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Uredništvo ne vrača prejetih prispevkov in fotografij.  
Za objavljene prispevke in fotografije se ne plačajo avtorski honorarji.

Zdravo, uspešno, ljubezni in prijetnih 
trenutkov polno novo leto 2022!

Pojasnilo uredništva 
Predvidena izdaja Makolčana v septembru tega leta ni bila 

realizirana zaradi tega, ker v občinskem proračunu za leto 2021 
ni bilo planiranih stroškov za štiri številke. Po zagotovilu, bi naj 
bilo to v naslednjem letu. 

Uredništvo si bo še nadalje prizadevalo, da bodo občani Ob-
čine Makole čimbolj tekoče informirani, ne samo o društvenih 
dogodkih, ampak tudi o delu občinskega sveta in njegovih or-
ganov. Tudi same vsebine bodo čimbolj pestre, zajemale različ-
ne vidike našega sobivanja. Vse bralce pa pozivamo, da sode-
lujejo s svojimi prispevki, predlogi, pobudami, pa tudi kritikami. 
Hvala in srečno!

Čas se neprenehoma vrti in  
zopet je leto naokrog. Ni dolgo, 
da smo počitnikovali, pa je že 
tukaj december in z njim konec 
tega leta.

Letos smo skupaj marsikaj 
doživeli, malo manj se družili, 
zaradi raznoraznih, bolj ali manj 
smiselnih omejitev in odrekan,j 
v covid situaciji. Z dobro voljo, z 
razumevanjem, zdravimi odnosi 
in s pozitivno energijo pa smo 
vse skupaj preživeli. Verjamem, 
da bo drugo leto boljše, manj 
stresno, več druženja in priredi-
tev.

Novo leto je vedno čas no-
vega upanja, novih načrtov, 
tako na osebnem, družinskem, 

društvenem,  podjetniškem ali 
političnem  področju. Prav je, da 
si naredimo načrt ali pa si vsaj 
zastavimo kakšen cilj, ki ga želi-
mo doseči drugo leto. 

Naši cilji bi naj bili čimbolj 
določeni, tako nam vsaj svetu-
jejo psihologi. Tako si zastavi-
mo: “Trikrat na teden bom šel 
na sprehod!” ali “Pretekel bom 
3 km!” ali “Shujšal bom za tri ki-
lograme!” ali “Trikrat bom šel na 
Boč in trikrat na Donačko goro!” 
ali “Naredil bom tri visoke gre-
de!” ali „Prebral bom 3 knjige!“.

In zakaj narediti načrt? Tisto, 
kar si “zapišemo” v našo pod-
zavest, nas tudi podzavestno 
spremlja in nam daje impulz, da 

to tudi storimo. Najpomembnej-
ši je prvi korak, ko stopimo iz 
“cone udobja” in gremo v “cono 
sprememb, akcije”. In spremem-
ba se mora najprej zgoditi v nas 
samih, začne pa se s prvim ko-
rakom.

Želim, da je naše skupno 
novo leto 2022 (tri dvojke!) res 
naše leto, ki ga bomo skupaj 
doživeli kot nekaj posebnega, 
nekaj enkratnega. Da bo to leto 
polno novih doživetij, predvsem 
pa zdravo in srečno v krogu tis-
tih, ki jih imamo najrajši. Srečno!

Štefka Skledar,  
odgovorna urednica

Povabilo za rubriko 
“Pisma bralcev”

Z željo, da Makolčan ni le 
zapisovalec preteklih dogod-
kov, temveč tudi aktualen v 
našem okolju, pozivamo bral-
ce, da nam pošljejo svoje pri-
spevke v elektronski obliki na 
e-naslov: skledar.stefka@gma-
il.com ali pošljejo pismo na 
naslov: Uredništvo glasila Ma-
kolčan, Makole 35, 2321 Ma-
kole. Prispevke lahko osebno 
izročite na sprejemnem oken-
cu na občini Makole. Za na-
slednjo številko sprejemamo 
prispevke do 20. februarja 
2022.

Uredništvo si pridržuje 
pravico, da posameznega pri-
spevka ne objavi, če je žaljiv 
ali če spodpuja kakršno koli 
nestrpnost.

Uredništvo
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!

ŽUPANOV KOTIČEK

Zaključuje se drugo leto, ko so 
se je življenje zaradi virusa COVID 
19 močno spremenilo. Smo že v 
četrtem valu, napoveduje se peti, 
pojavljajo se vedno nove različice. 
Ne bom razpravljal, kaj je najbolje 
v boju z virusom. Pa vendar. Lani 
ob takem času smo si najbolj želeli 
cepiva proti temu zahrbtnemu viru-
su. Ko je prišlo in ga je v zadostnih 
količinah, pa zopet…. Pa razumi, če 
lahko. Kakorkoli, bodimo optimi-
sti, upoštevajmo ukrepe, čuvajmo 
sebe in druge pa bo tudi virus pre-
magan. Glede na  razmere zaradi 
COVID-19 in vseh ukrepov, žal tudi 
ni bilo mogoče izvesti slavnostne 
seje občinskega sveta in prazno-
vanja z vsemi vami ob občinskem 
prazniku 30. 11. 2021. Prav tako, že 
drugo leto zapored, ni bilo tradicio-
nalnega in priljubljenega Andreje-
vega sejma, ki privablja vedno več 
obiskovalcev. Vendar, kljub temu  
pozitivno sprejemajmo vse odločit-
ve, čeprav vsi skupaj pogrešamo 
dogodke, ki so jih pripravljala naša 
društva, saj je družbeno življenje 
vseeno tista veja, ki nas še posebej 
povezuje in nam daje moč in voljo 
za dobro delo še naprej. Upajmo, 
da se bo vse to čimprej spet vrnilo.

Letošnji občinski nagrajenci 
Boštjan Plaznik- plaketa občine 
Makole, Bogdan Mlaker- Prizna-
nje občine Makole in Milan Ster-
nad- Priznanje občine Makole, 
bodo priznanja tako prejeli ob 
naslednjem svečanem dogodku, 
ki ga bomo organizirali, ko bodo 
to razmere dopuščale. 

Leto 2021 je bilo kljub COVID 
krizi za Občino Makole precej in-
vesticijsko intenzivno. Največjo 
investicijo je predstavljala novo-
gradnja Belega mostu čez Ložni-
co v vrednosti 380.000 EUR. Po 
zaključku te investicije smo izvedli 
tudi rekonstrukcijo še nesanirane-
ga dela ceste Pečke-Slovenska 
Bistrica do meje z Občino Sloven-
ska Bistrica, hkrati pa je podobno 
na svoji strani izvedla tudi Občina 
Slovenska Bistrica. S tem je ena 
od najpomembnejših prometnic v 
naši občini v celoti obnovljena.

Z investicijo v zagotavljanje 
požarne varnosti se je nadaljeva-
la tudi investicija v Osnovno šolo 
Anice Černejeve Makole. Vred-
nost te faze investicije je znaša-
la 183.000 EUR. Proti koncu leta 
smo nato izvedli še investicijo v 
rekonstrukcijo športnega igrišča 

ob osnovni šoli. Za obe investiciji 
smo bili uspešni na razpisih, ki jih 
je objavilo Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, tako da 
bomo del investicij dobili povrnje-
nih.

Izvedli smo tudi obnovo ceste 
v naselju Strug, v vrednosti malce 
manj kot 54.000 EUR, ter asfaltira-
nje nekaterih krajših odsekov dru-
gih cest v skupni vrednosti nekaj 
več kot 55.000 EUR.

Predvidevamo, da bo tudi leto 
2022 precej investicijsko usmer-
jeno. Večino sredstev v prihod-
njem letu bomo namenili področju 
cestne infrastrukture, zaključila pa 
se bo tudi še zadnja faza investici-
je v osnovno šolo.

Spoštovane občanke in obča-
ni, ob  zaključku leta vam iskreno 
čestitam in se ob enem zahvalju-
jem vsem vam, tako občinski upra-
vi, svetnicam in svetnikom občin-
skega sveta in vsem, ki ustvarja-
te našo občino prepoznavno in 
prijazno za  vse nas.  Želim vam 
čim več zdravja, duševnega miru, 
strpnosti v medsebojnih odnosih 
in razumevanja soljudi.  

Preživite praznike, ki prihajajo 
v krogu tistih, ki jih imate radi, v 
prvi vrsti v krogu družine.

Vse dobro in srečno v letu 
2022.

Ostanite zdravi, vaš župan 
FRANC MAJCEN.
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V spremenjenem proračunu za prihodnje 
leto tudi dodatnih 63.678,00 eur  
za Občino Makole

Spoštovane občanke in občani občine Makole!
Kot pravijo, čas hitro beži in leto 2021 se po-

časi izteka. Konec leta pa je vsaj ponavadi tudi 
čas, ko se ozremo nazaj in razmislimo, kaj je bilo 
v preteklem letu dobrega in kaj bi vendarle lah-
ko naredili drugače. Z novim upanjem se zazre-
mo v prihodnost z željo, da bi prihajajoče leto od-
neslo vse tisto, kar nam je v vsakdanjem življenju 
povzročilo največ skrbi. Tudi to leto je bilo v več 
pogledih drugačno, polno izzivov in preizkušenj. 
A zaključek leta je vendarle lahko tudi sinonim za 
nove začetke in lepše poti, ki si jih bomo v novem 
letu lahko izbrali.

Konec leta je bilo zelo aktivno tudi na števil-
nih sejah v državnem zboru. V mesecu novem-
bru smo poslanci največ časa namenili obravnavi 
sprememb proračuna za leto 2022 in potrjevanju 
novega proračuna za leto 2023. Oba proračunska 
dokumenta sta bila pripravljena v precej nepredvi-
dljivih okoliščinah, a sta kljub temu predvsem ra-
zvojno naravnana, saj se  z njima krepijo investici-
je, ki se bodo v prihodnjih letih izvajale povsod po 
državi. Vesela sem, da tudi v našem lokalnem oko-
lju. Za občino Makole so že bila zagotovljena dr-
žavna finančna sredstva in sicer za sofinanciranje 
sanacije kletnih prostorov, za ureditev šolske kuhi-
nje z jedilnico in požarnega stopnišča v OŠ Anice 
Černejeve, v Makolah. Za izvedbo te investicije je 
bilo občini Makole namenjenih kar 67% sredstev 
celotne investicije, kar znaša 399.052,92 EUR. Dr-
žavna finančna sredstva za sofinanciranje, v višini 
22.000,00 EUR, so bila zagotovljena tudi za obno-
vo športnega igrišča pri osnovni šoli. Za leti 2022 
in 2023 je z dvigom povprečnin v potrjenih pro-
računskih dokumentih tudi tokrat omogočeno, da 
se bodo lahko izvedle potrebne  investicije v obči-
nah. Iz tega naslova bo tako občina Makole v pri-
hodnjem letu v svoj proračun prejela še dodatnih 
63.678,00 EUR finančnih sredstev, ki se bodo lah-
ko namenila za izvedbo investicij. V načrt razvoj-
nih programov 2022-2025 sta se uspela uvrstiti 
še dva infrastrukturna projekta, ki sta pomembna 
za razvoj občine Makole in se bosta izvedla v pri-

mag. Karmen Furman

hodnjih letih, in sicer kolesarska povezava Ptuj – 
Poljčane, ki bo potekala skozi občine Kidričevo, 
Majšperk, Ptuj, Hajdina, Makole in Poljčane ter ob-
nova oziroma sanacije ceste Poljčane – Majšperk, 
in sicer v delu, ki poteka skozi občino Makole. 

Poleg proračunskih dokumentov so bili na se-
jah obravnavani še številni drugi zakoni, ki bodo 
vplivali na naše vsakodnevno življenje: zakon o 
debirokratizaciji, zakon o dolgotrajni oskrbi, nove-
la zakona o dohodnini, zakon o lekarniški dejav-
nosti, gradbeni zakon, zakona o organiziranosti in 
delu v policiji, kazenski zakonik… Kot najpomemb-
nejša zakona v tem naboru lahko izpostavim pred-
vsem zakon o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga po več 
letih pričakovanj vendarle uspeli dočakati in zakon 
o dohodnini, ki bo, v kolikor bo sprejet, prinesel 
višjo neto plače milijon 550 tisoč dohodninskim 
zavezancem. V predlogu zakona o dohodnini je 
zato kot ključna sprememba predviden dvig splo-
šne olajšave iz 3500 evrov na 7500 evrov, kar to-
rej prinaša višje neto plače prav vsem zaposlenim. 
Če slednje predstavim na konkretnem primeru, to 
pomeni, da tisti, ki trenutno prejema minimalno 
plačo bo na mesec, ob potrjeni spremembi zako-
na, prejel 53 evrov več glede na trenutni znesek 
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minimalne plače oziroma letno 540 evrov več. Ob pov-
prečni plači  delavca znaša ta znesek 90 evrov več na 
mesec oziroma 1080 evrov več na leto. S predlogom 
tega zakona pa se prav tako znižuje tudi davčna stopnja 
v petem dohodninskem razredu iz 50 na 45%, znižuje se 
stopnja dohodnine od dohodka iz oddaje premoženja v 
najem iz 27,5% na 15%, znižuje se stopnja dohodnine od 
dohodka iz kapitala iz 27,5% na 25%, oprostitev plaila 
dohodnine iz naslova družinske pokojnine in dohodkov 
izplačanih iz šolskih skladov, uvaja se seniorska olajša-
va, na podlagi katere bodo prejemniki pokojnin neob-
davčeni do dohodka v višini 1433 evrov, uvaja se olajša-
va za vlaganje v digitalno preobrazbo, dviguje se olajša-
va za vse, ki sprejmejo vajenca, dijaka, študenta po učni 
pogodbi iz trenutnih 20% na 80 % povprečne plače, za 
samostojne podjetnike pa se dviguje olajšava za defici-
tarne poklice. Zakon tako prinaša pozitivne učinke tako 
za zaposlene kot upokojence z najnižjimi pokojninami in 
zato upam, da bo tudi v drugem branju potrjen.

Spoštovani, pred nami je tisti poseben, najlepši 
čas leta.  Ker je dotični prispevek tudi zadnji v tem 
letu, vam v prihajajočih prazničnih dneh želim vse 
dobro. Naj bodo vaši decembrski dnevi obdani s 
čudovitim vonjem dobrot iz domače peči. Vzemite 
si čas zase in za svoje najdražje in naj bo leto, ki je 
pred nami, do vseh nas radodarno z zdravjem, lju-
beznijo in z vsem tistim, kar nam je v življenju drago. 

Volitve 2022
Leto 2022 bo tako rekoč „super volilno leto“, saj se bomo na volitve podali kar trikrat. V primeru, da bo za 
župana potreben še drugi krog, pa celo štirikrat.

In kdaj bomo volili?
1. Volitve poslancev v državni zbor: 24. april 2022 (napoved predsednika RS)
2. Volitve predsednika republike: med 11. septembrom in 6.novembrom 2022
3. Lokalne volitve članov v mestne in občinske svete: 20. november 2022 (drugi krog 4.december 

2022)

Poleg tega bodo v jeseni 2022 še splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, de-
lojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti. Zadnje 
volitve so bile 23. novembra 2017, tako se jim petletni mandat izteče tudi novembra 2022.

Začetek volilne kampanje

Volilna kampanija se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najpozneje 24 
ur pred dnem glasovanja. Sledi volilni molk, ki traja do zaprtja volišč.

Franc Kociper
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Občinska priznanja znana, praznovanje 
občinskega praznika odpovedano

Plaketo Občine Makole prejme Boštjan Plaznik

Gospodarstvenik in ljubitelj 
narave 

Najvišje priznanje Občine Makole je dodeljeno 
Boštjanu Plazniku za zasluge na področju gospodar-
stva in društvenih dejavnosti. Boštjan Plaznik je Ma-
kolčan, ki je svoje življenje namenil svojemu podjetju 
in društveni dejavnosti Lovske družine Makole.

Kot  univerzitetni dipl.  inž. strojništva je svojo po-
klicno pot uspešno začel v podjetju ISKRA-RELEJI v 

Makolah leta 1993 kot vodja tehnologije. Raziskoval 
je izboljšave in iskal nove potenciale za nove linije, 
ki so jih ustvarjali v podjetju. Po stečajnem postopku 
je prevzel podjetje in postal direktor ISKRA RELEJI, d. 
d.  Kot večinski lastnik podjetja, ki zaposluje več kot 
osemdeset delavcev, ki so pretežno ženske, se je ves 
čas zavzemal, da proizvodnja ostane v Makolah. Tako 
je vedno poskrbel, da so delavci imeli delo in tudi 
redno plačo. Posodabljal je proizvodnjo in iskal nove 
izdelke,  ki so se prodajali predvsem na tujih trgih. 
Kljub vsej konkurenci je makolska Iskra še vedno ak-
tualna v poplavi ponudb, ki so danes v svetu. Proizva-
jajo  miniaturne PCB releje, elektromagnete, tuljave, 
kontakte sisteme, LED svetila, dele za avtomobilsko 
industrijo in drugo. Prav gotovo ima Boštjan Plaznik 
zasluge, da imajo mnogi Makolčani zaposlitev v bliži-
ni svojega doma, saj je največji zaposlovalec v občini. 
Ime Makol je s svojimi proizvodi ponesel v svet. 

Uspešno vodi tudi Lovsko družino Makole, saj je sta-
rešina družini že štirinajst let, od tega zadnjih dvanajst 
let nepretrgoma. Pod njegovim vodstvom poslujejo 
pozitivno, so pa vnesli v svoje delovanje tudi novosti. 
Tako so uredili oboro, kjer imajo fazane, in odlično 
skrbijo za populacijo muflonov, ki je menda najboljša 
v Sloveniji in med najboljšimi v Evropi. Zavzema se za 
redno krmljenje živali. V zimskem času živalim nas-
tavljajo krmo, da jim pomagajo preživeti, med letom 
pa zato, da jih odvrnejo od kmetijskih pridelkov. Je 
ljubitelj psov in tudi vzreditelj nemških kratkodlakih 
ptičarjev. V njegovi Psarni »Makole« so imeli njegovi 
psi že več legel, ki so sedaj širom po svetu in seveda 
po Sloveniji, kjer so »zaposleni« v lovstvu in v policiji. 
Prav zaradi vseh njegovih referenc kot menedžer in 
največji zaposlovalec v občini ter kot dolgoletni pred-
sednik LD Makole si plaketo tudi zasluži.

V občini Makole bi letos praznovali trinajsti občinski praznik. Zaradi epidemioloških razmer v državi so 
že lani odpovedali praznovanje. Zaradi slabih epidemičnih razmer in pričakovanega zaostrovanja ukrepov 
za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom praznovanja, kot smo ga bili navajeni praznovati zadnja 
leta, tudi letos žal ne bo. 

Občani so že težko pričakovali zelo uspešen Andrejev sejem, Andrejevo mašo, razglas o dogajanju v Makolah 
v izvedbi folklorne skupine Prosvetnega društva Anice Črnejeve Makole, nastop godbe na pihala KUD Janko 
Živko Poljčane, pa razstavo kmečkih jedi Društva gospodinj Makole, nadejali smo se razstave umetnikov, vrtca, 
šole …, pa bo vse to moralo počakati na ugodnejše čase.

Občinski nagrajenci za leto 2020 
Znani so tudi letošnji nagrajenci, ki so dosegli  izredne uspehe na svojih področjih in s tem bistveno pripomog-

li k ugledu občine. Najvišje priznanje Občine Makole je na predlog Komisije za priznanja in nagrade in po mnenju 
Občinskega sveta prejel Boštjan Plaznik, priznanji pa Milan Sternad in Bogdan Mlaker. Dobitniki bodo plaketo 
in priznanji prejeli ob prvi možni občinski prireditvi.

Boštjan Plaznik
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Priznanje Občine Makole prejme Bogdan Mlaker

Z dobro voljo in pozitivno 
energijo razveseli še tako 
zagrenjenega človeka

Bogdan Mlaker je eden od ustanovnih članov 
Etnološkega društva Ložnica,  ki je bilo ustanovlje-
no leta 2005. Od vsega začetka v društvu aktivno 
deluje v sekciji ljudskih pevcev in dramski sekciji.

Bogdan je vodja sekcije ljudskih pevcev, ki delu-
jejo pod imenom Gmajnarji, ki so vsa leta delovanja 
prisotni na raznih prireditvah. Nastopali so tudi na 
televiziji in na radiu, izdali so spot s svojimi pesmimi 
in tudi zgoščenko. Aktiven je v dramski sekciji, v treh 
igrah je uspešno odigral glavno vlogo. Sodeluje tudi 
v dramskih sekcijah v društvih izven naše občine. Ak-
tiven je pri cerkvenem zboru župnije Makole, kjer je 
že sedemintrideset let organist. Bogdan je človek, 
ki s svojo dobro voljo  in pozitivno energijo razveseli 
še tako zagrenjenega človeka. Vedno je pripravljen 
pomagati vsakemu, ki je pomoči potreben. S svojim 
delovanjem na področju ljubiteljske kulture kot tudi 
širše v družbenem okolju si po mnenju Občine Mako-
le zasluži priznanje. 

Priznanje Občine Makole prejme Milan Sternad 

Rad se vživi v način življenja 
pred davnimi leti 

Na predlog Komisije za priznanja in nagrade Ob-
čine Makole in po mnenju občinskega sveta prej-
me priznanje za delovanje v številnih društvih Mi-
lan Sternad iz Mostečnega.

Že kot učenec osnovne šole je igral bas v tam-
buraški skupini Prosvetnega društva Anice Černeje-
ve Makole. Bil je prvi predsednik mladinske organi-
zacije v Makolah. Vključil se je v delo Etnološkega 
društva Ložnica, kjer je z Gmajnarji, ki pojejo pesmi 
z ljudsko vsebino in igrajo na ljudske instrumente, 
nastopal na številnih prireditvah. Vsa leta je tudi član 
PGD Makole. Posebno se je izkazal pri obnovi Ber-
nadekove bajte in postal vodja Sekcijo za ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine v okviru Turističnega 
društva Štatenberg. Že tri leta sodeluje na Evropskih 
dnevih kulturne dediščine. Je tudi pobudnik obno-
ve bajte in idejni vodja projekta. Opravil je mnogo 
prostovoljnih ur, saj je želel svoje zamisli udejanjiti. 
Kot član igralske zasedbe, ki prikazuje način življe-
nja v starih časih na Bernadekovi bajtariji, je izjemno 
uspešen, saj ima izkušnje s predstavljanjem življenja 
ljudi pred mnogimi leti. Nastopal je v raznih igrah, 
pasijonu, na dvorcu Štatenberg je postavljal jaslice, 
ki jih je sam izdelal. Vživljal se je v vlogo Božička na 
dvorcu Štatenberg, njegov glas je pobožal številne 
pridne otroke, ki so bili nad njim navdušeni. Je dol-
goleten in aktiven član Društva vinogradnikov Mako-
le. Od ustanovitve Ribiškega društva Pečke je gos-
podar društva in gonilna sila pri urejanju ribnikov. Je 
tudi praporščak Društva upokojencev Makole.

Igral pa je tudi pastirčka na Pastirskih dnevih in 
mlinarja na Mlinarjevih dnevih, ki jih na Pohorju or-
ganizira Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Milan 
Sternad  je zelo delaven član številnih društev, ki zna 
poprijeti za kakršnokoli delo, zato je v vseh društvih 
zaželen in zato tudi to priznanje prihaja v prave roke. 

Marjeta Klajnšek

Bogdan Mlaker

Milan Sternad
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14.redna seja občinskega sveta, 29. 9. 2021
Na seji so svetniki obravnavali naslednje pomembnejše točke:
1. Zaključni račun Občine Makole za leto 2019. Nadzorni odbor Občine Makole (v sestavi: dr. Jasmin Kaljun – 
predsednik, Jožica Jurič in Adi Doberšek - člana) je izvedel nadzor zaključnega računa Občine Makole za leto 
2019. Iz obsežnega in natančnega poročila navajamo samo končna priporočila in predloge:

 ― Občinska uprava naj pripravi, občinski svet pa sprejme pravilnik, ki bo urejal postopek naročanja storitev in 
blaga manjših/evidenčnih (mejo določi občinski svet) vrednosti. Pravilnik naj določi tudi nivoje in pristojnosti 
potrjevanja posameznega naročila.

 ― Občinska uprava naj pripravi, občinski svet pa sprejme pravilnik o izvedbi gradbenih del v lastni režiji, ki bo 
natančno definiral način izvedbe del v lastni režiji in potrebne dokumente, ki jih mora občinska uprava ob 
izvedbi del voditi oz. pridobiti po zaključku del. Pravilnik mora vključevati tudi dela, ki jih izvajajo vaške skup-
nosti oz. vaški odbori. 

 ― Pri izvajanju naročil ter pri nabavah blaga in storitev je potrebno dosledno upoštevati mejne vrednosti ( javno 
naročanje). Pri tem je potrebno upoštevati vsa naročila na nivoju proračuna občine, vključno z naročili, mate-
rialom in storitvami vaških odborov. 

 ― Pri vseh transferjih proračunskih sredstev nepridobitnim organizacijam in ustanovam naj občinska uprava v 
sklopu posameznega transferja prilaga tudi dokazila o izvršenih transakcijah. 

 ― Pri izvedbi strokovnega nadzora na investicijah naj Občinska uprava najema preverjene izvajalce in skrbi za 
transparentnost in nepristranskost delovanja le-teh. 

 ― Na podlagi tega poročila so svetniki sogalsno sprejeli sklep o sprejemu zaključnega računa Občine Makole 
za leto 2019.

2. Predlog proračuna Občine Makole za leto 2022 v EUR:

Vrsta prihodka oz. 
odhodka

Zaključni račun 
2020

(1)

Veljavni proračun 
2021

(2)

Predlog 
proračuna 2022

(3)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

((3)/(2)

A BILNCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

I. Prihodki 2.201.089 2.457.352 2.610.830 118,6 106,3
II. Odhodki 2.372.163 2.742.625  2.512.430 105,9 91,6
III. Proračunski presežek – 

primanjkljaj
-171.07 -285.27 98.4 - -

3. Potrditev cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje komunaln ein odpadne vode na 
območju Občine Makole: cena za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih kumonalnih čistilnih naprav (MKČN) 
od 1. 10. 2021 znaša 0,3599  EUR/m3.
4. Sprememba pravilnika o plačah funkcionarjev: uskladi se rok za izplačila plač župan ain podžupana z plačami 
javnih uslužbencev in sicer do 5.v mesecu za pretekli mesec.

15. redna seja občinskega sveta, 15.12.2021
Zaradi datuma izida makolčana, objavljamo samo nekja točk s te seje. Obširno bo objavljeno v naslednji številki.
1. Dopolnjen predlog proračuna občine Makole za leto 2022: na predlog proračuna je bilo podanih veliko pri-
pomb, ki so večinoma zajeta pri odgovorih na vprašanja svetnikov.
Skupaj prihodki   2.696.051 EUR
Skupaj odhodki   2.738.451 EUR
Proračunski primankljaj  - 42.400 EUR
Planirano stanje na računu 31. 12. preteklega leta: +162.000 EUR.
2. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Makole: to je Dom krajanov Makole, na na-
slovu Makole 42, stavba št. 123, k.o. Jelovec v skupni izmeri 585,30m2, na parceli št. 429/4, k.o. Jelovec.
3. DIIP rekonstrukcija JP 946681 Dedni vrh-Babna Loka: obnovilo bi se naj 1200 m navedene ceste. Vrednost 
investicije je 188.510,34 EUR, izvedba je predvidena po posameznih odsekih.
4. DIIP LC 440541 Mostečno Savinsko: obnovilo bi se naj 920 m ceste, ocenjena vrednost investicije je na 
400.000 EUR.
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9. dopisna seja občinskega sveta, 9.6.2021
Edina točka je bila: rekonstrukcija športnega igrišča v Makolah. 
Soglasno je bil sprejet sklep o rekonstrukciji igrišča v Makolah, katerega skupna vrednost znaša 89.670 EUR, od 
tega bo prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport (prijava na razpis) 20.000 EUR.

10. dopisna seja občinskega sveta, 16. 11. 2021
Na tej seji sta bili obravnavani dve točki:
1. Podelitev občinskih priznanj: „PLAKETA“ Občine Makole se podeli BOŠTJANA PLAZNIKU za uspešno delo na 
področju gospodarstva in za dolgoletno vodenje lovske družine v Občini Makole.
„PRIZNANJE“ Občine Makole se podeli BOGDANU MLAKERJU za dolgoletno uspešno delo na področju ljubi-
teljske kulture v Občini Makole.
„PRIZNANJE“ Občine Makole se podeli Milanu Sternadu za dolgoletno delo na področju ohranjanju kulturne 
dediščine in ljubiteljske kulture v Občini Makole.
Vsa občinska priznanja bodo podeljena na naslednji svečani prireditvi, ki jo bo organizirala Občina Makole.
2. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javbno dobro lokalnega pomena: ukine se status „grajeno javno dobro lokal-
nega pomena – javne poti“ na zemljišču parc. št. 1343 (ID 7202422) v katastrski občini 785 Stari Grad.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV IZ 13. REDNE SEJE

1. STANE JANČIČ 
Šotor v Makolah: Stane Jančič je dobil informacijo 
glede šotora, ki ga ima Turistično društvo Makole, 
da naj bi se naredil podest. Skrbi ga, da ne bodo 
demontirali luči. 
Odgovor: Demontaža luči ter podest za postavitev 
šotora ni potrebna. 
Pločnik in rondo Pečke: Stanko Jančič je opozoril, 
da so se že pojavile poškodbe na pločniku in rondo-
ju v Pečke. 
Odgovor: O poškodbah pločnika in rondoja je bilo 
obveščeno podjetje CP Ptuj d.d., ki je zadolženo za 
vzdrževanje državne ceste in pločnikov. V sklopu in-
vesticije je v letu 2023 predviden komisijski pregled 
pred potekom garancije, s katerim bodo ugotovljene 
vse nastale poškodbe in napake po gradnji.
2. ANDREJ GALUN 
Direkcija za vode: Leta 2019 je bil  sestanek z direk-
cijo za vode. Takrat je bilo rečeno, da bo ponovni 
setanek o tej problematiki letni sestanek. Predlaga, 
da se ga skliče. Predvsem je opozoril na problema-
tiko Dravinje. 
Odgovor: Glede sestanka se še nismo uskladili. Na 
pobudo svetnikov Zlatke Dvoršak in mag. Danila Lon-
čariča smo glede problematike neurejenih zemljišč, 
prestavljanje struge reke Dravinje in poplavljanja 
reke Dravinje na Ministrstvo za okolje in prostor ter 
Direkcijo RS za vode naslovili dopis. Odgovora še 
nismo prejeli. 
3. MARJAN DOVAR
Normativi za posede: Kakšni so normativi za pose-
de?
Odgovor: Sklicujoč se na prejet odgovor s stra-

ni ZRMK-ja se za določanje mejnih vrednosti po-
sedov uporabljajo Smernice in tehnični pogoji za 
graditev asfaltnih plasti - TSC 06.300/06.410:2009. 
Za ročno vgrajevanje na obstoječih voziščih je do-
pustno odstopanje za posede ≤10 mm. Vir: TSC 
06.300/06.410:2009, Smernice in tehnični pogoji za 
graditev asfaltnih plasti (Republika Slovenija, Ministr-
stvo za promet). 
Dokumentacija za Stranske Makole: Kako je za do-
kumentacijo za pločnik in prehod za pešce v Stran-
skih Makolah? 
Odgovor: Pridobljena je ponudba za izdelavo PZI 
dokumentacije. Ponudba za izdelavo PZI znaša 
8.700 EUR. Sredstva za izdelavo PZI so predvidena 
v predlogu proračuna za leto 2022 900-4-2021-8- k 
točki 10- odgovori na vprašanja 13 seje Stran 3/4 
4. ZLATKA DVORŠAK
Vaški odbor Stari Grad: Zlatka Dvoršak je dejala, da 
je bila seznanjena, da se je izvedel sestanek z obča-
ni iz Starega Grada. Zanima jo kdo je vabil in kako 
je bilo. 
Odgovor: Sestanek je sklical predsednik vaškega 
odbora in nanj povabil župana, podžupana, pred-
sednika Odbora za okolje, prostor in gospodarsko 
infrastrukturo ter predstavnike občinske uprave. Ve-
čina problematike se je tikala urejanja cest. 
5. ANDREJ GABERC 
Cesta Mostečno – Sestrže: Predlaga, da naj se prip-
ravi DIIP za cesto Mostečno-Sestrže. 
Odgovor: Izdelana je ocenjena vrednost za 890 m 
rekonstrukcije, ki znaša 245.000 EUR. V to ocenjeno 
vrednost niso vključeni stroški ukrepov proti plaze-
nju (precejšen del ceste se nahaja na območju, kjer 
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1. ZDRAVKO KROŠL 
Ograja pri šoli: Zdravko Krošl je dejal, da je ograja 
slabo pobarvana. 
Odgovor: Opravljen je bil ogled na terenu v priso-
tnosti podžupana in hišnika osnovne šole, na kate-
rem je bilo dogovorjeno, kako naj se dela izvedejo. 
Delo bo opravil hišnik osnovne šole. 
2. STANKO JANČIČ
Investicije ob regionalni cesti: Stanko Jančič je po-
vedal, da so se na zadnji seji Odbora za okolje, pros-
tor in gospodarsko infrastrukturo s predstavnikom 
CP Ptuja dotaknili problematike republiške ceste, 
kot je ograja na ovinku med Pečke in Strugom ter 

pločnik v Stranskih Makolah. V Majšperku vsako leto 
asfaltirajo regionalno cesto. Predstavnik CP Ptuja je 
bil mnenja, da mora tudi župan in občinska uprava 
pritiskati na direkcijo. Župan je vprašal kdo je bil tak-
rat proti daljšemu pločniku v Stranskih Makolah. 
Odgovor: Primarno se država glede potrebnih in-
vesticij odloča na podlagi uradnih podatkov o šte-
vilu nesreč in podatkov, ki jih dobijo od vzdrževalca 
cest o stanju na cestah. S strani občinske uprave pa 
bomo povečali število kontaktov z Direkcijo za infra-
strukturo.. 
Most v Makole – pešpot: Stanko Jančič je predlagal, 
da se preveri ali obstaja možnost razširitve mostu v 

je očitna nevarnost plazu), prav tako ni vključena 
gradnja pločnika. Oboje bo investicijo verjetno zelo 
močno podražilo. DIIP za to investicijo bomo pripra-
vili predvidoma do naslednje seje. V predlogu pro-
računa za leto 2022 je predvidenih 25.000 EUR za 
izdelavo projektne dokumentacije. 
6. FRANC SKLEDAR 
Cesta Vovk- Ferlič Ida: Predlaga, da naj se pripravi 
DIIP za cesto Vovk- Ferlič Ida 
Odgovor: Izdelana je ocenjena vrednost za 1100 m 
rekonstrukcije, ki znaša 180.000 EUR. DIIP za to in-
vesticijo bomo pripravili predvidoma do naslednje 
seje – predlagano bo etapno reševanje. V prvem 
predlogu proračuna za leto 2022 je trenutno predvi-
denih 33.000 EUR 
7. ZDRAVKO KROŠL 
Ograja med šolo in Merkatorjem: Predlaga, da se 
pobarva ograja med šolo in Mercatorjem Odgovor: 
Barvanje ograje je bilo izvedeno. 
Vprašanje svetnikom SDS: Zdravko Krošl je podal 
sledeče pisno vprašanje svetnikom SDS: Občina 
Makole je na razpisu MIZŠ uspešno pridobila sofi-
nanciranje za Osnovno šolo v višini skoraj 400.000 
EUR. Pri ocenjevanju vloge je prejela 53 točk, zadnji 
projekti, ki so bili uspešni pa so pridobili 52 točk. Ker 
smo pričeli z izvajanjem projekta v letu 2020, smo 
dobili dodatno vsaj 2 točki. Brez teh točk naš projekt 
ne bi bil uspešen in bi se lahko glede tega denarja 
obrisali pod nosom. Zanima me ali svetniki iz svetni-
ške skupine SDS (predvsem Zlatka Dvoršak in mag. 
Danilo Lončarič), ki so še malo pred pričetkom del 
pritiskali na 900-4-2021-8- k točki 10- odgovori na 
vprašanja 13 seje Stran 4/4 župana, da naj zamakne 
pričetek investicije v 2021, nameravajo javno opra-
vičiti Županu in mu priznati, da se je pravilno in us-
pešno odločil glede izvedbe investicije? Odgovor: 
Občinska uprava na vprašanje nima komentarja. 

Pojasnilo uredništva: z namenom, da obveščamo ob-
čanke in občane naše Občine Makole, objavljamo v 
Makolčanu glavne teme iz rednih in dopisnih sej občin-
skega sveta Občine Makole in njegovih delovnih teles. 
Objavljamo tudi vprašanja svetnic in svetnikov ter od-
govore nanje. Do sedaj nismo objavljali samih razprav 
na občinskem svetu, ker je to preobsežno gradivo, do-
stopno pa je na spletni strani Občine Makole (zapisniki 
sej). Glede na to, da je bilo pri vprašanju podžupana 
Zdravka Krošla občinskim svetnikom SDS, v odgovoru 
navedeno le  (citirano) »Občinska uprava na vprašanje 
nima komentarja«, izjemoma citiramo zapisan odgovor 
oziroma razpravo na sami seji.
»Marjan Dovar je dejal, da se opravičuje, poudaril pa je, 
da je bil bolj za novogradnjo. 
Zlatka Dvoršak je dejala, da niso nasprotovali projek-
tom. Nasprotovali so glede načina obnove. Dokumen-
tacija se je zelo dolgo pripravljala, skrbelo jih je glede 
raznih materialov. Na koncu je bil najden konsenz. Zdi 
se ji prav, da poveš svoje mnenje. Ugotavlja, da smo 
bili zelo uspešni. 
Župan je pripomnil, da smo imeli tri seje na to temo, 
od tega so eno obstruirali. Ne zdi se mu prav, da se po 
Facebooku slika skupina SDS, kot da je edina zaslužna 
za pridobitev sofinanciranja. 
Marjan Dovar je glede neudeležbe na seji povedal, da 
so se takrat vnaprej opravičili. Ker je skupna investicija 
preko 700.000 EUR, ga zanima, če bo podžupan izpol-
nil svojo obljubo. 
Zlatka Dvoršak je še pripomnila, da je bilo zelo veliko 
prijav na ta razpis.«

8. JURIJ PLAZNIK
Čiščenje luči javne razsvetljave: Ponovno je izposta-
vil problematiko čiščenja javne razsvetljave. Odgovor: 
Z vzdrževalcem je dogovorjeno, da se stekla očistijo, 
poškodovana pa nadomestijo z novimi. Dela bodo iz-
vedena predvidoma v mesecu oktobru.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV IZ 14. REDNE SEJE
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Makolah za pešpot na mestu kjer sedaj ob mostu po-
teka vodovod. 
Odgovor: Ob sami gradnji vodovoda nam je bilo s 
strani Direkcije za vode izrecno rečeno, da ta mož-
nost ne obstaja. Zadevo bomo ponovno preverili.
Pot do brvi: Stanko Jančič je predlagal, da se uredi 
pot do brvi proti Varošu.
Odgovor: Pot do brvi vodi v veliki meri po zasebnih 
zemljiščih oz. po zemljiščih , ki so v solasti države in 
zasebnih lastnikov.
Parkiranje v Makolah: Stanko Jančič je izpostavil 
problem parkiranja v Makolah predvsem v petek in 
soboto. 
Odgovor: O problematiki parkiranja med vikendom 
je obveščeno medobčinsko redarstvo, ki je zadolže-
no za vzpostavljanje javnega reda in mir.
Radar: Stanko Jančič je glede na članek v Makolča-
nu glede radarja dejal, da on predlaga, da se naj 
pogosteje uporablja takrat, ko občani ne uporablja-
jo toliko cest ampak so drugi uporabniki predvsem 
razni motoristi na cestah v petek in soboto popoldne 
900-6-2021-7- k točki 8- odgovori na vprašanja 14 
seje Stran 3/6 
Odgovor: Glede člankov v Makolčanu je odgovor-
nost na uredniškem odboru in odgovorni urednici. 
3. mag. DANILO LONČARIČ
Proračun: Mag. Danilo Lončarič je glede proračuna 
dejal, da je DIIP za cesto Mostečno Sestrže predla-
gal že v 2020. Projekte je možno pripravljati že prej 
in na tak način pridobiti dodatna sredstva. Prijavi se 
naj projekt nadgradnje asfaltnega igrišča na Fun-
dacijo za šport, da ne bodo samo lastna sredstva. 
Z sofinanciranjem se zagotovi dodana vrednost. 
Tak kot je sedaj proračun je bolj kot proračun neke 
mestne četrti. Obrnemo se naj tudi na gospodinjstva 
z obvestilom glede javne razprave o proračunu. Na 
vaških odborih se dajejo obljube kaj se bo izvedlo. 
Pogreša širše deležnike. Pogreša investicije na po-
dročju kulture, športa, pokopališča, za starejše ob-
čane. Kar se obljubi naj se tudi izvede. Konkretno se 
recimo cesta proti Prahu vleče že iz leta 2013, ko je 
bila obljubljena. 
Odgovor: DIIP za cesto Mostečno Sestrže je v 
obravnavi na 15. seji Občinskega sveta. Nadgradnja 
asfaltnega igrišča bo prijavljena na razpis Fundacije 
za šport. Proračun občine Makole je po sestavi po-
polnoma primerljiv s proračuni drugih občin približ-
no enake velikosti. Z obvestilom se na gospodinjstva 
nismo posebej obračali, saj tako Župan kot občinska 
uprava predloge za proračunske investicije spreje-
mamo skozi vse leto. Na podlagi teh predlogov je bil 
sestavljen tako predlog proračuna kot sedaj dopol-
njen predlog proračuna. Obljuba za cesto proti Pra-
hu je bila dana od prejšnjega župana. 
4. MARJAN DOVAR
Hrib proti Lenartu: Marjan Dovar je opozoril, da ima-

mo v centru Makol problem z ne vzdrževanjem povr-
šin – hrib proti Lenartu. Pozvati je treba lastnike, da 
vsaj 1x letno pokosijo in očistijo zemljišče. 
Odgovor: Bomo upoštevali predlog in poslali dopis 
lastnikom zemljišča. Prav tako bo zadeva ob more-
bitnem slabem stanju predana na medobčinski in-
špektorat. 
5.ANDREJ GALUN 
Most Varoš: Andrej Galun je dejal, da je Župan na 
sestanku z vaškim odborom Varoš dejal, da se pro-
račun za leto 2023 sprejme pred volitvami in, da se 
v proračun uvrsti investicija v most Varoš. Odgovor: 
Predvidevamo da bo proračun za leto 2023 v prvo 
branje poslan najkasneje do junija 2022. 
6. JURIJ PLAZNIK 
Pločniki: Jurij Plaznik je vprašal ali je na Direkcijo že 
bil podan predlog za izvedbo pločnika ob regionalni 
cesti od Roke do Stranskih Makol 
Odgovor: Pobuda za izgradnjo pločnik Str. Makole – 
Roka in pločnik Strug – Stopno bo poslana na DRSI. 
7.ANDREJ GABERC
Košnja: Andrej Gaberc je vprašal čigava je pristoj-
nost za košnjo pri Roki. 900-6-2021-7- k točki 8- od-
govori na vprašanja 14 seje Stran 4/6 
Odgovor: Košnja ob državni cesti je v pristojnosti dr-
žave oz. njenega koncesionarja CP Ptuj. Košnja ob 
občinskih cestah pa v pristojnosti občine. 
8.Š TEFKA SKLEDAR 
Participativni proračun za leto 2022: V proračunu 
za leto 2022 se naj posebej rezervirajo sredstva za 
t.i. participativni del proračuna, ki bi bil namenjen 
projektom, ki jih predlagajo občani. 
Odgovor: Predlog ni bil upoštevan. Smo mnenja, 
da je takšen sistem bolj smiseln za večje občine. 
Pri majhnih občinah bi tako prišlo dejansko do tek-
movanja med vasmi in bi zmeraj dobivali več glasov 
projekti, ki bi se izvedli v večjih vaseh. 
Sanacija struge Ložnica: Občina naj predlaga vodni 
skupnosti Drava, da pripravi program sanacije stru-
ge Ložnica. 
Odgovor: Pobudo bomo posredovali na Direkcijo za 
vode. Od Ložnice do Pečke ob strugi Ložnice poteka 
predvidena kolesarska pot EUROVELO (povezava 
od Šentilja do Poljčan in dalje do meje s Hrvaško)
Popravilo brvi čez Dravinjo pod dvorcem Šta-
tenberg: V proračunu za leto 2022 se naj predvidijo 
sredstva za popravilo brvi čez Dravinjo pod dvorcem 
Štatenberg. 
Odgovor: Predlog ni bil upoštevan oziroma bomo 
realizacijo skušali narediti v okviru obstoječih po-
stavk. Zemljišča, ki vodijo do brvi niso v občinski lasti 
in niso javno dobro. 
Zagotovitev sredstev za izdajo Makolčana: V prora-
čunu za leto 2022 se naj planira sredstva za izdajo 
štirih številk občinskega glasila Makolčan, v znesku 
vsaj 10.000 EUR. 
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Odgovor: Predlog ni bil upoštevan. Ob spremem-
bi uredniškega odbora so takratni predlagatelji za-
gotavljali, da bodo izdajali glasilo v enakem okviru 
sredstev kot prej. 
Namestitev cestnih smerokazov za dvorec Šta-
tenberg: Predlagam, da se zopet namestijo cestni 
smerokazi za dvorec Štatenberg, tako na regionalni 
cesti Poljčane-Makole-Majšperk kot na avtocesti Ma-
ribor – Ljubljana. 
Odgovor: Pobudo za postavitev smerokaza za dvo-
rec bomo posredovali na DRSI. Na avtocestah pa se 
lahko postavljajo oz. oglašujejo samo spomeniki dr-
žavnega pomena, kar pa dvorec Štatenberg ni. 
Namestitev prometnega znaka „slepa ulica“ pri 
Avguštinovih v Štatenbergu: Predlagam postavitev 
znaka „slepa ulica“ pri avguštinovih v Štatenbergu. 
Odgovor: Znak bo postavljen. 
Pobuda za spremembo občinskega odloka o raz-
glasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena 
na območju Občine Makole (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 22/2012. 
Odgovor: V skladu z Zakonom o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) 
je za pripravo predloga za razglasitev kulturnega 
spomenika pristojen Zavod za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije. Občina brez Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine ne more na lastno roko spremi-
njati tega odloka, saj bi bil takšen odlok protizakonit, 
občina pa bi za morebitne posege in dejanja, ki bili 
izvedeni na podlagi takšnega nezakonitega odloka, 
odškodninsko odgovarjala. Pobudo za spremembo 
odloka, ki jo je pripravil tudi lastnik dvorca smo pos-
redovali na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, od koder pa smo prejeli negativen odgovor, 
ki je priložen. 
Proračun: Štefka Skledar je podala sledeče pisne 
pripombe oz. vprašanja k proračunu občine Makole: 
• Predlagam, da se naredi projekt izkoriščanja reke 
Dravinje za pridobivanje električne energije na lo-
kaciji obstoječe, nikoli aktivirane hidroelektrarne pri 
Remontu. 
Odgovor: Zemljišče na katerem leži obstoječa nikoli 
aktivirana hidroelektrarna pri Remontu je v lasti JG 
TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O. iz Preserja. 
Občina ne more vlagati v zasebno lastnino. 
Nikjer ni zajeta povezovalna javna pot Štatenberg-
-Stranske Makole.
 Odgovor: Pripomba je upoštevana. Za to cesto je 
predvidenih 20.700 EUR. 
Nikjer ni navedena investicija za optiko, ki je v da-
našnjem času tako rekoč nujna. Zakaj se ne planira 
v proračun? 
Odgovor: Občine niso investitor v telekomunikacij-
sko infrastrukturo. Da bi lahko vlagali v to in potem 

to tržili, bi morala za to ustanoviti posebej podjetje, 
kar je pa z ekonomskega vidika popolnoma neraci-
onalno. 
Pod tukaj je navedeno rušenje objekta Remont. Kaj 
se bo gradilo na tej lokaciji? 
Odgovor: V proračunu je predvidena tudi izdelava 
OPPN za to območje, v katerem se bo predvidelo 
prostorske rešitve in določilo kaj se bo tukaj posta-
vilo. 
9. MARJAN DOVAR
Zapisniki sej: Konstantno se ponavlja, da se podani 
predlogi, vprašanja, mnenja in komentarji podani iz 
moje strani v zapisnikih ne podajajo v celoti, temveč 
samo posamezni odseki. Zadeve se predstavljajo 
naprej s subjektivne perspektive zapisnikarja. Po-
membno je, da se predstavljajo dejstva v celoti in ne 
samo iz enega zornega kota, ker na tak način se vse-
bine ne prikazujejo relevantno, temveč subjektivno. 
Odgovor: Osnutke zapisnikov sej občinska uprava 
pošlje vsem občinskim svetnikom v roku dveh te-
dnov po seji v elektronski obliki. Na te osnutke je 
možno podati pisne pripombe in predloge dopolni-
tev zapisnika.
Marjan Dovar je predlagal sledeče investicije: 
1. Pločnik Mesarič – Zanič,
2. Asfaltiranje ceste Str. Makole – Štatenberg (VIP 

Štatenberg), 
3. Menjava potratnih uličnih svetilk v naselju Str. 

Makole (5 kom), 
4. Preplastitev novega igrišča z umetno maso, 
5. Zagotovitev sredstev za kanalizacijo cestnih me-

teornih vod (Širec – Rove), 
6. Ureditev parkirišča blok Remont, 
7. Ureditev kanalizacije meteornih vod v centru 

Makol in preplastitev ceste, 
8. Ureditev mosta pri Flisu, 
9. Ureditev pločnika Mesarič – Kovačič, 
10. Ureditev malega mostu na »Remontu« oz. razši-

ritev cestišča, 
11. Ureditev ceste Str. Makole Jernejšek – Velikonja 

(350 m), 
12. Ureditev ceste Str. Makole Doberšek – Hajšek 

(150m) 
13. Ureditev ceste Str. Makole –Štatenberg (Dvorec 

- cerkev sv. Treh kraljev) 
14. Ureditev pločnika in škarpe v Str. Makolah (Do-

beršek – Polajžer), predvsem se tu pričakuje 
ažurnost občinske uprave in župana (aktivno de-
lovanje) 

15. Zagotovit prostor za medgeneracijsko srečanje. 
Pri tem pričakuje vse investicije v NRP-ju predlo-
ga proračuna za leto 2022, ter meni da se jih 
bo s pravilnim pristopom vsaj 1/3 izvedla v letu 
2022. 

Odgovor: Predlogi so delno upoštevani. 
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Pločnik Mesarič-Zanič je bil pod imenom Makole-
-Brumec predlagan že v prvem predlogu proračuna 
za leto 2022. 
Predlogi za delno asfaltiranje ceste Str. Makole – Šta-
tenberg (VIP Štatenberg), menjavo potratnih uličnih 
svetilk v naselju Str. Makole (5 kom) in nadgradnjo 
novega igrišča s ploščami iz umetne mase so upo-
števani v dopolnjenem predlogu proračuna. 
Sredstva za kanalizacijo cestnih meteornih vod (Ši-
rec – Rove) bomo skušali zagotoviti v okviru obstoje-
čih postavk. Pri tem je treba pripomniti, da rešitev ne 
sme poslabšati stanja za nižje ležeče objekte. 
Ureditev parkirišča pri bloku Remont je vezana na 
odločitev za investicijo večinskega lastnika stano-
vanj in s tem tudi zemljišča na katerem je parkirišče– 
Iskra Releji d.d. 
Predlogi za ureditev kanalizacije meteornih vod v 
centru Makol in preplastitev ceste, ureditev mosta pri 
Flisu, ureditev pločnika Mesarič – Kovačič, ureditev 
malega mostu na »Remontu« oz. razširitev cestišča, 
ureditev ceste Str. Makole Jernejšek – Velikonja 

(350 m), ureditev ceste Str. Makole Doberšek – Haj-
šek (150m) in ureditev ceste Str. Makole –Štatenberg 
(Dvorec - cerkev sv. Treh kraljev) niso upoštevani. 
Strinjamo se da gre za potrebne investicije, vendar 
pa glede na druge trenutno presegajo proračunske 
možnosti. Za ureditev pločnika in škarpe v Str. Ma-
kolah (Doberšek – Polajžer) ob regionalni cesti, smo 
dobili odgovor s strani Direkcije RS za infrastrukturo, 
da gre tukaj v celoti za občinski strošek in da bomo 
morali sami izvesti investicijo, je pa potrebno od njih 
predhodno pridobiti soglasje na projektno doku-
mentacijo. Predlog glede na proračunske možnosti 
ni bil upoštevan. 
Glede zagotovitve prostora za medgeneracijska 
srečanja pa predevamo, da bo neko rešitev podal 
predvideni OPPN za območje Remont. Projektov 
tudi nismo uvrščali v NRP, saj je bilo ob dogovoru za 
most Varoš rečeno, da naj proračuna za leto 2023 
ne obremenjujemo s preveč drugimi investicijami. 

Vir: spletna stran Občine Makole:  
https://www.obcina-makole.si/objave/76

Občina Makole je v letu 2021 izvedla novogradnjo mostu - »Beli most« na Ložnici, saj je bil obstoječi most 
preozek in dotrajan. Novi most je zasnovan sodobno, brez vmesnega podpornika, s svetlo širino 6m in obo-
jestranskim hodnikom. Svetli razpon mostu je 27,3m, medtem ko je njegova dolžina ostala enaka in znaša 40,4m. 
Gradbena dela je izvajalo podjetje UB Projekt d.o.o. iz Prebolda. Vrednost naložbe je znašala  380.403,87 EUR 
in je bila v celoti  financirana z lastnimi sredstvi občine. 

Zaradi rušitve starega mostu in gradnje novega, je bila potrebna popolna zapora prometa na tem območju in 
obvoz po državni cesti. Občina Makole se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljuje vsem udeležencem v prometu 
za strpnost v času gradnje. 

  Mojca Vantur

Gradnja mostu čez Ložnico
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POROČILO O JAVNEM RAZPISU ZA 
SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH 

ORGANIZACIJ IZ PRORAČUNA 
OBČINE MAKOLE V LETU 2021:

 
OBMOČNEMU ZDRUŽENJU RDEČEGA KRI-
ŽA SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ulica 21, 
2310 Slovenska Bistrica, se dodelijo proračunska 
sredstva za izvajanje humanitarnih programov v 
letu 2021 v višini 3.500,00 EUR.
  

POROČILO O JAVNEM RAZPISU 
za  sofinanciranje ljubiteljske kulture 
iz proračuna Občine Makole za leto 

2021:
KUD-u Forma Viva Makole, Dežno pri Makolah 61a, 
2321 Makole, se dodelijo proračunska sredstva za 
izvajanje programov ljubiteljske kulture v letu 2021 
v višini 1.698,74 EUR in 3.000,00 EUR namenskih 
proračunskih sredstev za organizacijo simpozija 
FORMA VIVA MAKOLE 2021 in vzdrževanje skulp-
tur.
 
Društvu podeželske mladine Ložnica, Mostečno 
48, 2321 Makole, se dodelijo proračunska sredstva 
za izvajanje programov ljubiteljske kulture v letu 
2021 v višini 1.705,01 EUR,
 
Etnološkemu društvu Ložnica, Ložnica 20a, 2321 
Makole, se dodelijo proračunska sredstva za izva-
janje programov ljubiteljske kulture v letu 2021 v 
višini 3.952,83 EUR,
  
Prosvetnemu društvu Anice Černejeve Makole, 
Makole 12, 2321 Makole, se dodelijo proračunska 
sredstva za izvajanje programov ljubiteljske kultu-
re v letu 2021 v višini 4.559,86 EUR,
 
Kulturnemu društvu Gemaj, Jelovec pri Mako-
lah 13B, 2321 Makole, se dodelijo proračunska 
sredstva za izvajanje programov ljubiteljske kultu-
re v letu 2021 v višini 1.083,54 EUR,
  
Zvezi kulturnih društev občin Makole, Poljčane, 
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 24, 2310 Slo-
venska Bistrica, se dodelijo namenska proračun-
ska sredstva za izvajanje kulturnih programov v 
letu 2021 v višini 760,00 EUR,
 
Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti - 
JSKD, Območna izpostava Slovenska Bistrica, Par-

tizanska ulica 24, 2310 Slovenska Bistrica, se do-
delijo namenska proračunska sredstva za izvajanje 
kulturnih programov v letu 2021 v višini 1.640,00 
EUR.
 

  POROČILO O JAVNEM RAZPISU za 
sofinanciranje športnih programov 
iz proračuna Občine Makole za leto 

2021:
 
Teniškemu klubu Štatenberg - Brdo, Pečke 15a, 
2321 Makole, se dodelijo proračunska sredstva za 
izvajanje športnih programov v letu 2021 v višini 
895,40 EUR.
 
Športnemu društvu Ložnica, Ložnica 20, 2321 
Makole, se dodelijo proračunska sredstva za iz-
vajanje športnih programov v letu 2021 v višini 
2.285,26 EUR,
 
Osnovni šoli Anice Černejeve Makole, Makole24, 
2321 Makole, se dodelijo proračunska sredstva za 
izvajanje športnih programov v letu 2021 v višini 
1.319,00 EUR,
 
Ribiškemu društvu Pečke, Pečke 26, 2321 Mako-
le, se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje 
športnih programov v letu 2021 v višini 919,86 EUR,
 
Planinskemu društvu Makole, Makole 42, 2321 
Makole, se dodelijo proračunska sredstva za iz-
vajanje športnih programov v letu 2021 v višini 
1.650,26 EUR,
 
Športnemu društvu Stopno, Stopno 14a, 2321 
Makole, se dodelijo proračunska sredstva za iz-
vajanje športnih programov v letu 2021 v višini 
1.112,76 EUR,
 
Športnemu društvu Makole, Makole 34, 2321 
Makole, se dodelijo proračunska sredstva za iz-
vajanje športnih programov v letu 2021 v višini 
4.817,46 EUR,
 
Športni zvezi Občine Makole, Makole 42, 2321 
Makole, se dodelijo namenska proračunska 
sredstva za izvajanje športnih programov in delo-
vanje v letu 2021 v višini 1.376,80 EUR.

  
Višji svetovalec za družbene dejavnosti,

        investicije in vodenje projektov
Matjaž Kopše
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POROČILO O RAZPISU ZA 
DODELITEV ŠTIPENDIJE 

DIJAKOM/DIJAKINJAM IN 
ŠTUDENTOM/ŠTUDENTKAM 
OBČINE MAKOLE ZA ŠOLSKO 
OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 

2021/2022, IN SICER:
 Datum objave: Javni razpis je bil objavljen 
16. 09. 2021 v tedniku Panorama in na sple-
tni strani Občine Makole.
Rok prijave: Rok prijave je bil 15. 10. 2021
Datum zaprtja razpisa: 15. 10. 2021
Datum odločitve: 02. 11. 2021
Organ, ki je odločal: Občinska uprava na 
predlog Komisije za obravnavo prijav in pri-
pravo predlogov prejemnikov štipendij.
Rezultat odločitve: Dodeljene so štiri (4) 
štipendije dijakom/dijakinjam in štiri (4) šti-
pendije študentom/študentkam od tega 
ena (1) štipendija študentki na podiplom-
skem študiju.
Na Javni razpis za dodelitev štipendije di-
jakom/dijakinjam in študentom/študentkam 
Občine Makole za šolsko oziroma študijsko 
leto 2021/2022 je prispelo štirinajst (15) pri-
jav. Pet (5) prijav dijakov/dijakinj in deset 
(10) prijav študentov/študentk.
 

POROČILO O  RAZPISU ZA 
PODELITEV OBČINSKIH 

PRIZNANJ V LETU 2021, IN SICER: 
 Datum objave: Javni razpis je bil objavljen 
dne 7. 10. 2021 na spletni strani Občine Ma-
kole in dne 14. 10. 2021 v tedniku Panorama.
Rok prijave: Rok prijave je bil 30. 10. 2021
Datum zaprtja razpisa: 30. 10. 2021
Datum odločitve: 16. 11. 2021
Organ, ki je odločal: Občinski svet na pred-
log Komisije za priznanja in nagrade Obči-
ne Makole.
Rezultat odločitve: Podeljena je ena (1) pla-
keta Občine Makole in dve (2) priznanji Ob-
čine Makole.
Na Javni razpis so prispele tri (3) pobude 
oziroma predlogi za priznanje Občine Ma-
kole in dve (2) pobudi oziroma predloga za 
plaketo Občine Makole.
 Višji svetovalec za družbene dejavnosti,

        investicije in vodenje projektov
Matjaž Kopše

Kmetijska društva:
Društvu gospodinj Makole, Makole 42, 2321 Makole, se do-
delijo proračunska sredstva za izvajanje programov na po-
dročju kmetijstva  v letu 2021 v višini 1.127,73 EUR.
Društvu kmetic Ložnica, Ložnica 21, 2321 Makole, se dodeli-
jo proračunska sredstva za izvajanje programov na področju 
kmetijstva  v letu 2021 v višini 690,45 EUR.
Društvu vinogradnikov Makole, Makole 28, 2321 Makole, se 
dodelijo proračunska sredstva za izvajanje programov na po-
dročju kmetijstva  v letu 2021 v višini 1.708,86 EUR.
Lovski družini Makole, Štatenberg 90, 2321 Makole, se do-
delijo proračunska sredstva za izvajanje programov na po-
dročju kmetijstva  v letu 2021 v višini 926,35 EUR.
Čebelarskemu društvu Makole, Makole 32, 2321 Makole, se 
dodelijo proračunska sredstva za izvajanje programov na po-
dročju kmetijstva  v letu 2021 v višini 546,61 EUR.

 Turistična društva:
Turističnemu društvu Štatenberg, Štatenberg 66a, 2321 Ma-
kole, se dodelijo proračunska sredstva v skupni višini 1.739,22 
EUR (od tega za delovanje društva v višini 562,50 EUR in za iz-
vajanje turističnih programov v letu 2021 v višini 1.176,72 EUR).
Turističnemu društvu Makole, Makole 42, 2321 Makole, se 
dodelijo proračunska sredstva v skupni višini 1.716,59 EUR (od 
tega za delovanje društva v višini 562,50 EUR in za izvajanje 
turističnih programov v letu 2021 v višini 1.154,09 EUR).
 KUD Forma Viva Makole, Dežno pri Makolah 61a, 2321 Ma-
kole, se dodelijo proračunska sredstva višini 294,18  EUR za 
izvajanje turističnih programov v letu 2021

Promocija in sponzorstva:
Turistično društvo Makole za:  »Andrejev sejem«, za kate-
rega mu je sofinancer odobril sofinanciranje v višini 1.000,00 
EUR,  »Peklenščkov večer«,  za katerega mu je sofinancer 
odobril sofinanciranje v višini 400,00 EUR
Društvo vinogradnikov Makole za: »Trgatev 400 letne 
trte« v višini 200,00 EUR,. »Koledar 2022« v višini 200,00 
EUR
Etnološko društvo Dravinjske doline za »Urbanov koncert« 
v višini 300,00 EUR
Etnološko društvo Ložnica za »Blagoslov mopedov« v 
višini 700,00 EUR
Pikado klub Lovrek za »Sponzorstvo (majice, prijavnine)« v 
višini 700,00 EUR
Ribiško društvo Pečke za: »Ribiška tekma pokal Makol« v 
višini 300,00 EUR
Športno društvo Makole za »Sponzorstvo (pripomočki za 
treninge)« v višini 1.800,00 EUR
Turistično društvo Štatenberg »Spletna stran« v višini 
400,00 EUR.
Zavod MA-KOLE
»Rima ti štima« v višini 300,00 EUR
»Poezija pod zvezdami« v višini 300,00 EUR
»Božičkovanje v Makolah« v višini 750,00 EUR
»Likovni tabor »pod lipo« v višini 200,00 EUR

 Občina Makole
Direktor občinske uprave, mag. Igor Erker

DODELJENA SREDSTVA PO DRUGIH JAVNIH RAZPISIH V LETU 2021
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Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, 
potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega 
prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo 
takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, so-
dra, žled ipd.) lahko ogroženo normalno odvijanje pro-
meta

Uradno se zimska služba vsako leto vzpostavi 15. no-
vembra in deluje do 15. marca prihodnjega leta, v koli-
kor to narekujejo vremenske razmere, ki onemogočajo 
normalno vzpostavitev prevoznosti ceste, pa deluje tudi 
izven navedenega termina. V tem času se ceste vzdr-
žujejo skladno z izvedbenim programom zimske službe, 
ki ga je pripravil pogodbeni izvajalec rednega vzdrževa-
nja t.j. Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, 
2250 Ptuj.

 
OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL V ZIMSKEM ČASU

Delovanje zimske službe je opredeljeno v ''Pravilniku 
o rednem vzdrževanju cest'' (Ur. l. RS, št. 38/16). Redno 
vzdrževanje cest v zimskem času obsega:

• redno vzdrževanje prevoznosti,
• pripravljalna dela pred nastopom zime,
• nadzor nad stanjem prevoznosti in razmer na ce-

stah,
• odstranjevanje snega s cestišča in z drugih jav-

nih površin,
• posipavanje poledice na cestišču in ostalih javnih 

površinah,
• pravočasno in redno obveščanje javnosti o sta-

nju na cestah in pogojih za pretok na cestah.

POSIPAVANJE CEST ZARADI POLEDICE
Kot posipni materiali za preprečevanje in odpravlja-
nje poledice bodo v letošnji zimi uporabljani:
• sol (natrijev klorid), ki se uporablja pri temperaturi 

do –8°C;,
• mokro soljenje (mešanica soli in raztopine kal-

cijevega klorida ali magnezijevega klorida),ki 
učinkuje do temperature -18°C in je namenjeno 
za preventivno posipavanje, predvsem pa za 
preprečevanje in odstranjevanje poledice;

• mešanica soli in drobirja, ki se uporablja v izje-
mnih primerih, ko vremenske razmere in stanje 
cestišča to narekujejo (žled ali poledenelo voz-
išče);

• drobir, ki se uporablja le izjemoma v primeru po-
ledenelega vozišča ali strnjenega snega na vo-
zišču. Načeloma se drobir uporablja za posipanje 
na regionalnih in makadamskih cestah.

ZAGOTAVLJANJE PREVOZNOSTI
Prevoznost cest v zimskem obdobju ne pomeni, da 

so ceste prevozne tako kot v drugih letnih časih. Pre-
voznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in 
II. prednostnega razreda ne presega 10 cm in na drugih 
cestah 15 cm, promet pa je možen s predpisano zimsko 
opremo vozil. Na odsekih z vzdolžnim naklonom 10 od-

stotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če 
je promet možen samo z uporabo snežnih verig.

V času izredno močnega sneženja, ob močnih zame-
tih in snežnih plazovih prevoznosti cest ni nujno potreb-
no zagotavljati. Podobno velja v primeru poledice, če je 
zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpra-
viti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

ZAGOTAVLJANJE PREVOZNOSTI POSAMEZNIH CEST 
PO PRIORITETAH

Ceste so v ''Pravilniku o rednem vzdrževanju cest'' 
razdeljene v sedem prednostnih razredov glede na:

• kategorijo oz. povezovalni pomen,
• gostoto in strukturo prometa,
• geografsko-klimatske razmere in
• krajevne posebnosti.

Kategorizirane lokalne ceste v Občini Makole so, 
glede na določbe Pravilnika razvrščene v III. prednostni 
razred, javne poti pa v IV. prednostni razred. V skladu 
z določili Odloka o ureditvi zimske službe v Občini Ma-
kole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2009) se 
odstranjevanje snega prične, ko zapade 10 cm sne-
ga. Pluženje se izvaja po prioritetnem vrstnem redu, ki 
določa, da se najprej splužijo lokalne ceste, šolske in 
delavske avtobusne proge, dovozi k zdravstvenemu 
domu, vzgojno - izobraževalni ustanovi in gasilskemu 
domu, ter parkirišča v centru Makol, t.i. površine, ki spa-
dajo po Odloku v I. prioriteto. Javne poti in ostale jav-
ne površine so po Odloku razvrščene v II. prioriteto. 
Pluženje snega je organizirano rajonsko.Lokalni izvajalci 
pluženja na območju Občine Makole so:

Kolar Zdravko GSM: 041 661 311
Klajnšek Branko GSM: 041 876 455
Vovk Žan  GSM 040 499 350
Jerič Vinko  GSM 031 804 800 

Obseg pluženja in čiščenje snega ter posipanja proti 
poledici:

• 33.459 m lokalnih cest
• 63.833 m javnih poti
• 3.169 m pločnikov
• 830 m2 drugih prometnih površin

DEŽURNA SLUŽBA:
V času zimske službe ob nastopu z dnem prvega 

sneženja oz. poledice je organizirano neprekinjeno de-
žurstvo 24 ur, katerega zagotovlja Cestno podjetje Ptuj 
d.d..

Pripravljenost določi vodja zimske službe in je odvi-
sna od napovedanih vremenskih zimskih razmer hidro-
meteorološkega zavoda. Dežurstvo traja vseh 24 ur na 
dan in traja do konca zimske službe.

V dežurni službi so vodja dežurstva in ekipe za hitro 
interveniranje. Naloga dežurne službe je, da neprekinje-

Zimska služba 2021/2022
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no spremlja stanje in razmere na voziščih in da v prime-
ru poledice ali pričetka sneženja v najkrajšem možnem 
času aktivira dežurne ekipe.
Glavni dežurni
• Tel. št.: 02/78 80 826
• fax dežurni: 02/78 80 847
• fax uprava: 02/78 80 830

OPREMA VOZIL V ZIMSKEM ČASU:
Kljub vsem naporom vzdrževalcev, da bi v zimskih 

razmerah zagotovili nemoteno odvijanje prometa, brez 
pomoči tvornega in osveščenega sodelovanja uporabni-
kov cest, ne gre. Ob zimskih razmerah na širšem obmo-
čju oziroma ob spletu neugodnih okoliščin na določeni 
lokaciji se zelo lahko zgodi, da se bosta na vozišču po-
javila sneg in/ali led. Zato je še posebej pomembno, da 
so naša vozila primerno vzdrževana in opremljena. Pot 
v zimskih razmerah mora biti načrtovana. Pred potjo je 
priporočljivo in modro preveriti stanje cest in vremensko 
napoved. V zimskih razmerah je treba računati z daljšim 

časom potovanja, zato se na pot odpravimo prej. Če se 
vožnji v snegu in ledu ne da izogniti, je treba storiti vse 
za zmanjšanje tveganja. Hitrost vožnje je treba zmanj-
šati in prilagoditi razmeram na cesti. Kljub prednostim in 
večji možnosti štirikolesnega pogona, ta ugotovitev velja 
tudi za voznike terenskih in podobnih vozil. Če pa ven-
darle ostanemo v zastoju na cesti, poskusimo omogočiti 
prehod vozilom zimske službe. Pogosto namreč ravno 
zastoji, ki nastanejo zaradi neprimernega ravnanja voz-
nikov, povzročijo, da vzdrževalci cest ne morejo dobro 
opraviti svojega dela. Vsekakor velja, da bo v zimskem 
času mnogo manj hude krvi in jeze, če bomo vsi uporab-
niki cest ravnali v skladu s svojo prič

Mojca Vantur

Vsem občankam in občanom želimo varno vo-
žnjo ter naprošamo za pripravo vozil na zimo in 
uporabo zakonsko predpisane zimske opreme, 
pa tudi za strpnost in potrpežljivost v cestnem 
prometu.

ZAVEC JOŽEF, gsm: 031 364 037

Zap.št. Cesta Odsek Potek Dolžina izvajanja zimske službe (m)
1 440100 440101 PEČKE-SLOV.BISTRICA 3.965
9 440540 440541 MOSTEČNO-SAVINSKO 1.000

KOLAR ZDRAVKO, gsm: 041 661 311
Lokalne ceste 

Zap.št. Cesta Odsek Potek Dolžina izvajanja zimske službe (m)
4 440500 440501 MAKOLE-SV.ANA-STOPERCE 6.469
7 440520 440521 STRUG-MAKOLE 2.831
8 440530 440531 STOPNO-SAVINSKO 1.484
9 440540 440541 MOSTEČNO-SAVINSKO 1.426

10 440700 440701 MAKOLE-JELOVEC-KRASNA 2.458
Javne poti

Zap.št. Cesta Odsek Potek Dolžina izvajanja zimske službe
1 941350 941351 FAROVEC-ZG. LOŽNICA 449
4 946580 946582 POGAČAR-GRADIŠE 392
6 946590 946591 PLEŠ-STRUG 3.553
7 946590 946592 VIKEND CIGLER-PURG 252
8 946600 946601 MOST VAROŠ-SAG.-BABŠEK 711
9 946600 946603 VAROŠ-DOLENC 180

10 946610 946611 KR. VAROŠ-DROZG-SAGADIN 1.271
11 946610 946612 HALIČNO-KUŽNER-ROTMAN 372
12 946610 946613 VAROŠ-ŠOTNER 395
13 946610 946615 HALIČNO-BELA 196
14 946620 946621 SV.ANA-REBERŠAK 1.387
15 946620 946623 SV.ANA-BOŽIČKO 53
16 946630 946631 VINOTOČ GRIL-REPOTOČNIK 256
17 946640 946641 DOVAR-VTIČ 228
18 946650 946651 VTIČ-DACINGER 368
33 946710 946711 MAKOLE-ROVE 2.353
34 946710 946712 PUŠAVER-KOP-ROVE 1.150
35 946710 946713 PRAH-SKERBIŠ 145
36 946720 946721 MATEVŽIČ-ROVE 708
37 946730 946731 MAKOLE-PAJ 148

Seznam izvajalcev pluženja in posipavanja
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38 946740 946741 JANČIČ-GALUN 228
39 946740 946742 JANČIČ-ŽNIDAR 143
40 946750 946751 ŽERAK-EBERL 204
41 946750 946752 ŠTERN-KROŠL 95
42 946760 946761 STOPNO-TRNOV.-MAJŠPERK 380
43 946770 946771 STOPNO-DVORŠAK-BABŠEK 120
44 946780 946781 IGRIŠČE-JUG 226
45 946790 946791 KROŠEL-MATIČIČ 280
46 946800 946801 SAVINSKO-REPNIK-STRUG 1.779
47 946810 946811 KAJZER-HAMRUŠ 178
48 946810 946812 TRANTURA-VANTUR 281
49 946820 946821 GAJŠT FR.-GAJŠT C. 369
50 946820 946822 GAJŠT-KRIŽANEC-KOREN 59
51 946840 946841 PEČKE-SRECE 1.448
52 946840 946842 DOBERŠEK-KRAPŠE 160
53 946840 946843 PIKEC-MESARIČ 57
54 946840 946845 SRECE-ŠIREC 105
55 946840 946846 PEČKE-MESARIČ-GODEC 61
56 946850 946851 ŽNIDAR-FRAS 221
57 946860 946861 VINKLER-CURK 314
58 946860 946862 VINKLER-SKLEDAR-ŽNIDAR 167
59 946870 946871 GAJ-KAVKLER-BRUMEC 199
60 946880 946881 MOSTEČNO-GRMEK 647
61 946880 946882 AMON-GRMEK 231
62 946890 946891 MOSTEČNO-GABERC-RAVNA 1.600
63 946890 946892 RAVNA-PLIBE.-SP.LOŽNICA 529
64 946890 946893 MOSTEČNO-RAVNA-VOVK 168
65 946900 946901 VIDMAR-KODRIČ-RAVNA 375
66 946910 946911 MOSTEČNO-PURG-LAMPRET 214
67 946920 946921 LOŽNICA-CIGLER 784
68 946920 946922 SP.LOŽNICA-SIMRAJH 935
69 946920 946923 ŽRJAV-BERGLEZ 108
70 946920 946924 SAJE-JURGEC 91
71 946950 946951 ZG.LOŽNICA-SKLEDAR 177
72 946960 946961 LOŽNICA-ŽERAK OLGA 446
73 946960 946962 MOST-LAZNIK 478
74 946960 946963 SP.LOŽNICA-ŠTATENBERG 484
75 946970 946971 VIDMAR-BLISK 260
76 946980 946981 MOSTEČNO-KODRIČ-KORES 117
77 946990 946991 KAMENKE-KOLAR 143
78 946990 946992 MOSTEČNO-KOLAR 601
86 947050 947051 PEČKE(LIPA) -JANČIČ 170
98 947100 947101 MAKOLE-POKOPALIŠČE 78
99 947110 947111 MOST-DOM UP.-DACINGER 64

100 947120 947121 MAKOLE-FRGILA-ŽOLGER 802
103 947130 947132 SLATJEK-OREŠIČ-MEJAVŠEK 807
104 947130 947133 PLATE-ŽOLGER-SLATJEK 1000
106 947150 947151 ROJS-JANČIČ 141
107 947160 947161 SEDENIK-PLAVČAK 113
108 947170 947171 KANCLER-AJDIŠEK-ERKER 1.016
110 947190 947191 KOVAČIČ-PŠENIČNIK 73
112 947210 947211 ŠTOKARIJA-DUGEC-HRAMCE 3.226
113 947210 947212 LORBER-KROPEC-KROŠEL 171
118 947230 947231 JELOVEC-SAMASTUR 201

Izvajalec izvaja tudi čiščenje in posip pločnikov ob državni cesti (Str. Makole), pločnikov ob lokalnih cestah 
(Ložnica, Mostečno, Pečke, Makole), parkirišč in drugih prometnih površin v naselju Makole.
KLAJNŠEK BRANKO, gsm: 041 876 455
Lokalne ceste 

Zap.št. Cesta Odsek Potek Dolžina izvajanja zimske službe (m)
2 440490 440491 MAROF-JEŠOVEC 4.125
3 440490 440492 PEČKE-KAMENKE 2.350
5 440500 440502 MESARIČ-POK.-STR.MAKOLE 700
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Javne poti

Zap.št. Cesta Odsek Potek Dolžina izvajanja zimske službe
2 943050 943051 GLOBOKO-ŠTATENBERG 753

72 946960 946961 LOŽNICA-ŽERAK OLGA 446
73 946960 946962 MOST-LAZNIK 478
74 946960 946963 SP.LOŽNICA-ŠTATENBERG 484
77 946990 946991 KAMENKE-KOLAR 143
79 947000 947001 BERGLEZ-SORŠAK-PEPELNAK 242
80 947000 947002 SORŠAK-ŠOBA 70
81 947010 947012 GRAHL-ŽNIDAR 129
82 947010 947013 KODRIČ M.-ŠTATENBERG 67 218
83 947010 947014 TENIS-BRDO 123
84 947020 947021 LORBER R.-PEPELNAK 437
85 947040 947041 ŠTATENBERG-GRAD 157
86 947050 947051 PEČKE(LIPA) -JANČIČ 170
87 947060 947061 STR.MAKOLE-VELIKONJA 710
88 947060 947062 STR.MAKOLE-PEPELNAK 566
89 947060 947063 STR. MAKOLE-ZUPANČIČ 193
90 947060 947064 STR. MAKOLE-STOJNŠEK 126
91 947060 947065 DACINGER-SORŠAK 61
92 947070 947071 STR.MAKOLE-JASTERNIK 1.875
93 947070 947072 ŠTATENBERG-POTOČNIK 177
94 947070 947073 LORBER-AČKO 88
95 947070 947074 ŠTATENBERG-PŠENIČNIK 222
96 947070 947075 TRČKO-MLAKAR 382
97 947080 947081 MAKOLE-POK. ZADAJ 168

101 947120 947122 GOLOB-VODENIK-KALIČ 1.234
102 947120 947123 DACINGER-ANDERLUH 115
105 947140 947141 KOVAČIČEK-ŠOBA 791
111 947200 947201 GABERC-VIDMAR 330

Izvajalec izvaja tudi čiščenje in posip parkirišča pri vrtcu in pločnika v krožišču Makole.
VOVK ŽAN, gsm: 040 499 350
Lokalne ceste

Zap.št. Cesta Odsek Potek Dolžina izvajanja zimske službe (m)
6 440510 440511 JELOVEC-GAVEZ 6.651

Javne poti

Zap.št. Cesta Odsek Potek Dolžina izvajanja zimske službe
19 946660 946661 SKLEDAR-MOHORKO 1.712
20 946660 946662 REPNIK-JUHART 814
21 946670 946671 REKA-REČKA GORCA 1.138
22 946680 946681 DEDNI VRH-BABNA LOKA 3.197
23 946680 946682 FERLIČ-HAJŠEK 17
24 946680 946683 VOVK-RORŠEK 268
25 946680 946684 VARIŠA VAS-FERLIČ 1.014
26 946680 946685 REKA-MAROF-STARI GRAD 501
27 946680 946686 FERLIČ-ZG.RORŠEK-JUS 937
28 946680 946687 VANTUR-KROŠEL 96
29 946680 946688 ŠKET-ČERNOGA 248
30 946700 946701 MOTANJE-DROZG 1.019
31 946700 946702 DOLSKA GORCA-TEPEHOVA 84
32 946700 946703 BINKLER-GORCA ŠTEFIČ 231

109 947180 947181 KUNSTEK-ZG.SLIVAK 506
JERIČ VINKO, gsm: 031 804 800
Javne poti

Zap.št. Cesta Odsek Potek Dolžina izvajanja zimske službe
3 946580 946581 SP.SVEČA-POGAČAR-KRČE 2.921
5 946580 946583 DEŽNO-DOLENC 206

114 947220 947221 SV.ANA-LAMPRET-GRIL 1373
115 947220 947222 DEŽNO-GRAČNAR 493
116 947220 947223 DEŽNO-KAMENŠEK 249
117 947220 947224 DEŽNO-GAJŠT 685
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Projekt »REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA 
MAKOLE« je bil potrjen na junijski seji občinskega sve-
ta. Občinska uprava je takoj po potrditvi projekta za-
čela postopek zbiranja ponudb. Povpraševanje smo 
poslali na deset naslovov. Zaradi zasedenosti večine 
izvajalcev, nam je uspelo pridobiti le tri ponudbe, dve 
od teh so bile vrednostno nad zagotovljenimi sred-
stvi v proračunu, ena pa je bila v okvirih predvidenih 
sredstev in na podlagi te, smo dne 18. 08. 2021, s pod-
jetjem BM ASFALT d.o.o. s Ptuja, podpisali gradbeno 
pogodbo za izvedbo del, v višini 79.485,25 EUR. 

Nadzor nad izvedbo del je opravljalo podjetje 
GRADBENI BIRO BORIS KODRIČ s. p. iz Slovenske 
Bistrice. 

Tudi ta projekt smo prijavili na razpis Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport in sicer na Javni 
razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investi-
cij v rekonstrukcijo športnih bazenov ter posodobitve 
ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 
2021, pri čemer smo bili uspešni, saj bo ministrstvo 
sofinanciralo upravičene stroške v višini 22.916,66 
EUR.

Dela so se začela v prvi polovici septembra. Po 
prvotno predvidenem terminskem planu bi se naj 
končala dvajsetega oktobra, vendar so se zaradi covi-
da-19 v izbranem podjetju in zamud pri dobavi neka-
tere opreme zavlekla za dober mesec dni. Danes pa 
so dela v večini vendarle zaključena. Novo igrišče je 
opremljeno s panelno in lovilno ograjo, z goloma za 
nogomet in s košema. Zaradi nizkih temperatur in ne-
ugodnih vremenskih razmer, smo se na podlagi pripo-

ročila izvajalca del za liniranje igrišč odločili, da se igri-
šča za nogomet, košarko in med dvema ognjema za-
rišejo v začetku spomladi, takoj, ko bodo vremenske 
razmere to dopuščale. Verjamemo, da bo obnovljeno 
igrišče ponovno idealen prostor za športne aktivnosti 
vseh učencev šole, otrok iz vrtca, dijakov, študentov 
in ostalih občanov, ki so jim športne aktivnosti blizu.

Ob pisanju tega članka pripravljamo vlogo na jav-
ni razpis Fundacije za šport, saj je bilo na občinskem 
svetu dogovorjeno, da se obnovljeno igrišče nadgradi 
s Powergame Plus športno podlago. Powergame Plus 
športna podlaga je zasnovana za večnamenska igri-
šča na prostem in je primerna tako za rekreativne kot 
vrhunske športnike. Zaradi svoje modularne zasnove 
se uporablja za stalna in prenosna (mobilna) igrišča. 
Igrišče se lahko enostavno konfigurira tako, da omo-
goča igranje košarke, malega nogometa, rokometa, 
tenisa in drugih športov, ne da bi se pri tem spreme-
nile igralne lastnosti ali varnost. Je izredno stabilna 
športna podlaga z izjemno dobrim odbojem žoge in 
igralnimi lastnosti, ob tem pa zagotavlja dober opri-
jem in manjše obremenitve za sklepe (v primerjavi 
s trdimi podi, kot npr. asfalt, beton …) ter zagotavlja 
optimalno udobje in varuje športnike pred akutnimi 
poškodbami, zlomi. Rahlo teksturirana površina pa 
zagotavlja najboljše razmerje med suhim oprijemom 
in nizko stopnjo odrgnin kože pri padcih. 

V primeru uspeha na razpis je v planu, da se nad-
gradnja igrišča izvede v letu 2022.

Matjaž Kopše

Rekonstrukcija športnega igrišča Makole
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Projekt  »Preureditve kletnih 
prostorov v centralno kuhinjo z je-
dilnico in spremljajočimi prostori ter 
izvedba požarnega stopnišča v OŠ 
Anice Černejeve Makole« je z izve-
denimi deli 3. faze projekta v leto-
šnjem letu, na približno 85% svoje 
celovite izvedbe.

Kot smo že poročali, se je obči-
na Makole s projektom prijavila na 
javni razpis, ki ga je Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (v 
nadaljevanju MIZŠ) objavilo konec 
februarja 2020 in je predstavljal 
ključen moment pri odločanju o iz-
vedbi investicije. 

Glede na določila takrat obja-
vljenega javnega razpisa je lahko 
Občina Makole pričakovala sofinan-
ciranje 1. in 3. faze načrtovane inve-
sticije z nepovratnimi proračunskimi 
sredstvi Republike Slovenije do vi-
šine 311.909,22 EUR. Investicijska 
dokumenta DIIP (dokument identi-
fikacije investicijskega projekta) in 
IP (Investicijski program) je občin-
skih svet Občine Makole potrdil na 
9. redni seji, 11. 03. 2020. Vloga je 
bila 18. 03.2020 oddana na MIZŠ. 
Zaradi ukrepov Vlade Republike 
Slovenije proti Korona virusu ter 
napovedi spremembe proračuna, je 
bil postopek izvedbe Razpis za so-
financiranje investicij v osnovnem 
šolstvu začasno ustavljen, obveš-
čeni pa smo bili, da bo razpis s po-

dobnimi pogoji ponovljen, dodatne 
točke pa bi naj prejeli projekti, ki so 
že v izvajanju.

Po uspešno izvedenem postop-
ku oddaje javnega naročila po od-
prtem postopku 40. člena ZJN-3 je 
Občina Makole, 30. 06. 2020, pod-
pisala gradbeno pogodbo za izved-
bo gradbeno obrtniških in inštalacij-
skih del (za 1. in 3. fazo) z izbranim 
izvajalcem, CESTNO PODJETJE 
PTUJ D. D., v vrednosti 664.552,98 
EUR z DDV. V letu 2020 smo tako 
že izvedli 1. fazo projekta. 

MIZŠ je nato dne, 5. 2. 2021, 
objavilo (ponovilo podoben razpis) 
Razpis za sofinanciranje investicij 
v vrtcih in osnovnem šolstvu v Re-
publiki Sloveniji v proračunskem 
obdobju 2021 – 2024, na katerega 
smo glede na nove pogoje razpisa 
ponovno prijavili projekt »Preure-
ditve kletnih prostorov v centralno 
kuhinjo z jedilnico in spremljajočimi 
prostori ter izvedba požarnega sto-
pnišča v OŠ Anice Černejeve Ma-
kole« in bili na razpisu uspešni, saj 
smo se uvrstili na 22. mesto od 93 
vlog (prvotno izbranih za sofinanci-
ranje pa je bilo prvih 25 projektov). 

Z ministrstvom pa se nam je, 
glede na pripravljeno investicijsko 
dokumentacijo in na podlagi že 
sklenjene gradbene pogodbe z iz-
vajalcem del, uspelo dogovoriti tudi 
za sofinanciranje 2. faze projekta. 

3. faza projekta preureditve kletnih prostorov v 
centralno kuhinjo z jedilnico in spremljajočimi prostori 
ter izvedba požarnega stopnišča v OŠ Anice Černejeve 
Makole je zaključena

Tako, da sofinanciranje namesto 
prvotno predvidenih 320.773,88 
EUR, zdaj znaša 399.052,92 EUR. 
Brez sofinanciranja bi verjetno 2. 
faza projekta morala počakati na 
izvedbo enkrat v daljni prihodnosti, 
zdaj pa je izvedba predvidena za 
poletne počitnice v letu 2022. Za 
potrebe izvedbe 2. faze smo z izva-
jalcem del sklenili Aneks k osnovni 
gradbeni pogodbi v viši  101.237,03 
EUR z DDV. Skupna vrednost pro-
jekta vseh treh faz tako znaša 
765.790,01 EUR z DDV in bo približ-
no 50 % sofinancirana s strani Mi-
nistrstva za izobraževanje, znanost 
in šport.

Če povzamemo zapisano, lahko 
zaključimo, da je 1. faza projekta (ki 
je zajemala rekonstrukcijo kletnih 
prostorov v ureditev nove kuhinje 
s pripadajočo razdelilnico hrane, 
jedilnico z 92 sedeži, predmetno 
učilnico za pouk tehnike in tehnolo-
gije s kabinetom in foto-temnico ter 
pripadajočimi komunikacijami), bila 
v celoti izvedena v letu 2020. 

Z izvedeno 3. fazo projekta letos 
(zajemala je dograditev zunanjega 
požarnega stopnišča in ureditev lo-
čenih požarnih sektorjev v vseh eta-
žah šolskega objekta) je v osnovni 
šoli Anice Černejeve Makole zago-
tovljena požarna varnost otrok in 
vseh zaposlenih.

Z 2. fazo projekta, ki bo zajema-
la drugi (manjši) del rekonstrukcije 
kletnih prostorov z ureditvijo doda-
tne jedilnice s 36 sedeži, kabinetom 
za gospodinjstvo in spremljajoče 
gospodarske prostore (garderobo 
za čistilke, prostor za čistila in skla-
dišče – pralnico) bo projekt »Preu-
reditve kletnih prostorov v central-
no kuhinjo z jedilnico in spremljajo-
čimi prostori ter izvedba požarnega 
stopnišča v OŠ Anice Černejeve 
Makole«, v naslednjem letu izveden 
v celoti.

Matjaž Kopše
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December? Že zopet? Tako hitro se obrne dvanajst mesecev. Čeprav smo vsi skupaj upali, da nas bo virus 
Covid 19 zapustil, se to ni zgodilo. Le ta vpliva na naše življenje že dve leti. Občani in občanke Občine Makole 
dokaj uspešno premagujemo ta virus, saj v celotnem obdobju ni bilo zaznati naenkrat velikega števila obolelih. 

Kljub temu se, kot predsednica OO SDS Makole udeležujem sej in sestankov, pa čeprav le ti potekajo preko 
interneta. Skupaj spremljamo delo vlade, podamo svoje predloge in pohvale, predvsem pa stremimo v prihodnje 
volilno leto. Upala sem, da se bomo lahko člani našega odbora, simpatizerji in naši podporniki veselili in družili 
na izletu. Le tega v jesenskem času nisem organizirala, saj so se razmere nenehno spreminjale. Konec novem-
bra sem načrtovala zaključno konferenco pa še ta je ostala kar v planu in kot je videti, bomo tudi to prestavili na 
drugo leto.

Leto, ki prihaja bo polno zasedeno. Veliko bomo morali nadoknaditi zamujenega in preloženega, bo pa pri-
hajajoče leto tudi politično zelo aktivno leto. Na volišča bomo odšli za parlamentarne, predsedniške in občinske 
volitve. Za takšne nagovore bo še čas, zato Vam spoštovane Občanke in Občani ob tej priložnosti želim, da vas 
obišče dobra volja, katera vam naj na obraz nariše nasmeh.  Vse to pa raztrosite med vse ljudi po naših lepih 
krajih. 

OO SDS Makole in Svetniška Skupina SDS Makole
Zlatka Dvoršak

Bili so zadnji dnevi v mesecu avgustu, ko so prihrumeli tovornjaki in vaščani Struga smo takoj vedeli, da gre 
zares. Pripeljali so se delavci iz CP Ptuj d.o.o., da bi dokončali cesto z asfaltno prevleko. 

Dela so se začela že spomladi, ko so pripravljali cesto in v zemljo položili elektriko ter optiko. Ko so bila ze-
meljska dela zaključena, smo čakali le še na to, da se je zemlja dovolj posedla. In dočakali smo ta veseli dan, ko je 
naša vas dobila novo in lepšo podobo. Vsi smo zelo veseli in ponosni. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam prisluhnili 
na Občini Makole in vsem tistim, ki so pripomogli k temu velikemu projektu.

Predsednik V.O. Strug, Janez Jeza

 

Staro leto v pozabo,  
leto 2022 polno pričakovanj

Dobili smo novo »asfaltno obleko«

         

POLITIČNE STRANKE
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Že drugo šolsko leto naš vsakdanji utrip povezu-
jeta gradnja in virus. Čeprav so dela tretje faze pro-
jekta Izgradnja kuhinje, jedilnice in požarnega stopni-
šča potekala do zadnjega dne poletnih počitnic, smo 
vrata šole lahko 1. septembra na široko odprli.  158 
učencev in 27 zaposlenih na OŠ Anice Černejeve 
Makole se je zelo razveselilo posodobljenih notranjih 
prostorov in ureditve požarnega stopnišča. Z vese-
ljem spremljamo dela na šolskem športnem igrišču, 
ki ga bo naša ustanoviteljica, Občina Makole, povsem 
prenovila. Dobri pogoji za delo nam bodo pomagali 
uresničevati našo vizijo in zastavljene cilje.

 
Pozdrav muce na prvi šolski dan   

Naši prvošolci 
V novo šolsko leto smo stopili s ciljem, da se šole 

zaradi epidemije več ne bodo zapirale. S sodelova-
njem, strpnostjo in razumevanjem upoštevamo pred-
pisane ukrepe in se obnašamo odgovorno. Na tem 
mestu bi se radi zahvalili vsem staršem, ki pravočasno 
v šolo sporočajo okužbe in poskrbijo, da se virus na 
šoli ne razširi. Redna samotestiranja učencev so do 
sedaj prinesla tri pozitivne rezultate na hitrih testih. 
Že v začetku šolskega leta so se za izobraževanje na 
domu odločili starši štirih otrok. Z uvedbo obveznega 
samotestiranja so se za izobraževanje na daljavo od-

ločili starši 10 otrok (številka se vsak teden nekoliko 
zniža, saj večina staršev prepozna večjo korist pouka 
v šoli). Tako je dobrih 90% učencev prisotnih v šoli 
in ostanejo doma samo zaradi bolezni. In kaj smo do 
konca novembra zraven pouka še počeli:

Delavnice FORMA VIVA MAKOLE 2021: V okviru 
simpozija Forma viva Makole smo z učenci od 6. do 9. 
razreda izvedli kulturni dan. Podali smo se po poti For-
ma vive, si ogledovali kipe, pri galeriji Dvoršak nas je 
sprejel Ivan Dvoršak in nas popeljal po Parku skulptur. 
Učenci predmeta so tukaj tudi ustvarjali in v prostorih 
šole pripravili razstavo.

23. september Dan slovenskega športa: Da smo 
Slovenci športni narod dokazujejo ne le številni uspe-
hi slovenskih športnikov, temveč tudi polna igrišča in 
športne dvorane, ceste polne kolesarjev, tekači na 
številnih športnih prireditvah ter hribolazci in poho-
dniki. Na šoli smo ta dan izvedli športni dan z naslo-
vom Atletika, kraljica športa. V čudovitem jesenskem 
dnevu so se učenci pomerili v atletskem mnogoboju. 
Tekmovali so v petih disciplinah (tek 50 m čez ovire, 
tek 400 m, met žvižgača, troskok in skok v višino). 
Najboljšim učencem smo za njihove dosežke podelili 
medalje.

 
Klemen, Bor in Filip 

Evropski teden mobilnosti: Prometnemu ozave-
ščanju namenjamo na naši šoli veliko pozornost.  V 
tem šolskem letu smo začeli sodelovati v projektu 
Varno na kolesu, kjer bomo z različnimi aktivnostmi 

Uspelo nam bo
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uresničevali trajnostni način bivanja ter spodbujali vo-
žnjo s kolesom. V Evropskem tednu mobilnosti smo 
uspešno izvedli Dan brez avtomobila - šli v šolo in iz 
šole peš ali se peljali s kolesom ter sodelovali v ak-
ciji Ulice otrokom. Izpeljali smo naravoslovni dan na 
temo prometa – spoznavali pomen prometnih znakov, 
izdelali knjižico Kolo in trajnostna mobilnost …  ter se 
z gospodom policistom pogovarjali o naši varnosti na 
poti v šolo in domov. Za našo varnost na poti v šolo so 
skrbeli makolski gasilci, redarji in policist, ki se vedno 
prijazno odzovejo našemu povabilu.

 
Ulice otrokom

Tradicionalni slovenski zajtrk je na šoli poseben 
dogodek. Učenci se ga veselijo in vedo, da bodo ta 
dan jedli same lokalno pridelane in tipične domače 
stvari, si prepevali Čebelarja in tudi ustvarjali. Vse se-
stavine za zajtrk smo dolbili od lokalnih ponudnikov, 
med so nam podarili makolski čebelarji. Vsem se za 
pomoč iskreno zahvaljujemo. Letos smo na šoli prip-
ravili dan dejavnosti na temo Hrana in gibanje. Žele-
li smo, da učenci spoznajo pomen zdrave prehrane, 
spoznajo tradicionalna slovenska živila, jim predstavili 
lokalno samooskrbo in pomen gibanja za zdrav način 
življenja. Učenci so ustvarjali v različnih delavnicah. S 
pomočjo Društva gospodinj Makole so kuhali tradicio-
nalno slovensko kosilo, pod vodstvom učiteljev pa so 
naredili tablice za jedilnik, košarice za sadje iz blaga, 
zdrave napitke, jabolčna peciva, zeliščne namaze, si 
merili indeks telesne mase, izvajali gibalne vaje, vse 
fotografirali in pripravili razstavo.

Tudi fantje so se naučili šivati

     
Prvošolca na ogledu razstave   

Projekt Spirit: Z ustvarjalnostjo in inovativno-
stjo do podjetnosti je bil naslov tehniškega dneva 
na temo podjetništva. Učenci so v manjših skupinah 
razmišljali, kako bi izboljšali počutje na šoli: najprej so 
izbrali problem, nato so določili ciljno skupino, sledilo 
je predlaganje rešitev za reševanje problema in raz-
mislek, kdo bi jim lahko pri reševanju pomagal, pre-
dlagali so aktivnosti, s pomočjo katerih bodo problem 
reševali, opredelili stroške ter razmislili o prihodkih oz. 
dodani vrednosti, ki bi jim jo dejavnost lahko prinesla. 
Učenci so bili zelo motivirani za delo, njihovi predlogi 
in rešitve pa domiselne. Največ predlogov je bilo za 
dokončno ureditev učilnice v naravi. Z denarjem, ki 
smo ga na projektu dobili, smo že uredili tlakovana tla 
v učilnici v naravi, senčno mrežo, zasadili sadovnjak, 
nekaj pa pustili še za prihodnje leto.

 
Naša učilnica v naravi    

Šolski vrt 
SREČNO 2022!

 Učenci in zaposleni OŠ Anice Černejeve Makole
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V vrtcu Makole smo dan pred novim šolskim letom 
pripravili odprta vrata. Starši na novo vpisanih otrok 
so prišli  z otrokom v vrtec, kjer so se spoznali s stro-
kovnimi delavci oddelka in z igralnico, kjer bo njihov 
otrok bival to šolsko leto. Zaradi trenutne situacije in 
skrbi za ohranjanja zdravja, so se starši s strokovno 
delavko oddelka dogovorili za čas, ko so prišli v vrtec, 
saj smo morali poskrbeti, da v oddelku ni bilo večjega 
števila odraslih oseb. Ker je večino staršev zanimalo, 
kam je razporejen njihov otrok, so lahko poklicali v 
vrtec, kjer so dobili želeno informacijo. 

Naša skrb in odgovornost je usmerjena v ohra-
njanje in zagotavljanje varnega, zdravega in spod-
budnega okolja. Naš vrtec ima izdelane jasne cilje, ki 
podpirajo osnovna načela Kurikula. Svoje poslanstvo 
želimo opravljati profesionalno in odgovorno, z naj-
večjo mero empatije, čuječnosti in občutljivosti do 
slehernega posameznika. Ker pa se zavedamo, da je 
vstop v vrtec pomemben dogodek v življenju otroka 
in staršev smo na spletni strani vrtca (www.vrtec-slo-
bistrica.si) pripravili predstavitev dneva v vrtcu in pri-
poročila, zaradi katerih se ob izkušnjah iz preteklih let, 
otroci lažje uvajajo v vrtec. Novost je ponovna uvedba 
brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otro-
ke, ki so sočasno vključeni v vrtec.

V drugi polovici septembra je v občini Makole po-
tekal teden mobilnosti. Tokratni slogan »Živi zdravo. 
Potuj trajnostno« je  izpostavil predvsem koristi aktiv-
ne mobilnosti za naše zdravje in dobro počutje. Tako 
lahko bolj učinkovito prispemo do cilja poti in hkra-
ti pokrijemo dnevno potrebo po gibanju, izboljšamo 
možganske funkcije ter krepimo telesno pripravlje-
nost in imunski sistem.

Na tradicionalni dan brez avtomobila so otroci 
iz vrtca v veliki večini peš prišli v vrtec v spremstvu 
staršev ali predstavnikov vaških odborov in peš so 
odšli tudi domov. Tisti, ki zaradi oddaljenosti tega niso 
zmogli, so prišli peš vsaj del poti. Kljub slabemu vre-
menu se je akciji pridružilo veliko število družin. Ob-
činski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu je za vse pripravil skromna darila. 

Ulice otrokom so potekale s pomočjo občinskih 
redarjev in makolskih gasilcev, ki so v ta namen zaprli 
cesto od krožišča v Makolah pa vse do mostu v Stran-
skih Makolah. Otroci so se ta dan lahko igrali na cesti 
in porisali asfaltne površine. Navdušenje otrok je bilo 
res veliko. Vrtec je obiskal policist Nedeljko Mlinarič, 
ki je otroke ozaveščal o varni vožnji v avtomobilu in 
varni hoji v prometu. Otroci so spoznali policijsko vo-

zilo in pripomočke, ki jih policisti potrebujejo za opra-
vljanje svojega dela.

Športne aktivnosti na igrišču vrtca pa smo zabe-
ležili na še posebej športno aktiven način. Dogodki 
so  potekali skladno s priporočili NIJZ, ki veljajo ob 
epidemiji Covid-19.

Razigran uživaj dan je bila osrednja tema letošnje-
ga Tedna otroka, ki se je začel  prvi teden v oktobru. 
Kot protiutež posledicam epidemije COVID-19 smo 
poudarili pomen igre. V vrtcu je odmeval otroški smeh 
in začutila se je dobra klima. Otroci so bili razigrani in 
dobro razpoloženi. V vrtcu so potekale  dejavnosti, ki 
so imele cilj, da  osrečijo in povežejo otroke. Izvedli 
smo tradicionalne dejavnosti: makolski jesenski tek, 
ustvarjalne delavnice in tudi gibalne aktivnosti ob  
Dnevu malega sončka. Občinski SPV nam je poda-
ril predstavo Bodimo prijatelji, ki so si jo ogledali vsi 
otroci iz vrtca v Domu kulture. Letos smo imeli tudi 
dan za smeh, pekli smo kostanje in pili grozdni sok, 
ki smo ga sami naredili. Vsak dan smo za otroke prip-
ravili pester izbor dejavnosti, pri katerih so bili otroci 
sproščeni in dobro razpoloženi. Po našem vrtcu je od-
meval smeh in čutila se je dobra klima. 

V oktobru je mesec požarne varnosti, letos pod 
sloganom Po potresu lahko tudi zagori! Tako kot vsa-
ko leto so tudi letos člani PGD Makole otrokom iz 

V vrtcu Makole odmeva otroški smeh  
in čuti se dobra klima

Obiranje grozdja za sok
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vrtca  predstavili svojo dejavnost. 
Na parkirišču pod vrtcem so ma-
kolski gasilci uprizorili pravi požar 
in otroci so bili zelo presenečeni, 
kako so se gasilci pripeljali z ve-
likim gasilskim  vozilom, s sireno 
in lučkami in požar takoj pogasili. 
Seznanili so nas s svojim delom, 
oblačili in opremo, ki jo nosijo na 
intervencijah ter nam povedali, 
kako skrbijo za svojo varnost in 
varnost ljudi.

Več časa smo se zadržali pred 
gasilskim domom, kjer so jim pro-
store doma in opremo tudi razka-
zali.  Pokazali so nam kaj potrebu-
jejo pri reševanju ob naravnih ne-
srečah - požarih, potresih, popla-
vah… in pri nesrečah v prometu. 
Seveda so si otroci natančno ogle-
dali  druga gasilska vozila in tudi 

lepo urejen gasilski dom. Opazili 
so celo, da imajo čevlje zložene 
v ravni vrsti in da vse čelade visi-
jo nad oblačili. Otroci so pridobili 
nova znanja o pomenu gasilstva. 
Iskrena hvala gasilcem za njihov 
trud in čas. Sicer pa otroci iz vrtca 
Makole makolske gasilce dobro 
poznajo, saj smo sosedje. Iz tera-
se in igrišča pogosto opazujemo 
kako hitijo na intervencijo, zraven 
tega jih varujejo na cesti, ko po-
teka teden mobilnosti, ko se lah-
ko en dan v letu igrajo na cesti, 
spremljajo otroke, ko gredo peš 
v vrtec, varujejo jih v začetku šol-
skega leta in po počitnicah in vidi-
jo jih na vseh prireditvah, ko skrbi-
jo za red in pravilno parkiranje. Že 
sedaj je veliko otrok odločenih, da 
ko bodo veliki, bodo gasilci.  

Obisk gasilcev

Na koncu smo naredili še ga-
silsko fotografijo in si obljubili, da 
se tudi naslednje leto srečamo ob 
podobni predstavitvi.

Na dan slovenske hrane, ki ga 
obeležujemo vsak tretji petek v 
novembru, letos 19. novembra, je 
že enajstič potekal Tradicionalni 
slovenski zajtrk. Glavni namen 
dneva slovenske hrane je poudar-
janje v Sloveniji pridelane hrane, 
predvsem lokalne pridelave, ki se 
ji na ta dan nameni dodatno po-
zornost. Letošnji Tradicionalni slo-
venski zajtrk je že enajsti po vrsti 
in je potekal  pod sloganom »Zaj-
trk s sadjem – super dan!«. Na-
vezoval se je namreč na medna-
rodno leto sadja in zelenjave, ki 
ga je za letos razglasila Generalna 
skupščina Združenih narodov.  

Tradicionalni slovenski zajtrk 
sestavljajo kruh, maslo, med, mle-
ko in jabolko slovenskega pore-
kla. Glavni namen projekta Tradi-
cionalni slovenski zajtrk je, da že 
najmlajši spoznajo pomen kmetij-
stva, živilske industrije, čebelar-
stva in varovanja okolja. Prav tako 
je eden ciljev poudarjanje pome-
na zajtrka za zdravo in uravnote-
ženo prehrano. Ljudje, ki redno 
zajtrkujejo imajo boljše prehran-
ske navade, saj v svojo prehrano 
vnesejo več prehranskih vlaknin, 
manj nasičenih maščob in lažje 
vzdržujejo primerno telesno težo. 
Vsakodnevni zajtrk poskrbi tudi za 
jutranjo energijo, ki jo še posebej 
potrebujejo najmlajši otroci.

Ob deseti uri smo vsi  zapeli že 
vsem dobro poznanega Čebelar-
ja Ansambla Lojzeta Slaka. In kot 
vedno, smo v makolskem vrtcu 
jedli makolski med, ki so nam ga 
podarili makolski čebelarji. Hvala 
vam.

Zdaj se že bliža pravljični me-
sec december. V vrtcu Makole 
bomo poskrbeli, da bodo otroci 
začutili praznično vzdušje in ve-
selo razpoloženje, kljub trenutni 
situaciji. In dedek Mraz bo v ma-
kolski vrtec zagotovo prišel, saj so 
v njem sami pridni otroci.

       Marjeta Klajnšek

Jesenski pogled na ribnik na Štatenbergu
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Prvi dan, četrtek 2. 9., je bil 
namenjen ustvarjanju. Osnovna 
šola Anice Černejeve se izjemno 
uspešno povezuje z dogodki v lo-
kalni skupnosti. Ta dan so izvedli 
kulturni dan in strokovno voden 
pohod učencev osnovnih šol in 
dijakov srednjih šol po poti Forma 
vive Makole. Vodja delavnic za 
učence je bila profesorica likovne 
umetnosti Klara Toplak. 

»V okviru simpozija Forma 
viva Makole smo z učenci od 
6. do 9. razreda izvedli kulturni 
dan. Podali smo se po poti Forma 
vive in si sproti ogledovali kipe 
ter pri nekaterih tudi malce po-
komentirali. Pri Galeriji Dvoršak 
nas je sprejel Ivan Dvoršak in nas 
popeljal po Parku skulptur. Učen-

ci predmeta LS3 (likovno snova-
nje) so tukaj tudi ustvarjali, drugi 
pa so reševali učni list. Razstava 
risb je na ogled v avli šole. Prijet-
no utrujeni smo zaključili kulturni 
dan,« je povedala Klara Toplak. 
Kot zanimivost je potrebno še po-
vedati, da ko so se učenci vračali 
v šolo po poti Forma vive, so opa-
zili starejšo gospo, ki je spravljala 
drva za zimo. Brez oklevanja so 
pristopili k ženici in jo vprašali, 
če ji lahko pomagajo. V kratkem 
času so vsa drva spravili na svoje 
mesto. Čudovita gesta šolarjev si 
zasluži vso pohvalo. Istega dne je 
bilo predvideno medgeneracijsko 
likovno ustvarjanje v Mariboru – 
Sene Cura, ki je bilo odpovedano 
zaradi najnovejših covid ukrepov.

Otvoritev simpozija je bila v 
petek, 3. septembra, v centru  Ro-
gaške Slatine pred Mestno gale-
rijo v Kulturnem centru Rogaška 
Slatina. Simpozij sta svečano od-
prla župana Občine Rogaška Sla-
tina mag. Branko Kidrič in Občine 
Makole Franc Majcen z otvoritvijo 
razstave kiparja Marijana Crniča, 
slikarja Branka Gajšta in filateli-
sta Branka Petana z naslovom Od 
motornih kočij do prvega avtomo-
bila.  Najprej so si ogledali film Po 
poti Forma vive Makole, ki mu je 
sledil kulturni program, ki so ga 
oblikovali Danijela Dacinger, Du-
šica Kores, Vida Debelak in Silvo 
Safran. Osrednji glasbeni gost je 
bila odlična makolska skupina Ge-
maj, ki je privabila večje skupine 

Mednarodno kiparsko-slikarsko druženje Forma viva Makole – Dežno 2021

Umetniki že devetnajstič v Makolah 
19. mednarodno kiparsko-slikarsko druženje je potekalo od drugega do petega septembra 2021 na več 
lokacijah. Sodelovalo je petintrideset umetnikov, devet kiparjev in šestindvajset slikarjev. Simpozij, ki 
povezuje sodobna umetniška dela z naravo je bil po besedah neutrudnega organizatorja Ivana Dvoršaka 
izredno uspešen.

ANDREJ NATERER, BRIN NATERER, GABER NATERER: NA ZABAVI 

RUDI STOPAR: POLOMFRANCI ČERNELČ: PARSIFALOVO VIDENJE  
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obiskovalcev. Prireditev je profesionalno vodila Ser-
geja Javornik. V sklopu otvoritve je bila pogostitev in 
degustacija vin makolskih vinogradnikov.

V soboto, 4. septembra, so vsi umetniki ustvarjali,  
kiparji  skulpture manjših dimenzij – do enega metra – 
na tematiko Figura iz različnih materialov, slikarji pa so 
v različnih tehnikah risanja ustvarjali svoja umetniška 
dela na tematiko Haloze in njena naravna in kulturna 
dediščina. Pozno popoldne pa je že bilo ocenjevanje. 
Strokovna komisija, prof. Alen Krajnc, mag. umetnosti 
Irena Čuk, dr. Matjaž Duh in  prof. Viktor Gojkovič, je 
izbrala tri najboljša dela kiparjev in tri najboljša dela 
slikarjev, ki so jih razglasili na zaključni prireditvi.

Ustvarjali so tudi učenci različnih šol, ki so za so-
delovanje prejeli posebno priznanje. Zaključna pri-
reditev z bogatim kulturnim programom je potekala 
pred Galerijo Dvoršak,  ki jo je uspešno vodila radij-
ska napovedovalka Darinka Čobec. Za dobro voljo 
so poskrbeli  Dvorjanski muzikanti in Korenski pevci 
pod vodstvom Boža Čobca. Nastopale so še recita-
torke, ki so predstavile svoje pesmi: Danijela Dacin-
ger, Dušica Korez in Vida Debelak. Navdušil je tudi 
Silvo Safran z recitacijo domoljubne pesmi, ki je bila 
uvod k predstavitvi umetnikov in njihovih del ter seve-
da razglasitev najboljših. Vsi sodelujoči so prejeli pri-
znanja in skromna darila, najboljši pa še posebna pri-
znanja in kristalne plakete. Vse navzoče je  nagovoril 
tudi direktor občinske uprave Igor Erker. Organizator 
in predsednik KUD Forma viva Makole se je zahvalil 
vsem pokroviteljev in sponzorjem, ki so omočili sim-
pozij. Sledilo je druženje umetnikov in pogostitev.

V nedeljo, 5. septembra, so načrtovali ureditev 
razstave v domu krajanov v Makolah, vendar je moral 
organizator zaradi zaostritev ukrepov postaviti razsta-
vo nastalih slikarskih in kiparskih umetniških del kar v 
Parku skulptur na Dežnem.

Devetnajsti simpozij se je zaključil. Vodja Ivan 
Dvoršak pa že razmišlja, kako bo izpeljal zadnji, to je 
dvajseti simpozij. Pravi, da je za izpeljavo simpozija 
potrebno celo leto, da bo vse tako, kot mora biti. V 
delo je vključil svojo celotno družino, ki je predvsem v 
času simpozija preveč obremenjena. Ivan Dvoršak je 
s Forma vivo ime Makol ponesel v svet, v občini Ma-
kole pa omogočil ogled najdaljše umetniške poti na 
svetu – Pot Forma vive je namreč dolga kar deset km, 
na njej je na ogled okoli dvesto skulptur. Čudovit Park 
skulptur v Dežnem in galerija kiparja Ivana Dvoršaka 
pa sta znamenitosti Makol, ki bosta ostali za večno.

Organizator 19. mednarodnega kiparsko-slikarske-
ga druženje Forma viva Makole – Dežno 2021 se zah-
valjuje vsem donatorjem in sponzorjem, ki so s svojim 
prispevkom omogočili  izvedbo te velike kulturne pri-
reditve. 

Marjeta Klajnšek
(Foto: Milan Sternad)

Ivan Skledar: OB DRAVINJI 

Branko Gajšt: MAKOLE 

 Franc Krajnčič:  NA POTI V GORICE

Nagrajena slikarka dela
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Turistično  društvo Makole

Izteka se še eno drugačno leto, kot smo jih bili ne-
koč »navajeni«, leto, ki bi si ga želeli pozabiti. Vendar, 
kljub vsem oviram, omejitvam in nasprotovanjem smo 
v našem TD bili delovni, uspešni in izvedli smo večino 
predvidenih nalog.

V pomladnih mesecih smo izpeljali 2 delovni akci-
ji;  prva je bila v marcu s ciljem očistiti okolico Makol; 
drugo smo posvetili turističnim znamenitostim. Uredili 
smo okolico rudnika Šega, Belojače, slapa Šošterca 
ter vaških kapelic, kar deloma naše TD  tudi vzdržuje.

Izvedli smo občni zbor   na ekološki kmetiji JUG, 
postavili več etnološko obarvanih dekoracij na trgu v 
Makolah, ustvarjali v delavnicah z vsebinami življenja 
in navad našega okolja ter organizirali Peklenščkov 
dan. V Makolskem lodnu smo gostili nekaj turistov, a 
je bilo zaradi epidemioloških razmer vse to bolj skro-
mno. Obiskal nas je tudi zeliščar Božo Žerjav in nas 
poučil o široki uporabnosti zelišč iz našega okolja. 
Vedno pa smo delali vse v skladu z zahtevami NIJZ.

Eden od bolj odmevnih dogodkov je bila tudi prija-
va na natečaj »Ustvarimo turistično razglednico - vses-
lovenska mandala. Prišli smo v ožji izbor sodelujočih, 
vendar nam ni znano, zakaj se ta odmevni projekt ni 
zaključil. Smo pa v društvu s tem izdelkom naredili 
osnutke za našo razglednico. Le-to boste lahko dobili 
v Lodnu, ko bo ta zopet zaživel.

Peklenščkov danMandala TD Makole - osnova za našo razglednico

In kaj je mandala?
Mandala je likovno bogat simbolni  prikaz podob 

iz narave, ki nam s kombinacijo povezanih geome-
tričnih oblik, barv, figur in likov pomagajo povezovati 
vsakdanji konkretni svet z našim duhovnim svetom. 
Lahko so v obliki kroga, kvadrata, šesterokotnika. 
Znaki in podobe so na mandali razporejeni sime-
trično ali pa se dopolnjujejo. Same oblike lahko naj-
dete povsod v naravi. Uporabljajo jih pri oblikova-
nju nakita, razglednic, stenskih poslikav, umetniških 
del. So brezčasne in znane vsem narodom sveta. 
Danes so pa sploh postale priljubljen simbol medi-
tacije. Marsikdo pozna obliko mandale na številnih 
barvnih rozetah v cerkvah. V strokovnih zapisih je v 
mandali  poudarjen središčni del in predstavlja lju-
bezen, resnico, harmonijo in mir. Skladnost barv in 
urejena likovna oblika, energija, ki jo doživljamo ob 
opazovanju barvne mandale navdušijo izdelovalca 
in opazovalca ter ga popeljejo v prijeten, umirjen 
svet, kakršen se nam bliža s prihajajočimi decem-
brskimi prazniki. Zato zapis zaključujem z voščilom 
TD Makole.

Romana Sagadin

Želimo vam, da leto, ki prihaja 
živite v sožitju in miru s sabo.

Naj vam ljubezen obogati  
dneve in vas spremlja 

na vaši poti.
Prijateljstvo pa naj postane 

vaša vrlina.
Ostanite zdravi in živite vsak 

trenutek.
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Turistično društvo Štatenberg 
že tretje leto sodeluje na Dne-
vih evropske kulturne dediščine 
(DEKD) in Tednu kulturne dediš-
čine (TKD). To je vseevropski pro-
jekt, ki v Sloveniji poteka že od 
leta 2014. Namen je, da se oh-
rani naša kulturna dediščina, se 
približa ljudem, predvsem tistim 
najmlajšim, ki jo bodo spoštovali, 
se ob njej učili in jo ohranjali še 
naprej.

Letošnja tema je bila „Dober 
tek!“ s poudarkom na tradicional-
ni domači prehrani, ki je bila še 
kako pomembna v preteklosti, ko 
so morale preživeti številčne dru-
žine ob pičli hrani, ki je zrasla na 
domačih vrtovih, njivah in sadov-
njakih.

Predvideno je bilo, da bi se 
prikaz domačih jedi, ki so se prip-
ravljala med letom, predvsem ob 
večjih praznikih, odvijalo na pros-
tem, pri Bernadekovi domačiji v 
Štatenbergu. Zaradi slabega vre-
mena, se je to prestavilo v dvora-
no na dvorcu Štatenberg.

Zaslužni za pripravo razstave: 
Branko Sternad,  Štefka Skledar, 
Tanja Lorber in Jerica Krošel. 
Vsak je pripravil po dva sklopa 
jedi, ki so bila razstavljena v sta-
rinskih lončenih posodah, ob njih 
pa je bil še kakšen star predmet. 
Jedi so sledile od „velike noči“ do 
„kolin“.
Velika noč

Za veliko noč, ki je največji 
krščanski praznik, se je nosilo „k 
žegnu“, na veliko soboto. V ple-
teni košari je bilo: orehova poti-
ca, prekajeno („zelhano“) meso, 
hren, jajca (pirhi) in kruh. Žegna-
nje je bilo posebej slovesno in 
na njem so se srečevali vaščani 
ob vaških kapelicah ali križih. Po 
velikosti košar, ki so bile prekrite 
s prti, se je videl tudi status lastni-

ka. Bolj bogate kmečke družine 
so imele večje košare, bolj revne 
pa manjše. Najmanjše pa so imeli 
otroci.

Kop v vinogradu
Ena najtežjih del je bil kop v 

vinogradu. Na strmih haloških 
bregovih so z motikami in kram-
pi kopali globoko okrog vinske 
trte, občasno jo tudi pognojili z 
domačim gnojem. Za južino se je 
kopačem postreglo s prekajeno 
svinjsko glavo („zelhano glavi-
no“), fižolovo solato, jajci in kru-
hom. Seveda ni manjkala domača 
šmarnica ali kaka druga „brajdoš-
čina“.
Košnja na travnikih in sa-
dovnjakih

Za živino, ki je bila edina sila, s 
katero so lahko obdelovali polja, 
je bila še kako pomembna posu-
šena trava. To je pomenilo njeno 
preživetje čez zimo do naslednje 
paše. Zaradi tega je bila košnja 
začetek tega opravila. Začela se 
je običajno že zelo zgodaj zjutraj, 
ob prvem svitu. Takrat je gospo-

dar ponudil najprej šilček doma-
čega. Prvo rez je zarezal običaj-
no tisti, ki je bil najbolj močan in 
spreten pri košnji, za njim pa vsi 
ostali. Otroci so za njimi z leseni-
mi vilami trosili pokošeno travo. 
Za južino je gospodinja postregla 
s kokošjo obaro („ajmohcom“) in 
z ocvirkovko („špehovko“).
Žetev

Kmečko opravilo žetev pše-
nice, rži in drugih žit, je bilo naj-
pomembnejše opravilo za preži-
vetje števične družine. Že nekaj 
dni pred začetkom žetve sta šla 
gospodar in gospodinja pogledat 
na njivo, če je zrnje že zrelo. Z 
vso skrbnostjo sta tudi pulila osat 
in drug plevel, da ne bi „zadušil“ 
pridelka. Najbolj pa sta se bala 
neviht s točo, ki je večkrat uničil 
skoraj ves pridelek.

Žetev se ni začela tako zgo-
daj kot košnja, ker se je moralo 
pokazati sonce, da je posušilo 
roso. Za vsakim moškim, ki je ko-

Razstava jedi Turističnega društva Štatenberg

Dober tek!
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sil s koso, so morali biti še trije, 
ki so delali povezave („vresla“), s 
srpom pobirali požeto pšenico in 
vezali snope. Za njima pa sta bila 
običajno vsaj dva moška, ki sta 
postavljala snope v kopice. Za 
„južino“ je gospodinja ponudila: 
kokošjo juho („župo“) z rezanci, 
pečeno kokoš, solato z mlado 
endivijo in krompirjem. Kot posla-
dek pa je bil skutni zavitek („sirov 
štrukl“). 
Trgatev

Eno najlepših kmečkih opravil 
je bila trgatev. Takrat so prišli še 
običajno „mestni“ (sorodniki, ki so 
živeli v mestih), ob pomoči doma-
čih in tistih, ki so pomagali med 
letom. To je bilo zaključeno opra-
vilo v vinogradu („likof“). Priprava 
na trgatev se je začela že kakšen 
dan ali dva prej, ko se je morala 
temeljito umiti vsa posoda, preša, 
sodi in ostali pripomočki za trga-
tev. Trgatev je trajala od pozne-
ga jutra do večera, prešanje pa 
skoraj celo noč. Za večerjo, ki je 
bila obilna, je bilo ponujeno: fižo-
lova ali krompirjeva solata, mlada 
svinjina („proletina“) in gibanica 
(„gobonca“) iz krušne peči.
Ličkanje („kožuhanje“)

Tako, kot je bila trgatev 
zaključno opravilo v vinogradu, 
je bilo ličkanje, eno izmed zak-
ljučnih del na polju. Temu so še 
nekoč sledila obrezovanja repe, 
kolerabe in korenja. Ličkanja smo 
se vsi veselili zato, ker se je obi-
čajno tam zbralo veliko ljudi. Tak-
rat so se izvedele različne novice 
(ni bilo televizije, radiji so bili red-
ki), tudi se je kdo spoznal z drugo 
osebo. Otroci smo radi posluša-
li razne zgodbe starejših in se 
zakopali v ličje („kožuhovino“). 
Najlepše je sledilo ob koncu, ko 
je gospodinja ponudila kuhane 
kostanje („kostaje“), sveži kruh iz 
kmečke peči in zaseko („špeh“), 
včasih tudi orehe, da so jih trli. 
Potem so sledile tudi šaljive igre 
kot so „bitje rihterja“ ali iskanje 
jajca.

Božič

Kmečka opravila so bila za-
ključena, sledil je čas počitka. 
Skrbelo se je samo za ogrevanje 
in za živino v hlevu. Prvi praznik, 
ki so se ga veselili predvsem ot-
roci, je bil „miklavževanje“, nato 
pa božič. Za miklavža so se dobi-
la skromna darila, kakšna poma-
ranča, majhna čokolada in piško-
ti.

Za božič ni bilo daril, takrat 
se je okrasila smrečka, po kate-
ro smo gazili po globokem sne-
gu v bližnji gozd. Okraski so bili 
najbolj pogosto narejeni doma, 
od orehov, zavitih v bleščeč pa-
pir, do domačih piškotov, kakšen 
trak pisanega papirja in seveda 
skromne jaslice pod smreko. Bo-
žična večerja pa je vsebovala: 
sadni kruh („klecnprot“), orehovo 
potico, domače kekse, kruh z ro-
zinami...
Koline

Nekoč je bilo meso bolj redko 
na jedilniku. Največkrat ob pra-
znikih in ob težaških delih (kop, 
žetev). Zaradi tega je bilo veliko 
veselja in pričakovanja ob doma-
čih kolinah. Nekdaj je praviloma 
vsako gospodinjstvo imelo eno 
ali dve svinji za domače koline 

(„furež“), ko so se lahko „do si-
tega najedli mesa“. Od svinje se 
je vse porabilo, tako rekoč ni bilo 
odpadkov. Za večerjo se je ponu-
dila juha z rezanci ali juha iz hrb-
tišča („hrtišina župa“), mrežna pe-
čenka („prata“), kislo zelje, hren z 
jajci, slivov kompot in krvavice.

Razstava jedi na dvorcu Šta-
tenberg je bila dobro obiskana 
(prišli so tudi naključni obisko-
valci dvorca iz Primorske, Do-
lenjske...), na koncu pa je sledila 
še pokušina razstavljenih jedi in 
pijač. Prisotni so zelo pohvalili 
prizadevanje vseh, ki so pripra-
vili kulinariko, ki počasi tone v 
pozabo, kljub temu, da so ob njej 
zrasle mnoge generacije. Morda 
pa je še čas, da mlado, prihajajo-
čo generacijo podučimo o tem in 
prenesemo nanje naša znanja? 
Morda je še čas, da se družimo 
ob kulinariki naših babic in ded-
kov? Morda pa še kdaj ponovimo 
kaj podobnega in to res v avten-
tičnem okolju, ob   Bernadekovi 
domačiji v Štatenbergu? Morda 
naslednje leto…?

Ob iztekajočem letu želimo  
članom društva ter vsem ob-
čanom občine Makole srečno, 
predvsem pa zdravo 2022. 

Štefka Skledar
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Kljub temu, da ribiška sezona oziroma liga še ni bila 
končana, smo pridni člani društva organizirali tudi tekmo 
za Pokal Makol 2021.

V soboto, 10. septembra, smo se zbrali že ob 7.30. 
Sledila je obvezna kavica, nato pa najbolj pomembno 
opravilo – ne, to ni pričetek tekme, ampak ŽREB! Ja, 
ob žrebanju številk se je med drugim slišalo tudi to, da 
ni pravice na tem svetu. Ker pa med člani vlada veliko 
prijateljstvo, smo te nesrečneže tudi uspeli potolažiti. 
Skratka, do konca je bilo zelo napeto; krap – babuška 
– strgan silk – prazen trnek (sigurno se je krap »aushak-
lau«)….le kdo bo zmagal?

Tekme se je udeležilo 19 članov RD. Največji ulov pa 
so zabeležili: 1. Miran TRANTURA, 2. Edo GLAVICA, 3. 
Silvo KOVAČIČ. Na koncu smo se skupaj s sponzorji ve-
selili vsakega rezultata posebej, saj pomembno je dru-
ženje, še posebej v teh časih, kjer nam meje postavlja 
zahrbten virus.

Ob tej priliki se zahvaljujemo naslednjim sponzorjem: 
BAR MIHA  -  Miha Vantur, REBERŠAK  -  Zdravko Kolar, 
DELTABLOC, Občina MAKOLE

Sonja Strnad

Ribiško društvo Pečke –  
Pokal Makol 2021

Zavzeto med tekmo

Brez tehtanja…

… in komisije ne gre Po tekmi…  

Prva trojica
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Letošnje poletje je bilo zaznamovano s „korona si-
tuacijo“, zato se ni izvedel celoten program načrtovanih 
koncertov na dvorcu Štatenberg. Kljub temu pa so bili 
izvedeni štirje koncerti, ki so bili dobro obiskani. Od-
povedan je bil le koncert Saša Avsenika zaradi korona 
ukrepov.

Dvorec Štatenberg čedalje bolj postaja Glasbeni 
dvorec, prostor kjer se  radi srečujejo ljubitelji vseh glas-
benih zvrsti. Vabljeni tudi v naslednjem letu.
Koncert TRENUTEK - Vokalni ansambel ELINOR

V začetku julija je kot prvi nastopil mariborski vokal-
ni ansambel ELINOR v viteški dvorani dvorca. Delujejo 
pod okriljem Bazilike Matere Usmiljenja v Mariboru, KUD 
Musica. Njihov repertoar je zelo širok in je primeren za 
obogatitev cerkvenih, protokolarnih, koncertnih in drugih 
dogodkov. Umetniški vodja je Robert Feguš, ki skrbi za 
promocijo in organizacijo nastopov. Zasedba je naslednja: 
Pia Rener (sopran), Elizabeta Košir (sopran), Aldina Clarisa 
Ban (mezzosopran), Lea Anejčič (alt), Kristjan Furman (ba-
riton), Robert Feguš (tenor) in Marko Žagar (bas).

Njihov repertoar je obsegal uglasbeno poezijo Srečka 
Kosovela, Josipa Murna, Antona Medveda, Toneta Kun-
tnerja in Antona Martina Slomška. Vse skladbe so glasbe-
no opremili domači skladatelji: Marij Kogoj, Vilko Ukman, 
Samo Vremšak, Alojz Srebotnjak, Anton Lajovic in Luka 
Gojšek.

Njihovo izvajanje je poželo buren aplavz s trikratno 
vrnitvijo pred navdušeno občinstvo. Tudi ambient slav-
nostne dvorane s čudoviti stropno fresko, je naredil svoje.

3. festival Glasbeni dvorec Štatenberg 2021
Gala koncert slovenskih nagrajencev 5. mednaro-

dnega tekmovanja za mlade glasbenike Oskar Rieding 
Mednarodno priznana akademska violistka in magi-

strica glasbe Inga Ulokina, profesorica violine na glas-
beni šoli v Rogaški Slatini, je 20. julija letos, že tretje leto 
zapored organizirala na dvorcu gala koncert slovenskih 
nagrajencev, 5. mednarodnega tekmovanja za mlade 
glasbenike Oskar Rieding.

Gre za tekmovanje mladih violistov do 18 let. Zvok 
violin je napolnil atrij dvorca in obiskovalci so se lahko 
podali na glasbeno popotovanje skozi zgodovino s pri-
dihom glasbene pravljice.

Kvatropirci  na notranjem dvorišču
Ansambel, ki deluje od leta 2011 sestavljajo štirje fa-

nje, ki radi spijejo kakšno pivo (Kvatro-pirci). Današnja 
sestava: Jure Jaklič (baritonist), Samo Kališnik in Tomaž 
Krt (tenor) ter Matej Kocen (bas). !3. avgusta so tako re-
koč napolnili notranje dvorišče in obiskovalcem pričara-
li nepozaben večer v čudovitem, z barvnimi efekti do-
polnjenem ambientu, več kot 330 let starem baročnem 
dvorcu.

Koncert Darje Gajšek z gosti
Zadnjo avgustovsko nedeljo (29. avgust) se je zgodil 

koncert Darje Gajšek. Zaradi slabega vremena je bil, na 
mesto na notranjem dvo-
rišču, pod velikim šotorm 
pred vzhodnim pročeljem 
dvorca. To je bil njen če-
trti samostojni koncert. 
Kot je sama zapisala na 
svojem FB profilu „izbira 
nadomestne lokacije za 
moj prestavljen koncert je 
bila enostavna. Na dvorec 
Štatenberg v makolah me 
namreč vežejo najlepši 
spomini. Tam sva s svojim možem @alenjankovic ime-
la poročno slavje, zato ima ta dvorec posebno mesto v 
mojem srcu.“ Obiskovalci so uživali ob popularnih melo-
dijah, ki so jih poleg Darje izvedli številni gostje.

Ustanova Fundacija za ohranitev dvorca  
Štatenberg

Koncerti na dvorcu Štatenberg
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MDO – RIBNICA (foto Marjan Mally)           Ljutomer (foto Jožica Kolar)

Makolski planinski veterani  
tudi v letu 2021 aktivni

Tudi to leto je zaznamoval covid 19, še posebej so bile 
ogrožene ranljive skupine in med te spadamo med dru-
gimi tudi veterani. Ozaveščeni s covid posledicami in z 
upoštevanje določil NIJZ smo spomladi pričeli s pohodi.

Veterani, makolski planinci smo v skupnem sodelova-
nju združeni s planinskimi veterani Poljčan in Slovenske 
Bistrice. Skupne pohode pripravljamo izmenično vsak 
torek. Vsi skupaj pa smo vključeni in združeni  v Med-
društveni odbor planinskih društev Podravja v skupino 
planinskih veteranov-seniorjev Podravja in imamo enkrat 
mesečno skupne pohode.

S skupino veteranov, vključenih iz treh društev smo le-
tos prehodili bližnjo okolico domačih krajev, seveda smo 
bili večkrat na Boču, Donački gori in po Pohorju. Izkoristili 

smo seveda univerzalno vozovnico in se nekajkrat odpra-
vili z vlakoma po Sloveniji: Miklavžev hrib, Celjska koča, 
Kum, gora Oljka, Murska Sobota (EXPANO), Rimske to-
plice, po Aškerčevi poti (Vrhnika – Borovnica), Ljutomer, 
Veržej. Najbolj priljubljena sta bila oba pohoda po Prlekiji. 
Pripravili so jih seveda veterani, ki so nekoč živeli v Prle-
kiji.

Zelo odmeven je bil tudi meddruštveni pohod – MDO 
po Ribnici in Orlici na Pohorju. Makolski planinski veterani 
se redno udeležujemo teh pohodov, smo tudi soustvar-
jalni pri vodenju. Veterani smo si kljub težkim razmeram 
nabrali novih moči, se razvedrili v družbi in tako smo prip-
ravljeni na nove izzive.  

 Jožica Kolar

Kljub neugodnim razmeram, zaradi pandemije, je društvo delovalo v okviru možnosti, ki pa so bile zaradi restrikcij 
pri druženju okrnjene. Izvedlo se je romanje na Ptujsko goro 15.08.2021,  izvedli smo občni zbor, postavili klopotec 
na zeliščnem vrtu. Zeliščarska sekcija je urejala 
zeliščni vrt, sekcija ljudski pevci je izvedla nastop 
v domu starostnikov v Mariboru. Sekcija mope-
distov Čmrlji se je udeleževala srečanj, ki so jih 
organizirala druga društva. Stekle so priprave za 
postavitev kozolca na lokaciji športnega parka, 
saj se je prvotno predvidena lokacija pri zelišč-
nem vrtu izkazala zaradi lastniških razmerij kot 
neustrezna.

Vsi člani upamo, da  se bo situacija, ki duši dru-
žabno življenje, čimprej umirla in bo življenje spet 
teklo po normalnih tirnicah. Do takrat moramo vsi 
skupaj potrpeti in narediti v

 Predsednik ED
Franc Žrjav

Aktivnosti Etnološkega društva Ložnica v 
drugi polovici leta 2021
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Društvo upokojencev Makole 
ni uspelo v celoti realizirati pro-
grama dela za letošnje leto. Smo 
pa v tem času vseeno bili zelo ak-
tivni. Urejali  smo nove društvene 
prostore, stare pa smo izpraznili in 
pospravili.

Občina Makole je ugodila naši 
prošnji  za nadomestne društvene 
prostore. Tako smo dobili pisarno 
v prvem nadstropju Kulturnega 
doma, v Makolah 42. Zelo smo 
hvaležni za dobro sodelovanje 
in razumevanje. V mesecu juniju 
smo podpisali pogodbo in  začeli  
z urejanjem prostora. Sodelovali 
so naši člani. Vsem se lepo zah-
valjujem za pripravljenost in izve-
dena dela. Nabavili smo tudi vso 
potrebno opremo. 

V prvi polovici junija smo začeli 
z aktivnostmi za strokovno eks-
kurzijo. Povezali smo se s Potoval-
no agencijo ALPETOUR, ki nam 
je pripravila več ponudb. Odločili 
smo se za Lepote in dobrote Do-
lenjske. Za strokovno ekskurzijo 
se je prijavilo veliko članov, pot-
rebna sta bila dva avtobusa. Iz-
vedli smo jo prvega julija. V Mirni 
peči smo obiskali muzej Lojzeta 
Slaka, ki se nahaja v prostorih bi-
vše mirnopeške osnovne šole. Tu 
je stalna razstava, ki s pisnim in 
slikovnim gradivom, s predmeti, 
glasbo in filmi predstavlja življenje 
in delo Lojzeta Slaka. V Novem 
mestu smo popili kavo.

Na Dolenjskem smo se ustavili 
na Otočcu, obiskali 150 let staro 
Matjaževo domačijo in si ogleda-
li multivizijo »Zgodba o cvičku«, v 
kateri smo izvedeli marsikaj zani-
mivega o zgodovini vina, vinskih 
zavetnikih, vinski posodi in pride-
lavi cvička. Na koncu druženja na 
domačiji smo imeli degustacijo, 
poskusili smo sestavine cvička: 
dolenjsko belo, modro frankinjo in 
črnino in zaključili s kraljem cvič-

ka. Po okusnem dolenjskem kosi-
lu smo obiskali še Kostanjevico na 
Krki.

Domov smo se vrnili z lepimi 
vtisi. Bili smo zadovoljni, da smo 
se lahko po dolgem času družili  
in preživeli lep dan.

Izvajanje programa za leto 
2021 je oteženo zaradi covid 
ukrepov. Obiskali smo tri jubilante 
stare 90 let. To so Angela Purg in 
Kristina Gaberc iz Mostečnega in 
Vinko Hajšek iz Stranskih Makol. 

V sodelovanju z RK Makole in 
Ljudsko univerzo  Slov. Bistrica 
smo organizirali telovadbo.

V društvu se je letos včlanilo  
17 novih članov, poslovilo pa 7 čla-
nov. Zdaj nas je 243.

Predsednica društva se je ude-
ležila občnega zbora Zveze Zgor-
nje podravske regije, kamor spa-
da tudi naše društvo. Zveza šteje 
64 Društev upokojencev. Gost je 
bil predsednik ZDUSA g. Janez 
Sušnik.

Izražen je bil poziv za ceplje-
nje. Usklajevanje pokojnin, naj bi 
bilo decembra. Načrtuje se zame-
njava članskih izkaznic.

Povabljeni pa smo bili tudi na 
občni zbor Medobčinske zveze 
društev upokojencev Slov. Bistri-
ca. Na Upravnem odboru smo 
sprejeli sklep, da se v prihodnjem 

letu ponovno vključimo v Medob-
činsko zvezo društev Slov. Bistri-
ca.

Naše društvo je imelo rezervi-
rano letovanje v Hotelu Delfin v 
Izoli v mesecu januarju, ki pa je 
bilo odpovedano zaradi pandemi-
je. Novi termin imamo od 10. – 17. 
decembra 2021. Prijavljenih je 38 
članov. 

Na občino smo dali pobudo za 
organiziranje brezplačnega pre-
voza za starejše občane nad  65 
let, ki nimajo lastnega prevoza do 
zdravstvenih ustanov, upravne 
enote in drugih pomembnih poti.

Župan Franc  Majcen in direk-
tor občinske uprave g. Igor Erker 
sta pobudo pozitivno sprejela in 
izrazila pripravljenost za realiza-
cijo.

Potrudili se bomo, da bo ta 
projekt čim prej zaživel. 

Želim, da se pandemija hitro 
konča, da se bomo upokojenci 
lahko videli, brez skrbi poklepetali 
in odšli na prijeten izlet.

Veselim se obiska članov na-
šega društva v novih prostorih. 
Uradne ure bodo vsako prvo sre-
do v mesecu od 9.00 do 11.00.

Predsednica DU Makole
Nada Šket

Makolski upokojenci smo se selili
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Poezija v haloški zidan‘ci

Umetniške duše smo kot metulji, ki s svojo magijo 
besed božamo srca ljudi in jih združujemo v trdne vezi. 
Čeprav nam druženja v teh časih niso najbolj naklonje-
na, je v meni   dolgo tlela želja, da preprostost naših 
občutkov združim v večerih poezije. Tako mi je na misel 
bila položena ideja, da povežem   poezijo in glasbo v 
pristnih preprostih haloških zidanicah. Nastal je projekt 
S POEZIJO V HALOŠKI  ZIDAN‘CI.  Seveda brez pomoči 
nikoli ne gre in v prvem takšnem literarnem večeru nas 
je gostila Dušica Kores v njeni zidanici v Dežnem pri Ma-
kolah.  Prvo druženje smo s svojo magijo  ta večer spi-
sali pesnica Zdenka Detiček Opič,  Magdalena Furman, 
Maja Bračko, Marija Šuster, Igor Lukman   in gostitelji-
ca  Dušica Kores. Njeno dobro vino, prežeto z glasbo 
in začinjeno z nežnostjo poezije, nas je ob krušni peči 
poneslo v brezskrbnost večera med haloškimi griči.

Navdušeni in željni ponovnega druženja smo dobili 
povabilo k družini Sagadin v Vrhole pri Laporju.   Go-
stitelja Romana in Srečko sta nas gostila v njihovi zelo 
zelo stari zidanici, ki se ponaša z zares bogato zgodo-
vino njenega obstoja. Na tem srečanju so nas s svojimi 
stihi božali: Dani Rajh, Magdalena Furman, Zdenka De-
tiček Opič, Brigita Kohne, Brigita Galun, Maja Bračko, 
Dušica Kores, Vida Debelak.  Ker  bodo naša srečanja 
povezovala vse štiri letne čase, kulturo in že pozablje-
ne običaje  viničarij, nam je v pomoč bil  velik pozna-
valec in eden redkih, ki obuja in predstavlja bogastvo 
le teh, g. Boštjan Jug iz Modraž. Haloška modrost in 
bogastvo duše je v tem drugem večeru združila še 
več enako čutečih ljudi, ki so nas z obiskom počasti-
li in prisluhnili poeziji v zidan‘ci, kar je  nekaj novega. 
Marsikomu se zdijo literarni večeri prazni, dokler sami 
niso del te pravljice in odpre se jim nov pogled v svet 
besed. Tukaj je ponos slovenskega jezika, tukaj se 
čuti prava moč slovenstva in povezanost, čuti se moč 
slovenske besede. Vsa ta druženja ljudem pustijo lep 
občutek in radost, da kmalu spet damo nekaj lepega 
drug drugemu. Vsi ti dogodki so odraz moči in volje, 
da kljub omejitvam in težavam, najdemo čas zase in si 
sami pripravimo prijetne literarne večere. Zelo vesela 
sem podpore in navdušenja vseh, ki so z mano. Hvala 
podjetju Uni-Stek Vladu in Damjani Pušaver, ki me pod-
pirata od mojih prvih stihov. Hvala Dušici Kores in Boja-
nu, ker mi pomagata pri mojih idejah. Hvala Romani in 
Srečkotu Sagadin- Vina Sagadin, da smo v tem letoš-
njem letu zaorali ledino v prvih zidanicah. Vesela sem, 
da skupaj pišemo nekaj novega, čeprav je vsak začetek 
težak. Hvala obema zidan‘cama za gostovanje....Dušica 
Kores in Vina Sagadin za podporo pri mojih sanjah, da 
S   POEZIJO V HALOŠKI ZIDAN‘CI v prihodnje gremo 
naprej brez omejitev. 

Danijela Dacinger
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Vsakdo je umetnik svojega življenja. Vsakdo ima na 
voljo platno in čopič, kakšne barve bo nanašal pa je 
njegova izbira. Takšni smo tudi mi, umetniške duše pi-
sanja slovenske besede. Vsakdo ima svoje poslanstvo, 
da z njim bogati sebe, da se   dviga v svoji zavesti in 
se trudi puščati najboljše sledi. Že v osnovni šoli so 
nam polagali na srce, da je materin jezik bogastvo, ki 
je neprecenljivo. Mene poznate, kot drobno dušo, ki 
lepoto Haloz opisujem v svoji poeziji in z njo božam 
vaše čute, dušo, srce.

A tokrat ne bom pisala o sebi, čeprav pot v svet be-
sed ni bila lahka. Marsikdo ni verjel vame, ni mi poma-
gal razpreti kril.....seveda človeka boli,   vendar so na 
poti bili ljudje, ki so mi pomagali ..a grenak je priokus, 
ko te  v tvojem domačem kraju ne cenijo..in greš...dru-
gam...in poletiš kot metulj...in tako kot sem jaz....Tako je 
nekoč  iz naših krajev odšel  za večino neznan pisatelj, 
katerega besede so odraz ljubezni do domačega kraja, 
grude...ljubega doma.

V mojem literarnem kotičku bom predstavljala zna-
ne in manj znane pisce naše besede. Splet naključij 
mi  je nakazal pot do zanimivega in  pokojnega pisca,  
ki je ljubil svoj kraj. G. Roman Krapše iz Pečke,  rojen 
leta1948 v kmečki družini očetu Karlu in mami Geno-
vefi Krapše. V družini so se rodili štirje otroci Karlica, 
Roman, Rudi in Jelka. Po končani osnovni šoli je  iz Ma-
kol odšel v srednjo šolo rudnik Velenje, kjer je končal 
rudarsko šolanje. Po končanem šolanju je odšel na slu-
ženje vojaškega roka. Po vrnitvi iz vojske se je zaposlil 
v železarni Štore. Po dolgih delovno težkih letih se je 
invalidsko upokojil.

Bil je velik ljubitelj narave in v vsakem kotičku je na-
šel svoj prostor za pisanje. 

Izmed vseh otrok v družini  je edini v sebi nosil moč 
slovenske besede,  jih zlival na papir in njegova roman-
tična duša je bogatila njegovo moč pisanja. Njegova 
umetniška in pustolovska narava  je lepoto iskala pov-
sod. Tako je na eni izmed svojih poti našel tudi pot lju-
bezni...in metulji so objeli njegovo čutno srce. Njegova 
žena Dragica mu je bila moč in opora in v njunem zako-

Danijelini metulji
nu sta se rodila sinova 
Izidor in Marko. Veliko 
so potovali in kot pravi 
sanjač je vedno našel 
kotiček v naravi za 
ustvarjanje....in enega 
izmed njih poimeno-
val ‚Romanov kot‘.

Tudi glasba mu ni 
bila tuja, kot samouk 
je raztegnil harmoniko 
in veselje je bilo biti v njegovi družbi. Tudi kot strasten 
lovec je vedno bil oprezen in njegovi koraki so večkrat 
zašli na lov za najlepšimi jasami, kjer je lovil lepoto na-
rave v svojem ustvarjanju. Bogastvo in lepoto življenja 
je videl povsod.

Kot velik ljubitelj narave je v srcu nosil željo, da se  
vrne domov in slednja se mu je tudi uresničila. Njegov 
prvenec Hiša brez vrnitve je bila posvečena rodnemu 

domu, v Pečkah. Čeprav daleč stran od doma, je kot 
predan Haložan v svojem prvencu ujel vso lepoto skro-
mnega doma in pokrajine, kjer se je rodil. Oboje mu 
je predstavljalo vsebinski navdih in pravo duhovno bo-
gastvo. Seveda ni ostalo njegovo bogato pisanje samo 
pri eni knjigi....spisal je še dve, z naslovom Regina in Je 
bil na vasi poet...

A žal, drugih dveh njegovih del ni bilo moč najti na 
policah, ostali sta rokopisa, saj se je njegova pot prehit-
ro končala....žalostno je, da v Makolah tako malo ljudje 
cenijo posameznike, ki izstopajo s svojim poslanstvom 
in jim ne priznajo njihove unikatnosti....g. Roman je za 
sabo pustil literarne  sledi. Lahko smo ponosni, da ne 
bodo Makole znane samo po pesnici  Anici Černej, am-
pak da je še mnogo umetnikov besede, ki si zaslužijo 
priznanje, pohvalo. Pravzaprav lahko mi Makolčani z 
dvignjeno glavo gremo naprej, saj je že  tisočletna slo-
venska beseda dobro vsajena v naših haloških srcih.

Danijela Dacinger
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Uvod:
Ob tednu evropskih gozdov poveličujemo gozdo-

ve, pozabljamo pa na produkt gozda - les, ki je od 
vseh surovin najbolj plemenit material. Skozi stoletja 
je bil zvest sopotnik človeka od spočetja v postelji do 
smrti. Tako kot je bil dragocen nekoč, postaja cenjen 
tudi danes, ko se soočamo s podnebnimi spremem-
bami in onesnaževanjem okolja. Vse bolj se družba 
zaveda, da »napredka« ne moremo več opravičevati 
na račun ogrožanja narave in zdravja ljudi. Zato bo 
za obstanek človeštva pomembno, kako s čim manj 
energije in emisije toplogrednih plinov ter čim manj-
šim vplivom na okolje proizvajati izdelke in graditi 
objekte. Šele ko bo doseženo ekonomsko-okoljsko 
ravnotežje in bodo v ceno izdelka vključeni tudi stro-
ški ujm ter onesnaženja okolja, se bo pokazalo, kaj 
je dejansko ekonomsko upravičeno proizvajati za 
dobrobit človeka. Vendar gospodarstva ne moremo 
zaustaviti, lahko pa ga preusmerimo na energetsko 
manj intenzivno industrijo, ki bo temeljila na predelavi 
sonaravnih »zelenih« materialov. Tako boj proti pod-
nebnim spremembam in skrb za naravo za človeštvo 
predstavlja nujnost za prestrukturiranje gospodar-
stva. S tega stališča bo les nedvomno odločilen, pa 
ne kot energent, ampak kot bio-material za industrijo.

Les - surovina za vse in vsakogar:
Iz lesa je z malo energije in vpliva na okolje mogo-

če izdelati skoraj vse, od objektov, visoko tehnološko 
razvitih in oblikovanih izdelkov do celuloze in papirja. 
Je pa tudi surovina za številne kemične snovi, ki jih 
sicer pridobivamo iz fosilnih surovin, kot so goriva, 
topila, barve, lepila, tkanine (viskoza), izolacijski in po-
limerni materiali ter druge tehnološko visoko razvite 

Dr. Franc Pohleven:  

Les je naše bogastvo

Les v gozdovih ustvarja energija sonca iz toplogrednega 
plina CO2 (fotosinteza), ki se v lesih izdelkih in objektih 
ohranja še desetletja njihove uporabe. Pri vsakem izdelku 
je označeno, koliko le-ta prispeva k znižanju emisije CO2 
v ozračju.

gradbene proizvode, kot so modificiran les in križno 
lepljene plošče. Najnovejše tehnologije obdelave 
lesa omogočajo proizvodnjo vrhunskih materialov, kot 
sta nanokristalinična celuloza (NCC) in nanofibrilirane 
celuloze (NFC). S preusmeritvijo na produkte iz lesa 
in drugih sonaravnih materialov bi se kakovost živ-
ljenja znatno izboljšala. Predelava lesa in raba lesnih 
izdelkov nam zagotavlja čisti zrak, čiste vode, neopo-
rečno podtalnico, neonesnaženo prst, kar je še zlasti 
pomembno za pridelovanje zdrave hrane. Zato je Slo-
venija s svojimi lesnim bogastvom ustvarjena za izzive 
sodobnega časa in predstavlja idealne možnosti za 
prehod v trajnostno »zeleno« gospodarstvo.

Naše lesarstvo nekoč ugledna gospodarska pa-
noga:

V preteklosti je bila predelava lesa v Sloveniji zelo 
razvita, saj so Ribničani z okolico prodajali izdelke po 
vsej habsburški monarhiji, v obdobju obeh Jugoslavij 
pa po vsem svetu. Po osamosvojitvi Slovenije se zač-
ne zaton lesne panoge. S približno 40 000 delovnih 
mest se jih je sedaj ohranilo le okoli 12 000! Medtem 
pa je v Avstriji, v obdobju našega zatona, tam lesar-
stvo postalo paradna gospodarska panoga in se je v 
lesni industriji število zaposlenih povišalo za več kot 
35.000 delovnih mest, tudi na račun predelave hlodo-
vine iz Slovenije. 

Pomen lesa za prihodnost Slovenije:
Slovenija nima fosilnih surovin (železove rude, 

boksita), niti lastnih energentov ne (premoga, nafte, 
zemeljskega plina, urana). Vse to v velikem obsegu 
uvažamo. Imamo pa obilico les, saj imajo naši gozdo-
vi največji letni prirastek lesa na prebivalca v Evropi. 
Kot majhna država bomo na globalnem EU in svetov-
nem trgu lahko konkurenčni le z gospodarstvom, ki 
bo temeljilo na naših surovinskih danostih (lesu) in 

Utrinek z razstave Čar lesa 2018 v Cankarjevem domu. 
Namen razstav je, da ljudje, predvsem pa načrtovalci 
naše prihodnosti, ponovno spoznajo vse prednosti rabe 
lesa. Zato Čare lesa že 13 let prostovoljno organiziramo v 
CD in po Sloveniji. 
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pičlih energetskih zmožnostih. Tako bomo surovinsko 
in energetsko manj odvisni od tujine. Obogatili bomo 
sebe in EU, sicer bomo zanjo le sluge in kolonija za 
naravne vire. Le kako bomo samostojni in zunanjepo-
litično suvereni, če smo gospodarsko in energetsko 
podrejeni tujini? Problem energetske odvisnosti se 
zlasti kaže v zadnjih mesecih, ko so cene energije na 
svetovnih trgih močno poskočile. Zato bi morali čim-
prej pristopiti k prestrukturiranju našega gospodar-
stva in na nivoju države sprejeti ukrepe, ki bi omogo-
čili ponoven vznik lesnopredelovalne panoge, ki se 
sklada z vizijo trajnostnega razvoja EU in sovpada s 
turistično usmerjenostjo Slovenije.

Centri predelave lesa:
Na območjih bogatih z gozdom bi morali ustanoviti 

gozdno-lesne obrate in lokacijsko najbližji bi se smi-
selno povezali v Center predelave   lesa (CPL). Tako 
bi proizvodnja v končne lesne izdelke potekala tam, 
kjer surovina nastaja. S tem bi ustvarili delovna mesta 
izven urbanih središč in bi omogočili enakomernej-
šo poseljenost Slovenije (demografski vidik) in skla-
den regionalni razvoj. Z lokalnim gospodarstvom bi 
zmanjšali industrijski transport in dnevne migracije ter 
uporaba prevoznih sredstev, čas za prevoz, prome-
tne nesreče, obremenitev cest, porabo goriv, kar bi 
še dodatni prispevalo k znižanju emisije toplogrednih 
plinov. S CPL bi omogočili razcvet podeželja. Lokalno 
gospodarstvo je še zlasti pomembno v času epidemi-
je, ko bi z zmanjšanjem dnevnih migracij pripomogli k 
zajezitvi širjenja okužb.

CPL bi morali ustanoviti v Dravinjski dolini obdani z 
griči, ki so iz leta v leto bolj porasli z gozdovi. Žalostno 
je, da les iz Haloz in Dravinjskih goric, konča v tujini. 
S tem okoljsko in ekonomsko bogatimo tujino, svoj 
kraj pa siromašimo, saj občani odhajajo »s trebuhom 
za kruhom« v oddaljene kraje, kjer predelujejo našo 
hlodovino. Kako dolgo še? 

Razstave Čar lesa že 13 let v CD in po Sloveniji:
Žal je Sloveniji po osamosvojitvi pribežališče uma-

zane energetsko potratne industrije, ki je večinoma v 
lasti tujcev. Velik del hlodovine izvozimo (primer licita-
cije v Kočevju) ali pokurimo, namesto da bi jo predelali 
v izdelke z visoki dodano vrednostjo, zato je moto raz-
stav »od hloda do proizvoda«. Premalo se naši politiki 
in gospodarstveniki zavedajo pomena industrije, ki bi 
temeljila na domači bio-surovini. Pred 16 leti smo pro-
stovoljno začeli s sestanki in predavanji prepričevati 
le-te o pomenu lesa. Ker smo pri politikih naleteli na 
»gluha ušesa«, smo se odločili, da se obrnemo na dr-
žavljane in tako smo leta 2009 v Cankarjevem domu 
v Ljubljani prvič organizirali razstavo Čar lesa. Z razs-
tavami in vzporednimi prireditvami želimo pri ljudeh 
vzbuditi naklonjenost do te naravne dobrine – prika-
zati želimo zgodbo o lesu. Tako smo letos z namenom 
promocije predelave in rabe lesa že 13 leto zapored v 
CD in po različnih kraji Slovenije organizirali razstave 
in spremljajoče prireditve Čar lesa - https://carlesa.si/. 

Zavedamo se, da so mladi graditelji naše prihodnosti. 
Zato za najavljene skupine osnovnošolcev organizira-
mo predavanja, delavnice ter voden ogled po razstavi.

Med najbolj navdušenimi obiskovalci vsakoletnih 
razstav  Čar lesa so otroci iz vrtcev. Zanje pripravi-
mo srečanje z lesom ter voden ogled razstave.

Mednarodni dan lesa:
V maju v gozdovih severne poloble najbolj inten-

zivno iz ogljikovega dioksida in energije sonca na-
staja les. Zato je dan v maju najbolj primeren, da se 
zavedamo pomena lesa za naravo in človeka. Ko smo 
leta 2009 v CD prvič organizirali in odprli razstavo Čar 
lasa, smo 13. maj razglasili za Mednarodni dan lesa.

Spoštovani rojaki,
razstave Čar lesa smo letos v začetku novembra 

s prireditvami v Občini Sevnica zaključili. Vse dose-
danje razstave Čar lesa so bile poučne in odmevne, 
zato že načrtujemo razstavo Čar lesa 2022. V januarju 
2022 bo na spletni strani Čar lesa (https://carlesa.si/) 
objavljen razpis in formular za prijavo lesnih izdelkov. 
Vabimo podjetja in vse, ki se na kakršenkoli način v 
Dravinjski dolini ukvarjate s predelavo ter proizvodnjo 
lesnih izdelkov, da svoje eksponate prijavite na raz-
stave Čar lesa 2022.

Želim vam prijetne decembrske praznike ter 
zdravo in uspešno leto 2022.

Franc Pohleven
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Pogorelček je precej razširjena ptica selivka v naših 
krajih. V tople kraje odleti v mesecu avgustu, vrne se 
na pomlad, v mesecu aprilu. Je majhne rasti, po videzu 
podobna vrabčku, le da ima trebuh obarvan v rjavo rdeči 
barvi. Gnezdi po travnikh, drevesih, rad si najde prostor 
v zaveterju raznih urbanih objektov. Za mladež skrbita 
oba, tako samec kot samica in neutrudno nabirata razne 
žuželke, ki jih lovita do trenutka, ko mladi rod odleti na 
svoje.

V letošnjem letu si je par pogorelčkov našel prostor 
za gnezdenje na domačiji Pepelnak-Babšek v Štatenber-
gu. Pozornost domačih je pritegnil nepovabljen gost, ki 
se je začel smukat okoli gnezda, ko sta bila pogorelčka 
odsotna. Ta nepovabljenec je bila kukavica, ki je izkori-
stila priložnost in podtaknila v gnezdo svoje jajce! Never-
jetno je,  kako to kukavici uspe. V gnezdu je po navadi 
štiri do pet jajc, ki jih izvali v tem primeru pogorelčeva sa-
mica. Da ne poveča obsega gnezda, kukavica odstrani 
eno prvotno jajce iz gnezda, podtakne pa svojega. Zani-
mivo, da gostitelja prevare ne opazita in začneta pridno 
valiti svoj zarod. Ko se pojavijo mladiči, kukavica nadalju-
je svoj načrt, ker ve, da bo mladič prerastel  gostitelja in 
zavzel celotno gnezdo, odstrani ostale mladiče tako, da 
v gnezdu ostane samo njen! Tega gostitelja ne opazita 
in pridno krmita mladiča, ki ju v kratkem obilno preraste. 
To se je dogajalo tudi v tem primeru. Kukavičji mladič, 
goden za odlet v svobodo, je to storil in izpraznil gnezdo. 
In glej ga zlomka - vaja se je ponovila še enkrat tako, da 
sta uboga pogorelčka v dobri veri, da sta poskrbela za 
svoj zarod, dejansko poskrbela za kukavičjega!

Kaj reči na vse to? Zanimiva igra narave, da je dala 
scenarij kukavičjemu rodu, po katerem se ohranja kot 
vrsta. Zakaj tako, je vprašanje brez odgovora. Kukavica 
gre po težji poti, ko sili v tuja gnezda. Bilo bi enostavneje 
zgraditi svoje gnezdo in tam poskrbeti za svoj naraščaj. 
No, ni nujno, da je to res, saj narava ubira svoja pota  in 
ona ima vedno prav! Primer te zgodbe nam daje vsaj ne-
kaj - če jo preslikamo v našo, človeško stvarnost, vidimo, 
da je včasih naše obnašanje in ravnanje kar  podobno 
pravkar opisanemu!

Franc Žrjav

Podtaknjenec v Pogorelčkovem gnezdu

Tim Gajser - 
odličen tretji!

Letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu 
MXGP je bilo izredno napeto. “Veliki trije” so se 
držali zelo skupaj in do zadnje tekme, ni bilo jas-
no, kdo bo zmagovalec. Tako je po zadnji 18. tek-
mi v Mantovi (ITA) postal zmagovalec Nizozemec 
Jeffrey Herlings s prednostjo petih točk pred dru-
gouvrščenim Francozom Romainom Febvre-jem. 
Na tretjem mestu pa jima je sledil Tim Gajser z 
majhnim zaostankom, 15. oziroma 20. točk.

Končni vrstni red deseterice:
M. Številka Tekmovalec Firma Država Točke
1 84 Jeffrey Herlings KTM Nizozemska 708
2 3 Romain Febvre Kawasaki Francija 703
3 243 Tim Gajser Honda Slovenija 688
4 91 Jeremy Seewer Yamaha Švica 566
5 61 Jorge Prado KTM Španija 562
6 222 Antonio Cairoli KTM Italija 545
7 259 Glenn Coldenhoff Yamaha Nizozemska 442
8 41 Pauls Jonass GASGAS Latvija 391
9 19 Thomas Kjer Olsen Husqvarna Danska 332
10 77 Alessandro Lupino KTM Italija 319

Skupaj je bilo uvrščenih 46 tekmovalcev. Raz-
vrstitev po tovarniških znamkah (po pridobljenih 
točkah) je bila med prvimi tremi enaka kot pri tek-
movalcih: 1. KTM 842, 2. Kavasaki 708, 3. Honda 
702, 4. Yamaha 616, 5. GASGAS 486, 6. Husqvarna 
359, 7. Beta  232.

Tim Gajser seveda ne bo veliko počival, saj ga 
že 20. februarja 2022 čaka prva tekma v Veliki Bri-
taniji, 6. marca pa v Argetini.    

 Franc Kociper                    
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Slovenski prazniki in 
dela prosti dnevi 
• 1. in 2.januar, novo leto 
• 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni 

praznik 
• 27. april, dan upora proti okupatorju 
• 1. in 2.maj, praznik dela 
• 8. junij, dan Primoža Trubarja 
• 25. junij, dan državnosti 
• 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z 

matičnim narodom 
• 15. september, vrnitev Primorske k matični 

domovini 
• 23. september, dan slovenskega športa 
• 25. oktober – dan suverenosti 
• 1. november, dan spomina na mrtve 
• 23. november, dan Rudolfa Maistra 
• 26. december, dan samostojnosti in enotnosti 

Prazniki Republike Slovenije so dela prosti dnevi, razen 
praznikov dan Primoža Trubarja, združitev prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske 
k matični domovini, dan slovenskega športa, dan 
suverenosti in dan Rudolfa Maistra, ki niso dela prosti 
dnevi. 

Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi: 
• velikonočna nedelja in ponedeljek, velika noč 
• binkoštna nedelja, binkošti 
• 15. avgust, Marijino vnebovzetje 
• 31. oktober, dan reformacije 
• 25. december, božič. 

Svetovni in mednarodni 
dnevi
Svetovni in mednarodni dnevi imajo za glavni cilj 
ozaveščanje svetovnega prebivalstva, da bi kakorkoli 
pripomogli zoper problem, na katerega se praznik 
navezuje.
JANUAR
1. januar – svetovni dan miru
16. januar – svetovni dan religij
19. januar – svetovni dan edinosti Cerkve
27. januar – svetovni dan spomina na žrtve 
holokavstva
31. januar – svetovni dan boja proti kajenju
FEBRUAR
2. februar – svetovni dan mokrišč
4. februar – svetovni dan boja proti raku
11. februar – svetovni dan mokrišč
11. februar – svetovni dan varne uporabe interneta
20. februar – svetovni dan socialne pravičnosti
21. februar – svetovni dan maternega jezika
MAREC
1. marec – svetovni dan civilne zaščite
3. marec – svetovni dan prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst
6. marec – svetovni dan varčevanja z energijo
8. marec – dan OZN za pravice žensk in 
mednarodnega miru
19. marec – svetovni dan pripovedništva 
21. marec – svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji 
od 21. marca – teden solidarnosti z ljudstvi v boju proti 
rasizmu in rasni diskriminaciji 
21. marec – svetovni dan gozdov
21. marec – svetovni dan poezije
21. marec – svetovni dan strpnosti
21. marec – svetovni dan lutkarjev
22. marec – svetovni dan voda 
23. marec – svetovni dan meteorologije 
24. marec – svetovni dan tuberkuloze 
25. marec – mednarodni dan spomina na žrtve 
suženjstva in čezatlantske trgovine s sužnji 
25. marec – svetovni dan mater
27. marec – svetovni dan gledališča
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Imena mesecev so Rimljani imenovali po svojih bogo-
vih in cesarjih ali pa po zaporedni številki. Mi, Slovenci, ki 
smo poljedeljsko ljudstvo, pa smo v imena mesecev vložili 
dogajanja na poljih, v gozdovih, na travnikih, v sadovnja-
kih in v vinogradih.

JANUAR – PROSINEC
Januar je dobil ime po rimskem bogu Janusu – bogu 

začetka in konca. Janus je imel dva obraza – z enim je 
gledal naprej v prihodnost, z drugim pa nazaj v preteklost. 
Ko so Rimljani začeli kako vojno, so odprli vrata Januso-
vega templja, ob koncu vojne pa so jih zaprli. Slovensko 
ime prosinec »prosi proso«, saj je bil januar lačni zimski 
mesec, poln želja po prosu. Proso z obiljem svojih zrnc je 
davni simbol blaginje.

FEBRUAR  – SVEČAN
V besedi februar se skriva rimski praznik očiščeva-

nje »febra«. Pred prihodom novega leta se je bilo treba 
obredno »očistiti«. Rimljani so po starem koledarju začeli 
leto s 1.marcem. Februar, ki je bil poleg januarja naknadno 
dodan staremu rimskemu koledarju, je bil zadnji mesec v 
letu in tako zanj ni ostalo dovolj dni in je postal najkrajši 
mesec v letu. Slovensko ime svečan povezujemo z bese-
do sveča – pa naj bo narejena iz voska ali iz ledu, za obe 
sveči je v mrzlem in temnem zimskem mesecu pravi čas.

MAREC – SUŠEC
Stari rimski koledar je začel leto s pomladjo. Prvi me-

sec v letu je bil zato marec. Bojeviti Rimljani so prvi mesec 
v letu posvetili bogu vojne Marsu. Slovensko ime za ma-
rec je sušec in pomeni čas, ko zemlja pije snežnico, se 
začne sušiti in se pripravljati na pomladno rast.

APRIL – MALI TRAVEN 
Latinska besed »aperire« pomeni odpreti. V aprilu se 

zemlja »odpira« v novo rast. Tudi slovensko ime -mali tra-
ven – govori o mladem, novem, malem zelenju po gozdo-
vih, travnikih in poljih.

MAJ – VELIKI TRAVEN
Maja je bila rimska boginja pomladi in rodovitnosti. Ri-

mljani so jo počastili tudi tako, da so najlepšemu mesecu 
v letu dali njeno ime. Tudi slovensko ime tega pomladne-
ga meseca pomeni isto: bujno pomladno rast.

JUNIJ – ROŽNIK
Juniju je dala ime Junona, boginja neba, žena Jupitra, 

najvišjega rimskega boga. Z Jupitrom in Junono so Rimlja-
ni zamenjali Zeusa in Hero, ko so grške bogove kopirali in 
»preselili« na svoje ozemlje. Slovensko ime rožnik ozna-
čuje mesec, ko polja in travniki dehtijo od tisočerih rož.

JULIJ – MALI SRPAN
V juliju se je rodil rimski vojskovodja Julij Cezar, ki 

pa se ni ukvarjal le z vojnami. Med drugim je dal preno-
viti stari rimski koledar. Novi, julijanski koledar, je imel 
dvanajst mesecev in je v Evropi veljal več kot 1500 let. 
Za našega kmeta je visoko poletje čas žetve s srpom, od 
tod ime meseca v visokem poletju - mali srpan.

AVGUST – VELIKI SRPAN
Leta 27.pr.n.št. je prvi rimski cesar Octavianus, nečak 

Julija Cezarja, dobil od rimskega senata vzdevek – Augu-
stus, kar pomeni Vzvišeni. Avgustov stric, Julij Cezar, ki je 

dal prenoviti stari rimski koledar, je ovekovečil svoje ime 
v sedmem mesecu koledarja. Tudi Avgust je hotel svoje 
ime videti v koledarju in še več kot to. Zahteval je, da ima 
tudi njegov mesec 31 dni, čeprav bi moral imeti 30 dni, 
ker ima po koledarskem redu vsak drugi mesec 31 dni. V 
poljedeljski deželi, kot je naša, osmi mesec v letu pomeni 
čas velike žetve s srpom – veliki srpan.

SEPTEMBER – KIMAVEC
Septem v latinščini pomeni sedem. September je bil 

sedmi mesec po starem rimskem koledarju, ki je imel le 
deset mesecev in se je začel z marcem. Slovenski kimo-
vec je dobil ime po sadju, ki je v tem jesenskem mesecu 
zrelo in »kima« na vejah sadnega drevja.

OCTOBER – VINOTOK
Octo v latinščini pomeni osem. Po starem koledarju je 

bil oktober osmi mesec. Za našega vinogradnika je vino-
tok mesec, ko »vino teče« v sode, v času vesele trgatve.

NOVEMBER – LISTOPAD
Po startem rimskem koledarju je bil november deveti 

mesec. Beseda novem v latinščini pomeni devet.Po na-
šem koledarju je november enajsti mesec. Ime mu je lis-
topad. To je čas, ko se narava pripravlja na zimsko spanje 
in listje pada z dreves.

DECEMBER – GRUDEN
Decem – v latinščini deset – deseti mesec po starem 

rimskem koledarju. Naš kmet je zadnjem mesecu leta 
opazoval zemljo in videl, da pozimi zaledenela v grude 
leži po polju – odtod ime gruden.

Zgodovina imen mesecev

PREGOVORI O VREMENU
Če v prosincu ni snega, 

ga mali traven da. 
Če svečana mačka na soncu leži, 
v sušcu spet rada za peč pribeži. 

Če se sušca da orati, 
bo treba v malem travnu jokati. 

Če je majnika lepo, 
je dobro za žito in za seno. 

Če junija sonce pripeka 
in vmes dežek rosi, 
obilo zemlja rodi. 

Če julija so hladni, mokri dnevi, 
bodo prazni sodi, prazni hlevi. 
Če se avgusta po gorah kadi, 
kupi si kožuh za zimske dni. 

Če zgodaj selijo se ptiči, 
bo huda zima o božiči. 

Če vinotoka mraz in burja brije, 
prosinca in svečana sonce sije. 

Če listopada mokro zemljo sneg pokrije, 
bo malo prida za kmetije. 

Če o božiču led visi od veje, 
se velika noč vsa v cvetju smeje. 
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Goričan Marija (po domače Sučlanova Micka) je 
bila babica (porodničarka), ki je stanovala v hiši v Ma-
kolah, kjer je danes pošta. Bila je izredno pozorna do 
žensk, ki so bile nekoč zelo zapostavljene, večkrat tudi 
tepene od svojih možev. Za najrevnejše je priskrbela 
hrano preko Rdečega križa. Svoje mnenje je poveda-
la brez dlake na jeziku, še posebej rada je ošvrknila 
tiste moške, ki so grdo ravnali s svojimi ženami. Bila je 
tudi prijateljica s Turinovo Nežo v Makolah, ki je imela 
dvanajst otrok. Najmlajši Drago, si je zapomnil marsi-
katero anekdoto o babici. Nekaj jih objavljamo v tem 
prispevku.

Ti bom z žrmlico pomagala
Ob obisku ene izmed  nosečnic v Makolah, je priš-

la iz veže do sobe, z zelo ozkimi vrati. Ker je bila bolj 
obilne postave, je rekla možu od porodnice: “Daj že 
enkrat vrži te štoke ven, da sploh lahko pridem do tvo-
je žene!”.  Ker pa je mož še vedno ležal na postelji, 
porodnica pa na ozki klopi je še jezno dodala: „Daj 
spravi se dol s štampeta, če ne, ti bom z žrmlico* po-
magala. Na postelji je mesto za porodnico in ne za 
tebe!“ Mož se je brž spravil s postelje, ker je vedel, da 
babica ne pozna šale.

*žrmljica je ročica od voza
Obmetavanje s kamenjem
Ob obisku ene izmed porodnic v Varošu, so jo 

otroci pričakali ob kolovozu in jo začeli obmetava-
ti s kamenjem češ, da ona prinaša otroke k hiši, njih 
pa je že tako veliko in bodo zopet še ena lačna usta 
več. Nič ni tudi pomagalo, ko jim je pokazala prazne 
roke in torbo. Ko je vstopila v hišo, je jezno “napela” 

staršem, da naj ne govorijo svojim otrokom, da ona 
prinaša dojenčke, če pa jih sami delajo. Večji otroci 
so bili namreč jezni na majhne, ki so dobili boljšo hra-
no. Nekdaj je bilo hudo s hrano in so dojenčki poleg 
materinega mleka dobili še kakšen priboljšek, da so 
si prej opomogli.

Ta bo rodila
Nekega večera je srečala moškega iz Pleša, ki 

ji je rekel: “Ravno k tebi sem namenjen. Veš, moja 
baba bo rodila, pa rabi babico.”  “Seveda bom prišla, 
ti pa vse pripravi, da bo voda topla, pa čiste rjuhe”, 
mu je zabičala. Ko je čez dobro uro hoda le prišla na 
domačijo, je vprašala moškega gospodarja: “Ja, kje 
pa je porodnica?” Moški jo je odpeljal v skedenj in ji 
pokazal psico, ki je bila “breja”. “Ta bo rodila”, in se ji 
smejal v obraz. Babica pa mu je jezno zabrusila: “Veš, 
če ne bi vedela v kaki revščini živite, bi te šla tožit za 
tako laganje. Potem bi pa še zadnje dinarje moral dati 
za tako šalo.”

Gibajoča se luč na pokopališču
Nekega večera se je vračala iz Štatenberga in je 

šla čez leseni stranski most čez Dravinjo. Ko ga je 
prečkala, je opazila na pokopališču migetajočo se 
luč, ki se je vsake toliko časa malo premaknila. Post-
alo jo je strah in kar čez koruzo je tekla do svojega 
stanovanja. Drugo jutro pa je izvedela, da je grobar 
Marčinkovič ponoči kopal grob. Da je lahko opravil 
svoje delo, si je na lestev obesil “šturmačo” in vsake 
toliko časo prestavil lestev, da je boljše videl.

Franc Kociper

Pred našimi očmi zgineva veliko praznih hiš, starih čez dvesto in še več let. Ena izmed takih je tudi Turinova 
lesena domačija iz Makol, ki je stara okrog 
250 let. Makolski podjetnik Milan Korez pa 
se je odločil, da bo to domačijo, ki se mora 
umakniti načrtovani novi hiši, obdržal „pri 
življenju“. Tako je oba dela hiše že prestavil 
na začasno lokacijo, lučaj čez cesto. Pred-
nji del je postavljen na prikolico in je prip-
ravljen za transport. Zadnji del hiše pa je 
postavljen na zemljo in čaka, da se razdre 
in odpelje na bodočo lokacijo.

Požrtvovalnost Milana Koreza, ki ima čut 
za ohranjanje starih predmetov, bi lahko 
bila mnogim vzgled in spodbuda, da sta-
re bajte niso samo za podret, ampak tudi 
za ohranitev za bodoče rodove. In tudi do 
spoštovanja nekdanjih prebivalcev, ki so 
jih zgradili z veliko težavo in odrekanjem.

Anekdote o makolski „Babici“

Turinova domačija iz Makol se bo ohranila
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VABILO DEDKA MRAZA NAJMLAJŠIM
V KUD Forma viva Makole smo se odločili, da zaradi preventivnih ukrepov proti širjenju virusa, tudi za 

letos odpovemo tradicionalni Božično Novoletni pohod  z baklami po poti Forma vive in tradicionalno dru-
ženje otrok s prihodom Božička in obdaritvijo. Smo pa poskrbeli za praznično osvetlitev Parka skulptur pred 
Galerijo Dvoršak na Dežnem in obdaritev otrok. Tako vabimo otroke, da nas v spremstvu staršev obiščejo. 
Dedek Mraz pa jim pošiljka darila, ki bodo na razpolago v njegovi košari pred velikim osvetljenim snežakom. 
Da bo praznično vzdušje še večje, bomo poskrbeli z otroško glasbo. Poskrbljeno bo tudi za topel napitek.

PRIDITE IN NAS OBIŠČITE V ČETRTEK, 30. DECEMBRA, MED 17. IN 19. URO.

Iščete preproste rešitve za krepitev imunskega 
sistema?  Začnite uporabljati ta Hipokratova načela 
že danes, da boste dosegli kakovostno zdravje do 
konca svojega življenja. 
 
1. Pojdite na prosto in na sonce. Dvajset do trideset 
minut na dan tako dobite neposredne sončne svet-
lobe. Najboljši čas je pred 11.00 in po 13.00. Dovolite 
sončni svetlobi polnega spektra, da pride v vaše oči, 
tako da v tem času ne nosite sončnih očal. Sonce je 
najmočnejši gradnik imunskega sistema. 
 
2. Zaužijte zadostno količino kisika. Postavite se v 
ali blizu okolja, bogatega s kisikom – gozdov, teko-
čih potokov, rastlinjakov – in globoko vdihnite. Jejte 
veliko zelenih živil (zelenjava in sadje), ki so bogate s 
kisikom. 
 
3. Pijte čisto vodo, 2 litra dnevno. Jejte popolnoma 
vegansko prehrano, sestavljeno iz najmanj 75 od-
stotkov surove hrane. Kalčki in zelena zelenjava so 
najbolj uravnotežena in hranljiva izbira. 
 
4. Pijte sveže pripravljene napitke iz kaljene zelene 
zelenjave in druge ekološke zelenjave dvakrat na 
dan. 
 
5. Prenehajte uporabljati sestavine, ki zmanjšujejo 
imunski sistem. Sem spadajo rafinirani sladkorji in 

moka, mlečni izdelki, segreta olja, pa tudi konzervan-
si za živila, aditivi, stabilizatorji in barvila. 
 
6. Izogibajte se hrani z žara, iz mikrovalovne pečice 
in ocvrti hrani, ki lahko zmanjša imunski sistem in 
vodi do raka in bolezni obtočil. 
 
7. Ne pijte alkoholnih pijač in ne jemljite drog. Oboje 
uničuje vaš imunski sistem. 
 
8. Zmerno telovadite. Vsaj petkrat na teden se 
ukvarjajte z razteznimi, aerobnimi in vajami upora po 
trideset do šestdeset minut na dan. 
 
9. Poskrbite za ustrezen počitek. Spanje in počitek 
pomagata obnoviti imunski sistem. Kot del te strate-
gije spočijte celotno telo enkrat na teden na 24-ur-
nem postu s sokom in vodo. To omogoča imunskemu 
sistemu, da opravi tedensko čiščenje. 
 
10. Naj bo nasmeh na obrazu. Ohranjanje pozitiv-
nega odnosa je ključnega pomena za krepitev imun-
skega sistema. V pomoč so glasba, smeh, prijatelji in 
prijetna okolica.

Vir:  Hipokrates Health Centre of Australia

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#cate-
gory/promotions/WhctKKXHFXWjRlCpCczTLGrmltzXvPNm-

kblgVFdWhhHMZjQdffmpktdGmLWwRrHgBcnQkBb

Ohranimo močan imunski sistem

VABILO 

JASLICE NA DVORCU ŠTATENBERG 
so na ogled vsako soboto in nedeljo (dopoldan med 11. in 12. uro,  

popoldan med 15. in 18. uro do konca januarja 2022! 
Ostale informacije dobite pri Turističnem društvu Štatenberg.  

Tel.: 040/700 006 (Štefka Skledar)

OBVESTILA
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Vsaka stvar se nekje začne in konča. Prav tako 
se leto za letom rojeva novo obdobje, s Silvestrom 
pa zaključi.

Vedno enako se vrti ta časovni vrtiljak. Mi ga pa 
doživljamo vsak po svoje. Vsakemu je dana lastna 
zgodba, ki jo piše v knjigo spominov. Leto za letom.

Marsikdo izmed nas naredi bilanco iztekajočega 
se obdobja. Eni bolj uspešno od drugih. Včasih člo-
vek prav ne more verjeti, kaj vse se mu je zgodilo v 
enem samem letu. Ljudje delamo lastne zaključke, 
imamo pa tudi skupne, na katere vplivamo s svojim 
udejstvovanjem in prisotnostjo. 

Če usmerimo pogled nazaj, vidimo, kakšne 
skupne sledi puščamo v lokalni skupnosti. Kljub 
neravno ugodnim časom, moramo biti zadovoljni s 
tistim, kar smo postorili, upati pa, da bo v prihodno-
sti še boljše. Pustimo jamranje in negodovanje za 
sabo, naj gresta v preteklost. Stopimo v novo leto 
z vedrimi obrazi in vero, da je vse slabo za nami. 
Prihaja le dobro in še boljše!

Pa naj z vami delim svoj pogled v leto, ki nam že 
ponuja kljuko na priprtih durih.

Splošno gledano, nas čaka leto, v katerem 
bodo v prvi polovici prevladovale ženske energije. 
Ženske bodo tiste, ki bodo lahko izrazile svojo moč 
in sposobnosti. Marsikatera se bo dvignila in s srč-
nostjo kazala nove poti.

Po počitnicah bo obdobje pestrosti in dogajanja 

na poslovnih ter s tem povezanih finančnih področ-
jih. Marsikaj bo možno doseči, če bo le sloga in sku-
pen jezik. V tem primeru bo leto bogato zaključeno.

Glede nadloge, ki jo v osnovi imenujemo covid 
virus, je videno, da se bodo zadeve umirjale. Po-
mlad in poletje bomo ponovno doživljali v vsej nju-
ni pestrosti. Jesen sicer prinaša določene neugod-
nosti, vendar v precej zmanjšani obliki.

Z vremenom spomladi ne bomo najbolj zado-
voljni, saj bo precej muhasto. Proti koncu nas lahko 
ponovno preseneti s hladnim obdobjem.

Povsem drugače kaže na poletje. Precej dolga 
in vroča obdobja bodo prekinjala neurja in marsikje 
povzročala škodo.

Lepa in topla jesen nas bo navdihovala tako, da 
bomo v tem letnem času lahko še marsikaj postorili. 
Vreme nam bo vsekakor to dovoljevalo. 

Zima bo v deželo prišla z zamudo, vendar bo tak-
rat opravičila svoje ime. December in januar bosta 
prava zimska meseca. Malce še potegne v marec, 
potem se bo pa pisala že druga zgodba.

Naj bo ta vpogled malce za pokušino, zgodi pa 
naj se tako, da nam bo vsem dobro. K temu lahko 
sami dovolj pripomoremo. Bodimo močni, složni in 
radi se imejmo. Naj v ospredje stopi rek, da je so-
sed prva žlahta, ne pa nekdo, ki mu bomo vsega 
faušni .. Pa srečno v 2022!

                               Branko Sternad

Vse dobro v novem letu



Makolčan

46

December 2021

Štatenberg
Iz dobro obveščenih krogov je pricurljala vest, da se bodo luknje na javni, 
še vedno gramozirani, poti proti dvorcu Štatenberg, zalile s posebnim as-
faltom, ki ne bo okrnil naravne in kulturne dediščine. Ta asfalt bi naj prišelj 
iz daljne Kitajske.
Varoš
Leseno brv čez reko Dravinjo, bi naj v bližnji prihodnosti zamenjal viseči 
most, ki bi bil dvoetažen. Spodnja etaža bi povezovala oba bregova reke, 
zgornja na višini 30 m, pa bi povezovala dvorec Štatenberg in galerijo 
Dvoršak. Pripravlja se javni razpis.
Jelovec pri Makolah
Domači jamarji so odkrili nov rov v jami Belojači na ozemlju Občine Mako-
le. Tako bodo lahko obiskovalci nemoteno vstopali in izstopali na domačih 
tleh.
Variša vas
Po zadnjih podatkih so se divje svinje zatekle v eno od domačij in v kleti 
pojedle okrog 100 kg krompirja. Škoda bi bila še večja, če jih ne bi pregnal 
eden izmed domačinov. Vrgel je petardo in svinje so se razbežale.
Makole
Ozelenitev trga Makole, bo ena izmed naslednjih volilnih obljub enega iz-
med kandidatov za župana. Na sredi trga bi se naj posadila posebno dra-
gocena smreka, ki bo hkrati služila kot božično-novoletno drevo.
Stranske Makole
Tukaj se je organizirala ljudska iniciativa za spremembo imena naselja. Na-
mesto Stranske Makole, bi naj bilo ime vasi “Druge Makole”. Do sedaj so 
zbrali že 11 podpisov.
Ložnica
Po uspešno saniranem “Belem mostu” sedaj krajani pričakujejo, da se bo 
saniral tudi preostali leseni most čez Dravinjo. Nekoč je to bil povezovalni 
most za pešce, vaščane Štatenberga. Zbirajo se predlogi, kakšen bi naj bil 
ali pa bi naredili samo brv?
Mostečno
Meja med Mostečnim in Pečkami je zaradi gradnje hiš tako rekoč “zabri-
sana”. Nekaterim se je porodila ideja, da bi obe naselji združili pod eno. 
Skupno ime pa bi naj bilo “Pečke na Mostu”.
Pečke
Krožišče se je zelo dobro “prijelo” in domačini so se že navadili pravilno 
voziti po njem in pravočasno nakazati smer svojega izhoda. Še vedno pa 
zbirajo predloge o tem, kaj bi naj postavili v središče krožišča. Pomagajte 
jim s svojimi predlogi!
Stopno
Kot naša prva vas pred sosednjo občino Majšperk (gledano z vzhoda!), si 
vaščani želijo, da jih obravnavajo prednostno. So nekaka “vzhodna vrata” 
iz smeri Ptujske gore. Želijo, da bi jim čez regionalno cesto postavili leseni 
slavolok z napisom “Stop! Nova občina!”
Savinsko
Tudi tukaj je čutiti nezadovoljstvo z njihovim imenom, saj ga ljudje večkrat 
navajajo napačno. Namesto Savinsko rečejo Savinjsko. Zaradi bolj jasnega 
pomena, bi se naj preimenovali v Grebensko. Na zadnjem vaškem odboru, 
pa ta predlog ni dobil zadostne večine.
Dežno pri Makolah
Tukaj se je zgodila velika nesreča. Zelo oblegan “Papežov stol”, kot ne-
kateri imenujejo veliko leseno klop na čudoviti razgledni točki, so napadli 
nepridipravi. Začeli so pri temeljih in izvrtali globoke luknje ter poškodovali 
umetnino. Pristojni se trudijo, da bi jih pregnali na čim bolj humani način.

Po naši vaseh Mali oglasi
Kupim

 ● Za solidno ceno kupim stari kmečki 
voz. Ponudbe pod šifro: Zopet doma!

Prodam
 ● Najboljšemu ponudniku prodam še 

neprebrano knjigo “Kdo je gospodar v 
hiši?”. Šifra: Domača cenzura!

Delo dobi
 ● Iščemo, poštenega, resnega, vestne-

ga, urejenega, ne prestarega vzdrže-
valca javnih zelenih površin. Ponudbe 
do konca tega tedna pod šifro: Delo z 
odmori.

Najdeno
 ● Na križišču za Poljčane se je našel pa-

ket neuporaljenih zaščitnih mask. Kdo 
jih pogreša, naj se oglasi v gostilni Pri 
marofu.

Opravičilo
 ● Javno se opravičujem vsem, ki jih ni-

sem povabil na svojo šestdesetletnico.
Vzrok je bila odločba ZPIZ-a, ki mi daje 
le 482 EUR penzije. Obljubljam, da se 
bom potrudil in še kaj zaslužil do moje 
sedemdesetletnice. Hvala za razume-
vanje.

Javni razpis
 ● Javno se razpisuje javni natečaj za jav-

no zbiranje javnih predlogov za javno 
sofinaciranje javnih projektov na po-
dročju javnega izobraževanja javnih 
delavcev. Javne predloge pošljite jav-
no na “Zavod za javno izobraževanje”, 
do konca leta 2021.

Rešitev uganke PCT
Pride Cukne Teče

Prinese Cekar Tlačenk

Pet Cekinov Ti dam

Nova uganka
Kaj pomeni kratica TOZD?

Seveda to ni nekdanja osnovna celica 
samoupravljanja,  Temeljna Organizacija 
Združenega Dela!

Naš namig: Tisti Organ Za Davke...

SMEH
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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. do 15. ure
torek: od 7. do 15. ure
sreda: od 7. do 17. ure
četrtek: od 7. do 15. ure
petek: od 7. do 13. ure

• 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 (030/485 407)
TIC Makole (02/620 02 40), Papirnica (02/620 02 40)

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 8-12

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

ORDINACIJSKI ČAS:
Ponedeljek: od 13. do 19.30  ure 
(hišni obiski od 18.00 – 19.30)
Torek, sreda, četrtek in petek:  od 6.45 do 13.15 ure

NAROČANJE JE MOŽNO 
na e-naslov: silvana.popov@gmail.com
po telefonu.: 02/803 05 70
Ponedeljek:    od 14. do 18. ure
Torek, sreda, četrtek in petek:  od 8. do 12. ure

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:    od 7.30 do 14. ure
Torek in sreda:              od 13. do 19.30 ure

OBVESTILA
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