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Čas pomladi, 
čas novega zanosa!

UREDNIŠTVO
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Letnik XIV, številka 1 (27), marec 2021
Izdajatelj: Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole
Uredniški odbor: Štefka Skledar, odgovorna urednica in člani:  
Sonja Strnad, Eva Jug, Zlatka Dvoršak in Franc Žrjav.
Lektorica: Sonja Strnad
Fotografije: avtorji člankov
Oblikovanje in tisk: Jurij Moličnik, Panorama SB d.o.o., Slovenska Bistrica
Naklada: 900 izvodov
Uredništvo ne vrača prejetih prispevkov in fotografij.  
Za objavljene prispevke in fotografije se ne plačajo avtorski honorarji.

Zima je za nami in že smo v tež-
ko pričakovani pomladi. Vse zele-
ni, dehti in lepi dnevi nas vabijo na 
plano. Narava nas poživlja in kar 
pozabimo na leta, katera so nalo-
žena na naša pleča.

S pomladjo pa je tukaj nova 
številka Makolčana. V uredniškem 
odboru se bomo potrudili, da bi v 
letošnjem letu izdali štiri številke.

Želimo, da so domače novice 
čim bolj aktualne, pozitivno narav-
nane. Župan, občinski svet in ob-
činska uprava so aktivni in prav je, 

da ste o tem informirani. 
Pisali bomo predvsem o dobrih 

praksah, o naših zanimivih soobča-
nih, pa tudi o tistih Makolčanih, ki 
so našli svoje “gnezdo” kje druge. 
Tudi na njihove uspehe smo po-
nosni.

Ne bomo skoparili s pohvalami, 
saj je vsakdanjih kritik preveč, pa 
naj se tičejo občine ali širše skup-
nosti. Bolje je, da zavihamo rokave 
in kaj naredimo, da bo vsem skupaj 
jutri boljše, predvsem pa, da bodo 
rodovi za nami imeli koliko toliko 

Povabilo za rubriko 
“Pisma bralcev”

Z željo, da Makolčan ni le za-
pisovalec preteklih dogodkov, 
temveč tudi aktualen v našem 
okolju, pozivamo bralce, da nam 
pošljejo svoje prispevke v elek-
tronski obliki na e-naslov: skle-
dar.stefka@gmail.com ali pošljejo 
pismo na naslov: Uredništvo gla-
sila Makolčan, Makole 35, 2321 
Makole. Prispevke lahko osebno 
izročite na sprejemnem okencu 
na občini Makole. Za naslednjo 
številko sprejemamo prispevke 
do 20. maja 2021.

Uredništvo si pridržuje pravi-
co, da posameznega prispevka 
ne objavi, če je žaljiv ali če spod-
puja kakršno koli nestrpnost.

Uredništvo

čisto okolje, dovolj pitne vode in 
domače hrane, zaposlitev in bodo 
ponosni na naše opravljeno delo.

Se spomnite, kako so nam star-
ši govorili, ko so sadili sadno drev-
je ( jabolka, hruške, češnje, slive...)? 
Govorili so: »To bo za naslednji 
rod!«  Njih je skrbelo, kaj bo za nji-
mi, ni jim bilo vseeno. To je bil smi-
sel njihovega življenja.

In danes? Vsi nekam hitimo, 
od trgovine do trgovine, od prija-
telja do prijatelja, od ene turistič-
ne znamenitosti do druge, iz ene 
države do druge, ... skoraj se ne 
znamo več ustaviti in se vpraša-
ti: »Kaj pa naši otroci, naši vnuki? 
Kaj jim bomo zapustili? Kaj lahko 
danes naredimo, da bodo ponosni 
na nas? Kaj je smisel našega življe-
nja?«

V tej številki so v ospredju ob-
činski nagrajenci, ki na žalost, zara-
di korona časa, niso doživeli javne 
predstavitve, saj tudi občinskega 
praznika lani nismo mogli prazno-
vati. Upamo, da bo letos priložnost 
za to.

Ponosni smo na to, da lahko ži-
vimo, delamo in ustvarjamo v tako 
lepih krajih, med prijaznimi ljudmi. 

Ostanite zdravi.
Štefka Skledar, 

odgovorna urednica

Izpolnite anketo!
Na strani 38 je objavljena anketa o Makolčanu.  

Prosimo vas, da jo izpolnite. Hvala.
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!

ŽUPANOV KOTIČEK

Pomlad. Še vedno prevladuje oranžna barva. Želj-
no čakamo na zeleno. Sprašujemo se, kdaj bo to? 
Srčno upam , da se bo do poletja, ko bo po napove-
dih cepljena polovica populacije vse uredilo in bomo 
virus obvladali do te mere, da se bo vrnilo normalno 
življenje . Do sedaj (4.3.2021) je virus prebolelo več 
kot 200 naših občanov, 9 je trenutno aktivnih, žal sta 
2 občana podlegla zahrbtnemu virusu.

Z dvigom povprečnine ter s sprejetjem Zakona o 
finančni razbremenitvi občin so občine po dolgih letih 
ponovno začele prejemati več sredstev, ki zagotavlja-
jo bolj normalno izvajanje nalog občin. Leto 2021 bo 
za Občino Makole ponovno precej investicijsko na-
ravnano.

Največja investicija v letu 2021 je novogradnja 
Belega mostu v Ložnici na cesti Pečke-Slovenska Bi-
strica. Izbrani izvajalec UB projekt je že pričel z deli. 
Vrednost del v letošnjem letu je ocenjena na prib-
ližno 400.000 EUR. Rok za dokončanje vseh del je 
30.06.2021.

Nadaljevala se bo tudi investicija v OŠ Anice Čer-
nejeve, kjer bo v poletnih počitnicah potekala izvedba 
ločenih požarnih sektorjev v vseh etažah šole ter iz-
vedba požarnega stopnišča. Realizacija za zaključeno 
1. fazo projekta – ureditev kuhinje z jedilnico ter dru-
gimi kletnimi prostori je za izvedbo investicije (grad-
njo, opremo, nadzor in varnost pri delu) znašala brutto 
496.415,26 EUR. Za požarno varnost pa je predviden 
celotni strošek približno 200.000 EUR. Celoten pro-
jekt (tudi z deli, ki so potekala lani, saj predstavljajo 
upravičen strošek) smo prijavili na nov razpis Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport, kjer še čaka-
mo na rezultat. Investicijo bomo zaključili ne glede na 
uspešnost prijave. V primeru morebitnega uspeha pa 
se bodo sredstva preusmerila na druge nujno potreb-

ne projekte in 
manjše zadolže-
vanje od predvi-
denega.

V letu 2021 
predvidevamo 
tudi kar nekaj 
drugih investicij 
v cestno infra-
strukturo. Pričela 
so se že izvajati 
dela v naselju 
Strug, ki so bila 
prvotno sicer 
predvidena že 
ob koncu leta 
2020. Izvedena 
je že investicija v širitev javne razsvetljave v vasi Ložni-
ca, javna razsvetljava Stranske Makole-Štatenberg pa 
se še izvaja. 

Po poplavah Jelovškega potoka v letu 2019, se 
bodo dokončno sanirale tudi tri poškodovane ceste 
na območju naselja Stari Grad (odseki na LC 440501 
Makole-Sv-Ana-Stoperce, JP 946681 Dedni vrh- Bab-
na Loka in JP 946686 Ferlič- Zg. Roršek -Jus), uredi-
la pa se bosta tudi še cesti JP 946911-MOSTEČNO-
-PURG-LAMPRET in JP 947051-PEČKE (LIPA) - JAN-
ČIČ. Za ta dela je bil po razpisu izbran izvajalec Re-
mont NG d.o.o. iz Žalca. Rok za dokončanje vseh del 
je 30.06.2021.

Trenutno čakamo tudi na natančnejše podatke, 
kdaj se bo našem območju pričel izvajati projekt 
RUNE, ki naj bi do leta 2023 pokril večji del občine s 
širokopasovnim dostopom do interneta.

V mesecu januarju smo uspešno izvedli obdelavo 
vseh vlog za izplačilo manjše nagrade šolarjem, dija-
kom in študentom.

Večina razpisov za sofinanciranje društev je bila za 
leto 2021 že izvedena, sedaj potekajo ocenjevanja 

Vlog, ki jim bodo kmalu sledile tudi odločbe.
Pogrešamo druženja, društveno življenje, razne 

prireditve. Ker sedaj se pa res nič ne dogaja.
Želim vam , da z upoštevanjem vseh ukrepov osta-

nete zdravi še naprej, v mislih in dejanjih optimistični 
in pozitivni (kolikor se da) in da skupaj premagamo to 
kugo 21. stoletja.

Naslednji zapis v Makolčanu pa naj se začne.... 
KONČNO SMO......

Franc Majcen, župan Občine Makole

 Alojzija Jus 
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V zakonodajnem postopku trenutno številni 
zakoni za državljane

Spoštovane občanke in občani 
občine Makole! 

Čas, v katerem živimo, neiz-
merno hitro beži. Pred nami je 
tako že mesec marec, ko se začne 
prebujati narava in zadiši po po-
mladi. Topli sončni žarki so letos 
še posebej pohiteli in nas pričeli 
razvajati že v mesecu februarju. 
Tako imamo v teh dneh že obču-
tek, da se je zima tudi dokončno 
poslovila od nas. Vse to pa nas 
napolni s potrebno energijo za 
premagovanje vsakodnevnih ovir. 

V Državnem zboru se je pestro 
dogajanje nadaljevalo tudi v prvih 
tednih novega leta. Poleg že os-
mega proti koronskega paketa, so 
bile sprejete pomembne novosti v 
prvem branju Zakona o tujcih. S 
predlogom sprememb se za tujce 
uvaja pogoj znanja slovenskega 
jezika na ravni A2 kot pogoj za 
izdajo dovoljenja za stalno prebi-
vanje. Pogoj znanja slovenskega 
jezika na vstopni ravni A1 pa se po 
predlogu zakona zahteva za vse 
polnoletne družinske člane, ki si 
želijo podaljšati dovoljenja za za-
časno prebivanje zaradi združitve 
družine, pri čemer se podaljšuje 
tudi čakalna doba kot pogoj za 
združitev družine iz enega na dve 
leti. S predlogom zakona se jas-
neje ureja tudi vprašanje nezako-
nitega prebivanja tujca v Slovenij, 
saj bo policija lahko neposredno 
izvrševala odločbe upravnih or-
ganov, če tujec ne bo sledil nji-
hovemu izreku. Tujcu se tako 
poleg roka za prostovoljni odhod 
določi tudi ukrep odstranitve tuj-
ca ter ukrep prepovedi vstopa v 
Republiko Slovenijo. Na področju 
preverjanja zadostnih sredstev za 
preživljanje v postopku podaljša-
nja oziroma izdaje dovoljenja za 
prebivanje  pa se na novo uvaja 
sistem avtomatičnega periodič-
nega preverjanja sredstev s strani 

upravnih enot in sicer na podlagi 
povezave registra tujcev z eviden-
cami, ki jih vodi davčni organ. Tu-
jec, ki zaprosi za izdajo dovoljenja 
za prebivanje, bo tako moral po 
novi zakonodaji izkazati tudi za-
dostna sredstva za preživljanje v 
času prebivanja v Republiki Slove-
niji. 

Vsako leto je prav mesec ma-
rec v državnem zboru tudi najbolj 
aktiven mesec, saj sta v tem me-
secu vedno predvideni kar dve 
celotedenski seji državnega zbo-
ra. Tudi to leto ne bo nič drugače. 
V preteklem mesecu smo zato na 
pristojnih parlamentarnih odborih 
že obravnavali številne zakone, 
pri čemer vam bom v nadaljeva-
nju nekoliko podrobneje predsta-
vila zgolj tiste, ki bodo s sprejetimi 
spremembami konkretneje po-
segli v življenja nas državljanov. V 
začetku meseca februarja je od-
bor za zdravstvo brez glasu proti 
sprejel predlog novele Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju, s katerim 
se predlaga trajna ureditev so-
bivanja staršev z bolnimi otroki v 
bolnišnicah in zdraviliščih. Po tre-
nutno veljavni zakonodaji morajo 
starši sobivanje v zdravstvenem 
zavodu ob otroku, starem šest let 
ali več, plačati sami, saj jim zdra-
vstveno zavarovanje tega ne kri-
je. S predlagano novelo zakona, v 
kolikor bo zadostno podporo do-
bila tudi na plenarnem zasedanju 
državnega zbora, pa bodo lahko 
straši ali skrbniki s svojim otrokom 
brezplačno bivali v bolnišnici do 
vključno 14. leta starosti, s hudo 
bolnim otrokom do 18. leta in s tis-
timi, ki potrebujejo 24-urno nego 
oziroma imajo status po Zakonu o 
socialnem vključevanju invalidov, 
tudi ne glede na njihovo starost. 
Pomembno je, da se s predlaga-
no novelo ureja pravica do sobi-

vanja tako v bolnišnici kot tudi v 
drugem zdravstvenem zavodu in 
zdravilišču, pri čemer bo staršem 
za ta čas avtomatično pripadalo 
tudi denarno nadomestilo. V pre-
teklosti so se sredstva za tovr-
stno pomoč pogosto zbirala tudi 
s pomočjo donacij, starši pa so 
si morali sami doplačevati svoje 
sobivanje. Vrsto let je tako bil ta 
problem sicer izpostavljen, a do 
sedaj žal nikoli prepoznan. Vesela 
sem, da sedaj prihaja do teh pre-
potrebnih in konkretnih zakonskih 
sprememb. Bivanje starša ob bol-
nem otroku namreč nikakor ni pri-
vilegiji, ampak nuja, ki pomembno 
prispeva tudi k temu, da se otrok 
lažje spopada s svojo boleznijo.

Na odboru za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide smo 
v preteklem mesecu uspeli izgla-
sovati dvig najnižjih invalidskih 
pokojnin. Povišanje invalidskih 
pokojnin smo sicer v Slovenski 
demokratski stranki v preteklosti 
že večkrat predlagali, a je takratna 
Šarčeva koalicija vedno glasovala 
proti. Tokrat smo s predlogom za-
kona uspeli, saj so bile predlagane 
spremembe na odboru soglasno 
potrjene. Ko bo zakon potrjen tudi 
na plenarni seji, predvidoma že v 
začetku marca, bo sledil dvig naj-
nižjih invalidskih pokojnin, s čimer 
bo najnižja invalidska pokojnina 
tudi primerljiva znesku denarne 
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socialne pomoči, ki trenutno zna-
ša malenkost nad 400 evrov. S 
predlagano spremembo zakona 
se bo skrajšalo tudi prehodno ob-
dobje za izenačitev odmerjenega 
odstotka za moške z odmerjenim 
odstotkom za ženske iz 6 na 4 
leta. Slednje tako omogoča, da 
se bodo lahko ljudje prej upoko-
jili pod ugodnejšimi pogoji, saj bo 
odmerjeni odstotek izenačen že v 
letu 2023 in ne šele v letu 2025, 
kot to predvideva trenutno veljav-
na zakonodaja. 

Na odboru za finance je že bil 
sprejet tudi predlog Zakona o Na-
cionalnem demografskem skladu. 
Dejstvo je, da je ustanovitev de-
mografskega sklada zahteval že 
pokojninski zakon, ki je stopil v 
veljavo 1. 1. 2013. Po tem zakonu 
bi moral biti ta sklad ustanovljen 
v roku dveh let in danes, po dob-
rih sedmih letih, smo vendarle 
korak bližje k njegovi ustanovi-
tvi. Osnovni cilj ustanovitve tega 
sklada je namreč zagotoviti dol-
goročno stabilnost pokojninskega 
sistema. 

V preteklem mesecu smo na 
odboru za notranje zadeve, jav-

no upravo in lokalno samoupravo 
obravnavali tudi novelo Zakona o 
prijavi prebivališča. Vesela sem, 
da so v predlogu novele upošte-
vani tudi potrebne spremembe 
zakonodaje, na katere sem v pre-
teklosti v zvezi z zlorabami prijav 
prebivališča tudi sama opozarja-
la.  Cilj novele je zagotoviti doda-
tne ukrepe, ki bodo pripomogli k 
zmanjšanju števila fiktivnih prijav, 
ko posamezniki na navedenem 
naslovu v resnici sploh ne prebi-
vajo. Problematiko fiktivnih prijav 
na istem naslovu na ministrstvu za 
notranje zadeve zaznavajo pred-
vsem pri tujcih, voznikih v med-
narodnem prometu, zaposlenih 
pri slovenskih delodajalcih, dru-
žinskih članih tujca, zaposlenega 
pri slovenskem delodajalcu in dr-
žavljanih, ki dejansko prebivajo v 
tujini, a ohranijo rezidentstvo. Da 
bi bilo teh primerov čim manj, je 
ministrstvo v noveli zakona pred-
videlo ponovno uvedbo krajevne 
pristojnosti prijave prebivališča, 
uvedbo površinskih standardov 
za število prijavljenih oseb na is-
tem naslovu in poenostavitev po-
stopka preverjanja resničnosti pri-
jave. Uradna oseba bo po novem 

zakonu tudi dolžna preveriti po-
datke o dejanski rabi dela stavbe 
o porabi površin.  Sprejeti zakon 
bo tako preprečil tudi zlorabe so-
cialnih transferjev s strani tujcev, 
saj so številni, ki so bili fiktivno pri-
javljeni na prebivališčih oziroma 
v objektih, zgolj koristili socialne 
transferje, čeprav v teh objektih 
dejansko sploh niso prebivali.

Spoštovani,
v tem prispevku sem vam 

predstavila nekaj odprtih spre-
memb zakonodaje, za katero 
resnično upam, da bodo še v 
mesecu marcu na plenarni seji 
državnega zbora tudi dobili pot-
rebno podporo. Sicer pa vam že-
lim predvsem lep začetek pomla-
di in toplo spomladansko sonce 
naj vam vlije  novih moči ter vas 
napolni s pozitivno energijo. Ne 
pozabite, da je mesec marec tudi 
mesec številnih praznikov, ko 
lahko kakšen trenutek iskrene 
pozornosti namenimo predvsem 
tistim, ki nam v življenju stojijo 
ob strani in so nam dragi. 

                  Karmen Furman

V njem zasedata Državni zbor in 
Državni svet Republike Slovenije. 
To je skupščinska stavba, ki so jo 
po zamisli arhitekta Vinka Glan-
za (1902-1977) začeli graditi leta 
1954, dokončali leta 1959. Ljud-
ska skupščina Republike Slove-
nije je v njem prvič zasedala 19. 
februarja 1959. Stavba ima okrog 
14.000 m2 uporabnih površin.
Pročelje krasi portal, ki se na 
petih granitnih pilastrih vzpenja 
do polovice prvega nadstropja, 
zaključek portala služi kot bal-
kon. Avtorja kiparske simbolne 
kompozicije, figur, ki simbolno 
prikazuje resnično življenje (mir, 
družinsko srečo, otroško igro, in-
dustrijo...) sta akademska kiparja 

Karel Putrih (1910-1959) in Zden-
ko Kalin (1911-1990).
Leta 1991 so parlamentarno po-
slopje z več prehodi povezali s 
sosednjo klasičistično stavbo na 
Tomšičevi ulici (zgrajena je bila 

leta 1879 kot Kranjska hranilnica), 
ki je tako postala njegov sestavni 
del. V njej so sedeži poslanskih 
skupin, prostori služb Državnega 
zbora ter mala in velika dvorana.

Parlamentarno poslopje
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Alojz Mlaker je v naši skupnosti aktivno prisoten 
s svojim znanjem, izkušenostjo in pripravljenostjo za 
pomoč na različnih področjih življenja in dela.

V obdobju, ko naša občina še ni bila samostojna, je 
bil dva mandata predsednik vaškega odbora Ložnica, 
od 2002 do 2006 pa predsednik KS Makole. V prvih 
letih samostojne občine je deloval kot občinski sve-
tnik in predsednik odbora za gospodarstvo in finan-
ce. Sodeloval je pri izgradnji številnih cest, sanacijah 
plazov in obnovi mostov po celotni občini. Pri tem je 
vedno zagovarjal stališče, da je potrebno najprej po-
magati najbolj odročnim krajem v občini. Zadnja leta 
se posveča predvsem kmetovanju in s svojo ponudbo 
prispeva tudi k razvoju kmetijstva in turizma. V Kme-
tijski zadrugi Slovenska Bistrica so mu zaupali mesto 
predsednika nadzornega sveta, v makolski župniji pa 
članstvo v gospodarskem svetu.

Posebno mesto v njegovih prizadevanjih pa ima 
tudi kultura in v povezavi z njo turizem, saj je že od 
same ustanovitve eden najaktivnejših članov KUD 
Forma viva, predvsem pri uveljavljanju najprej festi-
vala, nato pa mednarodnega simpozija na področju 
kulture in umetnosti. Od 2003 do 2019 je bil pod-
predsednik Organizacijskega odbora Mednarodnega 
festivala in pozneje Mednarodnega kiparsko-slikar-
skega simpozija Forma viva Makole. Sodeloval je pri 
pripravah temeljev in pri postavitvi skulptur, društvu 

pomagal s svojimi sredstvi, orodjem, stroji, s prevozi, 
umetniki so ustvarjali v njegovi delavnici, nudil jim je 
tudi prenočišča, sodeloval pri povezovanju društva z 
drugimi občinami in pri ustvarjanju dokumentarno-tu-
rističnega filma Po poti Forma vive Makole ter tako 
promoviral našo občino. V društvu vedo, da je vse to 
delal in še dela za KUD Forma viva in za napredek in 
prepoznavnost občine Makole.

Občina Makole podeljuje ALOJZU MLAKERJU za 
uspešno delo na področju kulture in turizma ter za ak-
tivno sodelovanje pri razvoju  Občine Makole PLAKE-
TO OBČINE MAKOLE.

Plaketo Občine Makole prejme
Alojz Mlaker

Občinski svet je na svoji 11. redni seji dne, 16. 12. 2020  sprejel sklepa o občinskih priznanjih za leto 2020:

• »PLAKETA« Občine Makole se podeli ALOJZU MLAKERJU za uspešno delo na področju kulture in turizma ter 
za aktivno sodelovanje pri razvoju Občine Makole.

• »PRIZNANJE« Občine Makole se podeli BRANKU STERNADU za vidno dolgoletno in uspešno delo v različnih 
društvih na področju kulture v Občini Makole.

To je že dvanajsta podelitev občinskih priznanj, odkar obstoja samostojna občina Makole. Zaradi korona časa, 
javna podelitev še ni bila izvedena.

Občinska priznanja za leto 2020
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SEZNAM ŽE PODELJENIH PRIZNANJ OBČINE MAKOLE PO LETIH
ZA
LETO

VRSTA PRIZNANJA OBČINE 
MAKOLE:

PRIZNANJA SO BILA PODELJENA NA 
OSREDNJI PRIREDITVI OB:

DATUM 
PODELITVE OZ. 
OBČINSKEGA 
PRAZNIKA

DOBITNIK PRIZNANJA OPOMBA

2009 ČASTNI OBČAN OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2009 PLAKETA OBČINE MAKOLE 1. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2009 PROSVETNO DRUŠTVO ANICE 
ČERNEJEVE MAKOLE

2009 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 1. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2009 PETER KROPEC 

2009 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 1. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2009 FRANC KOLAR

2009 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE 1. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2009 TIM GAJSER

2009 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE 1. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2009 MARIJA LONČARIČ

2010 ČASTNI OBČAN OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2010 PLAKETA OBČINE MAKOLE 2. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 4. december 2010 KUD FORMA VIVA MAKOLE

2010 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 2. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 4. december 2010 FRANC KOREZ

2010 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 2. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 4. december 2010 RUDI KRAPŠE

2010 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 2. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 4. december 2010 HELENA KOLAR

2010 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE 2. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 4. december 2010 MATILDA ŠOBA

2010 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE 2. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 4. december 2010 BERNARDINA PAJ

2011 ČASTNI OBČAN OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2011 PLAKETA OBČINE MAKOLE 3. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 3. december 2011 FRANC DOBERŠEK

2011 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 3. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 3. december 2011 MILAN STERNAD

2011 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 3. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 3. december 2011 DRAMSKA SEKCIJA ETNOLO-
ŠKEGA DRUŠTVA LOŽNICA

2011 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2012 ČASTNI OBČAN OBČINE MAKOLE 4. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2012 MARJAN BANIČ

2012 PLAKETA OBČINE MAKOLE 4. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2012 IVAN DVORŠAK

2012 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 4. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2012 KRAJEVNA ORGANIZACIJA 
RDEČEGA KRIŽA MAKOLE

2012 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 4. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2012 KARL LESJAK

Priznanje Občine Makole 
prejme Branko Sternad

Branko Sternad je eden od ustanovnih članov Etnološkega društva 
Ložnica in v društvu tudi eden izmed najaktivnejših članov. Posebej opa-
zno je njegovo prizadevanje v dramski sekciji, saj je skoraj v vseh projek-
tih sekcije odigral vidno vlogo. Vodil je tudi številne javne prireditve, kjer 
je vedno prišlo do izraza njegovo odlično poznavanje maternega jezika, 
tako knjižnega kot narečnega. Aktiven je tudi v drugih društvih v občini in 
je kot tak vezni člen v meddruštvenem sodelovanju.

Izpostaviti je treba, da je njegovo delo v društvih nesebično in v vseh 
pogledih uspešno. 

Občina Makole podeljuje BRANKU STERNADU za dolgoletno vidno 
in uspešno delo v različnih društvih na področju kulture v Občini Makole 
PRIZNANJE OBČINE MAKOLE.
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2012 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 4. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2012 TIM GAJSER

2012 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE 4. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2012 FRANC PŠENIČNIK

2013 ČASTNI OBČAN OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2013 PLAKETA OBČINE MAKOLE 5. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2013 PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO MAKOLE

2013 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 5. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2013 FRANC SKLEDAR

2013 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 5. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2013 DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
MAKOLE

2013 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2014 ČASTNI OBČAN OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2014 PLAKETA OBČINE MAKOLE 6. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 29. november 2014 TURISTIČNO DRUŠTVO 
MAKOLE

2014 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 6. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 29. november 2014 NADA ŠKET

2014 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 6. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 29. november 2014 ERNEST ROJS

2014 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2015 ČASTNI OBČAN OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2015 PLAKETA OBČINE MAKOLE 7. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 27. november 2015 Tim GAJSER

2015 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 7. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 27. november 2015 FOLKLORNA SKUPINA PROS-
VETNEGA DRUŠTVA ANICE 
ČERNEJEVE MAKOLE

2015 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 7. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 27. november 2015 DRUŠTVA KMETIC LOŽNICA

2015 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE 7. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 27. november 2015 Bogomir GAJSER

2016 ČASTNI OBČAN OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2016 PLAKETA OBČINE MAKOLE 8. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 2. december 2016 MILAN STERNAD

2016 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 8. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 2. december 2016 EDVARD KOLAR

2016 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 8. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 2. december 2016 LJUDSKI PEVCI GMAJNARJI 
ETNOLOŠKEGA DRUŠTVA 
LOŽNICA

2016 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2017 ČASTNI OBČAN OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2017 PLAKETA OBČINE MAKOLE 9. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 2. december 2017 HELENA KOLAR

2017 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 9. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 2. december 2017 VIKTOR DVORŠAK

2017 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 9. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 2. december 2017 FRANC ŽRJAV

2017 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE 9. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 2. december 2017 GLASBENA SKUPINA GEMAJ

2018 ČASTNI OBČAN OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2018 PLAKETA OBČINE MAKOLE 10. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2018 TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTA-
TENBERG

2018 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 10. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2018 JOŽICA KOLAR

2018 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 10. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2018 JOŽE VOVK

2018 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE 10. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2018 SILVESTRA SAMASTUR

2019 ČASTNI OBČAN OBČINE MAKOLE 11. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2018 MILAN STERNAD

2019 PLAKETA OBČINE MAKOLE 11. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2018 DRUŠTVO VINOGRADNIKOV 
MAKOLE

2019 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 11. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2018 ŠPORTNO DRUŠTVO MAKOLE

2019 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE 11. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MAKOLE 30. november 2018 DRUŠTVO GOSPODINJ MAKOLE

2019 PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MAKOLE / / / NI BILO PODELJENO

2020 PLAKETA OBČINE MAKOLE NI BILO PRAZNOVANJA OBČINSKEGA PRA-
ZNIKA ( COVID-19)

16. december 2020 ALOJZ MLAKER SVEČANO ŠE NI BILO 
PODELJENO

2020 PRIZNANJE OBČINE MAKOLE NI BILO PRAZNOVANJA OBČINSKEGA PRA-
ZNIKA ( COVID-19)

16. december 2020 BRANKO STERNAD SVEČANO ŠE NI BILO 
PODELJENO

OBČINSKA PRIZNANJA
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Sklepi, sprejeti na 11. redni seji občinskega 
sveta, 16. 12. 2020:
• vsem osnovnošolcem, rednim dijakom in re-

dnim študentom, ki imajo stalno prebivališče v 
Občini Makole, pripada nagrada v višini 50,00 
EUR, zaradi izvajanja šolanja na daljavo, pove-
zanega z razmerami s COVID-19.

• sprejme se Odlok o proračunu Občine Makole 
za leto 2021

• sprejme se Zaključni račun proračuna Občine 
Makole za leto 2018 (pojasnilo: bilo je narejeno 
poročilo Nadzornega odbora)

• potrdi se Odlok o podlagah za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine Makole v 1. obrav-
navi s pripombami

• sprejme se sklep o cenah programov Vrtca 
„Otona Župančiča“ Slovenska Bistrica na ob-
močju občine Makole  za leto 2021 (478,12 EUR 
za prvo starostno obdobje, 355,93 EUR za dru-
go starostno obdobje in 392,55 EUR za kombi-
niran oddelek)

• daje se soglasje k ceni socialnovarstvene stori-
tve pomoč družini na domu, izvajalca Dom Da-
nice Vogrinec Maribor za leto 2021

Čas 
opravljanja 
storitve

Cena 
izvajalca/uro

Subvencija 
Občine 
Makole/uro

Prispevek 
uporabnika/
uro

Delavniki in 
sobota

20,22 EUR 15,45 EUR 4,77 EUR

Nedelja in 
nočni čas

29,61 EUR 23,78 EUR 5,83 EUR

Prazniki 32,74 EUR 25,86 EUR 6,88 EUR

• sklepa o občinskih priznanjih za leto 2021:
 ― „PLAKETA“ Občine Makole se podeli 

ALOJZU MLAKERJU za uspešno delo na 
področju kulture in turizma ter za aktivno 
sodelovanje pri razvoju Občine Makole.

 ― „PRIZNANJE“ Občine Makole se podeli 
BRANKU STERNADU za vidno dolgoletno 
in uspešno delo v različnih društvih na po-
dročju kulture v Občini Makole.

 ― Obe občinski priznanji bosta javno pode-
ljeni na naslednji svečani prireditvi, ki jo 
bo organizirala Občina Makole.

12. redna seja občinskega sveta, 10.3.2021

Na tej seji so obravnavali:
1. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo na 
območju občine Makole

Občinski svet Občine Makole

2. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Makole.

3. Kadrovske zadeve:
• imenovanje člana sveta zavoda Knjižnice Jo-

sipa Vošnjaka: imenuje se Špela Pušaver
• imenovanje člana sveta zavoda vrtca Otona 

Župančiča Slovenska Bistrica: imenuje se Po-
lona Lončarič

• imenovanje člana sveta zavoda Zdravstveni 
dom Slovenska Bistrica: imenuje se Jurij Pla-
znik

4. Potrditev zaprte liste kandidatov za člane Ra-
zvojnega sveta regije Podravje

5. Mnenje Občine Makole k osnutkom pokrajin-
ske zakonodaje: pozitivno mnenje za Štajersko po-
krajino s sedežem na Ptuju.

6. Predlog spremembe števila svetnikov Občin-
skega sveta Občine Makole: predlog za 12 svetnikov 
z enotno kandidatno listo ni bil sprejet.

7. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov

8. dopisna seja občinskega sveta, 5.1.2021
Na tej so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Letni program šport Občine Makole za leto 2021
2. Program ljubiteljske kulture Občine Makole za 

leto 2021

Odgovori na vprašanja svetnikov, prispeli 
do 12. redne seje

1. Most Varoš
Andrej Galun: Vaščani Varoša smo že dolga leta 

izpostavljeni velikemu hrupu, ki ga povzroča promet 
preko mostu. Mostnice, ki so lesene oddajajo zvo-
ke, ki so zelo moteči za bližnje hiše. V nekaj letih 
strohnijo in jih je potrebno zamenjati, kar povzroča 
dodaten strošek za občino. V letu 2020 in proračunu 
za leto 2021 so se namenila sredstva za hidrološke 
analize in gradbeno dokumentacijo. Zanima me, 
kako daleč je z gradbeno dokumentacijo in pripravo 
dipa? Lahko vaščani Varoša računamo na izgradnjo 
v leto 2022?

Odgovor: Projektna dokumentacija je v izdelavi. 
Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v 
letu 2021. Po izdelavi projektne dokumentacije se bo 
pripravila tudi novelacija DIIP-a. Ali bo gradnja pred-
videna v letu 2022 je odvisno od višine potrebnih 
sredstev za investicijo in od sprejetega proračuna.

2. Odvoz stekla
Andrtej Galun:
Na lanski 8. redni seji smo skupaj s predstavniki 

Komunale ugotovili, da niso vrečke primerne za stek-
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lo. Ali je na vidiku kakšna nova  posoda za zbiranje 
stekla? Občani se pritožujejo, da Komunala pobira 
samo steklenice in kozarce, ostanke polomljenega 
pohištvenega in gradbenega stekla pa ne. Kam se 
naj takšno steklo odloži?

Odgovor: V gospodinjstvih se zbira steklo oz. ste-
klena embalaža v lastni posodi ali zelenem zabojni-
ku z modrim pokrovom. Steklena embalaža se lahko 
zbira v lastni škatli, zabojniku,... Ta posoda se po pra-
znjenju nastavi nazaj, da se jo lahko ponovno upo-
rabi. V kolikor stranka želi, lahko kupi tudi zabojnik 
za ostalo, za steklo. Zabojnik se lahko kupi na CERO 
Pragersko ali naroči po e-pošti: odpadki@komunala-
-slb.si. Cenik je objavljen na spletni strani Komunale 
Slovenska Bistrica d.o.o. oz. na povezavi https://www.
komunala-slb.si/uploads/1/3/5/4/13544879/03._ce-
nik_ravnanje_z_odpadki_-_ostalo_-_2020_06_24.
pdf  .

V zabojnik za steklo SODIJO steklenice, kozarci 
živil, pijač, kozmetike, zdravil in druga steklena em-
balaža.

V zabojnik pa NE SODI okensko, kristalno, av-
tomobilsko in pleksi steklo, ogledala, steklo TV ali 
računalniških ekranov, steklo svetil, izdelki iz porce-
lana in keramike. Le- te je potrebno odpeljati v zbirni 
center oz. na odlagališče.

3. Varovalni pas ob vodotokih
Štefka Skledar: Kako zagotoviti prehoden varo-

valni pas ob vodotokih?
Obrazložitev: v tem „korona času“ se veliko ljudi 

sprehaja in za to so zelo primerna obrežja ob vodo-
tokih (Dravinja, Ložnica). Pri tem se opaža, da so po-
nekod le-ta težko prehodna, saj je varovani del ob-
režja (5 m od zgornjega roba struge), ponekod težko 
prehoden ali je preoran ali pa zapuščen.

Odgovor: Občinska uprava bo o posegih v va-
rovalni pas vodotoka obvestila koncesionarja za 
vzdrževanje vodotokov (VGP Drava). Čiščenje brežin 
vodotokov drugega reda (Jelovški potok, Ložnica in 
ostali potoki) je po Zakonu  o vodah dolžnost pri-
brežnih lastnikov. Na tovrstno obveznost  lastnikov 
smo na spletni strani občine Makole objavili obvesti-
lo Direkcije za vode. Dostopno na naslednji poveza-
vi:  https://www.obcina-makole.si/objava/369577 in 
https://www.obcina-makole.si/objava/364226 .

4. Razpis LAS Dobro za nas
Štefka Skledar: Lokalna akcijska skupina (LAS) 

Dobro je za nas  podaljšala javni razpis za izbor ope-
racij in sicer do 2. 4. 2021. Ali se bo Občina Makole 
prijavila na ta razpis?

Obrazložitev: v razpisu LAS Dobro gre izključno 
za operacije v urbanih naseljih (Makole, Poljčane, 
Rače, Fram in Slovenska Bistrica), zato ni možna pri-
java iz drugih okolij. Preučiti je potrebno možnost, da 

bi se v Makolah uredil prostor za rekreacijo za starej-
še (fitnes na prostem), morda večnamenski prostor 
(klub) za medgeneracijsko sodelovanje (delavnice, 
kjer se prenaša znanje od starejših na mlade), manjši 
park za domačine in turiste.

Odgovor: Občinska uprava trenutno pripravlja 
prijavo za ureditev prostora za rekreacijo za starejše 
(fitnes na prostem) na lokaciji med trgovino in malim 
igriščem. Prijavo nameravamo izvesti skupaj s Špor-
tnim društvom Makole, ki bi sodelovalo z izvedbo 
večjega števila delavnic za izvedbo vaj za starejše.

5. Ozelenitev trga Makol
Štefka Skledar: Predlagam, da se naredi načrt 

ozelenitve Makol z namenom prijaznejšega okolja 
tako za domačine, kot za turiste. Pa še kakšno klop 
bi lahko namestili.

Obrazložitev: lepo urejen trg v Makolah oziroma 
celotno naselje od šole do kulturnega doma tako re-
koč ne premore niti enega drevesa. Povsod samo 
asfalt in kamen. Poskrbeli smo za javno razsvetljavo, 
pozabili pa na drevesa. Res je, da živimo sredi nara-
ve, a veliko lepše bi bilo, če bi posadili kje kakšno 
drevo z določenim namenom (ob občinskem ali re-
publiškem prazniku, ob kakšni obletnici ali enostav-
no kot „darilo“ za zanamce).

Odgovor:  Občinska uprava se s pobudo strinja. 
Prosili bi, če lahko podate predloge mikrolokacij, 
kjer bi se to izvedlo, da se zadeva preuči. Iz naše 
strani predlagamo zasaditev mesta, kjer je stal Mu-
ngo. Bomo pa pobudo za zasaditev posredovali še 
vrtcu Makole in osnovni šoli.

Odgovori na vprašanja svetnikov z 10. re-
dne seje Občinskega sveta Občine Makole 
(30.9.2020)

1. Kanalizacija
Marjan Dovar: Na 10. redni seji sem podal ko-

mentar – vezan na pobudo 11.6 Kanalizacija. Ob-
činska uprava in inšpektor sta bila obveščena pred 
več kot 6 meseci. Prosim za pojasnilo, zakaj zade-
va še ni rešena?

Odgovor: Opazke oz. vprašanja glede izpusta 
kanalizacije so bila redno posredovana na uprav-
ljavca kanalizacije t.j. Komunalo Slovenska Bistrica, 
ki je dvakrat izvedla analizo. V obeh primerih je bil 
izvid neoporečen.

2. Škarpa Stranske Makole
Marjan Dovar: Zahvaljujem se občinski upravi, 

ker so v letošnjem letu uredili odvodnjavanje ob 
R3 688-1233 na škarpi v Str. Makolah. Ponovno se 
vprašam, zakaj je bilo potrebnega toliko časa? Žu-
pan, je namreč za to sanacijo izjavil, da se bo an-
gažiral, že pred tremi leti na vaškem odboru v Str. 
Makolah (sanacija je bila realizirana brez lastnega 
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finančnega vložka).
Odgovor: Težava z zaledno vodo je bila posre-

dovana v reševanje Medobčinskemu redarstvu in 
inšpektoratu občin Slovenska Bistrica, Poljčane in 
Makole, ki je preveril situacijo na terenu in o stanju 
obvestil CP Ptuj d.d. Trajanje postopka težko ko-
mentiramo, saj ni bil odvisen od občinske uprave.

3. Pesek
Marjan Dovar: Bilo je podanih veliko vprašanj 

- kam nameniti pesek iz cest R3 688-1233. Sam 
zagovarjam, da bi ta material zadoščal za ureditev 
do 1500 m tampona vaških cest. Mnenje občinske 
uprave je bilo – pesek je neprimeren, neodporen 
proti zmrzali in v državni lasti, mi smo samo sofi-
nancerji in nimamo pooblastil razpolaganja le s 
tem. Sam sem bil od začetka nasprotnega mnenja, 
točko pa sem izpostavil še na 10. redni seji. Ker je 
bilo jasno izraženo neodobravanje, bi rad slišal 
trenutno stališče in pojasnilo, kako je podžupanu 
uspelo organizirati 12 kamionov peska iz te ceste 
(na 10. redni seji je sam izpostavil) za ureditev ceste 
JP946801?

Odgovor: Občinska uprava je podala stališče, da 
izkopan material ni primeren za ureditev zgornje-
ga ustroja pred asfaltiranjem. Zaradi neustreznosti 
materiala je bil namreč material zamenjan z novim, 
ob rekonstrukciji državne ceste. Izkopan material 
ni zmrzlinsko odporen in kot tak je neprimeren za 
tampon. Ni pa podala stališča, da material ni pri-
meren za nasutje makadamskih cest za potrebe 
tekočega vzdrževanja. Občina oz. občinska uprava 
je večkrat podala pobudo na koordinacijah, da se 
material nameni občini za vzdrževanje cest, vendar 
se s tem nista strinjala investitor (DRSI) in izvajalec 
del, saj so imeli navodila, da se mora material od-
peljati na uradno deponijo. Na kakšen način je bil 
gramoz dodeljen posameznikom občinska uprava 
ne more komentirati.

4. Pločnik Stranske Makole
Marjan Dovar: Mesec dni je že od ustne privo-

litve (podane meni in g. Erkerju) s strani dveh la-
stnikov zemljišč, ob cesti R3 688-1233 (od table Str. 
Makole do začetka že zgrajenega pločnika s strani 
Poljčan). Prosim za informacijo, kako daleč je osnu-
tek pobude, ki ga je potrebno poslati na ministrstvo?

Odgovor: Pobuda za ponovno uvrstitev izgradnje 
pločnika v Str. Makolah je bila poslana na DRSI v me-
secu novembru 2020. Odgovora še nismo prejeli. 
. 900-1-2021-8- k točki 10 - odgovori na vprašanja 
občinskih svetnikov 11 seje Stran 3/3

5. Sanacija temeljev
Marjan Dovar: Leta 2012 se je v Makolah zgra-

dila vpadnica LC440502 (odsek Mesarič-Varžič). 
Hkrati se je postavila tudi varnostna ograja, a žal je 
bila sama izvedba temeljev nezadostna. Delna sa-

OBČINSKI SVET, ODBORI

nacija je sicer bila izvedena (par let nazaj) iz naslova 
bančne garancije. Dejstvo je torej, da je potrebno 
sanacijo izvesti v celoti. Kdaj se to planira?

Odgovor: Bančna garancija za projekt »Izgradnja 
ceste Varžič – Mesarič« je potekla 14. 09. 2017. Pred 
potekom garancije (poletje 2017) je bila preko nad-
zora TMD Invest d. o. o. naročena delna sanacija 
na armirano betonskih delih podstavka ograje oz. 
»škarpe« s strani izvajalca del Jožef Žolger s. p. Za 
izvedbo sanacije je bil pri podjetju Kema Puconci 
d. o. o. inženiring pridobljen in izdelan predlog za 
sanacijo poškodb, po katerem se je sanacija izved-
la. Na reklamiranem odseku se je sanacija takrat 
delno izvedla, saj lastnik zemljišča ob škarpi zaradi 
pridelkov ni dovolil izvesti v celoti predvidene sana-
cije. Zoper izvajalca del od 17. 09. 2019 nimamo več 
vzvoda za reklamiranje po potekli bančni garanciji.

6. Posede na cestišču
Marjan Dovar: V Makolah se je leta 2015 zgradi-

la čistilna naprava. Posledično so se naredile vidne 
posede na cestiščih. To je potrebno sanirati. Predla-
gam sanacijo v sklopu bančne garancije. Odgovor: 
Posedi po mnenju nadzora ne morejo biti predmet 
sanacije v sklopu bančne garancije, saj ti niso v 
takšni meri, da bi bila mogoča reklamacija.

11. redna seja Odbora za okolje, prostor in 
gospodarsko infrastrukturo (16. 12. 2020)

1. Kategorizacija cest

Tukaj gre je samo za tehnični popravek kategori-
zacije cest glede dejanske dolžine. Izjema je le cesta 
JP 946687 Vantur-Krošel, ki se briše iz kategorizaci-
je. Po zbranih podatkih je še vedno okrog 30% cest, 
ki še niso v lasti občine, oziroma pri njih še ni urejeno 
lastništvo. O tem bi se naj naredil elaborat stanja la-
stništva vseh kategoriziranih cest.

2. Beli most Ložnica:

Prišlo je do spremembe v projektu, saj pri novem 
mostu ne bo sredinskega stebra. Dela bi se naj zače-
la že v februarju. Narediti se mora elaborat obvoza 
in sanirati poškodovane ceste, po katerih se izvaja 
obvoz.

3. Asfaltiranje cest 2021

Razpis je bil izpeljan, pogodba z izvajalcem je 
sklenjena in vsa dela bi naj bila dokončana do 30. 6. 
2021. V načrtovana dela je zajeta tudi cesta v Strugu, 
ki je bila planirana že v letu 2020.

Po projektu RUNE, bi se naj optično omrežje v ob-
čini Makole „pokrilo“ z optičnim omrežjem iz smeri 
Stoperc.
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4. Razno
Pod to točko je bilo podanih veliko zanimivih pre-

dlogov, nekaj jih objavljamo.
1. Radarji
Preveri se naj informacija, da so imeli radarji, ki 

so merili hitrost v Pečkeh, napis Mestno redarstvo 
Ljubljana?

2. Pluženje pločnikov
Marjan Dovar in Stanko Jančič sta izpostavila 

problematiko pluženja pločnikov, saj so marsikje že 
poškodovani.

3. Drevesa
Marjan Dovar je predlagal podiranje dreves pri 

nekdanjem Mungotu.
4. Prostorski plan
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da se v pro-

storski načrt uvrstijo sledeče stvari:
• Na relaciji Pečke Mostečno naj se predvidi dru-

gi red hiš Stran 3/4
• Razširijo se naj zelene površine v Pečke
• Razširi se naj stavbno zemljišče v Pečke proti 

Kamenkam
• V Pečke se naj razširi stavbno zemljišče proti 

Makolam do transformatorske postaje.
• Pri Roki se naj nasproti Iskre predvidi cona za 

šport in rekreacijo, nato obrtna cona, pod sam hrib 
pa se naj omogoči stanovanjska gradnja

• V Makolah se naj razširi prostor za šport in re-
kreacijo, tako da bo omogočeno veliko igrišče pod 
pokopališčem

• Zemljišča pod vrtcem se naj delno namenijo za 
stanovanjsko poselitev

• Razširi se naj stavbno zemljišče iz Makol proti 
Kovačičem na obeh straneh ceste.

K temu sta bila dodana še dva predloga:
-predvidi se naj nova cesta od Marofa do Stran-

skih Makol (predlaga Stane Jančič)
-omogoči se naj postavitev glamping hiš (pred-

laga Marjan Dovar)
Igor Erker je pri tem opozoril, da je pri spremem-

bi prostorskega plana treba upoštevati poplavno 
karto reke Dravinje.
5. Investicije
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da želi za obdobje 

od 2018 do 2021 seznam z vrednostmi vseh investicij 
skupaj z vrednostmi sofinanciranj in kreditov.

1. Javna razsvetljava
Stane Jančič je opozoril, da je treba popraviti tri 

luči v Makolah.
2. Cesta mimo Mercatorja
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da ko se bo 

cesta pod pokopališčem izvedla, naj se razmišlja o 
uvedbi enosmernega prometa.

3. Mali most proti Makolam
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da se razširi 

mali most proti Makolam.

OBČINSKI SVET, ODBORI

Sonce pomladi, veselje in smeh,
imamo se radi, se vidi v očeh.
Sonce pomladi življenje budi,

skrita ljubezen se v strast prelevi.

Sonce pomladi se z roso igra,
pridi ukradi mi jutro srca.

Sonce pomladi, naravo budi,
barva poljane in klasje zlati.

Pepel in kri

Zala ptica vrh grmiča: Je pomlad!
Še vodica sred gozdiča: Je pomlad!
Beli cvet v zeleni trati: Je pomlad!

Z neba sončni žarki zlati: Je pomlad!

Danilo Gorinšek

4. Most Varoš
Andrej Galun je vprašal, kakšno je stanje z do-

kumentacijo za most v Varošu.
5. Remont
Marjan Dovar je vprašal, kaj bomo naredili z 

nekdanjo upravno stavbo na Remontu.
6. Cesta Makole
Marjan Dovar je dejal, da je potrebno urediti 

odvodnjavanje na cesti v Makole. Potrebno bi bilo 
izvesti drenažo.

7. Zastoj vode na cesti
Andrej Galun je opozoril, da zastaja voda na 

cesti nad čistilno napravo v Makolah. Podoben pro-
blem se pojavlja pri Vrabiču v Varošu.

8. Cesta Kamenke
Stanko Jančič je vprašal ali je dokončno ureje-

no, da se mora cesta v Kamenke po spravilu lesa 
očistiti s strani izvajalcev.

9. Cesta pri Turinu
Marjan Dovar je opozoril, da bi bilo potrebno ob 

cesti pri Turinu v Makolah izvesti drenažo v stari ka-
nal.

10.Cesta Pečke-Slovenska Bistrica
Stanko Jančič je dejal, da bi naj po njegovih in-

formacijah  Občina Slovenska Bistrica uredila cesto 
Pečke Slovenska Bistrica, do meje z Makolsko ob-
čino. Predlaga, da se ob izvajanju del v most za-
gotovijo še sredstva, da tudi mi pridemo do meje. 
Zdravko Krošl je povedal, da je predlog župana, da 
se uredi ta cesta do občinske meje.
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Vaški odbor Savinsko
Število prebivalcev: 103

Sestava: Mirko Šoba - predsednik, in člani Mario Štih, Miran Trantura in Petra Novak

Naša vas Savinsko meji z občino Majšperk s kate-
ro dobro sodelujemo, saj smo skupaj z njo in občino 
Makole pridobili javno razsvetljavo, katera pripomore 
k varnosti v prometu, ki je vse pogostejši. V letu 2019 
je bil sprejet odlok, da posamezni vaški odbor v občini 
Makole prejme 5.000€ sredstev za vzdrževalna dela.  
Vaški odbor Savinsko je s temi sredstvi opravil dela, ki 
so bila predlagana s strani vaščanov Savinskega, na 
sestanku Vaškega odbora. Želja vaščanov je bila, da 
se kraj označi s tablami Savinsko, s čimer se nam je 
uresničila dolgoletna želja. Prav tako smo poskrbeli za 
obiskovalce in pohodnike našega kraja, ki jih ni malo, 
ker smo na najbolj vidni točki v vasi postavili tablo s 
kažipotom s pomočjo katere se obiskovalec lažje ori-
entira. Opravili smo sanaciji plazu smer – Trantura in 
na povezovalni cesti Savinsko – Strug. Vaščani smo 
med seboj dobro povezni. Po predhodnem posvetu z 
vaščani smo v sklopu čistilne akcije občine Makole op-
ravili še vzdrževalna dela ob in na samih cestiščih kraja 
Savinsko (čiščenje muld, obrezovanje vej in propustov 
v dolžini cca. 3km). Čistilno akcijo smo zaključili s pri-

jetnem druženjem, saj 
so naši vaščani poskr-
beli, da smo se ob za-
ključku delovne akcije 
okrepčali z jedačo in 
pijačo ter tako nismo 
oškodovali občinske-
ga proračuna. V letu 
2019 smo izvedli naše 
tradicionalno srečanje 
vaščanov ob običaju 
postavitve majskega 
drevesa, katero moč-
no poveže krajane med seboj (kljub slabemu vremenu 
se nas je zbralo približno 70 ljudi), kar nam v letu 2020, 
zaradi epidemije Covid-19 ni bilo omogočeno. Upamo, 
da bomo v letu 2021 lahko nadaljevali s tradicionalnimi 
druženji in se s tem ponovno povezali med seboj ter 
spoznali tudi naše nove vaščane. Vaščani se zahvalju-
jejo občini Makole za odobrena sredstva v letu 2019.       

Mirko Šoba

Kažipot v Savinskem                                              Ena od številnih delovnih akcij

Tradicionalna veselica ob postavitvi majskega drevesa
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Vaški odbor Dežno pri Makolah
Število prebivalcev: 95 

Sestava: Danijela Dacinger - predsednica, in člana Uroš Pliberšek in Franci Kamenšek

Vaški odbor Stopno
Število prebivalcev: 88

Sestava:  Jernej Žunkovič - predsednica, in člani Primož Kovačič, Silvo Kovačič in Žan Dvoršak.  

Dežno pri Makolah  je gričevno naselje na obronkih  Haloz s 96 prebiv-
alci. Tako kot vse ostale vasi in kraji naše občine se tudi VO Dežno trudi 
z ureditvijo cest, čeprav zdaj v času korone ni bilo moč uresničevati vseh 
želja. A nam je uspelo s sredstvi, ki nam jih je namenila občina. Uredili 
smo namreč odcep ceste Sv. Ana-Lampret-Gril (po domace Čočkovec).  
Želja je še veliko, a verjamemo, da bodo prišli še boljši časi za ures-
ničevanje načrtov. 

Ker besede ne povedo veliko, temveč dejanja, se oglasimo, ko se 
bomo spet premaknili korak naprej v našem kraju. 

Danijela Dacinger

V letu 2020 nismo zaradi si-
tuacije s koronavirusom naredili 
ničesar, še čistilne akcije in po-
stavitve majskega drevesa nismo 
mogli izvesti zaradi ukrepov, ki še 
vedno veljajo. Posledično se tudi 
ostala dela niso izvajala. Namen 
je bil popraviti bankine, ki so se 
posedle. Tega projekta bi se lotili 
vaščani sami, v kolikor ne bi bilo 
teh ukrepov. Kaj drugega pa tako 
ne bi mogli izvesti, saj v letu 2020 
ni bilo sredstev za vaške odbore, 
namenjenih s strani občine, kot je 
bilo to v letu 2019. 

Prvi plan za leto 2021 je izvesti 
čistilno akcijo, ker je stanje sploh 
ob glavni cesti katastrofalno, saj iz-
gleda, da nekateri ljudje mislijo, da 
so travniki in njive smetišče. Upa-
mo, da bomo letos lahko postavili 
majsko drevo, tako kot smo ga v 
letu 2019 in vsa pretekla leta. Več-
je delovne akcije pa so predvsem 
odvisne od občine in od tega ali 
bo vaškim odborom namenila de-
narna sredstva, kot je bilo to pred-
stavljeno v letu 2019 na prvem 
sestanku vaških odbornikov in 
predstavnikov občine. Planov, ki bi 

jih uresničili z občinskimi sredstvi, 
je kar nekaj. Potrebno je sanirati 
kabel električne razsvetljave, ki je 
bil pretrgan v potoku in ga je tak-
rat zasilno saniral Elektro Babšek, 
potrebno je sanirati bankine, v 
planu je nasip ceste proti Župjeku, 
poškarpirati bi bilo potrebno breži-
no ob cesti proti Župjeku ... 

Nekateri naši načrti so bili s 
strani občine žal zavrnjeni, čeprav 
smo se vaščani strinjali glede in-
vesticije denarja oz. sredstev, ki 
nam jih je občina namenila ravno 
za tovrstna dela in sanacije v naši 
vasi. Določene sanacije in redna 
vzdrževalna dela pa morajo izvesti 
izvajalci, ki so za to pooblaščeni.

Jernej Žunkovič
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Vaški odbor Strug
Število prebivalcev: 58

Sestava:  Janez Jeza - predsednik, in člana Igor Krošel in Marjan Hajšek

Vas Strug leži pod pobočnim 
pomolom gričevja Savinskega, ki 
sega s severa v dolino reke Dravi-
nje. Površina meri 1,13 km/2 in leži 
na 275 m nadmorske višine ter 
ima okoli 58 prebivalcev.

Sredstva, ki so bila 2018 do-
deljena V. O. Strug v višini 5.000 
€ smo v medsebojnem dogovoru 
porabili za kanalizacijo in za od 
meritev zemlje na spodnji strani 
Struga, ki so se zaključile v letu 
2020. V lanskem letu smo pove-
zali cesto Strug-Savinsko. En del 
ceste je še vedno prekrit z maka-
damom, vendar je v primeru po-
žara ali pa kakšne druge naravne 
nesreče cesta prevozna v lepem 
vremenu.

V vasi si prizadevamo za več 
novitet. Že nekaj let si želimo, da 

bi obnovili obstoječi asfalt, ki ga 
je že načel zob časa. Dela za ob-
novo ceste so se že začela v dru-
gi polovici decembra 2019, a sta 
nas  prehitela zima in mraz. Sedaj 
čakamo na pomladne dneve, saj 
nam je bilo obljubljeno s strani po-
džupana g. Zdravka Krošla, da se 
dela nadaljujejo v letu 2021. Med 
tem časom pa je g. Alojz Gorčen-
ko podal pobudo, da bi nadaljeva-
li z gradnjo električnega kabla in 
optike. Ta je že napeljana do ele-
ktričnega transformatorja, ki stoji 
približno sredi vasi Strug. Sedaj 
smo sredi dogovora z gradnjo le 
te in upamo, da nam bo uspelo s 
položitvijo električnega kabla in 
optike, preden si seveda preplas-
timo asfalt. Seveda moramo v da-
našnjem času stremeti k uporabi 

tehnologije in novitet.
V prihodnje bi si vaščani želeli 

še več medsebojne komunikacije 
z Občino Makole - za kakšno novo 
pridobitev, ki je seveda dobrodoš-
la in jo že nestrpno pričakujemo.

Janez Jeza

Podjetni ljudje so eden izmed 
stebrov napredka vsakega okolja, 
pa naj gre to za lastnike podjetij, 
podjetnike posameznike ali tiste, 
ki se ukvarjajo z dopolnilno dejav-
nostjo na kmetiji.

Iz baze podatkov Ajpesa smo 
izbrskali nekaj podatkov o registri-

ranih, aktivnih podjetjih, samostoj-
nih podjetnikov in nosilcev dopol-
nilnih dejavnosti v občini Makole. 
Najbolj podjetni so v Pečkah (20 
registriranih), sledita Makole (13 
registriranih) in Štatenberg (13 regi-
striranih). Seveda se to število tako 
rekoč dnevno spreminja. V letu 

2020 je bilo 9 novih registracij, v 
letošnjih dveh mesecih pa še dve.

Dodali smo tudi tabelo o re-
gistriranih pravnih osebah v so-
sednjih občinah. V te podatke so 
zajete še nevladne organizacije 
(društva, zavodi, ustanove) in žu-
pnije.

Podjetništvo v Občini Makole

Makole 129
Majšperk 262
Poljčane 307
Slov. Bistrica 2405
Oplotnica 287
Žetale 61
Videm 304
Zavrč 55
Podlehnik 118
Cirkulane 119

Število vpisanih pravnih oseb
na dan 2. 3. 2021

Podjetja in podjetniki po registriranem sedežu
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Aktivna podjetja, samostojni podjetniki in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
registrirani na območju občine Makole ( na dan, 2.3.2021)
Vir: https://www.ajpes.si/prs/default.asp

Naselje Podjetje/s.p./dop. dejavnost Naslov/sedež Ustanovitelj 
/zastopnik

Datum 
registracije

Dežno pri Makolah (4) Aljoša Tovornik s.p., drugje nerazvrščene dejavnosti Dežno pri Makolah 10, 2321 Makole Aljoša Tovornik 17.10.2019

BAR “NOVA KOLODVORSKA”, JASMINA MESARIČ s.p. Dežno pri Makolah 71, 2321 Makole Jasmina Mesarič 28.07.2018

TESARSTVO FRANC KAMENŠEK S.P. Dežno pri makolah 29, 2321 Makole Franc Kamenšek 27.05.1994

Zaključna gradbena dela Andrej Leš s.p. Dežno pri Makolah 50, 2321 Makole Andrej Leš 24.12.2013

Jelovec pri Makolah (8) Aleksander Kavkler - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Jelovec pri Makolah 58, 2321 Makole Aleksander Kavkler 24.09.2020

AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA, IVAN PLAVČAK S.P. Jelovec pri Makolah 32, 2321 Makole Ivan Plavčak 26.03.1994

GOZDNA DELA BRANKO KLAJNŠEK S.P. Jelovec pri Makolah 20A, 2321 Makole Branko Klajnšek 01.10.1997

US IRENA S.P., FRIZERSKI SALON Jelovec pri Makolah 17C, 2321 Makole Irena Jus 15.04.1994

MARKO BRAČIČ s.p., IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA PROMETNE VARNOSTI Jelovec pri Makolah 57A, 2321 Makole Marko Bračič 01.10.2013

SPLOŠNO GRADBENIŠTVO, Boris Kovačič s.p. Jelovec pri Makolah 35, 2321 Makole Boris Kovačič 25.11.2013

ASA, inštaliranje, montaža napeljav in naprav, Aleksander Ajd s.p. Jelovec pri Makolah 8, 2321 Makole Aleksander Ajd 03.03.2020

Tomaž Hlade s.p., zemeljska pripravljalna dela in urejanje okolice Jelovec pri Makolah 41, 2321 Makole Tomaž Hlade 17.07.2018

Ložnica (7) AVTOKLEPARSTVO IN LIČARSTVO BOJAN ŽERAK S.P. Ložnica 33, 2321 Makole Bojan Žerak 06.10.2004

Danilo Lončarič s.p., poslovno svetovanje Ložnica 20C, 2321 Makole Danilo Lončarič 01.06.2020

KROVSTVO, DEJAN MLAKER s.p. Ložnica 6, 2321 Makole Dejan Mlaker 10.03.2014

MARČ - ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, MARJAN SIMRAJH, s.p. Ložnica 13A, 2321 Makole Marjan Simrajh 23.03.2006

MAT-LAN, ANDREJ KROŠEL s.p., MERITVE IN OBDELAVA PODATKOV Ložnica 6, 2321 Makole Andrej Krošel 02.04.2015

MIZARSTVO FIŠER, PAVEL FIŠER S.P. Ložnica 27, 2321 Makole Pavel Fišer 01.07.2003

TRANSPORT ŽNIDER, GREGOR ŽNIDER, S.P. Ložnica 23, 2321 Makole Gregor Žnider 05.08.2013

Makole (13) AVTOPREVOZNIŠTVO, KOREZ MILAN S.P. Makole 76, 2321 Makole Milan Korez 09.08.1995

Bar, Vid Skerbiš s.p. Makole 89, 2321 Makole Vid Skerbiš 20.10.2010

CNC OBDELAVA KOVIN, Martin Mesarič s.p. Makole 69, 2321 Makole Martin Mesarič 05.03.2020

Cvetličarna TINKA, Kristina Trefalt s.p. Makole 6, 2321 Makole Kristina Trefalt 10.10.2013

Dimnikarstvo Boštjan Trefalt, s.p. Makole 6, 2321 Makole Boštjan trefalt 05.12.2016

EKIPA3, računalniško programiranje, Gorazd Kunej s.p. Makole 47, 2321 Makole Gorazd Kunej 10.09.2018

Frizerski studio TATJANA, Tatjana Turin s.p. Makole 14, 2321 Makole Tatjana Turin 01.11.2012

MEBI, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o. Makole 47, 2321 Makole Mirjana Kunej 17.02.2004

PRVA ZANKA, dejavnost agencij v prometu z nepremičninami, d.o.o. Makole 91, 2321 Makole Polonca Doberšek 17.04.2009

ROJS SREČKO S.P.- “IZVOR-RAČUNALNIŠKI INŽENIRING” Makole 70, 2321 Makole Srečko Rojs 12.05.1994

Tanja Skale - samozaposlena v kulturi, urednica (redaktorica), producentka in pedagoginja Makole 31, 2321 Makole Tanja Skale 01.12.2015

ZASEBNA SPLOŠNA AMBULANTA SILVANA POPOV, DR. MED., SPEC. SPL. MED. Makole 28, 2321 Makole Silvana popov 11.07.2005

ZOBNA AMBULANTA MAKOLE MIROSLAV KOVAČIČ, DR. DENT. MED. Makole 28, 2321 Makole Miroslav Kovačič 11.07.2005

Mostečno (5) ALUM proizvodnja in trgovina d.o.o. Mostečno 19B, 2321 Makole Jožef Sagadin 06.12.1994

DENIS BERGLEZ, s.p., P & G TRANSPORT Mostečno 4, 2321 Makole Denis Berglez 12.09.2014

FRIZERSKA HIŠKA, Leonida Motaln s.p. Mostečno 26, 2321 Makole Leonida Motaln 01.11.2018

K - LOLA, POSLOVNE STORITVE, d.o.o. Mostečno 12, 2321 Makole Arlind Kokollari 18.09.2014

MARKO GAJŠT, s.p., RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ Mostečno 21, 2321 Makole Marko Gajšt 18.06.2016

Pečke (20) Administrativne in pravne storitve, Katarina Lepej s.p. Pečke 29B, 2321 Makol Katarina Lepej 01.01.2019

APOLONIJA, NEGA TELESA, POLONCA DOBERŠEK S.P. Pečke 15A, 2321 Makole Polonca Doberšek 02.03.2009

ASbateh, bazeni in tehnika, Andrej Skušek s.p. Pečke 41A, 2321 Makole Andrej Skušek 15.04.2019

Avto Jančič, servis motornih vozil, Robert Jančič s.p. Pečke 22, 2321 Makole Robert Jančič 01.06.2009

AVTOPREVOZNIŠTVO-GRADBENA MEHANIZACIJA, DUŠAN DOBERŠEK S.P. Pečke 49D, 2321 Makole Dušan Doberšek 19.04.1994

BAR MIHA, MIHAEL VANTUR S.P. Pečke 28, 2321 Makole Mihael Vantur 01.08.1998

BOGOMIR GAJSER S.P, MOTOKROS-SKI GAJSER 243, ŠPORTNE DEJAVNOSTI Pečke 62, 2321 Makole Bogomir Gajser 02.08.2012

DOMINIK TRANSPORT, mednarodni transport, d.o.o. Pečke 6, 2321 Makole Dominik Skledar 14.07.2016

ERKER ANA S.P., RAČUNOVODSTVO IN FINANCE Pečke 1A, 2321 Makole Ana Erker 04.05.1994

Geotekstil Alen Prevolšek s.p. posredništvo in izposoja igral Pečke 58A, 2321 Makole Alen Prevolšek 01.03.2021

GORMAK proizvodnja, inžinering, trgovina in storitve d.o.o. Pečke 3, 2321 Makole Katarina Čebular 26.11.1991

GT243, motokros in druge storitve, d.o.o. Pečke 62, 2321 Makole Bogomir Gajser 15.01.2016

M.N. TRANSPORT, mednarodni prevozi, d.o.o. Pečke 6, 2321 Makole Dominik Skledar 17.11.2014

Mitja Krapše s.p., računalniško svetovanje Pečke 43, 2321 Makole Mitja Krapše 12.04.2019

MKB-MONT, mehanska obdelava kovin, d.o.o. Pečke 5, 2321 Makole Anton Babšek 25.01.2021

MK-MONTAŽA, mehanska obdelava kovin in druge storitve, d.o.o. Pečke 5, 2321 Makole Cherkashina Tuyara 02.02.2015

ORPLAST ORODJARSTVO,KOVINOPLASTIKA, BRUSILSTVO STRIŽIČ SILVIJA S.P. Pečke 49A, 2321 Makole Silvija Strižič 22.02.1994

RAČUNOVODSKI SERVIS HELENA ERKER S.P. Pečke 10A, 2321 Makole Helena Erker 21.05.2004
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Vzdrževanje in popravilo vozil, Andrej Lampret s.p. Pečke 30C, 2321 Makole Andrej Lampret 20.06.2011

VZDRŽEVANJE VOZIL DANIJEL KRAPŠE s.p. Pečke 33, 2321 Makole Danijel Krapše 09.11.2020

Savinsko (2) DRAGAN KROŠL, s.p., POPRAVILO VOZIL PO TOČI BREZ LAKIRANJA Savinsko 38, 2322 Majšperk Dragan Krošl 22.07.2011

TOMONT, družba za zaključna gradbena dela in trgovino, d.o.o. Savinsko 38B, 2322 Majšperk Toni Tominc 20.09.2010

Stari Grad (7) GRD GRADBENA MEHANIZACIJA, ZDRAVKO KOLAR S.P. Stari Grad 38, 2321 Makole Zdravko Kolar 01.01.1995

Marko Skerbiš, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Stari Grad 73, 2321 Makole Marko Skerbiš 28.08.2018

Peter Dokl s.p., obdelava kovin Stari Grad 16B, 2321 Makole Peter Dokl 04.02.2021

SEM-AS, IZTOK LORBER S.P., VGRAJEVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA Stari Grad 4C, 2321 Makole Iztok Lorber 03.05.2017

STUDIO G.I.R.S. DESIGN SVETOVANJE IN PRODAJA OLIVER BUČEK S.P. Stari Grad 15C, 2321 Makole Oliver Buček 01.05.2004

TIBEX, storitve, d.o.o. Stari Grad 34, 2321 Makole Tomaž kukovec 21.08.2012

ZELENI TURIZEM, ŽAN VOVK s.p. Stari Grad 83, 2321 Makole Žan Vovk 17.09.2009

Stopno (5) HORIZ8, internetna prodaja, Marcel Ternovšek s.p. Stopno 17, 2321 Makole Marcel Ternovšek 21.10.2017

LIOPI, podjetje za mednarodno trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o. Stopno 1, 2321 Makole Štunf Andrej 23.10.2019

NOVAK BOŠTJAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Stopno 16, 2321 Makole Boštjan Novak 03.03.2011

Peter Avguštin s.p., Specializirana gradbena in višinska dela Stopno 14A, 2321 Makole Peter Avguštin 03.08.2017

Tatjana Gajser - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Stopno 11, 2321 Makole Tatjana Gajser 27.10.2015

Stranske Makole (5) Boštjan Strižič s.p., Tehnično svetovanje Stranske Makole 5, 2321 Makole Boštjan Strižič 06/10/20

DEJAN VRBEK, s.p., MONTAŽNE IN DRUGE STORITVE Stranske Makole 21, 2321 Makole Dejan Vrbek 12/12/14

G - MONTAŽA storitve in trgovina d.o.o. Stranske Makole 3B, 2321 Makole Roman Sagadin 13.05.2011

G-MONTAGE PRO trgovina in storitve d.o.o. Stranske Makole 3B, 2321 Makole Roman Sagadin 11/02/19

G-MONTAŽA, Roman Sagadin s.p., Zaključna gradbena dela Stranske Makole 3B, 2321 Makole Roman Sagadin 16.06.2020

Strug (2) MIZYAL trgovina in storitve d.o.o Strug 14, 2321 Makole Karabiber  
Nacaroglu Mizyal

22.07.2010

PMW, PROIZVODNJA IN MONTAŽA CEVNIH INŠTALACIJ IN KOVINSKIH  
KONSTRUKCIJ, BOGOMIR PIVEC, s.p.

Strug 1, 2321 Makole Bogomir Pivec 01/08/20

Štatenberg (13) AVTO VIP AVTO VZDRŽEVANJE IN POSREDNIŠTVO ZVONE PEPELNAK S.P. Štatenberg 54A, 2321 Makole Zvone Pepelnak 01/02/05

Damjan Skušek s.p., bazenska tehnika Štatenberg 79, 2321 Makole Damjan Skušek 01/04/18

DROSK SILVESTER s.p., ZEMELJSKA PRIPRAVLJALNA DELA Štatenberg 56A, 2321 Makole Silvester Drosk 09/09/14

ELEKTROINSTALACIJE PETER PIŠEK s.p. Štatenberg 57A, 2321 Makole Peter Pišek 13.11.2012

FALCOPA trgovina in storitve d.o.o. Štatenberg 88, 2321 Makole Boštjan Plaznik 13.05.1993

Gostinstvo dvorec Štatenberg Peter Kociper s.p. Štatenberg 86, 2321 Makole Peter Kociper 07/10/11

GRADBENA MEHANIZACIJA, ŠTERN BOJAN s.p. Štatenberg 53, 2321 Makole Bojan Štern 29.12.1997

Igor Pepelnak - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Štatenberg 84, 2321 Makole Igor Pepelnak 03/11/17

ISKRA-RELEJI tovarna relejev d.d. Štatenberg 88, 2321 Makole Boštjan Plaznik 18.09.1992

MUŠIČ ALBIN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Štatenberg 48A, 2321 Makole Albin Mušič 17.02.2006

POROČNI SALON BELA GROFICA, izposoja poročnih oblek, Vesna Kociper s.p. Štatenberg 89, 2321 Makole Vesna Kociper 01/03/19

ŠTATENBERG turistično gostinsko podjetje d.o.o. Štatenberg 89, 2321 Makole Vladimir Leskovar 18.02.1991

Z.G.D. Andrej Rus s.p., zaključna gradbena del Štatenberg 1, 2321 Makole Andrej Rus 01/09/20

Skupaj: 91

Podjetja in podjetniki po vrsti organizacije
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Na šoli smo vsi komaj čakali, da mine leto 2020. 
Slovo od njega, za našo 145 let staro šolsko zgradbo, 
ni bilo lepo. Potres, 29. 12. 2020, ki je bil okoli 12.21 
z epicentrom na Hrvaškem, je povzročil razpoke na 
hodnikih in sicer na mestih, kjer je stik med staro šolo 
(iz leta 1876) in prizidkom (iz 1970).

 
Razpoke na hodniku v prvem nadstropju

Pogumno in polni pričakovanj smo stopili v leto 
2021. V drugem valu epidemije smo bili bolje prip-
ravljeni na izobraževanje na daljavo. Na šoli smo 
lahko vsem učencem, ki so potrebovali računalniško 
opremo in internetno povezavo, s pomočjo uspešnih 
prijav na razpisih ali z donacijami, pomagali. Vsi smo  
nestrpno čakali ponovno odpiranje šol. Na naše učen-
ce je čakala povsem nova kuhinja in jedilnica. 

Celoten kolektiv je odgovorno pristopil k vrača-
nju učencev v šolo. Vsi zaposleni, ki še niso preboleli 
covida, se redno tedensko testirajo v Poljčanah, 9. 3. 
2021 pa se jih je 70% cepilo s prvim odmerkom cepi-
va. Tudi večina staršev je svojim otrokom razložila nuj-
nost spoštovanja ukrepov in lahko se pohvalimo, da 
na šoli nimamo  večjih težav z nošenjem mask, ohra-
njanjem razdalje, dela v mehurčkih in skrbi za zdravje 
vseh nas.

 
Prvo testiranje zaposlenih v Poljčanah, januar 2021

Nova kuhinja in jedilnica, ki sta  zrasli v drugi po-
lovici napornega in posebnega corona leta 2020, je 
pripravljena čakala kar do 26. januarja 2021, ko so se 
lahko k pouku v prostore šole vrnili učenci prvih treh 
razredov in kot prvi preizkusili uporabnost prenovlje-
nih kletnih prostorov. Veselje vseh, učencev in zapo-
slenih, je zelo veliko. Čakamo na čas, ko vas bomo 
lahko povabili med nas in vam pokazali, kako srečni in 
polni hvaležnosti smo do naše ustanoviteljice Občine 
Makole in vseh, ki so pri tem delu sodelovali. 

Tudi pri kosilu na varni razdalji

Drugi prvi šolski dan

Spomladi so dekleta kot oblaki:
vihrave, kuštrave so in visoke.

Mežikajo, porednice, prek rame,
a seči sme le veter jim pod roke.

Ivan Minatti
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Kuharica Anica in pomočnica Ines sta končno dobili 
ustrezne delovne pogoje

Učenci 1. razreda so o novi kuhinji in jedilnici za-
pisali:

• Všeč mi je delilni pult in pladnji. (Val Vantur)
• Všeč so mi umivalniki na senzor. (Jakob Kovačič)
• Rad imam nove kuharice, ker dobro kuhajo. 

(Jure Žunkovič)
• Všeč mi je, ker si roke umivamo v jedilnici. (Ani-

ka Pišek)
• Stoli in mize so primerne velikosti za nas. 8Jaša 

Drosk)
• Stene so lepe, ker so barvne. (Zoja Ačko)

Dušo šoli dajejo učenci in predani zaposleni. Z 
vrnitvijo otrok v šolo se je v vseh znova prebudila ve-
lika ustvarjalna žilica, inovativnost, estetika in medse-
bojno sodelovanje.

Način pouka so osmošolci pod vodstvom učitelja 
biologije, dr. Andreja Šafhalterja, predstavili študen-
tom Pedagoške fakultete. Delo v učilnici v naravi je 
bilo kot nalašč za ta coronski čas.

Osmošolci pri delu v učilnici v naravi
Učenci pridno ustvarjajo v jutranjem varstvu, po-

daljšanem bivanju in pri samem pouku. Nič jim ni tež-
ko, samo veseli so, da so lahko v šoli. 

Pustne maske

Izdelki učencev izbirnega predmeta Likovno snova-
nje

In kot je zapisal Ernest Hemingway: »Ko pride pomlad, 
je edini problem, kje biti najsrečnejši.«

Prepustite se pomladnemu prebujanju in ostanite 
zdravi.

Ravnateljica Silvestra Samastur
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Od zadnjega tedna v oktobru so bili v vrtcu le tisti 
otroci, katerih starši so bili zaposleni in na delovnih 
mestih nepogrešljivi. Tako je bilo vključenih v našem 
vrtcu samo 34 % vseh otrok. Ministrica za izobraže-
vanje Simona Kustec je dejala, da je vrtec odprt le za 
starše, ki „opravljajo nujne, za državo in družbo pot-
rebne dejavnosti in poklice“, kar je krog upravičencev 
za vključitev v vrtce precej zožil. Odločitev je bila v 
rokah županov, ki so za ukrep izvedeli iz medijev. Ven-
dar pa so  prav vsi župani iz občin Slovenska Bistrica, 
Oplotnice, Poljčan in Makol  dali zeleno luč, da je bil 
vrtec odprt za vse tiste otroke, katerih starši so zapos-
leni, ne glede na področje, kjer delajo. Starši so ob 
prihodu dali potrdilo o zaposlitvi in izjavo, da so otroci 
zdravi in to je bil pogoj za vključenost otrok. Že prvi 
dan, ko so se vrtci odprli za vse vpisane otroke je bila 
vključenost v vrtec že 77,3 % otrok. Zdaj obiskujejo 
vrtec že prav vsi otroci.

V času, ko so bili otroci večinoma doma, smo vsi 
strokovni delavci vrtca z družinami ohranjali stike, pre-
ko e-pošte, s pošiljanjem sporočil, telefonskimi pogo-
vori in nekateri tudi preko video klica. Na starše smo 
delovali pomirjajoče in z veliko optimizma.  Na spletni 
strani našega vrtca smo  pripravili pester nabor de-
javnosti, ki so jih lahko starši s svojim otrokom izvajali 
doma. 

Veselje ob snidenju je bilo za otroke in strokov-
ne delavke zelo čustveno. Drug drugega smo zelo  
pogrešali.  Srečni, da smo zopet skupaj, se veselimo 
vsakega novega dne zato, ker smo v vrtcu s svojim 
srcem. Vzgojitelji smo si izbrali poklic za katerega smo 
bili poklicani in ga z radostjo opravljamo. Drug druge-
ga potrebujemo, tako kot stisk roke, nasmeh in topel 
objem. Že samo dejstvo, da so nekateri otroci pogre-
šali vrtec tako zelo, da so jih morali starši peljati vsaj 
do objekta, nam veliko pove. Kot sreča v naključnih 
srečanjih na sprehodu ali v kraju samem.

Prve dni otroci kar niso želeli iz vrtca domov, kot 
da bi se bali, da se vanj ne bodo vrnili. Vsak oddelek 
otrok v vrtcu je v svojem »mehurčku« skupaj s svojima 
vzgojiteljicama. Dokler traja epidemija se otroci med 
oddelki ne družijo, zato pa jim znotraj oddelka priprav-
ljamo zanimive in prijetne dejavnosti. Tako smo se ob 

vrnitvi v vrtec posvetili dejavnostim, ki so spodbujale 
prijateljstvo in prijetno klimo v oddelku. Obnovili smo 
pravila in se veselili vsakega novega dne, ki nam bo 
prinesel prijetne izkušnje. Za pusta smo bili vsi mas-
kirani in zelo glasni  in zagotovo smo pregnali zimo.  

Starši in delavci vrtca bomo dosledno upoštevali 
ukrepe, vstopali z masko in si razkuževali roke, ob 
tem pa držali varnostno razdaljo med sabo. Želimo, da 
se naši vrtci nikoli več ne zaprejo. Prav zaradi tega je 
potrebno, da v vrtec prihajajo samo popolnoma zdravi 
otroci in da jih pripelje samo eden od staršev, ki je 
zdrav.

Ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bi-
strica Stanislava Stegne je na svoje delavce zelo po-
nosna, saj smo bili do sedaj prav vsi delavci na testira-
nju na korona virus negativni, ker smo s tem dokazali, 
da ravnamo odgovorno. Delavci vrtca se namreč vsak 
teden testiramo. Verjamemo, da bo tako ostalo tudi 
naprej. 

Marjeta Klajnšek

  
Gradili smo pajkovo mrežo

Vrtec je odprl vrata vsem  
vpisanim otrokom

Vrata vrtca so se v torek, 26.1.2021 odprla po vsej Sloveniji  za vse vpisane predšolske otroke in tako je bilo 
tudi v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica in tudi v vrtcu Makole. Skoraj tri mesece so bili vrtci odprti le 
za tiste starše, ki so bili zaposleni. V tem času  je bilo večina otrok doma, brez stikov z vrstniki, brez druženja,  
brez uporabe igral na javnih mestih, brez vzgojiteljic. Nekateri starši so šele zdaj zaznali, kako je  potrebno, 
da je otrok vključen v vrtec, saj je bila skrb za njihove otroke štiriindvajset ur na dan izključno na njih samih. 
Strokovni delavci sicer niso bili z njimi fizično, so pa vzdrževali stike z njimi preko  staršev otrok in z mislimi 
na njih.
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Igra in učenje v vrtcu

  
Zimske radosti

  
Okrasili smo jelko

  
Veliko časa preživimo na prostem

  
Tudi najmlajši so pustovali

  
Pregnali smo zimo

  
Skuhamo kosilo po naročilu
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Knjižnica Makole je v času epidemije delova-
la okrnjeno – imeli smo prilagojen delovni čas, 
mogočena je bila brezkontaktna izposoja ali iz-
posoja pri pultu ob predhodnem naročilu gradi-
va, uporabniki niste smeli sami med police, nekaj 
časa je bila knjižnica tudi povsem zaprta. 

Vendar pa smo v tem času pospešeno vlaga-
li v nove vsebine, ustvarili smo knjižnični Youtube 
kanal, na katerem redno objavljamo, ves čas smo 
prisotni tudi na FB in v drugih medijih. Za nekajkrat 
se je dvignila izposoja elektronskih knjig na porta-
lu Biblos, od novembra 2020 pa je uporabnikom 
na voljo tudi izposoja zvočnih knjig v slovenskem 
jeziku, na daljavo s pomočjo mobilne aplikacije Au-
dibook.

Kljub vsem preprekam pa naši zvesti člani in 
obiskovalci knjižnice niso obupali. Prilagajali so 
se predpisom in knjižnico kljub vsemu obiskovali. 
Število obiskov in obiskovalcev je bilo v tem času 
presenetljivo visoko, več kot zadovoljiva pa je tudi 
izposoja gradiva. Hvala vam, da nam zaupate in da 
nas obiskujete.

Zaradi nenehnega spreminjanja epidemioloških 
razmer vam predlagamo, da ste pozorni na spre-
membe, ki jih ažurno objavljamo na spletni strani 
naše knjižnice, na FB in v Panorami.

V letu 2020 je Knjižnica Makole praznovala 10. 
obletnico obstoja, zato smo vsem članom, ki so se 
ali se bodo vpisali v knjižnico v letu 2021 podarili 
brezplačno članarino do konca leta 2021.

Dragi občani, vabimo vas, da se včlanite v knji-
žnico in se nam pridružite v uživanju ob dobrih knji-
gah.

Knjižnica Makole -  
naša in vaša zgodba

Delovni čas 
Knjižnice Makole: 
Letni:  
PONEDELJEK od 10.00 do 15.00
SREDA             od 13.00 do 18.00

Poletni:
SREDA         od 13:00 do 18.00 ( julij, avgust)
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Praznični decembrski dnevi so 
v letu 2020 minili precej drugače 
kot  običajno. Službeni zaključki, 
zabave, zaključne konference in 
še bi lahko naštevala, za vse smo 
bili prikrajšani. Prav pa je, da smo 
praznovali v okviru možnosti, ki ga 
ponuja čas Covid 19 virusa.

December je čas, ko obiščemo 
tudi tiste ljudi, ki jih čez leto redke-
je. Največkrat se izgovorimo, da 
nam časa za to vedno zmanjka. Pa 
nam ga res? Štiriindvajsetega de-
cembra sem skupaj s predsedniki 
Občinski odborov SDS Poljčane, 
Oplotnica in Slov. Bistrica ter s 
poslanko mag. Karmen Furman 
obiskala direktorico doma ostare-
lih Danice Potrč v Poljčanah. Naša 
želja je bila, da se spomnimo oskr-
bovancev doma v teh težkih časih 
in jih  obdarimo z  majhno pozor-
nostjo.  Z direktorico, Ivo Soršak,  
smo se srečali na dvorišču enote 

v Slovenski Bistrici ter ji predali 
dobrote pekarne Sternad in  več-
jo količino mandarin. Našega obi-
ska je bila zelo vesela in se nam 
v imenu oskrbovancev prijazno 
zahvalila. Med pogovorom nas je 
vseskozi opozarjala, da se naj pa-
zimo tega virusa in to na vsakem 
koraku. To je virus tisočerih ob-
razov. Zgodbe varovancev, ki so 
preboleli to zahrbtno bolezen so 
tako različne, da bi zlahka rekli, da 
imajo močno domišljijo.

V februarju smo imeli sejo IO 
SDS Makole, na kateri sem člane 
obvestila o delovanju odbora v 
novem letu, o dogajanju na ob-
činski ravni in svetniški skupini, 
predvsem pa o delovanju za nap-
rej. Sprejeli smo tudi pomemben 
sklep. V zahvalo PGD Makole, ki 
nam vedno omogočajo seje v nji-
hovih prostorih, jim bo OO SDS 
Makole podaril donacijo v vred-

nosti dvesto evrov.
Biti občinski svetnik ne pomeni 

samo, da greš na sejo in dvigneš 
roko. Moje mnenje je, da je veliko 
možnosti in načinov, kako poma-
gati. Na socialnem obrežju Face-
book sem zasledila objavo akcije 
zbiranja pločevink za malo Lano iz 
Brežnice. Poklicala sem vse svet-
nike v naši svetniški skupini, ki so 
bili takoj pripravljeni pomagati pri 
izpeljavi akcije v naši občini. Kako 
se bo akcija iztekla, bom napisala 
v naslednji številki Makolčana.

Mesec marec je čas, ko se na-
rava začne prebujati, čas prazni-
kov žensk, naših mamic, moški 
imajo svoj praznik. Ob tej prilož-
nosti, vam za to čestitam in želim, 
da vsak dan ne glede na datum, 
preživite kot praznik.

OO SDS Makole
Zlatka Dvoršak 

Občinski odbor SDS Makole aktivno  
v pomladne dni

Za belo ograjo ozelenelo je
tiho pomladno drevo
in srce vzdrhtelo je,
o, kako je bilo lepo!

Srečko Kosovel

Ko pride pomlad, je edini 
problem, kje biti najsrečnejši.

Ernest Hemigway

BITI 
ŽENSKA

Je privilegij
in je gonilo.

Žena,
mati,

hči materi,
še vedno skrbeči zate,

sestra,
prijateljica,

prijazna soseda,
šivilja,

medicinka,
učiteljica,

kuharica ...
Tudi ko ne nosiš delovne obleke

in si samo ženska,
ki kljub vsemu zmoreš.

Dušica Kores
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Preteklo leto in   že vse mesece letošnjega lahko 
rečemo, da je zares poseben čas. Čas, ko smo v večini 
doma in se ukvarjamo s stvarmi, ki smo jih že dolgo puš-
čali za čas po tem. Turistično društvo Makole je bilo v 
tem času zelo upočasnjeno pri različnih dejavnostih, saj 
se dogodki, ki smo jih v planu našega dela za leto 2020 
predvideli, niso smeli zgoditi, druženja smo odpovedo-
vali enega za drugim. Makolski Lodn je moral zapreti 
vrata. Vendar smo v društvu bili vseeno aktivni in se tru-
dili, da bi zastavljeni plan nekako uresničili. Predvidene 
delavnice smo izvedli virtualno in tudi druge aktivnosti 
smo izvajali v omejenem, dovoljenem številu. Tradici-
onalni novoletni pohod smo letošnje leto začeli preko 
Boča v individualni izvedbi. Organizirali smo dogodek 
Idi v Makole ob kulturnem prazniku 8.februarja, pre-
ko YouTube, kjer ima Turistično društvo Makole svoj Yo-
uTube kanal pod imenom Idi v Makole. Tukaj si lahko 
ogledate celotne zgodbe preteklega in letošnjega leta 
in seveda tudi kulturno prireditev.

V lanskem letu nam je uspelo kljub vsemu izpeljati 
veliko pridobitev za TD Makole, vsa društva v občini Ma-
kole in za samo Občino Makole, nakup šotora S podpo-
ro makolskih društev smo se prijavili na razpis Občine 
Makole za sofinanciranje investicij in bili uspešni. Tako 
smo pridobili sredstva v vrednosti 8.000 eurov za na-
kup šotora v vrednosti 13.600 evrov. Ostali delež, 5.600 
evrov, smo zagotovili sami s pomočjo donatorjev. Le-
-tem bi se radi zahvalili:

• BUTAN PLIN D.D. 080 1115
• SUZI D.O.O.
• PGD MAKOLE
• ETNOLOŠKO DRUŠTVO LOŽNICA
• SAGADIN D.O.O
• LOVSKA DRUŽINA MAKOLE
• DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MAKOLE
• GRADBENI BIRO BORIS KODRIČ S.P.
• ALUMINIUM KETY EMMI D.O.O.
• FLAWLESSCODE D.O.O. 

Za ta nakup smo se odločili kar z določenim razlogom. 
Iz izkušenj prejšnjih let nam je še vedno blizu pomembna 
ovira za izvedbo prireditev - namreč vreme je bilo nema-
lokrat vprašljivo;  tudi, če je bilo lepo in vroče, smo vse 
naokrog iskali dežnike, da smo lahko Makolski trg osen-
čili in s tem gostom zagotovili prijetnejše vzdušje. 

Imamo streho na makolskem trgu!
Novi šotor nam bo zares olajšal delo in se že zelo 

veselimo prve prireditve, še posebej po tem predol-
gem »sušnem« letu.

Ker pa je sedaj mesec marec, posvečen dekletom, 
ženskam in materam, dodajam pesem naše pesnice in 
občanke Danijele Dacinger  ter jim vsem ob prazniku v 
imenu Turističnega društva Makole, čestitam in  želim 
še naprej veliko zdravja ter ustvarjalnosti.

  Romana Sagadin TD Makole

PESEM ZA VSE MAME
Tako nežna kot metulja so krila
je njena ljubezen do vseh nas.
Kot Angel nad nami razpre svoja krila
v milino ljubezni obdan je njen glas.

Varno nas vodi po poteh življenja,
kamor stopa vsak naš korak.
V duši skrita so njena hotenja,
želja je tiha, naj bo varen korak.

Brezčasna je ljubezen mame,
ki ljubi srčno nas čez vse.
Moč, ki niti čas ji ne vzame 
lepote srca, ki ji bog namenil jo je.

Šotor
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Če ljudem ne daš informacije 
o tem, kje in kaj imaš za ponudit, 
te „najdejo“ samo tisti zagnanci, ki 
iščejo skrite kulturne in naravne 
lepote na podlagi javno dostopnih 
informacij (Google, turistični vod-
niki....). Turističnih zanimivosti je 
res veliko po naših krajih, a čas je 
tisti, ki nam je odmerjen in ga mo-
ramo dobro izkoristiti. Vsak dan 
ga je manj in manj. Zaradi tega je 
„škoda“, če ga zapravljamo s tem, 
da neko stvar iščemo z „lučjo pri 
belem dnevu“.

Razglednica »Pridite v Makole«
Turistom moramo ponuditi 

vsaj osnovne informacije o naši 
turistični ponudbi. Morda je to po-
membno še posebej sedaj, v teh 
negotovih, korona časih. Tega se 
zavedamo v turističnem društvu 
Štatenberg in to že od vsega za-
četka našega delovanja. Do sedaj 
smo izdali že 4 zloženke, 5 razgle-
dnic in dva videa. Zadnjo razgle-
dnico smo izdali januarja 2021 z 
naslovom „Pridite v Makole“. Na 
njih so naši „paradni konji“ turiz-
ma: občinsko središče Makole s 
trgom in cerkvijo Svetega Andre-
ja, baročni dvorec Štatenberg, 
10,5 km dolga pot Forma viva 
Makole, jama Belojača -najdaljša 
kraška jama na Štajerskem in slap 
Šoštarica. Pomislili boste, a to ni 
vse! Seveda ni, a na razglednici je 
prostor zelo omejen.

Zloženka »Dobrodošli v Mako-
lah«

Januarja 2021 smo tudi izdali 
zloženko z naslovom „Dobrodošli 
v Makolah“. V njej smo predstavili 
vseh 13 občinskih naselij z osnov-
nimi podatki in napotki za turiste. 

Turistično društvo Štatenberg:  
promocija turizma, delovne akcije, 
napovedani obiski ...

DRUŠTVA

Zloženka je prav gotovo zanimi-
va tudi za domačine, saj prikazu-

je vse kraje z osnovnimi podatki. 
Lahko smo ponosni, da imamo 
turistu marsikaj za ponudit, od na-
ravnih do kulturnih lepot. Pri tem 
pa so najpomembnejši ljudje (saj 
poznate slogan Turistične zveze 
Slovenije: Turizem smo ljudje!), ki 
stopijo v neposreden stik s turisti. 
Danes so v ospredju zgodbe, ki 

jih živimo in ne izmišljene propa-
gandne vsebine. Verjamemo, da 
so v naših krajih tako rekoč ne-
izčrpne možnosti za razvoj turiz-
ma, ki bo povezan z našo domačo 
ponudbo pridelkov in izdelkov. 

Delovne akcije na dvorcu Šta-
tenberg
Kljub zimskemu času, pa naše 
društvo ni počivalo. V mesecu fe-
bruarju smo izvedli kar tri manjše 
delovne akcije okrog dvorca Šta-
tenberg ter tako opravili čez 50 
prostovoljnih delovnih ur. Še kaj 
malega moramo postoriti okrog 
dvorca in pripravljen bo na le-
tošnjo turistično sezono.

Napovedan obisk
V okviru projekta Kulturni in na-
ravni biseri Pohorja, Dravinjske 
doline in Haloz je napovedan 
obisk  dne, 27. julija 2021. Takrat 
bi si avtorji in turisti ogledali dvo-
rec Štatenberg , Bernadekovo do-
mačijo, trg Makole, vhod v rudnik 
Šega in jamo Belojačo. 

Štefka Skledar,
predsednica TD Štatenberg
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Leto 2020, ki je za nami, v glasbenem smislu ni bilo kaj dobrega za nas glasbenike, ki v normalnih letih 
vikende ali pa tudi večere med tednom preživimo z glasbo in med ljudmi. Zadnji koncert glasbene skupine 
Gemaj je bil točno 8. marca 2020 v naših Makolah, ki ga že 12 let zapored, od leta 2009 imenujemo «Dekle, 
ženska, mati,… Od tiste nedelje naprej so glasbeni odri ostali brez naše in tudi glasbe nasploh.

Se vrnili bodo zlati časi!

Nekaj časa je bil glasbeni molk 
nekaj povsem novega. Tedni, me-
seci, zdaj že skoraj leto brez glas-
be, brez obleke, ki nas naredi za 
glasbeno skupino. Zdaj postaja že 
vse skupaj realnost.

Mogoče je čas za ustvarjanje. 
Že, že… le, da je energija v času 
aktivnih nastopov in ko smo iz 
dneva v dan vpeti v razna doga-
janja okoli glasbe, čisto drugačna 
kot v teh epidemioloških časih.

Pa vendar.
V predalu sem poiskal besedilo 

pesmi, ki je bilo napisano že spo-
mladi 2020. »Kdo vzel nam lepe 
je nedelje?« Tudi pred tem časom 
torej, ni bilo vse tako kot se zdi, 
da je zdaj vse narobe. V besedilu 
sem opisal življenje naših dedkov, 
ki so dan v tednu z imenom ne-
delja poznali ravno po tem, da je 

bil ta dan namenjen počitku. Dan, 
ko se je oblekla bela srajca in so 
obiskali svojo farno cerkev. Dan, 
ko so se po maši gospodarji naših 
kmetij srečali v vaški gostilni in se 
dogovorili to in ono. 

Trenutno se nagibamo k za-
menjavi naslova pesmi: »Se vrnili 
bodo zlati časi!«. S tem imenom se 
strinjava oba z avtorjem melodije 
Martinom Juhartom. 

Pesem smo morali posneti 
na daljavo, tako kot smo morali 
posneti vse nastope. Od raznih 
proslav do vseh virtualnih koncer-
tov. Vsak muzikant s svojim tele-
fonom na svojem domu posna-
me, pošlje tehniku, ki vse skupaj 
zmontira in na koncu nastanejo 
posnetki, ki so takšni kakršni pač 
so. Vseeno se je našlo dobro na-
domestilo, v tehničnem smislu, da 

se lahko glasba zaigra na daljavo.
Ravno tako je nastal naš vide-

ospot za pesem: »Se vrnili bodo 
zlati časi«. Predlagam, da si ga 
sami ogledate na You Tube kanalu 
glasbene skupine Gemaj.

Glasba bo ostala. Kdaj bodo 
odri spet tisto, kar so bili, ne ve 
nihče. Peli bomo v krogu družine, 
med izbranimi prijatelji ali pa ob 
nedeljah v belih srajcah praznova-
li Gospodov dan.

Kulturno društvo Gemaj je le-
tos imelo svoj občni zbor (na da-
ljavo) in veseli nas dejstvo, da se 
nas je letos zbralo pod streho na-
šega društva, 25 članov. 

Še bomo kulturno peli in se 
lepo imeli! 

Boštjan Pušaver
Kulturno društvo Gemaj

Hej, ali slišiš?
Šušljanje v travi,

prinaša vam novico,
da je zima mimo.

May Fenn

V loki za reko
je taka pomlad:

deklica šla je cvetje brat,
komaj do veje dvigne roko
že se ji prsti vsi razcveto.

Oton Zupančič
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Zimski čas, ki ga v svoji podobi 
prinese zima je tudi lep. Ribniki so 
večina zaledeneli, kar pomeni, da 
je čas mirovanja. Hitro bo pomlad, 
ki nam bo prinesla nova vzdrže-
valna dela na ribniku Štatenberg. 
Sedaj, ko smo toliko postorili na 
samem ribniku  pa je čas, da se 
ribiči začnemo družit v ribolovu. 
Ribnik smo kar dobro napolnili s 
krapovci, kar pomeni, da bomo 
člani ribiči lovili ribe po sistemu 
ujemi -  izpusti.

»Dober prijem!«
Predsednik RD Pečke 

Miran Trantura

Ribiško 
društvo 
Pečke

Ribnik, preden smo ga prenovili.

Sedanja podoba ribnika v zimskem času

Slika iz leta 1961,  ko je bilo še tukaj kopališče.

Mlado cvetje, ptičji spevi,
vroča srca, sončni dnevi,

blesk v očeh … ja, prav zares -
pomlad je predogled nebes.

Andreja Šuštar
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Ljubiteljski kipar, Ivan Dvor-
šak je pred malo več kot 20 leti 
iskal med haloškimi griči kraj, kjer 
bi imel počitniško hišo, poleg pa 
tudi atelje za ustvarjanje. Po na-
ključju je prišel tudi v Dežno pri 
Makolah. »V trenutku sem ugoto-
vil, da je to kraj, ki sem ga iskal,« 
je začel postavni možak s proni-
cljivim pogledom. »Sem smo se 
priselili leta 2000,« razlaga kipar 
Ivan in z zadovoljstvom pove, da 
imajo sedaj tukaj družinsko hišo 
v kateri je uredil umetniško bo-
gat razstavni prostor – GALERIJO 
DVORŠAK. Z ženo in s tremi že 
skoraj odraslimi otroki dajejo živ-
ljenju tod okrog dinamiko in so 
neskončen vir pozitivne energije. 
»Ko sem bil še v Mariboru, se je 
veliko znancev čudilo moji odloči-
tvi. Pravili so, kaj boš s tem, kdo bo 
prišel v takšen odročen kraj, zakaj 
počneš neumnosti. Nisem jih pos-
lušal in danes vidim, da sem imel 
prav. Ko sem razmišljal, kako bi pri-
vabil ljudi, me je prešinilo - do sem 
bomo naredili umetniško pot,« 
razpreda idejni oče mednarodne-
ga kiparsko-slikarskega simpozija 
Forma viva Makole. »V mladih le-
tih sem delal v kovačiji v Rušah, 

kjer sem spoznal delo kovačev, 
ki so znali narediti tudi umetniške 
izdelke. Takrat se je porodila želja 
po ustvarjanju; začel sem s sveč-
niki, nadaljeval pa sem predvsem 
z ribami. Podobo ribe sem med 
drugim postavil pred akvarijem v 
mariborskem parku,« razlaga kipar, 
ki je imel svojo prvo samostojno 
razstavo v Domu Danice Vogrinec 
v Mariboru. Sledile so razstave po 
vsej Sloveniji in tudi v tujini, saj se 
je v več kot 40 letih ustvarjalnega 
dela nabralo čez 100 razstav.

Porajajo se nove ideje
 »Kot ljubitelj umetnosti sem že-

lel kraju, ki je mene in mojo družino 
hvaležno sprejel, nekaj vrniti. Zato 
sem z zamislijo o haloški forma vivi 
začel pri občinskih predstavnikih 
ljudstva,« mi razlaga kipar Ivan. 
»Leta 2002 je Dežno spadalo pod 
občino Slovenska Bistrica, zato 
sem se podal do župana občine 
in do predsednika KS Makole po 
podporo ideji o ustanovitvi kultur-
no umetniškega društva Forma 
viva. Vsi so bili zamisli naklonjeni in 
tako se je dejavnost FORMA VIVE 
Makole pričela prvi teden v sep-
tembru leta 2002,« dopolni začet-

Umetniška pot Ivana Dvoršaka -  
haloškega kiparja

Kipar podobo svojo na ogled 
postavi 

Del bogastva Galerije Dvoršak 

ke ustvarjalnih druženj umetnikov 
iz domovine in tujine. »Začetki so 
bili skromni. Gozdno gospodarstvo 
Slovenska Bistrica mi je ponudilo 
les za ustvarjalce skulptur in z ve-
seljem smo ga sprejeli. Prva leta je 
bil to naš glavni material za delo. 
Potem smo dodali čvrst haloški 
lapor in kar nekaj umetnin se raz-
kazuje obiskovalcem Forma vive s 
sivo, a natančno obdelano kamnito 
gmoto,« nadaljuje z razlago. Prav 
zaiskrijo pa se mu oči, ko doda: 
»Nas pa je malo spremljala tudi 
sreča, saj se je v najbolj pravem 
času pojavil glavni sponzor naših 
srečanj. To je bil Marmor Sežana in 
nam podaril ogromno marmornih 
¨skal¨ za sodelujoče kiparje. Tako 
zadnjih 10 let klešemo, dolbemo, 
brusimo v glavnem sežanski mar-
mor. Ampak kipi nastajajo tudi iz 
drugega okoliškega kamna, reci-
mo iz pohorskega granita ali trde-
ga apnenca iz bližnjega kamnolo-
ma.« Sogovornik pa me takoj še 
opozori, da udeleženci Forma vive 
uporabljajo tudi kovano železo in 
steklo. V vseh ustvarjalnih letih je 
pod rokami umetnikov iz 26 držav 
Evrope in sveta nastalo 212 skulp-
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tur na skoraj 10 km dolgi umetniški 
pohodniški poti po občini Makole. 

Forma viva povezuje
Z bolj resnim obrazom se zazre 

v daljavo in doda: «Seveda pa ni 
enostavno gostiti toliko ustvarjal-
cev iz različnih držav. A vendarle 
je občutek, ko je ustvarjalno dru-
ženje končano, enkraten in že zač-
neš razmišljati o naslednjem sre-
čanju. Pozabiš vse težave, ki so te 
spremljale in si vesel, da imaš mož-
nost zopet gledati naprej. Špica je 
bila nekako od leta 2010 do 2015, 
takrat je prišlo od deset do 15 ki-
parjev na posamezna srečanja. 
Zadnja leta jih je manj in tudi malo 
smo se preusmerili k mali plastiki,« 
pripoveduje sogovornik. »Domači-
ni so naše goste sprva sprejemali 
zelo spoštljivo, boječe, šele z leti 
so se jim upali bolj približati in se 
z njimi pogovarjati. V spominu nam 
je ostal dogodek, ko je en možakar 
prišel do našega kiparja na terenu; 
ni se mu upal približati; v rokah je 
imel vrček vina in kozarec. Kakšen 
meter od kamna, ki ga je umetnik 
obdeloval, je pogrnil prtiček, nanj 
postavil vrček z vinom in kozarec 
ter tiho odšel. To človeka gane,« 
se sogovornik zazre vame. »Tale 
naša Forma viva nas je v vseh teh 
letih resnično povezala med seboj 
– ustvarjalce, krajane, občasne obi-
skovalce, pa tudi celo občino,« po-
nosno doda Ivan Dvoršak.

Kiparji - udeleženci Forma vive Makole 2020 

Pogled naprej
 Razloži mi še, da bo v letu 2021 

podobno druženje kot leta doslej, 
da pa za 20 let delovanja Forma 
vive Makole pripravljajo večje, 
raznovrstno, zaključno srečanje 
ustvarjalcev. »Radi bi izdali knjigo 
s celotno zgodovine tukajšnje For-
ma vive in z naborom vseh udele-
žencev ter njihovih del skozi 20 let. 
Zaključili bi tako kot smo delovali; 
na različnih krajih po Sloveniji z raz-
ličnimi dogodki. To bo velik dogo-
dek za nas, za krajane, za občane 
in za vse, ki nas bodo obiskali. Na 
Forma vivo v Makole niso prihajali 
le kiparji, ampak vsako leto je bilo 
tudi več slikarjev. Eno leto jih je 
bilo kar 27. Tudi zanje smo priskr-

beli osnovni material, motive z ¨raja 
na zemlji¨ pa so obogatili s svojimi 
barvami. Njihova dela smo vedno 
podarili sponzorjem naših srečanj; 
kar jih je ostalo, so v arhivu naše 
galerije – Galerije Dvoršak,« mi raz-
laga človek, ki je v te haloške kraje 
prinesel veliko dodano vrednost v 
vsakdanjik tako domačinov kot šir-
še celotni občini Makole. Galerijo je 
Ivan Dvoršak ustanovil že v prvem 
letu delovanja Forma vive. Z leti se 
je zbirka bogatila tako s slikarskimi 
izdelki kot tudi z malimi plastikami. 
Če bo koga zanesla pot tod okrog, 
vredno si jo je ogledati, le najaviti 
se je potrebno malo prej. 

(Fotografije Milan Sternad)
Karolina Jarc

V sobivanju z naravo  
razvijati turizem in preživeti

V sodobnem svetu je turizem gospodarska panoga, ki prinaša velik delež v prihodek gospodarstva, saj turisti na 
ciljnih destinacijah trošijo lokalne produkte in tako spodbujajo gospodarsko rast. Vsaka država se tega zaveda in 
ponuja specifiko iz svojega okolja, ki najde zanimanje potencialnih obiskovalcev. Slovenija se zaveda ,da imam na 
tem področju velike možnosti-naravna raznolikost, relativno čisto in neokrnjeno naravo kot tudi urejeno infrastruk-
turo in še marsikaj. Občina Makole omenja v svojih načrtih in raznih programih razvoj turizma kot možnost razvoja 
za kraj. Na našem področju lahko ponudimo predvsem neokrnjeno naravo in kulturno dediščino.

 V tem kontekstu je potekal pogovor s sokrajanom 
Jožetom Vovkom iz Starega grada, ki je ustanovitelj 
družinskega podjetja Zeleni turizem. Podjetje danes 
zaposluje 3 ljudi, dejavnost je prevzel sin Žan Vovk. 
Domačija Vovkovih leži na hribu in vsa kmetijska po-
vršina je hribovita in kot taka nič kaj prijazna za obde-

lavo. V takšnih težkih pogojih so se Vovkovi pred več 
kot desetimi leti odločili, da se bodo ukvarjali s turiz-
mom. V prvi fazi kot dopolnilna dejavnost, nabavili so 
turistični vlakec, ki se je pokazal za pravo naložbo, saj 
je v tem času prevozil veliko obiskovalcev, ki so prišli 
v naše kraje. Jože pa ni prevažal gostov samo v do-
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mačem okolju, ampak tudi širše na lokalnem podro-
čju. Vsekakor je bila to pogumna poteza za tisti čas, 
ker je bila pogojena s precejšnjim denarnim vložkom, 
vendar kot rečeno se je pokazala za upravičeno in je 
vsekakor vplivala na to, da so Vovkovi še odločneje 
stopili na svojo pot razvoja. Zaradi strmega terena so 
opustili klasično živinorejo in se usmerili v rejo drobni-
ce. Ta trend je bil v polpreteklem obdobju zelo popula-
ren, marsikdo je poizkusil s tovrstno rejo, a veliko jih je 
kmalu odnehalo. Ekonomska računica je neizprosna, 
pod črto velikokrat pokaže negativen izid. Težko je z 
rejo drobnice pridobiti toliko dohodka, da bi bilo do-
volj za pokritje stroškov, kaj šele za dodano vrednost. 
Seveda je slišati s strani države veliko lepih besed, 
kako se ohranja krajina in podobno, vendar kaj več 
od besed ni bilo ponujenega. Vovkovi so kljub temu 
vztrajali- rešitev vidijo v prodaji tržnih viškov doma, 
brez posrednikov. To pomeni, da vabijo turiste v do-
mačo okolje, kjer jim ponudijo domače pridelane dob-
rine. Ponudbo so nadgradili s štirimi glamping hišicami 
in eno večjo, ki nudi več udobja in so jo poimenovali 
pastirski stan. Objekti so grajeni 100% iz naravnih ma-
terialov, kot je ilovica in slama ter seveda les. Njihova 
vizija temelji na sobivanju z naravo, vzeti iz narave le 
toliko, kolikor lahko, da narava preživi. Kot zanimivost 
so postavili hotel za žuželke, saj se zavedajo, da so ko-
ristne pri opraševanju rastlin, zraven tega je objekt kot 
tak zanimiv na ogled in seveda tudi polno zaseden. 
In kaj še ponudijo gostu? Veliko, tako da nikomur ni 
dolgčas, da lahko čas aktivno preživi v naravi. Gostje 
imajo na voljo električna kolesa, lahko se ukvarjajo z 
lokostrelstvom, posebno doživetje je spanje v viseči 
mreži, v gozdu pod milim nebom. Možnost sprehodov 
v narave je veliko, za vsakega po meri. Gostje se lahko 
prehranjujejo v posebnem prostoru, če želijo, si hrano 
lahko pripravijo sami iz ekološko domačih pridelanih 
pridelkov. V načrtu imajo dopolnitev ponudbe s sav-
no in jakuzijem. V vsakem primeru je cilj Vovkovih, da 
zadržijo gosta čim dlje na tej destinaciji, zraven svoje 
ponudbe pa vključujejo še druge ponudnike iz tega 
področja, sodelujejo z dvorcem Štatenberg, z dru-
štvom Dravinsjke doline, z muzejem na prostem Ro-

 
 Dom za žuželke

  
Glamping hišic

gatec kot tudi z ostalimi lokalnimi društvi. Za uspešno 
trženje turističnih storitev je pogoj zraven zanimive 
ponudbe tudi marketing-propaganda. V ta namen so 
redni gostje turističnega sejma v Ljubljani –Alpe Adrija, 
turizem in prosti čas, oglašujejo se s svojim propagan-
dnim materialom in sodelujejo pri ostalih ponudnikih, 
ki izdajajo priložnostne brušure. Oglašujejo v medijih, 
Jože pove, da je njihovo ponudbo objavil celo avstrij-
ski časopis Kleine Zeitung, prisotni pa so tudi v lokal-
nih medijih. Seveda je vse to povezano s stroški, ven-
dar v danem trenutku ni druge poti do uspeha. Veliko 
truda in sredstev je potrebno , da se stvari premikajo 
v pravo smer. 

Vovkovi in vsi, ki se podajo na tako pot, bi priča-
kovali več konkretne pomoči s strani države. Jože z 
grenkobo pove, da je v bivši skupni državi bilo podro-
čje Haloz tretirano kot nerazvito in je kot tako imelo 
določene bonitete. Sedaj temu ni tako, kmetovanje je 
kljub neprimerno težjim pogojem izenačeno z ravnin-
skim delom. Prav tako je stroga in posledično draga 
davčna politika za produkte, ki jih tukaj tržijo za razli-
ko od drugih držav, na primer Avstrije, ki nudi bistveno 
boljše pogoje tistim, ki se odločajo, da bodo ohranjali 
težko dostopna področja. Potrebno je veliko volje, od-
povedovanja in zavesti, da je to tvoj dom, da so tukaj 
tvoje korenine, da vztrajaš in greš po svoji poti naprej. 
Ne glede na težave, ki jih ni malo in na drugi strani laž-
je življenje, ki se ti kaže sedaj v sodobni družbi. Jože 
je v pogovoru navrgel še zanimivo misel: «Ne obreme-
njuj se, zakaj imajo drugi, ampak razmišljaj, tudi jaz bi 
rad tako ustvaril!« Tega se pri svoji viziji drži, v okvi-
ru podjetja Zeleni turizem ponujajo roko sodelovanja 
vsem, ki to želijo in imajo skupne interese na področju 
lokalnega zelenega turizma. Veseli dejstvo, da je prev-
zel vodenje podjetja sin Žan, saj še vedno drži rek, da 
na mladih svet stoji. Temelji, ki so bili postavljeni pred 
desetletjem so trdni in ni dvoma, da bo vizija, ki je bila 
postavljena takrat kot vodilo za pot naprej, rastla in se 
razvijala tudi z mlado generacijo!

                Franc Žerjav



31

Makolčan Marec 2021PISMA BRALCEV

Približujem se sedemdesetim. 
OŠ Anice Černejeve sem obisko-
val v letih 1958 do 1966, nato pa 
odšel na Gimnazijo Tabor (II. Gim-
nazijo) v Maribor. Po maturi sem 
leta 1970 šel študirat na Biotehni-
ško fakulteto Univerze v Ljubljani, 
kjer sem po končanem študiju bi-
ologije ostal do upokojitve. V času 
službovanja ni bilo časa, da bi po-
gosto zahajal v Makole in v rojstno 
vas Strug. Čeprav sem pred več 

kot 50 leti odšel iz rodne vasi, pa 
Makol nikoli nisem pozabil in sem 
bil z mislimi često v domačih kra-
jih. Tu sem preživel prijetna leta 
moje mladosti. Osnovna šola mi 
je dala temeljna znanja za študij 
in dobro popotnico za nadaljnje 
življenje. Spomnim se, da sem kot 
osnovnošolec obiskoval vrsto ob-
šolskih dejavnosti, ki so bile takrat 
organizirane na makolski šoli; od 
foto-, modelarskega-, filmskega-, 

Pismo mojim rojakom

Najprej se želim občini Makole zahvaliti, da mi redno pošilja občinsko glasilo Makolčan. Vedno ga z zani-
manjem preberem. Vsebine me spomnijo na mlada leta, ki sem jih preživel v domačem kraju. K pisanju me je 
vzpodbudilo vabilo, ki je bilo objavljeno v zadnji številki Makolčana (XIII/1).

  
Franci Pohleven

Dramski krožek OŠ Makole 1964, vodila Marija Lončarič

Udeleženci MRT Makole 1984

gospodinjskega krožka do gleda-
liške skupine in pevskega zbora. 
Le pri telovadnih aktivnostih sem 
bil nedejaven. Za razliko od ve-
čine današnjih otrok, sem vsako 
leto z nestrpnostjo čakal konca 
počitnic in se neizmerno veselil 
začetka šole.

V 45-ih letih poučevanja, sem 
pri uvodni predstavitvi študentom 
vedno s ponosom omenil moje 
poreklo. Odraščal sem na kmetiji 
in ob šolskih obveznostih je bila 
bistvena pomoč staršem pri delu 
na kmetiji, zlasti med počitnicami 
in počitnic v pravem pomenu be-
sede nisem poznal. Edino razve-
drilo med počitnicami je bilo, ko 
so nam starši dovolili kopanje v 
reki Dravinji (mi smo jo imenovali 
Dravja). Vendar se je tudi ta radost 
končala, ko je okoli leta 1965 pos-
tala Dravinja tako umazana, da ko-
panje in napajanje živine v njej ni 
bilo več mogoče. Tako sem se že 
kot odraščajoči mladenič soočil z 
onesnaževanje okolja, predvsem 
pa sem se navadil na delavnost 
in vztrajnost, ki so mi jo prevzgojili 
starši in osnovna šola. Prav trdo 
delo in odrekanje je bilo bistveno 
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za mojo nadaljnjo življenjsko pot.
Leta 1983 in 1984 sem v Mako-

lah ustanovil in organiziral medna-
rodni mladinski raziskovalni tabor 
(MRT) Makole‘83 in Makole‘84. 
V letu 1985 sem MRT preselil na 
Šmarno na Pohorju, kjer se je ta-
boru kot mentor pridružil geograf 
Srečko Štajnbaher, ki je nato MRT, 
začete v Makolah, vodil še vrsto 
let. Po več letih je raziskovani ta-
bor ponovno organiziral v Mako-
lah. V teh letih mojega vodenja, 

se je MRT-ov udeležilo veliko šte-
vilo srednješolcev in študentov iz 
vseh delov Slovenije in tudi tujine. 
Mnoge sem kasneje kot študen-
te srečal na Biotehniški in drugih 
fakultetah Univerze v Ljubljani. 
Nekateri od njih so postali uspeš-
ni profesorji ljubljanske in drugih 
univerz. In ko se kdaj srečamo 
ugotovim, da se bodo v kratkem 
tudi oni upokojili. Ja čas neusmi-
ljeno teče…

Ob pedagoškem delu in raz-

Makolski grobar Marčinko

Makole leta 1965-66

iskovanju gliv se v zadnji petnaj-
stih letih, še zlasti pa po upokojitvi, 
prostovoljno posvečam promociji 
predelave lesa in rabe lesnih iz-
delkov. Letos sem s sodelavci v 
Cankarjevem domu in po Sloveniji 
že dvanajsto leto zapored orga-
niziral razstavo Čar lesa (https://
carlesa.si/).

Sedaj, ko sem upokojen se 
pogosteje vračam v rodne kra-
je. Ko pod Bočem zazrem dolino 
Dravinje obdano z griči Haloz in 
Dravinjskih goric, mi zaigra srce 
ter me prevzame občutek domač-
nosti in vedrine.

Franc Pohleven

Razpis za kiparje in slikarje za leto 
2021 je potekel 15.3.2021. Razpis je 
zelo dobro uspel. Bilo je veliko za-
nimaja, vled česar je prispelo veliko 
prijav. Za slikarje je prispelo na raz-
pis 25 prijav. Od tega je bilo sprejto 
20 prijav. Za kiparje je bilo podanih 
12 prijav, od tega je bilo sprejetih 
10. Kiparji bodo ustvarjali iz različnih 
kiparskih  materialov na tematiko 
FIGURA, skulpture manjših dimen-
zij, od 60 do 100 cm višine.  Slikarji  
bodo ustvarjalii v različnih slikarskih 
tehnikah na tematiko ŽIVLJENJE 
HALOŽANA v realistični upodobitvi.

Ivan Dvoršak 

Forma Viva Makole - razpis za kiparje in 
slikarje 2021 - informacija
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Še ne tako dolgo se je fraza iz naslova pojavljala v raznih 
cerkvenih obredih v prošnjah za naš vsakdanjik. Marsikomu 
se je zdelo to dejansko kot fraza, ki je izgubila vsebinski po-
men, umeščali smo jo bolj kot v sedanji, v pretekli čas, za 
katerega smo upali, da se ne bodo nikoli vrnili. Kako se stvari 
lahko spremenijo dobesedno preko noči, nam je pokazalo 
leto2020. V naš vsakdanjik je vdrla neznana bolezen, poi-
menovana kot covid-9. Bliskovito se je razširila praktično po 
celem svetu in prinesla s seboj veliko vprašanj, na katera člo-
veštvo nima odgovora. 

Če pogledamo v zgodovino, vidimo, da je bilo človeštvo 
velikokrat soočeno s podobno in velikokrat še s hujšo situacijo, 
v kateri je umiralo na milijone ljudi. Skratka, množično oboleva-
nje prebivalstva je prisotna v vsej človeški zgodovini, prizanes-
la ni starim Grkom, ena večjih takih izbruhov je v štirinajstem 
stoletju izbruh skrivnostne bolezni, ki so jo poimenovali »črna 
smrt« in je pokosila polovico Evrope, po ocenah pa je vzela 
dvesto milijonov življenj v svetovnem merilu. Glede na to, da 
takrat še ni bilo toliko prebivalstva, se je katastrofa odrazila v 
razvoju človeštva, po ocenah si je človeštvo opomoglo šele 
po 200 letih. Vsekakor je bolezen kosila tudi po naših krajih, 
zgodovinski viri omenjajo v naši bližini področje ptujskega in 
dravskega polja, ki sta bila v tisti dobi dobro razvita in so lo-
kalni viri beležili dogodke tistega časa. O večji pandemiji nam 
povedo zgodovinska dejstva po prvi svetovni vojni ,ko je mo-
rila španska gripa, ki je terjala po nekaterih podatkih 100 mili-
jonov človeških življenj. Vse te katastrofe je potrebno gledati 
v kontekstu takratnega nivoja kvalitete zdravstva in razvitost 
družbe. Praktično ljudje niso vedeli, kako si pomagat in je bo-
lezen jemala svoj davek po dolgem in počez, med revnimi in 
bogatimi ni bilo razlike. Ljudje so si pomagali po svoji presoji, 
krivili so določene ljudi, da je na svet prišla božja kazen zara-
di grehov, ki so jih zakrivili oni ali inštitucije. Zaobljubljali so 
se svetnikom, devici Mariji, da bodo storili to in ono, če jim 
bolezen prizanese. V naših krajih je znana zaobljuba k devici 
Mariji, ki so jo podali tukajšnji ljudje-preživeli so in v zahvalo, 
za milost hodili na romanje k Marijini cerkvi na hrib nad Bistrico 
ob Sotli. To tradicijo ohranjajo še sedaj romarji iz Lovrenca na 
Dravskem polju kot tudi člani Etnološkega društva Ložnica, ki 
so organizirali petnajst romanj na Sv Gore. 

Zdelo se mi je primerno zadevo s sedanjim stanjem posta-
viti v širši zgodovinski kontekst, kar pomeni, da drži fraza, da 
se zgodovina ponavlja. Seveda okoliščine niso primerljive s 
tistimi izpred par stoletij, pa vendar-kaj se je spremenilo od 
takrat? V bistvu pravzaprav ne veliko. Človek si v današnjem 
času silnega razvoja tehnike na vseh področjih predstavlja, 
da je zmožen vsega, da je vsemu kos, da lahko manipulira z 
naravo in posledično sam s sabo-človeštvo je bilo (in je še) 
soočeno s krutim dejstvom, da temu ni tako. Naš vrednostni 
sistem (kapital!) se je razblinil kot milni mehurček, modreci na 
raznih nivojih iščejo rešitve za nastalo situacijo, ki pa je zredu-
cirana v veliki meri na načine, ki so jih uporabljali naši predniki 
pred stoletji-razne omejitve gibanja, stikov. Kje je vsa tehnika, 

Kuge, lakote in vojne, reši nas, o gospod!

Kužno znamenje

vsa znanost, na kateri temelji naša civilizaci-
ja? Odgovor ponujajo različne teorije zarote, 
ki pa razen teorije ne ponujajo drugih rešitev. 
Žal se bo človeštvo moralo sprijazniti z dej-
stvom, da nismo vsemogočni. Pandemija nas 
je postavila na realna tla, začeli se bomo za-
vedati, da smo del narave, ki nam daje pogoje 
za življenje. Če bomo nadaljevali z uničeva-
njem le-te, se bomo uničili tudi sami. In kako 
je v naši občini? Vpogled v statistiko obolelih 
– gibljemo se v povprečju našega regijskega 
območja. Statistika pravi, da je v naši občini 
obolelo za covid-19 do vključno 08.03.2021, 
216 občanov, kar je 10,6 % populacije v naši 
občini. Podoben delež beležijo sosednje ob-
čine.

Če se zgodovina ponavlja, bo tudi ta 
pandemija nekoč izzvenela in odšla v stati-
stiko zgodovine. Vsi komaj čakamo, da se to 
zgodi, čimprej! Kdaj se bo to zgodilo, na to 
nima vpliva nihče. Corona gre po svoji poti, 
mi se ji bolj ali manj uspešno postavljamo po 
robu s spoštovanjem raznih ukrepov, ki nam 
jih predpisujejo za to odgovorni, pa karkoli si 
že mislimo o njih. Verjamem, da bo tu in tam 
kakšen romar, ki bo pokleknil pred obličjem 
device Marije v cerkvi na Sv Gorah ali kje 
drugje, zmolil kratko molitev. V zahvalo ali 
priprošnjo... Škoditi ne more. Zgodovina se 
pač ponavlja......

   Franc Žrjav
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Ste vedeli, da glivično okužbo stopal dobi vsaj 
enkrat v življenju, vsak drugi človek?

Poleg tega, da so glivice zelo neprijeten pojav, 
so še povrhu vsega zelo trdovratne. Glivice živijo v 
zgornjih plasteh kože, in jim zelo odgovarja toplota 
in vlaga.

Ni nujno, da vsak, ki pride v stik z glivicami, tudi 
zboli, oziroma se okuži. Najbolj so izpostavljeni ljudje, 
ki se zdravijo z antibiotiki, sladkorni bolniki in bolniki, 
z zmanjšano odpornostjo organizma.

Sem spadajo tudi poškodbe in pa največji sovraž-
nik današnjega časa – stres.

Pomembno je, da se izogibamo skupnih kopalnic, 
telovadnic, kopališč, savn,…

Že ob pojavu prvih simptomov (vnetje, razpoke, 
srbenje,…), se lotimo zdravljenja in preprečevanja 
širjenja okužbe.

Najbolje je, da se obrnemo na zdravnika, farma-
cevta ali pedikerja, vsi ti vam bodo znali najbolje sve-
tovati. Seveda pa smo sami tisti, ki lahko za svoja sto-
pala storimo največ.

Pazimo, da se ne izpostavljamo okužbam, ne hodi-
mo bosi v kopališčih, ne uporabljamo copat od drugih 
ljudi, imamo svoj pribor za nego nohtov in svojo bri-
sačo.

Dobro moramo poskrbeti za nego stopal. Po-
membno je, da si stopala dobro osušimo, posebej 
med prsti. Brisačo uporabimo le enkrat.

Pazimo, da so nogavice in čevlji udobni, da niso 
pretesni. Nogavice, če je le možno, si menjavamo 
večkrat na dan. Kar je pa še zelo pomembno je, da 
razkužimo čevlje.

Posebno opozorilo velja za bolnike s sladkorno 
boleznijo in bolnike z boleznijo srca in ožilja (zdravlje-
nje pod zdravniškim nadzorom, medicinska pedikura).

To je le nekaj kratkih nasvetov. Vabljeni v Salon za 
nego telesa Apolonija, kjer bomo z veseljem poskrbe-
li za vaša stopala.

Vse dobro, pa zdravja vam želim!
Polonca Doberšek, med.sestra, pedikerka

Majhni nasveti za naše zdravje in dobro počutje

Glivične okužbe stopal
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Skrb za okolje 
Kar je za tebe odpad, je morda za 
nekoga zaklad!

Rabljena oblačila
Pod okriljem projekta „Obleka naredi človeka“, ki ga 

izvaja društvo Ekologi brez meja, je bila narejena razi-
skava o proizvodnji, potrošnji in ravnanju z odpadnimi 
oblačili. Rezultati raziskave za leto 2019:

• v Sloveniji smo zavrgli 25.079 ton ali 12, 3 kg ob-
lačil na prebivalca;

• le 0,62% se kupi rabljenih oblačil;
• v Sloveniji smo proizvedli 24 milijonov kosov ob-

lačil;
• povprečna cena uvoženih oblačil je bila 25 EUR//

kg, izvoženih pa 45 EUR//kg.

Naredite kapsularno garderobo
To je izbor osnovnih oblačil, ki jih med seboj poljubno 

kombinirate. Naredite inventuro v svojih omarah in izlo-
čite vse, kar niste že nosili več kot dve leti, nadalje tisto, 
kar nikoli več ne boste nosili (nam je premajhno!).

In kaj z njimi? Možnosti je več: lahko jih prodate (bolj 
mala možnost!), jih zamenjate s prijatelji, jih podarite hu-
manitarni organizaciji ali jih oddate v zabojnike s tekstili 
(to se uporabi za reciklažo). Seveda je najslabša mož-
nost, da jih odvržete med mešane odpadke.

Ponovna uporaba
To je eden izmed najbolj učinkovitih ukrepov za 

preprečevanje nastajanja novih odpadkov. 53 sloven-
skih občin se je zavezalo, da pri organizaciji dogodkov 
ne bodo uporabljali plastičnega pribora za enkratno upo-
rabo. Centri ponovne uporabe so zakladnice predmetov 
iz druge roke. Tam lahko kupite marsikaj uporabnega in 
zanimivega. Ponekod se odpirajo t.i. »repair cafe«, kjer 
imajo različne delavnice z namenom, da rabljenim pred-
metom vrnejo funkcionalnost in jim s tem podaljšajo ži-
vljenjsko dobo.

In kje smo v naši občini?
Še vedno se opaža, da je preveč mešanih odpadkov, 

kar otežuje ali pa celo onemogoča sortiranje. Morda bi 
pristojni razmislili o postavitvi zabojnika za odpadna ob-
lačila in ostali tekstil? Morda bi lahko naredili kakšne de-
lavnice o ponovni uporabi oblačil in drugih predmetov? 
Morda bi lahko enkrat na mesec organizirali garažne 
prodaje, kjer bi lahko menjali predmete ali jih kupili po 
simbolični ceni? Odločitev je predvsem v nas samih in 
naši skrbi za bolj čisto okolje. Tega smo dolžni ohraniti 
za zanamce.

Franc Kociper
P.S.: več zanimivih novic  

na https://ebm.si/glavna/web/cist-e-novice-0.
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Direkcija RS za vode je objavila obvestilo, v kate-
rem poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike 
priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti 
v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih k skrbnemu in 
gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja, ko 
obstaja možnost večjih padavin in naraščanja vodo-
stajev.

V skladu z Zakonom o vodah so lastniki in upo-
rabniki priobalnih zemljišč dolžni sami zagotavljati 
odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstra-
njevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih 
predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ter odvr-
ženih predmetov in snovi z vodnih ter priobalnih ze-
mljišč.

Ob rednem vzdrževanju pretočnosti rek in poto-
kov ter odgovornem ravnanju z okoljem, se lahko 
znatno zmanjša poplavna ogroženost in s tem se zaš-
čiti ne samo premoženje, ampak tudi življenja tamkaj-
šnjih prebivalcev. Pri tem je sodelovanje med držav-
nimi institucijami, lokalnimi skupnostmi in državljani 
ter državljankami Slovenije, njuno potrebno, saj le s 
preventivnim in proaktivnim gospodarnem ravnanju 
preprečimo najhujše. Najpogostejši vzroki naraščanja 
vodostajev in poplav na vodotokih 2.reda (še posebej 
v obdobju otoplitve ozračja in večjih padavin) so na-
mreč t.i. plavni čepi v strugah neurejenih vodotokov, 
ki omogočajo normalni pretok vode. Z odstranjeva-
njem propadajoče vegetacije in odpadnega rastlin-
skega materiala z območja priobalnih in vodnih ze-
mljišč, predvsem pri manjših rekah in potokih (vodo-
toki 2.reda) se prispeva k izboljšanju vodnega režima 
ter stanja voda, hkrati pa se bistveno  zmanjša pojav 
plavnih čepov v strugi, bočnih erozij brežin in odlaga-
nja naplavin.

V pozivu lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vo-
dotokih 2.reda v Sloveniji je Direkcija za vode navedla 
pogoje, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in 
vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug 
uporabnik zemljišča:
• zagotavljati je potrebno selektivno odstranjeva-

nje suhe, propadajoče odvečne in poškodovane 
zarasti iz priobalnega zemljišča,

• golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih 
zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej 
ne sme posekati,

• propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je 
potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi 
neškodljiv način; material je prepovedano odla-
gati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodoto-
ka, ki predstavlja pas 5.00 m od zgornjega roba 
brežine potoka,

• potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vo-
dnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja 
in drugih plavajočih predmetov),

• potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebi-
tnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz 
vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem 
odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno 
inšpekcijsko službo),

• priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, 
kjer je to mogoče.

V primeru, da lastnik ali uporabnik zemljišča sam 
ne zmore opraviti zakonsko določenih vzdrževalnih 
del, lahko k temu v soglasju z lastniki zemljišč pristopi 
lokalna skupnost. 

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja - 
odstranjevanje grmičevja in drevja, je potrebno upo-
števati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu 
prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih 
v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

Obvestilo direkcije RS za vode
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Pečke
Za tiste voznike, ki se ne znajdejo v krožišču v Pečkeh, bo v kratkem 
izobraževalni tečaj. Zaželeno je, da se ga udeležite v čim večjem številu.

Ložnica
Namesto „belega mostu“ v Ložnici bodo sedaj zgradili „črni most“,  ker 
se baje bolj sklada z vodo rečice Ložnica. To zahtevajo okoljevarstveniki, 
da most ne bi tako izstopal iz okolja.

Dežno
Razpis za letošnjo forma vivo je že objavljen. Letos je razpis razširjen še 
z eno posebno kategorijo in sicer »Izbor najmanj ohranjene skulpture«. 
Zmagovalec prejme kaktus.

Štatenberg
Končno se je vas Štatenberg tudi „elektrificirala“. Dobila je namreč prve 
svetilke javne razsvetljave in tako bo bolj varna za pohodnike. Tudi 
nepridipravi nimajo radi svetlobe.

Stranske Makole
Po zadnjih podatkih, pridobljenih iz nezanesljivih virov, se bo preostanek 
povezovalne ceste med Stranskimi Makolami in Štatenbergom končno 
uredil. Ta del se bo namesto asfalta uredil z lesenimi tlakovci, kar je bolj 
sprejemljivo za okolje.

Jelovec pri Makolah
Pa smo ga dobili! Prvo Haloško srce blizu ene od najstarejših kleti. Danes 
je res treba imeti „srce“ (beri pogum), da se z maligani odpraviš na pot.

Makole
Zaradi korona virusa, ki preprečuje kulturne dogodke, pristojni razmišl-
jajo, da bi kulturni dom preuredili v dom za starostnike. Lokacija je prim-
erna, interesentov pa je dovolj.

Varoš
Lesena brv pod Štatenbergom,  naj bi v kratkem bila zamenjana z 
visečim mostom. To bo nova atrakcija za turiste, ki bodo lahko z njega 
skakali v Dravinjo.

Makole
Stavba blizu nekdanjega Remonta že nekaj časa sameva. Sedaj se že 
kažejo luknje na strehi. Po pridobljenih virih, bi naj bil v kratkem javni 
razpis za popravilo štirih strešnikov.

Po naši vaseh Mali oglasi
Funkcije

 ● Društvo Zanos išče novega predsedni-
ka društva. Ponudbe sprejemajo pod 
šifro: „Funkcija do groba.“

Delo dobi
 ● Ponujam zanimivo, občasno delo: lov-

ljenje krtov na mojem vrtu. Ponudbe 
pod šifro: „Ne ubijaj!“

 ● Iščemo prostovoljce, ki bi zbirali odvr-
žene maske. Cenjene ponudbe pošlji-
te pod šifro: „Ležijo povsod.“

Delo išče
 ● Sem brezposelna oseba, rosnih let 

in poprimem za vsako delo. Najrajši 
brskam po netu, kadim in pijem kavo. 
Nujno se oglasite pod šifro: „Nič ne ob-
ljubim!“

Kupim
 ● Za 100 EUR kupim registriran  (vsaj do 

marca 2022) avto. Denar vas naj ne 
skrbi, lahko tudi odslužim z delom. Ši-
fra: „Delo na črno“.

Prodam
 ● Dobro ohranjeno kmečko orodje pro-

dam. Cena po dogovoru. Šifra: „Stari 
ne moremo, mladi pa nočejo!“

Najdeno
 ● Našlo se je zelo poškodovano otroško 

kolo. Morebitni lastniki se naj javijo v 
bližnjem vrtcu do konca meseca, po-
tem ga bomo podarili zbiratelju starin.

Ženitveni oglas
 ● Nisem posebno lep, rad pa dobro jem 

in pijem. Star sem že kar, a še ved-
no skrbim zase. Ob sebi bi rad imel 
žensko, ki dobro kuha in rada gleda 
nadaljevanke. Šifra: „V dvoje je lepše“.

Javno opravičilo
 ● Opravičujem se vsem, ki sem jih razža-

lil, ker nisem imel maske na obrazu. To 
se je zgodilo 3.3.2021, med 9. in 10. uro 
dopoldne, na pokopališču. Obljubljam, 
da se to ne bo ponovilo. Hvala.

Javni poziv
 ● Prosimo vse, ki so dne 3.3. 2021, okrog 

21.30 opazili osebo (visoka okrog 190 
cm, obuta v športne copate, z belim 
anorakom), ki se je brezskrbno spre-
hajala po trgu v Makolah, da sporočijo 
njeno identiteto. Šifra: „Plačilo globe“.

Šale, po domače vici
Žena dobi SMS sporočilo:
Draga žena, sem šel s kolegi na malico, pa je eden kihnil. Šli smo na 
test in tisti je bil pozitiven. Sedaj smo vsi v karanteni, vidimo se čez 
10 dni. Poljub.

***
Včeraj sem sosedu napisal SMS sporočilo, da naj malo tišje seksata 
zaradi našega najstnika. Danes sta se pa razšla. Le kako bi naj ve-
del, da je bil on v službi?
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Spoštovana bralka, spoštovani bralec!

Uredniški odbor Makolčana se je v sestavi: Štefka Skledar (odgovorna urednica) in Zlatka 
Dvoršak, Eva Jug, Sonja Strnad, Franc Žrjav (člani) potrudil in vam pripravil že tretjo številko. 
Želimo, da je naše občinsko glasilo bolj aktualno in da je res odraz utripa našega življenja in 
dela. Vabimo vas, da izpolnite spodnjo anketo o vašem zadovoljstvu (nezadovoljstvu) in po-
date predloge za naslednje številke Makolčana. Hvala za vaše zaupanje.

Izpolnjeno anketo nam vrnite najkasneje do 20. maja 2021 po pošti ali v nabiralnik Ob-
čine Makole. Rezultate ankete bomo objavili v junijski številki Makolčana.

Še naslov: Uredništvo občinskega glasila Makolčan, Makole 35, 2321 Makole.
Hvala za vaš čas in sodelovanje!

Anketa

1. Ali redno berete Makolčana?

   DA  NE

2. Kako pogosto bi naj izhajal Makolčan
a)  2x letno
b)  4x letno
c)  vsak mesec
d)  vaš predlog: ....................................................

3. Kaj vam je bilo najbolj všeč v glasilu Makolčan?

4. S čim niste bili zadovoljni v glasilu Makolčan?

5. Vaši predlogi za naslednje številke Makolčana:

6. Bi želeli sodelovati v naslednji številki Makolčana s svojim prispevkom,  
fotografijo, sliko, karikaturo, šalo...?

   DA  NE

V kolikor želite sodelovati, nam posredujte vaš kontakt ...................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................

ali nas pokličite  na 040 700 006 (Štefka Skledar).
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KONTAKTNI PODATKI ZA OBČANE
OBČINA MAKOLE
Makole 35, 2321 Makole
E-pošta: obcina@obcina-makole.si
www.obcina-makole.si

URADNE URE
ponedeljek: od 7.00 do 15.00
torek: od 7.00 do 15.00
sreda: od 7.00 do 17.00
četrtek: od 7.00 do 15.00
petek: od 7.00 do 13.00

• Župan:

 Franc Majcen - 02/802 92 00, 051/273 600, obcina@obcina-makole.si)

• Direktor občinske uprave:

 Igor Erker - 02/802 92 01, 040/273 601, igor.erker@obcina-makole.si)

• Višji svetovalec za družbene dejavnosti,  
investicije in vodenje projektov:

 Matjaž Kopše – 02/809 92 03, 040 273 600, matjaz.kopse@obcina-makole.si

• Višji svetovalec za okolje, prostor ter infrastrukturo:

 Mojca Vantur – 02/802 92 02, 040/273 602, mojca.vantur@obcina-makole.si

• Višji svetovalec za proračun in finance:

 Vanja Šimenko – 02/802 92 05, vanja.simenko@obcina-makole.si

• Referent za vodenje sprejemno informacijske pisarne:

 Doroteja Rojs – 02/802 92 00, 051/273 666, tajnistvo@obcina-makole.si

Partizanska ulica 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, telefon: 02 843 04 43, faks: 02 843 04 44, e-mail: info@lekarna-slb.si
Matična številka: 5054966, ID za DDV: SI84301171, Podračun EZR: 01313-6030276187

Lekarniška podružnica Makole
Makole 35, 2321 Makole

Telefon: 059 020 306
E-pošta: lekarna.makole@lekarna-slb.si

DELOVNI ČAS
 Ponedeljek 14-18
 Torek 8-12
 Sreda Zaprto
 Četrtek 8-12
 Petek 8-12
 Sobota, nedelja Zaprto

Zavod za izobraževanje, šport, kulturo  
in turizem Ma-kole, Makole

Pošta Makole -TIC Makole – Papirnica
Telefon: 031 229 709

E-pošta:  zavodmakole@gmail.com
DELOVNI ČAS

 Ponedeljek 8-12, 13-17
 Torek 8-12, 13-17
 Sreda 8-12, 13-18
 Četrtek 8-12, 13-17
 Petek 8-12, 13-17
 Sobota Zaprto

ZASEBNA SPLOŠNA  
AMBULANTA
Silvana Popov, dr. med., spec. spl. med. 
Makole 28, 2321 Makole

ORDINACIJSKI ČAS:
Ponedeljek:    13.00 – 19: 30  
(hišni obiski od 18.00 – 19.30)
Torek, sreda, četrtek in petek:   6.45 – 13.15

NAROČANJE JE MOŽNO 
na e-naslov: silvana.popov@gmail.com
po telefonu.: 02/803 05 70
Ponedeljek:    14.00 – 18.00
Torek, sreda, četrtek in petek:  8.00 – 12.00

ZOBNA AMBULANTA  
MAKOLE
Miroslav Kovačič, dr. dent. med.
Makole 28, 2321 Makole

Tel.: 02/ 803 05 69
e-naslov: zobozdravnik.makole@gmail.com

Zasebna zobna ambulanta s koncesijo  
za odrasle ter mladinsko in otroško zobozdravst-
vo

ORDINACIJSKI ČAS:
Ponedeljek, četrtek in petek:  7.30 – 14.00
Torek in sreda:    13.00 – 19.30



 Alojzija Jus  Alojzija Jus Ivan SkledarIvan Skledar

Ervin DvoršakErvin Dvoršak Marija KrošelMarija Krošel


