva za delovanje krožka 
ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko 
pridobi od Ministrstva za šolstvo in šport. 
Andragoški center vodi in razvija projekt, 
usposablja vodje in mentorje in jih izpopol-
njuje, spremlja delovanje krožkov na tere-
nu in uveljavlja njihove rezultate tudi v tu-
jini.

Več o delovanju krožkov, primerih dob-
re prakse in trenutno dejavnih krožkih ter 
njihovih prireditvah lahko preberete na 
spletni strani študijskih krožkov.« (http://
www.acs.si/sk)
V Makolah potekajo študijski krožki pod 
okriljem Ljudske univerze Slovenska Bi-
strica in mentorstvom Sonje Plaznik že 18 
let. V začetku izvajanja se je pokazal velik 
prostorski problem, ki so ga člani in men-
torica reševali po svojih najboljših močeh 
– gostovali so tudi v domačih kuhinjah 
udeležencev, v prostorih gasilskega doma, 
doma krajanov, šole. Zahvaljujemo se Ob-
čini Makole, ki nam brezplačno daje v upo-
rabo prostor v stari telovadnici, kjer se od-
vija naš »gibalni krožek«. Pred šestimi leti, 
ko je v Makolah Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica odprla svojo krajevno 
knjižnico, pa se srečanja študijskih krož-
kov odvijajo v prostorih Knjižnice Mako-
le v Osnovni šoli Anice Černejeve Makole 
od novembra do maja ob sredah med 17. 
in 18.30.
Kdo se udeležuje makolskih študijskih 
krožkov?

Naši člani so ženske in (tudi) moški različ-
nih starosti – najmlajša članica jih šteje 7, 
najstarejša pa čez 80. V skupini usklajuje-
mo interese in poskušamo najti skupna 
zanimanja. Udeležujemo se različnih pre-
davanj, ki jih organizirata Ljudska univer-
za in knjižnica. Zadnja tri leta smo v krož-
ku ustvarjali različna ročna dela in pridobi-
vali nova znanja, naše izdelke pa smo dali 
na ogled na zaključkih in zaključnih razsta-
vah. Do danes smo izvedli naslednje študij-
ske krožke:
• Tako so kuhale naše babice
• Križi in kapelice
• Makolski miti in legende
• Gibanje za zdravje
• Slikanje na svilo 
• Telovadimo …
Nekateri so se izvajali dve ali tri leta, da 
smo prišli do željenega cilja in do svojega 
zadovoljstva. 
Z novim študijskim krožkom bomo začeli v 
jesenskih mesecih. Vabimo vas, da se nam 
pri prijetnem druženju, ustvarjanju in uče-
nju pridružite!

Mojca PLAZNIK PLAVEC

ŠTUDIJSKI KROŽKI V MAKOLAH ŽE 18 LET

070 778 331
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Knjižnica Makole je v letu 2016, natančneje 26. novembra, pra-
znovala svoj šesti rojstni dan. Poleg Knjižnice Tinje je najmlajša 
krajevna knjižnica Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, 
ki ima zraven teh dveh enot še štiri – Poljčane, Oplotnica, Prager-
sko in Kebelj.
V letu 2016 se je v Knjižnici Makole dogajalo marsikaj. Seveda 
smo nadaljevali odlično sodelovanje z Vrtcem Makole in Osnovno 
šolo Anice Černejeve Makole, otroke smo vključili v pilotski pro-
jekt naše knjižnice, ki smo ga poimenovali Knjižni zakladi ma-
lega Lovra. V okviru tega projekta otroci obiskujejo knjižnico vsaj 
enkrat mesečno, kjer spoznavajo vrednost knjig in branja, pomen 
maternega jezika, lepoto leposlovja in še mnogo drugega. Tu pos-
lušajo pravljice in s knjižničarko spoznavajo knjižnično gradivo in 
prostor. Odziv otrok na obiske knjižnice je čudovit, pravijo vzgoji-
teljice in učiteljice.
V letu 2016 je bilo izvedenih 16 pravljičnih ur, ki jih je obiskalo 
113 otrok. Otroci so na pravljičnih urah poslušali pravljice, jih ilu-
strirali ter izdelovali zanimive izdelke na različnih ustvarjalnih de-
lavnicah. Reševali so kar 22 različnih knjižnih ugank, knjižničar-
ka pa je izmed 319 pravilno rešenih izžrebala 22 srečnih nagrajen-
cev, ki so prejeli knjižne nagrade. Sodelovali smo tudi pri izvedbi 
dejavnosti šolske knjižnice Noč knjige.

V knjižnici je bilo izvedenih 16 bibliopedagoških ur, na katerih 
je delo in utrip v knjižnici ter knjižnico in njeno gradivo spoznava-
lo 247 otrok in 28 odraslih.
 
Organizirali smo 2 delavnici, namenjeni odraslim in otrokom (ve-
likonočna in adventna delavnica), ki se ju je udeležilo 37 radove-
dnih in spretnih. Ostalih prireditev (predavanja, predstave …) je 
bilo 5, odvilo pa se je tudi 24 srečanj študijskega krožka, ki pote-
ka pod okriljem Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Obiskovalci 
knjižnice so si lahko ogledali dve razstavi – ob kulturnem prazni-
ku in ob 100. obletnici rojstva Roalda Dahla.
Naši člani so v letu 2016 sodelovali v samostojnem projektu Knji-
žnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica Vošnjakova bralna 
značka za odrasle. V tem letu je bralna značka nosila naslov Sko-
zi besede Slovenk.
V knjižnici nam ni nikoli dolgčas, zato vas vabimo, da se 
nam pridružite!
OBVEŠČAMO VAS, DA BO KNJIŽNICA MAKOLE V JULIJU 
IN AVGUSTU ODPRTA VSAKO SREDO OD 13. DO 18. URE.

Mojca PLAZNIK PLAVEC
Foto: arhiv knjižnice

KNJIŽNICA MAKOLE V LETU 2016

OGLASI
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Tako beremo v Letopisu Cerkve na Slovenskem, ki je izšel leta 
2000. Lani, v l. 2016, je torej minilo 250 let od tega dogodka.
V župnijski cerkvi sv. Andreja pa je na steni pod pevskim korom 
v steno vzidana marmornata plošča o ustanovitvi župnije z letni-
co 1767. Kaj je torej resnica? Previdnost in spoštovanje do obeh 
obeležb letnice, ko je ta krajevna Cerkev zaživela kot župnija, sta 
narekovala odločitev, ki se zdi prav salomonska in v ničemer ne 
bo v škodo avtoriteti ne enega ne drugega zapisa: prvega na papir 
uglednega letopisa, drugega v kameniti zapis na steni pod korom 
v notranjosti cerkve

Z razrešitvijo te zagonetke na tak način zagotovo imamo prav, ko 
menimo, da vsekakor ne obhajamo farne 250-letnice prenaglo in 
nedomišljeno: če lani še ne, jo je župnija dopolnila letos, zato jo 
obeležujemo v letu 2017.  
Kljub temu neljubemu pripetljaju pa smo lahko veseli, da se je ne-
kdo med nami v župniji Makole spomnil in v najbolj priročni zgo-
dovinski knjigi pobrskal in našel zapis o nastanku in ustanovitvi 
župnije in da se je enako vestno in odgovorno zamislil nad kame-
nitim zapisom na marmornati plošči v svetišču. 
Na njej lahko preberemo, da se je dušnopastirsko delo v Makolah 
začelo 1. maja 1736. 20 let zatem je prišel v Makole v Celju leta 
1714 rojeni vikar Franc Ksaver Siebenbürger, kar daje vedeti, da so 
bile Makole tistega 1756. leta že vikariat. Na plošči jasno piše, da je 
v Makolah bila župnija ustanovljena 4. avgusta 1767 in da je njen 
prvi župnik postal dotedanji vikar F. K. Siebenbürger in ji bil žup-
nik in največji dobrotnik do svoje smrti 5. avgusta 1802.  
Torej v nas vendarle živi zgodovinski spomin in ta nas ohranja kot 
kulturen in veren narod znotraj ravno zategadelj žive in dejavne 
Cerkve.
Kot smo letos torej mi izzvani, da tako ali drugače, na različne na-
čine obhajamo slovesnost te obletnice, nas je zanimalo, kako so re-
cimo naši ne tako davni predniki obhajali 200-letnico župnije.
Vzel sem v roke makolsko župnijsko kroniko in se v prelistavanju 
po njej ustavil pri l. 1966. Bolj ko sem bral, bolj sem odkrival, da 
so tedaj  prezrli ta jubilej župnije: v kroniki namreč ni niti besede o 
njem. Nalašč tega najverjetneje niso zakrivili, pač pa jih je obilje te-
danjih pomembnih dogodkov v domači Cerkvi in v Cerkvi po sve-

OB 250-LETNICI ŽUPNIJE MAKOLE
Župnija ustanovljena 1766. Župnijska cerkev prvič omenjena 1441.

tu tolikanj zaposlilo, da so se posvetili njim, na stran pa dali svoj 
praznični spomin.
Leto prej, »7. marca 1965. leta,« beremo v kroniki, »smo začeli pri 
najsvetejšem opravilu na zemlji, pri sv. maši, uporabljati sloven-
sko besedo kot enakovreden obredni jezik. Malenkostni pomisle-
ki, ki so jih imeli verniki, so se hitro razblinili. »Novotarija«, ka-
kor so nekateri imenovali to jezikovno spremembo, je bila spreje-
ta z veseljem in radostjo. Bog daj, da bi bila zaradi povišanja in po-
čaščenja materine govorice tudi udeležba pri sv. daritvi res narod-
na, to je bolj množična! Za to odločbo so makolski verniki hvalež-
ni vodstvu sv. Cerkve!«  
Drugi tak pomemben dogodek za župnijo je bila tisto leto obno-
va misijona v dneh od 11. do 14. marca. »V splošno zadovoljstvo 
sta jo vodila dva salezijanca. Kot odlična govornika sta z razmeram 
primerno snovjo pritegnila tudi mnoge, ki so bili že dlje časa zunaj 
Cerkve,« je zapisano v kroniki za leto 1965.
 V tem letu je bila tudi obnovljena zunanjost župnijske cerkve.
 V prvi polovici leta 1966 so po vseh škofijah sveta obhajali »izred-
no sveto leto«. 
Čas od junija 1967 do junija 1968 pa je papež Pavel VI. ob 1900-let-
nici mučeništva apostolov Petra in Pavla razglasil za »Leto vere«.                                                                           
 »V proslavo vesoljne Cerkve,« nadaljuje kronist, »se lepo 
vključujeta dve pomenljivi slovenski obletnici. Letos poteka 1100 
let, odkar sta sv. brata Ciril in Metod potovala preko naših krajev v 
Rim, da tam opravičita svoje delovanje, zlasti uvajanje slovanskega 
bogoslužja. Druga važna obletnica pa je 1200-letnica smrti sv. Mo-
desta, ki je bil prvi škof med Slovenci v Karantaniji«, zaključuje pi-
sec župnijske kronike.
Dalje beremo v kroniki za leto 1967: »Obhajanje »Leta vere« je dalo 
tudi pobudo za obnovo podružne cerkve sv. Ane in svetih znamenj 
v župniji«.
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To dovolj zgovorno priča, da je bila župnija Makole budna navzven 
kakor tudi navznoter: prisluhnila je za vso Cerkev pomembnim do-
godkom, sama pa se je tudi odzvala s tistimi, ki so bili potrebni in 
pomembni za njeno duhovno rast kot tudi gmotni napredek, ki se 
je lepo pokazal v skrbi za vzdrževanje in obnovo cerkvenih stavb.
Vzporednico s tistim časom pred 50 leti ob 200-letnici župnije 
jasno vidimo tudi v našem spominskem in jubilejnem letu 2016-
2017, saj smo v februarju lani tudi farani tega časa dali pobudo za 
obnovo ostrešja in za novo streho kot tudi za izdelavo drenaže, po-
trebne za odvodnjavanje okrog cerkve sv. Ane. Odtlej, torej že pol-
drugo leto, namensko zbiramo prispevke faranov in smo jih do se-
daj zbrali v ta namen že blizu 24.000 €. Pol stoletja je torej zdržala 
obnova ob 200-letnici župnije.
Tistega davnega leta 1967 pa so se tudi lotili obnove Marijine ka-
pele v Jermanju, zgrajene in blagoslovljene l. 1892.

Popolne obnove je bila deležna tudi znamenita kapela sv. Urbana, 
zgrajena dve leti prej kot ona v Jermanju. Stoji med samimi vino-
gradi. Zato je tudi posvečena sv. Urbanu, ki je čuvar vinogradov.

Obeležbo in obhajanje 250-letnice župnije smo si v tem letu Ma-
kolčani zamislili in ga tudi začrtali v tri dogodke: »na jožefovo« pri 
Sv. Lenartu, »na Anino nedeljo« pri Sv. Ani in na naše farno žeg-
nanje »na andrejevo« v Makolah pri župnijski cerkvi.

Eno teh obhajanj je že za nami. Priredili smo ga 19. marca, na Jože-
fovo nedeljo, pri Sv. Lenartu. Povabilu, da vodi slovesno sv. mašo, 
se je prijazno odzval dolgoletni makolski župnik gospod Marjan 
Banič. Po maši je bil bogat kulturni program v pesmi in besedi, ki 
ga je vodila in z otroki in mladimi pripravila upokojena učiteljica 
gospa Helena Kolar. V petju in glasbi so se menjavali domači žup-
nijski zbor z organistom Jankom Pahičem in pevovodkinjo Mar-
tino Pahič, zbor Podeželskih mladenk in glasbena skupina Mak. 
Obenem so svečano opravili tudi rez vinske trte. Po slovesnosti je 
župnija poskrbela še za veselo druženje ob skupnem kosilu.

Priprave pa že potekajo za drugi dve obhajanji, na kateri vas že da-
nes prisrčno vabimo.

Posebno razveseljivo je to, da je bilo več kot očitno, kako je ta ob-
letnica združila v praznovanju društva, ki delujejo v župniji in ob-
čini Makole (Društvo vinogradnikov Makole, Gasilsko društvo 
Makole, Prosvetno društvo Anice Černejeve Makole, Etnološko 
društvo Ložnica, Društvo kmečke mladine Ložnica, Društvo kme-
tic Ložnica, Društvo gospodinj Makole), župnijski pastoralni svet 
in številne posameznike.

Gabrijel KNEZ

Slovesnost prvega svetega obhajila smo letos v Makolah obhajali v 
nedeljo, 21. maja 2017. Ker letos obhajamo 250 let samostojnos-
ti naše župnije (cerkve so sicer precej starejše), bi bilo res zanimivo 
izvedeti, če bi obstajali podatki, kolikokrat se je ta slovesni praznik 
že praznoval v župniji Makole. Morda 250-krat? Morda približno 
500-krat, kolikor let šteje po mnenju zgodovinarjev in strokovnja-
kov cerkev sv. Lenarta?  Morda več kot 600-krat, kolikor je stara 
naša župnijska cerkev sv. Andreja? Ali pa morda celo več kot 700-
krat, kolikor je stara cerkev sv. Ane v Starem Gradu? 
Če se za trenutek ozremo v preteklost, se vprašamo, kako je izgle-
dal praznik prvega svetega obhajila, takrat.  Koliko je bilo otrok? 
Gotovo je bilo veliko veselje videti 30, 40, 50, 60 ali več malčkov, 
ki so istega leta prejeli Jezusa. Pravzaprav bi bilo zanimivo izve-
deti, koliko tisoče jih je v naši župniji v teh stoletjih prejelo ta za-
krament. Še bolj pa primerjati nekoč in danes, ne le praznik sam, 
ampak tudi pripravo nanj. Danes skušamo pri pripravi v župniji 
pomagati laični kateheti skupaj s starši. Nekoč pa je to nedvom-
no opravljal župnik sam. Pomagal mu je kvečjemu kaplan, saj so 

PRVO SVETO OBHAJILO
tudi manjše župnije imele po enega ali dva kaplana, večje celo več. 
Starši so včasih pri pripravi na zakrament sodelovali na svoj način. 
Bili so z otroci zagotovo vsako nedeljo pri maši, poleg tega pa se je 
doma vsak dan molilo in prebiralo Katekizem. 
Z našimi prvoobhajanci smo se letos v času verouka poglobljeno 
ukvarjali s temami iz Svetega pisma, kjer Jezus zagotavlja, da je s 
svojo ljubeznijo vedno med nami ter da naj njegovo telo prejema-
mo in uživamo vsi. 
V naši župniji je bilo letos 8 prvoobhajancev (Nino Gerečnik, Mar-
vin Kotnik, Anže Potisk, Klara Kitak, Lenka Rojs, Nuša Strižič, 
Patricija Trbuc, Iva Marzidovšek), ki so z iskreno otroško vero pr-
vič prejeli v svoje srce nekaj najbolj čistega in svetega – Jezusa. 

Na praznik so prvoobhajanci z lepim sodelovanjem pri sveti maši 
pokazali, kako zelo se veselijo prejeti Jezusa – Ljubezen, v svoje 
srce. Zapeli so dve pesmici, brali prošnje, zahvale … Novost v na-
šem kraju je, da mladi prejmejo Jezusa v enotnih belih oblekah, le 
da so dečki prepasani z modrimi, deklice pa z roza trakovi. V bo-
goslužje smo vključili tudi botre, ki so ob velikonočni sveči prižga-
li krstne sveče in jih izročili prvoobhajancem, ti pa so tokrat sami 
izpovedali vero v živega Jezusa in njegovo ljubezen. Sveto mašo so 
dodatno olepšali tudi mladi iz skupine Mak.
Želim pohvaliti starše, ki so vzorno sodelovali pri pripravi. Imeli 
smo vrsto srečanj ter se ob tem tudi lepo povezali. Še posebej so se 
starši izkazali neposredno za sam praznik in v pripravi nanj: ure-
jali so okolico cerkve, pred cerkvijo postavili breze in slavolok, te-
meljito očistili cerkev, tudi okna, čudovito okrasili cerkev ter sode-
lovali pri bogoslužju z branjem beril, uvodov in prinašanjem darov 
(spekli kruh in prinesli vino). 
Po sveti maši je sledilo fotografiranje in po vzoru Jezusa z apostoli 
pri zadnji večerji še krajša pogostitev v župnijski dvoranici.

Nataša GALUN
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Okusi slovenskega podeželja so bili letos 
maja ponovno združeni na Ptuju v okvi-
ru že 28. državne razstave Dobrot slo-
venskih kmetij. Za razstavo so kmetije 
iz Slovenije in zamejstva  prijavile skupaj 
1191 izdelkov iz 15 skupin.

 Na slavnostnem odprtju je slavnost-
ni govornik in častni pokrovitelj 28. dr-
žavne razstave Dobrote slovenskih kme-
tij 2017 predsednik države Borut Pahor 
poudaril, da smo Slovenci malo po pa-
meti, malo pa tudi po sreči znali ohraniti 

DOBROTE NA PTUJ PRIVABILE MNOŽICE 
OBISKOVALCEV

Družini Vovk tudi letos dve zlati priznanji

pomembno primerjalno prednost, ki nas 
zelo pomembno loči od drugih držav – 
da imamo ne samo lepo, pač pa tudi zelo 
urejeno in razvito podeželje. »Ne pravim, 
da je na podeželju vse v redu in prav. A 
dejstvo je, da skoraj polovica ljudi živi na 
podeželju in da je kakovost življenja tam 
skoraj primerljiva z življenjem v urbanih 
sredinah,« je dejal predsednik in dodal, 
da je k temu prispevala tudi odločitev, da 
imamo v Sloveniji precej majhnih in veči-
noma podeželskih občin. 

Predsednik Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije Cvetko Zupančič pa je pove-
dal, da na razstavi vsako leto znova nav-
dušuje napredek v kakovosti dobrot, ki 
jih pripravljajo spretne roke gospodinj 
in gospodarjev slovenskih kmetij. »Zato 
prav njim velja spoštovanje in čestitke, 
še zlasti prejemnicam in prejemnikom 
priznanj.« In med prejemniki priznanj 
je bila tudi letos družina Vovk iz Stare-
ga Gradu. Irena in Jože Vovk sta letos 
že drugo leto zapored osvojila zlato pri-
znanje za liker žrebčeva moč in ekološki 
jegermajster. 

Na vseh dosedanjih razstavah Dobrote 
slovenskih kmetij je bilo skupaj podelje-
nih 17.187 priznanj, od tega 4.839 bro-
nastih, 5.610 srebrnih in 6.738 zlatih ter 
908 znakov kakovosti.

Mojca VTIČ
Foto: KGZS
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Gasilstvo je, lahko rečemo, naše nacionalno bo-
gastvo. In del tega bogastva so tudi makolski ga-
silci in gasilke, ki iz dneva v dan opravljajo svoje 
humano poslanstvo. Plačilo za njihovo delo pa se 
ne meri v evrih ali drugih valutah, temveč v izka-
zanem spoštovanju, besedi hvala.

Da pa je lahko prostovoljno delo gasilcev kakovo-
stno opravljeno, je potrebna tudi primerna opre-
mljenost in izobraženost. »Ves čas skrbimo, da 
imamo gasilci vso zaščitno opremo in opremo za 
reševanje. Tako smo kupili škarje, s katerim bomo 
lahko odpirali vrata, rezali in odpirali avtomobi-
le …  Udeležili smo se tudi tečajev za tehnično re-
ševanje, uporabo dihalnega aparata, osem gasil-
cev pa je opravilo tudi tečaj za prve posredovalce. 
S to skupino prvih posredovalcev so največ prido-
bili občani, saj je ekipa ustrezno izobražena za po-
moč soljudem v primeru srčnega zastoja, dušitve 
in krvavitve. Sicer pa trenutno največ pozornosti 
posvečamo dokončanju garaže. Prvo lopato smo za-
sadili pred letom in pol, letos jo želimo dokončati, 
nato pa bomo napeli vse moči za nakup nove avto-
cisterne. Ta je stara več kot 15 let. Ne samo starost, 
problematična je predvsem velikost. Želimo si na-
mreč cisterne s podaljšano kabino, prav tako pa tre-
nutna avtocisterna ne nudi dovolj prostora za vso 
opremo, ki jo potrebujemo,« je pojasnil predsednik 
društva Vinko Kunej. Kdaj se bo nova cisterna sve-
tila v novih prostorih, še ni vedel napovedati, otvo-
ritev gasilskega doma pa naj bi bila prihodnje leto, 
ko bo društvo obeležilo častitljivih 85 let delovanja. 

Do defibrilatorja s pomočjo nogometa

Kot omenjeno, so naši gasilci usposobljeni za nu-
denje prve pomoči ob srčnih zastojih. »Ob srčnem 
zastoju je vsaka minuta dragocena. Odzivni čas ga-
silcev reševalcev ob srčnem zastoju je zelo kratek. 

MAKOLSKI GASILCI SO DRUŠTVO

Običajno prispemo gasilci reševal-
ci PGD Makole na kraj vsaj 15 mi-
nut pred vozilom NMP Slovenska Bi-
strica, s čimer občanom Makol omo-
gočamo večjo možnost preživetja 
ob morebitnem srčnem zastoju. Pri 
svojem delu uporabljamo tudi avto-
matski defibrilator (AED), ki ga je 
krajevna organizacija Rdečega kri-
ža Makole namenila v javno upora-
bo in je javno dostopen. Prav zara-
di uporabe splošno dostopnega de-
fibrilatorja obstaja nenehna nevar-
nost, da ob nujni uporabi ta ne bo 
delal pravilno. Odločili smo se za 
nabavo AED, ki je namenjen izključ-
no interveniranju enote gasilcev re-
ševalcev in je tudi kompatibilen z 

AED-ji reševalcev iz Slovenske Bistrice, kar 
pomeni, da ne bo potrebno dvojno name-
ščanje aparata,« so pojasnili naši gasilci. In 
letos so defibrilator s sredstvi, zbranimi na 
dobrodelnem nogometnem turnirju, ki so 
ga organizirali na ravni gasilske zveze lani 
decembra, in denarjem, ki so ga prispeva-
li donatorji, kupili defibrilator v vrednos-
ti okrog 1500 evrov. Ob tem se gasilci še 
enkrat zahvaljujejo vsem društvom v ga-
silski zvezi za udeležbo na turnirju in pod-
jetjem ter podjetnikom za donacijo. Denar 
za defibrilator so prispevali: Impol, Posl, d. 
o. o., Rossenbauer Slovenija, The nutrion 
Ptuj, Bar Miha, Občina Makole, Silvana Po-
pov, Miroslav Kovačič, Elektro Servis Ivo, 
ETS, Tesarstvo in Krovstvo Franc Kamen-
šek, Mebi Makole, d.,o.,o., SDS Makole, Av-
toprevozništvo in gradbeništvo M GDSU, 
Zdravko Mesarič, Silvo Strižič, s. p., Gregor 
Žnider, s. p, Gor Man, d. o. o.

In da je defibrilator nujno potreben, doka-
zujejo tudi klici na pomoč, ki so jih zabe-
ležili makolski gasilci. Ob tem pozivajo ob-
čane in občanke, da naj ob klicu na števil-
ko 112 povedo čim več podatkov, ne zgolj 
točnega naslova, temveč tudi domača ime-
na krajev, oseb. 

Naši gasilci pa ne skrbijo le za požarno var-
nost, varnost ljudi in njihovega premože-
nja, temveč ves čas tvorno sodelujejo tudi z 
ostalimi društvi v občini, pa tudi z društvi 
iz sosednjih občin in z gasilsko zvezo. 

Mojca VTIČ
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Prišel je čas, ko se lahko in moramo ozreti nazaj. Petnajst let je 
minilo od takrat, ko je pozno popoldne 18. oktobra 2002 v takrat 
že delujoči Galeriji Dvoršak 12 delegatov iz več slovenskih krajev 
vključno s predstavnikom takratne občine Slovenska Bistrica so-
glasno ustanovilo Kulturno umetniško društvo Forma viva Mako-
le z namenom organizacije 1. forma vive v septembru 2003 v Ma-
kolah.
Prvič so tako sredi prelepe neokrnjene makolske narave zapela kla-
diva, motorke in brusilke.  Najprej plašno in previdno, potem pa 
vse do današnjega dne, ko je pred nami že 15. jubilejni mednaro-
dni kiparsko slikarski simpozij, pogumno, uspešno in optimistič-
no. Da, ko se ozremo preteklost in povrnemo v sedanjost, lahko vi-
dimo in začutimo veličino tega velikega Makolskega projekta. Tež-
ko je dojeti veličino te naše Forma vive, še težje pa, da je to uspe-
lo le peščici zagnanih in pogumnih članov v organizacijskem odbo-
ru tega mednarodnega projekta. Uspeli smo premagati sami sebe 
in pripeljati Forma vivo vse do njene petnajste jubilejne izvedbe.
Vključno z letošnjo izvedbo bo Makolam in umetnikom v ponos 
dokončno postavljena Pot Forma vive s Parkom skulptur in Gale-
rijo Dvoršak prav v njenem osrčju in rojstnem kraju. To, kar danes 
stoji pred nami, krasi in kulturno bogati našo občino, kar je pozna-
no med umetniki po vsem svetu, kar promovira kraj in vzpodbuja 

razvoj kulturnega turizma, je tukaj in je naše. Bodimo ponosni, da 
smo del tega. Dragi občani Makol, tisti, ki ste sprejeli Forma vivo 
za svojo, pa tudi tisti, ki jo še boste, knjiga nekega obdobja se bo 
zaprla, ostala bo zgodovina, čuvajte in negujte to našo Forma vivo 
in naj nam bo vsem v ponos in tudi v zadoščenje tistih, ki so ji pre-
dali del svojega prostega časa in življenja. Poskrbite, da bodo nekoč 
na to ponosni tudi vaši otroci in vnuki.
Za tiste, ki pa prihajajo ali bodo šli po poti Forma vive, sem ne-
koč zapisal:
Popotnik, ko se boš podal po poti Forma vive, za trenutek 
postoj in pomisli, koliko ljubezni, poštenja, odrekanja, že-
lja po sožitju človeka in narave, težnje po njeni ohranitvi, 
izpovedi in veselja do umetniškega izražanja je v skulptu-
rah, ki so jih ustvarili za tebe, v tvoje zadovoljstvo, z ljubez-
nijo do umetnosti in narave, v razmislek vsem nam.
Naj nas ta misel spremlja tudi na 15. Mednarodnem kiparsko sli-
karskem simpoziju in zaželimo dobrodošlico vsem umetnikom, ki 
bodo letos še zadnjič ustvarjali na tem projektu. 

Ivan DVORŠAK, predsednik organizacijskega odbora 
15. Mednarodnega kiparsko slikarskega simpozija 

Forma viva Makole 2017

POPOTNIK, POSTOJ

15. MEDNARODNI KIPARSKO-SLIKARSKI  
SIMPOZIJ FORMA VIVA MAKOLE 2017

Od 1. do 9. septembra 2017

PETEK, 1. SEPTEMBER: Galerija Dvoršak – Park skulptur Dež-
no, ob 14.uri: prihod kiparjev, dobrodošlica  in namestitev po do-
movih  in  vikendih,  ogled  Poti Forma  vive, ogled delovnih mest 
in lokacij za postavitev skulptur, ogled Makol, turistične kmetije 
Vovk in Dvorca  Štatenberg. 

SOBOTA, 2. SEPTEMBER:  Park skulptur Dežno, ob. 8 uri – pri-
hod slikarjev, dobrodošlica, zajtrk in  ustvarjanje.  
Dvorana doma krajanov Makole, ob 18.uri: predaja in postavitev 
razstave slik slikarjev, udeležencev 15.  mednarodnega simpozija.    
Ob 19.30: uradna otvoritev slikarske razstave slikarjev 15. Med-
narodnega simpozija Forma viva Makole 2017. Predstavitev vseh 
udeleženih umetnikov kiparjev in slikarjev. Uradna otvoritev 15. 
Mednarodnega kiparsko-slikarskega simpozija Forma viva Makole 
2017- župan Občine Makole g. Franc Majcen. 
Ob 20.00: svečana večerja – sprejem umetnikov, njihovih gostite-

ljev,  sponzorjev  simpozija, članov organizacijskega odbora simpo-
zija in vabljenih gostov pri županu občine Makole Francu Majcnu.   
Kulturni program  in vodenje prireditve v izvedbi in organizaciji 
Prosvetnega društva Anice   Černejeve Makole. 
Sodelujejo: Društvo vinogradnikov Makole, Društvo  gospodinj 
Makole in Društvo kmetic Ložnica.   
Skupinski posnetek  vseh umetnikov udeležencev letošnjega sim-
pozija. 
Prireditev v organizaciji Občine Makole.

NEDELJA, 3. SEPTEMBER: ob 13.30 za kiparje in člane organi-
zacijskega odbora simpozija odhod s  kombijem in osebnimi av-
tomobili proti  Rogaški Slatini, ANINA GALERIJA: ogled razstave 
slik Silvije Verovnik, Štefke Jesenek - Šeše ter skulptur iz  varjene-
ga železa  kiparja Rudija Stoparja.  
Podova (Občina Rače-Fram), GALERIJA PRI  BABICI MIMI: ogled  

GENERALNI POKROVITELJ SIMPOZIJA JE OBČINA MAKOLE
GENERALNI SPONZOR SIMPOZIJA JE IMPOL 2000 D. O. O.

MEDIJSKI POKROVITELJ SIMPOZIJA JE TEDNIK PANORAMA
ČASTNI POKROVITELJ SIMPOZIJA JE PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE BORUT PAHOR

 PROGRAM 15. MEDNARODNEGA SIMPOZIJA FORMA VIVA MAKOLE 2017:                 
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razstave rezbarskih del članov  Zveze rezbarjev in modelarjev Slo-
venije in  slikarske razstave slikarjev likovne sekcije KUD Forma 
viva Makole z gosti slikarji iz drugih  likovnih društev. 
Ob povratku v Parku skulptur Dežno piknik in zabava do večera.

PONEDELJEK, 4. SEPTEMBER: ustvarjanje, po večerji slikovni 
pregled dogodkov prejšnjih dni.

TOREK, 5. SEPTEMBER in SREDA, 6. SEPTEMBER: DNEVA 
ZA NOVINARJE IN ORGANIZIRANE OGLEDE PO POTI  FORMA  
VIVE MAKOLE (vozi turistični vlakec, zaželena predhodna prija-
va). Predvideno snemanje dokumentarca PO POTI  FORMA VIVE 
MAKOLE DO PARKA SKULPTUR DEŽNO.

SREDA, 6. SEPTEMBER: Galerija Dvoršak – Park skulptur Dež-
no, ob 12.00:  OBISK ČLANOV KLUBA NOVINARJEV, ustvarja-
nje, po večerji  slikovni pregled dogodkov.

ČETRTEK, 7. SEPTEMBER: od 9.ure dalje: DAN OSNOVNE 
ŠOLE ANICE ČERNEJEVE MAKOLE – likovne  delavnice za  otro-
ke osnovnih šol. PRIČETEK TISKA URADNEGA KATALOGA SIM-
POZIJA.

PETEK, 8. SEPTEMBER: Galerija Dvoršak – Dežno, Park skulp-
tur, ob 9.30: RADIJSKA TRIBUNA – Radio Maribor. Ob 15. uri bo 
strokovna  komisija pričela z ocenjevanjem umetniških del.                                                                                                                            

SOBOTA, 9. SEPTEMBER: od 11.00 do 22.00 – ZAKLJUČNE 
PRIREDITVE SIMPOZIJA –   PARK SKULPTUR  DEŽNO VAS 
POZDRAVLJA:
11.00 – organizirani ogledi skulptur Po poti Forma vive z vlakcem 
Makolčan;
15.30 – nastopajo: pesnica Danijela Dacinger in glasbenik Milan 
Stojnšek, ljudski pevci in godci Stoperski bend iz Stoperc, Vese-
li prijatelji iz Majšperka, Samotarji iz Hoč in drugi iz raznih krajev 
Slovenije, posebni gostje Tamburaši Kavkler. Prireditev vodi Sil-
vo Safran.
17.00 – uradna razglasitev in podelitev priznanj in nagrad gostujo-
čim umetnikom kiparjem in slikarjem. Prireditev vodi Bojan Sinič.
Velik srečelov, srnin golaž in dobro vino iz domačih vinogradov.                          
V PRIMERU SLABEGA VREMENA PRIREDITEV ODPADE IN SE 
IZVEDE SAMO  PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD.
Po poti Forma vive vozi  turistični vlakec Makolčan po predhodni 
najavi skupine na tel.: 041 96087- Vovk
ORGANIZATOR 15.  MEDNARODNEGA SIMPOZIJA KUD  FOR-
MA VIVA MAKOLE VAS VABI NA OGLED SKULPTUR PO 10 KM 
DOLGI POTI FORMA VIVE, DRUŽENJE Z GOSTUJOČIMI UME-
TNIKI IN NA PRIREDITVE, KI BODO POTEKALE OD 1. DO 9. 
SEPTEMBRA 2017 V OBČINI MAKOLE. 

V RAZMISLEK
Letošnji projekt je jubilejni, petnajsti, zadnji v takšni obliki in iz-
vedbi in zato zasluži posebno pozornost in podporo. Skozi pet-
najst let delovanja in obstoja je organizatorju KUD Forma viva Ma-
kole uspelo z 10 km dolgo potjo forma vive (ki je tudi med umetni-
ki uradno priznana najdaljša magistrala umetnosti na svetu) naredi-
ti občino Makole prepoznavno tako v Sloveniji kot v tujini. Števil-
ni mediji, največ pa umetniki sami, so ponesli ime in znamko For-

ma vive daleč v svet. Mednarodni simpozij Forma viva Makole je 
med tujimi umetniki postal zanimivo ustvarjalno kreativno dru-
ženje in umetniki se ga radi udeležujejo. Žal organizator mnogim, 
ki bi v Makolah želeli pustiti svoje umetniško delo, ne more ustre-
či, predvsem iz finančnih razlogov. V večji meri namreč vse sloni 
na podpori in dobri volji tukajšnjega prebivalstva. Na drugi stra-
ni pa je tudi močna selekcija z ozirom na strokovnost in umetni-
ško vrednost prijavljenega projekta. Tako se z vsakim letom opaža 
velik umetniški napredek. V Makole prihajajo vse bolj uveljavlje-
ni in priznani umetniki, katerih umetniška dela krasijo tudi glav-
na mesta Evrope in sveta.
KUD Forma viva širi svoje poslanstvo tudi v druge občine, navezu-
je stike, ponuja pomoč in medsebojno sodelovanje. Odlično smo 
sodelovali ali še sodelujemo z občinami in kulturnimi društvi Or-
mož – Kog,  Slovenska Bistrica, Ožbalt, Sežana, Maribor, Rogaška 
Slatina …
Dogajanje na področju kulture na obrobju Haloz je lahko spodbu-
da k večjemu razmahu drugih dejavnosti in seveda priložnost, da 
se v dogajanje vključi tudi država, ki je žal do danes samo nema 
opazovalka. 
Ivan DVORŠAK

15. LET KUD FORMA VIVA MAKOLE
Predstavitev KUD Forma viva Makole in njenega mednarodnega  
kiparsko slikarskega simpozija bo z naslovom SPREHOD SKOZI 
ČAS v Narodnem domu v Mariboru v četrtek, 23. 11. 2017, ob 17. 
uri s kulturnim programom in otvoritvijo razstave članov društva 
in izbranimi umetniki, udeleženci makolskih simpozijev. Na raz-
stavi se bodo poleg slikarjev in kiparjev predstavili še fotograf Mi-
lan Sternad s fotografijami  nagrajenih skulptur vseh simpozijev, 
člani filatelistično numizmatične sekcije, člani dramsko recitacij-
ske sekcije in turistična sekcija. Prireditev bo vodil Silvo Safran. 
Razstavo bo odprl prof. Alen Krajnc, pozdravne besede bo imel žu-
pan občine Makole Franc Majcen, nastopal bo Moški pevski zbor 
Korena. Turistično izletniška kmetija Hlebec iz Koga pa bo ponu-
dila v degustacijo svoja vina. Razstava bo odprta do 5. 12. 2017.

SLAVNOSTNA AKADEMIJA ob jubileju KUD Forma viva Mako-
le pa bo v Makolah v dvorani doma krajanov v soboto, 25. novem-
bra, ob 18. uri.
Skozi čas minulih za KUD Forma vivo Makole ter kulturo in umet-
nost nasploh velikih petnajst let nas bo popeljal gledališki igralec 
Silvo Safran, ki nam pripravlja v svoji zamisli in režiji čudovit kul-
turni dogodek. Slavnostni govornik bo slovenski pisatelj Tone Par-
tljič.  
Prof. Alen Krajnc, predsednik strokovne komisije vseh 15 sim-
pozijev, nas bo s strokovno besedo popeljal od 1. do zaključne-
ga 15. makolskega mednarodnega kiparsko slikarskega simpozi-
ja. Na prireditev vabimo in pričakujemo obisk najvišjih predstav-
nikov politike, kulture in turizma v državi, vseh sodelujočih ume-
tnikov, sponzorjev in drugih podpornikov KUD Forma viva in nje-
nih mednarodnih simpozijev in seveda krajanov Makol, ki se jim 
na tak način želimo zahvaliti za vso dosedanjo podporo.

DOGODEK  POTEKA POD ČASTNIM POKROVITELJSTVOM 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE BORUTA PAHORJA.

Ivan DVORŠAK, predsednik organizacijskega odbora
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Za tiste, ki prihajajo ali bodo šli po poti Forma vive Makole, 
je Ivan Dvoršak zapisal:

»Popotnik! Ko se boš podal po Poti forma vive, za trenutek po-
stoj in pomisli, koliko ljubezni, poštenja, odrekanja, želja po so-
žitju človeka in narave, težnje po njeni ohranitvi, izpovedi in ve-
selja do umetniškega izražanja je v skulpturah, ki so jih ustvarili 
za tebe, v tvoje zadovoljstvo z ljubeznijo do umetnosti in narave, v 
razmislek vsem nam.«

ČUVAJTE IN NEGUJTE TO 
NAŠO FORMO VIVO IN NAJ 

NAM BO VSEM V PONOS
Simpozij Forma viva Makole je simpozij s tradicijo. Tako bodo le-
tos kiparji iz kamna in drugih materialov podobe oblikovali na že 
15. Mednarodnem kiparsko-slikarskem simpoziju Forma viva Ma-
kole. Bo jubilejni simpozij tudi zadnji?

 

Vedno v polnem delovnem zagonu

Skozi 15 let delovanja in obstoja KUD Forma viva Makole se je 
izoblikovala 10 km dolga pot Forma vive Makole, ki je, po bese-
dah idejnega očeta in vodje simpozija Ivana Dvoršaka, tudi med 
umetniki uradno priznana najdaljša magistrala umetnosti na sve-
tu. Umetniki in ljubitelji umetnosti so ime občine s simpozijem 
Forma viva Makole ponesli daleč preko občinskih in tudi državnih 

meja. »15 let je minilo od takrat, ko je 12 delegatov iz več sloven-
skih krajev, vključno s predstavnikom takratne Občine Slovenska 
Bistrica, soglasno ustanovilo Kulturno umetniško društvo Forma 
viva Makole z namenom organizacije 1. Forma vive v septembru 
leta 2003 v Makolah. Pred 15 leti so sredi prelepe, še neokrnje-
ne makolske narave zapela kladiva, motorke in brusilke. Najprej 
plašno in previdno, pozneje pa vse do današnjega dne, ko je pred 
nami že 15., jubilejni, mednarodni kiparsko-slikarski simpozij, ve-
liko bolj pogumno, uspešno in optimistično. Ko se ozremo nazaj v 
preteklost in povrnemo v sedanjost, lahko vidimo in začutimo ve-
ličino tega velikega makolskega projekta. Težko je dojeti veličino 
te naše Forme vive, še manj pa, da je to uspelo le peščici zagnanih 
in pogumnih članov v organizacijskem odboru tega mednarodne-
ga projekta. To, kar danes stoji pred nami, krasi in kulturno boga-
ti občino, kar je  znano med umetniki po vsem svetu, kar promo-
vira kraj in spodbuja razvoj kulturnega turizma, je tukaj in je naše. 
Bodimo ponosni, da smo del tega. Knjiga  nekega obdobja se bo za-
prla, ostala bo zgodovina, čuvajte in negujte to našo formo vivo in 
naj nam bo vsem v ponos, tudi v zadoščenje tistih, ki so ji nameni-
li del svojega prostega časa in življenja. Poskrbite, da bodo nekoč 
na to ponosni tudi vaši otroci in vnuki!« je poudaril Ivan Dvoršak.  

Na simpozij pa je že ponosna Občina Makole, je poudaril župan 
Franc Majcen. »V Občini Makole smo ponosni in hvaležni vsem, 
ki so bili pobudniki simpozijev, in vsem, ki so ga vseskozi s prosto-
voljnim delom ter materialno in finančno podpirali. Prehojena pot 
od prvega simpozija (festivala) do letošnjega 15. jubilejnega goto-
vo ni bila lahka. Vseskozi je bila prežeta z velikim entuziazmom in 
pogumom organizatorjev, na čelu z Ivanom Dvoršakom in njego-
vo družino, saj so se vedno znova srečevali s težavami pri zagotavl-
janju pogojev za njihovo izvedbo. Velik trud organizatorjev sim-
pozijev, patriotska privrženost domačinov, nenehna prilagajanja 
in programske novosti so ustvarile pogoje za obstoj in razvoj sim-
pozija do letošnje jubilejne (zadnje) izvedbe.« A čeprav je organiza-
cijski odbor simpozija napovedal, da bo letošnji simpozij zadnji v 
takšni izvedbi, kot ga poznamo, je župan prepričan, da zgodba ma-
kolske forma vive s tem še ni končana. »S Forma vivo so postavlje-
ni temelji za nove ideje in vsebine, ki se bodo zagotovo odvijale po 
Poti forma vive, v  parku skulptur in galeriji Dvoršak na Dežnem.«

Največja predstavitev KUD Forma viva Makole z naslovom Spre-
hod skozi čas bo v Narodnem domu v Mariboru 23. novembra ob 
17. uri. Na razstavi se bodo poleg slikarjev in kiparjev predstavi-
li še fotograf Milan Sternad s fotografijami  nagrajenih skulptur 
vseh  simpozijev, člani filatelistično numizmatična sekcije, člani 
dramsko recitacijske sekcije in turistična sekcija. Razstava bo tra-
jala do 5. decembra 2017.

Največja prireditev ob jubileju KUD Forma viva Makole pa bo Slav-
nostna akademija v Makolah v dvorani doma krajanov 25. novem-
bra ob 18.  uri.

Mojca VTIČ
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Skupina pevk Etnološkega društva Ložnica prepeva ljudske pesmi 
v okviru sekcije ljudskih pevcev že šesto leto. Za nami je veliko 
nastopov na različnih prireditvah tako v domači občini kot tudi 
drugod po Sloveniji. Vadimo skozi celo leto enkrat tedensko. Sku-
pina šteje pet članov, naša mentorica je Andreja Lončarič, ki pa za-
radi pomanjkanja časa na nastopih ne more sodelovati.  V zadnjem 
času je skupina doživela tudi kadrovske spremembe, vsekakor pa 
je naš namen, da še naprej delujemo tako, kot smo do sedaj. 

Vodja skupine Cvetka PEPELNAK

GMAJNARJI POJEJO ŽE VEČ KOT DESET LET

Skupina Gmajnarji je bila ustanovljena leta 
2005, ko se je formiralo Etnološko dru-
štvo Ložnica. V teh letih se je nabralo veli-
ko nastopov, tako da je skupina znana tako 
v lokalnem okolju kot tudi širše. Skupina 
je v tem času doživela kadrovske spremem-
be, vendar ohranja specifičen slog petja ljud-
skih pesmi. Posneli so dve zgoščenki in več 
videospotov ter starih kmečkih opravil, kot 
je prikaz oranja in setve ter žetve, furež in še 
bi se kaj našlo. Odzovejo se tudi na povabilo 
za razne obletnice, ki jih popestrijo s svojim 
petjem. Kljub kilometrini, ki jo imajo, so od-
ločeni, da bodo vztrajali še naprej.

  Vodja skupine Darko LONČARIČ 

PEVKE LJUDSKIH 
PESMI

STEZICE

Skupina Stezice  je ena od pevskih sekcij, ki že od leta 2012 deluje 
v okviru Etnološkega društva Ložnica. Sestavljajo jo tri pevke Ire-
na, Frančka in Sonja.  Ker so ena od druge  oddaljene kar nekaj ki-
lometrov, kakor tudi občin, imajo tedensko pevske vaje vsakokrat 
pri drugi pevki, kar pomeni, da jih stezice vodijo od Ruš do Makol 
in Vurberka. Vsako leto se predstavljajo na številnih odrih po Slo-
veniji, prav tako se udeležujejo revij pevcev ljudskih pesmi in god-
cev ljudskih viž ter sodelujejo na različnih proslavah, prireditvah 
in s pesmijo razveseljujejo stanovalce s koncerti v domovih ostare-
lih. V njihovem repertoarju  prevladujejo predvsem slovenske ljud-
ske pesmi, ki jih povzemajo iz ljudskega izročila svojih babic, us-
pešno so se tudi že predstavile z dalmatinskimi.  S svojim triglas-
nim petjem in dobro voljo želijo ohranjati pesmi iz starega ljudske-
ga izročila tudi za naslednje rodove. Druži jih veselje do petja,  še 
posebej pa se veselijo vsakih vaj in nastopov, saj so  tudi sicer  dob-
re prijateljice. 

Vodja skupne Sonja GODLER
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Dramska sekcija Etnološkega društva 
Ložnica že vrsto let ohranja dramsko de-
javnost in s tem pomembno dopolnjuje 
področje ljubiteljske kulture. Letos so se 
Ložničani na 20. gledaliških dnevih pred-
stavili z igro Rihtariča so prijeli, ki je na-
stala pod peresom in režijsko taktirko 
Franca Žrjava. Igrali so: Bogdan Mlaker, 
Sonja  Skledar, Jožica Dreu, Vili Mesarič, 
Martin Mesarič, Cvetka Pepelnak, Mari-
ja Lončarič, Branko  Sternad, Oto Skle-
dar, Milan Sternad. Sodelovali sta tudi 
šepetalki: Štefka Skledar in Mojca Me-
sarič. 
Žrjav je želel z dogajanjem, ki traja na 
odru skoraj dve uri, prikazati utrip ob-
dobja, ki sega v drugo polovico prejšnje-
ga stoletja, to je čas neposredno po dru-
gi vojni. Zgodba je umeščena na podežel-
je, zaznamovana z velikimi družbenimi 
spremembami, ki begajo ljudi, ki so iz-
mučene od težkih vojnih časov. Nov na-
čin življenja , ki ga prinaša nova oblast, 

pa odpira mnoga vprašanja, na katera ak-
terji iščejo odgovor. V  tistem času je  na 
Štajerskem živel Franc Rihtarič, ki je pri-
šel navzkriž z normami, ki jih je postavl-
jala družba. Za ene je bil kriminalec, za 
druge  junak, ki je jemal bogatim in da-
jal revnim. Kljub naslovu zgodba ne opi-
suje njegovega početja, je pa skozi celo 
dogajanje  prisoten njegov duh in je lik, 
ki pooseblja klimo tistega časa – psiho-
zo strahu, da si nadzorovan, da ti nekdo 
ne da dihati. Liki, ki jih upodabljajo člani 
dramske skupine, so dejansko obstajali, 
tako da je bil namen avtorja te ohraniti v 
tej obliki v zgodovinskem spominu. „Kl-
jub temu da zgodba obravnava resno te-
matiko, daje gledalcu možnost, da se pri-
godam v njej od srca nasmeji,“ je o igri za-
pisal Franc Žrjav, ki je zanjo prejel poseb-
no priznanje selektorja na 20. gledaliških 
dnevih na območnem Linhartovem sre-
čanju odraslih gledaliških skupin.
FRANC ŽRJAV prejme posebno priznan-

RIHTARIČA SO PRIJELI
Franc Žrjav na 20. gledaliških dnevih  prejel posebno priznanje

Sonja, Vili, Martin, Branko, Cvetka, Oto, Marija, Bogdan, Milan, Jožica

je za izključno avtorsko ustvarjanje igre 
RIHTARIČA SO PRIJELI.  Izkazal se je kot 
izjemno  dober opazovalec sveta okoli sebe 
in natančen zapisovalec, hkrati pa tudi po-
vezovalec in nepogrešljiv član Etnološkega 
društva, ki svoja razmišljanja skupaj s čla-
ni društva udejani skozi gledališče.
Zgodbi o Štajerskem Robinu Hoodu so 
prisluhnili že številni. »V Makolah smo 
igro uprizorili premierno, ponovitve 
smo izvedli v Mariboru, na Šmartnem, v 
Oplotnici, Studenicah, na Črešnjevcu, v 
Leskovcu. Obisk je bil povsod zadovoljiv, 
upam, da je bila tudi publika zadovoljna. 
Kar se tiče moje ocene, lahko rečem, da 
sem zelo vesel, da smo igro pripeljali na 
oder, saj je bilo potrebnega veliko truda 
vseh nastopajočih, da smo dosegli nivo, 
da smo bili konkurenčni ostalim skupi-
nam, ki so se potegovale za izbor na re-
gijski nivo,« je še povedal Franc Žrjav.

Mojca VTIČ
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»Ljubiteljskih kulturnikov ne motivira denar. To preprosto radi poč-
nemo. Zaradi odličnega vzdušja na vajah, novih znanj, aplavza pu-
blike,« je v svojem govoru razmišljala Tanja Vintar, podpredsednica 
zveze kulturnih društev na Bistriškem na svečani podelitvi priznanj 
Štefana Romiha.
Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistri-
ca že vrsto let v dneh pred kulturnim praznikom slovesno podeljuje-
jo Romihova priznanja posameznikom in skupinam, ki so posebno 
zaznamovali ljubiteljsko kulturo. »Gre za simbolno priznanje, ven-
dar pa verjamem, da vsakemu dobitniku pomeni veliko več kot to,« 
je prepričana Vintarjeva. In letos so priznanja za delo na področju 
ljubiteljske kulture prejeli kapelnik poljčanske godbe na pihala Ma-
tjaž Lorenci iz KUD Janko Živko Poljčane za 30-letno vodenje god-
be, recitacijska skupina PD Anice Černejeve Makole, ki že desetle-
tje bogati kulturno življenje v kraju, nepogrešljivi oblikovalci števil-
nih prireditev na Bistriškem in drugod ljudski pevci Vaberški fan-
tje iz KUD Šmartno na Pohorju, Andreja Tomažič iz OŠ Partizanska 
bolnišnica Jesen Tinje, ki je skozi dramski krožek popeljala že več 
kot 250 otrok, ter ženski pevski zbor DPD Svoboda Slovenska Bi-
strica, ki že 40 let neguje zborovsko petje. Plaketo Štefana Romiha 
za življenjsko delo je prejela Darja Belič, nekdanja vodja slovenjebi-
striške območne izpostave JSKD ter uspešna in priznana dirigentka 
številnih pevskih zborov. »V imenu vseh nagrajencev se zahvaljujem 
za priznanja. Ta priznanja so priznanja za naše delo in velika obveza 
za nadaljnje udejstvovanje,« je povedala Beličeva. 

 

Makolski recitatorji

Je vprašanje, ali se bodo migranti prilagodili naši kulturi, 
nekulturno?
Prireditev pa ni bila namenjena le nagrajencem, temveč tudi počas-
titvi slovenskega kulturnega praznika. »Naša kultura je v aktual-
nih političnih razmerah, povezanih z begunsko krizo, na preizkuš-
nji globalnih trendov. Na eni strani smo prestrašeni, kaj bi za našo 
državo pomenil priliv beguncev, na drugi strani pa smo prežeti z ob-
čutkom sočutja do ljudi, ki so pred strahotami vojne prisiljeni zapu-
stiti dom. Sprejeti sočloveka in njegovo drugačnost je del naše kul-
ture. Se pa sprašujem, ali je pričakovanje, da se bodo ti ljudje prila-
godili našemu načinu življenja nekulturno? Ko so naši ljudje emigri-

rali v Kanado, Nemčijo, ZDA in še kam, niso imeli druge izbire, kot 
da so se prilagodili družbenim razmeram. Danes je takšno pričako-
vanje razumljeno kot kratenje človekovih pravic,« je svoj govor poli-
tično aktualizirala Vintarjeva.
Socialno omrežje so društva, ne facebook.
Ob tem pa je opozorila tudi na krizo odnosov. Podpredsednica Zve-
ze kulturnih društev občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica 
meni, da čedalje manj časa namenimo povezovanju in ohranjanju 
vezi. »Danes pojem socialna omrežja razumemo le kot Facebook, 
Twitter, Instagram, vendar pa najdemo socialne mreže tudi na osta-
lih področjih, tudi v ljubiteljski kulturi, brez teh mrež je sploh ne bi 
bilo. Ljudje se vedno manj pogovarjajo iz oči v oči, ko smo skupaj, pa 
smo v večini vsak na svojem pametnem telefonu, še posebej mladi. 
Kolikokrat se zavemo, da zdrdran dober dan ni dovolj, temveč je po-
treben še iskren pogled v oči. Ali ni to kultura?« se je vprašala. 
Kakovost ljubiteljskih kulturnikov raste.
Kljub vedno hitrejšemu tempu življenja, ki spodbuja odtujenost od-
nosov, pa ljubiteljski kulturniki vztrajajo ter širijo slovensko besedo, 
pesem in ples, ki so pomembni elementi slovenske identitete, slo-
venske kulture. »Kulturna društva še vedno delujejo in to vedno bo-
lje, kakovost v društvih iz leta v leto narašča. Delo v kulturnih dru-
štvih ni enostavno, vsak ima svoje vzpone in padce, vlečni konji vsa-
ke toliko opešajo, tudi zaradi finančnih težav. A veseli smo, da obči-
ne ohranjajo nivo financiranja ljubiteljske kulture, četudi se državna 
pipica občinam zapira,« je še v govoru povedala Vintarjeva. 
O bogatosti ljubiteljske kulture na Bistriškem pa ne priča le delo tok-
ratnih nagrajencev, temveč tudi nastopajočih, ki so oblikovali kul-
turni program. Zbrane so s pesmijo nagovorili člani vokalne zased-
be Kvariton iz KUD Zven ter z odlomki Partljičeve komedije Za naci-
onalni interes  KUD Gaj Zgornja Polskava.

Mojca VTIČ

SLOVENSKA BISTRICA:  
PODELITEV ROMIHOVIH PRIZNANJ

OGLASI
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Člani folklorne skupine Prosvetnega društva Anice Černejeve 
Makole so bili tudi letos zelo aktivni in uspešni na področju svoje-
ga delovanja. Čeprav je bilo zelo mrzlo na predvečer sv. Treh kral-
jev, so se pevci ljudskih pesmi – koledniki folklorne skupine  poda-
li na pot in koledovali po vaseh občine Makole. S pesmijo, ki se je 
razlegala po vaseh so polepšali mnogim družinam večer,  jim zaže-
leli sreče in vse dobro v novem letu. Noč pa je zanje vedno  prekrat-
ka, saj bi želeli še komu polepšati  večer.

 
Folklorni pevci in godci so bili tudi letos na območnem srečanju 
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v Studenicah. Stro-
kovna spremljevalka srečanja Vesna Vidakovič je oboje pohvalila. 
Godci so dosegli oceno za regijski nivo kvalitete. 
Sodelovali so tudi pri rezi potomke stare trte pri cerkvi sv. Lenarta. 
Prireditev  je bila širšega značaja in se je navezovala tudi na praz-
novanje 250.obletnice župnije Makole. Pevci in godci so s krajšim 
programom še z drugimi nastopajočimi  popestrili dogodek. Rožje 
so letos pomagali pobirati tudi ostali prisotni, da bi prišli do kakš-

»MAKOLSKI FOLKLORNIKI SO VZTRAJNI«

nega „štelcarja“ stare trte za domače brajde. S  kozarcem makolča-
na in drugimi dobrotami so premagovali ostro zimo, čeprav je bil 
fašenk že mimo. 
Na proslavi za državna praznika dan upora proti okupatorju in 
praznik dela je sodelovala tudi folklorna skupina. Udeležili so se 
tudi drugih aktivnosti, nekaj članov se je za praznike podalo na 
Ložno, nekaj pa na Boč. Zelo prijetno in živahno pa so se imeli na 
praznovanjih abrahamovcev, ki sta ga slavila dva vztrajna folklor-
nika.

 

Na območnem  srečanju odraslih folklornih skupin v Makolah se 
je skupina  predstavila z odrsko postavitvijo drugega dne gostije 
z naslovom »Bujenje svatov«. Gledalci so bili navdušeni nad njih-
ovim nastopom, starejšim, ki še pomnijo, kako je bilo, pa so osve-
žili spomine. Strokovni spremljevalec srečanja dr. Tomaž Simetin-
ger je pohvalil prikaz bujenja svatov in nadaljevanje gostije, petje, 
glasbo, ples in kostumsko podobo skupine. Dosegli so oceno za  re-
gijski nivo kvalitete. 

Strokovni vodja folklorne skupine Franc SKLEDAR                           

SREČANJE, KI BO OSTALO V NAŠIH SRCIH
Folklorna skupina je v soboto, 10. junija 2017, gostovala v hr-
vaškem v kraju Lasinja pri Karlovcu na sedmi prireditvi »Pokuplje 

u srcu Lasinje«, kjer je nastopilo še pet hrvaških folklornih skupin 
in ena iz Bosne in Hercegovine. Z avtobusom smo se odpravili na 
pot do mejnega prehoda Lupinjak, kjer smo morali vsi iz avtobu-
sa, da so cariniki (najprej slovenski, nato hrvaški) preverili vsake-
ga posebej. Pot smo nadaljevali po avtocesti mimo Zagreba proti 
Karlovcu in nazadnje po lokalni cesti do Lasinje. 

V Lasinjo smo prispeli ob 14. uri, kjer nas je pričakal Josip Ere-
ga, predsednik  KUD Antuna Klasinca Lasinja. (Duhovnik Anton 
Klasinc je bil Slovenec, ki je v Lasinji služboval in delal tudi na pod-
ročju kulture in izobraževanja vse do svoje smrti leta 1942, zato je po 
njem imenovana tudi osnovna šola.-op. ur.). Lasinjčani so nas pri-
jazno sprejeli, nam ponudili okrepčilo in pokazali, kje bo priredi-
tev in kje se lahko pripravimo za nastop. Najprej smo opravili na 
odru generalko, nato pa smo dobili lokalno vodičko, ki nam je po-
kazala kulturne znamenitosti Občine Lasinja, ki na severu meji na 
reko Kolpo (Pokolpje) in šteje 1650 prebivalcev. Predstavniki na-
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stopajočih društev smo imeli tudi srečanje pri občinskem načelni-
ku (županu), kjer smo izmenjali darila. Načelnik je predstavil ob-
čino in njihov razvoj po domovinski vojni. Kraj je bil med to voj-
no porušen, cela je ostala le nova šola, stavba, kjer je bil nastanjen 
med vojno Unprofor, danes pa občinska uprava, in dvorana, v ka-
teri smo nastopali.

 

Ob 18. uri se je začela povorka vseh sodelujočih folklornih sku-
pin v nošah. Vila se je od osnovne šole skozi center Lasinje, okoli 
spominskega parka (na tem mestu je stala cerkev, ki je bila prav tako 

požgana in porušena; nova cerkev stoji na drugi strani ceste, posveče-
na je sv. Antonu Padovanskemu in na njegov god, 13. junija, Lasinjča-
ni praznujejo krajevni praznik, zato tudi srečanje folklornih skupin-op. 
ur.) do kulturnega doma, kjer smo imeli nastop. 
 

Vse nastopajoče skupine so gledalci nagradili z bučnim aplavzom. 
Ker se naši plesi zelo razlikujejo od hrvaških, smo se spraševali, ali 
jim bo naš nastop všeč. Pa je bila negotovost odveč. S odrsko po-
stavitvijo „Vasovanje“ smo dodobra nasmejali polno dvorano gle-
dalcev, ki so nas nagradili z zares velikim  aplavzom. 
Po nastopu je sledilo druženje vseh skupin, ki so se pomerile v 
kmečkih igrah na šolskem igrišču. Naši tekmovalci so se zelo dob-
ro odrezali, saj smo osvojili dve prvi in dve drugi mesti (nagrada je 
bila izvrstna domača slivovka-op. ur). Potem je sledila večerja in dru-
ženje ob plesu in petju, kjer se je ponovno izmenjavalo hrvaško in 
slovensko – kolo ter polke in valčki.  Ob 11. uri smo se prisrčno po-
slovili, z obojestransko željo, da se še kdaj srečamo. Mogoče na na-
šem občinskem prazniku? 

Franc SKLEDAR in Helena KOLAR
Foto: arhiv KUD Lasinja
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Dan prej, torej 30. marca, smo v Makolah začeli s pobira-
njem vzorcev. Tega dne smo pod zaporedno številko za-
pisali 58 vzorcev. Od 35 vinogradnikov je bilo prinese-
nih  39 vzorcev normalne trgatve in 19 vzorcev predika-
tov. Razveseljivo dejstvo, da so vinogradniki vztrajali in 
pridelali v vinogradu trgatve posebnih kakovosti.
 31. marca ob 15. uri smo pričeli z ocenjevanjem. Hele-
na Kolar je v uvodu podala nekaj svojih misli,  za katere 
se ji je zahvalila predsednica komisije Darja Bovha. Har-
monikar Blaž Vantur je raztegnil svoj meh in nam zai-
gral pesem, na temo ocenjevanja – popotnica za nadalj-
nje delo. Iz analize makolskih ocenjevanj smo lahko iz-
vedeli, da smo v  vseh teh letih na ocenjevanju poizkusi-
li 3615 vzorcev. Z najvišjo oceno se lahko pohvali Franc 
Kolar iz leta 2004 in sicer 19,85 točke. Največ, kar 229 
vzorcev, smo prinesli leta 1998. Najvišjo povprečno oce-
no si je zaslužil letnik 2000, in sicer 18,48 točke. 
Nato je letošnja komisija, v kateri so bili poleg Darje 
Bovha še Jože Jesenek, Edi Jug,  Beno Zager in Janko 
Polajžer, začela s svojim delom. Med usklajevanjem ko-
misije, kar pomeni poizkušnjo ničtega vzorca, smo lah-
ko prisluhnili še eni skladbi harmonikarja. Do odmo-
ra so ocenili  vzorce normalnih trgatev in pri preračunu 
povprečne ocene smo lahko ugotovili, da so si ti vzorci 
v povprečju zaslužili zlato diplomo z oceno 18,19 točke. 
Po kratkem odmoru in okrepčilu, ki so ga pripravile žene 
vinogradnikov, so bili v ocenjevanje poslani predikati. 

Vihtenje kozarcev, pogled v iskrenje barv, vonjanje, oku-
šanje, izrazi na obrazih ocenjevalcev, vse je dalo slutiti, 
da se v kozarcih nahaja prav posebna žlahtnina. Ocene 
so rasle, tudi v izrazih na obrazih obiskovalcev se je pri 
poizkušanju vin videlo zadovoljstvo. Z oceno 18,63 toč-
ke se je končalo ocenjevanje vzorcev pozne trgatve. Pred 
komisijo so bili  postavljeni še trije vzorci predikatov z 
oznako izbor, najvišja ocena pri le teh je znašala 18,93 
točke. Potem smo imeli priložnost poizkusiti še tri vzor-
ce jagodnih izborov. Vsi trije so prinesli lastnikom veliko 
zlato diplomo, najvišja ocena je bila 19,30 točke.  V dvo-
rani doma krajanov se je čutilo nestrpno pričakovanje. 
Prav zadnji vzorec vinogradnika Andraža Kolarja je pre-
jel najvišjo oceno, 19,67 točke, in postal šampion  27. 
makolskega ocenjevanja. 
Makolski vinogradniki smo lahko spet ponosni na svoja 
vina, saj ocena predikatov znaša  18,90 točke, povpreč-
na ocena celotnega ocenjevanja pa je 18, 43 točke. 

Tekst in foto: Hinko PUŠAVER

27. OCENJEVANJE MAKOLSKIH VIN
Št. 
Vzorca

Vinogradnik Vinorodni 
okoliš

Vrsta vina Vrsta 
trgatve

Ostanek 
slad. 
(BX)

Povpr. 
ocena

52 Andraž Kolar StariGrad laški rizling sji 46,0 17,50 19,67
7 Dragica, Jože Rak Jelovec laški rizling sji 33,0 17,50 19,63
8 Dragica, Jože Rak Jelovec laški rizling sji 35,0 17,50 19,57
34 Beno Zager Hrastovec beli pinot ji 18,0 17,50 19,30
41 Hinko Pušaver StariGrad laški rizling ji 18,0 17,50 19,27
17 Anica, Janko Polajžer StariGrad laški rizling ji 21,0 17,50 19,27
28 Erik Kopše Dežno laški rizling i 16,0 17,50 18,93
6 Dragica, Jože Rak Jelovec rumeni muškat i 15,0 17,50 18,90
32 Franci Rojs StariGrad laški rizling i 15,5 17,50 18,83
42 Špela Pušaver StariGrad laški rizling pt 14,5 18,63
27 Erik Kopše Dežno sauvignon pt 12,5 17,50 18,53
29 Gašper Kopše Pečke laški rizling pt 12,0 18,47
23 Zdravko Krošel Dežno traminec pt 10,8 17,50 18,43
50 Franc Kolar StariGrad sauvignon n 10,0 18,40
18 Anica, Janko Polajžer StariGrad beli pinot pt 10,0 17,50 18,40
43 Zlatka Pušaver StariGrad sauvignon n 10,0 18,37
26 Erik Kopše Dežno rumeni muškat n 9,5 17,50 18,37
11 Martin Mesarič StariGrad laški rizling n 10,0 16,11 18,33
4 Ervin Kropf Jelovec laški rizling pt 11,0 17,50 18,33
47 Jože Kovačič Jelovec sauvignon n 8,5 18,33
14 Alojz Gorčenko Jelovec sauvignon n 9,5 18,33
19 Anica, Janko Polajžer StariGrad muškat ottonel pt 9,0 17,50 18,30
58 Franci Skledar StariGrad rumeni muškat n 9,0 17,50 18,30
22 Mira, Jože Sagadin StariGrad sivi pinot n 10,0 18,30
13 Stanislav Brumec Štatenberg sauvignon n 9,2 18,30
54 Milan Sternad Štatenberg rumeni muškat n 10,5 17,50 18,30
1 Stanko Rak Vrhole rumeni muškat n 10,0 17,50 18,27
45 Metka Toplak Štatenberg laški rizling n 10,0 18,23
24 Zdravko Krošel Dežno sauvignon n 8,4 18,23
37 Ludvik Plavčak StariGrad muškat ottonel n 9,0 17,50 18,23
20 Polajžer skupna StariGrad zvrst n 10,0 18,20
3 Ervin Kropf Jelovec zvrst n 10,0 18,20
49 Andraž Kolar StariGrad laški rizling n 8,8 18,20
10 Darko Kodrič Kočno zvrst n 9,6 18,17
38 Anka Gorjanc StariGrad šipon n 8,5 18,17
21 Aleš Simrajh StariGrad laški rizling n 8,5 18,13
48 Franc Kolar StariGrad laški rizling n 7,6 19,09 18,13
39 Ivan Skledar StariGrad laški rizling n 9,5 18,13
16 Ivan Bračič Jelovec zvrst n 10,5 8,00 18,13
53 Jusuf Hadzalič Štatenberg zvrst n 8,5 16,10 18,13
15 Alojz Gorčenko Jelovec zvrst n 9,5 17,09 18,10
36 Ivan Skledar StariGrad rumeni plavec n 9,5 18,09 18,07
44 Župnija Makole StariGrad zvrst n 8,0 18,03
30 Franci Rojs StariGrad rumeni muškat n 10,0 17,50 18,00
33 Ivan Galun StariGrad zvrst n 7,8 18,09 17,93
57 Franci Skledar StariGrad kraljevina n 8,7 17,93
9 Darko Kodrič Kočno zvrst n 7,6 0,00 17,83

Povprečna ocena 18,43
Povprečna ocena NT 18,19
Povprečna ocena 
pred.

18,90

VELIKA ZLATA ZLATA SREBRNA
6 35 6
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Slovenski pregovor pravi, da se v loncu ved-
no najde hrana še za enega. Tega se je v moji 
mladosti držala vsaka gospodinja. Naša 
mama je rada povedala še enega: Žakelj ni 
nikoli tako poln, da ne bi šlo še nekaj v nje-
ga. To je pomenilo, da si moral pojesti vsaj 
nekaj od tega, kar je ponujala miza, pa če si 
bil še tako sit. Pa smo bili skoraj vsi bolj ali 
manj „šlank“. Kaj pa vem, mogoče zato, ker 
smo jedli vse po vrsti in se nismo obreme-
njevali s tem, kaj je zdrava hrana, ker se nis-
mo kar naprej prečiščevali, preizkušali nešte-
to različnih diet … Res pa je, da smo v glav-
nem jedli doma pridelano hrano. 
Članice in član DGM se trudimo, da bi bi-
li/e dobre gospodinje, ko pripravljamo hra-
no za različne pogostitve, pa tudi nase ne 
pozabimo. Zato smo si za vstop v novo leto 
privoščili kosilo, ki so ga skuhali in nam ga 
postregli v gostilni Majolka v Tržcu. Febru-

arja smo pekli pecivo za udeležence Makol-
skega pohoda. Marca smo pripravljali pogo-
stitve za štiri občne zbore in za žegnanje ozi-
roma rez vinske trte na Lenartu.
Za veliko noč smo središče Makol okrasi-
li z velikonočnim aranžmajem. Človek se 
uči vse življenje, tudi kuharskih umetnosti, 
zato smo aprila v lovskem domu pod budnim 
vodstvom kuharja Emila Rojsa spoznavali 
nove kuharske skrivnosti in utrjevali že pre-
izkušene.
Tudi maja in junija nam ni zmanjkalo dela, z 
obloženimi kruhki in pecivom smo postregli 
na sedmini in poroki.
Enkrat mesečno se srečujemo na sestankih. 
To je čas, da naredimo obračun za pretek-
li mesec in si razdelimo delo za naslednjega. 
Letošnje leto je dotacija nekoliko večja, zato 
bo naše delo še bolj zagnano.

Helena KOLAR  

ŽAKELJ NI NIKOLI TAKO POLN, 
DA NE BI ŠLO ŠE NEKAJ V NJEGA

  Foto: M. Sternad

Foto: Kristina  Jančič Foto: Kristina  Jančič
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Makolske zeliščarice smo se odločile, da otrokom popestrimo dan 
in jim pokažemo, kaj nam ponuja narava. Ker je bil bezeg v polnem 
razcvetu, je ponujal veliko idej in tako je nastal bezgov dan.

Povabile smo makolske otroke iz vrtca in osnovne šole, ki se jim 
je pridružilo še nekaj staršev, vzgojiteljic in učiteljic, in turistični 
vlakec Makolčan jih je izpred šole popeljal na sam kraj dogajanja, 
v Stari Grad. Za razbremenitev staršev in v navdušenje otrok smo 
organizirali vožnjo v obe smeri. 

 

Ko smo prispeli, je sledil pozdrav, predstavitev delavnic in potek 
dela. Najprej smo šli vsi skupaj nabirat bezeg. Zaradi lažje organi-
zacije smo otroke nato razdelili v skupine. Tako je imel vsak mož-
nost delati v različnih delavnicah. Za potešitev lakote smo pripra-
vili testo in ocvrli bezeg. Ker smo nekaj cvetov zeliščarice namočile 
že prejšnji dan, smo le te precedili in pripravili sirup ter tako pos-
krbeli tudi za zdravo osvežitev. Otroci so si v stekleničke z nalep-
ko s svojim imenom in receptom nalili sirup, ki so ga potem odnes-
li domov. Imeli smo tudi likovno ustvarjanje z barvami in bezgom. 
Čudoviti izdelki že krasijo prostore vrtca in šole. V ročnih spret-
nostih so se otroci izkazali, ko so  izdelovali piščali, na katere so ve-
selo zaigrali. Za popestritev in zabavo so izdelali vodne rakete. Go-
stitelji so nam dovolili, da smo lahko s kredami popisali del stene 
na temo bezga. Izdelali smo še dva plakata o bezgu in njegovi upo-
rabi. Tudi ta sta izobešena v prostorih vrtca in šole.

 

Hvala vsem sodelujočim za dobro izpeljan dan, otrokom za njiho-
vo dobro voljo in nasmehe, staršem, da so nam zaupali otroke, go-
stiteljem – nastajajočemu Zavodu za izobraževanje, šport, kultu-
ro in turizem Ma-kole, lastniku vlakca za prevoz, vodstvu vrtca in 
šole za sodelovanje.
Tako je v mesecu maju potekal 1.bezgov dan, ki smo ga organizi-
rale makolske zeliščarice, ki se že veselimo naslednjega dogodka.
Z naravo za veselje otrok.                                                             

Simona KITAK
                                                                                                  
                                           

BEZGOV DAN
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Društvo za razvoj in mladino Makole, ki je upihnilo svojo drugo 
svečko obstoja, ima za seboj zanimivo obdobje, v katerem je or-
ganiziralo nekaj dogodkov, ki dajejo društvu smernice za nadalj-
nje delo. 
Društvo je dokončno uredilo svoje klubske prostore, za kar se mo-
ramo v prvi vrsti zahvaliti gospodu Antonu Reberniku, ki je 
klubske prostore na novo prepleskal in uredil napis, kar daje pro-
storu povsem nov videz. V bodoče bomo prostor poskušali še opre-
miti, in sicer bomo izdelovali pohištvo iz palet. Že sedaj naproša-
mo vse, ki bi lahko na kakršenkoli način pomagali pri tem, da se 
nam pridružite. 

Člani društva smo se meseca februarja odpravili v Maribor, v air-
soft areno, kjer smo se pomerili v streljanju s puškami airsoft. V 
igri je sodelovalo 15 oseb, ki so se razdelile v tri skupine, ki so se 
pomerile med seboj. Pri tem ni manjkalo smeha in zabave, prav 
tako pa ne modric, ki spremljajo tovrstne strelske igre.

 

Ker je eden izmed temeljnih ciljev društva tudi spodbujanje tim-
skega dela in sodelovanja med vsemi generacijami, smo se odpra-
vili v Maribor v enigmarium prostore, kjer smo se udeležili vedno 
bolj popularne igre escape room, ki je obnorela vse generacije po 
vsem svetu. Obiskali smo vse štiri tematske sobe (v nekaterih smo 
bili bolj uspešni, v nekaterih malo manj, vendar kljub neuspehu v 
nekaterih sobah ni manjkalo dobre volje in želje po ponovnem obi-
sku), ki vsaka zase zagotavlja nepozabno izkušnjo in dogodivščino. 
Sobe so nas navdušile v tolikšni meri, da se nameravamo podati še 
v Ljubljano ter tam preizkusiti še preostale neodkrite sobe. 

Največji met pa je društvu uspel z organizacijo igre zorbing oziro-
ma »sumo football«, ki smo jo v mesecu maju organizirali na trav-
natem igrišču v Makolah. Igra, ki so jo izumile skandinavske drža-
ve, je namenjena vsem generacijam. Igra se tako, da zlezemo v na-
pihljive žoge, ki nas ščitijo pred udarci in bolečimi padci. Primarni 
cilj igre pa je, da nogometno žogo, kakor pri nogometu, spravimo 
v nasprotnikov gol. Kot je razvidno iz video posnetkov, dostopnih 
na facebook strani Društva za razvoj in mladino Makole, je bilo to 
seveda drugotnega pomena, pomembnejša je bila zdrava zabava. 
Prireditve se je udeležilo lepo število mladih, ki so aktivno v sproš-
čenem vzdušju preživeli lepo popoldne in poizkusili nekaj novega.

 

Prilagamo tudi nekaj fotografij, ki so nastale na zgoraj opisanih 
dogodkih, več fotografij in video posnetkov pa si lahko ogledate 
na facebook strani Društva za razvoj in mladino Makole, kjer bodo 
tudi obvestila o vseh nadaljnjih aktivnostih društva. Kdor želi pre-
jemati obvestila od dogodkih, ki jih bo organiziralo društvo, mora 
le všečkati društveno stran.
Da pa vse ni tako rožnato, kot se zdi na prvi pogled, poskrbijo fi-
nance društva, ki so temeljni problem večine društev. V društvu 
si prizadevamo, da bi obisk naših dogodkov in prireditev omogo-
čili vsem, ki si tega želijo. V ta namen bomo v kratkem poskušali 
pridobiti nova finančna sredstva, da bi osnovnošolcem zagotovili 
brezplačen obisk katerekoli prireditve s strani društva, dijakom bi 
obisk omogočili za 3 eure, študentom za 5 eur in zaposlenim ose-
bam za 10 eur. Upamo, da nam bo uspelo.
Za konec še enkrat vabimo vse zainteresirane, da se nam pridru-
žite (poravnate letno članarino v višini 5 eur za mladoletne in 10 
eur za polnoletne osebe) in nam pomagate ustvarjati in organizi-
rati prireditve za vse generacije.

Lukec ILEK

PRIDRUŽITE SE NAM
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Komaj smo zakorakali v 
novo leto, že smo se kot 
vsako letu udeležili sejma 
Alpe Jadran v Ljubljani, kjer 
smo na stojnici obiskoval-
cem  predstavljali naš kraj 
in naše znamenitosti.  
V februarju smo izda-
li prospekt o delu društva 
v osmih letih delovanja. V 
njem smo na kratko strnili 
vse naše dosežke v tem obdobju, ki jih ni bilo malo in smo nanje 
upravičeno ponosni. 
V tem mesecu smo izvedli tudi redni občni zbor, na katerem smo 
izvolili novo predsedstvo za naslednji mandat. Ker je bil občni zbor 
v pustnem času, smo dobili na obisk maškare, ki so nas prijetno 
nasmejale. 

V društvu smo ustanovili dve novi sekciji, in sicer sekcijo ljudskih 
pevcev TD Štatenberg in sekcijo za ohranitev naravne in kulturne 
dediščine. Obe sekciji že pridno delata in se že vidijo sadovi dela. 
Ljudski pevci so izvedli vrsto nastopov tako v domačem kraju kot 
izven občine. 

 Sekcija za ohranitev naravne in kulturne dediščine  orje ledino 
pri urejanju »Bernadekove hiške«, ki jo želi obnoviti in ji vdahniti 
zgodbo iz časov, ko so v njej še prebivali ljudje. Vloženih je bilo že 
precej prostovoljnih ur dela pridnih članov, zato ne dvomimo, da 
ne bi uspeli dokončati  zadane naloge. 

 

V mesecu marcu smo na Turistični kmetiji Ačko organizirali sreča-
nje starejših občanov. Pripravili smo kratek kulturni program in se 
ob prijetnem klepetu in druženju zadržali dolgo v noč ter si oblju-
bili, da se naslednje leto spet dobimo. 

Aprila smo se kot vsako leto družili ob velikonočnem žegnanju pri 
Ternovškovi kapelici. Na ponedeljek pa smo se odpravili na veliko-
nočni pohod k Sveti Ani.  Izvedli smo tudi dve večji čistilni akciji na 
dvorcu Štatenberg in sodelovali v okviru vsakoletne čistilne akcije, 
ki jo organizira Občina Makole. Skupaj z vaškim odborom smo or-
ganizirali in izvedli 30. aprila postavitev majskega drevesa. Druže-
nje smo zaključili v prostorih društva. 

Idej in dela nam ne bo zmanjkalo.  Hvala vsem, ki se skupaj trudi-
mo za boljši jutri. Štefka SKLEDAR

Foto: arhiv društva 

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTATENBERG V PRVI 
POLOVICI LETA
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Člani turističnega društva Makole smo letošnje leto, kot veleva že 
tradicija, začeli aktivno. Tako smo se ponovno podali na pohod na 
drugo »bolj senčno« stran naših bregov v Zgornje Sečovo na dru-
žinsko vodeno kmetijo Pomona.
Kljub nizkim temperaturam, so bila naša lica toplo ožarjena od hi-
trosti koraka, ko smo krenili po dolini jelovškega potoka na strmo 
pot v Stari Grad nad Tepehovo Micko, pa tudi zaradi, priznajmo si, 
polnih nahrbtnikov. Po nekajurni hoji po poti, ki nam je sedaj že 
dobro znana, smo prispeli v Sečovo, kjer nas je gostoljubno sprejel 
klen gospodar Janko Zupanec. 

Foto: arhiv društva
Da nas pot čez Dedni vrh ni utrudila, smo dokazali s spuščanjem 
po vrvi in toboganu na turistični kmetiji Pomona. In medtem ko 
so tudi ali predvsem starejši člani preizkušali svojo gibčnost na ig-
ralih, so mladi nadobudneži  drsali po zamrznjenem ribniku, igra-
li hokej in izvajali piruete. Druženje v zavetju hiše, zgrajene v sta-
rem slogu, nas je navdalo s toplino in domačnostjo in to takšno, da 
se do trde teme nismo nikamor odpravili.
Pohod nam je dal moči za naslednji dogodek, ki je združil člane – 
to je občni zbor, ki smo ga letos zaradi številčnosti izvedli v domu 
krajanov. Predstavili smo načrt dela, se zahvalili občini in drugim 
društvom za sodelovanje, saj kot pravijo – v slogi je moč. Ob tem 
je predsednik Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica Le-
opold Turk podelil tudi tri priznanja medobčinske zveze - Jožetu 
Vovku, Boštjanu Pušaverju in Jožetu Kovačiču. Vsem trem  mu-
šketirjem se društvo iskreno zahvaljuje za dosedanje delo. Ampak 
saj veste, kaj to pomeni, vsako priznanje je na eni strani zahvala, 
na drugi strani pa obveza za nadaljnje delo.

 
Foto: M. Sternad

Pred veliko nočjo smo tradicionalno izvedli velikonočno delavni-
co. Letos smo jo nadgradili tako, da nismo poskrbeli le za pisano 
obarvanost naših domov, temveč smo z marmoriranimi jajčki ok-
rasili tudi vrbov aranžma na trgu. Marca smo pomagali skupini Ge-
maj pri organizaciji tradicionalnega koncerta Dekle, ženska, mati.
Spomladanska utrujenost je zajela tudi naše društvo, a maja smo 
se ponovno prebudili in dobesedno zavihali rokave. Makole so kraj 
številnih kulturnih in naravnih znamenitosti. In da bi bile zname-
nitosti še bolj privlačne očem popotnikov in občanov ter občank, 
smo poprijeli za orodje in se lotili urejanja. Tako vas vabimo, da 
si ogledate Hajškovo kapelo, rudnik, slap Šošterco, jamo Belojačo! 
Ob tem se najlepše zahvaljujemo članom Boštjanu, Mateji, Jožeto-
ma, Branku, Marjanu, Andražu, Marinki in Dragu za trud!

 

Foto: arhiv društva
In kaj nas čaka v prihodnje?
Podali se bomo na ekskurzijo, nato pa nas bo energija, ki jo bomo 
pridobili na izletu, vodila naprej, da priredimo Peklenščkov večer 
in se spomnimo grofa Tahija in upornosti makolskega ljudstva. 
Tudi v drugi polovici leta bomo poskrbeli za urejenost naših na-
ravnih in kulturnih znamenitosti. Novembra bomo tradicionalno 
organizirali še  Andrejev sejem, ki je postal prepoznana priredi-
tev v Dravinjski dolini, spletli viseči venček in priredili še adven-
tno delavnico.
Naj nas vodi duh prostovoljstva, ki vedno znova in znova združu-
je ljudi, ki so pripravljeni zgolj za besedo hvala storiti in postori-
ti ogromno.
JOŽE VOVK
Jože Vovk je med ustanovnimi član TD Makole, član upravnega 
odbora že vse od ustanovitve in gonilna sila društva. Vovk je ne-
pogrešljiv člen pri izvedbi prireditev TD Makole (Idi v Makole, An-
drejev sejem) in programa turističnega društva. Ob tem skrbi za 
razvoj turizma v Občini Makole in Dravinjski dolini tudi v okvi-
ru družinskega podjetja Zeleni turizem, ki povezuje različne po-
nudnike lokalnih pridelkov in izdelkov ter storitev, ki pomembno 
sooblikujejo turistično ponudbo. Nenehno skrbi za promocijo tu-
ristične ponudbe Dravinjske doline, tudi z vsakoletno udeležbo na 
sejmu Natour Alpe Adria. Vovk je izjemno aktiven tudi pri dru-
štvu KUD Forma viva Makole, ki ima prav tako turistično sekci-

OSREDNJI PRIREDITVI LETOS ANDREJEV SEJEM 
IN PEKLENŠČKOV VEČER
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jo, njegove ideje in zamisli pa so bogatile 
tudi druge projekte, ki so se izvedli v Ma-
kolah, med drugim odprtje rudnika Šega, 
ureditev kolesarskih poti, priprava promo-
cijskega materiala. 
JOŽE KOVAČIČ
Jože Kovačič je z aktivnim sodelovanjem 
v turizmu začel že več kot pred dvema de-
setletjema, in sicer kot član Društva vino-
gradnikov Makole, v katerem je dva manda-
ta opravljal funkcijo predsednika sekcije za 
promocijo in razvoj turizma. Ob ustanovi-
tvi kiparskega simpozija Forma viva Mako-
le je postal predsednik sekcije za turizem. 

Makolska Forma viva združuje umetnike iz 
vsega sveta in je letos potekala že štirinaj-
stič. Na pobudo Kovačiča ter na željo kra-
janov je v letu 2007 ustanovljeno Turistič-
no društvo Makole, ki ga je do spomladi 
lani uspešno vodil prav g. Kovačič. Njegovo 
delo se zdaj nadaljuje s članstvom v uprav-
nem odboru, kjer skrbi za dobro organiza-
cijo vseh prireditev društva, društvenih ak-
cij, ob tem pa si nenehno prizadeva za bolj-
šo prepoznavnost kraja.
BOŠTJAN PUŠAVER
Boštjan Pušaver je ustanovni član TD Ma-
kole in podpredsednik društva že vse od 

ustanovitve. Je gonilna sila društva, krea-
tivec … Njegova vloga pri organizaciji pri-
reditev Idi v Makole, Andrejev sejem in 
drugih aktivnosti je nepogrešljiva. Za pre-
poznavnost kraja pa se ne trudi le v okviru 
TD Makole, temveč tudi kot član Glasbene 
skupine Gemaj, ki že vrsto let v Makolah 
organizira prireditev Dekle, ženska, mati. 
Na prireditvi vsako leto posebno pozor-
nost namenijo ženski, ki je ženska z veli-
ko začetnico, ob tem pa materam, ženam in 
dekletom ob praznikih dnevu žena in ma-
terinskem dnevu podelijo glasbeno darilo.

Mojca VTIČ, TD Makole

Zavod je  neprofiten in ustanovljen v mesecu juniju 2017. V  začetku bo  deloval na podro-
čju občine Makole, kasneje pa na področju Haloz, Dravinjske doline ter pokrajinskega par-
ka Boč – Donačka gora. Prioriteta zavoda bo delovanje v korist kraja in občanov Makol. 
Organizirali bomo razne delavnice na področju izobraževanja (3D printing, varno na in-
ternetu, novosti na področju računalništva, obšolske dejavnosti, delavnice na področju fi-
zike …), delavnice, ki bodo namenjene rokodelcem, (barvanje pirhov, klekljanje, pirogra-
fija, ustvarjanje iz lesa in umetnih mas …) ter delavnice, ki bodo povezane z naravo (zeli-
šča, čaji, sadje ...).
Zavod se bo aktivno vključeval v kulturne in športne dejavnosti, jih organiziral ali podprl, 
saj menimo, da je potrebno na tem področju še mnogo storiti. V kraju imamo vrhunske 
športnike: Tim Gajser, svetovni prvak v motokrosu MXGP, Sabina Dobnik Jančič, svetov-
na prvakinja v kegljanju na ledu, twirling skupina Peti element, ki se uvršča na svetov-
no prvenstvo, nogometaši, ki dokazujejo, da so od najmlajšega do najstarejšega v vedno 
večji formi. Dosežke bi lahko še naštevali, zato športni dogodki ne smejo izostati. Tudi 

ZAVODI

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT, KULTURO 
IN TURIZEM MAKOLE

osnovna šola in vrtec dosegata zavidljive 
rezultate, tako v občini kot izven nje. Glede 
kulturne dediščine imamo kar nekaj bise-
rov v našem kraju (rudnik Šega, jama Belo-
jača, Dvorec Štatenberg, ruševine Starega 
gradu, slap Šoštarca, Sagadinova vila, Pot 
Forma viva …). Znamenitosti bomo z vsem 
spoštovanjem do njih radi predstavili sok-
rajanom, mimoidočim, turistom ter obli-
kovali projekte, s katerimi bi privabili ljudi 
v naš kraj in jih z vodiči popeljali do njih, da 
si jih pobliže ogledajo. V kraju imamo og-
romno društev, kar za nekoga predstavlja 
težavo, za nas pa ne! Ob večjih prireditvah 
bi radi združevali društva in na tak način 
delovali kot eno. S trdim delom, dobro vo-
ljo in skupnimi močmi bi organizirali razne 
prireditve, veselice, dogodke, obletnice … 
Vsaka organizacija potrebuje za  delova-
nje podporo krajanov in tudi mi jo priča-
kujemo. Seveda upamo tudi na podporo 
vseh lokalnih društev, da pri projektih sto-
pimo skupaj v dobrobit kraja. Obljublja-
mo, da namenjene podpore ne bomo vze-
li kot samoumevne in da bomo s trdim de-
lom predstavljali kraj v najlepši luči skupaj 
z znamenitostmi, kulturo, kulinariko in 
dobrimi ljudmi.

Beno TOPLAK
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Začelo se je leto 2017, za nas planince do-
kaj smelo, saj smo si zastavili po nekate-
rih strokovnih izjavah obširen, zahteven in 
vrhunsko izdelan plan. V primerjavi z dru-
gimi planinskimi društvi, ki imajo dvajset 
ali več vodnikov, imamo PD Makole ravno 
toliko ali še kašno aktivnost več, premore-
mo pa le tri vodnike. Do srede junija smo 
realizirali vse aktivnosti, povzpeli se nis-
mo le na Peco, to še nameravamo. Za pri-
znanje aktivnosti društvu nas je na zboru 
članov počastil s svojo prisotnostjo predse-
dnik MDO Podravja Igor  Oprešnik. Podeli-
li smo tudi priznanja zaslužnim družinam 
in posameznikom.
Tradicija makolskega zimskega poho-
da

(Foto: Fdvard Kolar)
Za 16. makolski pohod – 4. februarja,  je le-
tos poskrbelo izredno lepo vreme in mno-
žičen obisk, ki je bil enak lanskemu - 120 
udeležencev. Poleg domačega župana Fran-
ca Majcna z ženo Petro je bilo na pohodu 
kar 12 planinskih vodnikov iz raznih kra-
jev in štirje od šestih letošnjih dobitnikov 
najvišjega priznanja ‚Zaslužni vodnik PZS‘. 
Odsotnost na pohodu je letos opravičil pe-
vec Boris Kopitar. Svoj delež je pri sv. Ani 
prispeval še domači župnik Toni Kmet, ki 
je posebej navdušil planince iz Celja, ki so 
se pripeljali kar s svojim avtobusom. 
PD Makole se zahvaljuje vsem, ki so po-
magali pri organizaciji uspešnega poho-
da, posebej še sponzorjem: Občina Mako-
le z županom Francem Majcnom, Pekar-
na Grobin, Gostilna Lesjak, Andrej Kosar, 
Društvo gospodinj Makole, Majda Mlaker, 
Alojz Purg, muzikanta Tone Kidrič in  Do-
minik Vantur, župnik Toni Kmet, Ivan 
Dvoršak z društvom Forma viva ter makol-
ski vinogradniki: Metod Gril, Jože Sagadin, 
Fridi Subotič, Janko Polajžer, Franc Gornik 
in Vlado Kolar.

Polončina krstna vodniška odprava, 
Polonca je postala vodnica
Planinsko društvo Makole je od lanske je-
seni bogatejše za novo vodnico, to je Polon-
ca Doberšek.
Na ta trenutek, da bi imeli še kakšnega vo-
dnika, oziroma za pomoč in pomladitev 
vodnikov, smo čakali kar nekaj časa. Lah-
ko bi rekli, da smo čakali sedem debelih let, 
odkar obstaja PD Makole. Nihče ni prej po-
kazal ne želje niti volje za vodniško delo.
Polonca se je odlično pripravila na svojo 
prvo turo na Lisco, jo izpeljala v vseh ele-
mentih vodenja, strokovno in suvereno. 
Turi so se pridružili tudi mladi planinci.

Lisca (Foto: Jožica Kolar)
S pomočjo vodnika Edija Kolarja in Polon-
ce so se izkušeni planinci povzpeli po fera-
ti na vrh Lisce, ostali pa smo dosegli vrh po 
običajni poti. Po doživetju vrha in malici v 
domu smo zaključili sestop po krožni poti 
do Krakova. 
Polonca se zagnano pripravlja na vse svo-
je ture, ki jih organizira in vodi. Takšna je 
bila tudi tura v soteski Lobnice mimo sla-
pov Šumik.  
Glede na njeno prizadevnost in predanost 
planinstvu se ve, da ima PD Makole dobro 
novo vodnico.  
Zanimivi pohodi in ture so v mesecu 
marcu bili: Bistriški vintgar, slap Šumik in 
tura po ferati na Lisco, kasneje še veliko-
nočni pohod na Ložno in prvomajski na 

Boč. Imeli smo nepozabni pohod na Blegoš 
– krenili smo po krožni poti izpred podjetja 
Marmor v Hotavljah, preko Čabrač mimo 
gorske kmetije Likar in se vzpenjali po gre-
benski razgledni poti mimo bunkerjev, ki 
so nas spremljali vse do vrha – Rupniko-
va linija. Na vrhu smo se razgledali, ker pa 
je bilo zelo vetrovno in mrzlo, smo se hit-
ro spustili na bolj toplo zahodno stran do 
koče na Blegošu, kjer smo se družili s pla-
ninskimi prijatelji iz Vojnika in z domačini 
iz Gorenje vasi. 

 

Na Blegoš (J. K.)                                         

Porezen iz bunkerja (Foto: Blaž Topo-
lovec)
Takšen je bil tudi pohod na Porezen. Tudi 
ta pot je bila krožna. Tokrat smo šli po poti 
nekdanje italijanske meje in si ogledali 
vse do danes dobro ohranjene in zanimive 
bunkerje. Vračali smo se mimo čudovitih 
slapov Davče, druga skupina pa se je spus-
tila naravnost do bolnice Franja. 

 
Na vrhu Porezna (E. K.)

MAKOLSKI PLANINCI
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Najdrznejša in atraktivna letošnja 
tura do sedaj je bil nedaven vzpon na Gra-
diško Turo po Furlanovi – zelo zahtevni, a 
zavarovani poti. Enajst planincev se je že 
na startu, nad Vipavo, primerno opremilo 
pod budnim očesom strokovnega vodnika 
za takšne vzpone Edija Kolarja (C katego-
rija). Skupina je delovala zelo homogeno in 
se je brez težav povzpela po plezalni poti 
na vrh Gradiške Ture. 

 

Pripravljeni za Gradiško Turo (E. K.)              

Gradiška Tura (J. K.)
Pot smo nadaljevali po planoti Nanos. Ob-
čudovali smo kraški svet, s travniki prepre-
deno planoto, ki se je ponujala s čudovi-
tim pomladnim gorskim cvetjem. Prehodi-
li smo celotno vzdolžno planoto Nanosa in 
se nekoliko utrujeni, a z lepimi doživetji in 
občutki spustili v Razdrto.

Med perunikami na Nanosu (J. K.)
Izobraževanje v letošnjem letu je bilo 
zelo uspešno. Vodnica Polonca Doberšek 
je nadaljevala izobraževanje za vodnico po 

zahtevnih poteh (B kategorija), čakajo jo še 
pripravniške ture, Edvard Kolar pa je zak-
ljučil pripravništvo za zelo zahtevne zim-
ske ture (E kategorija) in se udeležil redne-
ga izpopolnjevanja za kopne ture.

 

Vodnica Polonca (J. K.)
Prijeten planinski piknik in druženje sta 
na Brdu postavila pod »streho« Polonca 
Doberšek in Silvo Zanič.       

 

Piknik na Brdu (J. K.)
Naše društvo se ponaša z dolgoletno or-
ganizirano dejavnostjo planinstva in pla-
ninske vzgoje pri najmlajših v vrtcu – Ci-
ciban planinec, kjer se uspešno trudita 
planinski mentorici Irena Kamenšek in 
Špela Pušaver. Letos sta že organizirali 
planinski tabor za najmlajše na Boču.
Leto dni mlajša je organizirana dejavnost 
in vzgoja planinstva v osnovni šoli v Mako-
lah, za kar je že nekaj let zaslužna planin-
ska mentorica Zlatka Rebernak, nadalju-
je delo Ciciban planinec in Mladi plani-
nec. Planinske urice z veseljem obiskujejo 
predvsem mlajši planinci enkrat na teden. 
Na uricah se odvijajo aktivnosti s planin-
sko vsebino, planinsko vzgojo, različne igre 
v naravi, občasno tudi izkoristijo prilož-

nost in se urijo v plezanju na plezalni ste-
ni v telovadnici.
Skupaj z vodniki organiziramo bolj zahtev-
ne pohode za mlade planince, kot je npr. 
pohod na Boč. V sredo popoldan, 15. mar-
ca 2017, nas je mentorica Zlatka Reber-
nak povabila na Boč na ogled velikonoč-
nice. Na parkirišču pod Bočem se je zbra-
lo 25 mladih planincev z mentorico, 6 star-
šev in 3 vodniki. Formirali sta se 2 skupi-
ni. Prva je krenila po zahtevnejši grebenski 
poti z vodnikom Edijem Kolarjem na čelu, 
mimo vseh stolpov na Boču do razgledne-
ga stolpa. Za nekatere mlade planince je 
bil vzpon na razgledni stolp na Boč zelo 
pogumen podvig, od koder so doživeli za-
nimiv pogled na okolico. Na igrišču pred 
domom so se preizkusili tudi v nogome-
tu. Druga manjša skupina pa je z mentori-
co Zlatko prehodila učno pot do doma. Ce-
lotna skupina se je strnila pri rastišču veli-
konočnice. Do parkirišča smo se vračali v 
temi s svetilkami. Pohod je bil uspešno za-
ključen, zahvaljujemo se staršem, da so se 
vključili in nas spremljali. Mlade planince 
vabimo na novo doživetje po plezalni poti 
na Donačko goro.

 

Osvojili so Boč (Foto: Polonca Dober-
šek)
Vzpodbudno in pohvalno je, da so se 
nam na pohodih pridružili mladi planin-
ci v spremstvu vodnice Polonce Doberšek. 
Njen prispevek pri delu z mladimi je za-
res velik. Zahvaljujemo se vsem mentor-
jem in vodnikom za strokovno delovanje 
z mladimi ter pomoč pri delovanju društva. 
Tako postaja naše planinsko delo vse bolj  
prepoznavno in uspešno.

Predsednica PD Makole 
Jožica KOLAR



Junij 2017

Makolčan

42

DRUŠTVA

zap.
št.

Datum Pohodi in vzponi Kraj Predvidena sodelujoča 
društva

Kontakt 
organizatorja: telefon, 
GSM, e-mail

1
sobota, 1. 7. Ratitovec (1666 m), Spodnje 

Bohinjske gore (SLO)
Ratitovec PD Makole in ljubitelji 

pohodov
(s plačano članarino pri 
PZS)

za Makole – Jožica 
Kolar - 041 923 705

2
sobota, 15. 7. Dobrač  (2166 m), Ziljske Alpe v 

Avstriji – lahka pot
Dobrač PD Makole in ljubitelji 

pohodov,
v sodelovanju s 
Panoramo in drugimi PD     

PD Makole, Jožica 
Kolar 
GSM: 041 923 705 – 
jozicakolar1@gmail.
com

3
sobota, 22.7. Grintovec (2558 m) – najvišji 

vrh Kamniško-Savinjskih Alp – 
nezahtevna pot

Grintovec PD Makole in ljubitelji 
pohodov
(s plačano članarino pri 
PZS)

za Makole – Jožica 
Kolar - 041 923 705

4
nedelja + 
ponedeljek,   27. in 
28. 8.

TRIGLAV (2864 m), po 
Bambergovi čez Plemenice, 
Julijske Alpe (zelo zahtevna pot)      

Triglav PD Makole
(s plačano članarino pri 
PZS) 

za PD Makole – Jožica 
Kolar - 041 923 705

5
sobota, 16. 9. ROGLA – dan planincev – 

MDO Podravja – razne aktivnosti    
Rogla PD Makole in ljubitelji 

pohodov
za PD Makole – Jožica 
Kolar - 041 923 705

6
sobota, 23. 9. 3. Po vinskih goricah na Boč 

(Makole – Boč) – Evropski teden 
mobilnosti,  Slov. planinari      

Makole – 
Makolski 
griči

Vsi, ki želijo na pohod, 
vsa društva iz Občine 
Makole,
in planinska društva pri 
PZS

PD Makole, Jožica 
Kolar 
GSM: 041 923 705 – 
jozicakolar1@gmail.
com

7
torek, 3. 10. Po Makolskih gričih–Stari Grad –

za veterane MDO Podravja Stari Grad
Vsi, ki želijo na pohod, 
vsa društva iz Občine 
Makole,
in planinska društva pri 
PZS

PD Makole, Jožica 
Kolar 
GSM: 041 923 705 – 
jozicakolar1@gmail.
com

8
sobota, 11. 11. Resevna (682 m) – Posavje   

(lahka pot) Resevna
Vsi, ki želijo na pohod, 
vsa društva iz Občine 
Makole,

za Makole – Jožica 
Kolar - 041 923 705

9
torek, 26. 12. Kum (1220 m) – Posavje 

(nezahtevna pot
Kum PD Makole in ljubitelji 

pohodov
(s plačano članarino pri 
PZS)

za Makole – Jožica 
Kolar - 041 923 705

PROGRAM POHODOV IN VZPONOV PD MAKOLE 
–  od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 
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V makolskem vrtcu že 26 let deluje doda-
tna dejavnost CICIBAN PLANINEC. Vsa 
ta leta se naši najmlajši planinci udeležu-
jejo tudi taborov. Letos je potekal že štiri-
najsti tabor cicibanov planincev na Boču. 
Otroci so na Boču preživeli tri nepozabne 
dneve, saj smo mentorice poskrbele, da 
so doživeli zanimive stvari.
Že ob prihodu na Boč nas je čakalo pre-
senečenje. Poljčanski gasilci so na planin-
skem domu pripravili reševalno vajo. Na 
spoznavnem večeru s cicibani planinci iz 
Slovenske Bistrice smo zaplesali z makol-
skimi folklorniki. V ponedeljek smo se 
povzpeli na Dreveniško goro, ki je le 100 
m nižja od vrha Boča. Vodnica PD Mako-
le Jožica Kolar, ki se nam je pridružila na 
pohodu, je med potjo izvajala planinsko 
šolo (hoja v planinah, odnos do narave, 
hoja v tišini, prva pomoč …). Pravo prese-
nečenje sta nam pripravila naša vodnika 
Edi Kolar in Polonca Doberšek – žičnico, 
po kateri smo se spuščali od cerkvice sv. 
Miklavža do požiralnika. Popoldan nas 
je obiskala še čebelarka Katja Sagadin in 
nam na otrokom zanimiv način predsta-
vila življenje čebel. Po večerji smo nabrali 
dračje za taborni ogenj. Ob tabornem og-
nju smo zaigrali in zapeli ob zvokih kitare 
Dušana Videčnika. V torek smo se odpra-
vili na pohod do planinske koče Veliko-
nočnica. Popoldan nas je obiskala likov-
nica Klara Toplak – ustvarjali smo na pla-
ninsko temo. Veselo smo bili preseneče-
ni, ko nas je obiskal naš župan z ženo.
Ali nam bo škratek Bočko letos nastavil 

TABOR  CICIBANOV  PLANINCEV  NA  BOČU
zaklad? To vprašanje smo si zastavljali vse do torkovega večera, končno smo dobili na-
mig, da se nekje v okolici doma skriva zaklad. Do zaklada so nas vodile puščice. Da smo 
si lahko s teleskopom ogledali luno, zvezde in Saturn je poskrbel Andrej Kamenšek. V 
sredo so sledile igre, spoznavanje in nabiranje zdravilnih rastlin, risanje v knjižice in od-
hod v dolino.
 
Planinski mentorici Špela Pušaver in Irena Kamenšek se zahvaljujeva vsem, ki ste našim 
otrokom popestrili bivanje na Boču. Hvala tudi vsem, ki ste pomagali škratu Bočku pri 
obogatitvi zaklada, to so Karitas Makole, Simona Kitak, bar Miha (Miha Vantur), druži-
na Gajser, hvala občini Makole in RK Makole za denarno pomoč, da je bilo finančno bre-
me staršem nekoliko olajšano.

Irena KAMENŠEK

Foto: Polonca Doberšek
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Člani ŠD Stopno smo se na sestanku so-
glasno odločili, da letos ne bomo ponovili 
izleta na Planico, a da nekaj moramo orga-
nizirati, da se družimo. Odločili smo se, da 
gremo v Prekmurje! 
Kar nekaj časa sem razmišljala in iskala 
različne kraje, ki bi si jih bilo vredno ogle-
dati. Ugotovila sem, da je to kar težava, saj 
nam tudi ta del države ponuja veliko za-
nimivosti. 22. april se je hitro približeval. 
Naši mlajši člani so se odločili, da pripravi-
jo malico. V Ivanovi garaži je dan pred izle-
tom dišalo po čebuli in po vsem, kar še spa-
da v dober golaž. Kuhanje je prevzel Ma-
tej in s pomočjo prijateljev je pripravil oku-
sno malico. Zjutraj nas je na igrišču v Stop-
nem že čakal šofer Ivan z avtobusom. Takoj 
sem vedela, da bo dan nepozaben. Obrazi 
nas vseh so bili veseli, polni pričakovanja 
in opazilo se je, kako se znanci pogrešamo.
Ob predvidenem času smo se pripeljali v 
bližino Cerkvenjaka, kjer smo si ogleda-
li posest Slovenca in Perujke Pachamama. 
Pokazala nam je, da ljudje še vedno lahko 
preživimo s tem, kar nam daje narava. Pot 
smo nadaljevali proti Turnišču, kjer smo 
spoznali način pridelave trenutno najbolj-
šega slovenskega paradajza. Čeprav smo 

ostali pred rastlinjaki, je bilo zanimivo pog-
ledati vzgojo paradižnika. Na parkirišču 
smo si naredili pravo žurko. Zagreli smo 
si pripravljeno malico in ob zvokih harmo-
nike nazdravili veselemu dnevu. Pot nas je 
vodila v Lendavo do trenutno v Sloveniji 
tretje najbolj obiskane znamenitosti, Vina-
riuma. Čeprav nismo imeli najlepšega vre-
mena, nas je opazovanje kraja in okolice s 
stolpa navdušilo. Če si v Prekmurju, si sko-
raj moraš pogledati še delo lončarja, ki ga 
v Filovcih zelo dobro predstavijo. Gospod 
Bojan nam je prikazal, kako je to delo zah-
tevno. Dva naša člana sta  namreč poizku-
šala narediti lonec, ampak je iz tega nasta-
lo vse drugo. Tako smo spoznali, da to delo 
izgleda kot zabava, v resnici pa moraš biti 
zelo spreten, natančen in vztrajen. 
Dan se je že prevesil v popoldne, zato smo 
se odpravili še na našo zadnjo destinacijo. 
V kraju Bogojina smo poiskali prijetno do-
mačijo Puhan, kjer so nam pripravili oku-
sno kosilo. Ob tem so mi prijatelji pripra-
vili prijetno presenečenje za rojstni dan. 
Na koncu pa smo, kot se spodobi, pogleda-
li še v Puhanovo klet in poizkusili še druga 
njihova vina. Ker je bila ura že pozna, smo 
krenili proti Stopnemu.

IZLET V PREKMURJE

Dan, ki smo ga preživeli skupaj, si bomo za-
pomnili za zmeraj. Tako različne generaci-
je, (najmlajši izletniki so bili stari tri leta, 
najstarejših seveda nismo vprašali, koliko 
so stari, bili pa so gotovo okrog sedemde-
set), pa tako odlično vzdušje! Sklenili smo, 
da jeseni organiziramo novo dogodivščino. 

 Zlatka DVORŠAK
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V mesecu juniju 2017 se je v športnem parku Ložnica odvijal 2. makolski tek, ki je privabil občanke in občane vseh generacij. Špor-
tno srečanje je potekalo v sproščenem in prijetnem vzdušju rekreiranja in druženja vseh generacij občank in občanov Občine Ma-
kole.

Športnemu srečanju so se pridružili Vrtec Makole – enota Krtek in OŠ Makole, za kar gre obojim še posebna zahvala, kot tudi Ob-
čini Makole, ki podpira in promovira šport v občini. V okviru 2. makolskega teka so tako sodelovali predšolski otroci, šoloobvezni 
otroci do 4. razreda in njihovi straši, ki so se udeležili DRUŽINSKEGA TEKA, ter ostali otroci do 9. razreda OŠ, ki so izvedli »FID-
GET SPINNER TEK«. 

          

Športnemu srečanju smo dodali tudi noto dobrodelnosti, saj smo na prireditvi zbirali dobrodelna sredstva za OŠ Makole in vrtec 
Krtek Makole. Zbralo se je 100,71 eur, ki jih bomo razdelili med šolo in vrtec. 

           

Zahvala vsem, ki so na kakršen koli način prispevali svoj čas in delo, da je športna prireditev uspela, Vidimo se naslednje leto na 3. 
makolskem teku, ko bomo obogatili program z ŽENSKIM TEKOM ter dodali še kakšnega, kar pa naj ostane presenečenje za nas-
lednje leto.

S športnimi pozdravi!
Športna zveza Občine Makole

2. MAKOLSKI TEK
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Štatenberg, 11. 12. 2016 – Da je hiša brez 
ljudi in duše le stavba ter dvorec brez ži-
vljenja le opustel grad, je na otvoritvi raz-
stave Mete Jarc in našega fotografa Mila-
na Sternada poudaril predsednik državne-
ga zbora Milan Brglez. In dvorec  Štaten-
berg je po več letih zapuščenosti vendarle 
oživel skozi zgodbe. 
Tanja Šubelj, ki je ponovno vdihnila živl-
jenje baročnemu dvorcu, se je vsem zahva-
lila za sodelovanje, še posebej podjetju Im-
pol, ki je omogočilo, da dvorec ponovno 
bogatijo zgodbe. »Ne moremo vedno samo 
zahtevati. Če delaš, potem lahko pričaku-
ješ tudi plačilo. Hvala vsem, da naju spre-
jemate kljub najini drugačnosti. Vendar če-
tudi si drugačen, lahko premagaš ovire,« je 
poudarila Šubeljeva oziroma grofica Šta-
tenberška.
Predsednik državnega zbora Milan Brglez 
pa je ob tem spomnil na bogato zgodovi-

no dvorca, na pomen, ki ga je ta imel. Na-
mreč nekdaj je bil dvorec točka srečevanja 
gospodarstva, politike, športa in kulture. 
»Imel je svoje življenje vse do takrat, ko ga 
je opustošila vojna. Danes ponovno prido-
biva nekdanjo podobo in slavo. Na Štaten-
bergu se danes ponovno povezujeta gospo-
darstvo in kultura, zdi se da eno brez dru-
gega ne more, a eno z drugim tudi ne. Ven-
dar slednje ne velja za ta dvorec. Kako bi 
bil ponosen grof Attems, če bi lahko bil tu-
kaj zraven,« je ob otvoritvi razstave in dveh 
sob, ki povzemata zgodovino podjetja Im-
pol, povedal Brglez. 
A v ospredju ni bil Impol, ki je eden pa-
radnih konjev slovenskega gospodarstva, 
temveč ljubiteljska umetnica in fotograf 
Meta Jarc ter Milan Sternad. Meta Jarc iz 
Šentvida pri Lukovici je na ogled postavi-
la cikel slik Angeli, ki so odraz njenega koz-
mološkega gledanja na svet in slikarske-

ga znanja. Angeli, ki jih je postavila slikar-
ka na ogled na Štatenbergu, prikazujejo čas 
praznovanja človekovega duha, čas ljubez-
ni, miru in luči. Angelom Mete Jarc so se 
na stenah galerije pridružile fotografije do-
mačina Milana Sternada, ki po tematiki 
spadajo v čas prazničnega decembra in pri-
povedujejo božično zgodbo. Milan Sternad 
se že od mladih let ljubiteljsko ukvarja s fo-
tografiranjem in tako že 50 let ohranja po-
dobe sveta v brezčasnosti fotografije. Raz-
stavo je pripravila Štefka Jesenek Šeša, ki 
vodi in ureja galerijo Attems ter tako doda-
ja kamenček k oživljanju dvorca.
Podobe na platnu in ujete skozi objektiv 
je na otvoritvi razstave dopolnila še glas-
ba otroškega pevskega zbora OŠ Anice Čer-
nejeve Makole, glasbene skupine Gemaj ter 
Ajde in Boštjana Pušaverja. 

Mojca VTIČ

RAZSTAVO METE JARC IN MILANA STERNADA V GALERIJI ATTEMS 
JE OTVORIL PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA MILAN BRGLEZ
Makole: Gospodarstvo in kultura sta si podala roko. Štatenberg ponovno dobiva nekdanjo podobo in slavo.

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so se slovenski besedi in pesmi poklonili 
tudi v Makolah. Letos so poklon v obliki recitala o ljubezni izvedli člani Mešanega pevske-
ga zbora PD Anice Černejeve Makole. 
 »8. februar je praznik kulture v vseh njenih oblikah, od ljudskih godcev do profesionalnih 
zborov, od vaških odrov do operne hiše, od pisane do govorjene besede,« je dejala podžu-
panja Občine Makole Štefka Skledar. Poudarila je, da so na občini ponosni na ljubiteljske 
kulturnike, ki delujejo na najrazličnejših področjih. Ob tem pa je poudarila: »Kulturo zač-
nemo gojiti že v vrtcih, nato v osnovni in srednji šoli ter seveda v društvih, kjer po navadi 
delujejo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Kultura je tista, ki nas najbolj zdru-
žuje in med seboj povezuje, ki ohranja slovenski jezik, ki je temelj slovenstva.«
Ob tej priložnosti pa so čestitali tudi recitacijski skupini Prosvetnega društva Makole, ki 
je med letošnjimi Romihovimi nagrajenci. Romihova priznanja podeljuje ZKD Makole, 

POKLON KULTURI Z RECITALOM O LJUBEZNI

Poljčane, Slovenska Bistrica za prizadevno 
in odmevno delo posameznikov in skupin 
na področju kulture. Lahko potrdimo, da je 
priznanje prišlo v prave roke, saj si v občini 
Makole težko zamislimo prireditev, pri ka-
teri ne bi na kakršenkoli način sodelovali 
člani recitacijske skupine.

Mojca VTIČ
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Deveto leto zapored smo letos izpeljali makolski koncert s pomen-
ljivim naslovom »Dekle, ženska, mati«. Že vrsto let je to osrednji 
dogodek v občini Makole v mesecu marcu, ki je pobarvan z barvo 
ženske, je posvečen njeni veličini. Kako drugače naj bi se moška 
skupina, ki šteje pet članov, lotila praznika žena. S pesmijo, z zgod-
bo, z valovanjem pomladnih cvetov …
V pesmih vselej zvenijo in se pretakajo v vrsticah besede ljubezen, 
spoštovanje, odkrivanje lepote in zahvala. Mama je še vedno naj-
lepša in prva beseda, ženska nosi v sebi svet, dekle prebuja čustva.
Prvo dejanje letošnje izdaje koncerta je bil poklon našim mamam, 
ki jih imamo še vsi glasbeniki glasbene skupine Gemaj. Skromen 
cvet in mamin nasmeh zažari brez rdečila. Prvi sklop pesmi in 
vmes še Pavčkova in Menartova recitacija. O mamah, in za naše 
mame seveda.

Glasbeni gostje. Mešana zasedba z zanimivim imenom Jeans in vi-
soke petke. Z Avsenikovimi priredbami so ponesli obiskovalce v 
glasbeno valovanje. Mladi glasovi,  prepletanje dekliškega in fan-
tovskega petja, v katerem se predobro sliši, da je za njimi že veliko 
dela in vaje v glasbenih učilnicah.

DEKLE, ŽENSKA, MATI 2017

Če je bil prvi del koncerta v slovenskem jeziku, smo se v drugem 
delu sprehodili po  še bolj čustveno izraznem prostoru. Izbor ne-
kaj pesmi, ki pojejo v jeziku, ki ga je večinsko uporabljala naša bi-
vša  država, vmes pa še recitaciji Ketteja in Murna.
Ko smo se po koncertu družili ob klepetu, makolskem vinu in 
prigrizku, so obiskovalci povedali marsikaj, kar daje skupini Ge-
maj navodilo za nadaljevanje začrtane poti. 

Lep je občutek, ko ugasnejo luči po koncertu in je na ramenih nova 
naloga, da izpeljemo prihodnje leto 10. koncert Dekle, ženska, 
mati … v naših Makolah.

Boštjan PUŠAVER 
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„Vprašati se moramo, kje so pravice delavcev, ki gospodarstveni-
kom ustvarjajo velike dobičke, svojo družino pa komaj preživlja-
jo. Vedno več družin je na robu preživetja, odločanje za rojstvo ot-
rok je vedno slabše zaradi celodnevne odsotnosti staršev od doma. 
Revežev je vedno več, srednjega sloja skoraj ni, vedno več pa je bo-
gatih na takšen ali drugačen način. Podjetniki selijo svoja podje-
tja v manj razvite dežele, kjer lahko za isto opravljeno delo plača-
jo desetkrat manj. Tudi ob tem prazniku se mi postavljajo vpraša-
nja: Kaj delajo odgovorni v državi, da se vse to lahko dogaja? Ali 
bo moral praznik dela dobiti prvotno podobo, da si bo delavec spet 
priboril svoje pravice?“

ALI BO MORAL PRAZNIK DELA DOBITI PRVOTNO PODOBO, 
DA SI BO DELAVEC SPET PRIBORIL SVOJE PRAVICE?

S temi besedami ja na proslavi ob 
dnevu upora proti okupatorju in 
prazniku dela sklenil svoje razmi-
šljanje slavnostni govornik sve-
tnik Občine Makole Franc Skle-
dar. K prazniku pa so svoj kamen-
ček dodali v kulturnem progra-
mu nastopajoči, člani Prosvetne-
ga društva Anice Černejeve: meša-
ni pevski zbor, recitatorji, pianist-
ka in folklorna skupina. 
Prvi del programa je bil namenjen 
spominu na ljudi in čase, ko se je 
naš narod upiral in se boril za sa-
mostojnost, od davne preteklosti 
do danes, zato je bil domovinsko 
obarvan. Drugi del je bil delavsko 
pomladni, a tudi kritičen, prikazan z iskrivim opazovanjem sveta 
pesnika, humorista, šansonjerja Frana Milčinskega Ježka.
Nastopajočim se je tudi tokrat postavljalo vprašanje, kako privabi-
ti na prireditve več občinstva, saj so mnenja, da pripravljajo kako-
vostne in zanimive nastope, kar jim vedno znova izrekajo tudi re-
dni obiskovalci predstav.

Helena KOLAR 

OGLASI

  20 let
Izdelava ostrešij: hiše, gospodarska poslopja,  

odprte garaže 
Pokrivanje z atestom in garancijo: Tondah, Creaton, 

Bogner, Esal, Canadese, Iko
Pločevina s posipom: Isola, Gerar

Kleparska dela
Vgradnja stavbnega pohištva, stešnih oken: Velux, Roto

Oblaganje sten – izdelava mansard: Knauf, Rigips
Pridite s predračunom, 

poskusili bomo narediti nižjega.
Cenejši material v izvedbo, 
kot v trgovini 9,5% DDV  
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PRIREDITVE

Folklora niso samo noše ali kostumi niti zgolj plesni koraki. 
Folklora je nadaljevanje tradicije, ohranjanje kulturne dediščine in 
zgodb. Plese, kot so rašpla, konjska polka, šotiš, so folklorniki s 
pesmijo povezali v šest različnih zgodb o nagajivosti deklet in fan-
tov, kmečkih opravilih … in jih predstavili na območnem srečanju 
v Makolah v začetku maja.
Na makolskem odru so se zavrteli člani folklorne skupine Kud Ke-
belj z odrsko postavitvijo Znal bi rad, plese med Pohorjem in Do-
načko goro so odplesali folklorniki iz skupin KD Antona Stefan-
ciosa Rogatec in Izvir Rogaška Slatina. Z likofom po košnji se je 
predstavila folklorna skupina KUD Oton Župančič Tinje, zaplesali 
so še folklorniki iz KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica in FD Košu-
ta Poljčane, seveda pa so nastopili tudi domačini – folklorniki PD 
Anice Černejeve Makole. 
Območno 37. srečanje odraslih folklornih skupin je spremljal To-
maž Simetinger, ki je o nastopu domače folklorne skupine med 
drugim zapisal: »Skupina se je predstavila s programom, ki je bil 

zasnovan zelo dinamično. Plesi so bili naučeni dobro, z manjši-
mi tehničnimi napakami. Pohvalno je koreografija ponudila nekaj 
zelo zanimivih koreografskih rešitev. Ker so plesalci razmeroma 
dobro vplesani, verjamem, da bi v bodoče zmogli tudi program z 
zahtevnejšimi koreografskimi interpretacijami. Skupina deluje na 
odru samozavestno in prijetno. Iz preteklega leta je napredovala in 
verjamem, da bo tako tudi v bodoče!«
Ocenil je še, da so regijsko raven  dosegle skupine FS Anton Stefan-
ciosa Rogatec in FS Izvir Rogaška Slatina, FS FD Košuta Poljčane, 
FS KUD Kebelj in FS PD Anice Černejeve Makole.

Mojca VTIČ

OBMOČNO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN  
V MAKOLAH

Folklorniki obujali kulturno dediščino

Škoda, da si je območno revijo Godec zagodi, da bomo plesali ogleda-
lo bolj malo ljudi. Tako je marsikdo zamudil razigrano, barvito, zani-
mivo prireditev, ki povezuje preteklost s sedanjostjo in ki jo je iskrivo 
z izbranimi besedami vodila domačinka Saša Pušaver. 

HK

Pesnica Marica Grešak je v svoji pesmi Padlim na Boču zapisala, da 
bomo vsem padlim do smrti hvaležni za mir, svobodo in lepo življenje, 
ki ga živimo. Pa smo jim res?
Petega februarja so se na Dednem vrhu leta 1945 padlim kurirjem 
poklonili vojaki Slovenske vojske, borke in borci NOB, vojni veterani, 
župan občine Makole in drugi občani, svojci padlih. Zbrane je nagovo-
ril predstavnik Slovenske vojske. Slovesnost je povezovala Silvestra 
Samastur, v programu pa so sodelovali harmonikar, učenec osnovne 
šole, in recitatorki PD Anice Černejeve Makole. Po koncu uradnega 
dela so obiskovalce slovesnosti z lovskim golažem pogostili člani Lo-
vske družine Makole. 
Ne samo mladi, tudi malce starejši se ne zavedajo vrednosti žrtvova-
nja za svobodo, samostojnost, demokracijo. Čeprav je bilo povedano 
že neštetokrat, je vendarle potrebno ponovno poudariti, da bi mora-
li ceniti preteklost svoje domovine. Dokler ne bomo pripravljeni tega 
razumeti in sprejeti, stanje v naši državici na sončni strani Alp ne bo 
nič kaj sončno.

Ela PLAVEC

POKLON PADLIM KURIRJEM NA DEDNEM VRHU
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Družina Kavkler že dvanajst let prireja Urbanove koncerte, katerih stalnica je Oktet Planika, v katerem prepeva Aleksander Kavkler. 
Tudi tokrat, 27. maja, je bila Kavklerjeva klet nabito polna, kar postaja že tradicionalna značilnost tega vrhunskega kulturnega dogodka.
Čeprav je bila prav na zadnjo majsko soboto najhujša »konkurenca« glasbenih in drugih dogodkov v bližnji okolici, se najzvestejši obisko-
valci niso izneverili vabilu organizatorjev. Še nekaj minut po napovednem začetku Urbanovega koncerta so še kar prihajali in iskali pri-
meren parkirni prostor. Tudi za to so gostitelji dobro poskrbeli.     
Ne glede na postavo, Planika vedno navduši. Repertoar skrbno izberejo in ga dobro izpilijo. Tokrat so le dan predtem imeli še pomemben 
nastop na območni reviji komornih skupin na Zg. Polskavi. V Kavklerjevi kleti so ponudili nekaj novih skladb, ki so jih odlično izvedli in 
dokazali, da so v trenutno optimalni zasedbi

          

Gostje letošnjega Urbanovega koncerta so bili člani vokalnega kvinteta Ajda iz Prevalj s citrarko Tino Kseneman. Večer je 
povezovala Patricija Simrajh.
Gostiteljska družina se je s pomočjo sponzorjev in donatorjev izkazala ob druženju po končanem koncertu. Vzdušje je bilo sproščeno in 
v skladu z Urbanovim godovanjem v znamenju žlahtne kapljice. Druženje z izvajalci, številnimi znanimi obrazi iz širšega lokalnega oko-
lja, iskrenimi prijatelji in znanci je bilo zares nepozabno.    
Vinogradniški svetnik Urban goduje 25. maja in če drži stari pregovor, bodo jeseni polni sodi vina, kajti tega  dne je bilo zares lepo, sonč-
no.  Ko je padel mrak, pa je sledila še čudovita poletna noč ob nepozabnih, vrhunsko uglašenih Planikinih pesmih.  

Bojan SINIČ
   

PRIREDITVE

12. URBANOV KONCERT V KAVKLERJEVI KLETI 
Čaroben poletni večer
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OD TU IN TAM

Zimska idila

 
Letos ni bilo veliko snega, bila pa je prava 
zima, ponujala je čudovite podobe, ki jih je 
naš fotograf znal ujeti v svoj objektiv.
Trikraljevski koledniki

 

Trije kralji (sedem folklornikov PD Anice 
Černejeve Makole – Franci, Blaž, Vili, Bran-
ko, Matej, Sebastjan, Stanko) so se tudi le-
tos podali na nočni pohod od hiše do hiše, 
povsod so zapeli kolednico in voščili bla-
goslovljeno leto. Marsikje pa so se morali 
ustaviti malo dlje, ker so jih prijazni ljud-
je povabili v hišo, dali v cekar malenkosti v 
zahvalo za dobre želje in jih pogostili.
Dajte nam, dajte evrček, dva …

V naših krajih je za pusta vedno manj ma-
škar (v drugih krajih pa jih je vsako leto 
več), nekaj našemljenih otrok pa nas ven-
darle še razveseli s svojo razposajenostjo in 
prisrčno pesmico. Le tako naprej!

Cvetoča pomlad

Mačice, vijolice, zvončki in trobentice, zdaj 
pomlad je tu. No, zdaj je pomlad že mimo, 
zvončki so že zdavnaj odcveteli, čebulice pa 
čakajo v zemlji na novo pomlad. 
Resje 

Obronki naših gozdov so prava paša za oči.
Lebdenje

Tvirlerke nas razveseljujejo s svojim gracio-
znim gibanjem in spretnostjo. Se tudi vam 
zdi, da bo deklica na sliki zdaj zdaj polete-
la? 

Matjaž Javšnik in Tadej Toš na makol-
skem odru

 

Da ne bo pomote, nista nas zabavala isto-
časno, ampak vsak zase ob različnih dne-
vih. Ali sta s svojim pikrim humorjem naš-
la pot do haloških src?
Cvetna nedelja

Vsak konec naše deželice jih poimenu-
je drugače, mi jim pravimo pušlci ali pa 
presmeci. Najmanj sedem različnih vejic 
povežemo in šop okrasimo s pisanimi tra-
kovi, odnesemo jih v cerkev, kjer jih župnik 
blagoslovi, doma pa vejice porazdelimo 
okoli hiše in po posestvu ali pa jih zatak-
nemo za kakšen tram s priprošnjo za dobro 
letino in srečo pri hiši.
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Blagoslov jedi

 

Tudi v kapelico v Variši vasi so vaščani pri-
nesli jedi k velikonočnemu blagoslovu: v 
spomin na Kristusovo trpljenje, v zahvalo 
za odrešenje, s priprošnjo Bogu za  dobri-
ne …
Na zdravje

Župljani so župniku Toniju Kmetu nazdra-
vili ob rojstnem dnevu.

Blagoslov motoristov in motorjev

Na parkirišču nasproti cerkve so spet 
zahrumeli motorji, ki so jih njihovi lastniki 
pripeljali tja k blagoslovu za srečno vožnjo. 
Stodreški „majpan“

Fantje iz Stodreža so pri postavljanju mlaja 
tako uigrana ekipa, da bi svoje delo opravili 
tudi v trdi temi. Dekleta pa pripravijo dob-
rot, da jih je dovolj za vse, tudi za tiste, ki 
čisto slučajno pridejo mimo.
Mlaj na Dežnem

Nič drugače ni pri postavljanju majskega 
drevesa na Dežnem. Tudi tu so domačini 
složni, spretni in gostoljubni.
Budnica

Poljčanska godba na pihala je tudi letos 
1. maja navsezgodaj sredi Makol zaigrala 
budnico.

Ko se razcveti pomlad

 

Vas zanima, kdo ali kaj se skriva za dežni-
ki? Rešitev uganke je na drugi sliki. Držimo 
pesti, da bi ta cvet mladosti pripravil še ve-
liko presenečenj na domačem odru.
Okrogli rojstni dan

 

Družina in prijatelji so abrahamovcu Ivi-
ju Korošcu pripravili nepozabno praznova-
nje. Za darilo je dobil ljubkega prašička. Vsi 
so prepričani, da bo zanj lepo skrbel. Tudi 
uredništvo Makolčana želi Iviju vse lepo in 
dobro. (Foto: Marjeta Klajnšek)

OD TU IN TAM
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ZA TELO IN DUHA

Pozabljena vrata

Škoda, da ta lepa vrata propadajo, da o hiši 
sredi Makol, ki pa ni posebej lepa, niti ne 
govorimo. Tudi okolica te hiše nam ni v po-
nos.
V ferati

Ferata je zelo zahtevna zavarovana plezal-
na pot. Mladi planinec Zal Zanič se je ni 
ustrašil, pogumno se je „zagrizel“ v steno 
in osvojil vrh. (Foto: Jožica Kolar)
Na vrhu Slovenije

Planincu Ediju Kolarju se je februarja z 
vrha Triglava odprl pogled vse do morja. 
(Foto: Edvard Kolar)

Helena KOLAR

Tretje leto zapored smo v mesecu maju pri Ternovškovi kapeli na Štatenbergu obudili obi-
čaj šmarnic. Z molitvijo in petjem smo počastili Marijo in vsaj za trenutek pozabili na ob-
veznosti vsakdanjika.

Zagotovo je vsak zase doživljal naša srečanja, a na koncu smo delili isto mnenje, da so taki 
trenutki prepotrebni in dobrodošli. Hrana za dušo je slajša, če jo lahko z nekom doživiš 
in deliš.

Kljub temu da se med sabo poznamo, je prijeten občutek, ko se zaveš, da taka doživetja še 
utrjujejo  in zaljšajo naše poti.

Kot običajno smo se po končanih šmarnicah podali na romanje. Letos nas je pot vodila do 
Brezja, saj obisk tega romarskega kraja ni nikoli odveč. Da pa smo sprostili še svoje telo in 
oči, smo si ogledali še Garden Village na Bledu  ob Blejskem jezeru. 

Čeprav je letošnji maj za nami, bo prišel spet in spet …in z njim naša srečanja s pesmijo 
in molitvijo.

     Branko STERNAD
Foto: arhiv

ŠE EN MAJ JE ZA NAMI
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Mnogo ljudi občuti bolečino v križu vsaj enkrat v življenju. Po-
gosto se bolečine ponavljajo in pri nekaterih preidejo v dol-
gotrajno in ponavljajočo se težavo.
Za zmanjšanje in preprečitev kronične bolečine lahko največ 
naredimo sami. Predvsem je pomembno, da vaje redno izvaja-
mo, priporoča pa se tudi ukvarjanje s športom (plavanje, tek, 
hitra hoja …).

Velja nekaj splošnih pravil za izvajanje vaj:
• vaje izvajajte redno, vsak dan;
• prvi dan začnite z manjšimi obremenitvami, potem obre-

menitve postopno stopnjujte;
• gibi naj bodo gladki in ne sunkoviti;
• vaje izvajajte počasi, s takšno hitrostjo, da vam bo prijetno;
• vaje vam ne smejo povzročati ostre bolečine, ki se širi v 

spodnji ude, ali mravljinčenje;
• med vajami dihajte normalno, diha ne zadržujte.

Zelo pomembna pa je seveda pre-
ventiva: kako pravilno vstajamo, 
kako pravilno sedimo in kako 
pravilno dvigujemo bremena.
Že zjutraj preden vstanemo lah-
ko naredimo nekaj razteznih vaj 
in potem seveda pravilno vsta-
nemo, to pomeni, da se obrnemo 
na bok, noge damo na tla in se is-
točasno dvignemo z rokami. 
Čez cel dan bodimo pozorni na 
našo držo in skušajmo, ne gle-
de na delo, ki ga opravljamo, da 
imamo hrbtenico čim manj obre-
menjeno.
Opozorilo: Če je bolečina huda, 
če jo spremljajo mravljinci, če se 
pojavi slaba moč v nogah ali če se 
pojavijo motnje odvajanja blata 
in vode – takoj obiščite zdravnika.

Pomembno je, da glede svojega zdravstvenega stanja upošteva-
te navodila svojega zdravnika, zdravstvenih delavcev, fiziotera-
pevtov, maserjev.
Življenje – telo imamo le eno, zato ga skrbno čuvajmo in se pus-
timo tudi kdaj razvajati, pojdimo v naravo, privoščimo si kakš-
no sproščujočo masažo. 
Zato vabljeni v Salon za nego telesa Apolonija, kjer bomo po-
skrbeli za vaše dobro počutje.

Vse dobro, pa zdravja vam želim!
     Polonca DOBERŠEK, medicinska sestra

ZA TELO IN DUHA

Majhni nasveti za naše zdravje in dobro počutje
BOLEČINA V KRIŽU

Občina Makole
Makole 35, 2321 Makole

Telefon: (02) 802 92 00 
Fax: (02) 80 29 250

E-pošta: obcina@obcina-makole.si
Spletna stran: www.obcina-makole.si
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OGLASI

059-032-340      051-450-046      prodaja@sonce.com     www.sonce.com

Investirajte v samooskrbo in PRIHRANITE doma!
         Ponujamo tudi 100% �nanciranje! 
Pokličite nas takoj, saj so kvote omejene!

1 2 3

ZNEBITE SE RAČUNOV  
ZA ELEKTRIKO

BODITE ENERGETSKO 
NEODVISNI

LASTNA PROIZVODNJA 
NA SVOJI STREHI

UPORABLJAJTE ČISTO 
ENERGIJO

ZAGOTOVITE SI DODATEN 
PRIHRANEK

Strokovni posvet 3D izgled in izračun prihrankov Montaža na ključ

Faza Faza Faza

ČISTA ELEKTRIKA
Sončna elektrarna za samooskrbo

Subvencije ponovno na voljo

059-032-340      051-450-046      prodaja@sonce.com     www.sonce.com

T       P  L  O  T  A
P    O    C    E    N    I

Investirajte v toplotno črpalko in PRIHRANITE doma!
              Uredimo tudi 100% �nanciranje! 

Pokličite nas takoj, saj so kvote omejene!

1 2 3

BODITE NEODVISNI OD 
GIBANJA CEN ENERGENTOV

 

UPORABLJAJTE ČISTO
 ENERGIJO

ZAGOTOVITE SI BOLJŠO 
UDOBNOST BIVANJA

AVTOMATIZIRANO 
OGREVANJE 

Strokovni posvet Izračun prihrankov Montaža na ključ

Faza Faza Faza

                                         POCENI TOPLOTA
Toplotna črpalka za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode 

PRIHRANITE TAKOJ - NIŽJI STROŠKI 
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