Letnik XII, številka 1

Makole, junij 2018

STARO in NOVO

Makolčan

UVODNIK

Med nami je še vedno veliko svetlobe!
Ko takole vedno znova in znova brskam po besedilih in fotografijah, ki se nabirajo v mapi za
tole številko občinskega glasila, sprva bolj počasi, zadnje dni pa se kar grmadijo, se ne morem
načuditi, kaj vse se v naših krajih dogaja, kaj vse uspe ljudem poleg vsakdanjega dela za
preživetje še postoriti. In to prostovoljno, brez nagrajevanja ali kakršnegakoli zaslužka, iz
čistega veselja, v svoje zadovoljstvo in v zadovoljstvo drugih. Za svoj kraj.
Prav zaradi tega se ne morem načuditi drugi skrajnosti. Kako to, da pa so med nami tudi taki,
ki ne vidijo nič lepega, ki vedno znova tarnajo, da se nič ne dogaja, da se nič ne naredi, da je
pri nas vse zanič?
Uberimo srednjo pot – pohvalimo, kar je dobrega, pomagajmo izboljšati, kar ni čisto v redu. In
če se bo le izšlo, si vsaj na kakem kratkem dopustu naberimo moči in idej za nove podvige.
Urednica
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BESEDA ŽUPANA

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Pa je za nami že polovica leta 2018. Narava pa se še kar ne umiri. Po dolgi in obilni
zimi, ki je povzročala nemalo težav, se v tem
času srečujemo s pogostimi in obilnimi padavinami, ki konstanto povzročajo škodo.
Zaenkrat nam je vsaj s točo prizaneseno, in
upam, da tako tudi ostane …
V prvi polovici leta so se v občini zvrstili številni dogodki, dom krajanov Makole še naprej zelo uspešno upravičuje svojo namenskost in je pogosto zaseden, v njem so se odvijale razne prireditve in predstave. V tem
času so se zvrstili tudi številni občni zbori
naših društev. Na delo le-teh smo lahko resnično ponosni, saj s svojim delovanjem bogatijo naše življenje in ustvarjajo tisto dodano vrednost lokalnemu okolju, ki se je ne da
kupiti, za kar se jim iskreno zahvaljujem.
Za nami je čistilna akcija, ki jo v občini po
tradiciji izvedemo v mesecu aprilu. Hvala
vsem, predsednikom vaških odborov in ostalim, ki ste se odzvali vabilu občine, saj ste
na ta način pripomogli k temu, da živimo v
čistejšem lokalnem okolju.
Položaj občin, posebej manjših (kot je naša),
pa se ne glede na dobre gospodarske rezultate in napovedi nenehno slabša. V tej finančni perspektivi evropskih sredstev za
manjše občine tako rekoč ni, saj so pogoji
za prijavo projektov na razpise takšni, da jih
manjše občine ne moremo doseči. Žalosti pa
dejstvo, da pogojev ne dosežemo niti na razpisih znotraj države. Že tretjič smo na razpis Fundacije za šport prijavili projekt: »REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA V
MAKOLAH«, ki tudi tokrat (žal), ni prejel
zadostnega števila točk za sofinanciranje.
Vse to pa neposredno vpliva na zmanjšanje
investicij v občini. Podoben trend, čeprav je
čutiti nekaj več optimizma, se nadaljuje pri

Občinski svet
Junij 2018

projektu širokopasovnega omrežja v Halozah. Informacije, ki jih imamo glede tega
projekta, so sledeče, in sicer naj bi bil jeseni končno objavljen razpis Evropskega sklada za razvoj podeželja, na katerega pa se ne
bodo prijavljale občine, temveč ponudniki.
In če bo na državnem nivoju šlo vse po načrtih, naj bi gradnja stekla v naslednjem letu.
Investicijski načrti, ki so odvisno od nas samih in imajo podlago v sprejetem proračuna
za leto 2018, pa so se začeli postopno izvajati na terenu. Nekateri so že realizirani, drugi še bodo. Med večjimi, za katerega smo oddali tudi vlogo za črpanje državnih sredstev
po Zakonu o sofinanciranju občin (v skladu
z 21. in 23. členom ZFO), je zaključna faza
projekta »UREDITEV LOKALNE CESTE LC
440101 PEČKE – SLOVENSKA BISTRICA ODSEK KRIŽIŠČE MOSTEČNO - LOŽNICA
IN SKOZI LOŽNICO«. Investicija je v izvajanju in bo zaključena predvidoma do konec
avgusta.
V Pečkeh, kjer smo pri izgradnji mostu in
avtobusnega postajališča (1. faza) z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo sodelovali kot soinvestitor v projektu, so dela
praktično zaključena, most je predan uporabi in svojemu namenu. 2. faza, ki predvideva izgradnjo krožišča, pločnikov in javno razsvetljavo, je v fazi revidiranja projekta. Dela se bodo nadaljevala predvidoma konec tega leta oziroma v začetku prihodnjega. Terminski plan pa je odvisen tudi od sodelovanja in pripravljenosti lastnikov zemljišč glede odkupa potrebnega zemljišča
za dejansko izvedbo projekta.
V planu imamo, da do jeseni moderniziramo manjše odseke cest, ki jih je potrdil občinski svet. Izvajalec del (Asfalti Ptuj, d. o. o.)
je bil izbran na javnem razpisu. Računamo,
da bomo lahko z deli
začeli že v mesecu juliju, po pogodbi pa morajo biti zaključena do
sredine oktobra. V septembru bomo na Zdravstvenem domu Makole izvedli fasado, za katero smo na Eko skladu
uspeli pridobiti pravico
do nepovratne finančne spodbude. Pogodbo z Eko skladom in izvajalcem del že imamo

podpisano. Naročeni so projekti za preureditev kletnih prostorov v centralno kuhinjo
z jedilnico in spremljajočimi prostori v OŠ
Anice Černejeve Makole. Upam, da se bomo
lahko izvedle lotili že v naslednjem letu. Konec meseca marca smo sprejeli Odlok o 2.
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Makole, kar je še posebej pomembno za tiste, ki
bodo gradili. Veliko dela pa nas, kot vedno,
čaka pri vzdrževanju cest. Težava, ki postajajo stalnica, so vedno novi plazovi in usadi.
Plaz na javni poti v smeri proti Kavklerjevi
kleti smo že uspeli sanirati. Trenutno izvajamo sanacijo plazu na lokalni cesti v Stodrežu. Naredili bomo pa gotovo še več, kot je
zapisano, a o tem v decembrski izdaji Makolčana.
Kljub temu da je investicij nekaj manj, nam
dela ne zmanjka, pogosto tudi zaradi nenehnega in nepremišljenega spreminjanja zakonodaje na državni ravni.
Konec junija je, šolsko leto je zaključeno.
Vsem učenkam in učencem, dijakinjam in
dijakom izrekam čestitke za dosežen učni
uspeh in obilo užitkov v času počitnic. Študentkam in študentom pa veliko znanja in
sreče pri opravljanju zadnjih izpitov pred zasluženimi počitnicami.
Drage občanke in občani, želim vam mirno
poletje. Preživite ga čim lepše.
Franc Majcen, vaš župan
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SPREMEMBA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA
Občinski svet Občine Makole je na svoji 20. redni seji dne 28. marca 2018 sprejel Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Makole. Spremembe so stopile v veljavo s 14. 4. 2018. S tem se je zaključil skoraj 4 leta trajajoči postopek spremembe prostorskega načrta.
Postopek je potekal po naslednjih fazah:
Tabela 1: Pregled postopka priprave SD OPN (sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta)
FAZA

OBRAZLOŽITEV

Sklep o pripravi SD OPN

Župan je sprejel sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Makole (Uradno glasilo Slovenskih občin,
št. 39/2014 z dne 25. 8. 2014).

Osnutek SD OPN

Na podlagi veljavne zakonodaje, splošnih smernic nosilcev urejanja prostora (NUP),
stališč do pobud in ugotovljenih neustreznosti veljavnega OPN je bil pripravljen
osnutek SD OPN (april 2016).

Osnutek SD OPN - DOPOLNITEV
(vključitev dodatnih pobud)

Zaradi vključitve dodatnih pobud (ukinitev centra za ločeno zbrane odpadke v
komunalnem območju Makole in vključitev vsebin razveljavljenih 1. SD OPN)
(oktober 2016)

Dopolnjeni osnutek SD OPN

Na podlagi prvih mnenj nosilcev urejanja prostora se pripravi dopolnjen osnutek.
Ministrstvo za okolje in prostor izda odločbo, da celovita presoja vplivov na okolje ni
potrebna (november 2016).

Javna razgrnitev SD OPN

Občinski prostorski načrt je bil javno razgrnjen
od vključno petka 2. 12. 2016 do vključno četrtka 5. 1. 2017. Javna obravnava je
potekala 13. 12. 2016. Občina je pozitivno obravnavala 4 pripombe od skupno osmih,
ki so bile podane v času javne razgrnitve.

Predlog SD OPN

Na podlagi stališč do pripomb in predlogov je občina pripravila predlog OPN in ga
poslala nosilcem urejanja prostora v 2. mnenje (maj 2017).

Usklajen predlog

Glede na negativni mnenji ministrstva za prostor (MOP) in ministrstva za kmetijstvo
(MKGP) se pripravi usklajen predlog. Marca 2018 Občina prejme zadnje potrebno
pozitivno mnenje (MKGP).

Sprejem

Odlok SD OPN se sprejme na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Makole dne 28.
3. 2018

Občina je v času zbiranja prejela 172 pobud, ki so predlagale 187 posegov v prostor/sprememb namenske rabe predvsem za opredelitev
novih stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo, gradnjo gospodarskih objektov in vinskih kleti in uskladitev z dejanskim
stanjem. Nekatere pobude se nanašajo na spremembo znotraj podrobne namenske rabe, nekatere na izvzem iz stavbnih zemljišč. Od teh
je bilo v osnutek uvrščenih 169 predlaganih posegov. Do konca postopka je bilo nato na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora pozitivno rešenih 112 predlogov sprememb.
Tabela 2: Analiza upoštevanja pobud skozi postopek sprejemanja.
Faza

osnutek

Dopolnjen osnutek

Predlog

opredelitev

Število
pobud

pobudo se v celoti
ali delno vključi v
nadaljnji postopek

Odstotek
pobud

Število
pobud

Odstotek
pobud

Število
pobud

Odstotek
pobud

Število pobud

169

90,00 %

132

71

132

71

112
60,00 %
(od tega
2 brez
spremembe
namenske rabe)

pobude se ne
vključi v nadaljnji
postopek

18

10,00 %

54

29

54

29

75

40,00 %

SKUPAJ

187

100,00 %

187

100 %

187

100,00 %

187

100,00 %
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OBČINA
S spremembo se je skupna površina stavbnih zemljišč v Občini Makole povečala za 3,8 ha.
Z naslednjo spremembo prostorskega načrta, ki bo zadevala območje celotne občine, bomo pričeli predvidoma jeseni leta 2018. Ta sprememba bo pa potekala v skladu z novim Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ki se je pričel uporabljati s 1. junijem
2018.
Igor ERKER

IZLET ZLATIH BRALCEV
V petek, 8. 6. 2018, smo se zlati bralci Osnovne šole Anice Černejeve Makole in Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane odpravili na
izlet v Slovenske gorice ter Prekmurje.
Najprej smo se podali na stolp Rudolfa Maistra, s katerega smo videli večji del Štajerske in Prekmurja. Za tem smo si ogledali Maistrovo spominsko sobo v kulturnem domu. Pot smo nadaljevali proti Kunovi, kjer smo si ogledali Pachamama center, ki sta ga
ustvarila domačin in Perujka. Dom obkroža ogromno bambusa,
prav tako pa lahko vidimo mnogo posebnih ročno oblikovanih izdelkov. Sledila je vožnja v Lendavo, kjer smo se povzpeli na najvišji stolp v Sloveniji, Vinarium. Njegov pogled sega v tri naše sosednje države. Na koncu nas je pot pripeljala še do gradu Grad, ki je
največji grad v Sloveniji, in doživljajskega parka Vulkanija. Ta del
poti nam je bil najbolj všeč. Najprej nas je pot vodila skozi lavino

cev, kjer nas je pozdravil krtek Oli in nam postavil nekaj vprašanj,
na katera smo morali pravilno odgovoriti, da nas je spustil naprej
v dvorano, kjer smo ob pomoči izvirne 3D-stereoskopske tehnike
popotovali skozi zgodovino vesolja vse od Velikega poka, do izoblikovanja Osončja in Zemlje. Nato nas je pot vodila naprej do dvigala, ki nas je popeljalo v globino Zemljine skorje, na površje pa smo
se vrnili z Olijevim podzemnim vlakcem.
Za lep, zanimiv in poučen izlet se zlati bralci obeh šol skupaj z
mentoricama zahvaljujemo Občinama Makole in Poljčane.
Zlati bralci Osnovne šole Anice Černejeve Makole
z mentorico Barbaro Gmeiner Kline
Zlati bralci Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane
z mentorico Polono Bornšek

Zlate bralke/ Foto: arhiv šole
Junij 2018
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PO SKORAJ DESETLETJU DOČAKALI NOV MOST
Občina Makole je kmalu po ustanovitvi začela prve aktivnosti za obnovo mostu ter
izgradnjo krožišča v kraju Pečke na regionalni cesti Majšperk – Poljčane. Po slabem
desetletju so na direkciji za infrastrukturo
le odprli proračunsko mošnjo. A obnovili
so le most, izgradnjo krožišča so zaradi težav z lastniki zemljišč zamaknili.
Projekt, ki naj bi izboljšal prometno varnost, je bil v državnih načrtih predviden
že leta 2011, vendar je gospodarska kriza
uresničitev gradnje zakasnila za šest let.
Direkcija je sedaj ujela skrajni čas za obnovo mostu, saj je bil obstoječi v kritičnem
stanju. »V kolikor se h gradnji ne bi pristopilo, bi bili morali most zapreti za ves promet,« so pojasnili. Z deli so začeli novembra lani, nov most čez potok Ložnica je že
zgrajen, ureja se še pločnik za pešce in avtobusna postaja. Pogodbena vrednost del
znaša 653.231 evrov.
Projektna vrednost izgradnje krožišča,
pločnikov za pešce, izvedbe ukrepov za
umirjanje prometa v naselju ter ureditve komunalne infrastrukture in cestne
razsvetljave pa znaša 2,2 milijona evrov.
Medtem ko promet že poteka preko novega mostu, v križišču ostajajo znaki, ki opominjajo na gradbišče. Toda kot so pojasnili na direkciji, bodo zaradi zemljiškoknjižnih problemov delovni stroji za izgradnjo

krožišča predvidoma zabrneli šele prihodnjo leto. »Januarja letos je v prostorih Občine Makole potekala razgrnitev spremembe projektne dokumentacije. Določene pripombe krajanov je bilo možno upoštevati, določenih pa iz tehničnega in prometno
varnostnega vidika ni bilo možno rešiti. Pri
odmeri zemljišč za izdelavo parcelacijskega
elaborata je prišlo do nestrinjanja nekaterih krajanov. Za zemljišča, kjer se lastniki
strinjajo z nameravanim posegom, že po-

tekajo aktivnosti za odkupe. Za zemljišča,
katerih lastniki se ne strinjajo s parcelacijo,
pa bodo sproženi ustrezni postopki, ki jih
omogoča zakonodaja«, so še dodali.
Na občini si seveda želijo ugodnega razpleta. Upajo, da bo direkcija še letos objavila
razpis in izbrala izvajalca, bo pa projekt izgradnje krožišča zaradi rokov najverjetneje
realiziran naslednje leto.
Mojca VTIČ

SANACIJA PLAZU NA JP 947122
S snegom obilna zima 2017/2018 je povzročila veliko škode na
cestni infrastrukturi. Pojavilo se je večje število usadov in plazov, med katerimi je tudi plaz na javni poti Golob – Vodenik –
Kalič (cesta priti Kavklerjevi gorci). Zaradi obsežnosti plazu in
neugodnih vremenskih razmer je bila cesta nekaj časa popolnoma zaprta za ves promet.
V mesecu aprilu je občinska uprava z delavci »režijskega obrata«
pristopila k sanaciji. Za stabilnost ceste je bilo potrebno zgraditi
kamnito zložbo višine 4 m in dolžine 22 m. Vrednost investicije je znašala 4.750,00 EUR in zajema stroške strojnih ur, betona
in kamna. Z delom v lastni režiji je občina prihranila več kot polovico finančnih sredstev, saj bi vrednost sanacije, če bi jo izvajal zunanji izvajalec, bila podvojena. Posebej bi se radi zahvalili Jožetu Kovačič in Bojanu Šternu za vestno in dobro opravljeno delo. Dokazali smo, da čeprav določena dela presegajo naše
zmogljivosti, le-ta s trdo voljo in dobro organizacijo uspešno
opravimo.
Foto: arhiv Občine
Mojca VANTUR
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OBČINA MAKOLE NOVOROJENCEM PRVIČ
PODELILA MEDOVITO DREVO
Občina Makole je s strani Čebelarske zveze Slovenije že pred časom prejela pobudo, da bi ob rojstvu otroka (občana) staršem oziroma skrbnikom otroka podarili medovito drevo. Pobudi smo se z
veseljem pridružili in v začetku lanskega leta temu primerno spremenili tudi Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Občini Makole (glej Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2017).
V tem je po novem določeno, da staršem oziroma upravičencem v
skladu s spremenjenim pravilnikom ob denarni nagradi, ki znaša
za prvega novorojenca 300,00 EUR, za vsakega naslednjega novorojenca pa 500,00 EUR, pripada tudi sadika medovitega drevesa.
Župan Občine Makole Franc Majcen je v skladu z zgoraj navedenim v petek, 20. 4. 2018, prvi generaciji novorojencev (rojenih v

letu 2017, teh je bilo lani skupaj 16) podelil sadiko medovitega
drevesa (lipo).
Odločitev župana je, da bo dogodek postal tradicionalen in da bo
Občina Makole vsako leto na dan zemlje podarila sadike dreves
otrokom, rojenim v preteklem letu. Tako bodo vsi novorojenci v
občini, poleg denarnega nadomestila, prejeli še sadiko medovitega
drevesa kot nekakšen simbolen in trajen spomin.
S tem se želi Občina Makole priključiti akciji »Posadi avtohtono
drevo« z željo, da bi vsak Slovenec vsaj enkrat v življenju posadil
medovito drevo in s tem pripomogel k ohranjanju narave, čebel,
okolja in biotske raznovrstnosti.
Matjaž KOPŠE

PO VASEH

ŠTATENBERG

ČISTILNA AKCIJA
Tudi letos smo se vaščani Štatenberga skupaj s člani Turističnega društva udeležili čistilne akcije skozi vas Štatenberg in v okolici dvorca. Opažamo, da je vsako leto manj odpadkov v naravi, kar
je zelo vzpodbudno.

pa zelo kritično stanje pri odlagališču odpadkov na križišču Štatenberg–Globoko v bližini Turistične kmetije Ačko. Na odlagališču
je videti razne odpadke, ki nikakor ne sodijo tja in bi jih bi bilo treba ustrezno odpeljati na deponijo, za kar je odgovoren vsak posameznik. Potrebno bi bilo poostriti nadzor ali pa odlagališče ukiniti
in organizirati odvoz od vsake hiše. Takšno stanje nikakor ni dobra promocija kraja.
POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA

Naloga vsakega vaščana je, da poskrbi za svoje odpadke in jih ne
odlaga v naravo, saj je zelo dobro poskrbljeno za odvoz le-teh. Je
Junij 2018
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PO VASEH
Kot vsako leto smo se vaščani Štatenberga povezali s TD Štatenberg in pripravili postavitev majskega drevesa, ki ga že nekaj
let postavimo na hribu ob poti do dvorca Štatenberg.
Izbrali smo primerno drevo, jo tradicionalno okrasili, pripravili
prostor za postavitev in jo postavili na star način z dvigovanjem
s palicami pod dobro »komando« našega Edija. Po postavitvi smo
se zbrali v prostorih TD in se ob dobri jedači in pijači poveselili.
Dogodku se je pridružil tudi župan Franc Majcen s soprogo Petro.
Štefka SKLEDAR
Foto: arhiv TD Štatenberg

ŠTATENBERG IN
LOŽNICA
SVEČANA OTVORITEV MOSTA IN CESTE
V petek, 11. 5. 2018, je na Ložnici pri Makolah potekala otvoritev
dolgo pričakovane obnove mosta preko Ložnice in ceste, ki povezuje Štatenberg in Ložnico. Za uspešno izpeljan projekt je poskrbel gradbeni odbor v sestavi Štefka Skledar, Andrej Gaberc, Bojan
Štern, Ferdinand Potisk in Primož Babšek.
Uvodni pozdrav in kratek govor je opravil Andrej Gaberc. Župan
občine, Franc Majcen, je v svojem govoru pojasnil potek obnove in
svečano otvoril most in cesto, ki ju je nato še blagoslovil makolski
župnik Toni Kmet.
Spregovorila je tudi podžupanja Štefka Skledar, ki je v govoru
predstavila zgodovino nastajanja prepotrebne ceste, ki se je začela
že v času nekdanje krajevne skupnosti. Ob nastanku občine Makole z aktivnostmi niso prenehali in ob koncu preteklega leta so uspeli dokončati cesto, ki povezuje Štatenberg z Ložnico in Mostečnim. Da je cesta dobila takšno podobo, kot jo ima danes, gre posebna zahvala krajanom, ki so v celoti uredili in utrdili bankine, Bojanu Šternu za opravljena stroja dela, Dušanu Doberšku za opravljene prevoze in občini Makole za finančna sredstva ter strokovno podporo. Spodnji ustroj ceste je bil strošek krajanov Štatenberga, Ložnice, delno Mostečnega in Pečk, medtem ko je bila asfaltna
prevleka in delno strojni del strošek občine. Za okoli 500 m ceste
je 37 krajanov s Štatenberga, 14 krajanov z Ložnice, 2 krajana iz
Mostečnega in 2 krajana iz Pečk zbralo 2.940,00 eur. Opravljenih
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je bilo 59 prostovoljnih ur. Ta cesta je dokaz, da si ljudje na deželi
še znajo pomagati, stopiti skupaj, zavihati rokave in narediti, kar
najbolj potrebujemo.
Na otvoritvi se je zbralo preko 100 vaščanov Štatenberga, Ložnice, Mostečnega in ostalih vabljenih gostov, ki so se po uradnem
delu družili na Gmajni ob pogostitvi, ki jo je pripravil gradbeni odbor v sodelovanju z Društvom kmetic Ložnica. Za kulturni program so poskrbeli pevci in pevke Etnološkega društva Ložnica in
člani dramske sekcije s šaljivim skečem, ki je dodobra nasmejal prisotne.
Štefka SKLEDAR, Janja SKLEDAR

STRUG
NA STRUGU SE JE PREBUDILA POMLAD
Strug je najmanjša vas v Občini Makole, zato je včasih malce
pozabljena. Vaščani se večkrat zberemo in poklepetamo, predvsem
v času, ko nas lepi in topli dnevi vabijo v naravo. Ko se je prebudila
pomlad, so se marsikje že začela obnovitvena dela. Tudi pri nas so
želje, da bi ob cvetočih cvetlicah opazili kakšno novo pridobitev …
Besedilo in foto: Mišela JEZA
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SAVINSKO
POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA
Tudi letos smo v Savinskem postavljali majsko drevo. Zbralo se
nas je 97 vaščanov. Poskrbeli smo za hrano, pijačo in muziko. Obiskal nas je tudi makolski župan, ki je pohvalil naša prizadevanja.

Hrana je bila izvrstno pripravljena.

Majsko drevo smo pripeljali po starem običaju s konji.

V slogi je moč.

Ansambel Fretarji je poskrbel za dobro voljo.
Vaški odbor Savinsko, Miran TRANTURA
Foto: Vesna VOUK

Žal naj ti bo le za tri reči
v tvojih preteklih dneh:
za hudo storjeno, za dobro
zamujeno, za izgubljeni čas.
Anton Martin Slomšek
Pa je zaplapolala zastava.

Junij 2018
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DOBROTE ŽE 29. LETO POVEZALE MESTO IN
PODEŽELJE
Tudi na letošnjih Dobrotah slovenskih kmetij je sodelovala kmetija Vovk iz Starega Gradu. Za žgani pijači žrebčeva moč in
ekološki jägermeister sta Irena in Jože prejela zlato priznanje.
»Spoštujmo, kar smo po srcu, spoštujmo naše podeželje«
Pšenični hlebci, potice, okrogle in podolgovate, najrazličnejših nadevov, zapeljive breskvice, pa tudi žgane pijače ter vina, sokovi, olja v lični embalaži, med in mlečni ter
mesni izdelki … Razstava Dobrot slovenskih kmetij je prikaz bogatosti in raznolikosti kulinarike slovenskega podeželja ter
seveda znanja kmetic in kmetov na enem
mestu – za zidovi ptujskega minoritskega
samostana.
Najstarejše mesto je med 18. in 20. majem
postalo mesto tisočerih dobrot in vonjav,
in sicer že 29. leto zapored. »Zame so Dobrote velik praznik in verjamem, da tudi za
kmetije. Dogodek je res nekaj veličastnega, saj predstavlja, kar ima naše podeželje
in slovenski prostor,« je povedal direktor
KGZS, Zavoda Ptuj Andrej Rebernišek. In
da smo lahko na dogodek, ki se je porodil
ravno na Ptuju, ponosni, so prepričani tudi
ostali govorci: Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, Miran Senčar, župan Mestne
občine Ptuj, Peter Pribožič, predsednik organizacijskega odbora, ki so zbrane nagovorili na otvoritveni slovesnosti.
Slovenske in zamejske kmetice in kmetje imajo znanje, so inovativni, imajo ide-

je. Na letošnjem ocenjevanju so kmetije iz
Slovenije in zamejstva prijavile 1070 izdelkov, priznanje pa je prejelo kar 962 izdelkov. Podeljenih je bilo 165 bronastih, 278
srebrnih in 519 zlatih priznanj ter 92 znakov kakovosti. Znak kakovosti se podeli za
trikrat zapored osvojeno zlato priznanje za
izdelek. »Največ je bilo mlečnih izdelkov.
Sicer pa je trend, da kmetije prijavljajo izdelke, ki so tržno zanimivi. Tako beležimo
povečanje prijavljenih mesnih, mlečnih in
konzerviranih izdelkov. Kmetije se namreč
zavedajo, še posebej manjše, da lahko preživijo le, če osnovnim proizvodom dodajo
dodano vrednost,« je svoja opažanja strnil
Pribožič. Predsednik Zadružne zveze Slovenije pa je dodal, da s prireditvijo, kot so
Dobrote, nagovarjamo tudi potrošnika, da
podpira slovensko podeželje, slovenskega
kmeta, ki je pomemben za vso državo. »Če
bo zemlja v lasti slovenskega kmeta, potem
se za prihodnost in samostojnost Slovenije ni bati.« Tudi Zupančič je poudaril pomembno promocijsko vlogo kulinaričnega dogodka na Ptuju. «In promocijo moramo nadgrajevati. Pogrešam namreč, da bi
se ljudje večkrat vprašali, kaj bomo jedli danes in kaj čez deset ali dvajset let. Morali se
bi bolj zavedati pomena hrane.«

Da bi se potrošniki pogosteje vprašali o kakovosti hrane in njenem izvoru, si prizadevajo tudi na kmetijskem ministrstvu.
»Tega, kar znajo narediti naši kmetje in
kmetice, v drugih evropskih državah nimajo. Moramo pa narediti še korak naprej. Namreč uspelo nam je že, da sedaj 70
% potrošnikov razmišlja, kje dobiti slovensko hrano, pred sedmimi leti je ta delež
znašal le 30 %. Cilj pa je, da bo 90 % ljudi
razmišljalo o poreklu hrane,« je izpostavil
kmetijski minister Dejan Židan. »Spoštujmo, kar smo po srcu, kar imamo na našem
podeželju. In če bomo to spoštovali, verjamem, da nam bo vsem lepše,« pa je povedal
Andrej Rebernišek.
Sicer pa je tudi letošnje Dobrote oblikoval
bogat kulturni in strokovni program. S podelitvijo nagrad za likovni natečaj z naslovom Čebelica, moja prijateljica so obeležili prvo praznovanje svetovnega dneva čebel, na dvorišču samostana so se zavrteli
številni folklorniki in zvrstili številni pevci in pevke ljudskih pesmi in seveda narodno-zabavni ansambli. Dobrote tako iz leta
v leto presegajo pojem državna razstava in
postajajo kulinarični in kulturni dogodek
leta slovenskega kmetijstva.
Mojca VTIČ

POVEZOVANJE MED POHORJEM IN BOČEM
Lokalne ponudnike in turistične bisere med Pohorjem in Bočem naj bi povezal projekt občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane, s katerimi so naštete občine uspele na razpisu
LAS Dobro za nas.
Občine Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane že od nekdaj
dobro medsebojno sodelujejo in se povezujejo, saj njihovo območje predstavlja zaokroženo geografsko celoto med Pohorjem in Halozami, veže pa jih tudi skupna preteklost, skupni razvojni interesi in načrti za prihodnost. V okviru projekta »Doživetja med Pohorjem in Bočem«, katerega vrednost
znaša 114.769 evrov, naj bi se oblikoval skupni turistični proizvod, ki bo povezoval območje vseh treh vključenih občin.
Do ideje za razvoj projekta so občine prišle, ker imamo na našem območju izjemno kakovostno lokalno hrano, ki si zasluži zaupanje potrošnikov, razvito vinogradništvo s številnimi
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vinskimi kletmi in vrhunskimi vinogradniki, uspešna podjetja in posameznike, kot
posledico dolgoletne tradicije obrtništva in
rokodelstva v teh krajih. Veliko pozornosti v okviru projekta namenjajo tudi ohranjanju in varovanju kulturne in naravne
dediščine. Poleg bogate tradicije je pred-

nost našega območja izjemna geostrateška lega, ki je nimajo vsi (avtocesta, železnica, bližina letališča, bližina večjih mest:
Maribor, Celje, Ljubljana, Graz, Zagreb).
V okviru projekta »Doživetja med Pohorjem in Bočem« želijo vsa ta področja na
nek način povezati, nadgraditi obstoječe

vsebine, uporabiti in izkoristiti naravne
in kulturne potenciale na podeželskih
območjih in z njimi seznaniti obiskovalce,
tiste od blizu in daleč.
Mojca VTIČ

MODRA DELAVNICA ODPIRA VRATA V FRAMU –
OD POSKUSA DO POKLICA
V Zavodu Simetris že skoraj osem let pripravljamo različne dejavnosti za otroke. Že
od vsega začetka smo dajali veliko poudarka spodbujanju naravoslovnega razmišljanja in tehniškega ustvarjanja. Ustvarjalna
znanost in Znanost sta privabili v Modro
hiško že veliko otrok.
Ob javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018, sofinanciranih
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
pa smo začutili, da bi lahko naredili korak
naprej. Želeli smo ustvariti prostor, kjer bi
lahko predvsem otroci in mladi, pa tudi odrasli raziskovali in ustvarjali na področju
tehnike, tehnologije in naravoslovja. Ponudili bi jim nove načine učenja, odkrivanja svojih potencialov in oblikovanja lastne
poklicne poti.
Partnersko sodelovanje
K partnerstvu smo pritegnili še Občino
Rače – Fram, Orodjarstvo Gorjak in Zavod
SiOK iz Slovenske Bistrice. Pripravili smo
projekt “Vzpostavitev centra Modra delavnica – Od poskusa do poklica”, ki je bil
na prvem pozivu izbran za sofinanciranje.
Prostor v središču Frama in delno urejanje
le-tega (elektrika, podi in vodovod) je pri-

spevala Občina Rače – Fram, Orodjarstvo
Gorjak bo otrokom in mladim omogočilo
spoznavanje poklicev v orodjarstvu preko
tehniških dni, poklicnega preizkusa in programa ABC orodjarstva, SiOK pa bo razvijal nove metode učenja za mlade in pristope pri delu z ranljivimi skupinami.
Sodobna tehnologija za otroke in odrasle
V prostorih “Modre delavnice” boste našli
zanimivo in predvsem uporabno tehnologijo – 3D tiskalnik, laserski gravirni stroj,
LEGO Mindstorms (roboti) in druge LEGO
Education komplete, računalnike in tablične računalnike s programi za 3D modeliranje in daljinsko upravljanje z roboti, delovne stroje in orodje za oblikovanje izdelkov
iz lesa, kovine, plastike in drugih materialov, peč za glino in lončarsko vreteno, šivalni stroj, veliko tablo za poučevanje in načrtovanje, v glavnem vse, kar majhni in veliki
mojstri potrebujejo pri uresničevanju svojih idej in ciljev. V naših prostorih se bo nahajala tudi kuhinja, kjer bodo potekali kuharski tečaji.

Preučevanje alternativnih virov energije s pomočjo LEGO Education
(Foto: Darko Zakelšek)

Delavnica Mehanski stroji z Lego Education
(Foto: Danilo Kozoderc)
Junij 2018

Prostori in dejavnosti v njih vabijo
Pripravljamo široko paleto programov in
dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke, dijake, ki želijo bolje spozna-

ti tehniške poklice in tehniško naravnano delo in si s tem pridobiti nove izkušnje,
mlade s svojo idejo in mlade v poklicih in
tudi za starejše. Zraven delovnih in tehnično ustvarjalnih delavnic bomo izvajali delavnice, kjer bo lahko posameznik dobil dovolj informacij in potrebna znanja ter veščine za načrtovanje in uresničitev lastne
podjetniške ideje.
V začetku načrtujemo izvedbo 19 različnih
programov skozi večje število delavnic. Povezovanje s šolo bo potekalo skozi tehnične dneve in delavnice na šolah, strmimo pa
tudi k sodelovanju s podjetji, z vidika prispevanja k razvoju in uresničitvi njihovih
idej.
V marcu smo začeli z urejanjem prostora, nabavo opreme in pripravo programov.
Vrata odpiramo v začetku junija in vas vabimo, da nas obiščete na Turnerjevi 107 –
v rumeni zgradbi zraven gasilskega doma.
Vabljeni radovedni osnovnošolci, srednješolci ter mladi in odrasli, ki jih zanimajo
tehnika, tehnologija in naravoslovje.

Prenovljena učilnica obsijana s soncem že
vabi (Foto: Danilo Kozoderc)
Odpiralni čas:
Vsak delovni dan od10. do 16. ure, včasih pa tudi v kasnejših popoldanskih urah.
Več informacij najdete na www.simetris.
si
Danilo KOZODERC, Darko ZAKELŠEK
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VRTEC SE PREDSTAVLJA
Kolektiv, ki je povezan in deluje enotno, je
na dobri poti, da deluje uspešno. In delavke v vrtcu Makole se lahko ponašamo z izjemnimi idejami in dobro prakso, ki jo prenašamo na mlajše kolegice in tudi kolegice
iz drugih vrtcev. Najpomembnejše pa je, da
so na prvem mestu otroci s svojimi starši,
ki so navdušeni nad številnimi srečanji in
druženji in tudi nad znanjem, ki ga otroci
pridobijo v vrtcu.
Če otrok čuti, da je zaželen, rad prihaja v
vrtec in se v vrtcu tudi dobro počuti. V vrtcu smo kot ena velika družina, ki skupaj
tvorimo veliko mavrico nepozabnih trenutkov: skupnih plesov, ustvarjanj, izletov,
gibalnih aktivnosti, iger in še veliko drugega. In imamo se radi. Otroci so sprejeli vse
strokovne delavke in »pocartajo« se pač pri
tisti vzgojiteljici, ki ima tisti trenutek pro-

ste roke.
Delavkam vrtca ni žal za popoldneve, ko
otrokom pripravljamo presenečanja, za
številne vaje, ki jih imamo pred predstavami. Same dajejo pobude za popoldanske
akcije, samo da uspešno izvedemo načrtovane dejavnosti. Pred vsako govorilno uro
imamo sestanek enote, pred vsakim srečanjem s starši dorečemo potek in si razdelimo naloge. Kolegice iz drugih vrtcev, ki so
si ogledale vrtec Makole, se kar niso mogle načuditi naši čutni poti v vrtcu, visokim
gredam, zeliščarskemu kotičku, urejenosti
prostorov ...
Veliko nam pomeni, da se prav vzgojiteljice
iz Makol aktivno predstavljajo na mednarodni konferenci, napišejo članek v Zbornik in izvajajo študijska srečanja v drugih
vrtcih. Pri nas ni zavisti, je podpora in pomoč. Vnašamo spremembe, ki vodijo k napredku in izboljšavam.
Srečanja s starši, z babicami in dedki, predstave za otroke, dekoracije in številne dru-

ge aktivnosti vzamejo svoj čas. Moje kolegice so vedno za akcijo. Zjutraj z nasmehom prihajamo na delovna mesta, kar pomeni, da se dobro počutimo. Vsi napori so
pozabljeni, ko zagledamo iskrice v očeh otrok, ko nas zagledajo, objemčki, ko odhajamo domov, so dovolj zgovorni.
Tako kot so pomembni otroci in starši, so
pomembni zraven vzgojiteljic tudi kuharica, čistilka, vzdrževalci ... Vsak na nek
način vzgaja otroke. In otroci prav dobro vedo, da naša kuharica odlično kuha, in
opazijo celo, da so okna umita.
Na tem mestu se zahvaljujem vsem delavkam vrtca Makole za prizadevnost in zavzetost za delo in za čas, ki ga preživimo
skupaj. Verjamem, da bo tudi v prihodnje
tako. Ponosna sem na vas, ker ste takšne,
kot ste.
Marjeta KLAJNŠEK
Fotografije: arhiv vrtca,
Milan Sternad in Samo Brbre

Veselje na snegu

Slikanje z ledenimi kockami

Sankali smo se ...

Pustna povorka po Makolah

Pustne šeme
Vožnja z avtobusom je bila za nekatere prvič

... in tudi smučali
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Obiskali smo Studenice

Pustno rajanje v vrtcu
Junij 2018
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To je naš udnik Šega

Igra z zemljo

Babice in dedki poskrbijo za vse

Obiskal nas je škrat Perkmandeljc

Odlično izvedena prireditev Pozdrav
pomladi

Babice uživajo s svojimi vnukinjami in
vnučki

Kulturnega programa so se udeležili
tudi naši šefi

Vsak otrok v vrtcu je posadil sadiko zelenjave

Na Makolskem teku je bilo zabavno

Vzgojiteljica Majda je svoj projekt
predstavila na mednarodni konferenci v Gornji Radgoni

Za gregorjevo smo s starši iskali, če je
kaj ostalo od ptičje gostije

Našli smo zaklad
Junij 2018

Tradicionalno srečanje dedkov in babic

Sodelovali smo na Polka festu

13

Makolčan

VRTEC

Psihologinja Janja Mišič nam je pregnala strah pred zdravnikom
Opazujemo
Vse leto je v vrtcu potekal tečaj angleščine

Janja nas je naučila pravilne nege

Uživamo na igrišču

Vzgojiteljice so zaigrale Rdečo kapico

Izlet po bližnji okolici vrtca
Dva dni smo gostili vzgojiteljice iz Tržiča in jim pokazali primere dobre prakse
Učiteljice so spoznale svoje bodoče
učence
Ob dnevu zemlje smo posadili jablano

Igramo se z avti in cesto
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Samooskrba v vrtcu

Makolski kolesar Miha Vantur nam je
podelil medalje in priznanja za športni program Mali sonček
Junij 2018
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Sodelovali smo na prireditvi Vrtec
poje in pleše v Slovenski Bistrici

Otroci, ki se poslavljajo od vrtca
Za zaključek šolskega leta smo si ogledali gledališko predstavo Dino in čarobni Toni.

Ravnateljica Vrtca Otona Župančiča
Stanka Stegne je ponosna na vrtec v
Makolah

Slovo od otrok, ki gredo v šolo, je bilo veselo in hkrati žalostno

ŠOLA

USPETI JE PREPROSTO
Samo naredite pravo stvar, na pravi način in ob pravem
času. (Arnold Glasco)
Ko pregledujemo opravljeno delo in dosežene cilje ob zaključku
šolskega leta 2017/2018, menimo, da nam je znova uspelo. Z branjem prispevka, ki smo ga soustvarili učitelji in učenci, boste podoživeli čudovite in uspešne trenutke druge polovice našega šolskega leta. Na spletnih straneh šole ste lahko tedensko brali o dogodkih na šoli in tudi izven nje. Dejavni smo bili na mnogih področjih. Odpirali smo vrata znanju, ker si to želimo, zmoremo in z
njim živimo. Še vedno pa želimo doseči, da bo šola varna, brez nasilja in ustvarjalna.
Rada bi se zahvalila Občini Makole, županu, občinski upravi in
svetnikom za vso podporo pri vodenju. Zahvaljujem se svojim sodelavcem za prizadevno delo in staršem za sodelovanje. Razveseljivo je, da je večina staršev zaupala v strokovnost pedagoškega kadra in da je med nami vladala sproščena in zaupna komunikacija,
katere cilj je bil vedno pomagati otroku.
Junij 2018

Prihajajo zaslužene počitnice. Naj bodo vsem dovolj dolge. Uživajte, lenarite in na šolo lahko vsaj za nekaj časa pozabite. Znova se
srečamo 3. kimavca.
Ravnateljica Silvestra SAMASTUR
VELIKI DOBRODELNI KONCERT
Prazniki, omamno dišeče dobrote, toplina skrbno očiščenega in
okrašenega doma, svetloba prazničnih luči, vonj po bližini, sreči,
druženju … Vse to je povezalo obiskovalce dobrodelnega koncerta OŠ Anice Černejeve Makole, ki smo ga organizirali v sodelovanju z Občino Makole in društvi. S koncertom smo obeležili dan samostojnosti in enotnosti, pričarali božično-novoletno vzdušje in s
prošnjo po dobrodelnih prispevkih pričeli zbirati denar za nakup
klime v mansardi šole.
Naša skrb za 140 let staro šolsko stavbo je velika. Občina Makole nam zagotavlja dobre, odlične pogoje za delo. Nekaj pa želimo k
temu prispevati tudi sami. S pomočjo prostovoljnega dela smo pre-
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belili hodnike in učilnici. Nobena skrivnost
ni, da si želimo novo kuhinjo in jedilnico,
pa klimatske naprave v mansardi, da omogočimo učencem od 1. do 3. razreda dobre
pogoje za pouk tudi v mesecih maju, juniju
in septembru.
Zato smo se odločili in skupaj z gosti, ki so
se nesebično odzvali našemu povabilu, pripravili koncert z dobrodelno noto. Obiskovalci so nas podprli in zbrali smo nekaj
manj kot 2000 evrov.

Ravnateljica Silvestra Samastur je posebaj
čestitala učenki 3. razreda Izi Pušaver za nastop in odličen uspeh na tekmovanju Družina
poje.

Naši pevci
PRESENEČENJE IN ZAHVALA RAJKU
ROTMANU
Med božičnimi prazniki nas je poklical fotograf Milan Sternad. Novica je bila, da je
v Makolah na krajših počitnicah vrhunski nogometaš, prijetno presenečenje lanske sezone turškega prvenstva, nepogre-

šljiv član kluba Göztepe, slovenski reprezentant, Rajko Rotman, ki želi šoli podariti 1000 €. Rajko se je pred leti s straši preselil v Varoš. V imenu učencev in zaposlenih OŠ Anice Černejeve Makole se mu iskreno zahvaljujemo za denarni prispevek
in mu želimo še veliko športnih in osebnih
uspehov. Želimo si, da bi nas na šoli tudi
obiskal.
KLIME ŽE HLADIJO
S skupnimi močmi nam je uspelo. S pomočjo zbranih sredstev in sponzorstva podjetja Impol smo učencem prve triade v učilnice namestili klime in jim omogočili optimalne pogoje za učenje. Vsem še enkrat
velika hvala. Šolska stavba ima od pomladi
tudi moderne klopi na hodnikih, žaluzije
v glasbeni učilnici in učilnici 4. razreda ter
izdelane načrte za novo kuhinjo z jedilnico.
Ob telovadnici nastaja učilnica v naravi.
Visoki gredi sta že zasejani in čakata na
družbo hotela za žuželke, vremenske hišice
in zunanjih klopi. Notranjost šole se bo
osvežila še v poletnih počitnicah, ko bomo
nekaj učilnic prebelili, pobrusili parket in
zamenjali dotrajano pohištvo.
OBISK UPOKOJENK

Prijetno je bilo poklepetati z nekdanjimi sodelavkami in izmenjati poglede na
šolo nekoč in danes.
PUST
Norčavi pust ni obšel naše šole. Gostili smo
ameriškega predsednika Trumpa, veliko živali, princesk, klovnov in glasbenikov.

OTROŠKI PARLAMENT
Na šolskem parlamentu smo razpravljali
na temo Šolstvo in šolski sistem. Zasedanje je bilo razdeljeno na tri vsebinske dele:
v prvem delu so učenci predstavili delo na
temo letošnjega parlamenta po razredih,
v drugem delu smo razpravljali o izbrani temi, v tretjem delu pa so učenci podali
vprašanja, pobude, želje in pripombe.
Na šolskem parlamentu smo sprejeli naslednje sklepe:
1. V šoli bomo uvedli pogovorne ure učitelj–učenci, in sicer v obliki jutranjih klepetalnic pred 8.15 ali po dogovoru tudi v kakšnem drugem času.
2. V šoli se bomo vsi med seboj pozdravljali (Dobro jutro, Dober dan, Nasvidenje.).
3. Uvedli bomo nove interesne dejavnosti
(gospodinjstvo, računalniško opismenjevanje, gledališki krožek …) in več enkratnih
dogodkov po željah in izboru učencev ter
zmožnostih šole (npr. plezanje).
4. V pouk bomo uvajali več praktičnega
dela, večji poudarek bomo dali učenju v naravi, skupinskemu delu, učenju s pomočjo
videoposnetkov ipd.
5. Naša šola bo bolj sodelovala z drugimi
šolami (medsebojno povezovanje, sodelovanje).

Zasedanja parlamenta se je udeležil tudi
župan.
Silvestra SAMASTUR
SKUPINSKA DRUŽENJA V ODDELKIH
PODALJŠANEGA BIVANJA
Delo v oddelku podaljšanega bivanja je zelo
fleksibilno, raznoliko in pestro. Učitelji
smo pri izvajanju popoldanskega vzgojno-
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-izobraževalnega procesa povsem suvereni in prepuščeni svoji kreativnosti. Od nas
je v pretežni meri odvisno zadovoljstvo otrok. V letošnjem šolskem letu smo se odločili za skupinska druženja vseh učencev, ki
obiskujejo podaljšano bivanje. Izvedli smo
naslednje aktivnosti: nabiranje kostanjev
in kostanjev piknik, šolski kino in peka kokic, zimske radosti na snegu, kvačkanje slik
za materinski dan, športne igre na šolskem
igrišču ...). Učenci so bili vedno znova polni
pričakovanj, ko smo dan v podaljšanem bivanju preživeli nekoliko drugače. ki je vedno minil prehitro, a z nasmeškom na obrazu.

kom prepustila prosto pot, saj so bili vedno
polni idej in domišljije. Izdelke smo vedno
razstavili na šoli, seveda pa smo z njimi okraševali tudi razred, v katerem smo pustili
veliko lepih spominov.
Učiteljica Mišela Jeza
PODELITEV BRALNE ZNAČKE IN EKO
BRALNE ZNAČKE
V petek, 11. 5. 2018, smo na šoli pripravili
prireditev ob podelitvi Bralne značke. Obiskal nas je vsestranski umetnik Matjaž Pikalo. S svojim zabavnim in pestrim nastopom je najprej razveselil učence od 1. do 5.,
nato pa še učence od 6. do 9. razreda. Igral nam je na harmoniko, pel, deklamiral in
uprizarjal odlomke iz svojih knjig, se šalil
ter ob koncu podelil priznanja in nagrade
za opravljeni bralni znački.
Na šoli je tako branje za Bralno značko
zaključilo 95 učencev, branje za Eko bralno značko pa 81 učencev. Zlatih bralcev,
učencev, ki so vseh devet let brali za Bralno značko, je pet. Ti so se v mesecu juniju
udeležili nagradne strokovne ekskurzije, ki
jo že tradicionalno organizirata občini Makole in Poljčane.

Vodja aktiva OPB Mišela Jeza
V JUTRANJEM VARSTVU SMO BILI
USTVARJALNI
Učenci, ki obiskujejo jutranje varstvo, so
bili v šolskem letu 2017/18 zelo aktivni. Zjutraj jim ni bilo nikoli dolgčas, vedno sem jim jutra popestrila z različnimi dejavnostmi, ki sem jih pripravila in izdelala sama.

Poleg vseh skupno preživetih dni ob didaktičnih, namiznih in družabnih igrah, poslušanju pravljic in glasbe, so bili tudi zelo
ustvarjalni. Ustvarjali so iz različnih odpadnih materialov, posluževali pa smo se tudi
različnih likovnih tehnik. Tematiko sem izbirala glede na letne čase, na prihajajoče
praznike in dogodke. Predvsem sem otro-
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Koordinatorica BZ in EKO BZ
Barbara Gmeiner Kline
NOČ KNJIGE
Noč knjige je potekala v petek, 4. maja 2018, s
pričetkom ob 17. uri. Sodelovali smo učenci od
5. do 7. razreda. Vodila jo je učiteljica in knjižničarka Barbara Gmeiner Kline, pomagali pa
sta ji učiteljica Petra Bercko Beranič in učenka
9. razreda Urša Novak. Najprej smo igrali socialne igre, nato pa smo si pogledali film Dvojne počitnice, ob katerem smo si privoščili pokovko in čips. Nato smo imeli malico. Po mali-

ci smo se pogovarjali o razlikah med knjigo in
filmom in se razdelili v tri skupine. Dve skupini sta se morali postaviti v vloge režiserja in
igralcev ter posneti prizor iz prebrane knjige,
tretja pa je izbrala ustvarjanje stripa. Sledila
je predstavitev skupin, ob kateri smo se pošteno nasmejali in zabavali. Na koncu smo si
»privoščili« še branje ob lučkah, nato pa smo
na plakat zapisali svoje mnenje o tem projektu. Polni lepih vtisov smo ob 21.30 odšli domov.

Udeleženci Noči knjige
SEJEM ALTERMED
Na OŠ Anice Černejeve Makole v programu
Ekošola že več kot deset let izvajamo različne projekte, akcije in aktivnosti, s katerimi izkazujemo skrb za naše okolje in hkrati ohranjamo ekozastavo. Med pomembnejšimi aktivnostmi je že tretje leto sodelovanje na sejmu Altermed. V okviru projekta »Odgovorno
s hrano« smo se odločili, da predstavimo projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«, ki na
naši šoli poteka že vrsto let. Povezali smo se z
lokalnim pridelovalcem ekološke hrane, kmetijo Jug, ki smo jo tudi obiskali.
V nedeljo, 18. 3. 2018, smo se odpravili na
sejem Altermed v Celje. Na predstavitvenem
odru smo najprej predstavili našo šolo in projekt, nato pa z igro ponazorili, kako je žetev
potekala včasih. Prikazali smo, kako so se
žanjice med žetvijo zabavale, kaj so jedle in
kakšni običaji so spremljali žetev. Po predstavitvi smo obiskovalce pogostili z domačim kruhom, zaseko, čebulo in bučnim oljem.

Charlie, Blažka, Kaja, Živa, Neža, Urša
ter učiteljici Nataša in Barbara
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PROJEKT TURIZMU POMAGA LASTNA
GLAVA
Šest učenk od 7. do 9. razreda se nas je odločilo,
da v letošnjem šolskem letu sodelujemo v
projektu Turizmu pomaga lastna glava in
pripravimo raziskovalno nalogo z naslovom
Aničina družinska nedelja. Naši mentorici
sta bili učiteljici Jasmina Železnik in Barbara
Gmeiner Kline. V raziskovalni nalogi smo
predstavile enodnevni program z osrednjo
prireditvijo. Načrtovale smo druženje družin,
spoznavanje življenja in dela Anice Černejeve
ter ogled kulturnih biserov našega kraja.
V torek, 20. 3. 2018, smo odšle v Mercator
center Maribor, kjer smo svojo raziskovalno
nalogo tudi predstavile. Pripravile smo stojnico, na kateri smo ponujale pesniški napoj,
ocvirkovko, zloženke o naši raziskovalni nalogi ter mimoidoče vabile k igri makolski monopoli, v katerem so lahko preizkusili svojo srečo. Po končanem dnevu smo bile zelo zadovoljne, saj smo za ves vložen trud prejele srebrno priznanje.

Charlie, Blažka, Kaja, Živa, Neža, Urša
ter učiteljici Jasmina in Barbara
PROJEKT RASTEM S KNJIGO
Učenci 7. razreda so v okviru projekta Rastem s knjigo v ponedeljek, 27. 11. 2017,
obiskali Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. V dar so dobili knjigo Mihe
Mazzinija z naslovom Zvezde vabijo. Za
dobro sodelovanje ter izčrpno predstavitev
knjige in bistriške splošne knjižnice se zahvaljujemo knjižničarki Darji Kolar, ki nas
že nekaj let vedno prijazno sprejme in popelje v svet knjig.

Koordinatorica projekta
Barbara Gmeiner Kline
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MAKOLSKA OTROŠKA FOLKLORNA
SKUPINA AKACIJA
Folklorna dejavnost je na Osnovni šoli Anice
Černejeve Makole uspešna že vrsto let. Pod
vodstvom naših mentoric Klementine Mlaker
in Anite Koren je trud vedno znova poplačan
z uvrstitvijo na nadaljnja tekmovanja. Letos smo se najprej odpravili na območno srečanje na Zg. Ložnico, uspešno nadaljevali na
regijskem srečanju v Podgorcih ter nazadnje priplesali zlato priznanje na državnem srečanju Pika poka pod goro v Rogaški Slatini.
Ob pripravi odrske postavitve, ki nosi naslov,
»Ka bo furež?«, smo se na vajah veliko smejali in igrali, seveda pa ni manjkalo urjenja ljudskega petja, plesa, odrske igre ter igranja na
glasbila in zvočila. Piko na i pri folklorni dejavnosti doda vsakoletni folklorni tabor na
naši šoli, ki se ga vedno zelo, zelo veselimo.

Lucija Tolič, 5. r.
MEDOBČINSKO TEKMOVANJE
»KAJ VEŠ O PROMETU 2018«
V sredo, 16. 5. 2018, je na Zgornji Polskavi potekalo medobčinsko tekmovanje »Kaj
veš o prometu«. Sodelovali so učenci iz
osnovnih šol občin Slov. Bistrica, Poljčane,
Oplotnica in Makole. Našo šolo so uspešno
zastopali učenci Mitja Orešič, Timotej Kovačič, Tomaž Galun, Aljaž Mesarič, Sebastjan Plavčak, Matevž Koren in Anja Lončarič. Na tekmovanju so se preizkusili v teoretičnem znanju, spretnostnem poligonu ter v vožnji na javnih prometnih površinah. Dosegli so odlično 3. mesto.

Nada Šket, Klementina Mlaker

Mentorica Nada Šket je ob koncu tekmovanja po več desetletni uspešni skrbi za
prometno vzgojo na makolski šoli in številnih uspehih na tekmovanjih predala vodenje Klementini Mlaker.
Učiteljica Nada, iskrena hvala v imenu
vseh učencev in sodelavcev.
KOLESARSKI POLIGON
Naša šola je v tem šolskem letu dobila novi kolesarski spretnostni poligon. Zagotovila nam
ga je Občina Makole. Učenci 5. razreda smo
ga prevozili prvi, saj se letos pripravljamo
na kolesarski izpit. Poligon nam je zelo všeč,
ker je nov, čist in pisanih barv. Kadar vadimo
spretnost na kolesu, ga postavimo na šolsko
igrišče. Poligon se začne s stožci, med katerimi vijugamo s kolesi. Nato so še različne ovire,
ki so podobne tistim, ki jih bomo kot kolesarji
srečevali na svojih poteh. Po končani vadbi poligon skrbno pospravimo v šolsko

kolesarnico. Zelo smo veseli, da imamo na šoli
nekaj novega in tako pomembnega kot je kolesarski poligon, saj se bomo veliko spretnejši
vključili na javne prometne površine.
Gregor Podjavoršek Gornik, 5. r.

Skupinska slika naših petošolcev z ocenjevalno komisijo in gasilci
Z ERASMUS+ PROJEKTOM ŠPANIJO
PRIBLIŽALI MAKOLSKIM UČENCEM
Svet v učilnici ‚‘World in Classroom‘‘, je nacionalni projekt za študente, ki prihajajo v Slovenijo preko programa Erasmus+,
CEEPUS, bilateralnih sodelovanj ali drugih programov in iniciativ ter želijo prinesti mednarodno izkušnjo v slovenske
šole, vrtce ali druge izobraževalne instituJunij 2018
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cije. Pobuda je koordinirana s strani CMEPIUS-a. Za študente je to odlična priložnost, da slovenskim učencem in učiteljem predstavijo sebe, svojo državo, kulturo in jezik, obenem pa tudi sami spoznajo
slovenski sistem vzgoje in izobraževanja s
praktičnega vidika. V petek, 30. 3. 2018,
smo tudi mi odprli vrata naše šole, se pridružili projektu Erasmus+ Svet v učilnici
ter gostili študentko Lauro Homs Pérez iz
Španije, natančneje iz katalonskega mesta
Barcelona, ki je na študijski izmenjavi v
Ljubljani. Učencem je predstavila Španijo,
Katalonijo, Barcelono – mesto, od koder
prihaja, njeno kulturo in jezik. Za učence
je bilo srečanje in pogovor z njo edinstvena izkušnja, hkrati pa je izredno obogatilo
tudi njo. Imela je priložnost spoznati učence od prvega do devetega razreda, spoznati
utrip slovenske šole, hkrati pa si je ogledala tudi bližnjo okolico, po njenem mnenju‚
"manjšega kraja in šole z velikim srcem‘‘.
Poleg mednarodne dimenzije, ki jo je prinesel tovrstni obisk, so naši učenci pridobili neposredne informacije o priložnostih in
koristih študija ali prakse v tujini. Laura je
s svojim obiskom ustvarila bolj privlačen,
kreativen in drugačen vsakdanjik, vzpostavljeni pa so bili stiki za nova sodelovanja v prihodnosti.

naredijo, da zaščitijo svoje otroke pred zlorabami na spletu.

Na predavanjih za starše je žal vedno
nizka udeležba. Ali so sploh smiselna?
IZBIRNI PREDMET RADIO
Učenci izbirnega predmeta vzgoja za medije –
radio smo v februarju, skupaj z učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja, obiskali RTV
center Maribor, kjer smo podrobneje spoznavali delovanje Radia Maribor in Radia Si, si
ogledali montažo in prostore TV Maribor.

V aprilu smo spoznavali delo novinarjev na radiu. S pomočjo učiteljice Nataše Kosajnč smo
pripravljali temo oddaje, nato pa imeli delavnico v okviru radijske oddaje za mladino
Hudo! Radia Slovenija, ki jo je izvedla novinarka Tadeja Bizilj. Na delavnici smo spoznavali delovanje radia, nato pa posneli in zmontirali intervjuje, pogovore in ankete.
Nataša Kosajnč, koordinatorica projekta
VARNA RABA INTERNETA IN
MOBILNIH NAPRAV
V četrtek, 17. 5. 2018, smo na naši šoli za
učence 3., 6. in 8. razreda organizirali delavnice na temo varne rabe spleta in mobilnih naprav. Predavateljica Zala Bricej je
učencem na zanimiv način predstavila nevarnosti in pasti rabe spleta, kako se lahko zaščitijo na spletu in kako se izogniti zasvojenosti z novimi tehnologijami. Popoldan pa smo pripravili še predavanje za starše in učitelje, v katerem je Zala Bricelj govorila predvsem o tem, kaj mladim pomenijo mobilne naprave in kaj lahko kot starši
Junij 2018

5. 5. 2018 smo se odpravili v Ljubljano, na
Radio Slovenija, kjer smo sodelovali v oddaji
Hudo!, v živo na Radio Slovenija Prvi. Če želite poslušati našo oddajo, kliknite na povezavo spodaj in nas poslušajte! https://radioprvi.
rtvslo.si/2018/04/hudo-73/ Tukaj pa je tudi

povezava do oddaje Dobro jutro, otroci, kjer so
posnetki naših tretješolcev.
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/04/dobro-jutro-otroci-615/

Naša prva radijska izkušnja je bila nepozabna!
Učenci izbirnega predmeta Radio
TEHNIŠKI DAN
V torek, 24. 4. 2018, so imeli učenci 1. in
2. razreda tehniški dan na temo »BILO JE
NEKOČ«. Prvo šolsko uro smo se pogovarjali o življenju nekoč, kjer smo omenili tudi življenje na gradovih. Ker si učenci
lažje predstavljajo, če lahko stvari vidijo na
lastne oči, smo se odpravili v dvorec Štatenberg, kjer smo imeli voden ogled gradu.
Učenci so bili zelo navdušeni in so z zanimanjem opazovali vse znamenitosti gradu. Kljub temu da smo učence opozorili, da
gledamo le z očmi, so se tu pa tam pregrešili in se stvari tudi dotaknili, saj so le z dotikom doživeli preteklost, torej čas, ki je že
minil. Z radovednostjo so se jim ves čas porajala tudi različna vprašanja, na katera jim
je vodnik prijazno odgovarjal.

Mišela Jeza
RAZREDNA URA MALO DRUGAČE
Učenci 8. razreda z razredničarko smo tik pred
zimskimi počitnicami, ko nam je narava namenila obilico snega, razredno uro preživeli v
prijetnem vzdušju, na snegu. Bilo je sproščujoče, družabno, igrivo, skratka nepozabno!
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Učenci 8. razreda
URBAN KAVKLER –
DRUGI NAJBOLJŠI V DRŽAVI
V Mariboru, na Fakulteti za naravoslovje in
matematiko, je 12. maja 2018 potekalo 27.
državno tekmovanje v konstruktorstvu in
tehnologiji obdelav pod okriljem Zveze za
tehnično kulturo Slovenije. Tekmovanja so
se udeležili najuspešnejši med skoraj 1000
učenci, ki so v aprilu sodelovali na regijskih srečanjih. Z osvojitvijo enega od prvih
dveh mest, ki vodijo na državno tekmovanje, sta si pravico do udeležbe priborila tudi
učenca OŠ Anice Černejeve Makole, Urban
Kavkler iz 9. razreda in Sebastjan Plavčak
iz 8. razreda, pod mentorstvom učitelja
Andreja Šafhalterja. Urban je tekmoval v
3D–modeliranju s programom SketchUp,
Sebastjan pa v reševanju problema s konstrukcijsko zbirko Fischer.
Na državnem tekmovanju je izjemen dosežek uspel Urbanu Kavklerju, ki je z drugim mestom osvojil zlato priznanje. Tekmovanje in ocenjevanje pod budnim očesom strokovne komisije je potekalo v dveh
delih. V prvem je bilo potrebno zmodelirati predmet na osnovi pravokotne projekcije, v drugem pa motorno žago. Za uspešno
izvedeni nalogi je bila potrebna dobra pros-

torska predstavljivost, poznavanje samega
programskega orodja in pravil tehniškega
risanja ter, predvsem v drugem delu tekmovanja, velika mera kreativnosti. 3D-modeliranje je sicer postopek, ko na računalniškem zaslonu prikažemo geometrijska
telesa v prostoru, kar omogoča predstavitev izdelka v 3D-pogledu. V drugem delu
tekmovanja je Urban dosegel najboljši rezultat, skupno pa odlično drugo mesto.
Zlato priznanje je prejel 9. junija na svečani
podelitvi v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Mentor in Urban
Dr. Andrej Šafhalter

SLOVO DEVETOŠOLCEV, BREZ ŽUPANOVE PETICE
Zadaj od leve stojijo: Nik
Sternad, Luka Potisk, Zal
Zanič, Tinkara Slaček,
Rožle Slaček, Urška Pelko, Tineja Murko
Spredaj od leve: Eva Krošel, Urban Kavkler, Gašper
Kovačič, Teja Vantur, Jan
Godec, Neja Sternad, razredničarka Barbara Gmeiner Kline, Urša Novak,
manjka David Belec.
Osnovno šolo je letos
končalo 15 devetošolcev,
za naslednje šolsko leto smo vpisali 23 prvošolcev. Število učencev na makolski šoli se
znova viša, česar smo zelo veseli.
Žal letos župan ne bo podelil nobene petice. Doseči kriterij (vsako leto povprečje zaključenih ocen nad 4,7) letošnjim devetošolcem ni uspelo. Upamo in želimo, da so si
izbrali šolo, na kateri bodo lahko uresničili svoje sanje o bodočem poklicu. Verjamemo,
da bodo prevzeli odgovornost za doseganje ciljev nase in uspešno končali srednjo šolo.
Silvestra SAMASTUR
MISEL ZA KONEC
Ni dovolj samo vedeti; znanje je treba tudi uporabljati.
Ni dovolj hoteti, treba je tudi narediti.
(Johann Wolfgang von Goethe)

OGLASI

070 778 331
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KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA SKOZI
ZGODOVINO
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica praznuje v letu 2018
več jubilejev, osredotočili pa smo se na najpomembnejšega – 150.
obletnico ustanovitve čitalnice.

Razglednica Slovenske Bistrice iz leta 1898
»Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je osrednja knjižnica za območje občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole
in Poljčane. Knjižnično dejavnost izvajamo na sedmih lokacijah:
v Slovenski Bistrici, Makolah, Poljčanah, Pragerskem, Oplotnici,
Keblju in Tinju. Smo splošnoizobraževalna knjižnica, zato s svojo dejavnostjo zadovoljujemo potrebe in želje po knjižnično-informacijskih storitvah vseh starostnih in interesnih skupin. Področje našega dela zajema nabavo, strokovno obdelavo in obnavljanje
knjižničnega gradiva, zagotavljanje njegove dostopnosti, izposojo,
svetovanje in pomoč pri izbiri in uporabi, opravljanje domoznanske dejavnosti, sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju, organiziranje posebnih oblik dejavnosti za spodbujanje branja in informacijske pismenosti otrok, mladine in odraslih ter organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo. Pri izvajanju svojega poslanstva se povezujemo s šolami, vrtci, kulturnimi
ter različnimi drugimi združenji v našem okolju in širše.

Kratka zgodovina razvoja knjižnice
Knjižničarstvo v Slovenski Bistrici ima bogato tradicijo. Prve korenine so vzklile v letu 1858, ko je zavedni farni kaplan Matevž
Vrečko ustanovil prvo farno knjižnico. Z začetki knjižničarstva
sta močno povezani imeni Josipa Vošnjaka in Lovra Stepišnika, ki
sta leta 1863 ustanovila knjižnico Slovenska bukvarnica in Bralno društvo pod Pohorjem. Želela sta izobraziti čim več preprostih
kmetov in jih spodbuditi k branju slovenskih knjig. Knjige je Lovro
Stepišnik s košem prenašal po Pohorju od hiše do hiše in s tem je
priznan kot prvi potujoči knjižničar.
Današnja knjižnica je od leta 1908 poimenovana po narodnem buditelju in slovenskem rodoljubu dr. Josipu Vošnjaku, ki je z ustanovitvijo čitalnice leta 1868 odigral pomembno vlogo pri ozaveščanju in izobraževanju ljudi.
Po vojni, 11. februarja 1946, je bila ustanovljena Ljudska knjižnica Slovenska Bistrica, ki je imela prostore nad kinodvorano v stavbi hranilnice. Od tod se je preselila na Trg svobode 16, ko je bila
8. februarja 1965 ustanovljena Matična knjižnica občine Slovenska Bistrica. Tukaj je skozi 40 letno obdobje opravljala svoje poslanstvo vse do 8. marca 2004, ko se je knjižnica začasno preselila
nazaj v stavbo nekdanje hranilnice na kolodvorski ulici 8. Začela
se je težko pričakovana obnova zgradbe knjižnice na Trgu svobode 16., saj so bili prostori zelo utesnjeni in pogoji delovanja omejeni. Knjižnica je s svojo pestro ponudbo knjižničnega gradiva, informacijske tehnologije in bogato prireditveno dejavnostjo pridobila širok krog uporabnikov. Obnova je trajala dve leti, vse do 8. februarja 2006, ko so se odprla vrata obnovljene knjižnice, čeprav s
staro opremo. Uradno otvoritev knjižnice z novo opremo smo izvedli 9. marca 2007.
Tako je sedanja knjižnica povezana s preteklostjo in zaključen je
krog selitve knjižnice, saj je matična knjižnica ob ustanovitvi leta
1965 prav tako selila knjige s pomočjo učencev iz stare knjižnice na
Kolodvorski ulici 8 v novo knjižnico na Trgu svobode 16.
Knjižnica je zasijala v novi podobi v spomeniško zaščiteni stavbi
s svojo zgodovino in dušo, ki daje bistriški knjižnici prijazen pečat domačnosti, da se uporabniki v njej počutijo prijetno in sproščeno.«
(Iz Zbornika občine Slovenska Bistrica III; avtorica prispevka:
Anica Korošec)
V Makolah deluje krajevna knjižnica Knjižnice Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica že od leta 2010. V vsem tem času smo v naši
knjižnici v Makolah vsaj podvojili, če že ne potrojili knjižni fond.
Uporabniki, ki obiskujejo našo knjižnici, so zadovoljni, zato tudi
vas vabimo, da se nam pridružite in se včlanite v knjižnico.
(Pripravila Mojca Plaznik Plavec)

Dr. Josip Vošnjak
(1834 – 1911)
Junij 2018

Lovro Stepišnik
(1834 – 1912)
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KDO ZNA NOČ TEMNO RAZJASNIT,
KI TARE DUHA!
7. februarja zvečer se je številnim nastopajočim
pridružilo manj številno občinstvo, da so družno izkazali spoštovanje do slovenske kulture. V proslavo
jih je popeljala Prešernova pesem Pevcu, ki ni ravno optimistična, kar se tiče odnosa do umetnikov,
a je v sklepu pesnik izrazil umetniško-človeško vdanost življenju, brez katere si ni mogel več zamisliti pesniškega (umetniškega) ustvarjanja. Seveda pa
ustvarjanje in poustvarjanje umetnosti ni le trpljenje, v bistvu je to nekaj nadvse lepega, navdušujočega, nekaj, kar prinaša solze in smeh. Tako je razmišljala o slovenski kulturi in o kulturi in umetnosti nasploh tudi slavnostna govornica knjižničarka
Mojca Plaznik Plavec.
Nastopajoči so poudarili, da kulturni program ni
prerez skozi slovensko kulturo niti prikaz najnovejšega na področju umetnosti, ampak le nekaj
drobtinic iz bogate slovenske ustvarjalnosti. Živahen in bogat program so pripravili člani Prosvetnega društva Anice Černejeve Makole – MePZ, vedno prisotni recitatorji in skupina Mak ter Stezice

Etnološkega društva Ložnica. Prisluhnili smo lahko Prešernovi poeziji, izvirni ljudski pesmi, priredbam ljudskih pesmi, Cankarjevi prozi, Šalamunovi
modernistični pesmi, vse pa so dopolnjevale likovne svaritve članov likovne sekcije KUD Forma viva
na balkonu dvorane in fotografije, ki jih je v dvorani razstavljal fotograf Milan Sternad.
Prireditev so zaključili z besedami: Pred več kot sto
leti je Ivan Cankar zapisal: „Trdna je moja vera, da
napoči zarja tistega dne, ko naša kultura ne bo več krizantema siromakova, temveč bogastvo bogatega.“ Z
mirno vestjo lahko rečemo, da naša kultura že dolgo, dolgo ni več skromna krizantema, temveč je bogata, raznolika, navdušujoča ... Da bi se le izpolnil
tudi drugi del Cankarjeve trdne vere, da ne bi bilo
več siromakov v naši deželici, ki ji je umetnik zapel: „Dal sem ti svoje srce in svoj razum, svojo fantazijo in svojo besedo, dal sem ti svoje življenje – kaj bi
ti še dal?“
Helena KOLAR

Prava umetnost v nas premakne čutečo struno in nas vznemiri v
najbolj intimnih čustvovanjih.
Ingmar Bergman
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13. Urbanov koncert ponovno segel v srca vseh

»VETER NOSI PESEM MOJO« V KAVKLERJEVI KLETI
V soboto, 26. maja, se je v prelepi Kavklerjevi kleti v Jelovcu nad Makolami zgodil
že 13. Urbanov koncert, tudi tokrat v organizaciji družine Kavkler in Okteta Planika. Ob Oktetu Planika so nastopili še gostje večera, ansambel Igor in zlati zvoki, ves
dogodek pa je z izjemnim čutom za lepoto
glasbe in ambienta, v katerem se je odvijal
večer, povezovala Sergeja Javornik. Z besedami blaženega Antona Martina Slomška in s svojim izraznim občutenjem lepote glasbe. S prepletanjem preteklosti in sedanjosti ter pogledom v prihodnost preko
plemenite energije pesmi nas je skupaj z

nastopajočimi popeljala v čaroben večer.
Kot vedno smo se tudi tokrat v polni Kavklerjevi kleti družili ob pesmi in glasbi v
čast svetemu Urbanu, zavetniku vinogradnikov, vina, viničarjev in sodarjev.
Člani Okteta Planika so svoj nastop pričeli
z novimi skladbami v njihovem bogatem
opusu, nadaljevali s sklopom ljudskih
pesmi in v tretjem delu koncerta prepustili
oder gostom, ansamblu Igor in zlati zvoki.
Nepozabno doživetje ob čudoviti harmoniji in prepletu pesmi in glasbe je popolnoma
napolnilo naša srca in dušo v zaključnem
delu večera, ko so člani Okteta Planika za-

peli skupaj z ansamblom prelepe večne Avsenikove in Slakove napeve. Pričarali so
novo svetlobo za vse, kar se je potrdilo v
nadaljevanju večera ob prijetnem druženju
še dolgo po koncertu.
Zahvala velja organizatorjema, družini Kavkler in Oktetu Planika, da nas vsako leto znova presenečajo, pripravijo vsakič lep, lepši, najlepši … večer in nas pobožajo. Lepota glasbe, pesmi in tople besede
je čudežna. Njena energija ostaja v nas še
dolgo in že zdaj se veselimo ponovnih takih dogodkov.
Jelka SINIČ

BOJ IN DELO
Dan upora proti okupatorju je državni praznik, ki ohranja spomin na osrednjo odporniško organizacijo Slovencev v drugi svetovni vojni, ki so jo ustanovili pred 75 leti.
Prvi maj pa smo pri nas sprva obeleževali zlasti s kresovi in nošnjo nageljnov. Po 2. svetovni vojni smo s kurjenjem kresov in postavljanjem mlajev nadomestili praznik sv. Janeza Krstnika oziroma kresne noči. Še vedno je simbol delavstva tudi rdeč nagelj. Shode delavcev
v počastitev praznika dela pa organizirajo sindikati. Danes je postavljanje majskega drevesa in kurjenje kresov tudi čas za druženje, da
bi se ljudje spet bolj povezali med sabo. Organizirajo se razni pohodi, ki postajajo bolj rekreacijskega pomena kot pa praznovanje praznika dela, proslav v počastitev praznika pa se udeležuje vedno
manj ljudi. Pojavljajo se težnje, da bi drugi praznični dan postal delovni dan.
Še vedno pa je obeleževanje prvega maja močno povezano z
velikimi zborovanji ali protesti delavcev po mnogih mestih
celotnega sveta, navadno jih organizirajo delavske organizacije oziroma sindikati.
Že po tradiciji v naši občini obeležimo oba praznika istočasno.
Letos so prireditev pripravili recitatorji in folklorniki Prosvetnega društva Makole, Podeželske mladenke Društva podeželske mladine Ložnica in skupina mladih instrumentalistov in
pevcev, o pomenu praznikov pa je spregovorila podžupanja
Štefka Skledar.
Helena KOLAR
Junij 2018
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RAZSTAVA V GALERIJI ATTEMS
Mogočni zidovi dvorca Štatenberg so ponovno sprejeli medse umetnike. Tokrat je neutrudna Štefka Jesenek Šeša povabila
v galerijo Attems med nas slikarja in ilustratorja Leandra Fužirja iz Črne na Koroškem, slikarja pirografa Stanislava Brodnika iz Prevalj in keramičarko Stanko Janžič iz Slovenske Bistrice.
Številne obiskovalce otvoritve razstave, ki je bila v viteški dvorani, je v uvodu navdušila otroška skupina OKCI DPD Svoboda Slovenska
Bistrica z mentorico in režiserko Petro Pipenbacher. Mladi igralci so ob pomoči videa postavili „žive“ slike v slikarjevem ateljeju. Predstavitev umetnikov pa je dopolnjevala članica Prosvetnega društva Anice Černejeve Makole Aleksandra Štern z odličnimi interpretacijami pesmi slovenskih pesnikov.
Razstavo je razglasila za odprto Tanja Šubelj in povabila prisotne na ogled razstavljenih del v galerijo Attems. Umetniška dela razstavljavcev so navdušila slehernega obiskovalca, tako barvno izrazite Fužirjeve slike, kot precizne Brodnikove pirografije (slike vžgane na karton) in uporabna ter okrasna keramika Janžičeve.
Helena KOLAR

DVOREC ŠTATENBERG V SOJU LUČI

Nina Pušlar nas je navdušila s koncertom pod zvezdami
V zavodu Ma-kole smo se odločili, da bomo organizirali koncerte na dvorcu Štatenberg. Za začetek smo 15. junija povabili med nas Nino
Pušlar z bendom. Pevka ima serijo koncertov po gradovih in dvorcih po Sloveniji. Z velikim veseljem smo jo gostili na dvorcu, pevka pa
je po koncertu dejala, da se je počutila fantastično, kar se je dalo čutiti že med njenim nastopom. S svojo energijo in karizmo je od prve
do zadnje minute navduševala občinstvo. Že med
koncertom je odšla mednje in si vzela nekaj minut
za svoje oboževalce, po koncertu pa je ostala med
nami še več kot uro, delila avtograme in se slikala z
svojimi feni. Pevka ima zelo rada stik z občinstvom
in se mu tudi posveti.
Zavod je poskrbel, da je bilo ozvočenje in osvetlitev na nivoju, saj smo želeli dvorec prikazati v vsej
lepoti. 14. septembra bomo gostili skupino Sam‘s
fever, ki preigrava skladbe Elvisa Presleya. Skupino bo spremljal 40 članski orkester.
Za konec bi rad dodal še to: Najlepše podpiramo
društva, klube, sekcije, zavode …, ki se trudijo in
organizirajo razne dogodke – proslave, delavnice,
veselice, koncerte, razstave …, tako da se udeležimo dogodkov, ki jih prirejajo. Tako bo njihovo delovanje in organizacija prireditev lažja. Za vse bo
življenje bolj polno in bolj pestro.
Beno TOPLAK
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ŽENSKE SMO VZTRAJNE
8. marec je dan kot vsi ostali, pa vendar
nekoliko drugačen. Pomemben je za vse
Zemljane, ne le za ženske. Pomemben
zato, ker se vsaj na ta dan spomnimo, da
vse, kar imamo, ni samo po sebi umevno.
Da so pravice in svoboščine pa tudi dolžnosti nekaj, za kar se je potrebno boriti ne
glede na leta, barvo kože, spolno usmerjenost, materni jezik, državljanstvo in ne
nazadnje tudi na spol. Da, tudi moški so
lahko zatirani, tudi njim so velikokrat kratene pravice, svoboščine in dolžnosti. Menim, da smo ženske tiste, ki smo jim v teh
primerih lahko vzgled s svojo vztrajnostjo
in trmo, s svojo neukrotljivo voljo, s svojo vero v boljši jutri. Vzgled pa moramo
biti tudi mlajšim generacijam žensk, deklicam, ki so naše hčere, vnukinje, pravnukinje, nečakinje. Prav je, da vedo za
dan žena. Prav je, da vedo, da je ta praznik pomemben tudi zanje in za njihove
potomke. Zavedati se morajo, da so one
tiste, ki so odgovorne za pravice žensk v
prihodnosti. Povedati jim moramo, da se
kaj hitro najdejo ljudje, ki jim je v veselje
kratiti pravice in svoboščine drugih ljudi,
zato je pomembno, da poznajo zgodovino
in ne dovolijo, da bi jim kdorkoli vzel to,

kar so izbojevale naše prednice.
V okviru praznovanja dneva žena zato v
Makolah že deveto leto zapored Krajevna organizacija Rdečega križa Makole in Občina Makole v dneh okoli 8. marca organizirata brezplačno predstavo za
vse občanke in občane, letos pa se jima je
pridružila še Iskra-Releji, d. d., Makole. V goste so tokrat povabili diplomirano novinarko, televizijsko voditeljico Jasno Kuljaj z njeno avtobiografsko monokomedijo Borka. V petek, 9. marca, so se gledalci v dobri uri in pol lahko od srca nasmejali njenim šalam, marsikatera gledalka pa je lahko pomislila, da besedilo govori prav o njej. Po predstavi so se gledalci zadržali v dvorani ob prigrizku in dobri
kapljici, seveda pa nihče ni izpustil priložnosti za nekaj besed z igralko.
Za ta večer smo pustili na strani zgodovinska dejstva in se s pomočjo predstave
spomnili na vse žene, ki vsak dan vzgajajo svoje otroke, na tiste, ki si otroke neizmerno želijo, pa vedo, da jih nikoli ne
bodo imele, in tudi na tiste, ki bi jih sicer
lahko imele, pa so se odločile, da ne bodo
rodile. Na tiste žene, ki hodijo vsak dan
v službo, služijo denar za preživetje svo-

je družine, so na delovnem mestu zatirane, in tiste, ki so na vodilnih mestih in se
ne dajo. Na brezposelne, ki nikoli ne prenehajo upati. Na tiste, ki s strahom prihajajo domov, in tiste, ki doma strahoma
čakajo. Na žene, ki se jim kosilo nikoli ne
prismodi, in tiste, ki ne znajo skuhati goveje juhe z domačimi rezanci. Na tiste, ki
verujejo in hodijo k maši, pa tudi na tiste, ki hodijo k maši kar tako, zaradi družbe. Spomnili smo se na ženske, ki nikoli
niso hodile v šolo in ne znajo brati in pisati, in tiste, ki so se branja in pisanja same
in z muko naučile, na ženske, ki rade berejo šund romane, na tiste, ki imajo rade
resno literaturo, in tiste, ki iz najrazličnejših razlogov nikoli ne berejo. Tukaj so
še ženske, ki ljubijo, tiste, ki ljubijo moške, in tiste, ki ljubijo ženske. Pa tiste, ki so
ljubile samo enkrat v življenju. Na poročene, samske, ločene ženske. Spomnili smo
se na Ženske z veliko začetnico, katerim
pripada vsaka izmed nas. Brez velikih besed smo preživeli čudovit večer in si zaželeli uspehov, ljubezni in razumevanja poln
jutrišnji dan.
Mojca PLAZNIK PLAVEC

DRUŠTVA

DESETO LETO DELOVANJA TURISTIČNEGA
DRUŠTVA ŠTATENBERG
Turistično društvo Štatenberg letos obeležuje že deseto leto delovanja in s ponosom ugotavljamo, da smo v tem času veliko naredili na področju turizma v naši občini.
Letošnje leto smo začeli kot že vsa leta poprej s štiridnevno udeležbo na sejmu turizma Alpe – Adria v Ljubljani, kjer smo promovirali našo občini ter prikazali star način predenja. Ob tej priložnosti
smo izdali zloženko z naslovom Turistična ponudba in kulturne
ter naravne znamenitosti v občini Makole v nakladi 5.000 izvodov ter velik plakat z enako vsebino, ki nam je služil za promocijo občine na sejmu. Z nami je bila naša članica Jožica Vovk, ki je na
kolovratu prikazala predenje volne.
Petega januarja smo bili na povabilo kabineta predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza na predvečer svetih Treh kraljev
predsednikovi spremljevalci – koledniki ob njegovem obisku Centra starejših v Trnovem v Ljubljani. Obisk smo popestrili trije kralji s spremstvom, pevci ljudskih pesmi, violinistka Maja Hribar in
pastirčka. Celotno spremstvo je nato obiskalo nekaj varovancev v
Junij 2018

sobah, ker se niso mogli udeležiti skupnega nastopa. Z nami sta
bila tudi grof in grofica Štatenberška. Na povabilo predsednika državnega zbora smo druženje zaključili v bližnjem gostišču Julči.
Povabljeni smo bili tudi na obisk v državni zbor. Z lepimi vtisi smo
se v poznih urah vrnili domov.
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Marca smo začeli delovno na našem projektu »Urejanje Bernadekove hiške«, saj je ena izmed vodilnih nalog društva skrb za kulturno in naravno dediščino. Urejali smo okolico, uredili vrt, pripravili les za ograjo ter očistili peskokop ali »pruh«, kot so ga imenovali domačini. Še veliko dela nas čaka, vendar glede na zagnanost naših pridnih članov, ne dvomim in verjamem, da bomo projekt odlično zaključili.

Pust je čas, ko se našemimo v pustne maske in vsaj za nekaj časa
pobegnemo iz realnega sveta. Ker letos v Makolah ni bilo tradicionalne pustne povorke, smo se v društvu odločili, da pripravimo
veselo pustno rajanje v naših prostorih na dvorcu Štatenberg. Prijetno smo bili presenečeni nad velikim številom domiselnih mask.
Tri najlepše maske smo tudi nagradili. Po polnoči, ko so »maske
padle«, smo v prijetnem vzdušju obujali spomine in izrazili željo
po večkratnem druženju, saj vse preveč časa preživimo ob digitalni tehniki.

Letošnji občni zbor smo izvedli na Turistični kmetiji Ačko devetega marca. Opravili smo uradni del in nato prijetno nadaljevali ob
zvokih harmonike še dolgo v noč .
Ker v društvu skrbimo za ohranjanje starih običajev, smo tudi letos pripravili poučno delavnico izdelave velikonočnih pirhov in košaric. Nato smo izdelke postavili na ogled v prostorih društva. Izdelali smo tudi najdaljši »pušl« in ga na cvetno nedeljo odnesli k
blagoslovu v Makole. Vseskozi nas je spremljala ekipa RTV Slovenija 1, ki je posnela vse dogajanje, posnetek pa si je bilo mogoče
ogledati v dnevniku.

30. marca smo v sodelovanju z Medobčinsko turistično zvezo in
revijo Gaia organizirali in izvedli poučno predavanje »Zelenjavni
samooskrbni vrt«. Predavala je izkušena strokovnjakinja Kluba Gaia
Nevenka Breznik, ki je nanizala goro uporabnih napotkov, kako
pripraviti samooskrbni vrt, da bo pridelek čim lepši.

V mesecu februarja so se naši pevci ljudskih pesmi udeležili območne revije v Studenicah. Skupina se redno tedensko dobiva in pridno vadi, kar se odraža na kvaliteti petja. Nastopili so tudi v oddaji o turizmu »Na lepše«, ki jo je posnela RTV Slovenija na dvorcu Štatenberg.
Osmega marca smo obiskali starejše krajanke na Štatenbergu in
v Stranskih Makolah, jih obdarili s skromnim darilcem in z njimi poklepetali. Lep je občutek, ko vidiš, da si ob tako skromni gesti nekomu polepšal in duhovno obogatil dan. Spoznaš, da za srečo ne potrebujemo veliko.

Dan pred veliko nočjo smo tudi letos pripravili vaški žegen pri Ternovškovi kapeli. Kljub slabemu vremenu se je zbralo kar nekaj vaščanov, ki so prinesli košarice velikonočnih jedi k blagoslovu. Letos smo v društvu pripravili veliko košaro tako kot nekoč in jo je
ena izmed članic na glavi prinesla h kapeli. Tudi ta običaj je snemala ekipa RTV Slovenija in smo ga lahko videli v dnevniku. Po končanem blagoslovu smo bili vsi prisotni povabljeni na prigrizek in
prijazen klepet, kjer smo si voščili lepe in mirne praznike.
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Po napornih velikonočnih praznikih smo se na velikonočni ponedeljek odpravili na velikonočni pohod od dvorca Štatenberg do cerkvice sveta Ane v Starem Gradu. Pri cerkvici smo se kratko zadržali in pozvonili za zdravje naših otrok. Ob povratku nas je prijazno sprejel v bližnjem vinotoču Metod Gril, kjer smo se lahko okrepčali. Tudi v Galeriji Dvoršak smo bili prijazno sprejeti in obilno
postreženi. Ob povratku na dvorec nas je pričakal topel obrok, kjer
smo se ob prijetnem klepetu in druženju zadržali še nekaj časa.
Maj smo pričeli zelo aktivno in že prvega smo organizirali
prvomajski pohod po Štatenbergu in delu Stranskih Makol. Pohod, ki se ga je udeležilo štirideset pohodnikov, smo pričeli v dvorcu Štatenberg, kjer je pohodnike pričakal topel zajtrk. Pot je vodila skozi vasico Štatenberg, kjer smo se med potjo večkrat okrepčali pri prijaznih domačinih. Pohod je skupina zaključila v dvorcu
Štatenberg, kjer se je druženje ob obilni hrani in pijači nadaljevalo še dolgo v večer.

V nedeljo, 6. maja 2018, smo že tradicionalno organizirali 9. srečanje starejših občanov na Turistični kmetiji Ačko. Namen srečanja
je predvsem druženje ob nedeljskem kosilu. Srečanje nam je popestril obisk grofa Štatenberškega s spremljevalko. Prišel je pozdravit svoje »podanike« in nam zaželel prijetno druženje ter dolgo in
zdravo življenje. Ob zvokih harmonike so se nekateri zavrteli, drugi pa zapeli. V prijetnem klepetu smo se zadržali dolgo v popoldan
in odšli domov s prijetnimi občutki in obljubo, da se naslednje leto
zopet snidemo.
Junij 2018

Na povabilo Medobčinske turistične zveze in Turistične zveze Slovenije smo se 19. maja 2018 udeležili srečanja Turističnih društev
podeželja iz celotne Slovenije. Gostitelj srečanja je bilo Turistično
društvo Šmarje pri Jelšah. Prestavljenih je bilo 40 turističnih društev iz cele Slovenije. Na stojnici smo predstavili občino Makole
z njeno turistično in gostinsko ponudbo ter kulturne in naravne
znamenitosti. Z nami je bila naša članica Jožica Vovk, ki je prisotnim na kolovratu prikazala predenje volne, na stojnici pa razstavila nekaj izdelkov iz volne. Mimoidoči so se z zanimanjem ustavljali pri njenem kolovratu. Še posebej zanimivo in poučno je bilo predavanje dr. Janeza Bogatja na temo Turistični spominki in darila s
področja kulinarike in gastronomije. Poseben poudarek je bil na izvirnosti spominkov in daril, ki naj bodo lokalnega izvora.

Po zaključku uradnega dela so nas prijazni gostitelji z avtobusom
odpeljali na ogled vasi Tinjsko. Obiskali smo cerkvi posvečeni sveti Mariji in sveti Ani, obiskali kar nekaj zidanic in bili prijetno presenečeni nad izredno gostoljubnostjo domačinov, ki so nas prijazno sprejeli in bogato pogostili. Z lepimi spomini in novimi idejami smo zaključili druženje s prijaznimi Šmarčani.
Štefka SKLEDAR
Foto: arhiv društva in Milan Sternad
Vsakoletna ekskurzija TD Štatenberg
TOKRAT PO KOROŠKI
Turistično društvo Štatenberg vsako leto organizira ekskurzijo za
svoje člane na eno izmed zanimivih turističnih destinacij. Prioriteta vsakoletne ekskurzije je, da si ogledajo, kako drugje tržijo tu-
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rizem in da si izmenjajo koristne informacije z drugimi društvi, ki
se ukvarjajo s turizmom.
Letos je bila izbrana Koroška. Najprej so se ustavili ob reki Dravi pri koroških splavarjih, katerih tradicija sega daleč v preteklost.
Polni pričakovanja so se vkrcali na splav ali flos, kot rečejo na Koroškem. Dobri dve uri trajajočo pot je popestril duhovit flosarski
program s krstom novopečenih flosarjev, zvoki harmonike in pesem. Tudi okrepčilo ni manjkalo, »flosarjem« so postregli z bogato
flosarsko malico. Po nadvse zanimivi vožnji po Dravi jih je pot vodila v Muto, ki ima bogato tradicijo kovaštva vse od leta 1573. Kraj
je dobil ime po mitnici ali mauti, saj je tukaj mimo nekoč vodila pomembna trgovska pot, kjer so pobirali mitnino.

in nato vse to vnesti na zemljevid. In vendar je uspelo in karta je
izšla v nakladi 5000 izvodov. Na notranji strani zloženke je zemljevid občine z vsemi ponudniki turističnih storitev ter kulturne in
naravne znamenitosti, na hrbtni strani pa še seznam vseh ostalih,
ki so kakorkoli povezani s turizmom. Z dovoljenjem je dodan tudi
vseslovenski slogan I Feel SLOVEnia. Pripravili so še čudovito leseno škatlico za zemljevide, ki bodo pri ponudnikih turističnih storitev na voljo obiskovalcem.
Da je bil zalogaj še večji, so se v društvu odločili posneti tudi krajši predstavitveni film o občini Makole. Ekipa je odšla na teren in
posnela vse turistične, kulturne in naravne znamenitosti, pripravili so ustrezen tekst in vse skupaj zmontirali v film, dolg enajst
minut, ki ga že lahko najdete na spletu pod »Dobrodošli v Makolah«.
Pri nastanku videa so sodelovali na terenu Štefka Skledar, Milan
Sternad, Sašo Skledar in snemalec Štefan Trčko, tekst so pripravili Branko Sternad, Štefka Skledar in Franc Kociper, bral Branko
Sternad ter zmontiral Sašo Skledar. In tako je nastal kratek promocijski film, ki kar najbolje predstavi občino Makole in vabi goste
v neokrnjeno naravo s številnimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi ter odlično ponudbo domačih dobrot.

V Muti je bil na vrsti ogled rotunde. Lokalna vodnica je predstavila zgodovino kraja in kapelico okrogle oblike, leta 1052 posvečeno Janezu Krstniku. Cerkvico na manjšem hribu krasijo originalne freske v prezbiteriju, ki predstavljajo trpljenje Janeza Krstnika. Kapelica je bila namenjena maševanju in krščevanju lokalnega prebivalstva.
Iz Mute je pot vodila proti Velenju. V manjšem kraju Lokovica so
se izletniki peš sprehodili do ekološke kmetije, kjer varijo domačo
lokoviško pivo. Lastnik jih je popeljal po posestvu, predstavil izdelavo domačega piva in viskija ter pokazal muzejsko zbirko žganjekuhe ter bogato etnološko zbirko starega kmečkega orodja.
Da pa veselo druženje članov ne bi prehitro minilo, so se ustavili še v znanem gostišču in se okrepčali z okusno večerjo in se nato
ob zvokih harmonike ter domače pesmi popeljali proti domu polni nepozabnih vtisov.
Janja SKLEDAR
Foto: arhiv društva
»DOBRODOŠLI V MAKOLAH«
Predstavitev zloženke in promocijskega filma
Ker do sedaj ni bilo ustreznega promocijskega materiala, kjer bi
obiskovalci lahko na enem mestu našli vse, kar jih morda zanima, so se v Turističnem društvu Štatenberg odločili strniti moči
in znanje ter izdelati karto s turistično ponudbo in kulturnimi ter
naravnimi znamenitostmi v občini Makole, obenem pa še kratek
predstavitveni film o občini Makole.
Društvo se je prijavilo na občinski razpis in dobilo pomoč, pridobili pa so še glavnega sponzorja, podjetje Impol, in projekt je zaživel. Dela ni bilo malo, saj je bilo treba zbrati ustrezne informacije
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Uradna predstavitev zemljevida in filma je bila aprila na Turistični
kmetiji Ačko na Štatenbergu, kamor so bili povabljeni vsi, ki se na
karti predstavljajo, sponzorji ter drugi vabljeni gostje. Uradni del,
ki ga je povezoval Branko Sternad, so s pesmijo in glasbo popestrili domači pevci in glasbeniki. Pevci ljudskih pesmi našega društva
so goste z domačo pesmijo popeljali v preteklost, na klaviaturah
se je predstavila Nastja Brumec, s harmoniko pa je razveseljeval
Gašper Kovačič.
Društvo letos obeležuje že deseto leto delovanja in vsa ta leta je
neumorno delovalo na svojem področju ter s svojim delom ogromno pripomoglo pri ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter
pri promociji svojega kraja in občine.
Janja SKLEDAR

Prebrisana glava
pa pridne roke
so boljše blago
ko zlate gore.
Anton Martin Slomšek
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ZAVEL JE SVEŽ POMLADNI VETER
Na čelo makolskih turističnikov je v zimskih mesecih stopila nova
zastopnica društva Romana Sagadin in poskrbela, da je kljub zimskemu obdobju v društvu zavel svež pomladni veter.

li, da junija priredijo glasbeno-kulinarični dogodek Idi na Makole.
Pripravili so pravcato „mini odprto kuhno“ v Makolah, kjer seveda
niso manjkale dobrote z žara, vendar z makolskim pridihom. Tako
so lahko obiskovalci okusili burger z raztrganim makolskim krškopoljskim prašičkom, krškopoljske vešalice, rogaški čevap in ptujskega pišeka, za bolj sladkosnede pa je bil na voljo šmorn po receptu babice Pepce iz Makol. Za piko na i pa je poskrbela še degustacija vin ter glasba ansambla Adonis.

Občni zbor
Tako so se navdahnjeni z novimi vodilnimi močmi kaj kmalu po
občnem zboru podali na tradicionalni zimski pohod v Zgornje Sečovo na turizem na podeželju, kjer so tudi letos uživali v pristnem
domačem vzdušju ob domačih kulinaričnih dobrotah vseh agregatnih stanj.
Pohod jim je napolnil pljuča s svežim zrakom in jim dal elana za
nadaljnje delo. Tudi letos so članice ustvarjale v okviru velikonočne delavnice in pripravile aranžma na trgu, sklenile pa so tudi, da
pripravijo društveno zeliščno žganje.

Idi na Makole
Zastavljen cilj jim je seveda uspel. Trg je oživel in se pokazal kot
odlična lokacija, ki povezuje občane in občanke, pa tudi obiskovalce od blizu in daleč. Zakaj daleč? V Makole so prišli celo obiskovalci iz Škofje Loke. Seveda pa dogodka ne bi bilo mogoče izvesti brez
sodelovanja članov: »Uspelo nam je organizirati odličen dogodek.
Tako odličen dan lahko uspe samo prijateljem, hvala, ker ste!« je
povedala Romana Sagadin.
In s tovrstnim zanosom in energijo je pred društveniki še bogato
leto, saj smo komaj na polovici, a se je že nabrala kupica uspešno
izpeljanih dogodkov in akcij, ki se jih bodo z veseljem spomnili na
naslednjem občnem zboru.
Mojca VTIČ

Spomladi so društveniki dobesedno zavihali rokave in se lotili čiščenja okolice makolskih turističnih biserov: jame Belojače, poti
do slapa Šoštarce, poti in okolice ruševin starega gradu Štatenberg
in seveda rudnika Šega. Zavzeto delo so nagradili s prijetnim druženjem, kajti to je tisto, kar šteje in je lepilo društvenega življenja
in gibanja.

Vsako delo naredimo
z veseljem,
naj je še tako težko!
Anton Martin Slomšek

Z neverjetno hitrostjo se je približalo tudi poletje. V Turističnem
društvu Makole so odločeni, da oživijo trg Makole, saj da to ni
prostor za parkiranje vozil, temveč za druženje. Tako so skleniJunij 2018
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POMAGATI SOČLOVEKU V NESREČI
Potreba in želja po plemenitem poslanstvu – pomagati sočloveku v nesreči – je vodila Makolčane, da so pred 85
leti zbrali pogum in voljo ter se povezali pod gasilskim praporom PGD Makole. In to plemenito poslanstvo jih
vodi še danes.
Za gasilce vemo, da ne zagotavljalo le
požarne varnosti, temveč so tisti, na
katere se ljudje obračamo ob raznovrstnih nesrečah, pa tudi v primeru potrebe po prvi pomoči. Skladno s širjenjem nabora nalog društvo tudi raste, tako je lani iz društva druge kategorije napredovalo v tretjo. To zahteva več znanja, opreme in tudi večje število operativnih gasilcev. »Z zagotavljanjem kadra za zdaj nimamo težav,
saj imamo v naših vrsta kar 35 operativnih gasilcev. Res pa je, da si želimo,
da bi se nam pridružili tudi novi, mlajši člani. Zavedamo se, da je biti gasilec
odgovorna naloga. Gasilstvo od vsakega posameznika namreč zahteva nenehno izobraževanje, sodelovanje in
tisto nekaj več – pripravljenost pomagati drugemu. Vemo, da je takšnih Makolčanov še precej, zato upamo, da se
kmalu vidimo,« je povedal predsednik
društva Vinko Kunej, ki mu je zbor gasilcev ponovno podelil zaupanje za vodenje društva za nadaljnjih pet let.
Da je društvo rastlo, so Makolčani skrbeli tudi s posodobitvijo opreme. Leta

2000 so v Makole pripeljali novo tovorno vozilo MAN s 4000-litrsko cisterno. Štiri leta po nakupu gasilske cisterne so društvo obogatili s kombiniranim vozilom Iveco, ki ga v največji meri uporabljajo za gašenje gozdnih
požarov in odzivanje na manjše intervencije. Pred devetimi leti pa so krstili še novo motorno brizgalno rosenbauer in vozilo za prevoz moštva ter razvili nov društveni prapor, na katerem
se bohotijo grb Občine Makole, zavetnik gasilcev sv. Florjan in vinska trta.
Ker pa se vsa oprema dotraja in ker se,
kot omenjeno, zaradi dodatnih nalog
povečuje tudi potreba po dodatnem
orodju, so makolski gasilci že pred leti
izrazili željo po novi cisterni s podaljšano kabino in več prostora za orodja.
Ta želja pa je od njih najprej zahtevala
ureditev infrastrukture, obstoječa garaža bi bila namreč prenizka za morebitno novo vozilo.
In tako so v jeseni 2015 zasadili prvo
lopato, letos pa bodo že krstili novo garažo. »Najprej smo si morali zagotoviti zemljišče, nato pa smo člani poprijeli za delo in s pomočjo občine ter številnih donatorjev, sponzorjev, dobrih
ljudi začeli graditi. Nismo pa le postavili nove garaže, kamor bomo lahko
shranili orodje in opremo, temveč tudi
novo stanovanje, ob tem pa smo toplotno izolirali še celoten dom, saj smo

Vinko Kunej – predsednik Prostovoljnega
gasilskega društva Makole
uredili novo fasado.« Garaža je zgrajena in sedaj
čaka na novo pridobitev. »Z občino pogovori glede
nakupa cisterne potekajo, upamo, da nam bo projekt čim prej uspelo realizirati.«
Temelj gasilstva pa je seveda tudi druženje. »Gasilke in gasilci se redno udeležujemo prireditev v
okviru Gasilske zveze Slovenska Bistrica, naša ekipa prve pomoči je na nedavnem regijskem tekmovanju ekip prve pomoči v Slovenski Bistrici dosegla
odlično peto mesto, ponovno pa vzpostavljamo aktivnosti na področju dela z gasilsko mladino, saj so
ravno mladi temelj za razvoj društva,« je še povedal predsednik PGD Makole Vinko Kunej, ki si želi
plodnega in tvornega sodelovanja članov in članic
tudi v prihodnje.
Mojca VTIČ

Materni jezik je
največja dota,
ki smo jo dobili
od svojih prednikov.
Anton Martin Slomšek
Gasilci so tudi skrbni gospodarji
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19. GRAJSKO OCENJEVANJE VIN
Vino je enkraten, zelo plemenit in imeniten pridelek. V njem odsevajo naravne danosti od porekla, zemlje, rastišča, lege, naklona, vremenskih razmer in sortnih značilnosti. Pa tudi ves trud in delo, ki ga opravi vinogradnik v vinogradu, od rezi do trgatve. Nenazadnje je tu še kletar – enolog, ki poskrbi za vsa dela v kleti, od mošta pa vse do dozorelega vina. Za pridelavo
dobrega vina je treba vložiti ogromno energije in naporov. Pomembno je, koliko znamo to ceniti.
Pisalo se je leto 2000, ko smo v Makolah s pomočjo občine priredili prvo Grajsko ocenjevanje vin v gradu Štatenberg. Na
prvem ocenjevanju prereza letnika, kot ga
tudi poimenujemo, so sodelovala tri društva (Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica). Leta 2002 so se pridružili vinogradniki

iz Oplotnice, leta 2004 še iz Slovenskih
Konjic in Studenic. Na letošnjem ocenjevanju so se nam pridružili še majšperški vinogradniki.
Gre za ocenjevanje, kamor si povabljen s
strani posameznega društva. Na dosedanjih ocenjevanjih je bilo največ vzorcev prinesenih leta 2010 v Studenice, in sicer 107.
Najvišje ocenjeno vino je bilo laški rizling
suhi jagodni izbor vinogradnika Franca Kolarja z oceno 19,84 točke leta 2005. Leto
2012 pa se ponaša z najvišjo povprečno
oceno, ki je znašala 18,64 točke.
Letos smo v Makolah s pomočjo občine
priredili 19. ocenjevanje v gradu Štatenberg. Za ocenjevanje se je zbralo 78 vzorcev, 60 normalne trgatve in 18 predikatov.
Komisija v sestavi Anton Vodovnik, Darja
Bovha, Anja Hohler, Jože Jesenek, Edi

Št. vzorca

Vinogradnik

Vinorodni okoliš

Vrsta vina

0
56
34
5
76
1
12
47
11
3
69
6
51
2
9
4
10
36
77
58

Priimek in ime
Vinogradništvo Kolar
Dragica, Jože Rak
Ervin Kropf
Vina Kropec 2012
Hinko Pušaver
Beno Zager
Družina Gaber
Zinka Zager
Erik Kopše
Marjan Kobale
Franci Rojs
Franc Lešnik
Špela Pušaver
Stanko Rak
Gašper Kopše
Milan Sternad
Franc Lešnik
Vina Gregorič
Vinogradništvo Krošl

Nulti vzorec
Makole
Makole
Makole
Slovenska Bistrica
Makole
Studenice
Poljčane
Poljčane
Makole
Slovenske Konjice
Makole
Poljčane
Makole
Makole
Makole
Makole
Studenice
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice

zvrst
laški rizling
sauvignon
laški rizling
renski rizling
laški rizling
rumeni muškat
beli pinot
beli pinot
laški rizling
sauvignon
laški rizling
modri pinot
sauvignon
renski rizling
sauvignon
laški rizling
sauvignon
sivi pinot
sauvignon
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Jug, Janko Polajžer in Beno Zager je ocenila vse vzorce in tako bomo podelili 5 velikih
zlatih diplom, 68 zlatih in 5 srebrnih diplom. Povprečna ocena ocenjevanja je znašala18,41 točke, povprečna ocena normalnih trgatev 18,24 točke in povprečna ocena
predikatov 18,95 točke. Najvišjo oceno
je prejelo vino laški rizling SJI Vinogradništva Kolar, in sicer 19,68 točke.
Na nasmejanih obrazih se je videlo zadovoljstvo vinogradnic in vinogradnikov, ko
smo na koncu prisluhnili povzetku ocenjevanja predsednika komisije Antona Vodovnika, ki je prizadevanja vinogradnikov
pohvalil in posebej poudaril, da je za kvaliteto vin ocenjevanje velikega pomena. Prisotne je pozdravil tudi župan občine Makole Franc Majcen.
Tekst in foto: Hinko PUŠAVER

Vrsta
trgatve
n
sji
sji
sji
lv
ji
ji
ji
ji
ji
i
i
i
pt
pt
pt
pt
i
n
pt

Ostanek slad.
(BX)
40,0
36,0
26,0
35,0
21,5
18,0
21,0
21,0
18,0
15,0
16,0
10,9
11,6
12,5
12,0
12,0
13,0
7,2
14,0

Povprečna
ocena
17,96
19,68
19,62
19,50
19,30
19,10
19,08
19,08
19,04
19,00
18,84
18,70
18,62
18,60
18,58
18,58
18,54
18,52
18,44
18,44
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Št. vzorca

Vinogradnik

Vinorodni okoliš

13
22
20
62
19
65
78
66
57
33
39
17
48
55
67
50
21
26
54
72
60
63
15
14
45
46
53
31
64
27
29
74
37
18
38
41
35
42
43
16
71
61
7
44
70
30
24
40
32
49
68
25
73
8
28
23
75
59
52

Vida, Janko Jevšinek
Vinska klet Kvas
Vinska klet Kvas
Vinogradništvo Kalšek Podgrajšek
Vinska klet Kvas
Štefan Pavlič
Vina Gregorič
Polh-Prah
Vinogradništvo Krošl
Vinogradništvo Plajnšek
Družina Bohak
Danilo Lubej
Družina Poslek
Vinogradništvo Kolar
Polh-Prah
Franc Rap
Vinska klet Kvas
Igor Zajšek
Družina Pahole
Slavko Kobale
Stanka, Franc Černec
Vinogradništvo Klokočovnik
Danilo Lubej
Vida, Janko Jevšinek
Družina Klančnik
Družina Marguč
Družina Pahole
Peter Bezjak
Urban Skale
Rado Rodošek
Marko Bezjak
Vina Vehovar
Jurij Veilguni
Stanislav Pišotek
Družina Vacac
Anica, Janko Polajžer
Nada Sagadin
Karel Tancer
Družina Kušter
Danilo Lubej
Slavko Kobale
Vinogradništvo Kalšek Podgrajšek
Ivan Skledar
Aleksander Šmid
Marjan Kobale
Marko Bezjak
Zdravko Krošel
Tomaž Marzidovšek
Vinogradništvo Plajnšek
Družina Poslek
Jože Tominšek
Franci Širovnik
Vinogradništvo Celcer
Anka Gorjanc
Mirko Vedlin
Vladimir Globovnik
Vina Kropec
Stanka, Franc Černec
Družina Hribernik

Oplotnica
chardonay
Oplotnica
zeleni silvanec
Oplotnica
sauvignon
Slovenske Konjice
sauvignon
Oplotnica
traminec
Slovenske Konjice
chardonay
Slovenska Bistrica
kerner
Slovenske Konjice
sauvignon
Slovenske Konjice
sauvignon
Majšperk
traminec
Studenice
rumeni muškat
Oplotnica
beli pinot
Poljčane
beli pinot
Makole
kerner
Slovenske Konjice
laški rizling
Poljčane
kerner
Oplotnica
kerner
Majšperk
rumeni muškat
Poljčane
rumeni muškat
Slovenske Konjice
laški rizling
Slovenske Konjice
laški rizling
Slovenske Konjice
kerner
Oplotnica
rumeni muškat
Oplotnica
muškat ottonel
Poljčane
laški rizling
Poljčane
kerner
Poljčane
sauvignon
Majšperk
traminec
Slovenske Konjice
renski rizling
Majšperk
renski rizling
Majšperk
sauvignon
Slovenska Bistrica
rumeni muškat
Studenice
rumeni muškat
Oplotnica
zvrst
Studenice
rumeni muškat
Makole
muškat ottonel
Studenice
laški rizling
Poljčane
beli pinot
Poljčane
rumeni muškat
Oplotnica
laški rizling
Slovenske Konjice
rumeni muškat
Slovenske Konjice
modra frankinja
Makole
sauvignon
Poljčane
renski rizling
Slovenske Konjice
muškat ottonel
Majšperk
muškat ottonel
Makole
rumeni muškat
Studenice
laški rizling
Majšperk
sauvignon
Poljčane
renski rizling
Slovenske Konjice
kerner
Majšperk
zvrst
Slovenske Konjice
rumeni muškat
Makole
rumeni muškat
Majšperk
laški rizling
Oplotnica
modra frankinja
Slovenska Bistrica
penina laški
Slovenske Konjice
modra frankinja
Poljčane
modra frankinja
Povprečje NT 18,24
Povprečje predikati 18,95
Povprečna ocenjevanje 18,41
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Vrsta vina

Vrsta
trgatve
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ostanek slad.
(BX)
9,8
10,0
9,0
8,0
9,0
8,0
8,5
9,0
9,2
7,2
6,8
7,6
8,4
10,0
8,5
7,5
8,0
9,6
7,4
8,5
8,0
8,8
8,0
10,0
7,5
8,0
7,7
9,2
8,5
8,6
7,8
8,5
9,5
8,7
9,0
10,0
9,0
8,0
8,0
7,5
8,7
6,0
10,5
7,0
9,5
6,5
9,0
7,5
6,5
7,2
7,0
7,8
8,5
9,5
7,0
6,2
6,2
7,0

Povprečna
ocena
18,34
18,34
18,34
18,34
18,34
18,32
18,32
18,32
18,32
18,32
18,32
18,30
18,30
18,30
18,30
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,26
18,26
18,26
18,26
18,24
18,24
18,24
18,24
18,24
18,24
18,24
18,24
18,24
18,22
18,22
18,22
18,20
18,20
18,20
18,20
18,20
18,20
18,18
18,16
18,16
18,16
18,16
18,14
18,14
18,12
18,12
18,10
18,10
18,10
18,08
18,06
18,04
17,92
17,92
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KUHARSKI TEČAJ
25. maja so imele članice Društva gospodinj Makole v lovskem domu na Štatenbergu kuharski tečaj, in sicer peko peciva. Vodja tečaja je
bila članica društva Klavdija Kodrič. Pod njenim vodstvom so prisotne spoznale postopke in način dela pri peki princesk, delale so čokoladne mascarponejeve kocke in jaffa rezine. Predsednica društva Vida Krapše pa je prikazala peko madžarice.
Nad izvedbo tečaja in izdelki so bile navdušene vse tečajnice. Sklenile so, da bodo še večkrat izvedle kakšen tečaja v okviru društva in tako
prenašale znanje in izkušnje druga na drugo.
Pecivo so ponudile tudi slikarjem, ki so ustvarjali na lovskem domu na temo lovstva v okviru sedemdesetletnice LD Makole. Zanje so
pripravile zajtrk, kosilo in večerjo. Vsi so bili navdušeni nad dobrotami, ki so jih pripravile in prijazno postregle.
Foto: Kristina Jančič
Nada ŠKET

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, ŠPORT
IN TURIZEM MA-KOLE
Božičkovanje
Otroci so naše največje bogastvo. Pravljice in pravljični liki pričarajo otrokom iskrice v očeh. Neprecenljiva je otrokova razlaga pravljice, zato je potrebno otrokom in
seveda tudi mladim po srcu dopuščati, da
pravljice doživljajo in berejo. Res je Božiček komercialni izdelek podjetja Coca Cola,
vendar je najbolj razširjen pravljični oziroma mitološki lik na svetu. Otroci v njem vidijo dobrega moža, ki jih obdari, četudi so
malo nagajivi. Priznajmo si, da tudi nam
odraslim godijo darilca pod jelko, ki jih za
božič z vso vzhičenostjo skupaj z otroki odpiramo. Na žalost smo v takih časih, da je
socialna stiska marsikomu potrkala na vrata in nekateri si ne morejo kupiti osnovnih
potrebščin, kaj šele darila. Zato smo se v
Zavodu Ma-kole odločili, da bomo organizirali »BOŽIČKOVANJE V MAKOLAH« za
vse otroke v občine Makole. Darila, ki smo
jih razdelili otrokom od 0 let do zaključka
Junij 2018

osnovne šole, so bila brezplačna. Dogodek
je sijajno uspel, saj je po darilo prišlo 250
otrok od 290. Plesali in peli smo vse do devete ure zvečer. Staršem smo pogreli s kuhanim vinom, otrokom pa s čajem. Seveda
je darila razdelil Božiček in za vsakega imel
skrit še kak bonbon. Ostanek daril smo podarili varni hiši in kriznemu centru na Ptuju. Se vidimo tudi drugo leto.

Prireditev ni bila naravnana dobičkonosno. Zavod bo tudi pri naslednjih projektih
deloval v dobrobit kraja in krajanov občine

Makole. Upamo le na podporo občine, podjetnikov v občini in širše ter podporo krajanov.
Hvala sponzorjem za pomoč pri izvedbi
lanskega božičkovanja: Helij, d. o. o., Kropec, s. p., Bar Lovrek, IRTIS, d. o. o., Občina Makole, GT 243, d. o. o., Gostinstvo
dvorec Štatenberg, IREL, d. o. o., Ograje
Dečman, OŠ Makole, Makoter, d. o. o., Okrepčevalnica Zelena dolina, Europark Maribor, Mitja Medved (konji-kočija), Milan
Sternad (foto), Sabina Plavčak in Martin
Kovačič (vino).
Beno TOPLAK
Ustvarjalnice
Ljudje radi kaj ustvarimo sami, a je tega
vse premalo. Še vedno nam je enostavnejše oditi v trgovino in kupiti pripomoček za
gospodinjstvo, darilo za prijatelja, stojalo
za gumice … Na internetu kroži veliko posnetkov, ki prikazujejo, kako si lahko sami
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izdelamo koristne in uporabne stvari ali pa
okrasek, ki nam polepša dom. Ko se hočejo
tega lotiti otroci, starši nimamo časa, da bi
jim pomagali, ali nimamo materiala, pa vse
bomo popackali, pa tudi da se nam ne. Zato
bi Zavod Ma-kole rad pomagal otrokom, ki
imajo ideje in radi ustvarjajo.
Že samo ime projekta Ustvarjalnice pove,
da se bomo ukvarjali z ustvarjanjem. Izdelovali bomo uporabne predmete in darila iz
odpadnih materialov. V šolskem letu bomo
izdelali 15 do 20 različnih izdelkov. Nekaj
izdelkov bo zastavljenih z naše strani, ti se
bodo navezovali na praznike, letni čas ter
kulturno in naravno dediščino našega kraja in širše okolice. Za preostalo pa bomo na
začetku zbrali predloge in naredili načrt za
izdelavo le teh. Izdelovali bomo predvsem
izdelke, ki so predstavljeni na facebooku in
na youtubu, ki jih otroci ne zmorejo sami
izdelati in nimajo primernega prostora in
vodstva za izdelavo.
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od
1. do 5. in od 6.do 9. razreda, ki bi radi še
dodatno razvili svoje ročne spretnosti, saj
bomo rezali, lepili, barvali, zabijali, žagali,
šivali in še kaj. Naučili se bomo izdelovati
in brati načrte.

Ustvarjalnice bomo imeli po opravljenih
šolskih obveznosthi ali pa v poznem popoldanskem času. Dobivali se bomo enkrat
na štirinajst dni po dve šolski uri od konca septembra do konca maja. Pri težjih projektih bomo aktivirali tudi prostovoljne
podpornike zavoda.
Materiali, ki bodo na voljo: škarje, lesna
lepila, lepilne pištole in vložki, spenjalniki, svinčniki, akrilne barve, voščenke, olfa
nožki, kladiva, žeblji. Material, ki ga bodo
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priskrbeli otroci sami ali pa ga bo priskrbel
zavod: kartoni, plastenke, prazne pločevinke, prazni in očiščeni tetrapaki, blago, ki ga
ne potrebujejo, lahko tudi od oblačil, ki jih
ne uporabljajo več. Ustvarjalnice so za udeležence brezplačne.

Za materiale, ki se kupijo, bo poskrbel Zavod Ma-kole, ki bo denar črpal iz lastnih
sredstev in razpisov. Mentorstvo je prostovoljno.
Utrinki
24. marca smo organiziral velikonočno delavnico v začasnih prostorih zavoda v Starem Gradu 29. Ustvarjali smo marmorirana jajčka, gnezdeca zanje ter ptice iz volne. Naredili smo več kot 200 marmoriranih jajčk in več kot 70 ptičev. Delavnico je
obiskalo staro in mlado, vsi smo iskali otroka v sebi in navdih za novo kreacijo. Takšna
druženja so za kraj in ljudi pozitivna, zato
pozdravljamo vsa društva, ki imajo podobne delavnice.

Ob koncu šolskega leta smo imeli v prostorih OŠ Makole še zadnjo delavnico. Času
primerno smo ustvarjali čustvenčke za
igro in razvedrilo. Dobili se bomo spet v začetku novega šolskega leta. V času počitnic
pa bomo organizirali nekaj ustvarjalnic na
dvorcu Štatenberg in v Makolah. Informacije bodo objavljene na spletni strani Zavoda Ma-kole, na Facebooku Ma-kole in od
ust do ust. Pa veselo na počitnice.
Klara TOPLAK
Smeh je pol zdravja
V nedeljo, 18. marca, je naš zavod gostil v
domu krajanov dramsko skupino KUD Lojzeta Avžnerja iz Zgornje Ložnice pri Slo-

venski Bistrici. Zaigrali so veseloigro Zakonci stavkajo. Pred predstavo so nam
obljubili smeh in dobro voljo in vse njihove napovedi so bile uresničene. Po uvodnem nagovoru gospe Rozike Ozimič, njihove »šefice«, so s predstavo pričeli in nasmejali še tako zahtevnega obiskovalca. Zakonci stavkajo je ena lepših veseloiger, kar sem
jih kdaj gledal. Prikazuje, kako se je odvijalo življenje na vasi nekaj desetletij nazaj in
kako lahko »luštna kelnarca« zbudi še tako
zaspano vas. Tako kot danes so že takrat
moški radi šli po opravljenem delu v gostilno in ob kozarcu ali dveh rujnega vina
poklepetali s sokrajani. Takrat ura prehitro mine. Žene prihod mož domov pričakajo
z malenkost dvignjenim tonom glasu, ker
ne razumejo, da se več kot polovico vaškega posla sklene v gostilni. Igra je bila odlično odigrana, čar so ji dali tudi kostumi in
narečni govor.

Obiskovalci so bili navdušeni nad igro, mi
pa smo jim zagotovili, da bomo naslednje leto spet gostili KUD Lojzeta Avžnerja z novo komedijo. Glede števila gledalcev smo zadovoljni, čeprav bi osebno rad
videl več ljudi, ki so tako ali drugače povezani s kulturo na našem območju. V Makolah imamo nekaj društev, ki za praznike ali ob posebnih priložnostih organizirajo prireditve, na kar smo lahko ponosni.
Vendar pa menim, da je to premalo. V nekajletni plan si je Zavod Ma-kole zadal, da
bomo gostili razne dramske sekcije, saj je
potrebno dvigniti nivo kulture, ljudem pa
je odrske deske najlaže približali s komedijo. Naša prizadevanja niso dobičkonosno naravnana, imamo le željo, da se v našem domu krajanov začne več dogajati na
področju kulture.
Beno TOPLAK
Študijski krožek – Ujeto v objektiv
Študijski krožki so neformalna oblika izobraževanja, ki združujejo ljudi z različnimi interesi, predznanji, različnih starosti, različnih želja in idej. Prisluhniti moraJunij 2018
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mo vsaki želji in ideji in jo poskusiti uresničiti, vpeljati v lokalno skupnost in deliti z
ljudmi. Fotografija nas spremlja na vsakem
koraku in je postala vsakdanjik v življenju.
V naši skupnosti se je pojavila želja po več
znanja o fotografiranju, po izboljšanju fotografij, po izbiri pravega motiva.
V študijskem krožku se udeleženci medsebojno učijo, se spoznavajo, si pomagajo in
imajo oseben pristop k nalogi. Saj več glav
več ve in več zna. Vsak od udeležencev že
ima nekaj predznanja na določenem področju in s tem pripomore k celovitemu podajanju informacij in znanja.
V našem kraju imamo odličnega fotografa,
ki je v lanskem letu izdal že tretjo knjigo s
fotografijami domačega kraja, običajev, ljudi, družin in narave. Pri tem se nam je porodila ideja, da bi lahko izkoristili njegovo znanje in znanje še drugih fotografskih
mojstrov, in tako razširili obzorja amaterskim fotografom, da bi lahko pridobljeno znanje uporabljali sebi in širši javnosti
v prid. Pogovor s prijatelji nam je povedal,
da bi radi več vedeli o fotografiranju, iskanju motivov in realizaciji le teh. Lokalno bi
radi izpopolnili ali pridobili veščine dobrega fotografa.
S študijskim krožkom Ujeto v objektiv želimo spodbuditi sodelujoče k spoznavanju
fotografiranja v različnih situacijah. Mesečno se bomo lotili različnih tem povezanih z letnimi časi, prireditvami, naravnim
in kulturnim bogastvom, iskanju detajlov
in različnih zanimivih motivov v naši bližini. Ob tem nam bodo različni gostje, fotografski mojstri, pomagali pri izbiranju fotografij, pri razlagi vidika fotografij. Medsebojno bomo pregledali fotografije in
predstavili različne vidike fotografiranja.
Obrazložili bomo, kako se fotografira detajle, skupine, poroke, stavbe, ljudi, pokrajine, in če bo imel kateri od udeležencev še
kakšno idejo, jo bomo raziskali. Raziskali
bomo možnost prijave na različne foto natečaje in kako poteka priprava na foto natečaj. Na vsakem srečanju bomo pregledali
nastale fotografije in izbrali primerne fotografije za različne foto natečaje. Ob koncu
krožka bomo izmed vseh izbrali po dve fotografiji od vsakega udeleženca in jih prijavili na natečaje. Spremljali bomo tudi foto
natečaje in sproti prilagodili teme fotografiranja. Obiskali bomo vsaj eno fotografsko
razstavo in jo analizirali. Zaključili bomo
tako, da bomo iz izbranih fotografij postavili razstavo.
Klara TOPLAK, Milan STERNAD
Junij 2018

Ponovno po 55 letih – Postavitev majskega drevesa in druženje
Pred več kot petdesetimi leti so krajani današnjih občin Makole in Majšperk pred
cerkvijo svete Ane okrasili najbližjo smreko, zakurili kres ter z vaškim muzikantom
plesali in peli pozno v noč. Žal je ta običaj z
leti zamrl in odšel v pozabo. V Zavodu Ma-kole smo se odločili, da ga bomo obudili.

Cerkev svete Ane leži na meji med občinama Makole in Majšperk, med vasema Stari
Grad in Stoperce. Cerkev ima velik pomen
za okoliške prebivalce, zato je bila organizacija projekta toliko bolj zahtevna. Prvega maja smo s krajani postavili mlaj, ki je
meril v višino 21 metrov, nato pa z ansamblom Udar peli in plesali do jutra. Vseh
skupaj nas je bilo nekoliko manj kot 300 in
prišli smo do zaključka, da dogodek naslednje leto ponovimo. Lepo je bilo videti pomenkovanje med sosedi, ki se zaradi današnjega tempa življenja zelo poredko vidijo. Druženje in postavitev mlaja je bilo velikega pomena za ljudi. Ob vsakem stisku
roke in spodbudnih besedah za idejo in organizacijo prireditve dobivamo vedno večji zagon za drugo leto. Potrebno je omeniti, da nam je že letos veliko vaščanov ponudilo pomoč za drugo leto pri organizaciji,
ko bomo naredili več še na kulturnem področju, vključevali bomo …, pa naj ostane
skrivnost do drugega leta.
Da smo prireditev lažje speljali, so nam pomagali PGD Makole, PGD Stoperce, Zdravko Kolar, lastnika zemljišč gospod Pridigar in gospod Sledič, Dvorec Štatenberg
– Peter Kociper, s. p., Damjan Iršič, IRTIS, d. o. o., Denis Berglez, s. p. – Lovrek,
Ivan Plavčak, s. p., Marjan Verdnik. Zahvala tudi ansamblu Udar za lep glasbeni večer. Zahvalili bi se radi vsem, ki so kakor
koli pomagali, da je prireditev uspela. Našim podpornim članom pa samo: Kapo dol!
Se vidimo drugo leto!
Predsednik Zavoda Ma-kole
Beno TOPLAK

Foto: Tineja Murko

Občina Makole
Makole 35, 2321 Makole
Telefon: (02) 802 92 00
Fax: (02) 80 29 250
E-pošta: obcina@obcina-makole.si
Spletna stran: www.obcina-makole.si
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PO POTI FORMA VIVE MAKOLE V NOVO
OBDOBJE
Pozdravljeni, dragi umetniki in ljubitelji umetnosti in kulture nasploh, občudovalci narave in njenih lepot. Podajmo se skupaj na pot
znamenite in edine takšne na svetu, kar 10 km dolge Poti Forma viva
Makole. Sprehod naj bo kratek, kolikor se sploh da strniti 16 let garaškega dela, polnega nepredvidenih situacij in borbe po ohranjanju in
nadaljevanju.
Tako je, leta 2003 je bilo rojstvo te poti polno negotovosti in vprašanj, skoraj brez vsakršne finančne podpore, z odobravanjem in tudi z
nasprotnimi mnenji. Vendar so z vztrajnostjo in zagnanostjo prišli lepši časi, pričela je prevladovati pozitivna energija, ki smo jo predvsem
mi, peščica zanesenjakov v organizacijskem odboru, najbolje začutili.
Nastajala so vedno boljša in boljša umetniška dela. In pomislite, sledila je nagrada. Ves naš trud se je zgodovinsko zabeležil ob 10. obletnici
Mednarodnega kiparsko slikarskega simpozija Forma viva Makole, ko
smo s pomočjo mlade Občine Makole in njenega prvega župana Alojza
Gorčenka ter Zadruge Las leta 2012 izdali dragoceno monografijo Po
poti Forma vive Makole. In kdo nam je tisto in nadaljnje obdobje vse
do februarja 2018 najbolj pomagal, nas vzpodbujal in nas hrabril? To
je bil naš neumorni in predani član organizacijskega odbora simpozija, naš veliki prijatelj, žal letos preminuli novinar in urednik medijskega pokrovitelja vseh simpozijev Tednika Panorama, Bojan Sinič. Tako
letos nadaljujemo projekt tudi v spomin na Bojana s simboličnim pomenom » BREZ BOJANA ZA BOJANA«.

O preteklem letu
Sledilo je obdobje po 10. obletnici vse do danes. To so bila najtežja obdobja naše znamenite poti. Iz leta v leto smo se borili za njen
obstoj, njeno nadaljevanje. Vedeli smo, kaj to pomeni za občino, za tukajšnje prebivalce in seveda za njihove potomce. Kljub težavam, predvsem skromni finančni podpori, smo presegli meje svoje zmogljivosti. Nastajala so dela, ki imajo danes zavidljivo umetniško vrednost.
Umetnine kiparjev, ki so ustvarjali tukaj, lahko zasledimo tudi po drugih evropskih in svetovnih večjih mestih in trgih. Ustvarili smo blagovno znamko Makol in odprli pot v razvoj kulturnega turizma. Forma viva Makole je danes poznana med umetniki skoraj po vsem svetu, ima veliko veljavo, vendar čutimo, da ima kot paradni konj v razvoju kulturnega turizma v Makolah premalo podpore in spoštovanja. Pojavlja se vprašanja, koliko je do danes vloženega v ta naš projekt? Odgovor je na dlani, saj je samo material, ki je v skulpturah, skoraj trikrat več vreden, kot ves dosedanji vložek občine v ta projekt. Da ne govorimo o umetniški vrednosti, prepoznavnosti in pomembnosti, ki v
Makole privablja vedno več turistov prav zaradi poti, po kateri se danes sprehajamo.
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Pred nami je prelomnica nekega obdobja, ki jo leto 2018 prinaša s 16.
izvedbo kiparsko slikarskega simpozija v nekakšni novi obleki ali bolje rečeno v njeni spremenjeni obliki. Sosed najprej opazi, kaj se dogaja v njegovi soseščini. Ko ugotovi tudi pomembnost vrednosti in
ohranjanje tega, rad priskoči na pomoč z željo po sodelovanju. Tako
se v letošnje nadaljevanje vključujejo kar tri sosednje občine. Simpozij se je razširil na njihovo ozemlje in tudi tam se bodo odvijale kulturne prireditve in tudi tam se bo slišal zven kiparskega orodja. Dežno pri Makolah, Majšperk, Rogatec, Rogaška Slatina – to so kraji dogajanja 16. mednarodnega kiparsko slikarskega simpozija Forma viva
Makole 2018.
Kot novost v projektu je ustvarjanje male plastike, pri čemer se bo
v različnih materialih preizkusilo kar 11 kiparjev, pri slikarjih ostaja podobno kot vsa leta, skulpture večjih dimenzij pa bodo nastajale
v sosednjih občinah, v Majšperku in Rogatcu. Prav tako se bo tudi del
kulturnega programa preselil v sosednje občine, otvoritev simpozija v
Majšperk in zaključek v Rogaško Slatino. Osrednji dogodek, ustvarjanje male plastike 11 kiparjev in delo 21 slikarjev, pa bo v Parku skulptur na Dežnem, kjer bo tudi velika kulturna prireditev in predstavitev
vseh umetnikov. Že v avgustu pa se vključujemo v proslavljanje občinskega praznika občine Rogatec z otvoritvijo skulptur kiparja Francija
Černelča pred Muzejem na prostem.

Razgovor v Rogatcu
Podobno želimo nadaljevati tudi v prihodnje z željo, da v projekt vključimo poleg sosednjih občin tudi mladino – učence osnovnih in srednjih šol. Nekoč, v začetku te pravljice, je bila izražena želja, da simpozij postane projekt Dravinjske doline, v katerega bodo poleg Občine Makole vključene tudi druge občine. Morda so to letos že zametki
za uresničitev projekta. Županji Občine Majšperk dr. Darinki Fakin in
županu Občine Rogatec Martinu Mikoliču se zahvaljujem za izraženo
podporo in sodelovanju v letošnjem simpoziju.
Umetnike, ki letos prihajajo v Makole, lepo pozdravljam in jim zagotavljam, da bomo naredili vse, da se bodo pri nas dobro počutili in se
še kdaj vrnili. Vabim jih, da se sprehodijo po naši transverzali umetnosti, ki so jo ustvarjali umetniki in je del njihovega ustvarjalnega navdiha in je edinstvena na svetu. Naj umetnost v vsej svoji čistosti, videnju v bodočnost, ohranjanju sedanjosti, izločanju slabega in
videnju dobrega premaga vse tisto, kar ne sodi v naše življenje
in nam to, česar se ob rojstvu najbolj razveselimo, naredi lepo,
čisto in vredno!
Ivan DVORŠAK, predsednik organizacijskega odbora
16. mednarodnega kiparsko slikarskega simpozija
Forma viva Makole 2018
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MAKOLSKI FOLKLORNIKI SO USPEŠNI
Folklorna skupina Prosvetnega društva Anice Černejeve Makole je bila
zelo aktivna in uspešna. Na predvečer
sv. Treh kraljev so se koledniki folklorne skupine tudi letos podali na pot in
koledovali po vaseh občine Makole.
Bila je prijetna noč brez snega, kar je
neobičajno za trikraljevsko koledovanje. Začeli so na hribovitem predelu občine, pod Resenikom, in pot nadaljevali po zaselkih Starega Gradu, v
dolino Jelovca do Makol. Potem jih je
zvezda vodila preko Dravinje po dolini vse do Ložnice. S pesmijo, ki se je
razlegala po vaseh, so polepšali večer
mnogim družinam, jim zaželeli sreče
in vse dobro v novem letu. Noč je za
kolednike vedno prekratka, saj bi želeli še komu polepšati večer. Veseli so
vabila za naslednje leto.
Folklorni pevci in godci so bili tudi
letos na območnem srečanju pevcev
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
v Studenicah. Strokovni spremljevalec
srečanja Klemen Bojanovič je pohvalil
obe skupini, (dosegli sta oceno za regijski nivo kvalitete), in podal še nekaj napotkov, da bi bili nastopi še za-

FS Črešnjevec

FS Zgornja Ložnica
Junij 2018

nimivejši.
Na območnem srečanju odraslih folklornih skupin (občine Slov. Bistrica,
Poljčane, Makole, Oplotnica), ki je bilo
letos v domu krajanov v Makolah, so
sodelovale folklorne skupine iz Črešnjevca, Keblja, Zornje Ložnice, Tinja,
Poljčan in Makol. Makolska folklorna skupina se je predstavila z odrsko
postavitvijo »Couprnce so ga zmeišale«. Predstavili so, kaj se lahko moškemu zgodi, če ga preveč popije in se pozno vrača domov, drugi dan pa ne ve,
kaj se mu je v resnici zgodilo. Gledalci so bili navdušeni nad njihovim nastopom. Strokovna spremljevalka srečanja Klavdija Žabot je na razgovoru z
vodji skupin pohvalila vse skupine in
njihove nastope: petje, glasbo, ples in
kostumsko podobo. Povedala je tudi,
da je to srečanje eno najboljših, kar jih
je letos ocenjevala. Pri makolski folklorni skupini je posebej izpostavila
odrsko igro in zanimivo predstavitev
dogodka s pesmijo, plesom in uporabo
noše. Makolska in poljčanska folklorna skupina sta dosegli oceno za regijski nivo kvalitete.

FS Tinje

FS Kebelj

Po nastopih je bila v domu
krajanov pogostitev za vse
nastopajoče z bogračem iz
gostilne Lesjak in ob sladicah, ki so jih pripravile
makolske folklornice. Ob
dobri kapljici in glasbi se
je druženje zavleklo pozno
v noč.
Poljčanska in makolska
folklorna skupina sta bili
izbrani za regijsko srečanFS Makole
je folklornih skupin, ki je
bilo v Dominikanskem samostanu na Ptuju.
Domača folklorna skupina je sodelovala tudi pri
rezi potomke stare trte pri
cerkvi sv. Lenarta. Pobrali so rojžje, se okrepčali s
krajčkom kruha in pogreli s
kozarcem makolčana. Pevci so zapeli, godci zaigrali,
tako da se je prilegel tudi
kakšen kifelj za likof.
Strokovni vodja folklorne Tamburaši Šmartno na Pohorju
skupine Franc SKLEDAR
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ŽUPAN POHVALIL MAKOLSKE PLANINCE
Planinsko društvo Makole je imelo v soboto, 24. februarja,
volilni občni zbor, kjer so predstavili svoje aktivno delo v
minulem obdobju. Društvo premore 132 članov, od tega več
kot polovico pomladka, kar je dobra popotnica za delovanje
makolskih planincev.
Gostilna Lesjak je bila skoraj pretesna za makolske planince, ki so
se zbrali na svojem zboru. Več kot tretjina prisotnih članov je izvolila novo predsedstvo. Jožica Kolar je ostala predsednica, Polonci Doberšek so zaupali mesto podpredsednice in blagajničarke, Cvetka Verbič vodi tajniške zadeva, člani UO so še: Mira Rojs,
Špela Pušaver, Edvard Kolar in Egidij Žnidar. V odborih so: Marjan Vantur, Beno Zager, Ivo Marčinkovič, Ivan Rojs, Drago Babšek
in Mira Sagadin.
Da je njihovo društveno delovanje zelo aktivno, je pohvalil makolski župan Franc Majcen in še dodal, da makolski planinci ne sodijo
samo med najbolj dejavna društva v Makolah, ampak daleč naokoli. V minulem letu so pripravili poleg odmevnih pohodov z vključitvijo praznovanja 250 let makolske župnije še 28 pohodov, od
tega največ v visokogorje. Odlika društva je, da nimajo razpršenih
izletov, kot je to v velikih društvih, ko ima vsak vodnik po navadi
na turi le nekaj svojih privržencev.
Ko smo sredi poletja vprašali enega izmed njihovih zelo aktivnih
planincev, Marjana Vanturja, zakaj toliko zahtevnih visokogorskih
tur, nam je odgovoril, da je to želja njihovih članov, da PD v svojih osmih letih delovanja obišče čim več naših vršacev. Res pa je

Zbor članstva PD Makole (Foto: E. Kolar)
tudi, da so priskočili na pomoč Polonci, ki se je izobraževala za višjo vodniško kategorijo – kakšna solidarnost! Pohvalno je tudi delovanje mladih v OŠ in v vrtcu. Markacisti imajo dve označeni in
eno neoznačeno pot za občinski pohod, ki pa jo prav tako urejujejo.
Na zboru so podelili številna priznanja za prvopristopnike na slovenske dvatisočake, razen tega so v svoje vrste sprejeli dva nova
člana.
Marjan MALLY

PESTRA DRUŠTVENA DEJAVNOST
Matjažev zimski pohod na Peco
Tudi letos februarja smo se udeležili Matjaževega zimskega pohoda na Peco.

Jasmina Kolar, Mira Sagadin, Silvo Zanič,
Edvard Kolar, Ivan Rojs, Jožica Kolar in Mira
Rojs. (Foto: J. Kolar)
17. makolski pohod – tradicionalni
zimski pohod 3. februarja 2018
Vremenska napoved je bila resna. Snežilo je dan prej in v noči pred pohodom, bilo
je veliko novozapadlega snega. Nismo se
ustrašili vremena in ne zasneženih poti.
Že 17. smo odšli po makolskih gričih, po
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vzhodnem delu makolske meje s Stopercami. Tokrat nas je bilo 57 neustrašnih planincev iz različnih koncev Slovenije. Pohod
je uspel.
Na pohod smo krenili s prijaznimi besedami župana Franca Majcna, ki se je pohoda že velikokrat udeležil in je tudi član
društva. Pozdravila nas je tudi predsednica PD Jožica Kolar in predstavila smer ter
posebnosti zimskega pohoda, zasneženega
terena.
Zjutraj, kot že vsa leta, nas je v domači gostilni Lesjak čakal topel čaj in okusen krof
Grobinove pekarne iz Poljčan. Na pohod
sta s prijetnimi zvoki domače glasbe vabila muzikanta Tone in Dominik.
Lampreti so nas kljub bolezni v družini prijazno povabili pod streho, saj je spet snežilo, in nam ponudili dišečo kavico. Pri Grilovih v neposredni bližini cerkve sv. Ane
smo si postregli kruh iz krušne peči Andreja Kosarja. Zaseko in pijačo pri Metodu je
ponujalo naše društvo. Vse je pripravil Metod, nas prijazno sprejel v prijetno ogretem

prostoru v svoji „gurci“, kjer smo se ogreli
in se okrepčali. Ustavili smo se pri župnikovi kleti in v Kolarjevi kleti, druga skupina pa kot vsako leto pri Dvoršakovih in si
tokrat ogledala nov kratki film o 15-letnem
ustvarjanju Forma vive. Izkoristili smo priložnost in čestitali idejnemu očetu Forma
vive Ivanu Dvoršaku, ki so mu pred kratkim v Budimpešti podelili naziv „Vitez univerzalne kulture“. Običajno tri ure dolga
pot do sv. Ane je bila letos daljša in napornejša, ponekod je nastajala kar visoka (nad
30 cm) gaz v novozapadlem snegu.
PD Makole se zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri organizaciji uspešnega 17. pohoda, posebej še sponzorjem: Občini Makole z županom Francem Majcnom, Pekarni
Grobin, Gostilni Lesjak, Andreju Kosarju,
Društvu gospodinj Makole, Alojzu Purgu,
muzikantoma Tonetu Kidriču in Dominiku Vanturju, župniku Toniju Kmetu, Ivanu Dvoršaku z društvom Forma viva ter vinogradnikoma Metodu Grilu in Vladu Kolarju.
Junij 2018
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Zimska tura: Vrtača – 2181 m
Drugi najvišji vrh Karavank na meji s severno sosedo Avstrijo je poleti dokaj lahko dostopen, a žal nekoliko manj obiskan.
Od planinskega doma na Zelenici je lepa
pot, mestoma nekoliko izpostavljena, vrh
pa dosežete v dveh urah. Makolski planinci
smo Vrtačo v poletnem mesecu obiskali že
pred leti, sedaj pa smo si privoščili zimsko
turo, ki pa je primerna le za izjemne planince.

Zahteven zimski vzpon na Vrtačo: Mira Sagadin, Nada Marguč in Edvard Kolar (Foto:
Božo Flis)
Jasna in sončna sobota, 7. aprila 2018. Z
osebnim avtomobilom smo se odpeljali
proti idilični zimski Gorenjski. Ko smo se
pričeli vzpenjati z Ljubelja proti Zelenici, je
bil velik del poti še globoko pod snegom.
Pri jutranjem vzponu smo na naši levi opazovali Begunjščico, njen vrh je bil obsijan
s prvimi sončnimi žarki. Na Zelenici je bil
krajši počitek. Skozi Suho rušje ni bilo nobenih težav z orientacijo, saj je bila smučina globoko vrezana v sneg.
Na primernem mestu smo si nadeli dereze,
da je naš vzpon potekal varneje. Ob vsaki
priložnosti smo občudovali zimsko alpsko
pokrajino.
Zimska tura na Rinke - Kranjska Rinka – 2453 m
Prejšnji teden je bili prelepo na Vrtači, da bi
sedaj ob tako lepem vremenu sedeli doma.
Spet nas je čakala jasna, sončna in topla sobota, 14. aprila 2018. Iz Makol smo se odpeljali proti zimskim Kamniško-Savinjskim Alpam. Pet nas je štartalo v bližini tovorne žičnice, ki pelje na Kokrško sedlo, mi
smo se usmerili proti severu na neoznačeno pot čez Žmavčarje. Do izstopa iz gozda je bila pot kopna, to smo z lahkoto premagali. Potem smo se nekaj časa trudili po
snegu brez derez. Ob prvi kopnini smo si
nadeli dereze in prijeli za cepine, tako smo
se varneje vzpenjali. Odpiral se nam je
pogled na bele s snegom prekrite gore – čudovito.
Junij 2018

Sam vzpon je potekal direktno, ne mimo
bivaka pod Skuto, zato je bil kondicijsko
naporen. Sonce je že ob enajstih močno
pripekalo, sneg je postajal mehkejši.

Spust naše skupine z Rink (E. Kolar) mimo
bivaka pod Skuto (B. Flis)
Posamezno smo osvojili Koroško, Kranjsko
in Malo Rinko, razgled po okoliških vrhovih je bil čudovit. Bilo je zelo toplo, med
drugim smo opazili, kako se je s Skute vsipal in zgrmel plaz snega v dolino. Zanimivo
je bilo opazovati, kako so se z vrha spuščali smučarji, ki so vidno uživali v smuki. Mi
smo se spustili do bivaka, kjer je bil daljši
počitek. Spust od bivaka je bil počasnejši,
bili smo previdnejši, saj se je od močnega
sonca ponekod že globoko udiralo v sneg.
Tura je bila nepozabna in nekaj posebnega.
Pohod in piknik – 26.5.2018
Prav veselo in zanimivo je bilo na zadnjo
soboto v maju, na pohodu po Štatenbergu.
Mira nam je pokazala pot, po kateri je hodila še kot šolarka. Sledil je zabaven piknik
na Brdu, pri Polonci in Silvu, ki sta prava
organizatorja za take prireditve. Ponudbo
je sprejel tudi muzikant Toni Kidrič iz Novak, kadar koli ga pokličemo, vedno pride,
zelo smo mu hvaležni.

Športna in seveda tudi planinska družina
Zanič, Doberšek – naši upi za prihodnost
(Foto: M. Mally)
Snežnik – 1797 m
Snežnik, ki se s svojim koničastim vrhom
dviguje nad temnimi notranjskimi gozdovi, je še dolgo spomladi bela gora, pokrita s
snegom in zato še bolj vidna skoraj z vseh
koncev Slovenije.

Pogled na Snežnik (Foto: E. Kolar)
Zbrali smo se na lepo drugo junijsko nedeljo in se odpeljali proti skoraj 250 km oddaljenim Sviščakom, kjer je planinski dom.
Tu je eno izmed izhodišč pešpoti na Snežnik. Cesta od Ilirske Bistrice do Sviščakov
je večinoma speljana skozi temne notranjske gozdove in je na nekaterih mestih zelo
poškodovana, še slabša je na drugi strani
Snežnika preko Mašuna do gradu Snežnik
in do Loške doline proti Cerknici. Blatna,
muljasta, gramozna cesta je sicer zaprta, ni
vzdrževana, vidni so večji gozdni posegi,
tako da se z avtomobilom le s težavo prebiješ do gradu. Na ogledni turi smo se odločili, da v soboto ne ponovimo te »adrenalinske« vožnje. Ko smo se vrnili do avtomobilov s Snežnika, smo se obrnili in nadaljevali
vožnjo proti domu nazaj do Ilirske Bistrice,
po cesti, od koder smo se zjutraj pripeljali.

Veliki Snežnik in skupina zadovoljnih makolskih planincev (Foto: J. Kolar)
Pohod smo načrtovali po krožni poti po
razprostranem Snežniškem hribovju. Gozdna peš pot nas je vodila od Sviščakov
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po gozdni cesti, skozi jaso Grde drage in
najprej po markirani poti na Mali Snežnik, od tu pa smo se povzpeli na »goli« Veliki Snežnik. Bili smo navdušeni nad redkim
gorskim cvetjem in nad različnimi rastlinskimi pasovi v vrtačah. Gibali smo se namreč po delu snežniškega pogorja, ki je zaščiten kot botanični rezervat. Neverjetno,
v vrtačah, ki niso izpostavljene soncu, so še
debele zaplate snega, naš vodnik ga je takoj
izkoristil in se »odsmučal« na drugo stran.
Za skupino je bil to prav prijeten doživljajski in svojevrsten celodnevni izlet.
Jožica KOLAR
15. TABOR CICIBANOV PLANINCEV
IZ MAKOLSKEGA VRTCA
Že petnajstič smo predšolski otroci, cicibani planinci in njihove planinske mentorice
preživeli tri nepozabne dneve na Boču.
Mentorice smo pripravile zanimiv program. V nedeljo zvečer smo se spoznavali
in sklenili nova prijateljstva s cicibani planinci iz Slovenske Bistrice. V ponedeljek
smo šli na pohod do Formile in partizanske
bolnice, kjer smo otroke seznanile z legendo in našo zgodovino. Popoldan smo izvajali planinsko šolo (hoja v planinah, odnos
do narave, hoja v tišini, prva pomoč …) in
nabrali dračje za taborni ogenj. Ob tabornem ognju smo zaigrali in zapeli ob zvokih kitare Dušana Videčnika. V torek smo
se odpravili na pohod do planinske koče
Velikonočnica. Popoldan smo preživeli ob

igrah in spoznavanju ter nabiranju zelišč
(materina dušica, ranjak …).
Škratek Bočko nam je tudi letos pripravil
zaklad. V torek zvečer smo se morali precej potruditi, preden smo prišli do zaklada.
Vendar je bilo vredno.
V sredo dopoldan pa nas je čakalo pravo
presenečenje. Andrej in Filip iz Alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica sta
pripravila plezalni vrtec. Otroci so zelo uživali, čeprav so za podvig morali zbrati precej poguma. Hvala, Andrej in Filip.

olajšano. Še posebej se zahvaljujeva za pomoč gospe Miri Sagadin, ki je vse dni bila v
veliko pomoč otrokom na taboru.
Irena KAMENŠEK
V mesecu aprilu smo se podali na Boč. Bilo
je zelo zanimivo, saj smo si ogledali plezalno pot. Vodnik Edi, ki je usposobljen za vodenje po plezalnih poteh, nam je povedal,
kako moramo biti opremljeni za takšne
plezalne poti. Zaščitili smo se seveda z čeladami, saj je pod plezalno potjo nevarnost
padajočega kamenja.

Počitek (Foto: J. Kolar)
Planinski mentorici Špela Pušaver in Irena Kamenšek se zahvaljujeva vsem, ki ste
našim otrokom popestrili bivanje na Boču.
Hvala tudi vsem, ki ste pomagali škratu
Bočku pri obogatitvi zaklada: Karitas Makole, Bar Miha (Miha Vantur), g. Mesariču
iz Pulza za pice ob tabornem ognju, predsednici PD Makole Jožici Kolar in za finančno pomoč občine Makole in RK Makole, da
je bilo finančno breme staršem nekoliko

Mimo Špelčine votline na Boču
(Foto: E.Kolar)
V mesecu maju pa smo osvojili vrh Donačke gore. Super smo se imeli, se veliko naučili in se še bolj povezali.
V mesecu juniju nas čaka le še zaključni piknik.
Zahvala vsem sodelujočim staršem in VELIKA pohvala mladim planincem.
Vodnica Polonca DOBERŠEK

TRADICIONALNI MAKOLSKI ZIMSKI POHOD
Ideja, da bi imeli v Makolah pohod, se je porajala med nekaterimi Makolčani že pred letom 2000. Pri tem je bil najbolj zaslužen in
vztrajen Franček Pšeničnik, ki je leta 2002 za
svečnico, na svoj rojstni dan, dal pobudo, da
bi se organiziral planinski pohod po makolskih gričih. Z vso podporo in dodatnimi pre-

10. makolski pohod (jubilejni), 5. februar 2011, 150
pohodnikov, na travniku pod cerkvijo svete Ane
(Foto: Edvard Kolar)
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dlogi je pri nastajanju zamisli o pohodu sodeloval tudi takratni predsednik Krajevne skupnosti Makole, Marijan Kaučič, sodelovala sta
še Jože Sagadin in Jožica Kolar.
Traso pohoda je predlagal Franček Pšeničnik,
in sicer ob JV meji KS Makole s Stopercami.
Z manjšimi spremembami je pot postala ustaljena. Trasa poti poteka od Makol skozi
manj znana naselja ob vzhodni in južni meji
naše občine, najvišjo točko, 460 m, doseže
pri cerkvi Sv. Ane v Starem Gradu, kjer je tudi
stalna točka makolskega pohoda, nato se pot
obrne proti severu v notranjost, mimo številnih goric. Na Dežnem se pot razcepi, lahko
nadaljuješ po poti Forma vive mimo galerije
Dvoršak in nato po Dugecu ali zaviješ nekoliko levo po Rovah. Obe poti se zaključita na
začetni točki v Makolah. Pri organizaciji pohoda še vedno sodelujejo nekateri pobudniki
makolskega pohoda.
Neokrnjena narava, prijaznost in gostoljubnost domačinov navdušuje pohodnike, zato

se pohoda udeležujejo planinci iz najrazličnejših krajev v vedno večjem številu, tudi organizirane skupine iz različnih planinskih
društev Slovenije. Lepo je slišati, da pohodniki domačini pred koncem pohoda gostoljubno odpirajo vrata svojih goric. Pohodniki so vedno znova navdušeni, tako se nekateri redno vračajo na makolski pohod, srečamo tudi znane obraze, kot je na primer Boris Kopitar. Rekordna udeležba, 200 pohodnikov, je bila na 6. pohodu leta 2007, med njimi je bilo tudi veliko otrok – mladih planincev. Takrat je bil čudovit sončen dan, zjutraj
je pohodnike v novi občini pozdravil in se jim
pridružil prvi makolski župan Alojz Gorčenko. Tudi županov pozdrav in sodelovanje na
pohodu je postalo tradicionalno. Pri organizaciji in izvedbi pohoda vedno pomaga Občina Makole, z dobrotami sodelujoče pogostijo
nekateri domačini, za sladki konec pa vedno
poskrbi Društvo gospodinj Makole.
Jožica KOLAR
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TIM GAJSER SE PO HUDI POŠKODBI
VZPENJA V VRH ELITE
Letošnja sezona se ni začelo po željah Tima Gajserja. Naš motokrosistični as se je na pripravljalni tekmi v Italiji močno poškodoval
in utrpel zlom čeljusti, a rezultati na preteklih tekmah, ko je posegel po stopničkah, že napovedujejo vrnitev v sam svetovni vrh.
Kot novinec v eliti je leta 2016 osvojil naslov svetovnega prvaka,
nato pa se je v naslednji sezoni soočal s poškodbami in številnimi drugimi preizkušnjami in svetovno prvenstvo končal na odličnem petem mestu. Po temeljitih pripravah pa je moral pred začetkom nove sezone ponovno stopiti korak nazaj, saj je na pripravljalni tekmi, kot omenjeno, utrpel trojni zlom čeljusti.
Tim Gajser je na drugi dirki na Nizozemskem osvojil že deveto
mesto, kar je spodbuden rezultat po poškodbi čeljusti. V kvalifikacijah je dokazal, da je hiter, na dirki pa so padci preprečili še boljšo
uvrstitev. Nato je bil šesti v Španiji in sedmi v Italiji, na Portugalskem pa je osvojil tretje mesto. Na osmi dirki za svetovno prvenstvo MXGP v motokrosu v Nemčiji v drugi polovici maja je prikazal najboljšo letošnjo predstavo in dosegel svoj najboljši rezultat,
drugo mesto. Motokrosistični as je celotni vikend vozil borbeno in
prepričljivo, kot v svojih najboljših časih pred poškodbo. V kvalifikacijah je bil tretji, za Herlingsom in Francozom Paulinom, nato
pa je na dirki dvakrat začel odlično in zadržal odlično drugo mesto.
Tim je v svetovnem prvenstvu MXGP nadaljeval z dobrimi predstavami. Na prizorišču lanskega pokala narodov v Veliki Britaniji v
začetku junija se mu je za las izmuznila nova uvrstitev na zmago-

valni oder, končal je na petem mestu.
Na dirki v francoskem Saint Jean d‘Angelyju je osvojil tretje mesto, potem ko je bil četrti v prvi vožnji in tretji v drugi, v Ottobianu
na VN Lombardije pa je bil šesti.
Rezultati napovedujejo ponoven dvig forme našega najboljšega
motokrostista in zagotovo je pred njim še razburljiva sezona, ki se
bo končala šele jeseni. Najpomembneje pa je, da se bo sprostil in
užival, kot pogosto reče naš šampion Tim.
Mojca VTIČ

3. MAKOLSKI TEK
Ložnica, 12. 5. 2018 – V športnem parku na Ložnica je bil že 3. makolski tek, ki je privabil številne občanke in občane vseh generacij.
Športno srečanje je potekalo v sproščenem in prijetnem vzdušju. Namen druženja je, da bi se v občini Makole čim več ljudi vseh generacij odločilo za rekreiranje, da bi to postalo množično gibanje.
Športnemu srečanju so se pridružili Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica – enota Krtek Makole in OŠ Makole, za kar gre obojim še
posebna zahvala, kot tudi Občini Makole, ki podpira in promovira šport in rekreacijo.
V okviru 3. makolskega teka so tako sodelovali predšolski otroci, šolarji do 5. razreda
in njihovi straši, ki so se združili v DRUŽINSKEM TEKU. Ostali šoloobvezni otroci pa so
se pomerili v TEKU ŠZ OBČINE MAKOLE, ki
je bil tekmovalne narave.
Športno srečanje je imelo tudi noto dobrodelnosti, saj so zbirali sredstva za OŠ Makole in Vrtec Makole. Zbranih je bilo 220,00
EUR, ki so bila razdeljeni med vrtec in šolo.
Zahvala vsem, ki so na kakršen koli način
prispevali svoj čas in delo, da je športna prireditev uspela. Športna zveza pa že vabi na 4.
makolski tek prihodnje leto, kjer bodo program obogatili z ŽENSKIM TEKOM in dodali še kakšen tek, kar pa naj zaenkrat ostane
presenečenje.
Športna zveza Občine Makole
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TURNIR U 7 – MAKOLE 2018
V mesecu maju 2018 se je na povabilo MNZ PTUJ na igrišču
ob Dravinji v Makolah odvijal turnir za najmlajše nogometaše s področja MNZ Ptuj, katerega organizacija je bila zaupana Športnemu društvu Makole in trenerjema Marjanu
Dovarju in Danilu Lončariču.
MNZ Ptuj je organizacijo turnirja tako prvič zaupala ŠD Makole. Sodelovalo je 10 ekip U 7 iz 5 društev oziroma nogometnih klubov, in sicer:
• NK Boč Poljčane – 2 ekipi,
• NK Zgornja Polskava – 2 ekipi,
• NK Videm – 2 ekipi,
• NK Podvinci – 2 ekipi
• NK Makole Bar Miha – 2 ekipi.
Organizacija turnirja je predstavljala velik zalogaj, ki ga je
ŠD Makole ob pomoči OŠ Makole, ki je dala v uporabo garderobo v telovadnici, uspešno izpeljalo, v zadovoljstvo otrok,
staršev, kot tudi organizatorja turnirja ŠD Makole in MNZ
Ptuj.
Turnir je uspel tudi v športnem smislu, saj sta ekipi ŠD Makole Bar Miha U7 zelo uspešno zastopali barve kluba, ena
ekipa je tekmovanje končala brez poraza, prav tako pa prihaja iz vrst ekipe Makole B tudi najboljša strelka turnirja Maša
Sagadin, ki je dosegla 20 zadetkov. Kot zanimivost pa je treba omeniti, da iz ekipe Makole B prihaja tudi najmlajši udeleženec turnirja. To je Val Doberšek, ki je dopolnil šele 4 leta.
S športnimi pozdravi!
Marjan DOVAR
Danilo LONČARIČ
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Vabimo otroke, da se pridružijo vadbi in spoznajo čar nogometne igre. Vadba za naše najmlajše nogometaše je v naslednjih terminih:
SELEKCIJE

PON

TOR

SRE

ČET

PET

SOB

U 11

16.30
17.45

16.30
17.45

13.45
15.30

U9

16.30
17.45

16.30
17.45

13.45
15.30

Tekme

U8

16.30
17.45

16.30
17.45

13.45
15.30

Turnirji

U 7, U6

16.30
17.45

16.30
17.45

13.45
15.30

Turnirji

NED
Tekme

Opomba
Treningi in tekme se igrajo zunaj - kopačke
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U 9 – ŠPORTNI PARK LOŽNICA
12. maja se je v športnem parku
Ložnica odigrala prvenstvena nogometna tekma pod okriljem MNZ
PTUJ, ki se bo v zgodovino vpisala
kot prva uradna tekma v športnem
parku Ložnica.
Tekmo je odigrala selekcija U 9 Makole GT 243 proti vrstnikom iz NK
Oplotnica. Mladi nogometaši obeh
moštev so postregli s številnimi
preigravanji in odlično nogometno
predstavo, ki je iz igralcev obeh moštev potegnila zadnje atome moči.
Igra je potekala v športnem duhu,
na koncu pa so se zmage veselili
igralci Makol, ki so slavili z izidom
9 : 3.
S športnimi pozdravi!
Danilo LONČARIČ

BREZ SOIGRALCEV NE GRE
NK Makole Bar Miha je letošnjo nogometno sezono v drugem razredu MNZ Ptuj
končal na četrtem mestu in v 18 kolih zbral
26 točk. Levji delež k uspehom je doprinesel David Rojs, tretji strelec lige.
Rojs je sezono končal z 21 goli. »Pred začetkom spomladanskega dela sezone sem
si zadal cilj, da skupno dosežem 20 zadetkov, saj sem jih v jesenskem delu 10. Doseženi cilj sem presegel, tako da sem zadovoljen z uspehom, saj je dodatna motivacija
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za naslednjo sezono. Moram pa poudariti,
da mi brez soigralcev ne bi uspelo, tako da
gre zahvala v veliki meri njim,« je povedal
Rojs. Makolčan, ki je pri 12 letih začel pri
NK Bistrica, nato nadaljeval pri NK Boč in
NK Lovrenc, se je lani v prestopnem roku
pridružil domačemu moštvu. »NK Lovrenc
in NK Makole sta v isti ligi, tudi kakovost
igre je na enakem nivoju, vendar sem se odločil, da raje igram za domačine. K temu pa
me je spodbudil tudi Miha Vantur,« je priznal.

Na vprašanje o ciljih za naslednjo sezono
pa je odgovoril: »Kot vsaka ekipa, si tudi mi
želimo končati sezono čim višje. Če pridemo med prve tri, bo to zelo dober rezultat
za nas,« je povedal in dodal: »Zahvaljujem
se vsem v ekipi ter trenerju Francu Starihi. Vsak je po svojih najboljših močeh pripomogel k rezultatom. Zahvaljujem se tudi
navijačem, ki so nas skozi celotno sezono
spodbujali.«
Mojca VTIČ
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Pogled v preteklost

Deset let našega nekdanjega predsednika
države ni več med nami, ostajajo pa spomini, tudi na trenutke, ko je bil med nami v
Makolah.
Ostali so le še obrisi

Stari grad Štatenberg je že zdavnaj načel
zob časa, kaj načel, preprosto zgrizel ga
je. Prav gotovo pa bi se pod zemljo našlo
še marsikaj zanimivega. Mogoče bo le kdaj
zgrabila radovednost kakega arheologa?!
Štatenberg živi …

…čeprav mu stoji na poti veliko ovir. Ni se
spremenila le okolica, tudi sobane so polne, predvsem pa se tu vedno pogosteje kaj
dogaja, kar je v veliki meri zasluga grofice, Tanje Šubelj, in grofa, Florjana Sušnika, in seveda številnih drugih zanesenjakov. Februarja smo lahko prisluhnili Gianniju Rijavcu.

Nekoč in danes

Nekoč grajska gospoda ni gostila svojih
podložnikov, danes pa si obiskovalec gradu
lahko ogleda notranjost, ljubitelji gradov
in grajskega življenja pa mu zaigrajo, kako
je zgledalo življenje v gradu nekoč.
Omizje

Pevec Werner se rad vrača na Štatenberg,
saj mu je ambient dvorca zelo pri srcu.
Živahno tudi v stari telovadnici

Da ne bi kdo mislil, da stara telovadnica
sameva. Daleč od tega, kar naprej se tam
kaj dogaja, od folklore do pikada in vsega
vmes.
Složnost

Med grajskimi zidovi je vedno pogosteje videti znane obraze. Mogoče pa se bo le „izcimilo“ iz tega kako presenečenje.
Nasmeški občudovanja

Nihče se ni mogel upreti odličnemu makolskemu vinu, ki so ga znanim obrazom ponujali in predstavljali člani Društva vinogradnikov Makole v grajski kleti, ki jo imajo v najemu in so jo pred leti tudi do popolnosti obnovili in uredili.
Sproščeno vzdušje

Če ljudje stopijo takole složno skupaj, naredijo marsikaj, kako ne bi okrasili in postavili mlaja! Ja, Variša vas je res kot ena velika družina, od najmlajšega do najstarejšega.
Za srečo na cesti

Motoristi so se tudi letos zbrali pred cerkvijo sv. Andreja, kjer je župnik Toni Kmet
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blagoslovil jeklene konjičke in njihove „jezdece“, da bi bila njihova vožnja varna in da
bi vedno srečno prispeli na cilj.
Sami nasmejani obrazi

Poglejte si te lepotice in korenjake, ki so se
po 25 letih zbrali, da obudijo spomine na
brezskrbne dni, ko so počenjali vragolije
po skritih kotičkih makolske šole, a se tudi
pridno učili.
Pesem združuje

Mešani pevski zbor Prosvetnega društva
Anice Černejeve Makole je k številnim nastopom dodal še druženje s pevskimi zbori na pevskem taboru v Šentvidu pri Stični,
že zdaj pa vabijo na jesensko praznovanje
10-letnice delovanja.

Živalska joga

Mozaik

Netopirji so res nekaj posebnega, saj najraje visijo z glavo navzdol. Tale je eden od številnih, ki pa jih vidijo le tisti pogumneži, ki
si upajo splezati v Belovjačo, našo kraško
jamo.
Kostanj cveti

Če bo narava prizanesljiva, bo dala jesen
obilo sadov.

Grehi proti naravi so najhujši.
Latinska modrost
Narava je nepremagljiva umetnica, Milan
Sternad pa jo zna ujeti v fotografski objektiv.
Helena KOLAR
Junij 2018
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MAJHNI NASVETI ZA NAŠE ZDRAVJE
IN DOBRO POČUTJE
VRAŠČENI NOHTI
Težave, ki jih povzročajo vraščeni nohti, velikokrat vodijo k zapletom, lahko tudi hudim. Noht se vrašča v okoliško mehko tkivo, kar
povzroča bolečino, lahko tudi vnetje, kar lahko pripelje do hudega gnojnega vnetja.

Najpogostejši vzroki za to so: nepravilno striženje nohtov, neprimerni čevlji, poškodbe prsta, motnje v rasti, deformacija prstov.

Vraščen noht lahko pripelje do resnih posledic, zato nikar ne odlašajte z obiskom zdravnika ali pa pedikerja, seveda takega, ki je za
to usposobljen.
V našem salonu uporabljamo več vrst sanacij vraščenih nohtov.
Velikokrat zadostuje že sama pedikura, pravilno odrezan noht, čiščenje kanalov … Ko je problematika večja, pa uporabljamo: tamponado, B/S sponke, Naspan sponke.

Naspan sponka, enostaven in neboleč postopek za nameščanje
Vabljeni v Salon za nego telesa Apolonija, kjer vam bomo z veseljem svetovali.
Vse dobro, pa zdravja vam želim!
Polonca DOBERŠEK, med. sestra, pedikerka

ZAČENJA SE EVROPSKI PROJEKT ZA
ZMANJŠEVANJE OTROŠKE DEBELOSTI V EVROPI
Kar 31 raziskovalnih, nevladnih in vladnih organizacij iz dvanajstih držav Evropske unije v sodelovanju z univerzami iz tujine je 4. in 5. junija letos v Londonu zagnalo STOP, največji evropski raziskovalni
projekt proučevanja otroške debelosti, ki
je ocenjen na 9,5 milijonov evrov. Projekt
STOP financira Evropska komisija v okviru
raziskovalnega programa Obzorje 2020 za
Trajno varnost hrane. V projekt sta vključena kar dva partnerja iz Slovenije, Univerza v Ljubljani s Fakulteto za šport in Fakulteto za družbene vede ter Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Več kot desetina otrok med 5. in 19. letom
starosti v južni ter delih osrednje in vzhodne Evrope ter Velike Britanije se spopada s
prekomerno telesno maso, v nekaterih državah, kot so Italija, Malta in Grčija, pa je
prekomerno prehranjen kar vsak tretji otrok. STOP konzorcij bo v naslednjih štirih letih (junij 2018 – maj 2022) poskušal
identificirati in preveriti najboljše pristope k preprečevanju in odpravljanju otroške
debelosti ter pripraviti priporočila za izva-
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janje učinkovitih politik, še posebej med
otroki do 12. leta starosti.
Projekt STOP (Science and Technology in
childhood Obesity Policy) bo proučil možnosti za intervencije na področju otroške
debelosti, s katerimi bi bilo mogoče zmanjšati tudi veliko breme bolezni, povezanih
z debelostjo v Evropi. Cilj projekta je izboljšanje razumevanja, kako okolje, v katerem živimo, oblikuje vedenje otrok in izbire staršev, ki se zgodijo že pred rojstvom
otroka. Projekt bo proučeval tudi zgodnje
znake bioloških sprememb zaradi posameznih vedenjskih izbir, ki lahko pripeljejo do
debelosti, vključenih pa bo kar 17 kohort
otrok iz vse Evrope (kohortna študija pomeni, da raziskovalci od določene starosti naprej spremljajo določeno skupino otrok v rednih časovnih razmakih in merijo njihov prehranski status, različna vedenja, vpliv okolja, zdravstvene izide in podobno). Eksperimentalne študije na Švedskem, v Španiji in Romuniji bodo preverile, ali je mogoče s pomočjo digitalne tehnologije pomagati majhnim otrokom in nji-

hovim družinam pri vzpostavitvi vzdržnega okolja z vidika izboljšanja telesne mase,
pri čemer bo poseben poudarek na otrocih
iz deprivilegiranih družbeno-ekonomskih
okolij.
V Sloveniji, ki kot ena redkih evropskih
držav v zadnjih letih beleži upad otroške debelosti, bo projekt podrobno proučil učinke programa Zdrav življenjski slog,
hkrati pa preveril, kakšne so možnosti prenosa dobrih praks slovenskih šol v druge
države. Projekt se bo ukvarjal tudi s prehransko industrijo in drugimi komercialnimi deležniki, ki so odgovorni za to, kaj otroci uživajo. Namerava jih spodbuditi k iskanju inovativnih rešitev, s pomočjo katerih bi lahko izboljšali otroško prehrano, in
vzpostaviti mehanizme, s pomočjo katerih
bi bila podjetja z najboljšimi rešitvami tudi
nagrajena. Med drugim bo projekt proučil
tudi usmeritve vlad evropskih držav v boju
proti otroški debelosti in uporabo vzvodov
oziroma ukrepov, kot so davki, prehranske
označbe in omejevanje oglaševanja nezdrave prehrane in pijače.
Junij 2018

Makolčan

ZDRAVJE
Projekt STOP bo koordinirala raziskovalna skupina iz Imperial College Business School v Londonu, kot partnerji pa bodo sodelovale
različne univerze s svojimi raziskovalci, vladne organizacije, mednarodne organizacije (WHO, IARC in OECD), nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z zdravjem otrok, pa tudi evropska konzorcija (EIT Health in EIT Food), ki promovirata inovacije v prehranskem in zdravstvenem sektorju. Partnerske organizacije prihajajo
iz 12 držav EU, Švice, ZDA in Nove Zelandije. V projekt sta vključena kar dva partnerja iz Slovenije, Univerza v Ljubljani s Fakulteto za šport in Fakulteto za družbene vede ter Nacionalni inštitut
za javno zdravje.
„Evropska unija s tem projektom pomembno vlaga v iskanje najbolj
uspešnih in učinkovitih pristopov za zmanjševanje pojavnosti otroške
debelosti in zagotavljanje najboljše pomoči tistim otrokom, ki se z debelostjo že spopadajo,“ pravi projektni vodja, profesor Franco Sassi,
direktor Centra za ekonomijo zdravja in inovacije politik na
Imperial College Business School.
Vodja ekipe raziskovalcev iz Fakultete za šport izr. prof. Gregor Starc poudarja pomen prispevka slovenskih partnerjev v
tem projektu: »Slovenija je z implementacijo učinkovitih politik v šolskem sistemu, ki jo podpirajo raziskovalni podatki zbirke SLOfit, edina
evropska država, v kateri gibalna učinkovitost otrok od leta 2011 narašča, debelost pa upada. Zaradi tega smo slovenski partnerji izjemno
pomemben vir dobrih praks, ki jih bomo v projektu podrobno proučili in
tako tudi drugim državam pokazali, kako lahko predvsem s spodbujanjem telesne dejavnosti v šoli presežejo dosedanje neuspele poskuse reševanja problematike otroške debelosti.“
Profesor Sassi še poudarja: “Ker se je raven otroške debelosti v zadnjih dvajsetih letih podvojila, moramo proučiti vse mogoče rešitve. Proučevali bomo celo serijo dejavnikov, ki so povezani z debelostjo, od genetskih, bioloških in vedenjskih dejavnikov, družbenih in kulturnih
vplivov ter ekonomskih in potrošniških vplivov, ki vplivajo na raven debelosti otrok v celotni evropski regiji.”
„Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru projekta STOP vodi delovni paket, ki bo skušal v kar največji meri poiskati vse relevantne deležnike na področju otroške debelosti, jih razumeti in povezati pri iskanju poti za izboljšanje stanja“, pravi doc. dr. Mojca Gabrijelčič z
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Doc. dr. Luka Kronegger s Fakultete za družbene vede (FDV)
je povedal: „Pri vzpostavljanju, modeliranju in razumevanju delovanja
omrežja deležnikov, pomemben doprinos predstavlja uporaba metod za
analizo socialnih omrežij, te predstavljajo ogromen potencial za razumevanje odnosov med deležniki, in razvoj orodij, ki bi olajšala komunikacijo pri oblikovanju politik in prenos politik v prakso.“
„Slovenija je mednarodno prepoznana kot ena od držav EU, ki je skupaj z vsemi relevantnimi deležniki v koordinaciji Ministrstva za zdravje
pripravila in sprejela celovit medsektorski strateški načrt za prehrano
in telesno dejavnost »Dober tek, Slovenija«, ki se udejanja v številnih
okoljih, kar omogoča dobre rezultate in premike k zmanjševanju otroške debelosti in daje spodbudne rezultate“, še pravi doc. dr. Gabrijelčičeva z NIJZ.
Otroška prekomerna prehranjenost in debelost v evropski
regiji Svetovne zdravstvene organizacije in Sloveniji
Prikazani podatki veljajo za otroke med 5. in 19. letom starosti. Velja poudariti, da sta prekomerna telesna teža in debelost pri
otrocih v Sloveniji naraščali do leta 2010, od leta 2011 pa sta pričeli počasi upadati in se vračata na raven pred letom 2006.
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Vir: Grafika Svetovne zdravstvene organizacije iz repozitorija Global
Health Observatory in SLOfit. Ocene prekomerne prehranjenosti in
debelosti SLOfit so narejene na podlagi kriterijev IOTF.
Projekt STOP financira Evropska komisija v okviru
raziskovalnega programa Vzdržna varnost prehrane
Obzorja 2020 za Trajno varnost hrane (št. 774548). Za
izsledke raziskav so odgovorni avtorji. Evropska komisija ni
odgovorna za uporabo podatkov te raziskave.

  
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
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PREDSTAVITEV PUBLIKACIJE
KAKO SKRBIMO ZA ZDRAVJE?
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal publikacijo
z naslovom Kako skrbimo za zdravje?, v kateri so zbrani podatki pete nacionalne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog,
ki je potekala leta 2016. V peti raziskavi prebivalci Slovenije svoje
zdravje ocenjujejo boljše kot v prvih raziskavah – povečal se je delež prebivalcev, ki dobro ocenjujejo svoje zdravje in zmanjšal delež
tistih, ki ga ocenjujejo kot slabo. In to navkljub dejstvu, da je delež
odraslih prebivalcev, ki imajo kronično bolezen, posebej med starejšimi, relativno visok. Pregled izbranih bolezni in zdravstvenih
stanj kaže tudi, da ima več kot polovica odraslih prebivalcev Slovenije prekomerno telesno težo. V primerjavi s prvimi raziskavami so se izboljšali tudi nekateri drugi dejavniki zdravega življenjskega sloga.
Rezultati raziskave, ki je potekala v letu 2016, so predstavljeni v
treh sklopih. V prvem sklopu, ki opisuje z zdravjem povezan vedenjski slog, je mogoče najti podatke o prehranjevanju, telesni dejavnosti, pitju alkohola, kajenju, obvladovanju stresa in podobno. Drugi sklop poglavij se osredotoča na zdravstvene storitve
in ponuja podatke o obiskih pri zdravniku ter uporabi preventivnih zdravstvenih storitev. Tretji sklop poglavij zadeva zdravstveno
stanje in nudi vpogled v samooceno zdravja ter razširjenost izbranih bolezni in zdravstvenih stanj.
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Polovica prebivalcev Sloveniji se zdravo prehranjuje in so
zadostno telesno dejavni
Ugotavljamo, da se polovica odraslih prebivalcev Slovenije prehranjuje pretežno nezdravo. Nezdrav način prehranjevanja je
najbolj prisoten pri moških, mlajših odraslih, nižje izobraženih
in prebivalcih v nižjem družbenem sloju. Podoben delež odraslega prebivalstva je zadostno telesno dejaven. V zadnjih štirih letih se je ta delež celo nekoliko zmanjšal. Prav tako se vsak drugi
odrasli prebivalec Slovenije vsaj enkrat letno visoko tvegano opije.
Čezmerno pitje alkohola pa je prisotno pri približno desetini odraslih prebivalcev Slovenije. V Sloveniji je še vedno precej razširjeno kajenje. Kadi skoraj vsak četrti odrasli prebivalec, pasivno kadi
približno vsak peti, tobačnemu dimu pa je izpostavljeno tudi znatno število otrok in mladoletnikov.
Vsak četrti prebivalec je vsak dan v stresu
Približno četrtina odraslih prebivalcev Slovenije zelo pogosto oziroma vsakodnevno doživlja stres in ima težave z njegovim obvladovanjem. V zadnjih štirih letih se je povečal delež tistih, ki stres
doživljajo zaradi obremenitev na delovnem mestu in slabih odnosov s sodelavci. Opaženo je bilo tudi povečanje deleža odraslih prebivalcev Slovenije, ki dnevno spanju namenijo manj kot šest ur in
živijo v zelo hrupnem okolju. V raziskavi smo proučevali tudi odnos do cepljenja. Ugotovili smo, da cepljenju zaupa šest od desetih odraslih prebivalcev Slovenije. Iz rezultatov raziskave lahko
sklepamo tudi, da odrasli prebivalci Slovenije pomanjkljivo skrbijo
za svoje ustno zdravje. Vsaj dvakrat dnevno si zobe umivata slabi dve tretjini prebivalcev Slovenije. Pomemben ukrep za zmanjševanje tveganja za poškodbe v prometu je uporaba varnostnega pasu. Ta se je na sprednjih in zadnjih sedežih od leta 2001 precej izboljšala, vendar se še vedno ne pripenja četrtina potnikov na
zadnjih sedežih.
Vsak deseti prebivalec ima več različnih nezdravih vedenjskih navad
Opazovali smo tudi dinamiko kopičenja nezdravih vedenjskih
vzorcev - čezmernega pitja alkohola, nezdravega prehranjevanja,
kajenja in nezadostne telesne dejavnosti. Ugotavljamo, da se ti
najbolj kopičijo pri mlajših odraslih, kjer ima tri od štirih opazovanih vedenj več kot desetina prebivalcev, starih med 25 in 34 let.
Pri prebivalcih, starih med 65 in 74 let, je ta delež več kot dvakrat manjši. Med odraslimi prebivalci so tudi številni, ki se odločijo
za spreminjanje nezdravega vedenjskega sloga. V preteklem
letu je količino popitega alkohola zmanjšala dobra četrtina čezmernih pivcev, dobra tretjina čezmerno hranjenih in debelih odraslih se je začela več gibati, bolj zdravo se je začela prehranjevati slaba tretjina prebivalcev z nezdravimi prehranskimi navadami, kaditi pa je prenehal skoraj vsak deseti kadilec.
Povečuje se število obiskov pri zdravniku
V publikacijo smo vključili tudi nekaj podatkov o uporabi zdravstvenih storitev, kot so jo poročali udeleženci v raziskavi. Obiski
pri zdravniku so od leta 2008 postali pogostejši. Delež odraslih
prebivalcev Slovenije, ki zdravnika obišče trikrat letno ali pogosteje, se je od takrat recimo povečal za 7,0 %. V našem zdravstvenem sistemu so na voljo tudi številne preventivne zdravstvene
storitve. Preventivnega pregleda za zgodnje odkrivanje kroničnih
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bolezni v ambulanti družinske medicine se je vsaj enkrat v življenju udeležila dobra polovica odraslih, na različne delavnice za spreminjanje nezdravih življenjskih navad oziroma krepitve duševnega zdravja pa je bilo v zdravstvene domove povabljenih 14,6 %.
KLJUČNE UGOTOVITVE
• 50,4 % odraslih se v Sloveniji prehranjuje pretežno
nezdravo.
• Prebivalci Slovenije na običajen delovni dan v povprečju
presedijo 5 ur.
• V Sloveniji kadi 23,1 % odraslih prebivalcev.
• 10,8 % mladih v starosti od 25 do 34 let čezmerno pije
alkohol.
• 83,4 % prebivalcev je v letu 2016 napetosti, strese in
pritiske obvladovala zlahka ali z nekaj truda.
• V cepljenje zaupa 61,3 % odraslih prebivalcev Slovenije.
• Delež s primerno skrbjo za ustno higieno je najmanjši
med osnovnošolsko izobraženimi (48,7 %) in največji med
prebivalci z višjo izobrazbo ali več (76,6 %).
• 84,2 % mladih v starosti od 25 do 34 let ocenjuje svoje
zdravje kot dobro ali zelo dobro.
• 21,0 % odraslih prebivalcev Slovenije ima bolezen ali
okvaro hrbtenice.
• Prekomerno težkih je 58,4 % prebivalcev Slovenije.

Dolga tradicija raziskovanja
Raziskava se izvaja na reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije in ima najdaljšo tradicijo na področju javnozdravstvenega anketnega raziskovanja pri nas, saj je bila prvič izvedena že leta 2001. Od takrat naprej se izvaja v rednih časovnih razmikih in nam omogoča vpogled v vedenjske navade, ki so povezane z zdravjem, ter oblikovanje javnozdravstvenih ukrepov, ki na
slednjih temeljijo. Rezultati in analize preteklih raziskav Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije so objavljene v
znanstvenih člankih in monografijah, ki vsebujejo kompleksnejše analize in so večinoma dosegljive kot prosto dostopne spletne
publikacije. Tokratna objava rezultatov raziskave iz leta 2016 pa je
drugačna. Izpostavlja zgolj ključne številke o razširjenosti vedenj,
ki vplivajo na zdravje, in njihove najosnovnejše značilnosti.
Celotna publikacija je dostopna na naslednji povezavi.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
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20 let

Izdelava ostrešij: hiše, gospodarska poslopja,
odprte garaže
Pokrivanje z atestom in garancijo: Tondah, Creaton,
Bogner, Esal, Canadese, Iko
Pločevina s posipom: Isola, Gerar
Kleparska dela
Vgradnja stavbnega pohištva, stešnih oken: Velux, Roto
Oblaganje sten – izdelava mansard: Knauf, Rigips

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

Junij 2018
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PROGRAM PRIREDITEV

PROGRAM PRIREDITEV v Občini Makole od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018
datum in ura
7/7/2018
7/14/2018
7/14/2018
7/17/2018
26.7.2018 od
14. do 20. ure
28. in
29.07.2018
Aug-18
Aug-18
8/11/2018
8/15/2018
Sep-18
Sep-18
9/3/2018
9/6/2018
14.09.2018
ob 20.30
9/15/2018
16.-22.9.2018
21.9.2018
ob 20.00
9/22/2018
9/27/2018
1.-5.10.2018
1.-5.10.2018
Oct-18
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naziv prireditve oz. aktivnosti

kraj prireditve

predvidena sodelujoča društva

Opomba oz. kontakt organizatorja: telefon,
GSM, e-mail
Ameringkogel (2160 m) Avstrija, v
Ameringkogel
PD Makole in ljubitelji pohodov,
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
sodelovanju s Panoramo in drugimi PD
v sodelovanju s Panoramo in
Jožica Kolar , GSM: 041 923 705
drugimi PD
E-mail: jozicakolar1@gmail.com
Ojstrica – Kamniško-Savinjske Alpe Ojstrica
PD Makole in ljubitelji pohodov
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
SLO
(s plačano članarino pri PZS)
Jožica Kolar, GSM: 041 923 705
E-mail: jozicakolar1@gmail.com
KOPALNI DAN - CELODNEVNO
IZOLA
VSI ZAINTERESIRANI
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTATENBERG
KOPANJE
Štefka Skledar, GSM: 040 700 006
Po Makolskih gričih - Stari Grad –
Stari Grad
Vsi, ki želijo na pohod,
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
za veterane MDO Podravja
vsa društva iz Občine Makole,
Jožica Kolar, GSM: 041 923 705
in planinska društva pri PZS
E-mail: jozicakolar1@gmail.com
Zaključek poletne šole slikanja z razstavo Strug
lepo vabljeni vsi zainteresirani
Hostel Strug, Katarina, Tel.: 02 621 78 59
(22. 7. - 27. 7. 2018)
E-mail: info@hostel-strug.si
TRIGLAV (2864 m), ) SLO, Julijske Alpe Triglav
PD Makole
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
(zelo zahtevna) – mimo Triglavskih jezer
(s plačano članarino pri PZS)
Jožica Kolar, GSM: 041 923 705
E-mail: jozicakolar1@gmail.com
TENIŠKI TEČAJ OTROCI
PEČKE 15/A
TENIŠKI KLUB ŠTETENBERG - BRDO,
POLONCA DOBERŠEK, GSM: 041 778 331
E-MAIL: polona.dobersek@gmail.com
TURNIR V TENISU
PEČKE 15/A
TENIŠKI KLUB ŠTETENBERG - BRDO,
POLONCA DOBERŠEK, GSM: 041 778 331
E-MAIL: polona.dobersek@gmail.com
Jalovec (2645 m) SLO, TV, Julijske Alpe Jalovec
PD Makole in ljubitelji pohodov
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
(zelo zahtevna)
Jožica Kolar, GSM: 041 923 705
E-mail: jozicakolar1@gmail.com
ROMANJE - TURISTIČNI VLAKEC
PTUJSKA GORA
VSI ZAINTERESIRANI
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTATENBERG
Štefka Skledar, GSM: 040 700 006
TURNIR V PAINTBALU
PEČKE 15/A
TENIŠKI KLUB ŠTETENBERG - BRDO,
POLONCA DOBERŠEK, GSM: 041 778 331
E-MAIL: polona.dobersek@gmail.com
DELAVNICA (VEZANJE STARIH
DVOREC
VSI ZAINTERESIRANI
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTATENBERG
LONCEV, IZDELAVA BREZOVIH METL) ŠTATENBERG
Štefka Skledar, GSM: 040 700 006
Prvi šolski dan
OŠ Anice Černejeve PGD Makole
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
Makole
Silvestra Samastur, Tel.: 02 80 33 101
Likovne delavnice za učence osnovnih
Makole, Štatenberg KUD Forma viva Makole, OŠ občin OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
šol (Forma viva 2018)
Slov. Bistrica, Poljčane, Oplotnica, Silvestra Samastur, Tel.: 02 80 33 101
Majšperk, Makole
»I REMEMBER ELVIS« BAND Sam’s
DVOREC
ZAVOD MA-KOLE, GSM: 031 229 709
Fever + 40 ČLANSKI ORKESTER
ŠTATENBERG
E-MAIL: zavodmakole@gmail.com
Begunjščica (2060 m) – Karavanke
Begunjščica
PD Makole in ljubitelji pohodov
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
(s plačano članarino pri PZS)
Jožica Kolar , GSM: 041 923 705
E-mail: jozicakolar1@gmail.com
Evropski teden mobilnosti
Makole
Svet za preventivo, vaški odbori
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
(ulice otrokom, peš v šolo)
Silvestra Samastur, Tel.: 02 80 33 101
ROCK KONCERT
DVOREC
ZAVOD MA-KOLE, GSM: 031 229 709
ŠTATENBERG
E-MAIL: zavodmakole@gmail.com
SLOVENIJA SE PREDSTAVLJA DVOREC
ZAVOD MA-KOLE, GSM: 031 229 709
»PREKMURCI V HALOZAH«
ŠTATENBERG
E-MAIL: zavodmakole@gmail.com
Predavanje za učence na temo nasilja,
OŠ Anice Černejeve
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
drog …
Makole
Silvestra Samasturm Tel.: 02 80 33 101
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
Teden otroka – risanke in filmi za otroke, OŠ Anice Černejeve
delavnice
Makole
Silvestra Samasturm Tel.: 02 80 33 101
Teden prometne varnosti - predstava za Dom krajanov Makole Svet za preventivo
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
otroke
Silvestra Samasturm Tel.: 02 80 33 101
ZAKLJUČEK SEZONE - PIKNIK
PEČKE 15/A
TENIŠKI KLUB ŠTETENBERG - BRDO,
POLONCA DOBERŠEK, GSM: 041 778 331
E-MAIL: polona.dobersek@gmail.com
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Oct-18
10/4/2018
10/5/2018
10/5/2018

STARI OBIČAJI NA KMETIJI BAJTARIJI
Predavanje za starše Zavestno
starševstvo
Dediščina gre v šole (otvoritev razstave)

BERNADEKOVA
DOMAČIJA
OŠ Kajetana Koviča
Poljčane
OŠ Anice Černejeve
Makole
Pohod, ŠPORT – ŠPAS, za OŠ, v okolici Makole
Makol

VSI ZAINTERESIRANI

društva v občini
Vsi, ki želijo na pohod,
vse generacije Makol

10/12/2018

Šport špas in kostanjev piknik

10/12/2018

Pohod, ŠPORT – ŠPAS, za OŠ, v okolici Makole
Makol

Vsi, ki želijo na pohod,
vse generacije Makol

10/19/2018

Pohod, ŠPORT – ŠPAS, za OŠ, v okolici Makole
Makol

Vsi, ki želijo na pohod,
vse generacije Makol

10/26/2018

Komemoracija

10/26/2018

Pokopališče (12.00),
Stodrež (10.30)
Pohod, ŠPORT – ŠPAS, za OŠ, v okolici Makole
Makol

Nov-18

Obeležitev občinskega praznika

Nov-18

DELAVNICA (IZDELAVA ADVENTNIH
VENČKOV)
32. popotovanje po Levstikovi poti, od
Litije do Čateža

11/10/2018
11/10/2018

Igrišče pri šoli

OŠ Anice Černejeve
Makole
DVOREC
ŠTATENBERG
Čatež

Vsi, ki želijo na pohod,
vse generacije Makol

VSI ZAINTERESIRANI
Vsi, ki želijo na pohod,
vsa društva iz Občine Makole,

Dec-18

MARTINOVANJE IN 10. OBLETNICA
DELOVANJA DRUŠTVA
10. OBČINSKI PRAZNIK OBČINE
MAKOLE
Noč branja

12/2/2018

ANDREJEV SEJEM

12/5/2018

MIKLAVŽEVANJE

12/20/2018
12/20/2018

Dan samostojnosti in enotnosti (skupaj
z Božično – novoletnim koncertom OŠ
Anice Černejeve Makole)
Božično – novoletni koncert

12/21/2018

Novoletno praznovanje

12/21/2018

BOŽIČKOVANJE NA PROSTEM

12/26/2018

24. zimski vzpon na Stolpnik (1012 m) –
Konjiška gora (TV)

12/28/2018

IZLET V PRAZNIČNO MESTO

VSI ZAINTERESIRANI

12/31/2018

Boč (978 m) – Karavanke (SLO, K, TV) Boč

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

12/31/2018

ZAKLJUČEK-SILVESTROVANJE

ZA ČLANE IN OSTALE

11/30/2018
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DVOREC
ŠTATENBERG
DOM KRAJANOV
MAKOLE
OŠ Anice Černejeve
Makole
TRG MAKOLE

ZA ČLANE IN OSTALE

DVOREC
ŠTATENBERG
Telovadnica OŠ
Anice Černejeve
Makole
Telovadnica OŠ
Anice Černejeve
Makole
OŠ Anice Černejeve
Makole
TRG MAKOLE

VSI ZAINTERESIRANI

Stolpnik

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

DVOREC
ŠTATENBERG

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTATENBERG
Štefka Skledar, GSM: 040 700 006
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
Silvestra Samastur, Tel.: 02 80 33 101
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
Silvestra Samastur, Tel.: 02 80 33 101
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
Polonca Doberšek, GSM: 041 778 331
E-mail:polona.dobersek@gmail.com
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
Silvestra Samastur, Tel.: 02 80 33 101
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
Polonca Doberšek, GSM: 041 778 331
E-mail:polona.dobersek@gmail.com
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
Polonca Doberšek, GSM: 041 778 331
E-mail:polona.dobersek@gmail.com
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
Silvestra Samastur, Tel.: 02 80 33 101
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
Polonca Doberšek, GSM: 041 778 331
E-mail:polona.dobersek@gmail.com
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
Silvestra Samastur, Tel.: 02 80 33 101
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTATENBERG
Štefka Skledar, GSM: 040 700 006
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
Polonca Doberšek, GSM: 041 778 331
E-mail:polona.dobersek@gmail.com
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTATENBERG
Štefka Skledar, GSM: 040 700 006
OBČINA MAKOLE in PD ANICE
ČERNEJEVE MAKOLE, Tel.: 02 80 29 200
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
Silvestra Samastur, Tel.: 02 80 33 101
OBČINA MAKOLE in TURISTIČNO
DRUŠTVO MAKOLE
ROMANA SAGADIN, GSM: 041 495 604
KOVAČIČ JOŽE, GSM: 051 273 400
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTATENBERG
Štefka Skledar, GSM: 040 700 006
OBČINA MAKOLE in
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
Tel.: 02 80 29 200, Tel.: 02 80 33 101
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
Silvestra Samastur, Tel.: 02 80 33 101
OŠ ANICE ČERNEJEVE EMAKOLE
Silvestra Samastur, Tel.: 02 80 33 101
ZAVOD MA-KOLE, GSM: 031 229 709
E-MAIL: zavodmakole@gmail.com
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
Jožica Kolar , GSM: 041 923 705
E-mail: jozicakolar1@gmail.com
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTATENBERG
Štefka Skledar, GSM: 040 700 006
PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE
Jožica Kolar, GSM: 041 923 705
E-mail: jozicakolar1@gmail.com
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTATENBERG
Štefka Skledar, GSM: 040 700 006
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Od zime do pozne pomladi

