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Pred vami je letošnja druga 
številka Makolčana in upajmo, da 
boste z zanimanjem prebrali obja-
vljene članke. Uredniški odbor se 
je potrudil in z dodatnim angažira-
njem v kratkem času izdal še eno 
številko. Želimo, da so objavljeni 
članki in informacije čim bolj aktu-
alne in zanimive. Naj bodo odraz 
našega udejstvovanja in bivanja 
tukaj in zdaj.

Naš načrt je, da takšen “tem-
po” nadaljujemo tudi v nasled-
njem letu v katerem načrtujemo 
izdajo štirih številk, vendar ne v 
takem obsegu. V letošnjih dveh 
številkah smo morali objaviti tudi 
nekaj člankov o vašem preteklem 
delovanju v letu 2019. Tako smo 
nekako “pokrili sive lise” iz časa 
brez glasila  Makolčan.

In kako naprej? Naslednjo šte-
vilko načrtujemo v mesecu marcu 
2021 in vas že sedaj pozivamo, da 

nam pošljete vaše prispevke, lah-
ko samo pobude, ideje ali kritike. 
Zavedamo se, da je še veliko te-
matik, katerih se nismo niti dotak-
nili. Veliko je tudi zanimivih zgodb 
naših makolčanov, kateri si prav 
gotovo zaslužijo, da jih objavimo 
v naslednjih številkah. Ljudje smo 
pravzaprav “zgodbe”, ki jih piše-
mo od rojstva do smrti. Nekatere 
so srečne, druge nesrečne, pa 
tudi uspešne in neuspešne, polne 
vzponov in padcev. Tako je tudi 
naše čudovito življenje in to mora-
mo spoštovati.

Preživeli smo drugi val corona 
virusa, ki je na žalost pustil nekaj 
posledic tudi v naši majhni občini. 
Sedaj se še morda bolj zaveda-
mo, da je to resna bolezen, pred 
katero moramo obvarovati sebe 
in druge okrog, predvsem najbolj 
ranljive skupine, naše starejše 
občanke in občane. Odgovorni 

O življenju
Pravim vam, da življenje ni ječa, 
ni kazen, le nagrada dana samo 
tistim, ki so si jo prislužili in si jo 
zaslužijo. Imate pravico uživati, 
greh je, če ne uživate. Greh je, če 
ne olepšate obstoja, če ga pus-
tite prav takšnega, kot je bil ob 
vašem prihodu. Ne, naj bo malce 
srečnejši, malce lepši, malce bolj 
dišeč.

Osho

Povabilo za rubriko “Pisma bralcev”
Z željo, da Makolčan ni le zapisovalec preteklih dogodkov, temveč 

tudi aktualen v našem okolju, pozivamo bralce, da nam pošljejo svoje 
prispevke v elektronski obliki na e-naslov: skledar.stefka@gmail.com ali 
pošljejo pismo na naslov: Uredništvo glasila Makolčan, Makole 35, 2321 
Makole. Prispevke lahko osebno izročite na sprejemnem okencu na obči-
ni Makole. Za naslednjo številko sprejemamo prispevke do 20. februarja 
2021.

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

Uredništvo

moramo biti in upoštevati navodi-
la pristojnih organov in inštitucij. 
In tudi ta virus bomo premagali s 
skupnimi močmi, predvsem s po-
zitivnim razmišljanjem in krepitvijo 
imunskega sistema vsakega po-
sameznika.

Želimo, da lepo in v miru preži-
vite prihajajoče praznike v krogu 
tistih, ki jih imate najraje in  vas ce-
nijo ter spoštujejo. 

Verjamemo, da bo prihajajoče 
leto bolj prijazno, polno veselja in 
prijetnih doživetij. 

Naj bo novo leto 2021 zdravo, 
uspešno in srečno!

Uredniški odbor Makolčana
Štefka Skledar, 

odgovorna urednica
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!

ŽUPANOV KOTIČEK

V zadnji številki Makolčana, ki 
je izšel na začetku jesen,i sem za-
pisal, da bo drugi val okužb z vi-
rusom COVID 19 lahko hujši in da 
samo upamo lahko, da ne. Ža,l se 
tej svetovni zdravstveni krizi nis-
mo mogli izogniti.

Pandemija je popolnoma 
spremenila naša življenja, saj so 
nam onemogočeni skoraj vsi sti-
ki in druženja. Ob 12. občinskem 
prazniku, 30. novembra 2020 ni 
bilo slavnostne akademije, nismo 
mogli  podeliti letošnjih občinskih 
priznanj, ni bilo tradicionalnega 
Andrejevega sejma, ki je vedno 
zelo dobro obiskan, ni bilo vseh 
drugih številnih prireditev. Ni bilo 
(že kar tradicionalnega) sprejema 
za našega Tima Gajserja, svetov-
nega prvaka v motokrosu, v ra-
zredu MXGP. Tim je letos že četr-
tič postal svetovni prvak. Iskrene 
čestitke, Tim!  Zelo smo ponosni 
nate.

Prav tako se nismo mogli po-
veseliti ob otvoritvah nekaterih 
letošnjih investicij. Zaključena je 
letošnja največja investicija »Pre-
ureditev kletnih prostorov v cen-
tralno kuhinjo z jedilnico in sprem-
ljajočimi prostori v Osnovni šoli 
Anice Černejeve«, hkrati je bila 
urejena notranja kanalizacija in 
notranje vodovodno omrežje, ki je 
bilo popolnoma dotrajano.

Od oktobra do decembra 
2020 je bilo izvedenih še nekaj 
infrastrukturnih investicij:

JP 946801 Savinsko-Repnik-
-Strug, obnova cestišča, asfalti-
ranje JP 946922 SP. Ložnica- Si-
mrajh, sanacija plazu JP 946641 
Reka – Rečka .

Sedanja vlada in parlament 
sta po dolgih letih finančne pod-
hranjenosti občin končno dvignila 
povprečnino na neko  bolj nor-
malno raven, sprejema se pa tudi 
zakonodaja o finančni razbreme-

nitvi občin na različnih področjih, 
kot so obvezno zavarovanje brez-
poselnih oseb, stroškov mrliških 
ogledov in obdukcij, stroškov 
družinskega pomočnika... V letu 
2021 bo občina Makole tako ime-
la za  približno 108.000 EUR višje 
prihodke iz naslova povprečnine 
glede na leto 2019 (že v letu 2020 
je bila ta višja  za 96.000 EUR gle-
de na leto 2019), računamo pa tudi 
nekje na 40.000 EUR prihrankov 
v skladu z zakonodajo o finančni 
razbremenitvi občin. Upamo, da 
se bo to ohranilo in bomo lahko v 
prihodnje izvajali tudi več investi-
cij na različni cestni in drugi infra-
strukturi, ki so nujno potrebne.

V letu 2021 bo  najpomemb-
nejša  investicija, ki jo namera-
vamo izvesti, investicija v novo-
gradnjo Belega mostu na Ložnici, 
na naši najpomembnejši lokalni 
cesti Pečke-Slovenska Bistrica, 
za katero nameravamo nameniti 
392.000 EUR (od tega bo malce 
čez 200.000 EUR sredstev iz 23. 
člena ZFO-1, preostanek pa lastni 
delež občine). Za krajše odseke 
cest in  javne razsvetljave bomo 
namenili čez 100.000 EUR. Čaka 
nas investicija v požarno varnost 
v OŠ Anice Černejeve, za kar bo 
potrebna tudi zadolžitev. Pri tem 
je treba poudariti, da požarno sto-
pnišče predstavlja le manjši del 
te investicije, precej večji del so 
razne predelave v sami notran-
josti šole, kjer mormo zagotoviti 
ločene požarne sektorje in s tem 
zadostno varnost za naše otroke 
in za zaposlene na šoli. Na žalost 
je korona kriza odnesla tudi razpis 
države za investicije v osnovnem 
šolstvu (prvi takšen po desetih 
leti), kjer smo računali, da si bomo 
delno povrnili sredstva investicije 
v kuhinjo in jedilnico ter požarno 
varnost. Kot kaže takšnega razpi-
sa tudi v prihodnjih letih ne bo.

V teh res čudnih časih vas še 
naprej poizivam, da se držimo 
vseh sprejetih ukrepov in tako na 
najboljši način pomagamo varova-
ti zdravje tako sebi, kot drugim.

Iskrena hvala vsem, ki skrbite 
za dobrobit občine na vseh pod-
ročjih življenja. Želim vam pred-
vsem upanja in trdne volje, da bi 
kljub vsemu z optimizmom gledali 
v jutrišnji dan, saj so ovire na tem 
svetu zato, da jih premagujemo, 
napake pa zato, da jih odpravlja-
mo.

Predvsem pa želim (in srč-
no upam), da bo božič res božič, 
Novo 2021 leto pa res ZDRAVO za 
vse nas.

Zdravo-srečno in veselo. Če 
bo ZDRAVO, bo tudi SREČNO in 
VESELO.

Ostanite zdravi.

                        Vaš župan 
Franc Majcen                                                                                                            

Ne čakajte, da se bo nekaj 
premaknilo - pojdite in nekaj 

premaknite!
Atkinson
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Občini Makole v letu 2021  
dodatnih 108.702,00 evrov

Spoštovane občanke in občani 
občine Makole,

leto 2021 se počasi bliža h kon-
cu. Bilo je prav posebno leto, ki ga 
je zaznamovala največkrat izgo-
vorjena besedna zveza – novi ko-
ronavirus. Nenadoma smo bili pos-
tavljeni pred številne nove izzive in 
marsikaj, kar je bilo še do nedavno 
tega tako samoumevno, je čez noč 
postalo nedosegljivo. A zaključek 
leta je lahko tudi sinonim za nove 
začetke in lepše poti, ki jih bomo 
morda v novem letu lahko izbrali.

V tem duhu smo v letošnjem 
letu v Državnem zboru do sedaj 
sprejeli kar šest protikorona pake-
tov, vse z namenom, da vsaj mal-
ce umilimo finančne, gospodarske 
in socialne posledice pandemije. 
Ti paketi so zajeli ukrepe za go-
spodarstvo, za podjetja in njihove 
zaposlene, upokojence, samoza-
poslene, brezposelne, socialno 
ogrožene, družine, kmete in štu-
dente.  Praktično so s temi protiko-
rona ukrepi zajete prav vse skupi-
ne prebivalstva, saj virus ni priza-
nesel prav nobenemu izmed njih. 

Najpomembnejši dokumenti, ki 
prinašajo finančne posledice tudi 
za občino Makole, pa so proračun-
ski dokumenti za naslednji dve leti, 
katere smo poslanci obravnavali in 
potrdili na redni novembrski seji. 
Pomembno je, da spremenjen pro-
račun za leto 2021, kakor tudi nov 
proračun za leto 2022 prinašata 
več sredstev za zdravstvo, izobra-
ževanje, socialo, kulturo ter višje 
povprečnine občinam, ki bodo 
omogočile izvedbo marsikatere lo-
kalne investicije. 

V programski strukturi držav-
nega proračuna se tako v pri-
merjavi s sprejetim proračunom 
za leto 2021 najbolj povečujejo 
sredstva za zdravstveno varstvo 
in sicer za dobrih 257 milijonov 
evrov, sredstva za promet in pro-
metno infrastrukturo za dobrih 
254 milijonov evrov ter sredstva 

za varovanje okolja ter okoljska 
infrastruktura za dobrih 251 milijo-
nov evrov. Za več kot tretjino se v 
letu 2021 povečujejo sredstva za 
znanost, podjetništvo in konku-
renčnost, povečuje se blaginja za 
najbolj ranljive skupine prebival-
stva, saj se sredstva za socialno 
varnost, ki med drugim vključujejo 
tudi sredstva za družinsko politi-
ko, osebno asistenco in socialne 
pomoči povečujejo za dobrih 20 
odstotkov. Vrednost sofinancira-
nja pokojninske blagajne se v letu 
2021 povečuje za 403 milijone na 
milijardo in 337 milijonov evrov, pri 
čemer se glede na leto 2020 zvi-
šuje tudi letni dodatek za upoko-
jence. Januarja 2021 se bodo po-
kojnine tudi redno uskladile v višini 
2,5 %. 

Veseli me, da sta združenja ob-
čin in Vlada tokrat uspeli podpisati 
tudi dogovor o višini povprečni-
ne, kar se je pravzaprav zgodilo 
četrtič v zadnjih petnajstih letih. A 
dejstvo je, da se v tem proračunu 
namenja znatno več sredstev tudi 
za enakomeren razvoj občin oziro-
ma lokalno samoupravo. Z dvigom 
povprečnine bo občina Makole v 
prihodnjem letu v svoj proračun 
prejela dodatnih 108.702,00 evrov, 
ta sredstva pa se bodo lahko na-
menili za nujno potrebne investi-
cije v lokalnem okolju. Poleg višje 
povprečnine se občinam z novim 
letom obeta tudi znižanje stroškov 
na podlagi sprejetega Zakona o fi-
nančni razbremenitvi občin, ki naj 
bi bil v dokončni, tretji obravnavi 
potrjen na decembrski seji Držav-
nega zbora. Zakon predvideva 
znižanje občinskih stroškov glede 
družinskega pomočnika, mrliško 
pregledne službe, obveznega 
zdravstvenega zavarovanje brez-
poselnim in plačilo zavarovanja 
gasilcem. Z Zakonom o finančni 
razbremenitvi občin bomo rešili 
tudi dolgoletno problematiko ga-
silcev, saj bo država končno prev-

zela skrb in uredila zavarovanje za 
vse gasilce. Zakon bo tako urejal 
zavarovanje gasilcev in sicer ne-
zgodno zavarovanje, zavarovanje 
odgovornosti, pravne zaščite in 
poškodb pri delu, prav tako pa tudi 
zavarovanje gasilske opreme, vo-
zil in objektov.

Spoštovani,
pred nami je tisti najlepši čas 

leta. Tudi ta bo letos za vse nas 
drugačen, brez marsikatere vsa-
koletne decembrske razvade. 
Hvaležna sem, da mi je potovanje 
skozi življenje podarilo meni drage 
osebe s katerimi bom lahko v dru-
žinskem krogu, kljub vsem omejit-
vam, vendarle preživela ta prazni-
čen čas. V naši kuhinji bo zadiša-
lo po cimetu in božičnih piškotih, 
nazdravili pa bomo tudi še enemu 
skupnemu letu, ki je za nami. Nič 
v življenju namreč ni samoumevno 
in na koncu v življenju štejejo prav 
majhne stvari, ki nič ne stanejo, pa 
vendar nanje tako radi pozabimo. 
Naj vam na koncu zaželim tudi mir-
ne, naklonjene in izpolnjene božič-
ne praznike, v novem letu pa, da 
najdete tiste drobne poti, ki vodijo 
od srca do srca in tiste, ki peljejo 
k uspehu, sreči, zdravju in zado-
voljstvu.

Karmen Furman
poslanka DZ RS 
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Javni 
natečaj za 
spodbujanje 
turizma

Na javni natečaj za izbiro 
projektov za spodbujanje ra-
zvoja turizma na območju Ob-
čine Makole so  v letu 2020 
prispeli trije predlogi projektov. 
Natečajna komisija je za sofi-
nanciranje izbrala (rangirano po 
mestu na natečaju) 
1. Makolski prireditveni šo-

tor, prijavitelja Turistično 
društvo Makole, Makole 
42, 2321 Makole, v višini 
7.035,18 EUR (vloga je do-
segla povprečno oceno 
60,6, celotna investicija 
13.664 EUR ) in 

2. Grajska igrala za otroke 
na dvorcu Štatenberg, pri-
javitelj Ustanova Funda-
cija za ohranitev dvorca 
Štatenberg, Štatenberg 
89, 2321 Makole v višini  
964,82 EUR (vloga je do-
segla povprečno oceno 
46,6, celotna investicija 
3.747,84 EUR).

 
Prijavitelj Ustanova Funda-

cija za ohranitev dvorca Šta-
tenberg, Štatenberg 89, 2321 
Makole se je odločil, da ne bo 
izvedel investicije in je predla-
gal, da se celotna sredstva na-
meni zmagovalnemu projektu 
na natečaju  - Makolski priredit-
veni šotor. Natečajna komisija 
se je s tem strinjala in tako pro-
jekt Makolski prireditveni šotor, 
prijavitelja Turistično društvo 
Makole, Makole 42, 2321 Ma-
kole, prejme celotnih 8.000,00 
EUR, ki so bili razpisani. 

 
Igor Erker,  

direktor občinske uprave  
Občine Makole

V Občini Makole imamo trenutno  kategoriziranih več ko 101 kilometer 
občinskih cest. Če se primerjamo z drugimi občinami, spadamo tako med 
občine, ki imajo glede na število prebivalcev zelo veliko cest.

Primerjava z nekaterimi izbranimi občinami
Stalno prebivališče Število  

prebivalcev
metrov cest metrov cest/ 

prebivalca
Makole 2092 101626 48,58
Slovenska Bistrica 25796 576721 22,36
Majšperk 4062 177972 43,81
Poljčane 4284 90358 21,09
Rogaška Slatina 11203 214536 19,15
Žetale 1307 81779 62,57
Kidričevo 6531 113886 17,44
Oplotnica 4225 113434 26,85
Rogatec 3123 94286 30,19

V Sloveniji je vseh kategoriziranih občinskih cest (brez regionalnih cest 
in avtocest) kar 32.303.770 m (za primerjavo obseg zemlje na ekvatorju je 
40.041.470 m). Povprečje metrov  cest na prebivalca v Sloveniji znaša  15,74. 
Najmanj kategoriziranih cest na prebivalca je v občinah Ljubljana (3,77) in 
Jesenice (4,77), največ pa v občini Luče (96,12) in Hodoš (79,78).

Občina Makole ima s svojimi 48,58 metri kategoriziranih občinskih cest 
na prebivalca kar trikrat več cest, kot pa je slovensko povprečje.  Vzrok za 
tolikšno količino cest na prebivalca je iskati v precej razpršeni gradnji v naši 
občini.

Več kategoriziranih cest sicer po eni strani pomeni večje prihodke za 
občino, zaradi višje izračunane primerne porabe, vendar pa po drugi stra-
ni predstavlja tudi precej višje stroške. Več kilometrov cest pomeni tudi več 
kilometrov vodovoda, ki ga občina mora imeti,  pomeni višje stroške na po-
dročju prevozov otrok v šolo, pomeni višje stroške rednega in investicijskega 
vzdrževanja cest , višje stroške same gradnje cest. 

Na žalost, hitro ugotovimo, da že samo dodatni stroški gradnje in vzdrže-
vanja cest presegajo dodatna sredstva, ki jih občine dobimo iz naslova pri-
merne porabe. To pomeni, da moramo občine z večjo dolžino cest dolgoroč-
no sredstva, ki bi bila namenjana za druge namene, preusmerjati v sredstva 
na področju cest. 

Igor Erker,  direktor občinske uprave  Občine Makole

Kategorizacija cest

Občinska priznanja 2020
Občinski svet Občine Makole bo na decembrski seji med drugim tudi 

podelil občinska priznanja za leto 2020, o čemer bomo poročali v nasled-
nji številki.

Komisija za priznanja in nagrade Občine Makole je na svoji seji dne, 9. 
11. 2020 obravnavala vse prispele predloge za občinska priznanja. Spre-
jela je naslednji sklep za občinski svet:

1. »PLAKETO« Občine Makole prejme: Alojz Mlaker, za uspešno delo 
na področju kulture in turizma ter za aktivno sodelovanje pri razvoju Ob-
čine Makole.

2. »PRIZNANJE« Občine Makole prejme: Branko Sternad, za vidno 
dolgoletno in uspešno delo v različnih društvih na področju kulture v Ob-
čini Makole.

Obe priznanji bosta podeljeni na naslednji svečani prireditvi, ki jo bo 
organizirala Občina Makole.
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Ob pisanju članka v prejšnji 
izdaji Makolčana so bila dela, na 
projektu: »Preureditve kletnih pro-
storov v centralno kuhinjo z je-
dilnico in spremljajočimi prostori 
ter izvedba požarnega stopnišča 
v OŠ Anice Černejeve Makole, v 
polnem zagonu. Tokrat lahko za-
pišemo, da so dela 1. faze projek-
ta (ki so zajemala rekonstrukcijo 
kletnih prostorov v ureditev nove 
kuhinje s pripadajočo razdelilnico 
hrane, jedilnico z 92 sedeži, pred-
metne učilnice za pouk tehnike in 
tehnologije s kabinetom in foto-
-temnico, ter pripadajočimi komu-
nikacijami), praktično pri koncu. 

Po terminskem planu so dela 
sicer nekoliko zamujala, a se je 
izvajalec del CESTNO PODJETJE 
PTUJ d. d., trudil po svojih najbolj-
ših močeh. Živimo v času omeji-

tev, soočamo se z drugim valom 
epidemije covida-19, virus se je 
prikradel tudi na naše gradbišče, 
tako, da smo imeli tudi dneve, ko 
sta bila na gradbišču zaradi ka-
rantene ali same okuženosti, le 
delavec ali dva. V spopadanju z 
virusom pa je bilo tudi na nivoju 
Evrope doseženo soglasje o hie-
rarhiji vrednot v smislu, da največ 
štejejo življenja, potem zdravje in 
nato ekonomija in gospodarstvo, 
vse ostalo, pa bo moralo poča-
kati na boljše, zdrave čase. Kljub 
omejitvam in ostalim sprotnim 
težavam, s katerimi smo se sre-
čevali na gradbišču, pa so dela 1. 
faze vendarle zaključena. Novo 
urejena kuhinja z jedilnico pa že 
čaka, da se v šolo vrnejo otroci, 
da preizkusijo, novo pridobljene 
prostore. 

Z zaključeno 1. fazo pa sam 
projekt še ni končan. Zaradi mož-
nosti izvedbe je bil že v fazi pro-
jektiranja razdeljen na 3 faze.  

3. faza projekta, ki bo zajemala 
do gradnjo zunanjega požarne-
ga stopnišča in ureditev ločenih 
požarnih sektorjev v vseh etažah 
šolskega objekta je planirana za 
izvedbo v poletnih počitnicah ( ju-
lij-avgust) 2021.

2. faza projekta, ki zajema dru-
gi (manjši) del rekonstrukcije klet-
nih prostorov z ureditvijo dodatne 
jedilnice s 36 sedeži, kabinet za 
gospodinjstvo in spremljajoče 
gospodarske prostore (gardero-
bo za čistilke, prostor za čistila in 
skladišče – pralnico), bo morala 
počakati na morebitno izvedbo 
enkrat v prihodnosti.

Matjaž Kopše

Prenova šolske kuhinje
Faza projekta preureditve kletnih prostorov v centralno kuhinjo z jedilnico in spremljajočimi prostori ter izvedba 
požarnega stopnišča v OŠ Anice Černejeve Makole je zaključena

Obvestilo Upravne enota Slovenska Bistrica
Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča občane, da na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju iz zbirk 

dokumentarnega gradiva odbira in izloča gradbene projekte individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in 
drugih objektov, ki jim je potekel rok hrambe, oziroma letnike 2007, 2008 in 2009.

Občani, katerim je bilo izdano gradbeno dovoljenje v letih 2007, 2008 in 2009, lahko prevzamejo grad-
bene projekte v času uradnih ur od 11. 1. 2021 do 12. 02. 2021.

Prevzem projektov bo v Vložišču Upravne enote Slovenska Bistrica, obvezno po predhodnem osebnem 
dogovoru oziroma naročilu na telefonsko številko 02/805 55 00 ali 02/805 55 20  ali na elektronski naslov: 
ue.slbistrica@gov.si. Ob naročilu stranke navedejo ime in priimek investitorja in številko gradbenega dovolje-
nja.  

Po preteku roka za prevzem bodo gradbeni projekti iz navedenega obdobja izločeni iz arhiva Upravne 
enote Slovenska Bistrica ter uničeni.   

mag. EMIL TRONTELJ
načelnik Upravne enote Slovenska Bistrica
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Število štipendij po letih od ustanovitve Občine Makole

Občinske štipendije
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2007/2008 4 120.00 € 4 150.00 € 8
2008/2009 3 130.00 € 4 160.00 € 7
2009/2010 3 130.00 € 4 160.00 € 7
2010/2011 2 130.00 € 6 160.00 € 8
2011/2012 3 130.00 € 2 160.00 € 5
2012/2013 3 130.00 € 3 160.00 € 1 160.00 € 7
2013/2014 3 130.00 € 2 160.00 € 5
2014/2015 2 130.00 € 4 160.00 € 1 160.00 € 7
2015/2016 3 130.00 € 3 160.00 € 6
2016/2017 4 130.00 € 3 160.00 € 7
2017/2018 6 130.00 € 0 160.00 € 6
2018/2019 3 130.00 € 3 160.00 € 6
2019/2020 4 130.00 € 4 160.00 € 8
2020/2021 1 130.00 € 7 160.00 € 8
SKUPAJ 44 49 2 95

Občinski svet Občine Makole
Župan Franc Majcen je sklical 11. redno sejo Občinskega sveta Ob-

čine Makole z naslednjim dnevnim redom:
1. Dopolnjen predlog proračuna Občine Makole za leto 2021
2. Zaključni račun Občine Makole za leto 2018 (Poročilo o nadzoru)
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na območju občine Makole.
4. Predlog povišanja cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu 

Otona Župančiča Slov. Bistrica
5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
6. Občinska priznanja 2020
7. Sklep o mnenju Občine Makole k osnutkom pokrajinske zakonoda-

je.

Dopisne seje Občinskega 
sveta Občine Makole

V mesecu novembru so bile tri dopisne seje Občinskega sveta Ob-
čine Makole, na katerih so sprejeli naslednje odločitve:
1. Na 5. dopisni seji, ki je bila 4. 1. 2020 so imenovali predstavnike v 

Svet zavoda Osnovne šole Anice Černejeve Makole: Mojca Vantur, 
mag. Danilo Lončarič in Mihael Vantur.

2. Na 6. dopisni seji, ki je bila 5. 11. 2020 so predlagali kandidatko za 
sodnika porotnika: Katarina Lepej.

3. Na 7. dopisni seji, ki je bila 12. 11. 2020 so sprejeli rebalans proraču-
na Občine Makole za leto 2020.

Pobude in vprašanja 
svetnikov

Na 10. redni seji Občinskega sveta Ob-
čine Makole (potekala je 30. 9. 2020) so 
svetnice in svetniki podali  pobude in vpra-
šanja, na katere je podala odgovore občin-
ska uprava.

1. Franci Skledar o sanaciji lokalne ces-
te Skledar-Sveta Ana

Odgovor: to je uvrščeno v predlog pro-
računa za leto 2021

2. Zlatka Dvoršak o pripravi dokumen-
tacije za razpise za evropska sredstva ter za 
ureditev zemljišča Remont in prostorov pod 
staro telovadnico.

Odgovor: trenutno še ni znano, katere 
bodo prioritete za pridobivanje evropskih 
sredstev. Kaže, da bodo prioritete: investi-
cije v zeleni prehod, v energetsko učinkovi-
tost, v zdravstvo in v oskrbo starejših.

3. Marjan Dovar o nedostopu gradiva iz 
stare internetne strani občine Makole.

Odgovor: dostopati je možno preko in-
ternetnega gradiva archive.org.

4. Stane Jančič o javni razsvetljavi v 
Makolah in postavitvi dveh luči pri vrtcu ter 
o parkiranju tovornjakov na pločniku pred 
trgovino Merkator.

Odgovor: Pričeli smo s čiščenjem stekel 
na svetilkah javne razsvetlave. Za svetilke 
pri vrtcu pa zaenkrat ni planiranih sredstev 
v proračunu za leto 2021. V kolikor bo za-
dostnih prihrankov pri končanju javne 
razsvetljave v Ložnici in Stranskih Makolah 
pa bi bilo možno realizirati tudi to.

O parkiranju na pločniku pa sta bila ob-
veščena inšpektorja in redarja.

5. Zdravko Krošl o kanaleti na maka-
damski cesti pri Jeza Janezu.

Odgovor: Predlaga, da se dolgoročno 
ta del ceste asfaltira. Investicijo je potrebno 
vključiti v proračun in sprejeti na občinskem 
svetu.

6. Mag. Danilo Lončarič o pobudi za 
krožišče pri Roki in o razpisu Eko sklada za 
kolesarske steze.

Odgovor: Pobuda za krožišče pri Roki je 
bila dne 28. 9. 2020 poslana na DRSI. 

Pogoji za pridobitev sredstev preko Eko 
sklada niso tako ugodni, kot kaže na prvi 
pogled. To izhaja iz tega, da je bil ta razpis 
odprt že od leta 2019, vendar sredstva še 
niso bila izčrpana. Kolesarska pot od Ložni-
ce do Pečke in nadalje do Makol je pavšal-
no ocenjena na 1,5 do 2,0 miljona EUR, od 
tega bi morala Občina Makole prispevati 
okrog 40% investicije. Glede na stanje ce-
stne infrastrukture v Občini Makole je tako 
vprašanje ali je smiselno nekaj sto tisoč 
EUR, ki bi jih sami namenili v obnovo cest, 
sedaj raje nameniti v kolesarske poti. Je 
pa Občina Makole na stičišču predvidenih 
dveh daljinskih poti, v katere bi naj dolgo-
ročno investirala sredstva tudi država. En 
projekt vodi Občina Kidričevo, drugega pa 
Mariborska razvojna agencija.
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1. Sofinanciranje humanitarnih organizacij iz pro-
računa Občine Makole v letu 2020

 • DRUŠTVU SOŽITJE, Partizanska ulica 24, 23210 Slo-
venska Bistrica se dodelijo proračunska sredstva za 
izvajanje humanitarnih programov v letu 2020 v višini 
273,34 EUR.
 
• OBMOČNEMU ZDRUŽENJU RDEČEGA KRIŽA SLO-
VENSKA BISTRICA, Partizanska ulica 21, 2310 Slovenska 
Bistrica se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje 
humanitarnih programov v letu 2020 v višini 2.911,71 
EUR.
 
• USTANOVA MALI VITEZ, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana 
se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje humani-
tarnih programov v letu 2020 v višini 124,79 EUR.
 
• DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE, Engelsova ulica 
6, 2000 Maribor se dodelijo proračunska sredstva za 
izvajanje humanitarnih programov v letu 2020 v višini 
190,16 EUR.
 
2. Sofinanciranje ljubiteljske kulture iz proračuna 
Občine Makole za leto 2020:
 
• KUD-u Forma Viva Makole, Dežno pri Makolah 61a, 
2321 Makole se dodelijo proračunska sredstva za izva-
janje programov ljubiteljske kulture v letu 2020 v višini 
1.921,38 EUR in 3.000,00 EUR namenskih proračunskih 
sredstev za organizacijo simpozija FORMA VIVA MAKO-
LE 2020 in vzdrževanje skulptur.
 
• Društvu podeželske mladine Ložnica, Ložnica 4, 2321 
Makole se dodelijo proračunska sredstva za izvaja-
nje programov ljubiteljske kulture v letu 2020 v višini 
1.408,97 EUR,
 
• Etnološkemu društvu Ložnica, Ložnica 20a, 2321 Ma-
kole se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje pro-
gramov ljubiteljske kulture v letu 2020 v višini 3.195,02 
EUR,
 
• Prosvetnemu društvu Anice Černejeve Makole, Mako-
le 12, 2321 Makole se dodelijo proračunska sredstva za 
izvajanje programov ljubiteljske kulture v letu 2020 v vi-
šini 4.505,86 EUR,
 
• Kulturnemu društvu Gemaj, Jelovec pri Makolah 13B, 
2321 Makole se dodelijo proračunska sredstva za izva-

janje programov ljubiteljske kulture v letu 2020 v višini 
968,77 EUR,
 
• Zvezi kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slo-
venska Bistrica, Partizanska ulica 24, 2310 Slovenska 
Bistrica se dodelijo namenska proračunska sredstva za 
izvajanje kulturnih programov v letu 2020 v višini 760,00 
EUR,
 
• Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti - JSKD, Ob-
močna izpostava Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 
24, 2310 Slovenska Bistrica se dodelijo namenska prora-
čunska sredstva za izvajanje kulturnih programov v letu 
2020 v višini 1.640,00 EUR.
 
3. Sofinanciranje športnih programov iz proraču-
na Občine Makole za leto 2020:
 
• Teniškemu klubu Štatenberg - Brdo, Pečke 15a, 2321 
Makole se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje 
športnih programov v letu 2020 v višini 807,72 EUR.
 
• Športnemu društvu Ložnica, Ložnica 20, 2321 Makole 
se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje športnih 
programov v letu 2020 v višini 2.448,74 EUR,
• Osnovni šoli Anice Černejeve Makole, Makole24, 2321 
Makole se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje 
športnih programov v letu 2020 v višini 1.442,30 EUR,
 
• Ribiškemu društvu Pečke, Pečke 26, 2321 Makole se 
dodelijo proračunska sredstva za izvajanje športnih pro-
gramov v letu 2020 v višini 751,78 EUR,
 
• Planinskemu društvu Makole, Makole 42, 2321 Makole 
se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje športnih 
programov v letu 2020 v višini 1.309,28 EUR,
 
• Športnemu društvu Stopno, Stopno 14a, 2321 Makole 
se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje športnih 
programov v letu 2020 v višini 815,90 EUR,
 
• Športnemu društvu Makole, Makole 34, 2321 Makole 
se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje športnih 
programov v letu 2020 v višini 4.424,28 EUR,
 
• Športni zvezi Občine Makole, Makole 42, 2321 Makole 
se dodelijo namenska proračunska sredstva za izvaja-
nje športnih programov in delovanje v letu 2020 v višini 
1.239,48 EUR.

Matjaž Kopše 

Sofinanciranje društev
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V tem letu je tudi v Občini Makole 
Covid-19 virusna bolezen življenje moč-
no zaznamovala. Kolikor kažejo statisti-
ke za Občino Makole, ni naša občina 
v vrhu  po obolelosti in smrtnosti, naj 
bo še naprej temu tako. Izkoristila bom 
priložnost in vse občanke in občane 
pozvala, da naj čim bolj pazijo na sebe, 
svoje zdravje in upoštevajo ukrepe. Le 
tako lahko največ naredimo v boju proti 
tej zahrbtni in nepredvidljivi bolezni. 

Delovanje Občine je potekalo gle-
de na situacijo – prvi in drugi val Covid 
– 19, v dokaj ustaljenih tirnicah, z izjemo 
društvenega življenja, tako je bilo veliko 
dogodkov, ki so bili prilagojeni situaciji 
v državi. Tudi svetniki in svetnice Obči-
ne Makole smo zaradi tega delovali v 
veliko zmanjšanem obsegu. Župan je v 
svojem članku že navedel glavne inve-
sticije in dela, ki so bila izvedena v tem 
letu, zato vam bom navedla še druga 
dela, ki so bila opravljena na odborih in 
sejah. V letošnjem letu smo svetniki in 
svetnice spremljali in v majhni meri tudi 
sooblikovali proračun Občine na štirih 
rednih sejah (po statutu bi morali imeti 
najmanj šest sej). Na seji občinskega 
sveta, ki  je bila enajstega marca, smo 
na veliko razpravljali in na koncu so-
glasno potrdili proračun za leto 2020. 
Najbolj so se delila mnenja glede pro-
jekta obnove šolske kuhinje z jedilni-
co in požarna varnost med svetniki, 

občinsko upravo, delavci šole in med 
starši šoloobveznih otrok. Vsi smo se 
zavedali, da je projekt nujen ter da je 
čas realizacije projekta veliko predolg. 
Občinska uprava je projekt razdelila v 
tri faze. Prva faza je ureditev kuhinje z 
jedilnico ter tehnične učilnice. Druga 
faza zavzema ureditev dodatnih pro-
storov jedilnice, tretja faza ureja požar-
no varnost naše šole. Vedeli smo, kaj 
investicija pomeni za razpoložljiva de-
narna sredstva za druge nujne projekte 
v naših krajih. Za realizacijo prve faze 
projekta se je Občina Makole poslužila 
instrumenta zadolžitve. 

V mesecu decembru 2020, na četr-
ti redni seji smo predloge in želje naših 
občank in občanov poizkušali čim bolj 
realizirati v občinskem proračunu za 
leto 2021. V prihajajočem letu se načr-
tuje uresničitev projekta ureditve po-
žarne varnosti za OŠ Makole  in izgra-
dnja Belega mostu na Ložnici. Glede na 
to, da so to velike in nujne  investicije, 
se bo morala Občina ponovno zadolži-
ti. Želja Odbora za gospodarstvo in fi-
nance je, da se proračun čim prej uskla-
di in na seji potrdi. Občinska uprava je 
pripravila tudi štiri dopisne seje. 

Čas, katerega nismo poznali in si 
niti predstavljati nismo mogli, nas je 
vse prikrajšal za prijetne dogodke in 
prireditve v naših krajih.  Zagotovo bi 
bil v Makolah bolj množičen obisk ob 

sprejemu velike pridobitve PGD Ma-
kole, novega gasilskega avtomobila, 
prav tako je bila v ta namen načrtovana 
gasilska veselica, ki so jo,gasilci morali 
odpovedati.

V krožišču Pečke bi se lahko pove-
selili modernizacije cestišča. Tim Gajser 
je ime naših krajev s četrtim naslovom 
svetovnega prvaka v MXGP kategoriji 
zopet ponesel v širni svet. Dolgoletna 
želja v prostorih osnovne šole je izpol-
njena. Učenci in zaposleni na šoli bodo 
po dolgih letih lahko obedovali kot si 
zaslužijo. Andrejev sejem bi združil na 
trgu veliko Makolčanov. Še bi se našlo 
razlogov za veselje in druženje. 

Zagotovo jih bo. Makole so bile ved-
no kraj dobrovoljnih, delovnih in ustvar-
jalnih ljudi. Vse to nas vodi v premago-
vanju vsakodnevnih bremen. Trenutno 
je največja skrb namenjena zdravju 
vseh nas in prizadevanje, da premaga-
mo to zahrbtno bolezen. Zdravja, vam v 
Odboru za gospodarstvo in finance že-
limo največ, saj ima največjo vrednost. 

Ob tem Vam, spoštovane Občan-
ke in Občani želim, da vam je pomen 
adventnega časa vsaj malo povrnil upa-
nje v čas življenja pred Corona virusom. 
V letu, ki prihaja pa se vsi skupaj pot-
rudimo, da bo leto polno zadovoljnih in 
uspešnih trenutkov.

Zlatka  Dvoršak
Odbor za gospodarstvo in finance

Občina Makole skozi leto 2020

 4. Turistična društva:

• Turistični zvezi Slov. Bistrica, Partizanska 23, 2310 Sloven-
ska Bistrica se dodelijo proračunska sredstva v skupni višini 
250,00 EUR  za delovanje turistične zveze.

• Turističnemu društvu Štatenberg, Štatenberg 66a, 2321 
Makole se dodelijo proračunska sredstva v skupni višini 
1.729,17 EUR (od tega za delovanje društva v višini 562,50 
EUR in za izvajanje turističnih programov v letu 2020 v viši-
ni 1.166,67 EUR).

• Turističnemu društvu Makole, Makole 42, 2321 Makole se 
dodelijo proračunska sredstva v skupni višini 1.649,62 EUR 
(od tega za delovanje društva v višini 562,50 EUR in za iz-
vajanje turističnih programov v letu 2020 v višini 1.087,12 
EUR).

• KUD Forma Viva Makole – turistična sekcija, Dežno pri Ma-
kolah 61a, 2321 Makole se dodelijo proračunska sredstva 
višini 371,21 EUR za izvajanje turističnih programov v letu 
2020

5. Kmetijska društva:

• Društvu gospodinj Makole, Makole 42, 2321 Makole se 
dodelijo proračunska sredstva za izvajanje programov na 
področju kmetijstva  v letu 2020 v višini 1.164,38 EUR.

• Društvu kmetic Ložnica, Ložnica 21, 2321 Makole se dode-
lijo proračunska sredstva za izvajanje programov na podro-
čju kmetijstva  v letu 2020 v višini 744,86 EUR.

• Društvu vinogradnikov Makole, Makole 28, 2321 Makole 
se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje programov 
na področju kmetijstva  v letu 2020 v višini 1.476,88 EUR.

• Lovski družini Makole, Štatenberg 90, 2321 Makole se 
dodelijo proračunska sredstva za izvajanje programov na 
področju kmetijstva  v letu 2020 v višini 907,53 EUR.

• Društvu zakladov Dravinjske doline, Makole 42, 2321 
Makole se dodelijo proračunska sredstva za izvajanje pro-
gramov na področju kmetijstva  v letu 2020 v višini 706,34 
EUR.

Igor Erker
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Kot vidimo, je bilo veliko 
postorjenega. Povprašali smo 
predsednika Vaškega odbora 
Bena Toplaka: 

* Kaj je bilo  v vašem delu vasi 
Stari grad – Sveta Ana  narejene-
ga v letu 2019?

»Leto 2019 je bilo pri nas zelo 
pestro. Kot je vsem znano, nas je  
začetku poletja doletelo veliko 
neurje in pustilo skoraj nepopra-
vljive posledice v kraju. Neurje je 
v kraju kar dva krat v enem tednu 
pustošilo in nad sanacijo povzro-
čene škode smo še danes zelo 
razočarani. Ne bi rad »zvonil po 
toči«, vendar na možnost le tega 
sem z dopisi opozarjal občino le 
nekaj mesecev prej. Sam sem tak-
rat kot vaščan in kot predsednik 
vaškega odbora iskal rešitev za 
nastalo škodo ter kako preprečiti 
oz. sanirati le to. Klical in dogovar-
jal sem se z agencijo za vode re-
publike Slovenije (Ljubljana in Ma-
ribor), Drava Ptuj ter občino Mako-
le. Na sestanku, ki je sledil se je 
doreklo, da bomo zadeve reševali 
dolgoročno, kar nas je veselilo, 
saj smo zahtevali, da se zadeve 
rešujejo sistematsko. Potrebno je 
omeniti, da občina Makole plačuje 
koncesionarja Drava Ptuj na letni 
ravni za čiščenje rečnih in potoč-
nih strug, vendar se je na tem po-
dročju naredilo bore malo (na ne-
katerih potokih še nikoli).

 Po sestankih pa smo bili ved-
no optimistični. Za sredstva, ki so 
prišla zaradi  neurja (neuradno 
29.000 €) bomo striktno zahte-
vali, da se porabijo za sanacijo 
škode po poplavah, saj so za to 
namenjena.

V letu 2019 je bilo podeljenih 
denarnih sredstev v višini 5.000€ 
za vaški odbor Stari Grad- Sv.Ana. 
Denar je bil namenjen za obnovo 

ali izgradnjo, kar bi bilo v dobrobit 
kraja.

Odločili smo se in dali izgradit 
dva prekopa z odvodnjavanjem. 
Prvega pred stanovanjsko hišo pri 
Rebernakovih, kjer je ob vsakem 
nalivu podjedalo cestišče ter pri 
stanovanjski hiši Mohorko. Tudi 
pri slednjih je bila težava enaka 
kot pri

Rebernakovih. Tako smo pora-
bili vsa sredstva in jih nismo pre-
koračili.

Ogromno je polemike ali naj se 
takšna sredstva obdržijo na vaških 
odborih v prihodnjih letih. Moje 
osebno mišljenje je, da je vsako 
vlaganje v infrastrukturo pohvale 
vredno, saj se bodo tako mladi 
priseljevali v kraj in ne odseljevali. 
Sem pa mišljenja, da se z razpore-
ditvijo teh sredstev na vaške od-
bore prelaga odgovornost, katero 
bi morali nositi pristojni. Vendar 
vsako vlaganje v infrastrukturo ali 
financiranje v kraj pozdravljam.«

* Kakšni so vaši načrti za nas-
lednje leto, kaj pričakujete od 
občine?

»Naši načrti so bili že za leto 
2020 veliki, vendar nas je na ža-
lost doletela epidemija COVID-19, 
katera nam je delovanje ali ure-
sničevanje planov onemogočila. 
Tukaj smo pričakovali bolj močno 
vlogo občine. Krajani so namreč 
zelo nezadovoljni kako in na kak-
šen način se utrjujejo bankine, 
kakšno je vzdrževanje vodotokov, 
vzdrževanje cest ... skratka želijo 
oz. želimo si, da bo v bodoče ob-
čina bolj odločno pristopila.   

Osebno se zavzemam, da se 
električna ter Telekomova nape-
ljava  spusti z drogov v zemljo. 
V letu 2019 nam je to uspelo od 
transformatorja pri Stojnških ter 
vse do stare kmetije pri Skledar-

jevih. V letošnjem letu je vse po-
tekalo že v tej smeri, a vendar je 
epidemija prekrižala marsikatere 
načrte. Zato upamo, da bomo v 
naslednjem letu dali vode v zem-
ljo, vse od transformatorja pa do 
Jelovca. S tem se bo na dolgi rok 
onemogočalo daljše izpade elek-
trične energije. Tukaj naprošamo 
občino, da po službeni dolžnosti 
vključuje družbo Telekom in da se 
skupaj z električnimi vodi polaga 
tudi optični kabel ter s tem pospe-
šuje izgradnjo optičnega omrežja, 
saj v tem času, ko se šola izvaja 
na daljavo učenci in uslužbenci, 
ki delajo na daljavo, ne bi imeli 
takšnih težav s povezavo.

Kaj od občine pričakujem-o? 
Pričakujem-o, da bo več vlagala v 
infrastrukturo kraja.

Več kilometrov cest pri nas je 
potrebnih popolne obnove. Da o 
bankinah ne govorimo.

Želeli bi, da občina z razpisom 
uredi, da bodo lahko pogodbeniki 
utrjevali bankine z mletim asfal-
tom. Želimo tudi, da se v zimskih 
razmerah določi iz vsakega va-
škega odbora po tri člane, kateri 
bi sporočali stanje na cestišču in 
na osnovi tega se aktivira cestna 
služba. Ni velika višinska razlika 
med dolino in vrhovi, vendar gle-
de zimskih razmer je neprimerlji-

Vaški odbor Stari grad - Sveta Ana
Število prebivalcev (velja za celotno naselje Stari grad): 236; površina: 10,22 km2; nadmorska višina: 463,9 m; 
gostota poseljenosti: 23 prebivalcev/km2  (Vir: Statistični urad RS- 2020) 

Sestava: Beno Toplak, predsednik, Suzana Mohorko, Dragina Planinšek in Ivan  Vtič, člani
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Kot vidimo, je bilo veliko 
postorjenega. Povprašali smo 
predsednika Vaškega odbora 
Andrej Duriča: 

»Kaj je bilo v Jelovcu  nareje-
nega v letu 2019?«

»Vas Jelovec pri Makolah je 
katastrska občina. Zbor krajanov 
iz Jelovec pri Makolah se je sestal 
pri Pušaver Hinku, v mesecu mar-
cu 2019, kjer se je sestavil VO Je-

lovec pri Makolah v sestavi: pred-
sednik - Andrej Durič, člani: Jus 
Franc, Stanka Pušaver. V istem 
mesecu je bil zbor krajanov vasi 
Jelovca v Domu krajanov Makole, 
zaradi porabe sredstev 5000 EUR 
za manjše investicije. Zaradi sla-
be udeležbe krajanov je VO sam 
odločil, da se sredstva porabijo za 
asfaltiranje ceste Šega-Samastur 
v izmeri 100 m. 

Kot vidimo, je bilo veliko 
postorjenega. Povprašali smo 
predsednika Vaškega odbora 
Janeza  Jančiča:

»Kaj je bilo  v vašem delu 
vasi Stari grad – Variša vas  na-
rejenega v letu 2019 in kakšna 
so pričakovanja za leto 2021?« 

»Poleg nekaj nujnih vzdrže-
valnih del na cestah, je bila letu 
2019 izvedena asfaltna preplas-
titev javne poti v Dole, v dolžini 
160 m, z muldo in škarpo. Do-
datno je bila na novo asfaltirana 
še mulda v samih Dolah, v dol-
žini 100 m. Po veliki škodi, ki je 
nastala na cesti iz Reke v Dole, 
zaradi deročega poplavljenega 
potoka, je bila izvedena zasilna 

va. Vemo, da pregledna služba i 
pogodbenik ne more biti vedno 
na terenu, smo na terenu pa mi 
vaščani in s tem bi se lahko reši-
lo negodovanje krajanov glede 
zimskega posipavanja in pluženja. 
Kot je omenjeno želimo, da se ob-
čina bolj angažira v izgradnjo ali 
obnovo infrastrukture, izgradnjo 
optičnega kabla,…skratka vlaga 
bolj in več v kraj.

Starograjčani, Makolčani v 
času epidemije smo omejeni na 
občine in ukinjen je javni potniški 
promet. Zato je nekaterim one-
mogočena pot  po najnujnejših 
opravkih. Pokličete me lahko za 
kakršno koli pomoč, ali je to naba-
va najnujnejših potrebščin, obisk 
zdravnika, prevoz do lekarne … S 
Civilno zaščito Makole in z lokalno 
organizacijo, katero vodim, že od 

prvega vala epidemije delujemo v 
skupno javno dobro.

Za  konec mi dovolite, da v 
mojem in v imenu vaškega odbo-
ra Vam zaželim vesele praznike 
ter srečno predvsem pa zdravo v 
letu, ki prihaja.«

Predsednik VO-Stari Grad  
Sv. Ana: Beno Toplak

vzpostavitev prevoznosti ceste 
in v letu 2020 postavitev nekaj 
manjših škarp za varovanje ces-
te ob samem potoku.

V prihodnje so pričakovanja, 
da župan in večina občinskega 
sveta upoštevajo naša prizade-
vanja za namenitev sredstev v 
prvi vrsti za obnovo in posodobi-
tev cestne infrastrukture, saj so 
v našem vaškem odboru v zelo 
slabem stanju, kakor tudi velik 
del javnih poti in lokalne ceste 
so neasfaltirane. Odprta je še 
tudi sanacija poškodovane ce-
stne infrastrukture ob potoku, 
zaradi neurja. 

Omeniti pa velja, da pogre-
šamo ravno tako namenska 

Vaški odbor Stari grad - Variša vas
Sestava: Janez Jančič, predsednik, Jože Vovk, Erika Jernejšek in Ivan Kores, člani

Vaški odbor Jelovec
Število prebivalcev: 187 / podatek 2020 , površina: 3,5 km2, nadmorska višina: 265,6 m, gostota poseljenosti:  53 
prebivalcev/km2 (vir: Statistični urad RS) 
Sestava: Andrej Durič, predsednik, Franc Jus, Stanka Pušaver, člana

sredstva v višini 5.000 €, za po-
samezen vaški odbor, katera so 
bila obljubljena za celoten man-
dat.
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* Dela, ki so bila narejena v 
letu 2019/2020

»V letu 2019 smo denar, ki nam 
je bil namenjen iz občinskega pro-
računa porabili za pripravo javne 
razsvetljave po vasi za postavitev 
10-ih luči. V sklopu te napeljave 
smo izkoristili tudi priložnost za 
položitev elektro napeljave in te-
lekomunikacijske napeljave pod 
zemljo. Položili smo tudi cevi za 
napeljavo optike, ko bo le to mo-
goče. Očiščeni so bili jarki od brvi 
proti vasi. Izvedli smo tudi čistilno 
akcijo po vasi ter ob reki Dravinji.

V letu 2020 smo dokončali s 
postavitvijo javne razsvetljave. 
Postavljeni so bili stebri in luči. 
Gramozirala se je tudi kolesarska 
pot ob Dravinji. Urejene so bile 
bankine proti Alojzu Drosku.« 

* Naši načrti naprej…

»Najbolj nujni projekt naše vasi 
je novi most čez reko Dravinjo, ki 
si ga že prizadevamo od prvega 
mandata občine. Promet čez Va-
roš je dokaj velik, v zadnjih letih 
pa je k temu nasploh še prispe-
vala izgradnja mostu v Pečkeh in 
krožišča. Tako, da je most v izred-
no slabem stanju. Kljub temu, da v 
prejšnjih mandatih ni bilo posluha, 
upamo da se bo stvar premakni-
la v pravo smer. Poleg mostu je 
potrebno obnoviti še veliko cest, 
ki so v slabem stanju. Cesta proti 
Stodrežu je v slabem stanju, prav 
tako proti Rajnerju, na odseku v 
Strmeči bi bilo treba nujno ob reki 
postaviti zaščitno ograjo, zaključili 
bi še radi odsek asfalta od Mlakar-
jevih proti Šmitu. Od glavne ces-
te do mostu je potrebno obnoviti 
cesto. Kar se tiče telekomunikacij, 

V mesecu aprilu smo izvedli 
čistilno akcijo v Jelovcu-Berveno, 
katera je bila uspešno izvedena. 
Opaža pa se, da je manj divjih od-
lagališč in tudi manj odpadkov po 
sami dolini. V aprilu smo se prav 
tako zbrali za pripravo postavitve 
majskega drevesa in druženja s 
pogostitvijo, kjer je občina pri-
spevala 150 EUR za pogostitev 
ob prazniku 1. maja. Organizacija 
okrog pogostitve: nabavo je vodil 
Franc Jus. V oktobru je bila pripra-
va ceste Šega - Kitak, izvedba ze-
meljskih del: Klanjšek Branko, na-

voz in gramoziranje in planiranje: 
Doberšek Dušan. Asfaltiranje ces-
te je bilo v dolžini 125 metrov. V 
mesecu juniju smo aktivirali pod-
jetje DRAVA, zaradi posledic neu-
rja, kjer so naredili samo pregled.«

* Kakšni so vaši načrti za nas-
lednje leto, kaj pričakujete od 
občine?

»V prihodnjem letu 2021 si že-
limo, da bi občina resno pristopila 
k problemu glede hudourniških 
strug, ki potekajo čez Stari Grad in 
vas Jelovec. 

Prav tako si vaščani Jelovec pri 

Makolah želimo, da bi se namenila 
večja sredstva za infrastrukturo in 
ceste, katere se raztezajo po hri-
bovitih predelih in so nekaterim 
prebivalcem edina povezava med 
domom in nujnimi opravki.

V letu 2021 Vam želim dosti 
uspeha, zdravja. Vsem občanom 
želim prijetno preživete praznike 
v krogu svojih najbližjih, cenimo in 
spoštujmo bližino in pomoč sočlo-
veka, saj je to edini vir, katerega 
se ne da uničiti. 

Srečno 2021« 

Vaški odbor Varoš
Število prebivalcev:  103 (podatek 2020), površina 1,12 km2, nadmorska višina 273,8 m, gostota poseljenosti 
92 prebivalcev/km2 (Vir: Statistični urad RS). 

Sestava: Primož Galun, predsednik, Aleš Ritonja in Jože Vršič, člana

še tudi niso povsem zaključene. 
Imamo pa že vse pripravljeno in 
čakamo na optično povezavo. 
Upamo, da nam bo občina pris-
luhnila in nam omogočila uresni-
čiti načrte, ki smo si jih zadali za 
prihodnje obdobje.«

Predsednik VO
Primož Galun
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Motokrosist Tim Gajser je četrtič 
v zadnjih šestih letih postal svetovni 
prvak. Po premiernem naslovu leta 
2015 v razredu MX2 in dveh lovo-
rikah v MXGP (2016, 2019) je že po 
prvi vožnji dirke v Pietramurati v Ita-
liji predčasno ubranil lansko prvo 
mesto.

»Prepričan sem, da bo Tim že 
dirko pred koncem ubranil naslov. 
Je najboljši dirkač na svetu v tej 
sezoni. Vozi še precej bolje kot v 
sezonah 2016 in 2019, ko je bil pr-
vak.« je pred preizkušnjo VN Pietra-
murate napovedal Marcus Pereira 
de Freitas in zadel v polno. 

Sezona se je začela v Matterley 
Basinu, kjer je imel branilec naslova 
v prvi vožnji težave, na drugi dirki 
pa je slavil. Skupno je moral priznati 
premoč Nizozemcu Jeffreyu Herlin-
gsu. Podobna zgodba se je spisala 
tudi na drugi dirki sezone, ko je bil 
Tim znova za petami Herlingsa. Sle-
dil je kar 5 mesecev dolg premor in 
dirke so se nadaljevale znova šele 
avgusta v Latviji, kjer je imel Tim na 
zadnji dirki težave z motorjem in je 
tako za vodilnim Herlingsu zaostal 
46 točk. Drugi trojček dirk sezone je 
gostila Italijanska Faenza, kjer je v 
prvi preizkušnji dominiral Herlings. 
Na enem izmed treningov se mu je 
zgodila huda nesreča, zato je na-
slednja dirka pomenila prelomnico 
za Seewerja. Zmago je takrat dobil 
Jorge Prado, a to ni bilo dovolj, da 
bi bil vodilni v skupnem seštevku, 
saj je to postal Antonio Cairoli. Nje-
govo vodstvo v skupnem seštevku 
ni ostalo dolgo, saj si je zlomil nos in  
končal izven trojice najboljših. Rde-
čo številko je v Mantovi vzel v roke 
slovenski as Tim Gajser. Privozil si je 
skupno zmago v Mantovi. V Španiji 
si je nato Gajser samo še povečal 
svoje vodstvo pred zasledovalci in 
postajalo je vedno bolj jasno, kdo 
bo naslednji svetovni prvak. 

Predzadnjo dirko sezone je za-
čel s 73 točkami prednosti. Zaradi 

poznega odpiranja startne klančine so skoraj vsi dirkači slabo začeli prvo 
vožnjo in Gajser je iz uvodnega ovinka po veliki zmedi in gneči pripeljal šele 
na 13. mesto. Že po šestih minutah je bil četrti, kasneje pa je imel manjše 
težave z motorjem, saj mu je odpovedala sklopka, brez katere je moral voziti 
do konca. Po padcu Antonia Cairolija se je prebil na drugo mesto in s tvegano 
vožnjo lovil Jeremyja Seewerja. Na startu druge vožnje je imel Gajser na mo-
torju veliko številko ena, a je že v prvem zavoju prišlo do nesreče. V hudi gne-
či je padel njegov ekipni sotekmovalec Jeremy Van Horebeek. Ko je Gajser 
peljal mimo njega, se je namreč 30-letni Belgijec z obema nogama zagozdil 
v njegov motor. Ozrl se je nazaj in presenečeno ugotovil, kaj se je zgodilo, 
vožnje ni mogel nadaljevati, odgovorni ob progi pa so kmalu pokazali rdečo 
zastavo za prekinitev dirke. Ob ponovnem startu je bil Tim vidno pretresen, 
vendar se je uspel zbrati in je najhitreje startal. Suvereno je vozil vse do cilja 
in dosegel 14. zmago v posamičnih vožnjah. Ne smemo pozabiti, da je tudi 
zadnjo tekmo sezone končal z veličastno zmago. 

Čestitke Timu in celotni njegovi ekipi!

Eva Jug

Šampion Tim Gajser je četrtič v karieri 
postal svetovni prvak

Končna lestvica svetovnega pokala v 
motokrosu MXGP 2020

1. TIM GAJSER SLO Honda 720 točk
2. JEREMY SEEWER SUI Yamaha 618 točk
3. ANTONIO CARIOLI ITA KTM 599 točk
4. ROMAIN FEBVRE FRA Kawasaki 572 točk
5. GAUTIER PAULIN FRA Yamaha 505 točk
6. JORGE PRADO ESP KTM 476 točk
7. CLEMENT DESALLE BEL Honda 466 točk
8. GLENN COLDENHOFF NED GASGAS 375 točk
9. JEREMY VAN HOREBEEK BEL Honda 316 točk
10. BRIAN BOGERS NED KTM 298 točk

Vir: https://mxgpresults.com/mxgp/standings
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Skozi znanje ujemi svoje sanje

… je napis, ki je na začetku šolskega leta 2020/2021 pričakal 152 učencev in 26 zaposlenih na makolski šoli. 
Pred vsemi sta bila dva velika izziva: izobraževanje v času, ko je med nami virus covid 19 in skrb za varnost,  saj 
so bili kletni prostori še vedno gradbišče. Veseli smo, da smo se znali prilagoditi obojemu. Vabimo vas k branju 
šolskega utripa v septembru, oktobru in novembru.

MODELI IZOBRAŽEVANJA

Na šoli smo se pripravili na po-
tek dela v skladu z modeli in pri-
poročili Vzgoje in izobraževanja 
v Republiki Sloveniji v razmerah, 
povezanih s covid-19 (MIZŠ, ZRSŠ, 
NIJZ, Ljubljana, 2020). Posebno 
pozornost smo namenili pripravi 
na morebitno izobraževanje na 
domu. Šolsko leto smo pričeli iz-
vajati po modelu B, žal že 19. 10. 
2020 prešli na model C, imeli po-
daljšane jesenske počitnice (sku-
paj dva tedna) in od 9. 11. 2020 
se vsi učenci izobražujejo na da-
ljavo (model D). Spremenil se je 
šolski koledar, ki ima sedaj samo 
eno ocenjevalno obdobje, učenci 
bodo tudi manjkrat ocenjeni pri 
posameznem predmetu. Za ko-
munikacijo s starši uporabljamo 
storitve eAsistenta, samo izobra-
ževanje učencev poteka preko 
Microsoft Teamsov. Velika zahvala 
vsem staršem za trud, pomoč, so-
delovanje in skrb, da lahko šola-
nje nemoteno poteka, čeprav na 
daljavo.  Hvala posameznikom za 
podarjeno računalniško opremo. 
V trenutku, ko pišemo ta prispe-
vek, čakamo na izboljšanje stanja, 
k manjšanju števila okužb v drža-
vi, da bi otrokom omogočili, da se 
čim prej vrnejo v šolske klopi. 

ZAHVALA PGD MAKOLE

Zaradi preureditve kletnih 
prostorov, ki nam prinašajo novo 
kuhinjo, jedilnico  in tehniško 
učilnico z delavnico, smo šol-
sko kuhinjo začasno prestavili v 
prostore gasilskega doma. Tam 
se je pripravljala hrana in tam so 
učenci obroke tudi zaužili. Ne 
samo prostore, gasilci so nam 
ves ta čas pomagali tudi pri va-
rovanju učencev, ki so do trikrat 
na dan prehodili pot od šole do 
gasilskega doma in nazaj. PGD 
Makole izrekamo posebno zah-
valo za vso pomoč, ki nam jo nu-
dijo že tri mesece. 

NAŠI PRVOŠOLCI
So na šoli prepoznavni zaradi 

rumenih rutic. Pri pouku so si pod 
vodstvom učiteljice Vere in učite-
ljice Mišele izdelali še obeske s 
svojim imenom. Imena so si obesi-
li okrog vratu in s ponosom zako-
rakali po šoli.

V času podaljšanega biva-
nja so si priredili »piknik« kar na 
šolskem igrišču. Pobrskali so po 

torbah in si poiskali dežnike s 
katerimi so si naredili senco. Pod 
dežniki so se pogovarjali, igrali in 
sladkali s sladkarijami, ki so osta-
le še od športnega dne.
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AKTIVNO V 2. RAZREDU

Učenci radi ustvarjajo, razisku-
jejo in se učijo v naravi. Meseca 
septembra so se pri urah spozna-
vanja okolja pogovarjali o naši šoli 
ter se učili orientirati v njeni okoli-
ci. Tako so se med drugim odpra-
vili še na sprehod po kraju. S sabo 
so vzeli svinčnik in risalni list ter 
po opazovanju risali šolo. V razre-
du so iz odpadne embalaže izde-
lali maketo šole in njene okolice. 
Hkrati so spoznavali prometne 
znake in poti, poskrbeli za svojo 
prometno varnost ter opazovali 
naravo jeseni.

Ob dnevu športa so se peš 
odpravili na igrišče na Ložnici. Tam 
so se preizkusili v vseh športnih di-
sciplinah, ki jih igrišče ponuja – no-
gomet, košarka, odbojka, balinanje, 
kegljanje in badminton. Skupaj z 
učiteljico Anito skrbijo za zdravje!

TRETJEŠOLCI O VARNIH  
POTEH V ŠOLO

Obravnavali so prometno var-
nost v okolici šole, spraševali so 
se, kako učenci prihajajo in od-
hajajo iz šole ter kako upoštevajo 
varnostne predpise. V ta namen 
so rešili anketo, jo obdelali in do-
bili zanimive rezultate. Varne poti 
v okolici šole so si ogledali in pri li-
kovni umetnosti oblikovali maketo 
varnih poti okoli šole. Z maketo so 
sodelovali v projektu Sobivanje -  
Varno v vrtec in šolo. Učenci so se 
pod vodstvom učiteljice Snežane 
pri izdelovanju potrudili in nastali 
so lepi izdelki. 

JESENSKI JEŽKI 
ČETRTOŠOLCEV

Učiteljica Diana pravi, da so s 
četrtošolci v jesenskih mesecih 
uživali v toplih, sončnih žarkih ter 
v pisani preobleki v katero se je 
odela narava. Dober razlog, da 
so se odpravili  v gozd in nabrali 
plodove, ki nam jih le- ta ponuja. 

POTOVANJE S KOKOŠKO ROZI 
V PETEM RAZREDU

V sklopu projekta Trajnostna 
mobilnost v vrtcih in šolah je bilo, 
s kokoško Rozi, zanimivo prihajati 
v šolo. Največkrat so jo učenci ub-
rali peš in s kolesom. Pri tem so z 
gibanjem skrbeli za svoje zdravje 
in tudi za čist zrak v Makolah. Naj-
bolj so se razveselili kartic, katere 
so si prislužili s trajnostnim nači-
nom prihoda v šolo. Nato so se 
s kartami pomerili v igri, ki je pri-
nesla zmago tistemu učencu, ki je 
največkrat prišel v šolo na čim bolj 
trajnosten način. Navdušeni obra-
zi povedo vse, je zapisala njihova 
učiteljica Klementina.

Ker učenci vedno radi ustvarijo kaj 
novega, so stvari, ki nam jih je po-
nudila narava ( kostanje, seno, je-
žice, …) nabrali, uporabili malo do-
mišljije in dodali veliko truda  ter 
pričarali zanimive jesenske  ježke.
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FORMA VIVA MAKOLE 2020

Otroška likovna delav-
nica Forma Viva Makole je 
letos potekala malce dru-
gače. Ker zaradi omejitev 
nismo upali povabiti tudi 
drugih šol, smo delavnico 
izvedli v sklopu izbirnega 
predmeta likovno snovanje 
II. Učenci so na zanimiv na-
čin, na nenavadnem forma-

tu, predstavili panoramo Makol. Že sama oblika likovne površine 
jih je vodila v pogled na vrhove makolskih gričev. Nastal je za-
nimiv kolaž likovnih del, ki so skupaj tvorili lepo celoto. Likovna 
dela so bila razstavljena v avli osnovne šole. Mentorica je bila 
učiteljica Klara Toplak.

BIBE
Otroci jutranjega varstva so navsezgodaj že zelo ustvarjalni. 

Nič jim ni pretežko in radi 
sprejemajo nove izzive. Tako 
so s pomočjo učiteljice Klare 
poprijeli tudi za šivanko. Re-
ciklirali so stare majice in na-
stale so prijetne bibe. Bibe so 
vsestranske. Lahko so ljubka 
igrača, predmet za sprostitve 
ali igrača za hišne ljubljenč-
ke, predvsem muce. 

ZLATA RAZISKOVALKA

Iva Plavec je z raziskovalno nalogo Zače-
tne fotografske tehnike z lego kamero lastne 
izdelave dosegla prvo mesto v državi na po-
dročju tehnike. Njen mentor je bil dr. Andrej 
Šafhalter. Iskreno jima čestitamo in želimo 
veliko raziskovalnega duha še naprej. 

dr. Andrej Šafhalter in Iva Plavec, 9. r.

Z NARAVO ŽIVIM
Članice krožka Literarno-knjižnične dejavnosti so v mesecu ok-

tobru ustvarjale pesmi za 4. Kovičev literarni natečaj poezije z nas-
lovom Z naravo živim, ki ga je razpisala poljčanska osnovna šola. 
Tokrat je bila v ospredju tematika človekove povezanosti z naravo, 
saj lahko v mnogih Kovičevih pesmih opazimo, kako zelo rad jo je 
imel. Med vsemi sodelujočimi je komisijo s svojo pesmijo Eliksir 
predanosti prepričala tudi naša sedmošolka Maja Hajšek. Dobila 
je priznanje in knjižno nagrado. Njena mentorica je bila učiteljica 
Barbara Gmeiner Kline. Iskrene čestitke.

ELIKSIR PREDANOSTI

Posadila sem hrastovo drevo ...
Zraslo je v pokončnega junaka,

velikega gospoda zraka.

Na licu mesta ga posekajo,
iz njega kočo naredijo

in zraven nje nov hrast posadijo.

Nekaj lesa jim je še ostalo,
iz njega naredijo klopco malo

in v njo srček izrezljajo.

Zdaj posedam tam in se spominjam,
kako je bilo,

ko sem še lahko plezala na to drevo.
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PROMETNE DEJAVNOSTI NA 
OŠ ANICE ČERNEJEVE MAKOLE

V mesecu septembru in okto-
bru smo bili na naši šoli še posebej 
aktivni na prometnem področju ob 
Evropskem tednu mobilnosti, Tednu 
otroka in Tednu prometne varnosti. 
Mentorica prometne vzgoje, učite-
ljica Klementina Mlaker, je zapisala:

Z novim šolskim letom uspešno 
nadaljujemo sodelovanje v projek-
tu Trajnostna mobilnost v vrtcih in 
osnovnih šolah, kjer smo v sep-
tembru, z aktivnostjo »Gremo peš s 
kokoško Rozi«, uresničevali trajnos-
ten način prihoda v šolo. V projekt 
smo vključili različne dejavnosti, ki 
so spodbudile učence, da so v šolo 
prišli peš ali s kolesom. Odziv otrok, 
staršev in učiteljev je bil odličen, saj 
se je raven trajnostnega načina pri-
hoda v šolo pohvalno dvignila.

Sodelovali smo v akcijah Sveta 
za preventivo in varnost v prometu 
Republike Slovenije. V Evropskem 
tednu mobilnosti smo izvedli Dan 
brez avtomobila - šli v šolo in iz šole 
peš ali se peljali s kolesom ter so-
delovali v akciji Ulice otrokom. Iz-
vedli  smo športni dan s pohodom, 
kolesarjenjem na spretnostnem 
poligonu in na prometnih površinah 
ter opazovali prometno urejenost 
domačega kraja. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujemo Občini Makole za 
ogled gledališke predstave »O di-
mnikarčku, ki je srečo iskal«. Zabe-
ležili smo sodelovanje v preventivni 
akciji Pešec – Bodi preViden. Prvo-
šolci in drugošolci  so opremljeni 
z rumenimi ruticami ter odsevnimi 
trakovi, ki jih redno nosijo. Pohval-

na je uporaba kolesarskih čelad in 
spravnih koles učencev, ki se pripe-
ljejo v šolo s kolesom. Šestošolci so 
v mesecu oktobru uspešno opravili 
praktičen del kolesarskega izpi-
ta, ki je bil, zaradi izrednih razmer 
(COVI-19), prestavljen na jesenski 
čas. Učenci 5. razreda so v pričet-
ku priprav na kolesarski izpit ter 
sodelujejo v projektu Policist Leon 
svetuje. Učenci od 6. do 9. razreda 
so vključeni v prometni krožek, kjer 
nadgradijo teoretično in praktično 
znanje o prometnih vsebinah in se 
v pomladnih mesecih preizkusijo na 
tekmovanju Kaj veš o prometu?. Ve-
liko smo ustvarjali na temo promet 
in z izdelki okrasili šolske hodnike. 
Nekatere prometne vsebine, glede 
na učni načrt, uspešno obravnava-
mo skozi učne aktivnosti pri pouku 
v vseh razredih. 

Tudi letos so za našo varnost na 
poti v šolo ter pri izvedbi kolesar-
skega izpita skrbeli makolski gasil-
ci, policisti, medobčinski inšpektor 
ter redar, ki se vedno prijazno od-
zovejo našemu povabilu. Vsem se 
prisrčno zahvaljujemo. Želimo vam 
varne poti!

JUBILEJNI 10. TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK

Letošnji, že 10. tradicionalni slo-
venski zajtrk s sloganom »Zajtrk 
z medom – super dan«, je zaradi 
posebnih razmer potekal drugače 
kot v preteklih letih. Učiteljica Bar-
bara Beckler je povzela dogajanje 
z naslednjimi besedami:

Na dan slovenske hrane, ki ga 
obeležujemo vsak tretji petek v 
novembru, so si učenci sami ali s 
pomočjo družinskih članov pripra-
vili zajtrk, sestavljen iz tradicional-
nih slovenskih živil: kruha, masla, 
medu, mleka in jabolka. Po zajtrku 
so spoznali kranjsko sivko, po-
men čebel in opraševanja ter vlo-
go medu v naši prehrani. Izvedeli 
so, zakaj je pomembno redno zaj-
trkovati ter uživati zdravo, razno-
vrstno in lokalno pridelano hrano. 
Pozabili pa niso niti na gibanje, saj 
so nekaj minut namenili vadbi na 
svežem zraku.    

Po uvodnem delu so se učenci 
lotili peke kruha. Že nekaj dni prej 
so si skrbno pripravili potrebne 
sestavine in pripomočke. Neka-
teri so se preizkusili celo v mletju 
pšenice v žrmljah in presejevanju 

Eden mnogo skrbno pripravljenih 
pogrinjkov, ki so to jutro krasili domače 
mize.
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moke. Drugi so za peko kruha iz-
koristili krušne peči. Mlajšim učen-
cem so pri peki kruha pomagali 
odrasli. Učenci so raziskovali tudi 
o čebelah, medonosnih rastlinah 
ter vrstah medu. Ob koncu dneva 
so strnili svoje vtise. Povedali so, 
da so uživali ter da so spekli odli-
čen in okusen kruh. 

Mletje in presejevanje moke ...

Od moke ...

s pridnimi rokami ...

in potrpežljivostjo ...

do slastnega kruha!

ZAHVALA 

IN 

VOŠČILO

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!

Naši ustanoviteljici, občini 
Makole,  se zahvaljujemo za 
vso skrb in vlaganje v šolski 
prostor. Priprava in postrež-
ba hrane bo od decembra 
lahko potekala v novi kuhinji 
in jedilnici. Vsi učenci in za-
posleni smo zelo veseli. Že-
limo, da se v prihodnjem letu 
uredi še požarno stopnišče 
in povsem dotrajano zunanje 
asfaltno športno igrišče. Oh-
ranjeno opremo iz stare kuhi-
nje bomo porabili za ureditev 
gospodinjske učilnice. Inve-
sticije v šolski prostor žal niso 
nikoli zaključene, saj je šolski 
prostor potrebno stalno poso-
dabljati, da imajo mladi dobre 
pogoje za razvijanje znanja in 
talentov.   

V letu 2020 smo spoznali 
kako pomembno je, da zna-
mo biti odgovorni in sodelo-
vati. Želimo, da bi to ohranili 
za naprej. Leto 2021 naj nam 
nakloni veliko zdravja, sreče 
in medsebojnega razumeva-
nja. Ostanite trdni in zdravi.

Ravnateljica  
Silvestra Samastur
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Dan slovenske hrane  
Tradicionalni slovenski zajtrk 2020

Večina vrtcev po 
Sloveniji je zaprtih ali 
imajo organizirano 
le varstvo za otroke 
staršev, ki so nepo-
grešljivi na delov-
nem mestu, zato je 
večina predšolskih 
otrok Dan sloven-
ske hrane obeležila 

doma, skupaj s starši. 
V vrtcu »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica je 

v nujnem varstvu manj kot dvajset odstotkov otrok, 
prav tako v vrtcu Makole. Kljub temu so v petek, 20. 
novembra 2020  skupaj s strokovnimi delavkami iz-
vedli projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, tokrat s 
sloganom "Zajtrk z medom - super dan!".

Zaradi izredne situacije so ta dan obeležili neko-
liko drugače, brez čebelarjev in brez drugih zunanjih 
sodelavcev. Strokovne delavke in delavci so se z ot-
roki pogovarjali o zdravi prehrani, peli pesem Čebelar 
in izvedli še mnoge druge spremljevalne dejavnosti. 
Osrednji dogodek Dneva slovenske hrane je prav zaj-
trk, ki ga podpirajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za 
kulturo ter številni drugi partnerji. Projekt osvešča o 
pomenu rednega in zdravega prehranjevanja, kamor 
sodi pomembna zdrava navada, ki jo je dobro usvojiti 
že v predšolskem obdobju, torej da dan začnemo z 

zajtrkom. Projekt daje poseben pomen domači, lokal-
no pridelani hrani slovenskega porekla. Otroci so tako 
v petek zajtrkovali jedi, pridelane in predelane v lokal-
nem okolju. To so domači kruh in maslo, med lokalnih 
čebelarjev ter jabolko iz bližnjega sadovnjaka. Za zaj-
trk so imeli tudi poseben pogrinjek. Vsi otroci so dobili 
zgibanke z naslovom "Čebelica, moja prijateljica -14".

Epidemija je zaznamovala leto 2020, tudi s pre-
hranskega vidika. To obdobje nas je dodatno opom-
nilo, da je v teh časih za nas toliko bolj dostopna in 
tudi zdrava lokalno pridelana hrana, ki med drugim 
omogoča razvoj in ohranjanje domačega kmetijstva. 

Marjeta Klajnšek

Obogatitvena dejavnost Ciciban planinec
Zdrav način življenja v naravi, 

osnove planinske dejavnosti ter 
varnostne ukrepe v hribih, vse to 

so spoznali najmlajši planinci, ki 
so bili lansko šolsko leto vključe-
ni v dodatno dejavnost Ciciban 

planinec, v vrtcu Makole. Kar se-
demindvajset otrok je skozi leto 
pridno hodilo na izlete, ob tem pa 
so razvijali vrline kot so tovarištvo, 
poštenost, plemenitost, delav-
nost, vztrajnost in vedoželjnost.

Z udeležbo na različnih de-
javnostih – izleti, planinske urice, 
nočni pohod, spanje v vrtcu, so 
otroci lahko pridobili uporabno 
znanje, veščine in izkušnje, ki jim 
bodo omogočile varnejše in do-
živetij polnejše gibanje v okolici 
našega kraja. Učili so se odgovor-
nost do ljudi in narave.

Vsak otrok ob začetku sode-
lovanja v dejavnosti Ciciban pla-
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Vrtec med epidemijo
Vlada je med ukrepi za zajezitev 

in obvladovanje epidemije covid-19 
sprejela odlok, s katerim začasno 
prepoveduje zbiranje ljudi v vrtcih. 
Pri tem dovoljuje delo v vrtcih v 
zmanjšanjem obsegu, ki zagotavlja 
bivanje otrok v vrtcu, katerih starši 
so zaposleni in varstva ne morejo 
zagotoviti na drugačen način. 

Po tednu šolskih počitnic, ko je 

bil vrtec Makole zaprt, smo v do-
datnem tednu počitnic organizirali 
bivanje otrok v vrtcu za otroke star-
šev, kjer sta oba starša zaposlena in 
niso našli druge rešitve. Pri tem je 

imel odločilno vlogo župan Občine 
Makole, Franc Majcen, ki se je takoj 
lotil reševanje problema in dal zele-
no luč za delovanje vrtca, sicer okr-
njeno, vendar pomagali smo star-
šem, ki so imeli težave z varstvom 
svojih otrok. Vendar, vrtec je mno-
go več kot le varstvo. Že, ko otroci 
vstopijo v vrtec, se začne vzgoja, 
kajti v vrtcu se otroci ves čas učijo. 
Tako pri rutinskih dejavnostih, kot 
pri spontani igri in ne le pri usmer-
jenih dejavnostih. Otroci 
čim več časa preživijo 
na prostem. Posvetili so 
se tudi prazniku občine 
Makole, spoznali grb in 
zastavo in ustvarjali na 
temo Občina Makole 
praznuje. Sicer pa so 
otroci že v pričakovanju 
dobrih mož v mesecu 
decembru in pripravi de-

koracije za naš vrtec.
Vrtec nudi tudi kosilo za dva 

učenca in za dijaka, ki sta opraviče-
na do brezplačnega toplega obro-
ka. Šolske kuhinje za tako malo 
število obrokov ni bilo smiselno 
odpreti. 

Ker je manjše število otrok, je 

tudi manj delavk. Tiste delavke, ki 
ne delajo, so na čakanju in vendar 
ohranjajo stik z vrtcem, prav tako s 
starši otrok. Na spletni strani Vrtca 
Otona Župančiča Slovenska Bistri-
ca je tudi pester izbor dejavnosti, 
ki staršem pomagajo, da čim bolj 
kvalitetno izrabijo čas s svojim ot-
rokom. Dejavnosti smo prispevale 
tudi vzgojiteljice iz Makol.

Vsi si želimo, da čas epidemije 
kar najhitreje mine in da se vrnemo 
v vrtec, ki ga vsi neizmerno pogre-
šamo.

Marjeta Klajnšek

ninec prejme dnevnik  Ringa raja. 
Vtise iz izletov cicibani planinci  
narišejo v dnevnik in ob opravlje-
nem določenem številu izletov, 
dobijo nagrado. Izleti, ki jih otrok 
opravi skupaj s starši, so enako-
vredni organiziranim izletom v vrt-
cu. Starše, o aktivnostih cicibanov 
planincev obveščajo v vrtcu, kjer 
imajo svoj kotiček.

Kar devetnajst cicibanov pla-
nincev je v vrtcu prespalo. Noč v 
vrtcu je bila za otroke prava pus-
tolovščina. Namen spanja v vrtcu 
je predvsem priložnost, da  ot-
rokom omogočimo prespati noč 
brez staršev, zunaj doma, skupaj 
s svojimi prijatelji. Na ta način pri-
dobivajo izkušnje, ki pomembno 
prispevajo k pozitivni samopodo-
bi vsakega posameznika, hkrati 
pa se poveča tudi sodelovalnost 
in pripadnost skupini. Za nekate-
re otroke je bila to prva prespana 
noč v vrtcu, za nekatere pa zadnja 
pred vstopom v šolo. Vsi skupaj 
so zares uživali in bili zelo zelo 
pogumni. Nihče od otrok ni jokal, 
saj smo mentorice pripravile veli-
ko aktivnosti, ki so otrokom omo-
gočile prijetno druženje. Seveda 
pa je za obogatitev prespane noči 
svoje prispevalo tudi Planinsko 
društvo Makole, katerega del smo 
planinci v vrtcu.

Letošnje leto je v dodatno de-
javnost Ciciban planinec v vrtcu 
Makole vključenih osemindvajset 
otrok, ki pa žal zaradi trenutne si-
tuacije ne morejo izvajati načrto-
vanih dejavnosti. Prav gotovo pa 
pride še čas, ko bodo vse izlete 
nadoknadili.                                                   

Planinske mentorice: 
Špela, Mateja in Majda
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Z.št. Ime Naslov Zastopnik Datum reg.

1 Lovska družina Makole Štatenberg 90 Boštjan Plaznik 14. 8. 1950

2 Društvo upokojencev Makole Makole 1 Peter Kropec 30. 5. 1974

3 Prostovoljno gasilsko društvo Makole Makole 42 Vinko Kunej 18. 3. 1976

4 Društvo vinogradnikov Makole Makole 28 Ivan Skledar 12. 3. 1992

5 Društvo podeželske mladine Ložnica Mostečno 48 Mateja Zupanec 12. 6. 1995

6 Letalski klub Štatenberg Makole Štatenberg 89 Andrej Sagadin 16. 10. 1997

7 Prosvetno društvo Anice Černejeve Makole Makole 12 Viljem mesarič 16. 10. 1997

8 Tenis klub Štatenberg – Brdo Pečke 15A Polonca Doberšek 9. 1. 1998

9 Športno društvo Makole Makole 34 Dejan Ilek 23. 2. 1998

10 Motocross-Ski Gajser Team Pečke 36 Bogomir Gajser 3. 3. 2000

11 Etnološko društvo Dravinjske doline Jelovec pri Makolaha 98 Aleksander Kavkler 5. 12. 2002

12 KUD Forma Viva Makole Dežno pri Makolah 61A Ivan Dvoršak 5. 12. 2002

13 Freeride klub Makole Pečke 43 Mitja Krapše 23. 10. 2003

14 Športno društvo Ložnica Ložnica 20 Danilo Lončarič 11. 11. 2003

15 Etnološko društvo Ložnica Ložnica 20 Franc Žrjav 8. 3. 2005

16 Športno društvo Stopno Stopno 14A Peter Avguštin 10. 11. 2005

17 Društvo kmetic Ložnica Ložnica 29 Magdalena Mlaker 12. 2. 2007

18 Društvo gospodinj Makole Makole 42 Vida Krapše 16. 4. 2007

19 Čebelarsko društvo Makole Makole 32 Katja Sagadin 13. 6. 2007

20 Društvo Plamen Štatenberg Mostečno 37 Branko Sternad 19. 11. 2007

21 Turistično društvo Štatenberg Štatenberg 66A Štefka Skledar 9. 12. 2008

22 Turistično društvo Makole Makole 42 Romana Sagadin 12. 3. 2009

23 Športna zveza občine Makole Makole 42 Danilo Lončarič 19. 3. 2009

24 Planinsko društvo Makole Makole 42 Polonca Doberšek 24. 3. 2010

25 Ribiško društvo Pečke Pečke 26 Vinko Kodrič 13. 4. 2010

26 Motoristično društvo Stari mačkoni Strug 6 Janez Jeza 22. 5. 2013

27 Društvo zakladov Dravinjske doline Makole 42 Branislava Vedlin 31. 3. 2014

28 Kulturno društvo Gemaj Jelovec pri Makolah 13B Boštjan Pušaver 19. 1. 2015

29 Društvo za razvoj in mladino Makole Makole 13 Lukec Ilek 16. 3. 2015

30 Kulturno društvo fretari Savinsko 44A Vojko Leš 31. 3. 2015

31 Pikado klub Lovrek Mostečno 4 Ines Berglez 23. 1. 2020

Društva in druge nevladne organizacije  
v Občini Makole

1. Društva (vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces)

Ljudje se združujemo v raz-
lična društva, združenja, zavode, 
ustanove, iniciative in podobno. 
Vse z namenom, da skupaj s so-
mišljenikimi in predvsem s pro-
stovoljnim delom uresničujemo 
osebne in skupne interese. Tukaj 
gre za področja kulture, izobraže-
vanja, športa, turizma, gasilstva, 
lovstva in ribištva, varovanja oko-
lja, združevanja mladih, upokojen-
cev in raznih stanovskih društev. 

Posebno vlogo imajo združevanja 
za področje humanitarnih organi-
zacij kot so Rdeči križ, Karitas in 
podobne, ki pomagajo ljudem v 
stiski. Vsa ta združenja so nekak 
antipol državi in njenim instituci-
jam. Izjemno so pomembne tudi 
na področju državljanskih pravic 
in svoboščin, ki pomagajo ljudem 
z nasveti in navodili, kako se znajti 
med preobilico zakonov in dru-
gih podzakonskih aktov, ko so v 

raznih postopkih pred državnimi 
organi.

Včasih se pojavlja vprašanje 
ali je takih društev, zavodov, usta-
nov in drugih združenj preveč? 
Odgovor je jasen: nikoli ni dovolj 
prostovoljnega angažiranja po-
sameznikov, ne glede za katero 
področje gre. Ko pa podobne or-
ganizacije začutijo potrebo, pa se 
med seboj združujejo v razne zve-
ze. Tak primer je za športna, kul-
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turna, turistična, gasilska, lovska, 
ribiška, okoljevarska in druga, bolj 
“resna” društva, zavodov in usta-
nov. Zavedati se moramo, da so te 
nevladne organizacije “živ orga-
nizem” tako dolgo, dokler so ak-
tivni njihovi predsedniki in njihov 
ožji tim. Nekateri tudi “omagajo” 
in tako takšna organizacija prej ko 
slej tudi preneha delovati.

Objavljamo nekaj osnovnih 
podatkov o društvih, zavodih in 
ustanovah v naši občini Makole. 
Po uradnih evidencah je najstarej-
še društvo Lovska družina Makole 
(letos praznuje 70 let), najmlajše 
pa je društvo Pikado klub Lovrek 

(ustanovljeno januarja 2020). Za 
konec pa še nekaj podatkov o šte-
vilu društev v sosednjih občinah in 
v slovenskem merilu.

2. Zavodi
1. Zavod za izobraževanje, šport, 
kulturo in turizem Ma-kole, sedež: 
Stari grad 29, zastopnik: Klara To-
plak, registrirano: 21. 6. 2017

3. Ustanove
1. Ustanova za ohranitev dvorca 
Štatenberg, sedež: Štatenberg 89, 
zastopnik: Peter Kociper, registrira-
no: 14. 10. 2014

Število društev v sosednjih 
občinah
Kidričevo 75
Majšperk  55
Makole 31
Oplotnica 35
Poljčane 37
Slovenska Bistrica 289
Žetale 11

Število nevladnih organizacij v 
Sloveniji, na dan 30. 10. 2020
Društva 24059
Zavodi   3674
Ustanove      264

Franc Kociper

Forma viva Makole 2020
Zaključno dejanje na krasu

S postavitvijo kamnite podobe 
Križanega, v kraški vasi Markov-
ščina blizu Kozine, je zaključeno 
letošnje 18. mednarodno slikar-
sko kiparsko srečanje Forma viva 
Makole 2020. Kamen, pridobljen 
iz nedrij kraške zemlje, se je tako 
v novi plemeniti podobi vrnil tej 
zemlji. Že leta podjetje Marmor 
iz Sežane zagotavlja material, ki 
ga udeleženi kiparji najpogoste-
je uporabijo za svoje umetniške 
kiparske stvaritve. Zadnja sreča-
nja, zaradi zmanjšanega obsega, 
sicer ne kažejo več  tako velikih 

potreb po kamnu, zato je zaključ-
no dejanje letošnje makolske 
Forme vive pravzaprav izjema.

Vaščani Markovščine, kraške 
vasice v Brkinih, sredi že od nek-
daj pomembne prometne poti 
med Trstom in Reko, so uresničili 
svojo dolgoletno željo po ponov-
ni postavitvi križa, kot je nekoč 
stal ob tej poti. Poiskali pa so še 
eno pot, pot do podjetja Marmor 
Sežana, saj so ocenili, da bi v nji-
hovo vas sodil kamnit križ. Tako 
je prišlo do sodelovanja med va-
ščani Markovščine, omenjenim 
podjetjem in Formo vivo Makole.  
V Marmorju so se lotili rezanja 
kamnitih gmot za izdelavo stopni-
častega podstavka, nato pa po 
zamisli kiparja Francija Černelča 
še križa samega. Ta dolgoletni 
udeleženec makolskih kiparskih 
druženj je potem, kar na dvorišču 
kamnoseških delavnic v Sežani, 
vklesal v mogočno statuo figuro 
Križanega. Končni izdelek so za-
radi korona virusnih omejitvenih 
ukrepov brez ceremoniala posta-
vili 22. oktobra.

Tako se je torej iztekel še 
eden v vrsti bogato zasnovanih 

in odlično izvedenih makolskih 
umetniških manifestacij. To se je 
zgodilo na drugem koncu naše 
lepe dežele, a razdalje so spričo 
prijateljstva  in tvornega sodelo-
vanja postale nepomembne.

Organizatorji se ob tej prilož-
nosti zahvaljujejo vsem sodelujo-
čim iz podjetja Marmor Sežana, 
posebej razumevajočima direk-
torju Andreju Kosu in svetovalcu 
Cirilu Sigulinu, ki je bdel nad pro-
jektom.

Franci Černelč
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Nagrajena 
slikarska 
dela na  
18. srečanju 
Forma Viva 
Makole  
2020

Strokovna komisija v sestavi 
prof. Alen Krajnc, mag. Irena Čuk, 
dr. Matjaž Duh in akad. kipar Vik-
tor Gojkovič je izbrala med 19 ude-
leženimi slikarji in njihovimi deli tri 
najboljša slikarska dela. 

Posebno priznanje simpozija in 
kristalne plakete so prejeli 

Slikarka  Bernardina Paj-za 
sliko Sveta Ana v megli,  slikar 
Alojz Kreuh za sliko Haloška že-
tev  in slikar Vlado Geršak za sli-
ko Haloze. 

Vlado Geršak Haloze

Alojz Kreuh Haloška žetev

Bernardina Paj Sveta Ana v megli

Folklorna skupina
Folklorna skupina Prosvetnega društva Anice 

Černejeve Makole se je v tem letu pripravljala za 
praznovanje 35-letnice delovanja v okviru 70-le-
tnice PD Anice Černejeve Makole. Zaradi COVID  
ukrepov in omejitev druženja, je društvo moralo 
pripravljeno prireditev odpovedati. To je bil za nas 
velik udarec, zaradi ogromno vloženega truda in 
priprav za praznovanje obletnice, katero bomo 
obeležili, ko bo to mogoče. Z delovanjem smo 
nadaljevali, kolikor so nam dopuščale razmere. 

Koledniki folklorne skupine Prosvetnega 
društva Anice Černejeve Makole

2020
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Na predvečer sv. Treh kraljev so se koledniki 
folklorne skupine tudi letos podali na pot in koledo-
vali po vaseh občine Makole. Koledujejo že 17. leto. 
Čeprav ni bilo snega,  je bila noč prijetna za koledova-
nje. Začeli so na hribovitem predelu občine, pod Re-
senikom 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 mno-
gim družinam,  jim zaželeli sreče in vse dobro v no-

vem letu. Koledniki so veseli vabila za naslednje leto, 
noč pa je za njih vedno  prekratka, čeprav bi želeli še 
komu polepšati  večer.   

Folklorni pevci so se udeležili, 14.02.2020, 22. 
območne revije poustvarjalcev glasbenega izročila 
Slovenije na prireditvi NAPEV-ODSEV.  Potekala je v 
Domu kulture Andreja Stefanciosa Studenice. Pevci 
so dobili pohvalo strokovnega spremljevalca Klemna 
Bojanoviča za prijetno pripravljen nastop, kar je kas-
neje potrdil z lepo opisno oceno in visokim številom 
točk.

Folklorna skupina je letos s svojim nastopom po-
pestrila  poroko dveh članov na turistični kmetiji Ačko 
na Štatenbergu, kar je tudi naša tradicija za člane sku-
pine.

Kot vsako leto, smo za društvo vinogradnikov Ma-
kole, 4. oktobra opravili trgatev potomke stare trte pri 
cerkvi Sv. Lenarta v Makolah. Trgatev je bila bolj skro-
mna, grozdje pa zelo sladko,  njegovo vino pa upamo, 
da nam bo dalo nove energije in zamisli za nadaljnje 
delo. 

Strokovni vodja FS PD Anice Černejeve  Makole, 
Franc Skledar

Ne žalujmo za leti, ki so minila,  
rajši se veselimo teh, ki so pred nami

Misel iz naslova smo člani Pros-
vetnega društva Anice Černejeve 
Makole zapisali v knjižico, ki smo 
jo izdali ob 60-letnici PD (2009), 
čeprav so ljudje v naših krajih lju-
biteljsko uprizarjali različne igre, 
prepevali v zborih, ob zvoku har-
monike pred pozabo oživljali  sta-
re ljudske pesmi, ohranjali ljudske 
običaje in navade vsaj že 50 let 
pred letom 1949.

Člani PD smo v drugi polovici 
20. in v začetku 21. stoletja ustva-
rili veliko lepega, zanimivega (gle-
dališke skupine, tamburaška sku-
pina, različni zbori, lutke, recitacij-
ska skupina), ohranili pred pozabo 
nešteto dragocenosti iz preteklo-
sti (folklorniki, ljudski godci, pevci 
in pevke ljudskih pesmi), s svojim 
prizadevanjem razveseljevali in 
družili ljudi, pa ne samo v domači 
občini, ampak daleč naokoli. 

Kot smo zapisali pred desetimi 
leti, tako se je v zadnjih desetih le-

tih tudi dogajalo. Kljub vsemu pa 
nekateri pravijo, da se na podro-
čju ljubiteljske kulture pri nas nič 
ne dogaja. Kar je skorajda malo 
smešno. Pohvaliti nas znajo šte-
vilni domačini, kot tudi ljudje iz 
vseh koncev in krajev. Če pa ob 
tem omenimo še druga društva 
(KUD Forma viva, Etnološko dru-
štvo Ložnica, pevci ljudskih pesmi 
TD Štatenberg, snovno bogastvo 
iz preteklosti ohranjajo člani TD 
Makole in še kaj bi se našlo), ki se 
v celoti ali vsaj delno posvečajo 
ljubiteljski kulturi, lahko mirno re-
čemo, da nismo ravno na repu "v 
naši deželi šentflorjanski".

V Prosvetnem društvu Anice 
Černejeve Makole zadnjih deset 
let delujejo naslednje skupine: 
mešani pevski zbor, folklorna sku-
pina, ljudski godci FS, ljudski god-
ci Stari mačkoni, pevci ljudskih 
pesmi FS, recitacijska skupina, 
do nedavnega so delovale pevke 

ljudskih pesmi iz Ložnice, nekaj 
časa tudi vokalno-instrumentalna 
skupina Mak in lutkovna skupina. 
Člani PD oblikujemo ali soobliku-
jemo skoraj vse občinske prosla-
ve in tudi različne druge priredi-
tve. In upamo si trditi, da so naše 
predstave dobre, zanimive, vred-
ne ogleda.

Spomladi smo želeli obeležiti 
zadnjih deset let našega delo-
vanja, program je bil pripravljen, 
vabila so bila razposlana, na zad-
njih vajah pa smo zvedeli, da se 
na dan prireditve začne karante-
na in da je lahko v prireditvenem 
prostoru največ 50 ljudi, toliko 
oziroma malo več pa nas je bilo 
že nastopajočih. In praznovanje 
obletnice je padlo v vodo. Upali 
smo na jesenski čas, pa spet nič. 
Mogoče se vidimo spomladi 2021. 

Helena Kolar, 
Prosvetno društvo  

Anice Černejeve Makole 
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30. ocenjevanje vin 
Društva vinogradnikov Makole

Veseli smo lahko, da živimo v 
okolju in naravi, ki nam ponujata 
takšne pogoje za pridelavo vina, 
na katera smo lahko prav gotovo 
ponosni. Vino je enkraten, zelo 
plemenit in imeniten pridelek. V 
njem odsevajo naravne danosti 
od porekla, zemlje, rastišča, lege, 
naklona, vremenskih razmer, sor-
tnih značilnosti. Tudi ves trud in 
delo, ki ga opravita vinogradnica, 
vinogradnik v vinogradu, od rezi 
pa vse tja do trgatve. Nenazadnje 
je tu še kletar – enolog, ki poskr-
bi za vsa dela v kleti, od mošta pa 
vse do dozorelega vina. Za pride-
lavo dobrega vina je treba vloži-
ti ogromno energije in naporov. 
Makolska vina so v zadnjih 30. 
letih napredovala v kvaliteti. Lan-
ski letnik ima svoje dobre in manj 
dobre lastnosti, pa vendar mora-
mo biti tudi z njim zadovoljni in se 
postaviti pred drugimi. In ravno 
to smo storili v ponedeljek, 15. 6. 
2020, ko smo v Makolah organi-
zirali 30. društveno ocenjevanje 
Makolskih vin.

Za mizo komisije so tokrat sedli, 
Tadeja Vodovnik kot predsednica, 
Darja Bolha (torej smo izpolnjevali 
tudi žensko kvoto v komisiji), Edi 
Jug, Beno Zager ter Janko Polaj-
žer. Za uvod in lepo besedo sta 
poskrbeli vinogradnici Helena in 
Špela, komisijo pa je predsednik 
DVM seznanil s številom vzorcev. 
42 vzorcev od tega 15 predika-
tov in 27 normalnih trgatev je bilo 
pripravljeno v poizkušnjo. Začeli 
smo lepo po vrsti, s tako imeno-
vanim nultim vzorcem. Vina, ki so 
prihajala na oder so se lesketala  
v kozarcih komisije, kot tudi priso-
tnih v dvorani. Ocene so narašča-
le in pri normalnih trgatvah doseg-
le 18,40 točke. Najvišjo oceno PT 
je dobilo vino laški rizling  18,53 
točke prav tako  izbor iz laškega 
rizlinga 18,87 točke. Jagodni izbori 
so dosegli  zavidljivih 19,37 točke. 

Sledili so še suhi jagodni 
izbori ter ti končali z oce-
no 19,57 točke in to je 
bilo tudi najvišje ocenje-
no vino 30. ocenjevanja 
vin DVM.

Po končanem ocenje-
vanju je bila ponujena 
beseda še ocenjevalcem 
vin in kdor jim je prisluh-
nil je lahko bil ponosen, 
da je sodeloval na tem ocenjeva-
nju ali poizkušal makolska vina v 
dvorani. Računalniški mojstri so 
med tem izračunali povprečne 
ocene, katere so ponovno priča-
rale nasmeh na obraze vinograd-
nic in vinogradnikov.

Povprečna ocena normalnih 
trgatev je znašala 18,24 točke, 
predikati so se povzdignili na 18,91 
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27 Rak Dragica jože Jelovec sauvignon sji 35.0 19.57
26 Rak Dragica jože Jelovec laški rizling sji 33.0 19.50
33 Kropf Ervin Jelovec sauvignon sji 32.0 19.47
42 Zager Beno Hrastovec beli pinot ji 19.0 19.37
30 Družina Pušaver Stari Grad laški rizling ji 20.0 19.27
20 Krošel Zdravko Dežno sauvignon ji 12.2 19.03
6 Kopše Erik Dežno laški rizling i 15.5 18.87
5 Kopše Erik Dežno sauvignon pt 11.0 18.53
11 Sternad Milan Štatenberg laški rizling pt 11.0 18.53
8 Plajnšek Simona Savinjsko muškat ottonel pt 8.2 18.43
7 Vesenjak Urban Savinjsko renski rizling pt 9.3 18.43

23 Kores Dušica Dežno laški rizling pt 10.0 18.43
21 Kores Dušica Dežno rumeni muškat nt 9.0 18.40
32 Kropf Ervin Jelovec sauvignon pt 14.0 18.40
15 Krošel Zdravko Dežno rumeni muškat nt 10.0 18.37
35 Gorčenko Alojz Jelovec sauvignon nt 8.5 18.37
41 Kolar Franc Stari Grad sauvignon nt 9.5 18.37
22 Kores Dušica Dežno sauvignon nt 9.8 18.33
2 Gorjanc Anka Stari Grad sauvignon nt 10.0 18.33
4 Kopše Erik Dežno rumeni muškat nt 9.0 18.30
3 Rojs Franc Stari Grad rumeni muškat nt 10.0 18.30

36 Polajžer Janko Anica Stari Grad muškat ottonel nt 8.5 18.30
17 Krošel Zdravko Dežno kerner nt 8.1 18.27
29 Galun Ivan Stari Grad kerner nt 8.2 18.27
10 Sternad Milan Štatenberg laški rizling nt 9.5 18.27
31 Kropf Ervin Jelovec laški rizling nt 9.0 18.23
16 Krošel Zdravko Dežno sauvignon nt 7.8 18.23
12 Korez Borut Dežno zvrst nt 8.2 18.23
13 Vantur Nives Dežno zvrst nt 8.0 18.20
1 Skledar Ivan Stari Grad šipon nt 8.5 18.20

34 Gorčenko Alojz Jelovec zvrst nt 7.6 18.17
24 Skušek Stanko Pečke laški rizling nt 6.0 18.10
38 Kopše Erik Štatenberg modra frankinja nt 7 18.10
28 Galun Ivan Stari Grad zvrst nt 7.4 18.03
37 Skledar Ivan Stari Grad zvrst rdeča nt 7 17.83
39 Toplak Mirko Štatenberg zvrst nt 7.0 17.80
40 Toplak Mirko Štatenberg rose nt 6.1 17.50

točke in povprečna ocena ocenje-
vanja 18,50 točke. Ob vsem tem 
zadovoljstvu je bil verjetno pri 
vsakem pozabljen napor, neugod-
ni vremenski pogoji oz. vse kar se 
pač nabira skozi vse leto na ple-
čih vinogradnic in vinogradnikov 
v vinogradu.  Kaj lahko rečemo za 
konec? Kdor ima rad dobo vino, 
naj se povabi v Makole, da skupaj 
nazdravimo.
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10 let prostovoljnega dela TD Štatenberg 
na dvorcu Štatenberg

Verjetno skoraj ni Makolčana, 
ki ne bi bil na dvorcu Štatenberg. 
Starejši (letniki 1950 ali še starejši) 
se še dobro spominjajo, kakšne 
veselice in koncerti so bili tam. Pa 
kopali so se na štatenberških ribni-
kih, kjer je bilo lepo urejeno narav-
no kopališče brez kemije. Takrat je 
dvorec dajal turistični utrip celotni 
Dravinjski dolini, tja do gradu Borl. 
Pa tam je tudi bilo zelo živahno, 
polno gostov in obiskovalcev.

In danes? Grad Borl, v lasti drža-
ve bolj ali manj sameva in čaka na 
boljše čase. Dvorec Štatenberg, ki 
je v lasti bistriškega podjetja Impol 
2000 d.d., pa je ena izmed najbolj 
zaželenih poročnih destinacij. Na 
žalost danes ni več naravnega ko-
pališča v ribnikih, ki se je zapustilo 
v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Ribiški klub Štatenberg 
se je nekaj let trudil z urejanjem 
okolja in vzgojo rib. Leta 2014 je 
voda predrla jez, ki do danes še ni 
popravljen. Ribiško društvo Pečke 
pa je v letošnjem letu uredilo drugi 
ribnik in že vložilo vanj ribe.

Dvorana za plesne večere, de-
lavnice in druge prireditve

Pisalo se je leto 2010. Dvorec 
je takrat bolj ali manj sameval, ob-
časno je deloval le gostinski del. 
Vsakoletni obiskovalci so bili edino 
slikarji, udeleženci Štatenberške 
likovne kolonije. Okolje okrog nje-
ga je bilo zapuščeno. Domačinom, 
predvsem članom Turističnega 
društva Štatenberg, se je zdelo 
škoda, da se ne bi ta baročni biser 
(izraz dr. Igorja Sapača iz Zavoda 

za varstvo kulturne dediščine) po-
kazal obiskovalcem. Povezali smo 
se s predstavnikom lastnika, Vla-
dimirjem Leskovarjem in mu pove-
dali naše želje. Želeli smo dobiti v 
souporabo prostore za društveno 
dejavnost na dvorcu. Takrat je bilo 
na dvorcu že Društvo vinogradni-
kov Makole. Že leta 2001 so uredili 
grajsko klet, ki je bila na začetku 
zelo obiskana, potem pa je zani-
manje upadlo. 

Vladimir Leskovar je z veseljem 
sklenil z našim društvom pogodbo 
o souporabi nekaterih prostorov v 
pritličju, vključno z veliko dvorano 
ob vhodu (nekoč je to bila kavarna, 
nato proizvodna hala Iskre in na 
koncu je bil v njej disko). Ta nam je 
bila najbolj zanimiva, ker bi lahko 
v njej organizirali razne prireditve, 
delavnice, srečanja.... Tako smo se 
najprej lotili ravno te dvorane, jo 
očistili ter uredili tako, da je bila pri-
merna za razne dogodke (plesne 
večere, delavnice, pustovanja, ob-
čne zbore, razstave....

Etnološka razstava
V prostoru, desno od takrat za-

puščene dvorne kapele, smo našli 
ostanke etnološke razstave. Takoj 
se je porodila ideja, da to razstavo 
»postavimo zopet na noge«. In res 
nam je to uspelo. Zbrali smo še ve-
liko dodatnih eksponatov in razsta-
vo odprli leta 2011. To je bil najbolj 
obiskan prostor na dvorcu, saj je 
bilo veliko zanimanja tako med sta-
rimi kot mladimi. Starejši so se radi 
spominjali svoje mladosti, mlajši 
pa so si zvedavo ogledovali stare 

predmete in spraševali, za kaj so 
se uporabljali.

Urejanje okolja
V prvih dveh letih smo veliko 

prostovoljnih akcij namenili ureja-
nju okolja okrog dvorca in pa dvor-
skega drevoreda. Ob našem priho-
du je bil tako onemogočen obhod 
okrog dvorca, saj je en del bil čisto 
zarasel s trnjem in koprivami. Tudi 
pred vzhodnim pročeljem je bilo 
vse zaraščeno z velikimi akacijami 
in drugim drevjem. Ob prihodu no-
vega najemnika, Petra Kocipra leta 
2011, je urejanje okolja dobilo nov 
zagon s pomočjo njegove družine 
in prijateljev. Tako smo s skupnimi 
močmi uredili tudi park in drevo-
red.

Sobe v drugem nadstropju
Zapuščene sobe v drugem 

nadstropju, v levem traktu so nas 
vabile, da se jih lotimo. Veliko je 
bilo razbitih šip, polomljenega 
pohištva ter golobjih in drugih ži-
valskih iztrebkov. Zavedali smo 
se, da je to velik zalogaj. Prva, ki je 
dala pobudo je bila Sabina Hvasti-
ja iz Maribora, udeleženka enega 
izmed številnih štatenberških sre-
čanj pisateljev. Njej je bil dvorec 
tako pri srcu, da je leta 2011 očistila 
in uredila sobo št. 10 (številke so 
ostale od takrat, ko je dvorec imel 
29 sob z 99 posteljami – to je bilo 
nekje do leta 1975) ter jo opremila 
s starim pohištvom iz nekdanjega 
hotela v Poljčanah. Tako je akcija 
stekla. Posamezni člani društva 
in tudi njihovi prijatelji so prevzeli 
posamezne sobe in jih uredili ter 
opremili z lastnimi sredstvi v letih 
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2011 in 2012. V nekaterih sobah je 
še ostalo pohištvo, predvsem pos-
telje, druge pa smo opremili z dru-
gim, tudi starim pohištvom .

Nato smo se lotili zapuščenih 
sob v desnem traktu. Počistili in 
opremili smo jih s podarjenim po-
hištvom. V celoti nam ni uspelo 
urediti vseh sob, kar je nato prev-
zela in dokončala Fondacija Šta-
tenberg.

Turistično informativna pisarna
V letu 2012 smo si zadali cilj, da 

uredimo turistično informacijsko 
pisarno na dvorcu. To naj bi bila 
posebna oblika delovanja društva 
z namenom, da na enem mestu in-
formiramo turiste o celotni  ponud-
bi občine Makole in širše v Dravinj-
ski dolini. In nam je uspelo! Izdali 
smo tudi prvi prospekt o dvorcu. 
Pisarno smo imeli odprto od četrt-
ka do nedelje. Tega leta smo začeli 
tudi z vodenimi ogledi po dvorcu, 
seveda na prostovoljni bazi.

Dvorna kapela
Leta 2012 se nam je tudi uresni-

čila velika želja, čiščenje in odprtje 
dvorne kapele. Miha Pogačnik, kul-
turni ambasador Slovenije in velik 
ljubitelj gradov, dvorcev in cerkva 
je na dvorec pripeljal udeležen-
ce mednarodnega gibanja »Art of 
hosting«. Po domače povedano, 
to je gibanja o umetnosti gostolju-
bja. In ti udeleženci, ki so prišli iz 
vseh celin sveta, so bili pobudniki 
in akterji čiščenja zapuščene dvor-

ne kapele, katero je uničil požar 
že leta 1910. Kapela je bila očiš-
čena, s strani makolskega župni-
ka tudi blagoslovljena in v njej že 
prva maša. Nato je sledil prvi krst 
in prva cerkvena poroka. Skratka, 
kapela je zaživela kljub temu, da je 
bila v zelo slabem stanju. Ob vsa-
kem dežju je zamakala ob obeh 
stranskih oltarjih, od časa do časa 
pa je tudi padel kakšen kos opeke 
ali deske iz preostanka zgorelega 
stropa.

V letu 2013 smo predvsem čis-
tili in urejali še preostale prostore 
v pritličju kot so nekdanja pralni-
ca, pekarna in vodnjak. V prosto-
ru, levo pred kapelo smo si uredili 
priročno delavnico, kjer smo lahko 
kaj popravili, si shranili nekaj po-
darjenega orodja, samokolnico in 
še kaj. Na novo smo opremili vrata  
s ključavnicami, zamenjali razbita 
stekla ter popravili razbita vrata v 
vmesnih prostorih. Vodeni ogledi 
po dvorcu so bili naša stalnica v 
času turistične sezone.

Sprehajalna pot dvorec Šta-
tenberg – Gmajna na Ložnici

Skupaj z etnološkim društvom 
Ložnica smo v letih 2013 in 2014 
uredili sprehajalno pot od dvorca 
preko vasi Štatenberg do gmajne 
na Ložnici. Ob poti smo želeli po-
vezati naravne in kulturne zname-
nitosti, ki jih lahko občudujejo po-
hodniki. Tako smo povezali skulp-
ture Forma viva Makole (4), velike 
duglazije in drugo zanimivo drevje, 
štatenberške ribnike, Ternovško-
vo kapelo, Bernadekovo bajto do 
Gmajne na Ložnici z reko Ložnico. 
Leta 2015 so prizadevni udeležen-
ci mednarodnega srečanja Art of 
hosting izdelali in namestili kažipo-
te po vsej poti.

In danes? Opažamo, da bo pot-
rebno traso te poti delno spremeni-
ti, saj se en del nahaja na lovskem 
strelišču Lovske družine Makole. S 
soglasjem lastnikov zemljišč ni no-
benih ovir, da se ta pot trasira tam. 
Želeli bi jo tudi povezati z lepo ob-
novljeno Zebekovo domačijo v za-
selku Kamenke.

Peka kruha za Guinnessovo 
knjigo

Na pobudo Borisa Pergerja 
smo v letu 2014 organizirali veliko 
prireditev za Guinessovo knjigo 
rekordov in sicer »Peka najtežje-
ga kruha« - Girpa 2014. To je bila 
tridnevna prireditev pod naslovom 
»Dnevi dobrih ljudi« in je trajala od 
petka do nedelje. Na njej je sode-
lovali okrog 400 nastopajočih in v 
treh dneh se je na dvorcu zvrstilo 
okrog 5000 obiskovalcev. 

Seveda so priprave za ta do-
godek trajale kar nekaj mese-
cev. Predhodno je bila opravljena 
zahtevna prijava za Guinnessovo 
knjigo, potem postavitev primer-
ne krušne peči (tukaj je s sredstvi 
pomagala Občina Makole), izdela-
va primerne aluminijaste posode 
(material je prispevalo podjetje 
Impol) ter celotna logistika. Moko 
je prispevalo podjetje Žito Ljublja-
na, peke pa se je lotilo podjetje 
Hlebček iz Pragerskega. Krušno 
peč smo nekaj dni »ogrevali« člani 
društva in potem je sledila prava 
peka od sobote do nedelje. Kljub 
vsemu trudu, nam na žalost ni us-
pelo v celoti speči najtežjega kru-
ha. Težak je bil dovolj, saj je tehtal 
pečen kar 1750 kg (takratni svetov-
ni rekord je bil 1550 kg). Na žalost, 
pa v sredini ni bil dovolj pečen in 
mednarodna komisija ni priznala 
rezultata.

V sklopu tega dogodka se je 
snemala v dvorni kapeli tudi maša 
v latinskem jeziku, ki si jo lahko še 
danes pogledate na youtube ka-
nalu. V sklopu tega je bil tudi prika-
zan in snemam prizor o legendi, o 
nastanku dvorca Štatenberg (ugra-
bitev malega Dizmija).

Nadaljnja ureditev dvorane
Dvorano, desno ob glavnem 

vhodu v pritličju, smo v prvi fazi 
uredili za delovanje le v turistični 
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sezoni. Želeli smo, da bi jo uporab-
ljali lahko tudi pozimi. Najprej smo 
nabavili kamin na trdo gorivo, kar 
je omogočilo uporabo v prehodnih 
obdobjih, v zelo mrzlih dneh pa ni 
bilo primerno. Zaradi tega smo se 
odločili, da uredimo še centralno 
kurjavo. To nam je uspelo s po-
močjo raznih sponzorjev in seveda 
prostovoljnim delom naših zav-
zetih članov. Nabaviti smo  morali 
tudi novo peč za centralno kurjavo. 
Tako smo v zimskem času začeli 
izvajati razne delavnice, predava-
nja, organizirali plesne večere, roj-
stnodnevna praznovanja... Začeli 
smo tudi z organizacijo raznih raz-
stav, od razstave grozdja do slikar-
skih in drugih razstav.

Pomoč pri urejanju ostalih pro-
storov

Člani našega društva smo si 
zelo želeli, da bi se nekje našla 
sredstva in oprema še za ostali del 
dvorca. Da bi bil celoten dvorec 
na razpolago za oglede in druge 
dejavnosti. In zgodilo se je to, kar 
pravijo: »Če si nekaj močno želiš, 
se ti to tudi uresniči.«

S prihodom Tanje Šubelj in Flor-
jana Sušnika na dvorec Štatenberg 
leta 2015, je dvorec dobil nov za-
gon. »Grof in grofica Štatenber-
ška«, kot ju po navadi naslavljamo, 
sta skoraj prazne glavne sobane 
opremila s svojim pohištvom in 
jim dala nov navdih, novo zgodbo. 
Uredila in opremila sta tudi tisti del 
dvorca, ki je bil do sedaj bolj ali 

manj zapuščen ter v njem razsta-
vila razne zanimive zbirke (lekarna, 
pisarna, foto soba, knjižnica...) Ure-
dila sta tudi dve sobi, kjer je prikaz 
zgodovine lastnika dvorca, podje-
tja Impol. Tudi razstave so dobile 
svoj prostor na hodniku nad glav-
nim vhodom. Tu je nastala Attem-
sova galerija.

Poseben doprinos sta »grašča-
ka« dala z obnovo grajske kapele 
in kleti pod njo. S tem sta prepre-
čila, da bi se kapela sesula sama 
vase. Z njuno obnovo je postala 
varna za obiskovalce in za udele-
žence porok, krstov in maš. Piko na 
i pa sta dodala s slikami na stenah 
in na novem stropu, kjer je slika 
nekdanje freske. Prostor sta tudi 
opremila s starimi klopmi, oltarji in 
drugo cerkveno opremo.

Naše društvo je pri zgoraj na-
vedenih dejavnostih pomagalo po 
svojih močeh (čiščenje, prenašanje 
opreme), predvsem pa skrbelo za 
čisto in urejeno okolje.

Vsako leto, v kleti pod kapelo, 
člani društva postavijo  jaslice, ki 
so bile do sedaj zelo obiskane.

Naši načrti
Kot »domačini« na dvorcu si že-

limo, da se ta baročni biser v nas-
lednjih letih še bolj uredi (fasada, 
streha), se dokonča hostel z 19-imi 
sobami ter uredi park in sprehajal-
ne poti okrog dvorca. Želeli bi tudi, 
da ponovno uredimo etnološko 
zbirko s prikazom nekdanjih kmeč-
kih opravil in običajev. Skupaj z os-

talimi najemniki in souporabniki bi 
želeli obnoviti dvorni drevored (pri-
čakujemo pomoč Občine Makole), 
tematsko učno pot od glavne ces-
te do dvorca in okrog njega ter vr-
tove (zeliščni, rožni in zelenjavni). V 
bližnjem gozdu bi lahko uredili trim 
stezo ter gozdno učno pot.

Mnogi se sprašujejo, zakaj naše 
društvo to počenja na zemljišču in 
nepremičnini, ki je last drugega. 
Nas pri našem prostovoljnem delu 
vodi skrb za ohranitev kulturne in 
naravne dediščine, pri čemer ni 
pomembna trenutna lastnina. Le-
-ta se je vedno spreminjala odkar 
dvorec stoji in se bo verjetno tudi 
v naslednjih stoletjih. Ponosni smo, 
da s svojim delovanjem dodamo 
kamenček v bogato zgodovino 
dvorca. To je po eni strani hvale-
žnost vsem tistim, ki so ga zgradili 
in ohranili do danes, po drugi strani 
pa je to odgovornost za današnje 
in bodoče rodove.

Franc Kociper

Zdravo srečno in veselo 2021 vam 
želi Turistično društvo Štatenberg.

Podiranje klopotca na gmajni
Očitno je v letošnjem letu epidemiološka kriza zarezala v vse pore našega življenja, 
tako tudi društvenega. Etnološko društvo Ložnica ima plan dela sestavljen tako, da so 
aktivnosti porazdeljene skozi vso leto, tako da se člani družimo  pri različnih dogodkih. 
Kot rečeno, v letošnjem letu nam je situacija, ki jo narekujejo različni omejitveni ukrepi, 
oklestila naše delovanje. Kljub temu smo bili med redkimi aktivnostmi letos prisotni 

na gmajni, kjer smo čez vso leto urejali društveni vrt, 
postavili smo tudi klopotec. Ko je opravil svoje delo, 
ga je seveda bilo potrebno pospraviti. To smo storili 
v novembru in sicer zaradi omejitve druženja v man-
jšem obsegu, kot bi to storili v normalnih razmerah. 
Uredili smo vrt  za zimo, pospravili smo rastline, ki so odcvetele. Vsi upamo, da se bo 
življenje čimprej vrnilo v normalne tirnice  in s tem tudi društvena dejavnost. Načrtov 
je še kar nekaj na zalogi in čakajo na realizacijo. 

Franc Žrjav
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Bil je začetek novembra 2019. 
Na telefonu številka neznanega 
klicatelja. Prijazno se oglasim. Na 
drugi strani se predstavi moški glas 
in pove, da nas kliče kot član Turi-
stičnega društva Hotiza, ker so na 
zemljevidu Slovenije našli kraj Ma-
kole, ki bi ga radi obiskali. Na tak 
način namreč spoznavajo Slovenijo. 
Kar spreletelo me je. Njihov datum 
obiska je bil sobota, 30.11.2019, mi 
pa smo imeli za tisti dan predvide-
no veliko zaključnih del v Lodnu, 
naslednji dan pa otvoritev ob ob-
činskem prazniku z Andrejevim sej-
mom.

»Bomo že nekako«, smo rekli in 
sprejeli TD iz Hotize.

Pripravili smo jim našo ponudbo. 
Bili so navdušeni in sporočili so, da 
jih pride najprej 9, kasneje pa obiš-
če Makole še celotno društvo.

Dnevi pred obiskom so bili zase-
deni. Na trgu smo postavili adventni 
venček.

Prostore MAKOLSKEGA LODNA 
smo dokončno uredili, dokončali 
kup drobnih opravil za predvideno 
otvoritev naslednjega dne. V so-
boto, 30.11 je bil MAKOLSKI LODN 
pripravljen na prve goste, goste iz 
Hotize, krajevne skupnosti iz obči-
ne Lendava.

Ob 14.uri se je v Makole pripeljal 
mini bus z gosti. Bili smo malo nape-
ti in nervozni, saj nismo vedeli, kaj 
in kako bo vse skupaj. Prvič je prvič 
in prvega obiska ne pozabiš nikoli.

V LODN je vstopilo ducat moš-
kih, ki so nas prisrčno, sproščeno 

pozdravili in takoj razbili napetost, 
ki je vladala med nami. Stekel je 
sproščen klepet.

Pričakala jih je naša ponudba 

hrane in hitro smo tudi preizkusili 
delovanje vinske fontane.

Bili so zelo navdušeni. Povedali 
so, da niso pričakovali takšne bo-
gate ponudbe in tako prijaznega, 
gostoljubnega sprejema. Dali so 
nam vedeti, da smo lahko ponosni 
nase, da nam je uspelo, kar včasih 
ne uspe veliko večjim od nas. Naša 
medsebojna sproščenost se je širi-
la; povedali smo jim, kaj nas čaka 
naslednji dan. Spodbudno so se 
odzvali in nam iz njihovih izkušenj 
razkrili ogromno nasvetov. Ponudili 
so nam tudi svojo pomoč in sode-
lovanje, če bi karkoli potrebovali 
glede pravno formalnih stvari v dru-
štvu.

Popeljali smo jih na najvišjo 

razgledno točko v Makolah - na Stol.
Bili so frapirani nad čudovitim 

razgledom, ki jih je pričakal. Ogle-
dali so si tudi jamo Balojačo in ru-
dnik Šega. Zeleni turizem Vovk jih 

je prijazno sprejel in si tako zagoto-
vil tudi ene prvih prve gostov v nji-
hovem »Pastirskem stanu«. Nekate-
ri med njimi so se že namreč vrnili z 
družinami in izkoristili letošnje turi-
stične bone, ki jih je podelila vlada 
za lajšanje tegob ponudnikom pre-
nočitev.

Zvečer smo se dobili v pravi 
haloški kleti, kjer nas je čakala ve-
čerja. Ob sproščenem vzdušju smo 
skupno okušali domače dobrote, 
si izmenjali nasvete in izkušnje iz 
dela obeh turističnih društev. Zelo 
nenavadno nam je bilo, ko so nam 
razkrili skrivnost uspeha njihovega 
društva. Upravni odbor njihovega 
TD društva sestavljajo predsedniki 
vseh drugih društev v Hotizi. Seve-

da so na tak način zelo povezana 
vsa društva v kraju. Kraj je uspešen 
tako v turizmu kot na drugih pod-
ročjih. V kraju pripravljajo različne 
prireditve. Ena največjih so Dnevi 
hotiške ribe, ki bi bila letos že 25. 
po vrsti.

Dogovorili smo se za sodelova-
nje obeh društev. Predvideli smo, 
da bi v letošnjem poletju v Makolah 
na prireditvi »IDI NA MAKOLE« oku-
šali ribe iz Hotize. A žal, je zaradi 
znanih epidemioloških razmer do-
godek odpadel.

Večer je bil za vse nepozaben. 
Gostje iz Hotize so nam vlili samo-
zavest in dali ogromno pozitivne 
energije. Poudarili so:« Vi vsi skupaj 
zmorete marsikaj, ne podcenjujte 
sami sebe; vsi skupaj in vsak posa-
meznik premore dobre lastnosti kot 
so gostoljubnost, delavnost, odpr-
tost, bogastvo idej, povezovalnost… 
Ko vse to združite, vam je uspeh za-
gotovljen«. S to njihovo popotnico 

Prvi obiskovalci makolskega lodna
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Ribiško društvo Pečke
Lep septembrski dan nam je pri-
pomogel k izvedbi prireditve ob 
10. letnici obstoja in pokal Makol 
skupaj. Na ribniku, pri Velikonja Cv-
etki in Janezu, smo ribiči Ribiškega 
društva Pečke izvedli ribiško tek-
mo. Pomemben jubilej nam utrjuje 
naš obstoj in delovanje v občini 
Makole. 
Ker smo ribiči z dušo v naravi za 
vodo najbolj sproščeni, smo se 
zbrali že zjutraj in po prijavi opravili 
žrebanje za startna mesta, katera 
smo izžrebali vsak po svoji sreči. 
Že vnaprej postavljene številke 
okrog ribnika so nas pričakovale. 
Tekma se začne s pripravo hrane, 
raztegovanjem ribiške opreme in  
piskom piščalke. Vsi znanja polni in 

s kančkom ribiške sreče se v treh 
urah potegujemo za najboljši ulov 
rib, ki jih shranjujemo v mrežo ču-
varico. Med samo tekmo smo ribiči 
bolj tiho, vendar je kljub vsemu ob 
takem dogodku veliko smeha in iz-
rečenih ribiških besed (pazi cuka, 
vleče, zategni, u kakšna je bila….). 
Ob pisku za konec se začne po-
spravljanje opreme in tehtanje rib. 
Tukaj pa je vse strogo in po pravilih; 
vsaki gram šteje! Po tehtanju ribe 
vrnemo nazaj v ribnik. Rezultati na-
jboljših so nagrajeni s pokali prvih 
treh mest. Naši člani nam pripravijo 
slastno hrano z žara in hladno pi-
jačo. Sponzorji pa nam pripomore-
jo, da smo oblečeni kot se šika. 
Bar Miha in avtoprevozništvo Kolar 
(Rebršak)  sta ena od sponzorjev, ki 
smo jim ribiči našega društva zelo 
hvaležni. Tudi občino Makole ne 
smemo pozabiti, saj en delež priha-
ja tudi od nje in pokal Makol je del 
naše prireditve. 
Vse fotografije je prispeval naš 
vrhunski fotograf Sternad Milan.

 »Dober prijem.«
Predsednik RD Pečke 

Miran Trantur

Naš sekretar Darko je poskrbel, 
da nismo bili lačni.

Prva tri mesta so osvojili:
 1.mesto: Miran Trantura
 2.mesto: Silvo Kovačič

 3.mesto: Dominik Gajser
Deseta obletnica in pokal Makol 

nas združuje.

smo večer zaključili s prijetnimi ob-
čutki in z novim društvenim in oseb-
nim prijateljstvom Gostje Turistične-
ga društva Hotiza so se poslovili, mi 
smo pa šli »odspat« za nekaj ur, saj 
nas je naslednji dan že zgodaj čaka-
la uradna otvoritev MAKOLSKEGA 
LODNA.

In vse se nam je izvrstno izšlo, 
kakor so napovedovali gostje na 
predvečer otvoritve Makolskega 
Lodna in Fontane vina Makole.

Trenutno živimo v časih, ki nam 
večjih druženj ne omogočajo. Kljub 
temu naši člani ali članice povsem 

ne počivajo. Ana Širec in Marija Pla-
ninc tako zelo lepšata vhod v Lodn, 
kateri začasno zaradi splošnih ukre-
pov ni odprt.. Jesenske dekoracije 
»pobarvajo« celoten trg, ki trenutno 
tako sameva.

Hvala jima v imenu vseh obča-
nov, ki si s pogledom na lica nariše-
mo smehljaj.

Čas se nikoli ne bo ustavil. Tudi,, 
ko nas več ne bo. Človeku je dano, 
da se navadi na težke in še hujše 
čase. Kakšno bo življenje jutri bom 
izvedeli ko bo jutri minil. Če bom 
hodili z roko v roki, če bomo znali 
biti človek človeku in biti opora lju-

dem v stiski, potem bo prihajajoči 
čas za vse radosten in vesel. Tako 
enostavno kot si voščimo ob pol-
noči, tako naj bo vsako jutro dan in 
potem večer. Samo zato, ker je živ-
ljenje lepo. Skromno in enostavno.

VSE NAJBOLJŠE V NOVEM 
LETU.

Romana Sagadin,
predsednica Turističnega 

društva Makole
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Pa nam je le uspelo, da uresni-
čimo še naš plan v drugi polovici 
leta. To je obdobje, ki je najbolj 
primerno za obisk visokogorja.

V mesecu avgustu in sep-
tembru smo tako osvojili štiri zelo 
zahtevne vrhove.

Najprej smo se podali na Rom-
bon. Človek težko z besedami 
opiše, kaj vse smo občutili, ko smo 
se bližali cilju – tukaj so se namreč 
bili najhujši boji Soške fronte. Z 
velikim spoštovanjem smo hodili 
po poti, kjer je nekoč davno sto-
pala noga vojaka. Z veliko radove-
dnostjo smo kukali v rove, ki so še 
ostali ohranjeni.

Na vrhu smo bili nagrajeni s 
prečudovitimi razgledi na vse os-
tale najvišje vrhove Julijcev.

Rombon, 15.8.2020
Druga zelo zahtevna tura je 

bila: po Kopiščarjevi poti na Pri-
sojnik. To je zelo mogočna gora, 
hkrati pa tako zelo zanimiva, da si 
rečeš, še jo bom obiskal. Najprej 
te spremlja Ajdovska deklica, po-
tem sledi zelo ozek prehod, kjer 
si moraš sneti nahrbtnik in ga rini-
ti pred seboj…Pa da ne pozabim 
znanega OKNA.

Pot je zelo razgibana, od za-

varovane plezalne poti, poti, kjer 
si moraš pomagati z rokami, vse-
skozi pa te spremljajo spoštljivi 
prepadi. Ves napor pa pozabiš, ko 
prideš na vrh, kjer te čakajo osu-
pljivi razgledi.

Malo smo že pogledovali proti 
Mojstrovkam - našemu naslednje-
mu cilju.

Prespali smo na Tičarjevem 
domu na Vršiču.

Naslednje jutro smo se podali 
po plezalni poti ( Hanzova pot) na 
Malo Mojstrovko.

Prekrasen dan je bil, s prek-
rasnimi razgledi. Kar toplo ti je pri 
srcu, ko vidiš, kako lepa je narava, 
kako lepe so gore, kako ti napolni 
dušo in srce…

Mala Mojstrovka, 6.9.2020
Vsi smo bili kar malo žalostni, 

ko smo se vozili proti domu…Am-
pak ne za dolgo, saj smo vedeli, 
da nas čaka še naš najvišji vrh – 
Triglav.

Tudi to turo smo planirali dva 
dni. Vreme nam je bilo zelo naklo-
njeno in tako smo še zadnjič letos 
osvojili naš Triglav.

Tako kot vsi naši pohodi je bil 
tudi ta nekaj posebnega…

Podali smo se po najtežji poti 
( Pot čez Plemenice), imeli kosilo 
na Sfingi, na vrhu pa krstili našo 
planinko, ki je prvič stala na vrhu 
Triglava.

Vreme je bilo prečudovito, 
zato smo se na vrhu zadržali kar 
uro in pol…

Makolskim planincem uspelo osvojiti 
najvišje vrhove

Prisojnik, 5.9.2020

Po dveh dneh druženja smo se 
kar s težavo odpravili proti domu…

Triglav, 19. in 20. 9. 2020
Kot da bi vedeli, da bo to naša 

zadnja tura letos… Korona je spet 
posegla med nas.

V upanju, da se bo stanje čim-
prej umirilo, da se bomo lahko 
spet vrnili v našo lepo naravo, v 
naše lepe gore, da bomo zdravi, 
vas vabim, da se nam pridružite.

Pripravila: Polonca Doberšek

Cenik komercialnih 
reklam in obvestil 
za oglaševanje v 
Makolčanu

Velikost 
oglasnega 
prostora

Cena z DDV

1/1 A4 65,00 EUR
1/2 A4 33,00 EUR
1/4 A4 16,00 EUR
1/8 A4  8,00 EUR

Cenik velja od 23.6.2020.
OGLAŠUJTE 
V MAKOLČANU!
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Domače, praznično …
Tudi za Društvo gospodinj 

(čeprav premoremo tudi dva mo-
ška) Makole je letošnje leto dru-
gačno kot katerokoli leto, odkar 
društvo (še prej pa aktiv) obstaja. 
Ne srečujemo se, ne pripravljamo 
pogostitev za različna srečanja in 
prireditve, ne dobivamo se na ku-
harskih in pekovskih tečajih …

Nekaj izjem, ko so epidemio-
loška navodila to dovoljevala, pa 
je vendarle bilo. Spomladi smo 
urejali nove društvene prostore. 
Do letos smo pripravljali deko-
racijo za noč čarovnic, ker smo 
pa v letošnji načrt dela zapisali, 
da bomo poskušali oživljati čim 
več jedi, ki so jih pripravljali naši 
predniki in hkrati s tem obujati 
tudi prave domače običaje (kar pa 
noč čarovnic ni), smo proti koncu 
oktobra pred društvene prostore 
postavili jesensko dekoracijo, za 
katero bomo skupaj izbrali ime, ko 
se bomo spet lahko brezskrbno 
družili.

Najbrž si je le malokdo mislil, 
da letos ne bo različnih prireditev 
ob občinskem prazniku, da ne bo 
zbiranja otrok ob miklavževanju, 
da najbrž tudi velikih srečanj ob 
božiču ne bo, da ne bomo silve-
strovali, kot smo bili navajeni … 
Vse to bo bolj kot ne, znotraj dru-
žine. 

Vemo, da znajo gospodinje 
pripraviti nešteto dobrot, še po-
sebej za praznične dni, da vsaka 
na svoj način peče tudi potico, to 

znano slovensko dobroto, za ka-
tero ve vsaj pol sveta. S potico je 
tako kot s slovenskimi narečji, za 
katera velja pregovor, ki ga naj-
brž vsakdo pozna, če ga pa ne, 
je prav, da si ga zapomni: Vsaka 
vas ima svoj glas. Za potico pa bi 
lahko rekli: Vsaka gospodinja ima 
svoj skrivni recept. Ima ga tudi 
naša predsednica Vida Krapše, ki 
ga pa ne skriva kot gobarji svoje 
"place". 

Takole pravi: "Potico pečem 
tako, kot sem se tega naučila od 
moje mame Vide Pislak, še pred 
njo pa jo je tako pekla teta Ana Čr-
noga iz Variše vasi, s katero smo 
živeli skupaj na Črnogetovi doma-
čiji. Potica se je pekla za božič, za 
"furež", za veliko noč in če je bila 
letina z orehi dobra, še za gospo-
darjev god."

KAKO PRIPRAVIMO KRUŠNO 
PEČ ZA PEKO 

Potico, kruh in še marsikaj dru-
gega so nekoč pekli izključno v 
krušni peči, ki je bila skoraj v vsaki 
hiši. A še dandanašnji premorejo 
nekatere hiše krušno peč, ki je ne 
zakurijo samo v mrzlih dneh, da 
prijetno ogreje prostor in premra-
žene ljudi, ampak jo znajo gospo-
dinje pripraviti tudi za pečenje. 

Naše članice Erna, Tanja, Ne-
venka in Vida  so povedale (nekaj 
malega o tem vem tudi sama, a le 
teoretično), da ni pravega recep-
ta, kako pripraviti peč, vse delajo 
po lastnem občutku. Določeni po-
stopki pa so vendarle identični.

V peči zakurijo, ko je testo že 
pripravljeno za prvo vzhajanje. Ta-
kole pravijo: "Imeti morate "korpo" 
približno enakih drv po kvaliteti 
in obliki (kalane, okrogle, grčave, 
enako dolge, dobro posušene …). 
Iz drv naredimo na sredi peči pira-
mido in zakurimo. Ko drva  pogori-
jo, žerjavico z grebljico razgrnemo 
in jo pustimo tako, dokler testo 
(potica, kruh) ni pripravljeno za 

VIDIN RECEPT ZA  
OREHOVO POTICO
Sestavine
Testo
• 1 l gladke bele moke
• 8–10 dag sladkorja
• 8–10 dag belega olja
• 2 jajci in 3 rumenjaki
• limonina lupina ali vanilin sladkor
• 1/4 l mleka
• žlička soli
• 1 kvas
Nadev
• 1 l mletih orehov
• 1/4 l mleka
• 10 dag sladkorja
• vanilin sladkor
• ščepec cimeta
• sneg iz treh beljakov

• malo slivovke (po lastnem okusu)

Postopek
Vse sestavine si pripravimo že 

dan pred peko v topli kuhinji.
Pripravimo kvas z mlačnim mle-

kom in žlico sladkorja, premešamo, 
da dobimo gladko zmes. V skledo 
presejemo moko, naredimo jami-
co in pripravljen kvas vlijemo vanjo, 
narahlo pomešamo z malo moke in 
pustimo, da vzhaja.

Med vzhajanjem kvasa segreje-
mo mleko in vanj počasi dodajamo 
ostale sestavine. Ko je kvas vzhajan, 
prilijemo k moki mleko z dodatki in 
zamesimo testo. Mesimo tako dolgo, 
da postane testo voljno (po občutku). 
Testo pustimo pokrito vzhajati na to-
plem tako dolgo, da se volumen po-
veča za enkrat. 

Medtem ko testo vzhaja, pripra-
vimo nadev. Orehe zmeljemo, jih po-
parimo z vrelim mlekom in pustimo, 
da se ohladijo, šele takrat dodamo 
ostale sestavine.

Vzhajano testo stresemo na dob-
ro pomokan prt, razvaljamo na želje-
no širino, manj ko en centimeter na 
debelo in nanj enakomerno nama-
žemo nadev. Testo zvijamo z rokami 
tako, da zvitek ob tem rahlo stiska-
mo. Zvitek damo v dobro namazan 
pekač in ga pokrijemo s prtom, da 
spet vzhaja na dvojno količino. Pre-
den damo potico v pečico, jo prebo-
demo s tanko leseno “špalo”/špilo in 
pomažemo z mlekom ali razžvrklja-
nim  jajcem. Pečico segrejemo na 
180 stopinj, po 10 minutah pečenja 
zmanjšamo temperaturo na 170 sto-
pinj in pečemo še 40 minut. 

Ko vzamem potico iz pečice, 
jo pustimo 10–15 min v pekaču, da 
se ohladi, potem pa jo zvrnemo na  
desko. Dobro ohlajeno potrosimo s 
sladkorjem v prahu.
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peko. Preden damo kruh ali potico v peč, potisnemo žerja-
vico z grebljico na vsako stran "flajštra" (naše gospodinje 
pravijo tako kurišču), površino pa pometemo (moja mama 
je za to uporabila navlaženo omelo, ki ga je sama naredila 
iz "kožušune"). V krušni peči pečemo potico eno uro." 

Za peko mora biti v peči primerna temperatura, ki jo 
gospodinje preverjajo na različne načine. Moja mama je 
roko potisnila čim dlje v peč in že je vedela, ali lahko poti-
sne vanjo pekač s potico ali z loparjem vdene kruh. Nato 
je rekla: "Če bo zadišalo iz peči, bo peka dobra. Križi božji." 
(Križi božji – prošnja za uspešno opravljeno delo).

Foto: Vida Krapše
Društvo gospodinj Makole, Helena Kolar

Vsem želimo,  da bi vam bilo ob božiču in v prihajajočem novem letu 
praznično, toplo, domače, prijazno, polno prijetnih skrbi, sreče, zdravja …, 

da bi bilo na vaših mizah poleg potice vedno dovolj dobrih in zdravih domačih jedi.
Društvo gospodinj Makole

Miklavž  pride prvi
V decembru, ko so dnevi krajši 

in dostikrat neprijazni, megleni, se 
temu prilagaja naš vsakdanjik- že v 
preteklosti je bil to čas, ko se pos-
lavljamo od starega leta in pričaku-
jemo novo, ki ga pospremimo z že-
ljami, da nam bo prineslo vse tisto, 
za kar nas je prikrajšalo staro. Zato 
si je človek omislil razne običaje; v 
dolgih večerih je bilo veliko časa, 
da so se ideje udejanjile v raznih 
akcijah. Eden od takih običajev je 
prihod Miklavža. Na predvečer 6. 
decembra, ko ima god, nas obišče. 
Seveda prinese za pridne otroke 
darila, za poredne pa kakšen pri-
pomoček za vzgojni ukrep. Običaj 
ima dolgo tradicijo, sam lik pa je 
dejansko zgodovinska oseba, ki 
je živel v davnem četrtem stoletju. 
Miklavž je v zadnjem času dobil 
konkurenco v dedku Mrazu in  Bo-
žičku, vendar bi se danes osredo-
točil na lik Miklavža. Seveda otroci 

radi vidijo, če pridejo z darili vsi trije.
Miklavž oziroma Nikolaj  je de-

jansko živel v mestu Mira v mali Azi-
ji. Sedaj se kraj imenuje Demere in 
leži v Turčiji. Rodil se je staršema, ki 
sta bila premožna in zelo predana 
krščanski veri.  Njegov stric je bil v 
tem mestu škof, kar je verjetno pri-
pomoglo, da si je Nikolaj izbral za 
poslanstvo duhovniški poklic. Nato 
je napredoval v škofa. Legenda pra-
vi, da se po smrti aktualnega škofa 
niso mogli odločiti, kdo naj bo novi 
škof. Odgovorni so se dogovorili, da 
kdor bo od duhovnikov naslednje 
jutro prvi prišel v cerkev, bo imeno-
van za škofa. Nikolaj za to ni vedel, 
je pa prvi vstopil zjutraj v cerkev in 
bil tako imenovan na odgovorno 
mesto. Nikolaj je bil predan svoje-
mu poklicu, razne legende govorijo 
o njegovih dobrih delih. Vse premo-
ženje, ki ga je podedoval, je razdelil 
revežem. Delal naj bi čudeže, pred-

vsem v smislu, da je pomagal 
ubogim in ponižanim. Bil je zelo 
priljubljen in je umrl  v visoki sta-
rosti. Razglašen je bil za svetni-
ka.

Zaradi njegovih dejanj je ra-
zumljivo, da  njegov lik  simboli-
zira dobroto in so ga kot takega 
povzeli v krščanskem svetu kot 
moža,  ki pred novim letom pri-
naša  darila otrokom širom sve-
ta. Pojavlja se v značilni opravi: 

mašniška obleka, škofovska kapa, 
na levi škofovska palica, na rokah 
bele rokavice, v desni roki knjiga, 
v kateri so zapisani pridni otroci z 
zlatimi črkami, poredni s črnimi. Ima  
spremstvo – parklje, ki ustrahuje-
jo poredneže in angele, ki obdari-
jo pridne. Tudi sicer je Miklavž kot 
simbol zelo priljubljen. V Sloveniji 
je največ cerkva posvečenih njemu, 
kar 120, verjetno je podobno dru-
god po svetu. Vsekakor je njegovo 
največje poslanstvo širiti dobroto, 
obiskovanje otrok s spremstvom in 
darili, s katerimi razveseljuje vsa-
ko leto mladež po vsem svetu. Ne 
dedek Mraz, ne Božiček mu nis-
ta mogla odvzeti tega primata. Pri 
nas je to poizkušala nova oblast po  
drugi vojni, ko smo iz Rusije »uvo-
zili« dedka Mraza. Kljub vsemu pa 
je Miklavž preživel. Vsi smo imeli 
opravka z njim, vsak ga po svoje 
nosi v srcu. Naj tako tudi ostane! 
Njegova skromnost, poštenost, 
dobrota je sopomenka za njegov 
lik. Ima vsebino, dušo. Vrednote, ki 
jih pooseblja so danes potisnjene 
v drugi plan. Vendar- svet se spre-
minja, le Sv. Miklavž ali Sv. Nikolaj, 
kakor vam je ljubše, ostaja zvest 
svojim nazorom, poslanstvu. Naj 
tako ostane in kot rečeno- Božiček 
in dedek Mraz, vidva pa le pridita, 
prostor je tudi za  vaju!

Franc Žrjav

Jaslice izdelal Milan Sternad - Mičo
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Spoštovane Makolčanke  in Makolčani

ZIMSKI VEČERI KOMEDIJE 2019-
2020

Komaj smo zaorali v leto 2020 in 
že smo gostili KUD Majšperk z od-
lično igro HALOŽENI.smo .

V čast nam je, da so se odzvali 
našemu povabilu in se z igro pre-
mierno predstavili v Makolah. Igro 
so začinili s komični filmskimi vložki 
in igranjem ter petjem. S tem doda-
jajo unikatnost svojim predstavam. 
Zavidamo jim lahko tudi ob pogle-
du na njihovo mlajšo generacijo, ki 
se aktivno vključujejo v vse sekcije 
Kud-a, ČESTITKE. Z igro so nas nav-
dušili in lepo je bilo pogledati polno 
nasmejano dvorano. Srčno upamo, 
da se v večini vidimo na naslednjih 
predstavah. 
ZAČETKI 2020

Nekateri imajo zaključke, mi 
smo malo drugačni in imamo ZA-
ČETKE. V soboto 25.01.2020 smo 
najprej imeli letni sestanek, na ka-
terem smo podali smernice delo-
vanja zavoda za leto 2020. V uvo-
dnem govoru sem kot predsednik 
zavoda (Beno Toplak) nagovoril vse 
prisotne in jim dal vedeti, da sem iz-
jemno ponosen na njih, na njihovo 
delo, na leto 2019 in seveda na vse, 
ki so kakor koli pripomogli k delova-
nju zavoda. V letu 2019 smo skupaj 
ustvarili 24 projektov, devet večjih, 
osem srednjih ter sedem manjših. 
Ker se ne bomo ustavljali, naspro-
tno, dobili smo veter v jadro in v letu 
2020 bomo dodali k že ustaljenim 
dogodkom še dogodek ali dva. V 
tem članku oz. v naši kronologiji 
za leto 2020 in 2019 vam jih bomo 
tudi predstavili. Vaša podpora nam 

ogromno pomeni, saj zato delamo. 
Sledite nam na družbenih omrežjih 
ter nas podprite z vašim obiskom. 
Marsikaj smo še počeli, vendar 
vam takrat vsega nismo izdali, saj 
smo želeli, da ostane skrivnost. No, 
nekaj pa le lahko povemo, da smo 
se želeli 27. aprila, kot BBQ skupi-
na predstaviti pred pivovarno Old 
Franz Brewery v Poljčanah. Tam bi 
naša tekmovalna skupina Ma-kole 
BBQ pekla svoje dobrote, pivovarji 
pa bi ponujali odlično pivo. Zanima-
nje je bilo veliko in verjamemo, da bi 
bil obisk obilen. Ob koncu sestanka 
in druženja smo se seveda še zah-
valili članom lokalnih društev, ki so 
se odzvali našemu povabilu. Lahko 
povem, da je druženje potekalo do 
poznih jutranjih ur.
V POVEZOVANJU JE MOČ

V soboto, 29.02.2020 smo Slo-
vensko bistriške skavte pričakali 
pred cerkvijo sv. Lenarta v Makolah. 
S skupnimi močmi smo jim zjutraj 
pripravili pravi Slovenski zajtrk. Ma-
kolske gospodinje so spekle kruh, 
zeliščarska sekcija je skuhala čaj, 
Makolski čebelarji so poskrbeli, da 
je bi čaj sladek ter da se ni maslo 
na kruhu počutilo samo. Povezo-
vanje je ključno in dejstvo je, da 
bomo tako strmeli v zavodu tudi v 
prihodnje. Predsednica čebelarjev, 
ga. Katja Hajšek je na zelo zanimiv 
način predstavila svet čebel, kako 
so skuhale čaj in da je ena od se-
stavin v čaju vrtnica; je povedala 
predsednica zeliščarske sekcije ga. 
Simona Kitak. Še topel kruh, ki smo 
ga lahko imeli čast pokusiti, nam je 
spekla predsednica gospodinj Ma-

kole ga. Vida Krapše, naša malen-
kost je poskrbela za maslo in seve-
da za samo organizacijo. Otroci so 
si ogledali zeliščni vrt pred cerkvijo 
sv. Lenarta in bili navdušeni, tudi 
vam toplo priporočamo. V zavodu 
smo jim organizirali tudi ogled dvor-
ca Štatenberg in za to priložnost 
poklicali grofico Štatenberško go. 
Tanjo Šubelj, da jim je na edinstven 
način predstavila dvorec. Potreb-
no je omeniti, da so vsi vpleteni v 
to čudovito druženje, gospodinje, 
zeliščarke, čebelarji, grofica ter za-
vod Ma-kole pristopili prostovoljno 
in brez finančnih bremen do mladih 
skavtov. Kot so nam povedali, še 
pridejo v Makole.

COVID-19
Novi korona virus COVID-19, 

nam takrat še ni bil dokaj znan, 
vendar smo se morali soočit z epi-
demijo in posledično s karanteno 
ter omejitvami, ki jih je vlada takrat 
uvedla. Slovenija se je postavila 
pred preizkušnjo, katere nismo bili 
vajeni, kaj šele pripravljeni. 

Zaradi karantene, ki jo je država 
razglasila z dne 13. oz. uradno 16 
marca, smo v zavodu razne dogod-
ke prestaviti oz. omejili. 

S prvim dnem karantene, smo 
sestavili skupino prostovoljnih pod-
pornih članov zavoda, kateri so 

Dovolite, da vam v zadnji številki Makolčana za leto 2020 predstavimo našo delovanje v tem letu. Kljub 
izrednim razmeram, ki so trenutno zaradi novega korona virusa Covid-19, smo izvedli kar nekaj projektov in 
dovolite, da vam jih predstavimo in se hkrati zahvalimo vsem sodelujočim, vam kot obiskovalcem ter seveda 
vsem, ki svoje proste minute namenijo zavodu in njegovemu delovanju. V večini naših člankov o prireditvah 
se ne omenja prostovoljcev, kateri svoje proste minute namenijo za delovanje zavoda in s tem pripomorejo, 
da so prireditve v takšnem obsegu in na takem nivoju. Prosim dopustite mi, da jih imensko omenim in se jim 
tudi javno zahvalimo. HVALA v imenu zavoda Ma-kole: Suzana KOVAČIČ, Andreja MESARIČ, Klara TOPLAK, 
Danijela DACINGER; Darko VOUK, Breda OCEPEK PIVEC, Matic VANTUR, Tineja MURKO, Milan STERNAD, 
Diana LORENC, Franci GORJUP.

Beno TOPLAK predsednik zavoda Ma-kole
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pripravljeni pomagati sočloveku, 
glede na dano situacijo. Ne glede 
na to, kakšen je vzrok težav, če nek-
do ne more v trgovino, v lekarno, k 
zdravniku...skratka po najnujnejših 
opravilih, to omogočimo tako, da jih 
zapeljemo ali pripeljemo želeno na 
dom. S takim delovanjem omogoči-
mo, da je izpostavljanje na okužbo 
s COVID-19 v najmanjšem obsegu. 
Nujne potrebščine smo nabavljali 
za več vaščanov skupaj in delova-
nje je bilo  brezstično. Že leta ima-
mo v trgovini Jager Poljčane odprto 
dobavnico in smo za ta namen tudi 
na tak način omogočili, da nujne 
potrebščine vaščanom nabavimo 
in dostavimo brezstično. Javimo jim 
znesek, katerega lahko poravnajo 
preko TRR računa, v primeru, da to 
ni mogoče, saj gre tukaj za večina 
starejšo populacijo, zamaknemo 
plačilo do zaključka karantene.

Na pobudo Civilne zaščite Slo-
venije-MAKOLE, smo s 27. marcem 
ponudili tudi njim našo pomoč. Jas-
no smo jim povedali, da smo aktiv-
nosti sprožili že prvi dan karantene 
in tudi od tistega dne jih izvajamo. 
V prvem valu in prvi karanteni smo 
opravili več kot 70 prevozov in na-
kupov. Ker je takšna dejavnost v 
prvem valu bila sprejeta zelo pozi-
tivno, smo tudi zdaj v drugem valu 
karantene vzpostavili enako. Tako, 
da smo vsem krajanom na voljo 
pri tej ali kakršni koli drugi pomo-
či. Zato vam v tem dopisu dajemo 
kontakt, kam poklicati v primeru, da 
potrebujete pomoč. 

Telefonska linija 02-62 00 240  
in elektronska pošta zavodmako-
le@gmail.com. 

Dragi vaščani občine Makole in 
drugih občin, prosimo upoštevajte 
navodila stroke in ostanite doma, 
spoštujete ukrepe ter s tem bomo 
dosegli, da virus premagamo rela-
tivno hitro in s čim manj žrtvami. 
VESELOIGRA ZLOBNI JEZIKI

Zlobni jeziki je veseloigra, ka-
tero je napisal Beno Toplak in bo, 
premierno uprizorjena v začetku 
drugega leta. Ne bi radi dosti razkri-

li, a vendar nekaj za »firbec«. Vese-
loigra se dogaja v vaški gostilni, kjer 
se dogaja marsikaj. Če je potrebno 
koga obrati do kosti, ga v negativ-
nem narediti slavnega…ali celo spiti 
kakšno kavico. Verjamemo, da se 
bo marsikdo našel ali koga videl v 
igri, a podobnost likov z resničnim 
življenjem je zgolj naključje. Zanimi-
vo bo videti, kako nemški turist pri-
de v mali kraj, obišče vaško gostilno 
ter kako hitro se da za deci rujnega 
naučiti nemškega jezika. 

To je le nekaj za »firbec«, za kaj 
več se vidimo na premieri v Domu 
krajanov Makole.
1. MAJ-SVETA ANA

Že nekaj let tradicionalno pos-
tavljamo prvomajsko drevo pred 
cerkvijo Svete Ane. Letos nam je 
svetovna epidemija malo prekriža-
la načrte in omejitve ter ukrepi so 
botrovali, da večje prireditve ni bilo. 
Smo pa v zelo okrnjeni obliki in v 
skladu z NIJZ ter vsemi priporočili 
postavili velikansko majsko drevo, 
ki je merilo v višino kar 7 metrov. 
Imeol je vse, kar imajo veliki, Slo-
vensko zastavo, vence, okrasne tra-
kove…. Ob kolutu, ki je bil ob vznož-
ju le tega, smo pohodnikom nasta-
vili vino ter žganje in jih z napisom 
nagovorili: » Pohodnik, ustavi se, 
nalij si in zajuckaj! Živel 1.maj! – se 
vidimo drugo leto.« Tudi vas, dragi 
Makolčani nagovarjamo, se vidimo 
drugo leto za 1.maj.
SMOKE FEST MAKOLE 2020

V lanskem letu smo uspešno iz-
vedli prireditev Smoke Fest Makole 
2019 ter seveda so za letos bili načrti 
isti oz. še večji. Kot tradicionalno bi 
prireditev potekala zadnjo nedeljo 
v mesecu avgustu. Treba je omeniti, 
da je v lanskem letu bilo 10 tekmo-
valnih skupin, letos, kljub epidemiji 
pa prijavljenih  kar 20 skupin. Ver-
jamemo, ko premagamo epidemijo, 
da se bo v Makolah spet dimilo. 

Naj omenimo, da smo v lanskem 
letu prireditev kot projekt zaščitili in 
še isto leto so potekali pogovori po 
drugih koncih Slovenije za organi-
zacijo takšne prireditve . 

Veliko zanimanje je pokazalo 
društvo čilijev iz Koroške ter moto 
klub Jurovski Zmaji iz Svetega Juri-
ja ob Ščavnici . 

Na koroškem bi zavod Ma-kole 
kot organizator skupaj s  Čili klub 
Koroška, občina Ravne na Koro-
škem ter  javni zavod ZKŠTM, orga-
nizirali omenjeno prireditev. Priredi-
tev  je požela ogromno zanimanja 
na Koroškem in verjamemo, da nam 
jo uspe organizirati  v letu 2021. 

Moto klub Jurovski Zmaji so zna-
ni kot dobri prireditelji in gostitelji 
ter  vemo, da bo  prireditev, katero 
bomo speljali v letu 2021, prelom-
na na področju te vrste kulinarike v 
Sloveniji. Klub in člani so z navduše-
njem sprejeli novico, da bodo sku-
paj z nami organizirali Smoke Fest.

Potrebno je omeniti, da je prire-
ditev posebnost in je edinstvena v 
Sloveniji ter  je zaradi tega  požela 
veliko zanimanja. Potekajo dogovo-
ri, da se bo prireditev organizirala 
na dolenjskem, gorenjskem, pri-
morskem ter v okolici Ljubljane. Kot 
narekuje slogan: » Naj se dimi…«
Rima Ti Štima 2020

V mesecu februarju smo v zavo-
du začeli z novim projektom Rima 
Ti Šima in k sodelovanju povabili 
osnovnošolce  OŠ Anice Černejeve 
Makole ter vse starejše nad 15 let, ki 
nam tako ali drugače sledijo.

Ker prihajamo iz kraja pesnice 
Anice Černejeve, kjer se pesništvo 
prebuja in cveti že kar nekaj časa in 
ga le malokdo opazi smo v Zavodu 
Ma-kole v projekt Rima ti štima po-
vabili neznane, neodkrite pesnice 
in pesnike in jih privabili na svetlo. 
Združili smo jih in jim dali krila, da so 
se predstavili vam, ki ljubite in spoš-
tujete poezijo. Z roko v roki se vam 
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predstavljajo na straneh prve pesni-
ške zbirke mlajši pesniki, nadalje že 
prekaljene pesnice, ki so si za izziv 
zadale tudi skupne pesmi in zaokro-
žile zbirko v celoto.

Ob slovesni predstavitvi knjige 
smo gostili mlade in tiste malo sta-
rejše avtorje, njihove sorodnike in 
prijatelje, ravnateljico OŠ Silvestro 
Samastur, sekretarko na Ministrstvu 
za kulturo RS Minko Jerebič, župa-
na občine Makole Franca Majcena, 
slavistko Barbaro Gmainer Kline in 
še mnoge druge ljubitelje poezije. 
Minka Jerebič in Silvestra Samas-
tur sta avtorjem podelili priznanja in 
knjigo. 

Ob tej priložnosti je Minka Jere-
bič nagovorila občinstvo, citiramo: 

"Danes je prav poseben dan, ko 
so se nekoč po Sloveniji prižigali 
kresovi in praznovali smo kresni ve-
čer. Po krščanskem izročilu na jutriš-
nji dan (24. junija) praznujemo god 
sv. Janeza Kresnika. Na ta dan me-
dijska hiša Delo podeljuje Kresni-
kove nagrade za najboljše literarno 
delo, tako na področju proze kot 
poezije. Morda se mladi ustvarjalci 
še ne zavedajo kakšnega zgodo-
vinskega pomena je ta dan, izšla je 
njihova pesniška zbirka. Kamorkoli 
bodo šli študirat, v Ljubljano, Celje 
ali Maribor, povsod jih bo spremlja-
lo njihovo delo, ki je zapisano v tej 
pesniški zbirki. Bili so soavtorji te 
zbirke in vedno bo to zapisano v 
njihovih življenjepisih, s katerimi se 
bodo lahko s ponosom pohvalili. 
Verjamem, da marsikdaj niso poslu-
šali staršev, da je treba kaj postoriti, 
pa vendar so bili ustvarjalni in lah-
ko so ponosni nanje. Prav tako tudi 
ravnateljica, ki ima takšne učence. 
Tega poslanstva se zavedajo tudi v 
Zavodu Makole ter zato spodbuja-
jo mlade k ustvarjanju. Prepričana 
sem, da bo tako tudi v prihodnje 
in da jim bo občina stala ob strani. 
Danes vsem še enkrat čestitam za 

njihovo delo. Srečno ...«
Le nekaj dni po uradni predstavi-

tvi knjige nam je tudi uradno poslala 
odziv na prebrano.

»Sinoči sem prebrala pesmi iz 
vaše pesniške zbirke Rima ti štima. 
Danes sem jih celo preštela in jih je 
67, si bom zapomnila, ker sem se 
tega leta (v prejšnjem stoletju) ro-
dila.

Res, ste lahko ponosni na avtorje. 
Za osnovnošolce človek ne bi dejal, 
da so to oni napisali, če tega ne bi 
bilo zapisano. Zelo lepo. Iz besedil 
se vidi lepota ali bolje rečeno ljube-
zen do družine. Zanimivo je, da "tatiji" 
prevladujejo. Pač takšno je življenje. 
So pa nekatere pesmi zelo čustvene 
in globoke. Takšne mlade ustvarjalce 
je vsekakor treba spodbujati.

Pesmih "mladih nad 15 let" pa so 
nekaj posebnega. V njih je čutiti lju-
bezen: ljubezen do narave, okolja, 
kjer živijo ti posamezniki; spoštovanje 
do narave, do dela, do ljudi. Nekatere 
pesmi so res nekaj posebnega, po-
sameznika popeljejo k razmišljanju, 
k iskanju odgovorov o smislu bivanja, 
notranjih odgovorov, ki jih narekuje 
duša ali srce.

Prav posebej sta zanimivi prva 
in zadnja pesem. Napisalo jih je več 
oseb, ki se predstavijo v pesniški zbir-
ki posamezno. Glede na to, da gre za 
različne osebe, pa jih pozitivno raz-
mišljanje, njihova vedrina in njihov bit 
pripelje, da kot skupina deluje zelo 
poenoteno in ustvarja čudovito delo.

V posamezne pesmi se človek 
lahko vživi in si predstavlja zapisane 
rime, do te mere, da jih lahko sam po-
doživi.«

Takšne spodbudne besede nam 
dajo moč, da se lahko lotimo česar-
koli. Knjiga je na voljo v Tic-u Makole, 
lahko pa si jo sposodite v Makolski 
knjižnici. Natečaj za projekt Rima Ti 
Štima bo vsako leto, sledite nam na 
naših profilih.

Mladi pesniki so bili:
Viktorija REŠ GORENAK, Špela 

TOPLAK, Mojca TOPLAK, Anaja GRO-
BELNIK, Lucija TOLIČ, Martin KAVK-
LER, Tanaja BAHTIJARAJ, Alisar BAH-
TIJARAJ, Žana Gaberc, Ajda ŠOŠTER, 
Zoja PIVEC, Eva DRAME.

Starejši pesniki, vendar mladi po 
srcu:

Danijela DACINGER, Dušica KO-
RES, Maja BRAČKO, Polona LONČA-
RIČ, Barbara PUČKO, Brigita GALUN.

Jezikovni pregled: Barbara GMA-

INER KLINE. 
Oblikovali: Aleksandra ŠTERN, 

Beno TOPLAK, Klara TOPLAK
Ilustracije: Klara TOPLAK
Fotografija: Tineja MURKO
Založil: Zavod za izobraževanje, 

šport, kulturo in turizem Ma-kole
Tisk: IRTIS d.o.o. 

POEZIJA POD ZVEZDAMI
V nedeljo, 5.7.2020 je bil čaroben 

večer. Pod milim nebom, pod zvezda-
mi in v soju lune, se je odvil večer po-
ezije. Malo po pol deseti zvečer nas 
je Barbara Gabrielle s pesmijo "Kje so 
tiste stezice" popeljala v svet poezije 
med haloške griče. Majda MIHOVEC, 
Agica TOVORNIK, Mateja KOBALE, 
Barbara PUČKO, Polona LONČARIČ 
in Dani RAJH pa so se nam predstavili 
kot gost presenečenja in nam prebi-
rali svoje pesmi.  

Bili smo počaščeni in veseli ura-
dnega obiska Ministrstva za kulturo 
Republike Slovenije, gospe Minke 
JEREBIČ, sekretarke na omenjenem 
ministrstvu. Sekretarka nas je nago-
vorila in podprla projekt ter obljubi-
la, da se naslednjo leto spet vidimo. 
Žal se nam tuji gostje in pesniki niso 
mogli pridružiti, zaradi covid-19. Vsi 
sodelujoči in nastopajoči so bili nav-
dušeni in z veseljem se bodo vračali 
v naš objem. Ob koncu smo ob dru-
ženju rekli še kakšno na temo poezije 
in se v srcu pomirjeni odpravili proti 
domu. Dovolite, da se še enkrat zah-
valimo  podjetju UNISTEK Vlado Pu-
šaver s.p., Jožici Soršak, Dušici Kores 
in družini Sagadin za donacijo in vas 
hkrati naprošamo za sodelovanje v 
naslednjem letu. 

POŠTA MAKOLE,
TiC turistično informativni 
center MAKOLE
PAPIRNICA  MAKOLE

Kot vam je bilo že znano in videno 
je bila pošta Slovenije zaradi prestruk-
turiranja primorana skrajšati odpiralni 
čas pošte v Makolah. Z letošnjim le-
tom bi se pošta spremenila v mobilno 
pošto in po spremembi zakonodaje 
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bi se le ta tudi zaprla. Ker v zavodu 
Ma-kole ne bi mogli sedeti križem 
rok, med tem, ko bi se vse to dogaja-
lo, smo se odzvali na povabilo Pošte 
Slovenije k poslovnem sodelovanju. 
Po prvih sestankih in po videnem po-
slovanju pošte je naše zanimanje bilo 
nično. Saj po preučitvi poslovnih knjig 
pošte Makole, je bila finančna situa-
cija  sledeča. Pošta Makole ustvarja 
40% izgubo. Ker zavod deluje s pro-
jekti, kateri niso dobičkonosni, bi bilo 
nesmiselno oz. finančno nevzdržno, 
da bi lahko finančno podprli prevzem 
pošte kot pogodbeniki. 

Vendar v naši organizaciji delu-
jemo z vsemi projekti v vse splošno 
korist občanom in po uspešnih poga-
janjih s Pošto Slovenije in Novo KBM  
je prišlo tako daleč, da smo s 1. julijem 
poslovno vstopili  v pošto Makole kot 
pogodbeniki. Najprej smo spremenili  
odpiralni čas pošte, da je bolj dosto-
pen krajanom. Vse od 1.7.2020 delu-
jemo brez težav in smo bili že večkrat 
povabljeni na predstavitev kot primer 
dobre prakse, kako se združi zaseb-
no z javnim. Tako smo bili povablje-
ni v mestno četrt Radvanje in občino 
Tišina. Predstavili smo, kako lahko 
uspešno deluje pošta, seveda z več 
aktivnostmi v kraju. Seveda je tukaj 
pomemben dialog med pošto Slo-
venije, NKBM, Zavodom Ma-kole ter 
občino. Zanimivo oz. bilo nam je v 
čast  videti in slišati, da je naše de-
lovanje znano izven naše občine ter 
ga znajo ceniti in spoštovati. Mi bomo 
naredili vse, da pošta v Makolah os-
tane. Saj, če dobro preberemo usta-
novitveni akt občine in za  kaj se je 
takratna oblast zavezala, na kakšen 
način bo prevzela in uvedla občino 
Makole, je razvidno, da se v primeru 
zaprtje pošte, lahko občina razpusti 
in se kot krajevna skupnost priključi-
mo občini Slovenska Bistrica. Omenili  
bomo tudi, da smo na občino Makole 
podali pobudo za spremembo prora-
čuna oz. dopolnitev za leto 2021. Radi 
bi namreč, da občina sofinancira pla-
čevanje položnic za vse krajane ob-

čin Makole. Tako bi  bila naša pošta, 
bolj konkurenčna vsem ostalim ter bi 
bila še bolj obiskana. Verjamemo, da 
bomo skupaj z občino ter seveda ob-
činskimi svetniki, našli rešitev, katera 
bo v dobrobit krajanov občine Ma-
kole. Marsikatero novost smo z našo 
trmo in pogajanji dosegli. Verjamemo, 
da nam bo nasproti prišla tudi pošta 
Slovenije in Nova KBM.

V istih prostorih  je s 15. julijem za-
čela  delovati tudi pisarna Turistično 
informacijskega centra Makole - TiC 
Makole ter le nekaj tednov za tem 
tudi papirnica Makole. Več dejavnosti 
smo bili primorani uvesti, saj le tako 
bo pošta ostala v Makolah in s tem 
bo finančno stanje vzdržno. K sode-
lovanju smo pozvali tudi občino Ma-
kole, saj mora turistično informativni 
center Makole, TiC delovati v korist 
kraja in občanov. Po uspešnih sestan-
kih smo dosegli dogovor, da TiC Ma-
kole pripomore občini z določenimi 
aktivnostmi in deluje skupaj z občino 
Makole v splošno korist kraja. Mora-
mo priznati, da nas tako sodelovanje 
izredno veseli in na dolgi rok vidimo 
uspešno zgodbo. Potrebno je vedeti, 
da smo sklenili več pogodb z raznimi 
turističnimi centri o sodelovanju in v 
drugem letu vidimo velik uspeh pri 
promociji našega kraja izven obči-
ne, kot idilično destinacijo za turiste. 
Organizirali bomo izlete v naš kraj 
ter seveda povezati društva, seveda 
katera bodo pokazala interes ter jih 
združiti v eno in ponuditi našemu go-
stu le najboljše in najlepše iz občine 
Makole. V letošnjem letu smo že za-
čeli, vendar smo bili najprej omejeni 
na 50 oseb, kasneje je bil s strani vla-
de še bolj oster ukrep in seveda smo 
bili primorani vse predhodne rezerva-
cije odpovedati. V letošnjem letu smo 
imeli v naprej rezerviranih kar 14 pet-
deset sedežnih avtobusov ter ogrom-
no manjših skupin, ki smo pa jih na ža-
lost bili primorani vljudno odpovedati 
in jih vabiti v naš kraj v letu 2021. K 
sodelovanju smo povabili vse orga-
nizacije neprofitne in profitne v kraju 
Makole, jih oglaševali na naših porta-
lih in skupaj z njimi sestavljali ponud-
bo v kraju. Moramo povedati, da se 
določene organizacije niso odzvale k 
sodelovanju oz. povezovanju, bodisi 
niso verjeli v projekt ali preprosto iz 
kakršnega koli drugega razloga. Upa-
mo le, da se v letu 2021 združimo in 
delujemo izven občine kot eno. Naš 
kraj ni za masovni turizem, ampak za 
butični z višjo dodano vrednostjo.

Kot smo omenili je bilo potrebno 
pridobiti več aktivnosti na istem mes-
tu in tako biti finančno vzdržni, smo 
bili primorani uvesti tudi papirnico. 
Dolgo časa smo razmišljali kaj uvesti, 
vendar je bil predpogoj iz naše strani, 
da mora biti nekaj takega kar v Ma-
kolah ni. Seveda je to papirnica. V 
teh razmerah je to več kot pametna 
odločitev in zahvalili bi se radi vsem, 
ki kupujete pri nas, saj s tem pripo-
morete, da vse tri aktivnosti ostajajo 
v Makolah, kakor Pošta, TiC ter papir-
nica. HVALA ! Dovolite nam tudi, da 
vam samo navedemo nekaj prodajnih 
artiklov iz našega asortimana: kuver-
te, kemični svinčniki, zvezki, voščilni-
ce, sveče, žalni seti, nahrbtniki, torbe, 
kopirni papir, barvice, koledarji…pred-
nost, da prodajajo smo dali našim ro-
kodelcem, kateri imajo svoj kotiček v 
naši trgovini. DOBRODOŠLI!

V zavodu Ma-kole imamo še nekaj 
aktivnosti, ki jih bomo uvedli z letoš-
njim letom in bodo povezane s po-
močjo starejše populacije v kraju. 

Za vas in za vse ostale bomo 
priskrbeli kakršne koli obrazce in 
pomoč pri izpolnitvi le teh. Kljub 
vsem aktivnostim, ki jih zavod iz-
vaja, imamo ogromno moči, volje, 
zagnanosti... seveda to je zahvala 
tudi vam, saj je vaša podpora veter 
v naša jadra.

Hvala vam in vidimo se v Makolah.

POMEMBNO OBVESTILO!
Tako kot že v prvem valu te 

svetovne epidemije smo sodelo-
vali s Civilno zaščito in takrat smo 
izvedli več kot 60 prevozov, bodi-
si smo pripeljali iz trgovine najnuj-
nejše potrebščine, šli v lekarno…

Zato tudi zdaj lahko pokličete 
vsak dan od 8. do 12. ure in od 12. 
do 17. ure in poveste, kaj potrebu-
jete. Pripeljali vam bomo na dom, 
izročili brezstično.

Tel: 02-6200-240  
mob.: 030-485-407 ali  

email: zavodmakole@gmail.com
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Prestavljene prireditve  
v leto 2021

ZIMSKI VEČERI KOMEDIJE IN 
VESELOIGRA ZLOBNI JEZIKI

Zimski večeri komedij in veselo-
igra Zlobni jeziki. 

Te prireditve prenašamo zaradi 
vladnih omejitev in ukrepov v leto 
2021. Zato vas naprošamo, sledite 
našim profilom in oglasom. Ne mo-
remo drugače, kot da spremljamo 
epidemiološko sliko Slovenije in 
dogodke oz. prireditve na osnovi 
teh in ukrepov prestavljamo oz. jih 
organiziramo.

BOŽIČKOVANJE 
Kot vsako leto nas bo tudi le-

tos obiskal Božiček. V primeru, da 

bodo vladni ukrepi in priporočila le 
to prepovedovala, se bo Božiček 
oglasil pri vsakemu posamezni-
ku doma in tako zagotovil, da bo 
vsak otrok v starosti do 15 let (do 
zaključka na osnovni šoli) prejel 
darilo. V primeru, da nas bo epide-
mije še imela v krempljih, bo darila 
Božiček razdelil brezstično in s tem 
zagotavljal radost otrokov in seve-
da upošteval vsa priporočila NIJZ. 
V tem letu je tudi občina sprostila 
razpis, na katerega smo lahko kan-
didirali. V lanskem letu tega razpisa 
ni bilo, oz. je bil, vendar se kot za-
vod nanj nismo mogli prijaviti. Zato 
smo lahko iz letošnjega razpisa čr-
pali sredstva, katera pokrivajo 15% 
prireditve. Ostalih 85% zavod krije 
sam s svojim delovanjem čez celo 
leto. Zato marsikdo sprašuje, kako 
lahko pripomore, da bi zavod lažje 
deloval. Na vprašanje odgovorimo 
vedno enako, pridite na naše prire-
ditve, koncerte, dogodke, saj s tem 
najbolj podprete naše delovanje. 

Zato vas naprošamo, sledite 
našim profilom in oglasom. Ne mo-
remo drugače, kot da spremljamo 
epidemiološko sliko Slovenije in 
dogodke oz. prireditve na osnovi 
teh in ukrepov prestavljamo oz. jih 
organiziramo.

Rima Ti Štima, to z veseljem spo-
ročamo, da bomo razpis izdali.

Dovolite, da vam v imenu zavo-
da Ma-kole zaželim vesele Božiče 
praznike, ter uspešno predvsem 
pa ZDRAVO v leto 2021.

Koledar 
MAKOLE 2021
Zavod Ma-kole v sodelovanju s 
Turistično informacijskim centrom  
Makole in lokalnim fotografom g. 
Milanom Strnadom, je izdal kole-
dar za leto 2021. Ideja je nastala 
med Benom Toplakom (predsed-
nik zavoda Ma-kole) in g. Milanom 
Sternadom ter končni produkt je 
tukaj. Kje in kako do njega? Dobite 
ga v pisarni TiC-a (pošta Makole) in 
dovolite, da se vam vnaprej zah-
valim, saj z nabavo le tega podpi-
rate lokalno. Koledar je drugačen 
kot smo jih vajeni, pa vseeno v 
nekih okvirjih. Koledar je tudi pro-
mocijske narave, saj so kulturne in 
naravne znamenitosti kraja. V opi-
su...tega vam še ne bomo izdali.

Kot je navedeno na začetni 
strani koledarja: DOBRODOŠLI V 
MAKOLAH

Zavod Ma-kole

Čas pričakovanj in dobrih želja
Med pogovorom s sosedom, znancem ali občanom, ki ga sedaj srečamo redkeje kot po navadi, radi reče-

mo, da ta virus ni bil v prvem valu tako močan kot sedaj. Pa ob tem pomislimo, da je bilo to na začetku leta? 
Tako  se ob vsakdanjih opravilih niti ne zavzamemo, kako hitro je konec tedna ali pa meseca. Ob drugem valu 
pa že leto hiti proti koncu. Sedaj je čas, katerega si bomo vtisnili globoko v spomin, kot čas, ki smo ga preživeli 
drugače. Več z družino in sodelavci,  kot pa s prijatelji na vasi, v društvih in odborih. 

Tudi v občinskem odboru SDS Makole smo v tem letu tako prikrajšani za izlet, na katerem je vedno veselo, 
kot tudi za zaključno konferenco. Tukaj bi imeli možnost pozdravit nove člane, ki so se nam pridružili v tem 
letu. Vseh smo veseli, zato bom izkoristila priložnost, da se jim zahvalim za zaupanje v delovanje odbora, kot 
tudi na državnem nivoju za podporo stranke. Obljubim lahko, da bomo vse nadoknadili, ko se bodo razmere s 
Covid- 19 virusom v državi umirile.

December je čas, ko skozi pogovor ali samo v mislih  podoživljamo dogodke čez leto. Naj vam v spominu 
čim dalje ostanejo prijetni in veseli, tisti žalostni pa naj bodo izkušnja s katero boste veliko močnejši premago-
vali izzive v novem letu. 

Zlatka Dvoršak
OO SDS MAKOLE
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Plavčakovih štirinajst
V današnjem času je trend v 

razvitih družbah, v katero se uvršča-
mo tudi mi, da pada število rojstev. 
Pari se odločajo za enega, morda 
dva otroka, kar je več je že redkost. 
Takšno stanje na dolgi rok ne pri-
naša nič dobrega, saj se populacija 
stara, kar posledično pomeni izu-
miranje naroda. Nasprotje temu  je 
stanje v manj razvitih skupnostih, 
kot na primer v Afriki, Aziji in še kje, 
kjer se soočajo z eksplozijo prebi-
valstva, ki zaradi slabih življenjskih 
pogojev trpi pomanjkanje.

Še ne dolgo nazaj je bilo pri nas 
podobno- kljub vsesplošnemu po-
manjkanju in slabih življenjskih po-
gojih, so obstajale družine z veliko 
otroki, ki so se rojevali  za današnje 
standarde bivanja v nemogočih 
pogojih. Kljub temu so ti otroci, ne 
samo preživeli, ampak so posta-
li in ostali del družbe, dali so svoj 
prispevek pri napredku skupnosti, 
ustvarili so družine. Ena takšnih  je 
družina Plavčakovih, iz Jelovca. Ne 
tako davnega zimskega decembra 
leta 1944 se je očetu Cirilu in mami 
Ceciliji rodil prvorojenec  Ivan.  Nato 
se je nadaljevalo: Angela, Kristina, 
Dragica, Marija, Anica, Ludvik, Ve-
rica, Štefka, Anton, Danica, Srečko, 
Darko in Marjetka, kot zadnja leta 
1973. V povprečju rojstvo na dve 
leti...Njihov dom je bilo skromno 
bivališče, ki bi si komajda zasluži-
lo ime hiša. Oče Ciril se je semkaj 
priženil iz Studenic, na domačiji je 
živel še mamin oče. Bivalni prostor 
je obsegal malo sobico-štiblc, kjer 
sta spala oče in mati  ter malo večja 
soba s krušno pečjo, ki so si jo delili 
otroci in stari oče. V tej sobi sta bili 
dve postelji ter peč-v vsaki postelji 
so spali po štirje otroci, dva v vsako 
smer, stari oče na peči.  Poleti, ko ni 
bilo mrzlo, so spali  na šupi (seniku). 
Obdelovalne zemlje je bilo malo, saj 
je hiša stala na strmem pobočju, ko-
maj za vrt in dve krči; tako se reče 
obdelovalni površini, ki leži v strmi-
ni in je ne moremo imenovat njiva. 
Tam so pridelali nekaj malega žita, 
ki sta ga oče in dedek zmlatila pri 

sosedovih s cepci. Pri tem so po-
magali tudi otroci. Pridelano žito so 
mleli doma na ročne žrmlje, moko 
so porabili za žgance in kruh. Ime-
li so  vinograd; vino so zamenjali 
na Dravskem polju za krompir, saj 
ga na bornih krpah skromne zem-
lje ni bilo mogoče pridelati. Sami 
so si pripravili iz tropin pijačo, ki je 
bila v tistem času pogosta, reklo 
se ji je pikola. Drva za kurjavo so 
morali kupiti, pozimi so vzeli v rejo 
kravo, da so imeli mleko. Oče Ciril 
je bil zaposlen v Mariboru, v tekstil-
ni tovarni, po poklicu je bil  krojač. 
V tovarni je vsako leto dobil nekaj 
blaga, iz katerega je šival obleke za 
številno družino. Zaradi pomanjka-
nja so to blago večkrat delili s sose-
di, ki so jim dali v zameno  sladkor, 
olje. Oče je moral vsak dan na vlak 
v Poljčane,  za Maribor. Poleti se je 
v Poljčane vozil s kolesom, pozimi 
pa peš; vstajal je ob treh zjutraj. In 
kaj se je dogajalo z otroki? Kot so 
prihajali na svet, kjer bi naj odraščali 
v srečnem otroštvu, so eden za dru-
gim morali v rani mladosti odit v šir-
ni svet, dobesedno s trebuhom za 
kruhom. Sedmim je usoda namenila 
to kalvarijo, ki jo opiše osmorojena 
Vera, sedaj poročena Dacinger:«Od 
doma sem odšla v prvem razredu. 
Bilo mi je hudo, vendar ni šlo dru-
gače. Pri družini, kamor sem prišla, 

sem bila pesterna. Bolelo me je, ko 
je gospodarica delila čokolado in to 
samo svojim otrokom… Ampak to 
še ni bilo najhujše, vsak trenutek si 
se zavedal, da to ni tvoj dom...bila 
sem neizmerno srečna, ko sem se 
vrnila v naše bregače, kjer smo se 
gnetli v dveh posteljah in na peči, 
večkrat lačni , vendar- to je moj 
dom!!!«  Njene besede, kako kruto 
je to izgledalo, lahko potrdi primer 
sestre Dragice, ki je morala oditi od 
doma, stara komaj pet let. Družina, 
h kateri je prišla, jo je posvojila in 
vzela za svojo. Dobesedno! Prepo-
vedali so ji stike z domačimi in to 
je trajalo do njenega dvajsetega 
leta, se pravi petnajst let! Takrat si 
je našla partnerja, ki mu je zaupala 
svojo zgodbo in on je želel spozna-
ti njeno družino! Samo mislimo si 
lahko, kakšno snidenje je to bilo... 
Žalostna je usoda Dragice, ki se je 
rodila  kot zadnja. Kmalu po rojstvu 
sta umrla starša. Prikrajšana je bila 
še za tisto malo dragocene starše-
vske ljubezni. Kako težka izkušnja 
je bilo služenje tujim gospodarjem 
ostalim, si lahko samo mislimo.

Kljub izjemno težkim pogojem 
za življenje, za nameček še relativ-
no hitro slovo staršev (mama je umr-
la v sedeminpetdesetem letu, leta 
1985, oče leto kasneje v šestinse-
demdesetem letu), so ostali pove-
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Smučanje, način življenja
V deželo je prišla zima in posle-

dično vse spremembe, ki jih prina-
ša v naše življenje, tako prijetne kot 
manj prijetne. Skupaj z naravo se 
tudi mi umirimo, sneg prinaša zra-
ven nevšečnosti še veselje na bli-
žnjem hribu. Mlado in manj mlado 
gre na smuči, sanke, uživa v zimskih 
radostih. To je povedano v pretek-
liku, na žalost zime niso več to, kar 
so bile, tudi v nas je ugasnilo precej 
žara, ki nas je gnal v preteklosti, ko 
smo komaj čakali, da se bo pričela 
smučarija po televiziji. Tekme sve-
tovnega pokala v smučarskih disci-
plinah so bile najbolj gledane, v zim-
skih centrih je bila gneča. Upraviče-
no smo se s ponosom poimenovali 
smučarski narod. Živeli smo z našimi 
smučarskimi junaki, se veselili njiho-
vih uspehov, jim stali ob strani, ko 
jim ni šlo.

Naš današnji sogovornik je bil 
aktiven del tega obdobja, pomagal 
je ustvarjati našo smučarsko zgod-
bo, bil je aktiven člen le-te. To je Jože 
Gazvoda, rojen februarja 1949. Na 
smuči je stopil s štirimi leti v doma-
čem okolju . V tistem času o kakšni 
urejeni infrastrukturi seveda ni bilo 
govora, tako kot povsod po Slove-
niji je bilo potrebno proge urejat s 
teptanjem s smučmi, tudi v Kranjski 
gori, v katero se je družina preselila 
iz Ljubljane. Tako se je začela nje-
gova pot smučarskega tekmovalca 
na svetovnem nivoju, saj je že kot 
mladinec osvajal najvišja mesta v ta-
kratni Jugoslaviji. Po osnovni šoli se 

je odločil za Srednjo šolo za telesno 
kulturo v Mariboru in logična poteza 
je bila, da se je včlanil v smučarski 
klub Branik. Njegov trener je bil Filip 
Gartner, na splošno je bil v tistih ča-
sih SK Branik med najbolje organizi-
ranimi  klubi in tu je imel Jože dobre 
možnosti za napredek.  SK Branik je 
na državnem prvenstvu leta 1966 na 
Zelenici osvojil 19 kolajn, od tega 9 
zlatih. Jože je k uspehu pripomogel 
s štirimi zlatimi-v smuku, slalomu 
,veleslalomu in kombinaciji! Rezulta-
ti so mu dali možnost, da se je leta 
1968 še kot mladinec udeležil olim-
pijskih iger v Grenoblu v Franciji. V 
tistem  času še ni bilo v smučarskem 
športu specializacije po disciplinah, 
vsi so vozili vse, tako tudi Jože. Od 
iger mu je ostalo v spominu: «V tek-
movalnem smislu mi sicer ni šlo vse 
po načrtih, v veleslalomu sem os-
vojil 59. mesto, v smuku 4.7, rezul-
tati so bili primerni našim takratnim 
zmožnostim. Same igre so bile ve-
lika prireditev, sploh fascinantna je 
bila otvoritev, ton ji je dala prisotnost 
takratnega  francoskega predsedni-
ka De Gaulla, ki je bil državnik sve-
tovnega kova. Ker sem stanoval v 
bližini dvorane, v kateri so potekale 
hokejske tekme, sem obiskoval tek-
me naše reprezentance, ki osvojila 
prvo mesto v skupini B. Po tekmo-
valni plati je name  naredil največji 
vtis uspeh francoskega smučarja 
Jean-Claude KillY-ja, ki je osvojil kot 
edini do sedaj v zgodovini alpskega 
smučanja zlate medalje v smuku, 

slalomu in veleslalomu na olimpij-
skih igrah.« pove. V lepem spominu 
mu ostaja na tisti čas še sprejem za 
udeležence zimske in letne olimpija-
de pri maršalu Titu v Beogradu.

Glede na njegovo mladost  in re-
zultate je bilo logično za pričakovati, 
da je pred njim kariera vrhunskega  
športnika. Bil je udeleženec svetov-
nega prvenstva v Val Gardeni, kjer 
je dosegel viden rezultat v smuku. V 
letu 1971 je bil balkanski prvak na pr-
venstvu Balkana v Mavrovem. Prip-
ravljal se je za naslednjo olimpijado, 
bila je leta 1972 v Saporu. Dosegel 
je predpisano normo za udeležbo, 
vendar tja ni odpotoval. Zveza je 
poslala na igre samo enega alpske-
ga smučarja in osem funkcionarjev!  
»Jasno mi je bilo, da je bila politika 
nad športom!« se s kančkom gren-
kobe spominja tistih časov. Pričel je 
razmišljat o koncu tekmovalne kari-
ere. To se je zgodilo, ko je bil star 

zani. Ustvarili so si družine, rodili so 
se jim otroci. Živijo tako kot večina 
v današnjem času. Vežejo jih spo-
mini na nenavadno in težko življenj-
sko zgodbo, v katero so stopili. Te 
spomine obujajo na srečanjih, kjer 
se pojavlja  že mladi rod - 27 vnu-
kov, ki imajo popolnoma drugačno 
mladost, kot so jo imeli sami. Veseli 
so, da  so še živi in zdravi in da še  
cenijo  in nosijo v srcu vrednote, ki 

so na žalost v današnjem času po-
tisnjene na stranski tir-to  je dom in 
družina! Če sledimo napisanemu, bi 
lahko nekdo rekel, da Plavčakovi 
otroci niso imeli ne enega ne dru-
gega. Seveda zdaleč ni tako, skro-
mna bajta  je nudila  skromno zavet-
je, pribežališče pred hudo uro, a bil 
je dom!  Starša, ki  dejansko  nista 
zmogla nahraniti vseh lačnih ust, 
sta jim dala največ, kar lahko –dala 

sta jim življenje in ustvarila družino! 
Za ostalo je poskrbela igra usode in 
sami otroci. Seveda jim ob tej priliki 
zaželimo veliko lepih trenutkov, iz 
mladosti pa naj ostanejo trenutki, 
ki jih nosijo v srcu. Sedaj živimo v 
času, ko so se nam »vrednote« se-
sule kot hiša iz kart- nam zgodba 
Plavčakovih kaj pove? Odgovor naj 
išče vsak pri sebi....

Franc Žrjav



41

Makolčan December 2020MED NAMI

23 let. Podal se je v trenerske vode, 
postal je profesionalni trener v SK 
Branik. Svoje izkušnje, strokovno 
znanje in sposobnost motivacije ter 
pedagoško poslanstvo, ki ga nosi v 
sebi, je nesebično v polni meri pre-
našal na mladi  rod. V SK  Branik je 
deloval 13 let, izpostavi uspehe Ur-
bana Planinška v smuku in Andreje 
Potisk. V bogati in uspešni trenerski 
karieri se je s svojimi ekipami ude-
ležil večjih  svetovnih prvenstev, ki 
so sledi v ciklusu od Morioke, Salz-
bach, Veil, St. Anton, Bormio, ST. 
Moritz, do Garmisch Partenkirchna. 
Sprejme povabilo Finske smučarske 
zveze, kjer trenira ekipo za tehnič-
ne discipline.  Nato izpostavi:» Na 
Finskem se smučarija  v glavnem 
vrti  okoli smučarskega teka, alpsko 
smučanje je bolj na obrobju. Kljub 
temu nam je po dveh letih uspelo, 
da sta se dva alpinca uvrstila na OI 
v Lillhamerju med prvo petnajste-
rico, v svetovnem pokalu pa so se 
kasneje osvajale tudi stopničke.« se 
spominja tega obdobja. Na povabi-
lo takratnega direktorja smučarskih 
reprezentanc Toneta Vogrinca, se 
je vrnil domov. Kljub temu, da mu je 
Tone Vogrinc dal jasno vedeti, da se 
»smuka ne bomo šli !« je  v mladih in 
zagnanih smučarjih (Koblar, Ravtar, 
Brezavšek) Jože videl potencial,  ki 
bi lahko ob ustrezni nadgradnji pari-
ral svetovni konkurenci. Praktično je 
bila ta ekipa nadebudnih smučarjev 
in Jožetom kot trenerjem na  izho-
dišču; treba je bilo začeti znova, z 
ničle. Prvi cilj so bile točke v svetov-
nem pokalu in res- krivulja uspeha 
se je obrnila navzgor. Po točkah je 
bila naslednja faza spogledovanje 
po stopničkah in ne nazadnje po 
najvišjih mestih, zmagah. Kar malce 
senzacionalno se je to zgodilo-Jer-
man dve zmagi, Šporn, Kline enkrat. 
V nadaljevanju pove: »V vrhunskem 
smučanju se nič ne zgodi čez noč, 
za uspeh na najvišjem nivoju je pot-

rebno trdo delati več let, da pridejo 
uspehi. Nam je s fanti, ki so se za-
vedali tega, to uspelo relativno hit-
ro, dosegli smo štiri zmage, kar je 
rezultat, ki v svetovnem merilu nekaj 
pomeni. Sploh, če ta uspeh primer-
jam z  našimi veleslalomisti, ki so v 
bistveno daljšem razdobju stopili 
na najvišjo stopničko samo trikrat. 
Zaradi raznih vzrokov, življenje pač 
teče dalje, sem zaključil svoje delo 
na domači  smučarski zvezi in iskal 
druge izzive. V vrhunskem smuča-
nju so danes drugačni časi kot so bili 
še pred kratkim, veliko smučarjev se 
odloča za samostojno pot, formirajo 
se ekipe, ki skrbijo za enega tekmo-
valca, ta praksa je prisotna v svetu 
in pri nas. Sam sem sledil tem tren-
dom in sem prav tako sodeloval pri 
takšnih projektih. Sedaj sodelujem s 
smučarsko zvezo Nizozemske, tako 
da sem še zmeraj vpet v tekmoval-
no smučarijo.«. Na kakšnem nivoju 
je Jože deloval, nam pove dejstvo, 
da je bil kot trener udeleženec olim-
pijskih iger v Lillehamerju, Naganu, 
Salt Lake Cityju in Torinu; vsekakor 
kariera, vredna spoštovanja!

Jože ni pustil pečat samo v 
vrhunskem športu, pustil ga je še 
v lokalnem, makolskem prostoru. 
Življenjska pot ga je zanesla v Peč-
ke, kjer si je ustvaril družino. To je 
bilo v sedemdesetih letih, ko je bila 
periferija, kar so takrat Makole si-
gurno bile, sinonim za manj razvite 
predele naše domovine. Zanimivo 
za to naše področje pa je, da se je 
na športnem področju, kljub temu 
nekaj dogajalo - igral se je nogo-
met v Ptujski ligi, otroci iz makolske 
osnovne šole so na tekmovanjih 
dosegali lepe rezultate. Jože kljub 
dejstvu, da je bil afirmiran športnik 
in tedaj že trener na državnem ni-
voju, se je tvorno vključil v lokalno 
športno dogajanje. Z velikim vese-
ljem in ponosom ga je med sebe 
sprejela nogometna ekipa, v kateri 
je dajal svoj prispevek kot igralec. 
Kot športni delavec z ustrezno izo-
brazbo, voljo in izkušnjami, je bil ini-
ciator še za eno področje-rokomet. 
Formiral je žensko in moško ekipo, 
v tej zvezi pove: »Kljub pomanjkanju 
materialnih možnosti, sta se usta-
novili ženska in moška ekipa, ki so 
bile sestavljene iz domačih igralcev 
in igralk. Predvsem ženska ekipa 

je imela velik potencial v posame-
znicah, ki bi ob ustreznem razvoju 
lahko dosegle še večje uspehe. V 
kolikor bi se delo nadaljevalo, kot je 
bilo zastavljeno, sem prepričan, da 
bi ekipa lahko sodelovala na višjem, 
vsaj regijskem nivoju. Na žalost se 
je začrtana pot obrnila v drugo smer 
in posledično je žal, rokomet rela-
tivno hitro ugasnil. » pove.  Zgodba 
z nogometom je malo daljša, je pa 
prav tako doživela v tistem času za-
časni konec, saj sedaj teče naprej. 
Na tekmi Ptujske lige v Kidričevem, 
na kateri je bil na terenu tudi Jože, 
je prišlo do incidenta- eden od naših 
igralcev je bil tarča grobega prekr-
ška nasprotnika, kar je privedlo do 
hujše poškodbe. Dogodek je dobil 
epilog na sodišču in tudi to je bil ver-
jetno razlog, da nogomet nekaj časa 
ni bil prisoten v Makolah.

Kot rečeno, Jože je še zmeraj 
prisoten v smučarskih krogih, nje-
gov vsakdan mu izpolnjuje družina. 
Žena Marija mu je v tem času sta-
la ob strani, od treh otrok se je sin 
Gregor odločil za športno pot. Sicer 
ni šel po njegovih smučarskih sto-
pinjah, postal  je vrhunski kolesar, 
prav tako udeleženec več svetovnih 
prvenstev v kolesarstvu, nastopil je 
na dirki po Italiji, slovitem Giru, tek-
moval je na najvišjem nivoju v kole-
sarskem športu za različne profesio-
nalne ekipe. Seveda mu je Jože, ko-
likor je bilo mogoče, stal ob strani. 
Je ponosen dedek dveh vnukinj in 
vnuka. Verjame, da bo vsaj kdo od 
njih nadaljeval športno tradicijo.

Vsekakor je Jože človek odprt 
do vsakega, sledi svojim nazorom, 
ki jih nevsiljivo razdaja tja, kjer jih 
kdo hoče sprejet. Je človek, ki gra-
di, ne ruši. To je pokazal in dokazal 
že neštetokrat. Za sabo ima kariero 
vrhunskega športnika, svoje izku-
šnje je prenesel  na številne mlade, 
ki so dosegli in presegli njegove 
uspehe. Učenec je presegel učite-
lja! Pregovor drži in potrjuje, da je 
Jože odličen učitelj. Marsikdo doma 
in v svetu mu je za to hvaležen. Hva-
ležni smo lahko tudi Makolčani za 
vse, kar nam je s svojo osebnostjo 
in aktivnim angažiranjem na podro-
čju športne kulture prinesel v naše 
okolje! 

Žrjav Franc
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Korona čas
Pride dan, ko se resno vprašam, 

le o čem bi se pogovarjali, če ne bi 
bilo epidemije koronavirusne bolez-
ni. Politika, vključno z odstopi minis-
trov, uspešnimi ali pa ne, je nekako 
izgubila svoj naboj. Gospodarstvo 
je v zmernem padcu, umetnosti nih-
če ne razume, z znanostjo se veči-
noma ukvarjamo, ko navrže kakšnih 
300 milijonov, kar se športa tiče  pa 
so se žal, končale vse kolesarske 
dirke, smučanja pa še ni na obzorju.

Ljudje imamo v tem čudnem 
času dosti več časa za družino, či-
ščenje, kuhanje, branje, sproščanje 
in na splošno dejavnosti, ki so nas 
vedno zanimale, a se jih nikoli nis-
mo zares lotili. Marsikdo je skuhal 
kaj novega, prebral kakšno kuhar-
sko ali leposlovno knjigo več, nare-
dil dobro sladico in iz peči je ponov-
no zadišalo po domačem kruhu. 

Na drugi strani pa veliko ljudi pe-
sti strah pred izgubo službe, strah 
pred okužbo s koronavirusom, utes-
njenost in dodatno še večjo zme-
do povzročajo mediji in socialna 

omrežja s številnimi informacijami in 
teorijami zarote. 

Zaradi preprečevanja širjenja 
okužb vedno več delavcev, ki jim 
narava dela to dopušča, opravljajo 
delo na domu. Nekateri imajo tako 
bolj fleksibilne urnike, spet drugim 
pa delo od doma »otežujejo« otroci, 
ki se zraven staršev nepričakovano 
pojavljajo na video klicih. Zelo dob-
ra stvar, ki so jo korona časi prinesli, 
se mi zdi ideja webinarjev, saj se jih 
je udeležilo veliko več ljudi in ti vza-
mejo manj časa, kot sicer. 

Pa šola na daljavo? Pridobljeno 
znanje od doma je pomanjkljivo in 
ni primerljivo s kakovostjo znanja, 
ki nam ga predajo učitelji in profe-
sorji v šoli.  Za veliko otrok šolanje 
od doma predstavlja tudi neke vrste 
psihični napor. Vsem nam manjka 
socialni stik, druženje v odmorih in 
tudi tiste dobre pol ure, ko smo lah-

ko v miru skupaj pojedli malico. Naj 
dodam še, da se povečujejo razli-
ke med učenci, saj tisti iz socialno 
šibkejših družin nimajo enakih mož-
nosti kot drugi. O letošnji maturi raje 
sploh ne razmišljam.  

Veliko se nas sprašuje, kdaj se 
bo karantena končala in kdaj bomo 
spet normalno živeli. Na to vpraša-
nje vam žal, tako kot nihče drug ne 
znam odgovoriti, a vam lahko po-
vem, da si raje zastavite druga vpra-
šanja. Kot na primer: »Katere knjige 
še nisem prebral/-a? Kaj novega 
lahko danes skuham in spečem? 
Kateri film lahko danes pogledam?« 
Drugače pa je veseli december, 
zato domači piškoti in kuhano vino 
ob vaši najljubši igri z družino ne 
bodo nikoli napačna odločitev. Pazi-
te nase in druge ter ostanite zdravi!

Eva Jug

Majhni nasveti za naše zdravje in dobro počutje
NEGA STOPAL

Le malo posameznikov bi lahko 
oporekalo trditvi, da njihova stopala 
potrebujejo redno nego.

Žal, pa se dandanes pogosto vse 
odvija zelo hitro. Velikokrat si nalo-
žimo več dela, kot zmoremo, zato 
pogosto zanemarimo tisto osnovno 
– skrb,  za svoje noge in stopala, ki 
nas nosijo vso naše življenje.
Ostale težave stopal so:
• suha koža – trda koža – razpo-

ke
• neprijeten vonj – glivice – po-

tenje
• pekoča stopala – hladna sto-

pala - utrujena stopala
• boleča stopala – krhki nohti

Za vse te težave lahko delno 
tudi sami poskrbimo doma, z redno 
nego in primernimi izdelki.

Tudi za vaše notranje zado-
voljstvo je pomembno, da se od 

V vaših rokah je, da poskrbite za redno nego stopal in s tem tudi za 
vaše splošno boljše počutje.

Redna nega ni le edina preventiva, pač pa tudi tisti čas, ki ga imamo 
zase in za sprostitev od vsakdanjika.

Pomembno je, da ne ukrepamo šele takrat, ko težave že nastopijo, 
saj lahko s seboj prinesejo tudi neprijetne in težke posledice.

Najbolje to vedo diabetiki, ki si poškodb na stopalih nikakor ne sme-
jo privoščiti, kajti to lahko pripelje do zelo težkih in nevarnih posledic, ki 
se lahko končajo z izgubo stopala.

glave do peta počutite dobro.
 Zdrava in pravilno negovana 

stopala olajšajo pot skozi življenje.
Zato vabljeni v salon za nego 

telesa Apolonija, kjer vam bomo z 
veseljem svetovali.

Ker pa se bliža praznični decem-
ber, lahko svoje najbližje obdarite z 
našimi darilnimi boni.

Vse dobro, pa zdravja vam želim 
v letu 2021!

Polonca Doberšek,  
med. sestra in pedikerka

Podatki o COVID-19 za občino Makole (Podatki NIJZ z dne 9. 12. 2020)

Prvi pozitiven primer je bil 12. 9. 2020, do 9. 12. 2020 je bilo
skupaj 118 pozitivnih primerov. Za COVID-19 sta umrla dva občana.
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Sodnik: “ Obtoženec, prijavili so vas, 
da živite v konkubinatu. Kaj pravite 
na to?”
Obtoženec: »Saj sploh ne vem, kaj 
pomeni ta beseda.«
Sodnik: »To pomeni, da s tujo žens-
ko živite enako kot s svojo ženo.«
Obtoženec: »To pa že ne bo držalo. 
S tujo žensko živim veliko lepše kot 
s svojo ženo!«

●●
Zgodi se čudež. Gorenjec posodi 
denar Gorenjcu.
»Res ti hvala. Večno ti bom 
hvaležen.«
Drugi je ves poten: »Saj tega se 
ravno bojim.«

●●
Marko sreča prijatelja, ki je hodil z 
berglami.
»Ali se je zgodilo kaj strašnega? Ne 
moreš hoditi brez bergel?«
»Vrag si ga vedi! Imel sem prometno 
nesrečo pa odvetnik pravi, da brez 
bergel še ne smem na cesto.«

●●
Sinko vpraša očeta meteorologa: 
»Očka, ali so tvoje napovedi vreme-
na vedno točne?«
»Napovedi so točne, samo v da-
tumih se včasih zmotim.«

●●
»Janez, reši tole uganko. Trije mor-
narji so padli v vodo, vendar sta si 
samo dva zmočila lase.«
»Nimam pojma!«
»Eden je bil plešast.«

●●
Prva poročna noč.
»Dragi, tako se bojim.«
»Ne boj se dušica, saj ne bo dolgo 
trajalo.«
»Saj ravno tega se bojim.«

●●
Prijateljici se pogovarjata.
»Danes mi je ljubček omenil zakon.«
»Ja? In kaj je rekel?«
»Rekel je, da ima ženo in tri otroke.«

●●
»Kako te je sinoči sprejela žena, ko 
si prišel tako natreskan domov?«
»Vame je metala rožice!«
»Kaj takega!«
»Ja, samo iz lončkov pa jih ni dala.«

Šale
Varoš

V kratkem bodo v Varošu zgra-
dili še eno brv za tiste, ki hodijo po 
levi strani. Tudi ta bo lesena in bo 
vzporedna obstoječi brvi. Otvori-
tev bo predvidoma naslednje leto, 
na dan Svetega Nikola.
Savinsko

Tukaj se je pred kratkim zgubil 
pet litrski flaškon, poln rumenega 
muškata, letnik 2018. Poštenega 
najditelja prosijo, da ga naj vrne 
proti nagradi na domači naslov.
Stranske Makole

100 m od mostu v Stranskih 
Makolah je domači ribič ujel veliko 
ščuko in v njej našel zlati prstan z 
inicialkami N.P.. Če ga kdo pogre-
ša, naj se javi ob lepem vremenu 
na mostu.
Mostečno

Tudi v Mostečnem imajo brv, ki 
so jo zgradili prizadevni domačini. 
Povezuje desni in levi breg Ložni-
ce na kraju, kjer je priljubljeno le-
tno kopališče. Sedaj zbirajo ideje 
za njeno obnovo, da bi preprečili 
morebitni padec kakšnega obi-
skovalca.
Makole

Trg Makole je skoraj v celoti 
obnovljen. Videz kazi del stavbe, 
ki stoji čez cesto, nasproti trgovi-
ni Merkator. Zbirajo se predlogi 
za ureditev tega dela stavbe z 
možnostjo za vključitev v turistič-
no ponudbo kraja.
Jelovec pri Makolah

Iz dobro obveščenih virov je 
pricurljala novica, da bi se zopet 
odprl rudnik premoga. V njem bi 
se lahko zaposlili tisti, ki prejema-
jo državno pomoč. Podjetniška 
ideja je šele v osnutku, a se priča-
kuje njena hitra realizacija.
Stari grad

Blizu cerkve Svete Ane v Sta-
rem gradu so našli izvir zelo zdra-
vilne vode, tako imenovane moš-
ke vode. Prve, nestrokovne anali-
ze, so pokazale izredne lastnosti, 
še boljše kot jih ima viagra. Zaradi 
potencialnega nepooblaščenega 
koriščenja, ostaja mesto izvira v 
strogi tajnosti.

Po naši vaseh Mali oglasi
Kupim

 ● Kupim dobro ohranjeno samo-
kolnico za prevoz blaga iz bližnje 
trgovine. Ponudbe pošljite pod 
šifro: “Ni javnega prevoza.”

 ● Kupim dobro ohranjeno lopato 
za kidanje snega. Šifra »Večni 
pesimist«.

Prodam
 ● Malo rabljen letne gume za trak-

tor ugodno prodam najboljšemu 
ponudniku. Šifra »Traktor«.

 ● Večkrat uporabljen, a odlično 
ohranjen  kotel za žganjekuho, 
prodam tistemu, ki ima smisel za 
kmečka opravila. Vaše ponudbe 
pričakujem pod šifro »Žganica je 
večna«.

Podarim
 ● Dobro ohranjem prometni znak, 

omejitev hitrosti na 60 km, po-
datrim tistemu, ki bo v kratkem 
praznoval takšen jubilej. Javite 
se pod šifro »Vse za fešto«.

 ● Kompletno moško kolo, letnik 
1966, podarim. Šifra: »Gibanje na 
lastno odgovornost«.

Zbiram
 ● Zbiram polne steklenice lokal-

nih, odlično nagrajenih vin. Ši-
fra:«Vinski degustator«.

 ● Zbiram ohranjene dekliške ne-
dolžnosti. Interesentke se naj ja-
vijo diskretno pod šifro »Pridem 
tudi na dom«.

Najdeno
 ● Dne, 11. 11. 2020 sem v grmovju 

ob lokalni cesti Marof – Trije kra-
lji našel paket še neuporabljenih 
zaščitnih mask. Kdor jih pogreša, 
naj se javi pod šifro »Maske«.

Obvestilo
 ● Vse »flaškon vinogradnike« 

obveščamo, da bo občni zbor 
društva na dan Svetega Nikola 
ob polnoči. Vabljeni. P.S.: Ne po-
zabite prinesti našega simbola – 
polni flaškon rujnega!!!

Zahvala
 ● Javno se zahvaljujem degusta-

cijski komisiji, ki je moje vino 
nagradila z zlatim znakom. S 
hvaležnostjo, Janko Flaškon.
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Coronavirus in pogrebi
Dnevno z zaskrbljenostjo spremljamo medije, ki po-

ročajo o širjenju nalezljivega coronavirusa,  ki ne priza-
nese prav nikomur in o ukrepih za zajezitev okužb. Še 
posebej toplo nam je pri srcu ob spoznanju, da se zdra-
vstveni delavci razdajajo do zadnje kaplje moči, s svojo 
srčnostjo pomagajo obolelim pa tudi vsem starostnikom 
po domovih, ki so izolirani od svojih domačih. 

Le malo ali skoraj nič pa se ne sliši o drugih dejavno-
stih, ki so prav tako dnevno izpostavljene okužbam in 
velikemu stresu.

To so pogrebne dejavnosti.
Malo je v javnosti informacij , kako ravnati ob izgubi 

svojcev, ki so postali žrtve tega virusa.
Na podjetje PANEK d.o.o. se vedno bolj obračajo ža-

lostni svojci , ki so poleg vsega obremenjeni še s skrbjo, 
kako sploh organizirati zadnje slovo.

Pogrebna podjetja smo pri svojem delu zavezana 
strogo spoštovati vse varnostne ukrepe in odloke, radi 
pa bi tudi ugodili željam pokojnih in njihovih najdražjih. 
Razumemo njihove stiske,  saj se trenutno cerkveni pog-
rebi vršijo brez maš, kamor so mnogi za časa življenja 
redno zahajali. Na zadnjo pot jih lahko pospremijo le 
najožji svojci ( mož, žena, zakonski partner, otroci). Ne 
morejo se posloviti od dragega soseda, prijatelja, sode-
lavca.

Pogrebi potekajo v tišini brez prisotnosti pevcev, go-
vornikov in brez daljšega poslavljanja v vežici.

Zavedamo se, da je zadnje slovo za vse, ki smo za 
vedno izgubili svoje drage, zelo pomembno, zato se žal, 

žalosti mnogokrat pridruži tudi stres in jeza.
Naši sodelavci si ob upoštevanju vseh varnostnih 

ukrepov prizadevajo tudi s prijazno besedo, razlago in 
nasveti priskočiti na pomoč v trenutnih težavah.

Čim več zadev v zvezi s pogrebom skušamo v celoti 
urediti namesto svojcev, pripravljeni smo prisluhniti, sve-
tovati in tudi deliti žalost s prizadetimi.

V ta namen smo uredili nove poslovne prostore 
v centru Slovenske Bistrice, do katerih je omogočen 
dostop tudi starejšim in invalidom ter hladilne prosto-
re ( hladilnico) za hrambo umrlih, kakor tudi poslovilno 
dvorano, kjer  se lahko svojci pred upepelitvijo dostojno 
poslovijo od svojih bližnjih.

Ne nazadnje bi radi pomagali tudi finančno, saj je pri 
nas omogočeno plačilo storitev tudi na obroke.

SKUPAJ BOMO ZMOGLI!                                                     
OSTANITE ZDRAVI!

PANEK d.o.o.
Ljubljanska cesta 12,  SLOVENSKA BISTRICA

POGREBNO PODJETJE

24 UR 041/353 160, 041/722 655
OSMRTNICE - na spletni strani www.panek.si

Ko ugasne luč svetlobe niste sami,  
ampak smo mi z vami!

Obiščite nas v poslovalnici na Ljubljanski cesti 12,  
zraven Centra za Socialno delo v Slovenski Bistrici.

MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE

UTRINEK IZ ŽUPNIJSKEGA ŽIVLJENJA V MAKOLAH
To leto, ki se izteka, je zelo 

zaznamovalo župnijsko življenje. 
V mesecu marcu smo se naenkrat 
znašli v težki situaciji. Cerkev se 
je zaprla, veroučne učilnice prav 
tako, osebni stiki z verniki so do 
danes oteženi. Kljub vsemu, pas-
tir ostaja s svojo čredo, povezan 
v molitvi in daritvi svete maše. Ne 
glede na razmere, redno prihajam 
v Makole, mašujem in prosim na-
šega farnega zavetnika sv. Andre-
ja, da nas obvaruje pred virusom 
in da bi kmalu lahko zopet začeli 
naša srečanja bodisi v cerkvi, kot 
tudi v veroučni učilnici. 

Dva pomembna dogodka oz. 
slovesnosti bi rad izpostavil, ki sta 
bila nekaj izjemnega v letošnjem 
letu. Sveta birma in prvo sv. obha-
jilo. Zaradi razmer v katerih smo se 
znašli, smo morali najprej prenesti 
verouk na daljavo. Tako smo oh-

ranjali stik z veroučenci in se prip-
ravljali na prejem zakramentov. Ko 
se je nekoliko situacija sprostila, 
smo se z birmanci in prvoobhajan-
ci v devet dnevnici pripravljali na 
obhajanje zakramentov.

Razmere so se zelo spreminja-
le. Prvo obhajilo smo lahko imeli 
še v cerkvi, ob upoštevanju navo-
dil naših škofov. V cerkvi so bili 
prisotni samo: 12 prvoobhajancev 
in prvoobhajank ter njihovi star-
ši. Ostali so spremljali slovesnost 
okoli cerkve. Bogu hvala, da smo 
lepo izpeljali to slovesnost.

V soboto, 11. julija 2020 smo 
imeli sveto birmo in sicer na trgu, 
kjer se običajno odvijajo priredi-
tve v Makolah. Hvala Občini Ma-
kole, da so nam omogočili prostor, 
namestili cerado za prostor, kjer 
se je darovala sv. maša. 25 naših 
birmank in birmancev je birmal g. 

nadškof Alojzij Cvikl. Lepa in do-
živeta slovesnost je bila, čeprav v 
spremenjenih razmerah. 

Projekti obnove v naših 
cerkvah morajo sedaj čakati na 
obdobje po prenehanju epidemi-
je. V cerkvi sv. Lenarta zaključu-
jemo obnovitvena dela na oltarju. 
Vse razen kipov svetnikov je že 
obnovljeno in nameščeno nazaj. 
Kipe svetnikov  pa predvidevamo, 
da se vrnejo obnovljeni na svoja 
mesta do konca tega leta.

Hvala vsem, ki podpirate žu-
pnijsko delo s svojimi molitvami, 
delom, žrtvijo in seveda tudi fi-
nančno. Naj Bog na priprošnjo sv. 
Andreja obilno blagoslavlja, varu-
je in vodi vse makolske župljane 
tudi v novem letu 2021. 

Župnik Tomislav Šantak
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In memoriam Edi Kolar

Ljubil je gore, ki so zahtevale  
njegovo žrtev

Ojstrica ga je vabila, da jo je os-
vajal v vsej njeni veličini, z velikim 
zanosom kot to zmore le pravi pla-
ninec. Z derezami na nogah in ce-
pinom v roki je premagoval njene 
zasnežene strmine in se ne meneč 
za napor vzpenjal višje in višje pro-
ti vrhu. Izkušeni planinski vodnik, ki 
je že tolikokrat premagoval gorske 
strmine, si je samo želel, da ga gora 
sprejme in mu dovoli, da jo osvoji. To 
mu je tudi uspelo. Gora ga je spre-
jela, toda hotela je še več. Hotela je 
njega, ki je bil z vsem srcem zapisan 
prav njej in ne meneč se za njega, 
ki ga je doma čakala žena Jožica in 
planinski prijatelji, katere bi moral 
kmalu popeljati v hribe. 

Ko so v Makolah ustanovili sa-
mostojno planinsko društvo, je Edi 
popeljal svoje planince na najzah-
tevnejše slovenske vrhove. Izobrazil 
se je v vseh kategorijah za vodnika 
tudi v najtežjih, za najzahtevnejše 
poti in opravil še vodniško izobraže-
vanje za brezpotja, kar premorejo le 
redki na našem območju in popeljal 
svoje planince na najzahtevnejše 
naše vrhove – tudi na Zeleniške špi-
ce. Domači planinci so mu navdu-
šeno sledili. Zares se je trudil in bil 
upravičeno ponosen na svoje ma-
kolske planince. Za svoje delo je bil 
nagrajen z občinskim priznanjem. 

Makolski planinski vodnik in 
markacist Edi Kolar je bil velik ljubi-
telj visokogorja, kamor je vodil po-
leg makolskih tudi druge planince. 
Osvajal je mnoge vršace v tujini in 
doma. Prehodil je razširjeno sloven-
sko planinsko pot in večino najvišjih 
in najzahtevnejših slovenskih vrhov. 
Bil je nepogrešljiv pri vodenju mno-
gih skupin v zahtevno visokogorje, 
kjer je bil posebej zanesljiv. Dobe-
sedno eksplodiral je v svojih turah, 
kot bi slutil, da mora opraviti še svojo 
življenjsko nalogo. Še posebej mu je 
bila pri srcu najvišja štajerska gora 
– Ojstrica. Ljubil je to goro, ona pa 
je zahtevala njegovo žrtev. Makolski 
planinci so prikrajšani za svojega 

najboljšega vodnika visokogorja in 
načelnika markacistov. Markacistom 
Podravja pa bo ostal v spominu kot 
eden najbolj aktivnih članov. 

Planinec je lahko vsakdo, ki ljubi 
naravo, si oprta nahrbtnik in s prija-
telji krene planinskim dogodivšči-
nam naproti. Le redki pa so planinci, 
ki so jim hribi način življenja in na-
menijo del svojega življenja plani-
nam, svojemu planinskemu društvu 
in nasploh za dobrobit vsega pla-
ninstva. Mednje zagotovo sodi Edi. 
(Povzetek) Marjan Mally

V našem društvu in v naših srcih 
je nastala velika praznina, ostalo je 
še toliko neizrečenih besed, toliko 
neprehojenih poti, toliko nepreple-
zanih gora, toliko obljub…

Člani Planinskega društva Mako-
le smo izredno ponosni, da si nam 
pokazal ta čudoviti in prelep gorski 
svet, bil si velik ljubitelj narave.

S svojo mirnostjo, potrpljenjem si 
nas vodil po mnogih gorskih poteh, 
imel si naše stoodstotno zaupanje, 
imel si toliko znanja, toliko izkušenj, 
vsi smo ti zelo radi sledili. 

Ob tebi smo se počutili varno, 
vedno si nam znal pomagati, sveto-
vati in pokazal si nam marsikatero 
brezpotje. 

Kako prijetno je bilo kramljati s 
teboj o planinstvu, o rastlinstvu, o 
živalih, …

Kako smo se skupaj veselili vsa-
kega osvojenega dvatisočaka, kaj 
šele tistih ta zahtevnih…

Bil si pravi prijatelj, veliki vzornik 
in mentor, ogromno znanja in izku-
šenj si delil z nami in kot mentor si 
bil še posebej potrpežljiv in predan, 
planinstvo je bilo tvoje življenje.

V gorah si bil, kot rečejo , kot 
doma in tudi svoje zadnje korake 
si naredil tam, kjer si bil najraje – v 
gorah.

Dragi naš Edi, Planinsko društvo 
Makole bo nadaljevalo tvojo, našo, 
skupno pot, saj vemo, da boš z nami.

In kot je napisala prijateljica Petra 
– ŽIVLJENJE GRE DALJE, OJSTRICA 
JE DOBILA SVOJEGA ANGELA.

Poslovili smo se od našega vo-
dnika, mentorja, planinca in prijatelja 
Edvarda Kolarja – Edija.

Polonca Doberšek

Za uspešno in vsestransko aktiv-
nost pri organiziranju makolskega 
planinstva je leta 2016 prejel prizna-
nje Občine Makole. Zelo sem vesel, 
da sem mu lahko na slavnostni prire-
ditvi ob občinskem prazniku prizna-
nje tudi podelil.

Edi je poleg planinstva bil seveda 
vseskozi dober rekreativni športnik, 
saj je med drugim veliko smučal, ko-
lesaril, pretekel veliki maraton...

Bil je vseskozi v tesnem stiku z 
naravo in živalmi. Veselilo ga je delo 
na zemlji, na parceli v Gaju v Mosteč-
nem je posadil velik vzorno urejen 
sadovnjak, za katerega je z veseljem 
skrbel in ga dopolnjeval. V neposre-
dni bližini hiše je skrbel za veliki vrt 
in pred leti tudi čebelaril. Spreten je 
bil v vseh opravilih.

Modelarstvo je vzljubil že v 
osnovni šoli, se tako izuril, da je sam 
načrtoval in izdeloval modele letal in 
preizkušal letalne zmožnosti svojih 
mojstrovin na štatenberškem hribu. 

Ljubezen in veselje do oblikova-
nja in izdelovanje iz lesa sta ga spre-
mljala do konca. Njegovi klopotci se 
oglašajo tudi izven Slovenije, saj so mu 
veliko pomenili tradicionalni običaji.

Kot osebnost je bil zelo tankoču-
ten, miren in preudaren, dojemljiv za 
vsa človeška spoznanja in predvsem 
zelo zanesljiv ter odgovoren.

Človeško življenje je dragoce-
nost, za človeka samega največja, 
saj mu le življenje daje izjemno pri-
ložnost biti, bivati in delovati v zelo 
omejenem času, v zelo omejenem 
drobcu vesolja. (Povzetek)

Franc Majcen

 Spomin na Edija Kolarja
(20. 12. 1949 – 16. 1. 2020)
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Za Andreja Kosarja, njemu v spomin
V začetku novembra 2020 nas je, občane Makol, 

posebno pa planince, presenetila vest, da se je za 
vedno poslovil Andrej Kosar iz Stranskih Makol, naš 
Andi.

Slovenski pregovor »Dober kot kruh«, še posebej 
velja za Andija, v pravem in prenesenem pomenu. An-
drej je vedno dobrosrčno in z velikim veseljem prisko-
čil na pomoč, ni mu bilo pomembno, kako bo sploh 
zmogel rešiti nalogo, on je vedno, takoj, brez pomi-
sleka, iskreno, velikokrat pa tudi samoiniciativno in 
prostovoljno rešil kakšno našo, ne planinsko zadrego. 

Ko smo iskali in poizvedovali, pred dvajsetimi leti, 
za makolski pohod, kako bi prišli do pravega doma-

Andrej Kosar pod zvonikom Sv. Ane, med Makolčani na  
makolskem tradicionalnem pohodu, februarja 2017.                                                                     

Fotografija Marjan Mally Vsako slovo je težko, še posebej težko je slovo od 
človeka, ki smo ga imeli radi. Kosar Andrej je odšel na 
pot brez vrnitve v mrzlem novembrskem dnevu.

Njegov nepričakovani odhod je užalostil družino, pri-
jatelje in člane Društva upokojencev Makole. Društvu 
upokojencev Makole se je pridružil v letu 1993 in že na 
začetku je bil pripravljen prevzeti določene naloge in 
tako pomagati društvu za boljše delovanje. Bil je dolgo-
letni član UO, podpredsednik društva in hkrati poverje-
nik za Stranske Makole in del Štatenberga. V poznejših 
letih je tudi nadomestil poverjenika za Globoko. Redno 
se je udeleževal sej UO in kot poverjenik obveščal člane 
kaj se v društvu dogaja. Udeležil se je vsakega izleta in 
ni jih bilo malo v tem času, ko je bil član društva. 

Rad je pomagal vsakemu, ki je bil potreben pomoči 
in nobeno delo mu ni bilo tuje. Veliko let je bil tudi nosi-
lec društvenega prapora in na ta način pomagal društvu, 
da se poslovi od svojega člana. Žal zaradi strogih var-
nostnih ukrepov, ki trenutno veljajo, sam ni bil deležen 
tega, vendar spomin na njega bo večen in radi se ga 
bomo spominjali kot vestnega člana društva. Takšen je 
bil Andi, kot smo ga klicali, poln ustvarjalne energije in 
spoštovan v svojem okolju. 

Nekje v tebi je bila bol, a si zamahnil z roko, čes zma-
gal bom, a ni bilo tako ... 

Društvo upokojencev Makole 
Peter Kropec 

ZAHVALA
 Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 

brata, tasta, dedka, pradedka in strica 

ANDREJA – ANDIJA KOSAR 
iz Stranskih Makol 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijatel-
jem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja 
ter za tolažilne besede, podarjene sveče in cvetje. 
Hvala gospodu župniku Tomislavu Šantaku za lepo 

opravljen pogrebni obred in poslovilne besede. 
Hvala pogrebni službi Negra za izvedbo pogreba. 
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi in se 

od njega v teh težkih časih, na kakršen koli način, 
poslovili. 

Še enkrat vsem iskrena hvala.. 

Žalujoči: žena Slavica, hčerka Zlatka  
in hčerka Jožica z družinama 

čega kruha iz krušne poči, se je pojavil nekdo, ki je 
predlagal Andreja. Izkazalo se je, da je ravno on ta 
pravi, ne samo, da je v ta namen spekel kruh, kruh je 
bil izvrsten, odličen in nam je bil vedno, vsa ta leta po-
darjen in vsi pohodniki na makolskem pohodu so ga 
bili deležni. Omeniti moram tudi to, da je kruh skoraj 
vedno pripeljal sam do Sv. Ane in ga dostavil na za-
ključek pohoda. Bilo pa je še veliko drugih podrobno-
sti, kje se je Andrej vedno rade volje odzval. Tako, kot 
je postal makolski pohod tradicionalen, je bil na njem 
tradicionalen tudi Andrej s svojim kruhom.

Makolski planinci smo Andreja Kosarja, v ta na-
men, počastili v častnega makolskega planinca in mu 
podelili plaketo.  

Vemo, da je bil Andrej aktiven in nudil svojo pomoč 
povsod. Predvsem pa ga bomo pogrešali pri vseh ver-
skih obredih.

Makolski planinci se Andreju iskreno zahvaljujemo 
za vso izkazano pomoč v teh letih, vsem njegovim pa 
izrekamo globoko sožalje.    

Jožica Kolar  

Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče,  
solza, žalost in bolečina te zbudila ni.  
Ostala je le praznina, ki hudo boli. 

V slovo 
Andreju KOSARJU
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Bomo kar na začetku članka zagrizli v »kislo« jabolko. 
Počasi se poslavlja leto 2020, leto, ki je bilo res naporno, pa 

ne samo za nas, temveč tudi za ostale panoge, ki so bile prav 
tako prizadete zaradi virusa ter omejitev povezanih z njim. 

Še v začetku leta smo spremljali situacijo z virusom na 
Kitajskem, ki smo jo v naših mislih nekoliko potisnili na stran 
ter poskušali odmisliti. Nismo si mislili, da bo tako bliskovito 
prispela tudi v naše kraje ter pustila pečat na celotnem go-
spodarstvu in življenju ljudi. Gostinski del je bil letos zelo okr-
njen. Poleg zmanjšanega števila porok zaradi vseh omejitev, 
smo se ukvarjali z vsemi mogočimi odloki ter prepovedmi.

V tem letu pa nesrečnim dogodkom, kar ni bilo konca. 
Tako smo v nesreči izgubili Lojza Purga, človeka, ki nam je 
venomer priskočil na pomoč. Pogrešamo ga.

Prav tako smo izgubili dragega »dedija«, Andija Kosar-
ja, ki je bil prisoten na vseh cerkvenih porokah na dvorcu 
Štatenberg. Bil je cerkveni ključar in venomer z vsem na te-
kočem. Ne bomo pozabili njegovih klicev, ponavadi na dan 
poroke: »Peter, daj mi reči, kdaj je danes poroka gor?« Vse 
za to, da bosta z župnikom točna. »Dedi Andi« pogrešali te 
bomo.

Da pa le ni bilo vse tako črno, pa govorijo vse poroke, ki 
smo jih izpeljali. Koliko čustev, veselja in solz sreče ter živč-
ne vojne, ko smo tik pred zdajci odpovedovali, nato pa dan 
pred poroko, zaradi odobritve NIJZ,  zopet vse pripravljali. 
Letos so poroke res potekale nekoliko drugače, vendar zato 
niso bile nič manj čustvene in zanimive, polne presenečenj 
ter skritih gostov kot so npr. Petar Grašo, Alya, Nina Pušlar, 
Marko Škugor, Nika Zorjan …

Na dvorcu je pod okriljem Infinity akademije z imenom 
Lepotica in Zver potekalo tudi posebno izobraževanje, kjer 
so končni izpit opravljale in opravile tri nove poročne orga-
nizatorke: Tamara Casar Marc, Katarina Pušnjak in Manja Li-
povšek . V doseganju novih izzivov jim seveda želimo obilo 
uspehov.

Kaj nam prinaša prihodnost, ne vemo. Vemo, da je ta ne-
gotova, vendar ostajamo optimisti in se veselimo porok, ki 
nas čakajo v letu 2021. Lahko rečemo edino to, da je »ljube-
zen edina smiselna stvar v tem nesmiselnem času.« (Hans 
Habe)

Največ, kar šteje je ljubezen, ljubezen do drage osebe, 
vam najbližjega, sočloveka ali pa tudi do hišnega ljubljenčka, 
živali … 

Zaključujemo pa z mislijo, da »s tega sveta ne bomo od-
nesli ničesar, ostala pa bodo naša dejanja.« (Francois la Ro-
chefoucauld)

Ostanite zdravi in srečen prehod v leto 2021!
Gostinstvo dvorec Štatenberg ter 

Poročni salon Bela grofica

Dragi bralci Makolčana!



KONTAKTNI PODATKI ZA OBČANE
OBČINA MAKOLE
Makole 35, 2321 Makole
E-pošta: obcina@obcina-makole.si
www.obcina-makole.si

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

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

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

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

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

• Višji svetovalec za okolje, prostor ter infrastrukturo:
 Mojca Vantur – 02/802 92 02, 040/273 602, mojca.vantur@obcina-makole.si

• Višji svetovalec za proračun in finance:
 Vanja Šimenko – 02/802 92 05, vanja.simenko@obcina-makole.si

• Referent za vodenje sprejemno informacijske pisarne:
 Doroteja Rojs – 02/802 92 00, 051/273 666, tajnistvo@obcina-makole.si

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

Lekarniška podružnica Makole
Makole 35, 2321 Makole

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

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

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

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

E-pošta:  zavodmakole@gmail.com
DELOVNI ČAS

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


