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http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=4115e825-922c-43d6-8dcd-8c9ca97c7e45 

 

Sklep o smernicah dolgoročnega razvoja Občine Makole do leta 2025 

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2008 

Datum sprejema: 29.01.2008

Datum objave: 15.02.2008

  

  

Datum zadnje spremembe: 17.02.2008
  

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007) je Občinski svet 
občine Makole na 14. redni seji dne 29.01.2008 sprejel 

  

SKLEP 

O SMERNICAH DOLGOROČNEGA RAZVOJA OBČINE MAKOLE DO LETA 2025 

  

1. 

S tem sklepom Občinski svet občine Makole sprejema razvojne smernice  občine Makole, ki so 
podlaga za načrt Dolgoročnega razvoja občine Makole. 

  

2. 

Te smernice se do sprejema načrta Dolgoročnega razvoja občine Makole uporabljajo kot osnova 
za razvojne cilje občine Makole. 

  

3. 

Občina Makole se bo razvijala kot odprto, prebivalcem in obiskovalcem atraktivno območje, ki bo s 
skrbnim odnosom do okolja, varovanjem naravne in kulturne dediščine ter ob hkratnem razvoju 
komunalne, prometne in gospodarske javne infrastrukture: 

 Ustvarila pogoje za uravnotežen in trajnostni razvoj malega gospodarstva, obrti in trgovine ter 
trajnostni razvoj kmetijstva, turizma in storitvenih dejavnosti, 

 Ustvarila pogoje, ki bodo privabili investitorje za ureditev dvorca Štatenberg v turistično 
destinacijo z visoko kakovostno ponudbo, kar bo lahko predstavljalo jedro razvoja turistične 
ponudbe celotne občine Makole, 

 Ustvarila pogoje za priseljevanje predvsem mladih ljudi in družin, da se za stalno naselijo na 
njenem območju ter s tem doseganje pozitivnih demografskih trendov in povečevanje števila 
prebivalcev, 

 Ustvarila pogoje za privabljanje obiskovalcev od blizu in daleč, ki bodo v urejenem in 
ohranjenem naravnem okolju preživeli čim več časa. 

  

4. 

To pomeni, da bo: 
 območje občine oskrbela s primerno javno infrastrukturo, to je urejeno cestno, vodovodno, 

kanalizacijsko in telekomunikacijsko omrežje, ki bo vsem občanom omogočala približno enako 
kvaliteto bivanja, 

 vlagala v komunalno opremljenost in družbeno infrastrukturo, 



 7

 
 z razvojem kvalitetnega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij  omogočila razvoj 

kvalitetne ponudbe storitvenih in servisnih dejavnosti, ki bodo prispevale tudi h kvalitetnejši 
turistični ponudbi in vlaganjem v turistične objekte, 

 uskladila prostorski razvoj z družbenim, gospodarskim in kmetijskim razvojem, 
 skrbela za varovanje naravnega okolja in kulturne dediščine v skladu z usmeritvami 

trajnostnega razvoja, 
 gradila na razvoju kakovostnega turizma v ohranjenem naravnem okolju, 
 gradila na razvoju dopolnilnih dejavnosti zlasti v povezavi s kmetijstvom, 
 omogočila ustrezne pogoje za razvoj trgovske dejavnosti in obrti, 
 z ustreznimi ukrepi pripomogla k naraščanju števila novih malih podjetij, 
 za razvoj gospodarstva aktivirala lasten kadrovski in naravni potencial, 
 skrbela za skladen razvoj vseh krajev v občini, 
 povečala varnost v občini, 
 osveščala, animirala in vključevala prebivalce v razvojne aktivnosti. 
 

5. 

Občinski svet zadolžuje župana Občine Makole in občinsko upravo, da v roku 12 mesecev pripravi 
načrt Dolgoročnega razvoja občine Makole do leta 2025. 

 

6. 

V pripravo Dolgoročnega načrta razvoja občine Makole do leta 2025 se s svojimi mnenji in predlogi 
vključujejo tudi občani, gospodarski subjekti, društva in druge organizacije ter zainteresirana javnost s 
področja občine Makole. 

 

Štev.: 20-033-023/2008 

Datum: 29.01.2008 

 

 Občina Makole 

 Župan Alojz Gorčenko 
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1 Uvodne besede 
Štiri leta delovanja Občine Makole so za nami. Dosegli smo veliko zastavljenih ciljev in 

prišli do točke, ko je potrebno razmisliti kako naprej. 

Glede na spremenjene okoliščine financiranja občin in pridobivanja dodatnih finančnih 
virov, na podlagi potreb in želja, v imenu napredka in razvoja, predvsem pa zaradi sprememb v 
smislu kvalitete življenja in bivanja, smo se odločili, da naredimo strateški dokument občine z 
naslovom »Razvojni program Občine Makole 2010-2017 z elementi do 2025«. 

S pomočjo analize stanja smo prišli do odgovorov na strateška vprašanja in do opredelitev 
prednosti ter pomanjkljivosti občine. Pri tem smo ubrali pristop oblikovanja skupne prihodnosti, 
ki temelji na vključevanju prebivalcev, gospodarstva, javnih zavodov in stroke. Vključenost 
naštetih akterjev je potrebna zato, da definiramo naše potrebe in da na osnovi teh postavimo 
cilje, ki temeljijo na realnih ocenah in zmožnostih.  

Strategija je z »Načrtom razvojnih programov« (NRP) usklajen strateški dokument, izdelan 
za dolgoročno časovno obdobje vse do leta 2025. Vsebuje opise (predloge) projektov, ki so že v 
fazi priprave ali celo izvedbe, projektov v fazi zasnove in predloge projektov, s katerimi bomo 
krojili prihodnost in s katerimi bomo poskušali kandidirati na državnih in evropskih razpisih. 

Osnova strategije so podatki, ki smo jih pridobili na štirih izvedenih, tematsko zaokroženih 
delavnicah, na katerih so sodelovali akterji, ki tako ali drugače sodelujejo in usmerjajo bodoči 
razvoj občine Makole. 

Razvojni program občine je narejen tako, da na eni strani služi meni (županu), občinski 
upravi in občinskemu svetu kot osnova razvoja občine Makole in je istočasno tudi podlaga za 
načrtovanje porabe občinskih sredstev ter operacionalizacije projektov. Na drugi strani pa ta isti 
dokument predstavlja »lokalno skupnost«, hotenja in cilje prebivalcev občine Makole in prav ta 
»druga stran« odloča o stopnji realizacije načrtovanih projektov. S čim večjim konsenzom vseh, 
ki živijo ali delajo v naši občini (in za našo občino) se da doseči razvoj občine na področjih, ki 
jih program vsebuje. 

Na tem mestu bi se zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri pripravi dokumenta, ki pa pravzaprav 
predstavlja šele začetek trdega dela nas, za občino Makole. 

 

 

 

Makole, 29. 6. 2010   

 

Alojz Gorčenko, župan 
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2 Uvod: 
Strategija razvoja občine Makole kot del Strategije razvoja Slovenije 

Strategija razvoja Slovenije[1] (SRS) temelji na povsem prenovljeni razvojni viziji Slovenije. 
Če želi Slovenija izboljšati svoj položaj in se uvrstiti med razvitejše države EU, mora izboljšati 
globalno konkurenčnost. To pa zahteva korenite strukturne reforme, ki bodo razrešile temeljne 
razvojne probleme in premagale odpor do hitrejših družbenih sprememb. Namesto dosedanjega 
»gradualističnega pristopa«* država potrebuje korenit reformni zasuk k zagotavljanju večje 
konkurenčne sposobnosti in uravnoteženega** razvoja, zato pa mora izboljšati svoj sedanji 
razvojni model. Politična in gospodarska vizija Slovenije je socialno tržno gospodarstvo, ki bo 
povezalo liberalno in tržno gospodarstvo z gospodarsko učinkovito in prilagodljivo, toda 
socialno in partnersko državo. V ospredju SRS je celovita blaginja državljanov. Zato se ne 
osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična, 
pravna in kulturna razmerja. Zaradi take postavitve ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija 
trajnostnega razvoja Slovenije, hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev lizbonske strategije v 
nacionalno okolje ob upoštevanju posebnih razvojnih možnosti in zaostankov Slovenije.  

 

Štirje temeljni cilji SRS, ki naj bi jih Slovenija dosegla do leta 2013, so[1]: 

- gospodarski razvojni cilj je v desetih letih preseči povprečno raven gospodarske razvitosti 
EU (merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči) in povečati zaposlenost skladno s 
cilji lizbonske strategije, 

- družbeni razvojni cilj je izboljšati kakovost življenja in blaginjo vseh državljanov, 
merjeno s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti,  

- medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljaviti načelo trajnosti kot temeljnega 
kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, tudi glede trajnostnega obnavljanja 
prebivalstva. Načelo trajnosti zahteva, da se potrebe današnjih generacij zadovoljujejo tako, 
da ne omejujejo možnosti prihodnjih rodov za vsaj enako uspešno zadovoljevanje njihovih 
potreb v prihodnosti,  

- razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju je, da bo s svojim razvojnim vzorcem, 
kulturno identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v svetu 
prepoznavna in ugledna država. 

2.1 Namen 

Ena izmed temeljnih nalog lokalne samouprave je skrb za usklajen in trajnostni razvoj. 
Izdelava, postopki in sprejem razvojnega programa občine niso zakonsko predpisani. Odločitev o 
izdelavi celovite strategije razvoja oz. razvojnega programa je stvar vsake lokalne skupnosti 
same. Občina Makole s pričujočim dokumentom za obdobje 2010-2017 opredeljuje dolgoročne 
družbene, gospodarske in okoljske cilje. Njene razvojne ambicije temeljijo na lastnih ljudeh in 
potencialih, priložnostih in konkurenčnih prednostih v širšem okolju ter so usklajene z 
zmožnostmi in viri, ki nam bodo v naslednjih letih na voljo[30]. 

 

 

 

 
*postopni oz. gradualistični pristop; npr. postopna ali gradualistična tranzicija[42]! 
**trajnostni ali uravnoteženi razvoj (ang.: sustainable; trajen, trajnosten, trajno uravnotežen, zdržen, sonaraven ...) 
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2.2 Vizija 

Občina Makole bo (p)ostala prostorsko urejena občina, ki bo kar se da optimalno izkoristila 
prostor in pri tem ohranila njegovo kakovost v turistično-rekreativnem smislu ter hkrati nudila 
ugodne pogoje za delo in bivanje vsem prebivalcem. Nadaljnji razvoj občine bo načrtovan v 
skladu z varovanjem naravne in kulturne dediščine (po načelu »Celovitega okoljskega 
upravljanja«)*.  

2.3 Obdobje veljavnosti: 2010 - 2017 (2025) 

Pričujoči razvojni program Občine Makole je pripravljen za obdobje do leta 2017 z elementi 
do leta 2025. Razvojni program je nastajal v usklajenosti z občinskim prostorskim načrtom in bo 
podlaga za pripravo vsakokratnega načrta razvojnih programov proračuna občine in je najvišji 
strateški dokument v hierarhiji razvojnih dokumentov, zato mu morajo ostali sektorski 
dokumenti slediti. 

2.4 Proces in metodologija priprave razvojnega programa (način izvedbe) 

Odločitev o pristopu k izdelavi razvojnega programa Občine Makole je sprejel Občinski svet 
Občine Makole na 14. redni seji dne 29. 1. 2008. Metodologija izdelave je prilagojena 
postavljenim izhodiščem za: 

- uravnotežen in trajnostni razvoj malega gospodarstva, obrti in trgovine ter trajnostni razvoj 
kmetijstva, turizma in storitvenih dejavnosti, 

- doseganje pozitivnih demografskih trendov in povečevanje števila prebivalcev s 
priseljevanjem predvsem mladih ljudi in družin (stalno naselitev na območju občine) in za 

- privabljanje obiskovalcev od blizu in daleč, ki bodo v urejenem in ohranjenem naravnem 
okolju preživeli čim več časa. 

Ob tem je potrebno doseči še, da bo: 

- dokument kratek, jasen in ciljno osredotočen, 

- poudarek na izvedljivosti in na ključnih projektih in aktiviranju čim širšega kroga nosilcev 
razvoja v občini, 

- uravnotežena dolgoročna finančna sposobnost občine, prednostne potrebe in prostorske 
možnosti, 

- proces izdelave odprt, zato je potrebno vključiti ključne osebe iz politike, podjetništva, 
civilne družbe in tiste, ki bodo strategijo tudi izvajali. 

Proces izdelave razvojnega programa je potekal od septembra 2009 do junija 2010 v okviru 
štirih tematskih delavnic, ki so pokrivale področja: infrastruktura (29. 1. 2010), turizem (4. 2. 
2010), zdravstvo, socialno varstvo in izobraževanje (3. 3. 2010) ter gospodarstvo in podjetništvo 
(19. 5. 2010). Delavnice je organiziral Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica**. 

Na delavnice in nato v delovne skupine so bili povabljeni predstavniki društev, vaških 
odborov, podjetij in občine. Opravili so pregled (analizo) trenutnega stanja, razmišljali o razvojni 
viziji in ciljih občine in podali predloge za ukrepe. V celoti je bilo v proces načrtovanja razvoja 
vključenih več kot 60 ljudi, od tega več kot 35 občank in občanov občine Makole. 

 

 
*»Celovito okoljsko upravljanje« temelji na zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, manjši porabi naravnih virov in energije, 
spreminjanju potrošniških navad in hkrati dvigu privlačnosti bivalnega območja.[33].  
**za RIC Slovenska Bistrica: Danilo Tič s.p., YAK YAK svetovalne storitve 
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2.5 Možne pasti 

Glede na omejen vpliv lokalne skupnosti bi lahko bili nekateri projekti preambiciozno 
zastavljeni. Primer tega je zagotovo projekt “Revitalizacija dvorca Štatenberg”, kjer zaradi 
pomanjkanja finančnih virov in že omenjenega omejenega vpliva lokalne skupnosti skoraj 
zagotovo v doglednem času NI in NE BO možna realizacija za Občino Makole enega 
najpomembnejših projektov. 

V obdobju, katerega obravnava strategija razvoja se lahko pojavljajo nekateri novi trendi, 
viri in modeli financiranja, poslovanja ter organiziranja, ki v času priprave razvojnega programa 
Občine Makole še niso bili znani. 

3 Občina Makole danes 

3.1 Osnovni podatki o občini Makole 

Občina Makole je nastala v letu 2006 z izločitvijo (razdružitvijo) iz občine Slovenska 
Bistrica in od 1. 1. 2007 deluje kot samostojna lokalna skupnost. Od takrat je na istem prostoru 
delovala krajevna skupnost Makole v sestavu občine Slovenska Bistrica. Organizirana je po 
»Zakonu o lokalni samoupravi« in je temeljna samoupravna skupnost prebivalcev naslednjih 
naselij: Dežno pri Makolah, Jelovec pri Makolah, Ložnica, Makole, Mostečno, Pečke, Savinsko, 
Stari Grad, Stopno, Stranske Makole, Strug, Štatenberg in Varoš, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Na območju občine je bilo ustanovljenih 13 
istoimenskih vaških skupnosti. 

V skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji, 
tvorijo občinsko organizacijsko strukturo naslednji organi: župan, podžupan, občinski svet, 
odbori komisije in sveti, nadzorni odbor in občinska uprava.  

V občini deluje tudi 14 vaških odborov, ki so posvetovalna telesa občinskega sveta. S tem je 
omogočeno, da so vsa naselja zastopana in vključena v delovanje občine. 

Preglednica 1: Naselja - vaške skupnosti v občini Makole (podatki iz Popisa 2002)[31] 

Naselje/vaška skupnost Število prebivalcev Število gospodinjstev Površina [m2] 
Dežno pri Makolah  97 34 6.076.000 
Jelovec pri Makolah  188 65 3.497.300 
Ložnica  145 45 2.071.900 
Makole  286 97 1.025.700 
Mostečno  161 54 2.118.900 
Pečke  278 86 2.757.100 
Savinsko  81 31 1.306.200 
Stari grad  251 79 10.217.300 
Stopno  85 27 1.029.800 
Stranske Makole  126 40 1.077.400 
Strug  60 18 1.129.400 
Štatenberg  172 64 3.512.700 
Varoš  90 30 1.117.700 
SKUPAJ  2020 670 36.937.400
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Slika 1:  Občina Makole[31] 

 

3.2 Razvitost občine Makole 

Danes Občina Makole, tako po površini kot po številu prebivalcev, sodi med manjše 
slovenske in tudi podravske občine. Po površini je na 157. mestu, po številu prebivalcev pa na 
182. mestu od skupaj 210 občin v Sloveniji. Območje občine je statistično uvrščeno na mejo med 
statističnima regijama Podravje in Savinjsko regijo. Meji z občinami Slovenska Bistrica, 
Majšperk, Rogaška Slatina in Poljčane.  

Razprostira se na površini 36,9 km2, obsega 13 naselij in po zadnjih podatkih Statističnega 
urada RS šteje 2.102 prebivalcev (stanje: 1. polletje 2010). Je redko naseljena občina. Gostota 
poseljenosti v občini je krepko pod slovenskim povprečjem (100,6 prebivalcev/km2) in znaša 
57,05 prebivalcev/km2. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini je 13,3 % (6,4 % na ravni 
RS). Povprečna neto plača v občini je v letu 2008 znašala 739,56 EUR, kar jo uvršča med občine 
z najnižjo neto plačo v Republiki Sloveniji. Po podatkih AJPES (3/2010) je v Poslovnem registru 
Republike Slovenije na območju občine Makole registriranih 109 poslovnih subjektov (15 
gospodarskih družb, 56 samostojnih podjetnikov, 25 društev in ostalo). Število delovno 
aktivnega prebivalstva znaša 309 prebivalcev, od tega je 105 samozaposlenih oseb (55 oseb kot 
samozaposlenih oseb na kmetijah).  
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Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj 
občine (manjše) razlike v razvitosti. Pomembno vlogo pri nastanku različno razvitih območij je 
imel proces poselitve. Za poselitveni vzorec je značilna nekoliko bolj zgoščena poselitev nižjih 
(a ne ravninskih) delov (poselitev na obronkih). Na nekoliko višje ležečih delih je poselitev 
redkejša, prevladujejo manjša, naselja/zaselki z do največ nekaj deset prebivalci. Značilen je 
trend preseljevanja prebivalcev iz manjših, bolj oddaljenih zaselkov, ki se v glavnem nahajajo na 
območju Haloz, v večja naselja. 

Obravnavano območje je ekonomsko razvojno šibko, s pretežno agrarno usmeritvijo in z 
demografskimi problemi. Po podatkih Ministrstva za finance znaša koeficient razvitosti občine 
Makole 0,84 (za leti 2009 in 2010), kar jo uvršča med najmanj razvite občine v Podravju in v 
Sloveniji.  

 

Preglednica 2: Kazalniki razvoja Občine Makole 2009[30] 

Kazalnik Vir podatka Makole Slovenija

Površina [km2] SURS 36,9 20.273 
(0,18 %) Slovenije

Obseg [km] Geopedia.si 33,89 1382

Gostota poselitve [št. prebivalcev/km2] SURS, junij 2008 57,05 100,6 

Demografski kazalniki   

Število prebivalcev SURS, junij 2010 2102 2.046.976 (0,1 %)

Št. prebivalcev mlajših od 15 let SURS, junij 2010 280 287.275 (0,09 %)

Št. prebivalcev starejših od 65 let SURS, junij 2010 331 338.262 (0,09 %)

Indeks staranja SURS, 2002/2008 109,1 96,3

Delež prebivalstva z visoko izobrazbo SURS, Popis 2002 34 114.630 (0,03 %)

Skupni prirast na 1000 prebivalcev SURS, 2008 15,5 10,9

Število gospodinjstev SURS, Popis 2002 670 684.847 (0,09 %)

Število stanovanj SURS, Popis 2002 923 777.772 (0,12 %)

Kazalniki infrastrukture   

Dolžina državnih cest [km]   (cesta št. 688) DRSC, 2008 web1, web2 7,5 6.557 (0,11 %)

Dolžina lokalnih cest [km] DRSC, 2008 web1, web2 30,5 13.811 (0,22 %)

Dolžina javnih poti [km] DRSC, 2008 web1, web2 77,2 18.326 (0,42 %)

Dolžina javnih poti za kolesarje DRSC, 2007 0 53,4

Dolžina urejenih sprehajalnih poti [km] Občina Makole 3 /

Dolžina urejenih konjeniških poti [km] Občina Makole 0 /

Okoljski kazalniki   

Kakovostni razred reke Dravinje, mer. mesto Videm ARSO, 2005 2 /

Dolžina kanalizacij [km] Komunala SB, 2010 0 /

Število gospodinjstev priključenih na kanalizacijo Komunala SB, 2010 0 360.421 

Število gospodinjstev priključenih na ČN Komunala SB, 2010 0 /

Število gospodinjstev brez priklopa javni vodovod Komunala SB, 2010 128 (19,15%) 60.064 (0,21 %)*

Količina odpadkov zbranih z javnim odvozom  
[v tonah/leto/1000 prebivalcev] 

SURS, 2008 153 418,04

% NATURA 2000 območij MOP, 2010 41,20 % 35,5%

Kazalniki življenjskega in družbenega standarda občine  

Število otrok vpisanih v vrtec Občina Makole, 2010 60 /

Število otrok vključenih v vrtce, po občini stalnega prebivališča SURS, 2009 53 71.109 (0,07 %)

Delež vseh otrok starih 2-5 vključenih v vrtec SURS, 2010/lasten izra. (79%) 76 98.959 (0,08 %)

Število otrok v OŠ SURS, 2009 175 160.252 (0,11 %)
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Število diplomantov/1000 prebivalcev SURS, 2010 7,18 8,2

Število uporabnikov pomoči na domu Občina Makole, 2010 5 /

Število neprofitnih stanovanj v lasti občine Občina Makole, 2009 19 /

Število članov knjižnice Josipa Vošnjaka  
Slov. Bistrica (ali podružnice Poljčane) 

Knjižnica  
J. V. Slov. Bistrica 

nismo prejeli 
odgovora 

/

Število zasedenih dni športne dvorane  Občina Makole, 2009 120 /

Število društev (Register društev, MNZ) AJPES, 2010 25 20.865

Kazalniki turizma in kulture   

Število obiskovalcev (dvorec Štatenberg) ocena  /

Število obiskovalcev (cerkev sv. Andreja) ocena  /

Število obiskovalcev (Sagadinova vila/domačija) ocena  /

Število objektov kulturne dediščine* MK, 2010 30 

Število kulturnih spomenikov državnega pomena Občina Makole  0 /

Število kulturnih spomenikov lokalnega pomena Občina Makole  14 /

Število ležišč SURS, 2009 8 91.332

Število turistov** SURS, 2009 0 2.722.002

Število prenočitev turistov** SURS, 2009 0 8.302.231

Zasedenost turističnih zmogljivosti Lasten izračun 0 /

Gospodarski kazalniki   

Število delovno aktivnega prebivalstva po prebivališču SURS, junij 2010 838 839.250 (0,01 %)

Število delovno aktivnega prebivalstva po občini SURS, junij 2010 321 839.250

Število samozaposlenih oseb SURS, junij 2010 114 88.361 (0,13 %)/

Stopnja registrirane brezposelnosti SURS, junij 2010 13,7 % 10,6 %

Št. registriranih brezposelnih oseb SURS, junij 2010 133 99.316 (0,13 %)

Število poslovnih subjektov AJPES, 2010 112 178.386 (0,06 %)

Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega [€] SURS, 2010 744,80 960,02 (77,58 %)

Poslovne površine v ha Občina Makole 0,92 ha /

Število družinskih kmetij SURS, Popis 2000 219 75.209

Število ekoloških kmetij Inštitut za kon.&cert. 2010 3 1.818 (0,17 %)

Število dopolnilnih dejavnosti na kmetiji AJPES, 2010/SURS, 2010 6 3.116/

Število pridelovalcev (vinogradnikov) SURS, 2009 84 25.582 (0,33 %)

Število vinogradov SURS, 2009 105 42.970 (0,24 %)

Površina vinogradov [ha] SURS, 2009 19,4 16.354,3 (0,12 %) 

Finančni in premoženjski potencial občine   

Finančni potencial občine za razvoj Občina Makole, 2010  /

Nezazidana stavbna zemljišča v lasti občine Občina Makole, 2010 0,89 ha /

Površina kmetijskih zemljišč v lasti občine Občina Makole, 2010 6,99 ha /

Površina gozdov v lasti občine Občina Makole, 2010 1,61 ha /

Število neizkoriščenih objektov v lasti občine Občina Makole, 2010  /

*Podatki se razlikujejo ... 
**Statistični podatki prikazujejo eno plat medalje, realno stanje pa drugo. 

 



 15

4 Okolje in prostor 

4.1 Delavnica 

1. DELAVNICA, dne 29. 1. 2010 

TEMA: okolje in prostor, infrastruktura  
(komunalna/javna, prometna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura) 

4.1.1 PSPN matrika/SWOT analiza (občina MAKOLE) 

Cilj razprave na prvi delavnici je bil ugotoviti, kako prebivalci občine Makole dojemajo 
občino in svoj kraj, ali radi živijo v občini, kje vidijo prednosti in slabosti, kaj v svojem kraju 
pogrešajo. V ta namen smo obdelali skupno področje prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti s prisotnimi občani. Področje razvojnih priložnosti pa smo dodatno preverili na 
delavnicah, ki so sledile. 

 

PREDNOSTI: 

- naravne danosti (neokrnjena narava, 
naravne priložnosti, lega, lokacija ...) 

- turizem (razvoj turizma, kmečki turizem, 
pohodništvo, spoznavanje ljudi in okolja, 
...) 

- društvena dejavnost (pridni, pošteni, 
delovni ljudje, volonterstvo - angažiranost 
posameznikov, ...) 

- ostalo: pridelava zdrave hrane, šmarnica 

 

SLABOSTI: 
- infrastruktura (slabše prometne povezave, 

razpršenost, slaba komunalna 
infrastruktura, telekomunikacije, splet ...), 

- gospodarstvo: propadanje malih kmetij, 
pomanjkanje podjetniške miselnosti, 
premalo investitorjev, premalo zemljišč za 
razvoj gospodarstva, premalo podjetij 
(malih in srednje velikih), 

- ostalo: staranje prebivalstva, javni prevoz 
(prevoz otrok do srednjih šol), javne 
sanitarije, veliko število parcialnih 
interesov, nerazvitost (?) 

 

PRILOŽNOSTI: 

- razvoj turizma (pohodništvo, turistične 
kmetije, zidaniški turizem, dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah ...), 

- drobno gospodarstvo/razvoj malih in 
srednje-velikih podjetij,  

- urejanje infrastrukture (EU sredstva). 
 

NEVARNOSTI: 

- populacija/demografsko ogroženo območje, 
- zakonodaja, 
- brezposelnost, 
- neenakost, 
- pasivnost občanov. 
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4.1.2 Povzetek 

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA: 

OVE in URE: 

- solarna energija, 
- veter (ena manjša vetrnica že obratuje), 
- individualna raba obnovljivih virov energije, 
- toplotni ovoji stavb, 
- energetsko varčna gradnja. 

BIOMASA: 

- realizacija sistema daljinskega ogrevanja. 
(DOLB) v Makolah. 

PLINSKO OMREŽJE: 

- za plinsko omrežje ni realnih možnosti! 

ELEKTRO OMREŽJE: 

- del Stari grad Resnik-padec napetosti, 
- električni kabli pod zemljo. 

HIDRO ENERGIJA: 

- zagon male HE Kolar v Makolah . 

GEOTERMALNA ENERGIJA: 

- geološke raziskave, 
- v kraju Varoš so bile nedavno narejene geološke 

raziskave (poiskati je potrebno rezultate meritev). 

BENCINSKA ČRPALKA: 

- na območju občine NI bencinske črpalke 
(servisa), katera bi bila nujno potrebna! 

ELEKTRIČNE POLNILNE POSTAJE: 

- testna postavitev polnilnih postaj za električna 
vozila (Makole, Štatenberg ...). 

ENERG. SVETOVALNA PISARNA: 

- pomoč pri črpanju subvencij (RIC-SB?). 
 

PROMETNA INFRASTRUKTURA: 

CESTE: 

- javne poti: asfaltiranje ceste Makole-Stranske 
Makole; obnova in vzdrževanje ostalih javnih poti, 

- regionalne ceste: razširitev cest, ureditev pločnikov 
in kolesarskih stez, razsvetljava cest; cesta 
Poljčane-Majšperk; krožišče Pečke; obnova vozišč, 

- lokalne ceste: Pečke-Slovenska Bistrica; razširitev 
in obnova cest, ureditev pločnikov, prehodov za 
pešce, javna razsvetljava. 

POHODNO-UČNE POTI: 

- lastniška struktura, odgovornost, 
- avtohtona flora in favna, 
- posodobitev še obstoječih poti (klopi, koši za smeti, 

markacije, table), 
novo: 
- Poljčane-Studenice-Krasna-Makole-Jelovec-Varoš-

Stopno-Majšperk (desni breg Dravinje), 
- vključitev kulturne dediščine in kmečkega turizma, 
- Hrastovec-Jelovec, 
- Belojača - slap-sv. Ana - Stari grad-razvaline. 

PARKIRIŠČA: 

- izgradnja parkirišča na trgu v Makolah. 

KOLESARSKE POTI: 

- izgradnja kolesarskih poti ob glavnih cestah, 
- Makole-Studenice-Poljčane, 
- Makole-Majšperk, 
- prometna varnost, 
- turizem, rekreacija. 

JAVI PREVOZ: 

- avtobusno postajališče na trgu, 
- prostor za parkiranje avtobusov, 
- povezave avtobusa za prevoz srednješolcev iz 

Makol na Ptuj, v Maribor, Majšperk in v Slovensko 
Bistrico. 

DRAVINJSKA KONJENIŠKA TRANSVERZALA: 

- ureditev kozolcev in drugih (podobnih) 
objektov/zgradb za počitek konjev in konjenikov. 
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: 

VODOOSKRBA: 

- sistem rabe vode (pitne in deževnice), 
- osveščanje za racionalno rabo vode. 

JAVNE POVRŠINE: 

- javno stranišče(a) v naselju Makole, 
- urejanje športnih površin po naseljih (igrišča), 
- otroška igrala v vaških centrih, 
- urejanje javnih površin (klopi, smerokazi). 

KANALIZACIJA: 

- sofinanciranje malih čistilnih naprav, 
- čiščenje malih čistilnih naprav (individualnih)-

možnost lastne odstranitve »blata«. 

RAVNANJE Z ODPADKI: 

- biološki odpadki-kompostarna, 
- črna odlagališča (lociranje, odstranitev, ...), 
- 100 % vključenost v odvoz in ločevanje. 

JAVNA RAZSVETLJAVA: 

- strnjena naselja, 
- krožišča,  
-  
- avtobusna postajališča (poudarek na varnosti), 

POKOPALIŠČE: 

- nova mrliška vežica, 
- žarni grobovi, 
- obvozna cesta. 
 

TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA: 

BREZKABELSKO OMREŽJE 

Priložnosti: 

- pomoč s strani EU (skladi). 

Prednosti: 

- razširljivost omrežja, 
- dostopnost. 

Slabosti: 

- cena storitve, 
- strah pred neznanim, 
- konfiguracija terena, 
- nedosegljiv internet/ni dostopa do spleta, 
- kabelska TV. 

KABELSKO OMREŽJE 

Priložnosti: 

- zamenjava omrežja, podzemni kabli, 
- nova centrala ali razširitev obstoječe, 
- telefon, kabelska, 
- pomoč s strani EU (skladi). 

Prednosti: 

- informiranost, 
- pasovna širina, 
- stabilnost. 

Slabosti: 

- cena storitve, 
- »nedotakljivost« zasebne lastnine (zemlja), 
- razpršenost končnih odjemalcev, 
- konfiguracija terena. 

 

4.2 Gospodarska infrastruktura 

Urejena gospodarska infrastruktura je pomemben dejavnik spodbujanja razvoja in 
ustvarjanja novih delovnih mest. Nadaljnji razvoj občine je nedvomno pogojen z razvojem 
okoljske, prometne, komunalne in predvsem telekomunikacijske infrastrukture v okviru in z 
upoštevanjem naravnega okolja.  

Obstoječa infrastruktura v občini Makole ni v skladu s smernicami in potrebami nadaljnjega 
gospodarskega razvoja. Energetska infrastruktura je zadostna, kar pa se ne velja za komunalno 
infrastrukturo (opremljenost), saj je zaradi samih naravnih danosti (sestava tal) in vsled 
razgibanosti terena pokritost občine Makole z javno oskrbo s pitno vodo okrog 80%.  

Za občino Makole velja da [delavnica št. 1]:  

- glavne javne poti niso asfaltirane do naslednjih naselij: Makole-Stranske Makole, Dežno 
dolina, 

- bodo potrebna obnovitvena dela (razširitev, ureditev pločnikov in kolesarskih stez) na 
cestah: Poljčane-Majšperk, Pečke-Slovenska Bistrica, krožišča Pečke in drugih, 

- je nezadostno število javnih parkirišč, 

- ni kolesarskih poti, 

- slabo razvit javni prevoz (prevoz srednješolcev v Maribor, v Slovensko Bistrico in na Ptuj), 
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- delna pokritost z brezžičnimi telekomunikacijskimi storitvami (Telekom, ARIO, in WiFi 
NET), 

- telekomunikacije niso napeljane v vsa odročna  naselja,  

- elektrika je napeljana v vsa naselja,  

- javna razsvetljava ni urejena v naseljih: Dežno, Jelovec, Stari grad,  

- javno vodovodno omrežje ni napeljano v vsa odročna  naselja, 

- ne obstaja sistem za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (dolžina kanalskih vodov 
sekundarnega in primarnega omrežja je enaka nič),  

- odvoz komunalnih odpadkov je organiziran iz vseh naselij. 

4.2.1 Analiza stanja-energetska infrastruktura 

Energetska infrastruktura predstavlja infrastrukturo za prenos in distribucijo električne 
energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov. Za območje občine 
Makole lahko izraz energetska infrastruktura zaenkrat še enačimo z infrastrukturo za prenos in 
distribucijo električne energije. Električno omrežje je dobro razvejano Oskrba z električno 
energijo je zadovoljiva. V naseljih bo potrebna izgradnja podzemne izvedbe elektro-prenosnega 
omrežja in zamenjava dosedanje zračne izvedbe (na novejših območjih naselij je to že izvedeno). 

Velik potencial (primerjava kazalnikov/kazalcev[48]) ima za to območje prav izraba lesne 
biomase. Lesna biomasa je domač in obnovljiv vir energije, ki ni neomejen. Slovenija je z 
gozdom bogata država. Po podatkih Zavoda za gozdove so v letu 2004 vse občine imele del 
ozemlja poraslega z gozdom. Tako lahko zaključimo, da je vseh 193 občin imelo teoretičen 
potencial lesne biomase iz gozdov. Dejansko razpoložljive količine lesne biomase iz gozdov pa 
omejujejo socialni, ekonomski in okoljski dejavniki. Pri odločanju o spodbujanju rabe lesne 
biomase na lokalnem nivoju je pomembno poznavanje omejitev. Poznavanje omenjenih 
dejavnikov je pomembno tudi ko razmišljamo o lokalnem ali regionalnem razvoju, o novih 
delovnih mestih, o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in o izboljševanju kakovosti bivanja 
(manjša onesnaženost zraka)[48]. Že od leta 2007 obstaja izdelan projekt gradnje nove kotlovnice 
in daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v naselju Makole (več o tem v nadaljevanju). 

Preglednica 3: Lesna biomasa - pregled potenciala za področje občine Makole[48] 

Površina: 3.693 ha 

Število prebivalcev: 2.109 - 

Gostota poselitve: 0,57 - 

Površina gozdov: 1.934 ha 

Delež gozda: 52,4 % 

Površina gozda na prebivalca: 0,9 ha/prebivalca 

Delež zasebnega gozda: 84,1 % 

Največji možni posek: 9.912 m3/leto 

Realizacija največjega možnega poseka: 4.443 m3 

Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov: 1,67 - 

Število stanovanj: 912 - 

Delež stanovanj ogrevanih z lesom: 65 % 

Demografski kazalci: 4 od 5 

Socialno-ekonomski kazalci: 3 od 5 

Gozdnogospodarski kazalci: 5 od 5 

Sinteza kazalcev: 5 od 5 
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Slika 2:  Občina Makole- energetska infrastruktura-elektrovod[44] 

Dolgoročno načrtovanje energetskega razvoja občine je ključni element gospodarskega 
razvoja občine in osnova za znižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje. Trajnostna 
energetska politika zahteva celovit pristop, ki usklajeno obravnava in povezuje področje 
energetike, varstva okolja gospodarski ter regionalni razvoj[57].  

Izdelava in sprejem »Lokalnega energetskega koncepta« (LEK-a) je na podlagi 
Energetskega zakona Ur. l. RS, št. 27/2007, 70/2008 za občine zavezujoča. Lokalni energetski 
koncept je dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in 
vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe 
energije (UVE), poviševanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije 
(OVE).  

Za območje občine Makole v preteklosti (še) ni bil izdelan Lokalni energetski koncept, 
katerega namen je raziskati dejansko stanje v občini Makole na področju energetske oskrbe, rabe 
energije in pridobivanje ter rabe energije iz obnovljivih virov ter proučiti možnost znižanja 
primarne energije, povišati energijsko učinkovitost ter proučiti razpoložljivost obnovljivih 
energijskih virov.  

Občina Makole je v letu 2010 pristopila k izdelavi LEK v katerem bodo postavljeni 
kratkoročni in dolgoročni cilji trajnostnega energetskega razvoja z namenom doseči cilje 
energetske politike Republike Slovenije, cilje EU direktiv in dogovorov v mednarodnih 
sporazumih[57]. 

4.2.2 Analiza stanja-prometna infrastruktura 

Prometna infrastruktura predstavlja enega od temeljnih pogojev za učinkovito odvijanje 
gospodarskih dejavnosti in posredno s tem tudi za poselitev za to primernih območjih občine. V 
zvezi z občinskimi cestami se ugotavlja, da kakovost in obseg ponudbe infrastrukturnih storitev 
ne odgovarja več potrebam današnjega dne. Obstoječe ceste izven posameznih središč so v 
relativno slabem stanju, kar je posledica gradnje brez prisotnosti stroke in predvsem premajhnih 
vlaganj v ohranjanje in obnovo občinskih cest v preteklih letih[2].  
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Slika 3:  Občina Makole- prometna infrastruktura-cestno omrežje[44] 

Preglednica 4: Pregled dolžin cest v občini Makole[51] 

Kategorija Dolžina cest (v m) 

Javne poti 77.251 

Lokalne ceste 30.436 

Skupaj 107.687 

Večina javnih poti je trenutno preozkih in ne zagotavlja varnega prometa. Pogosta težava je 
tudi neprimerno urejeno odvodnjavanje, kar povzroča, da se ceste hitreje poškodujejo. V slabem 
stanju so tudi nekateri mostovi. Pločnikov v naseljih je relativno malo. Pravih kolesarskih poti ni.  

Na občinski cestni mreži se tako kažejo potrebe po investicijskem vzdrževanju za obnovo 
občinskih cest in po novih investicijah za povečanje in izboljšanje kapacitete občinske cestne 
mreže. 

 

4.2.3 Analiza stanja-komunalna infrastruktura 

Sistem oskrbe s pitno vodo  

Operativni program oskrbe s pitno vodo je izvedbeni dokument, s katerim so določena ciljna 
območja tako, da občine ob podpori države izboljšajo trenutno stanje oskrbe s pitno vodo. 
Pokritost občine Makole z javno oskrbo s pitno vodo je okrog 80% (slika 4).  

Obstajata dva sistema vodnih virov preko katerih se zagotavlja voda za javni vodovod: 
sistem DEŽNO in sistem DOLINA LOŽNICE/MAKOLE[38]. Zajetje Ravno Cerje predstavljajo 
trije manjši izviri: Rc-1, Rc-2 in Rc-3, ki so v stalni uporabi. Nahajajo se južno od Starega Grada 
pod Plešivcem, v bližini Velikega potoka in imajo spremenljivo izdatnost. Voda iz 
obravnavanega vodnega vira je namenjena za vodooskrbo sistema Dežno. Vodno telo iz katerega 
je z zajetjem Ravno Cerje zajeta podzemna voda je srednje ogroženo. Prispevno območje je 
precej razširjeno, tako da je potrebno strogo nadzorovanje kakršnih koli posegov na področju 
vodonosnika in stalen nadzor količine ter kvalitete vode. 
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Slika 4:  Občina Makole- komunalna infrastruktura-vodovod[44] 

 

Zajetje Jelovec (sistem dolina Ložnice/Makole) predstavljajo trije manjši izviri: J-1, J-2, J-3, 
ki so v stalni uporabi. Nahajajo se severovzhodno od Starega Grada, v bližini potoka Šege in 
Šoder grabna ter so spremenljive izdatnosti.  

Vodno telo iz katerega je z zajetjem Jelovec zajeta podzemna voda je zelo ogroženo zaradi 
svoje zgradbe ter načina pretakanja podzemne vode. Edina učinkovita zaščita pred poslabšanjem 
kvalitete vode je natančno upoštevanje vodovarstvenih con. V letu 2009 je izvedena posodobitev 
vodovodnega zajetja Jelovec z vključitvijo objektov v telemetrijski nadzor sistema in nadgradnjo 
sistema z IN-LINE merilcem motnosti (za preprečitev vdora kalne vode v vodovodni sistem). 
Preprečen je fizični dostop do objektov, saj so vsa vodna zajetja ograjena. 

Sistem vodooskrbe s primarnimi vodi je v slabem (katastrofalnem[38]) stanju, število okvar 
po posameznih odsekih se znatno povečuje (slika 5). Primarni cevovod je tudi preobremenjen. 

  

Slika 5:  Pogostejše okvare na cevovodih (kritični odseki)[38] 



 22

Sistem ravnanja z odpadki  

Sistem ravnanja z odpadki poteka preko podjetja KOMUNALA d.o.o. Slov. Bistrica kot 
izvajalca JGS za občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. Pomanjkljiva 
opremljenost s komunalno infrastrukturo je v tesni soodvisnosti z razpršeno poselitvijo. Potrebe 
po infrastrukturi so odvisne od števila prebivalcev, zato je pri načrtovanju infrastrukture 
potrebno upoštevati gibanje števila prebivalcev po posameznih naseljih in v občini kot celoti[32].  

V občini Makole je registriranih 670 gospodinjstev, od tega je v sistem ravnanja z odpadki 
vključenih 432 gospodinjstev, kar predstavlja le 64,5 %. Od vključenih gospodinjstev je 181 
gospodinjstev vključenih v sistem z zabojniki, 246 gospodinjstev z »logotipskimi« vrečami, 5 
gospodinjstev je zabeleženih kot »zdomci« ali »vikendi« in so vključeni v sistem ravnanja z 
odpadki s plačljivo vrečko (po potrebi). Ostala gospodinjstva (še) niso vključena.  

Letno podjetje Komunala SB zbere okoli 320.000 kg komunalnih odpadkov. Na območju 
občine Makole je postavljenih 21 ekoloških zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov namenjenih 
občanom.  

Zaradi še nedelujoče komunalne inšpekcijske službe je najbolj problematično prav 
vključevanje gospodinjstev v sistem ravnanja z odpadki. Velik del gospodinjstev, ki niso 
vključena v sistem ravnanja z odpadki, odpadkov nimajo kam oddajati in kot taka predstavljajo 
težavo za okolje, saj posledično na območju občine Makole nastaja vedno več črnih odlagališč in 
kopičenje odpadkov na drugih krajih (npr. na pokopališču). 

Velike težave se kažejo tudi v doslednem ločevanju odpadkov, saj ljudje nočejo ločevati 
odpadkov oziroma kopičijo odpadke na ekoloških zbiralnicah, katere se že spreminjajo v mala 
črna odlagališča. S stalnim nadzorom inšpekcijskih služb in sankcioniranjem bi se dalo takšna 
ravnanja preprečiti.  

Podjetje Komunala SB pripravlja novo zloženko (abecednik odpadkov) v kateri bo natančno 
razloženo kam kateri odpadki sodijo in ravnanje z njimi. Zloženka bo namenjena vsem občanom 
za lažje razumevanje pomena ločenega zbiranje odpadkov.  

Odpadna embalaža predstavlja 70% vseh ločenih odpadkov. V podjetju Komunala SB so 
mnenja, da bodo z uvedbo novosti t.i. modre vreče (novost bo pojasnjena ob izdaji zloženke) v 
veliki meri zmanjšali količino odpadkov za odlaganje. Pričeli pa bodo tudi z ločenim zbiranjem 
biorazgradljivih odpadkov v zabojnikih ali pospeševanjem kompostrianja v lastnem kompostniku 
oziroma na vrtu. 

Kljub relativno majhnemu številu gospodinjstev in velikemu območju, bi občina Makole 
veliko pridobila z izgradnjo manjšega zbirnega centra. Občanom bi tako omogočili oddajo 
kosovnih, nevarnih odpadkov in drugih odpadkov čez vso leto in bi na tak način zagotovo 
zmanjšali količine odloženih kosovnih odpadkov v naravi in s tem tudi število t.i. črnih 
odlagališč. 

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. izvaja tudi storitve črpanja, odvoza in čiščenja 
grezničnih gošč iz pretočnih in nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ter 
čiščenje kanalizacije. Greznične gošče in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav se odvaža 
na čiščenje na Centralno čistilno napravo Slovenska Bistrica. 

 

Sistem odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  

V občini Makole še ne obstaja sistem za čiščenje komunalne in odpadne vode[36] tako, da bo 
javno kanalizacijsko omrežje in centralno čistilno napravo potrebno šele zgraditi. Predvidena 
lokacija za čistilno napravo je v novi komunalni coni na vzhodnem delu naselja, kjer je tudi 
najnižje območje naselja, do katerega je mogoče zgraditi gravitacijski transportni vod[55]. 
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Preglednica 5: Občina Makole - dolžine kanalizacijskih sistemov[36]* 

Dolžina kanalskih vodov sekundarnega in primarnega omrežja 0 

Dolžina kanalskih vodov za odvajanje padavinske vode 0 

Dolžina mešanega kanalizacijskega sistema 0 

Dolžina ločenega kanalizacijskega sistema 0 
*Preglednica načeloma NE vsebuje podatkov, a pove zelo veliko! 

 

Za ureditev javne kanalizacije so za občino Makole skladno s programom in pravilnikom 
določena izvedbena roka:  

- 31. december 2017 za izgradnjo čistilne naprave in  

- 31. december 2017 za odvajanje najmanj 70% obremenitev v javno kanalizacijo  
(za poselitveno območje med 50 PE in 450 PE in gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha 
ter manj kot 20 PE/ha v primeru, ko ne gre za občutljivo ali vodovarstveno območje). Velja 
za naselja: Makole in Pečke (slika 6). 

 

  

Slika 6:  Prikaz aglomeracij, ki morajo v obdobju 2015-2017 biti opremljena z javno 
kanalizacijo in čistilno napravo v občini Makole [36] 
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Na območju občine Makole deluje podjetje Iskra-Releji Makole d.d., ki ima za odvajanje 
industrijske odpadne vode svojo lastno komunalno čistilno napravo, vendar to čistilno napravo 
podjetje ne upravlja v skladu z zakonodajo[36] (Uredba o emisiji snovi iz malih komunalnih 
čistilnih naprav, Ur.l. RS št. 98/07). Odpadne vode iz čistilne naprave odvajajo v reko Dravinjo.  

Komunala SB d.o.o. izvaja storitve praznjenja pretočnih in nepretočnih greznic za vsa 
gospodinjstva na območju občine (slika 7). Praznjenje obstoječih greznic (pretočnih) in MKČN 
izvaja vsaka štiri leta oz. na željo stranke tudi pogosteje, pogostost praznjenja nepretočnih 
greznic pa se določi s pogodbo in jo izvajajo glede na samo velikost greznice ter porabo pitne 
vode. 

 

 

Slika 7:  Plan čiščenja greznic v občini Makole 2009-2012[36] 

 

4.2.4 Analiza stanja-telekomunikacijska infrastruktura 

Obsežna analiza stanja je podana v dokumentu[31] »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij v Občini Makole«, 2008. 

Naselje 
Št. 

preb. 
Št.  

grez. 

Makole 280 97 

Savinjsko 92 31 

Stranske Makole 128 40 

Ložnica 138 45 

Mostečno 185 54 

Pečke 300 86 

Stari grad 243 79 

Strug 64 18 

Štatenberg 187 64 

Varoš 99 30 

Dežno pri Makolah 90 34 

Jelovec pri Makolah 211 65 

Stopno 89 27 
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Slika 8:  Občina Makole - elektronske komunikacije - vod elektronskih komunikacij[44] 

4.2.5 Vizija 

Občina Makole bo postala občina z usklajenim prostorskim razvojem glede na družbene, 
gospodarske, kmetijske in okoljevarstvene potrebe. 

4.2.6 Razvojne usmeritve in cilji 

Cilje na področju razvoja infrastrukture bo mogoče uresničevati z zagotovitvijo pravne 
podlage za načrtovane posege v prostor, kar pravzaprav sodi na področje urejanja prostora. 
Pomemben mehanizem za uresničevanja ciljev je zagotovitev virov financiranja za izdelavo 
potrebne dokumentacije in za izgradnjo oziroma posodobitev infrastrukture, pri čemer bodo 
sodelovali tako občina, pristojne institucije in država (npr. področje državnih cest) in zasebna 
podjetja (javno-zasebno partnerstvo). Eden od ključnih virov financiranja pa so sredstva iz 
strukturnih skladov EU.  

Na področju telekomunikacijske infrastrukture se bodo novogradnje in posodobitve 
sistemov izvajale s sredstvi zasebnih podjetij, na področju elektroenergetsko infrastrukture pa s 
sredstvi javnih podjetij[32]. 

Primarni cilj je izboljšati kvaliteto in obseg osnovne infrastrukture. Osnovno vodilo 
programa je enakomeren razvoj celotnega območja občine Makole v skladu z varovanjem 
naravne in kulturne dediščine (razvoj infrastrukture po načelu »Celovitega okoljskega 
upravljanja«[33]) in prav zaradi navedenega je v strategiji razvoja predviden usklajen gospodarski 
in družbeni razvoj občine. 

Program razvoja infrastrukture v občini Makole: 

a) Energetska infrastruktura 

- spodbujanje uvajanja tehnologij obnovljivih virov energije, 

- lesna biomasa; realizacija sistema daljinskega ogrevanja, 

- bioplinarna kot del sistema ravnanja z odpadki, 

- geološke raziskave/geotermalna energija, 

- energetska svetovalna pisarna (določen dan, določen čas), 
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b) Prometna infrastruktura  

- zagotovitev pogojev za tekoče in varno odvijanje prometa (zagotovitev prometne varnosti 
motornega prometa in prometa pešcev in kolesarjev) 

- posodobitev občinskih cest in javnih poti ter ureditev mirujočega prometa, 

- razširitev mostov (pri Štatenbergu in pri Stranskih Makolah), 

- odprava prometne izolacije določenih zaselkov/odprava neurejene prometne infrastrukture, 

- izgradnja kolesarskih stez in kolesarnic; 

- površine za pešce in izgradnja pešpoti,  

- izgradnja in ureditev javnih parkirišč, 

- ureditev/nadgradnja javnega prevoza,  

- izgradnja nakupovalnega središča in bencinskega servisa (bencin, dizel, biodizel) s polnilno 
postajo za utekočinjen naftni plin (UNP) in s polnilno električno postajo (sistem 3v1), 

c) Komunalna infrastruktura 

- še nadalje zagotavljati kakovostno pitno vodo, ki bo ustrezala vsem predpisom in 
standardom,  

- modernizacija (zamenjava/rekonstrukcija) primarnih vodov (obstoječih salonitnih 
cevovodov z novimi cevovodi v vodovodnem omrežju) in širitev javnega vodo-oskrbnega 
sistema, 

- zmanjševanje izgub na obstoječem vodo-oskrbnih sistemu in motenj v oskrbi z vodo, 

- v sodelovanju z sosednjimi občinami zaščita/zavarovanje vodnih virov in skupaj z 
državnimi institucijami določitev vodovarstvenih pasov, 

- izboljšati ureditev požarne varnosti v posameznih naseljih (hirdanti),  

- ureditev komunalne cone naselja Makole, 

- pospeševanje/sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav (se že izvaja; 
objavljen je bil »Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v 
Občini Makole v letu 2010«), 

- doseganje maksimalne pokritosti s kanalizacijskim sistemom (izgradnja meteorne in 
fekalne kanalizacije), 

- zanesljivost in kakovost čiščenja odpadnih vod (izgradnja centralne čistilne naprave, DIIP 
je narejen in sprejet na občinskem svetu),  

- ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode: 

- pokritost površin (kjer je to izvedljivo) z materiali, ki omogočajo ponikanje 
padavinske vode,  

- ločeno odvajanje padavinske vode preko zadrževalnikov v vodotoke, 

- ponikanje vode v tla, kjer je to mogoče, 

- izgradnja rezervoarjev za zbiranje padavinske vode s streh oz. predelava obstoječih 
greznic; pospeševanje/sofinanciranje nakupa in vgradnje sistema za rabo deževnice, 

- na večjih prispevnih površinah izgradnja zadrževalnih bazenov padavinskih voda in 
postopno odvajanje te vode v kanalizacijo, 

- nadgradnja sistema zbiranja in ravnanja z odpadki (urejanje dodatnih ekoloških otokov za 
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov), 

- povečanje vključenosti števila gospodinjstev v sistem ravnanja z odpadki,  
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- uvedba stalnega nadzora komunalne inšpekcijske službe, 

- uvedba ločenega zbiranja biorazgradljivih odpadkov v zabojnikih (ali kompostiranje, 
izgradnja kompostarne), 

- ureditev vsaj enega javnega stranišča (ali celo vzpostavitev sistema 2-3 javnih stranišč), 

- ureditev mrliške vežice, 

- ureditev ostalih javnih površin, 

- postati invalidom prijazna občina. 

d) Telekomunikacijska infrastruktura 

- izgradnja in posodobitev širokopasovnih omrežij; (cilj je 100% pokritost s širokopasovnim 
dostopom do spleta na območju celotne občine s kombinacijo različnih tehnično-
tehnoloških rešitev), 

- osnova[31]: Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
Občini Makole, izdelano 2008, 

e) Okolje in prostor 

- obnova mestnega jedra (sanacija starih stavb), 

- parkovno ureditev pešpoti na razgledišče cerkveni grič, 

- širitev pokopališča, 

- zelene površine/park, 

- drevoredne zasaditve ob nekaterih cestnih odsekih, 

- izgradnja nogometnega igrišča Makole (del aktivnosti se že izvaja) kot del »Športnega 
parka Makole«, 

- ureditev sprehajalnih poti (oba pešaška dostopa na cerkveni grič kapele Sv. Lenarta), 

- kot razgledišče s klopmi za počitek (grič/kapela Sv. Lenarta). 

 

4.2.7 Vsebina programa 

Naloga 1.:  Posodobitev obstoječe prometne infrastrukture 

Občinske ceste 

Cilj razvoja cestne infrastrukture je zagotoviti pogoje za trajno uravnotežen razvoj. 

Prometna (cestna) infrastruktura bo dopolnjena z dograditvijo manjših odsekov cest, 
predvsem pa z rekonstrukcijami in modernizacijami obstoječih občinskih cest s poudarkom na 
lokalnih cestah. Te predstavljajo dobro povezavo med naselji znotraj občine kot tudi z naselji v 
sosednjih občinah ter navezavo na državno cestno omrežje, vendar so s tehničnega vidika 
neustrezne (preozke, slabo odvodnjavanje, križišča neustrezno zgrajena in opremljena ...). 

Pri rekonstrukciji javnih poti je potrebno prednostno urejati ceste, ki povezujejo posamezna 
naselja oziroma zaselke, na ostalih pa je potrebno zagotavljati prevoznost in varnost.  

Gradnja prometne infrastrukture praviloma močno vpliva na okolje, zato je pomembno, da 
se upoštevajo vsi parametri uravnoteženega razvoja. Odločilne so vse faze od prostorskega 
načrtovanja in izvedbe do obratovanja in vzdrževanja le te. 
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Trenutno poteka ali pa je načrtovano investicijsko vzdrževanje (obnova) in (ali) gradnja 
sledečih občinskih cest[43]:  

- LC 440491 Marof-Ješovec, 

- JP 946963 Ložnica (most)-Štate, 

- LC 440501 Makole-Sv. Ana-Stoperce, 

- LC 440531 Stopno-Savinsko, 

- JP 947081 Makole-Stranske Makole, 

- LC 440511 Jelovec-Gavez, 

- JP 947011 Kamenke-Pečke, 

- LC 440521 Strug-Makole, 

- LC 440701 Makole-Jelovec-Krasna, 

- LC 440101 Pečke-Slov. Bistrica in  

- obnova cest v naselju Makole 

 

Pohodniške in (ali) sprehajalne poti 

Pohodništvo je v Sloveniji zelo priljubljena oblika rekreacije, katere cilj je gibanje v 
zdravem okolju in uživanje v naravi. Pri izdelavi sistema pohodniških (lahko tudi sprehajalnih) 
poti gre za postopno ureditev in kasneje vzdrževanje mreže poti po občini, ki bodo namenjene 
tako rekreaciji domačinov kot tudi obiskovalcem. Posredni namen poti je ohranjanje in 
opozarjanje obiskovalcev na naravne in krajinske vrednote. Poti (dele poti, trase) je treba 
označiti in opredeliti/opremiti s podatki npr. o potrebnem času za prehojeni del poti. Ista pot se 
poleti lahko uporablja kot pohodniška, kolesarska oz. tekaška pot (trim steza), pozimi pa kot 
tekaška proga (tek na smučeh) oz. sankališče (odvisno od naklona terena)[32]. 

V občini Makole obstaja mreža pohodniških poti, ki obsega tematske pešpoti v podeželskem 
območju (npr. tematska pot »Ložnica-Štatenberg« - 45 min hoje) in kulturne pešpoti skozi 
Slovenijo. V občini sta glavni pohodniški poti po pogorju Boča in Forma Viva. Obe sta zelo 
popularni, dobro obiskovani, z že večletno tradicijo. Občina namerava z urejanjem pohodniških 
poti na svojem območju in vzpodbujanjem spremljajočih dejavnosti ob njih pohodništvo še bolj 
popularizirati[55]. Izdelati (trasirati) bi bilo treba nekaj »novih« pešpoti. Nove pešpoti poti bi 
lahko bile nižinske (»Močvirska pot«, »Poplavna pot« ob Dravinji) in hribovske (»Sončna pot«, 
»Šmarjolska pot«, »Na svetu mnogo je poti a le ena, v Makolah, ti s šmarnico razveže jezik in 
požene kri«). Potrebne aktivnosti za izvedbo naloge (izdelavo poti) so: načrt poti, ureditev 
služnosti, čiščenje poti, namestitev klopi in oznake ter informacijske table (kjer je to nujno 
potrebno)[30]. 

Za nižinske pohodniške poti bi bile primerne trase:  

- ob Ložnici do Dravinje, 

- Stranske Makole-Makole-Varoš-Stopno. 

Za hribovske pohodniške poti bi bile primerne trase:  

- pot Ložnica-Štatenberg, 

- pot od Makol do Boča. 

Kolesarske poti  

Na območju občine Makole od Slovenske Bistrice, skozi Laporje, mimo Studenic, v Makole 
ter preko Štatenberga in Ložnice pri Makolah nazaj v Slovensko Bistrico že poteka t.i. 
»Močvirska ali ravninska kolesarska pot.  

Namen projekta izgradnje kolesarskih poti je urediti mrežo poti in stez, ki bo povezovala 
vasi in ključne turistična točke. Vsa naselja v občini Makole je potrebno povezati s kolesarskimi 
stezami (kolesarske steze so lahko hkrati tudi pešpoti, a vse pešpoti niso nujno tudi kolesarske 
steze). Urediti je potrebno parkirišča (kratkoročna in dolgoročna) za kolesa, saj se kolesarji 
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pogosto sprašujejo, kje lahko predvsem varno parkirajo svoja kolesa. 

Kolesarske poti na območju občine Makole bi bile del mreže podravskih kolesarskih poti in 
tudi del mreže državnih kolesarskih poti. Projekt državnih kolesarskih poti vodi Direkcija RS za 
ceste. Mreža državnih kolesarskih poti za področje Makol še ni narejena , tako da ima Občina 
Makole možnost Direkciji RS za ceste predlagati trase posameznih kolesarskih poti. Glede tras 
kolesarskih poti ni nobenih omejitev s strani občine, paziti je treba le na soglasja lastnikov in na 
to, da ni na istem območju v prostorskem planu načrtovana že kakšna druga dejavnost. Ob 
sodelovanju s sosednjimi občinami je potrebno podati predlog novih tras kolesarskih poti po 
občini. Trase teh poti je smiselno oblikovati tako, da bodo vključevale oglede naravne in 
kulturne dediščine[32].  

Razširitev mostov (pri Štatenbergu in pri Stranskih Makolah) 

Oba mosta, pri Štatenbergu in pri Stranskih Makolah, sta za dvosmerni promet preozka, zato 
ju je potrebno razširiti, cesto od mostu do Stranskih Makol, ki ni asfaltirana pa rekonstruirati s 
sodobnimi prometno-tehničnimi elementi in njeno niveleto zvišati[55] (projekt je v teku). 

Izgradnja in ureditev javnih parkirišč  

Za vsakodnevne potrebe kratkotrajnega parkiranja so predvidena parkirišča ob objektih 
osnovne oskrbe in drugih centralnih dejavnosti na delih ploščadi v ali ob centru naselja Makole. 
Predvideva se izgradnja treh novih parkirišč: 

- na površinah med zahodnim delom pokopališča in otroškim vrtcem, 

- na površini ob sedanjem avtobusnem obračališču in  

- na platoju vzhodno od osnovne šole. 

Tako razporejena javna parkirišča bodo v bližini centralnega območja naselja, njihova 
kapaciteta pa za vsakodnevne potrebe zadošča[55]. 

Naloga 2.:  Izgradnja trgovskega centra in bencinskega servisa s spremljajočimi 
dejavnostmi  

Na območju občine Makole je nujna izgradnja manjšega trgovskega centra v sklopu 
katerega bi bila: trgovina z živili in mešanim blagom, kmetijska trgovina (agro center) in 
bencinska črpalka s spremljajočimi dejavnostmi. 

V skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji so na območju občine Makole že določene 
možne lokacije bodočega kompleksa (trgovskega centra). Vsekakor bi bilo potrebno trgovski 
center postaviti ob regionalni cesti, kar pa tudi vpliva na število možnih lokacij. Opredeliti je 
potrebno še območje izgradnje komunalne infrastrukture, cestne ureditve in pogoje opremljanja. 
Sprejeti je potrebno odlok o zazidalnem načrtu za trgovski center, izdelati program opremljanja 
stavbnih zemljišč in poiskati investitorja (zasebni kapital). 

V primeru, da ni zainteresiranih investitorjev je potrebno, da Občina Makole sama investira 
v izdelavo programa, uredi dokumentacijo in šele nato poišče morebitnega investitorja za 
izgradnjo manjšega trgovskega centra (javno-zasebno partnerstvo). 

Načrtovan prodajni center Makolah bi bil podoben npr. prodajnemu centru v Majšperku. V 
sklopu objekta bi bil živilska trgovina (supermarket), tehnična trgovina s ponudbo za dom in 
trgovina s ponudbo vsega, kar je potrebno v kmetijstvu oz. vinogradništvu.  

Gradnjo bencinskih servisov natančno določata »Zakon o graditvi objektov« in »Zakon o 
prostorskem načrtovanju«. Posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri njihovem načrtovanju in 
gradnji, pa ureja »Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo 
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motornih vozil z gorivi«. 

Na bencinskem servisu bo možno kupiti pogonska goriva (tako fosilna kakor tudi bio-
goriva), opremljen bo s polnilno postajo za utekočinjen naftni plin (UNP) in s polnilno električno 
postajo. V samem objektu bencinskega servisa objektu bi lahko bile dovoljene še naslednje 
dejavnosti: trgovina, skladišče trgovine, bife, skladišče bifeja, avtopralnica in pisarne (zaradi 
večjega zanimanja investitorjev). 

Naloga 3.:  Izboljšanje komunalne opremljenosti 

Občina Makole je vključena v projekt »Očistimo reko Dravinjo«, ki je skupen projekt 13 
občin (Hoče-Slivnica, Majšperk, Makole, Oplotnica, Podlehnik, Poljčane, Rače-Fram, Slovenska 
Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Videm, Zreče, Žetale), v sklopu katerega občine uvajajo 
enotni sistem čiščenja komunalnih in tehnoloških odpadnih voda po sodobnih načelih in v skladu 
s stanjem tehnike in stroke. Projekt bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU. Manjši deli 
projekta se lahko sofinancirajo tudi iz strukturnih skladov preko Regionalnih razvojnih 
programov. Izvaja se postopno, razdeljen pa je na tri dele[2]: 

- celovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo na porečju Dravinje, 

- celovito urejanje povodja Dravinje z zagotavljanjem poplavne varnosti, 

- celovito urejanje odpadkov (izgradnja CERO 2 stopnje Pragersko). 

 

Slika 4:  Občina Makole - hidrografija (vode)[44] 

 

Z izboljšanjem komunalne opremljenosti podeželja se izboljša kakovost bivanja in hkrati 
zmanjšajo razlike med urbanimi območji in posameznimi dislociranimi kraji-podeželjem. Prav 
zato so za zagotavljanje enakovredne komunalne in energetske opremljenosti in učinkovitega 
varstva okolja pomembne aktivnosti na področju vzpostavitve novih in obnove obstoječih 
infrastrukturnih omrežij na področju celotne občine (in v povezavi s sosednjimi občinami). 

V ta namen se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 

- optimalna oskrba prebivalcev in gospodarstva z neoporečno pitno vodo iz vodovodnega 
omrežja, kjer je to tehnično možno in ekonomsko sprejemljivo, 

- nižje izgube načrpane vode,  
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- zamenjava primarnih vodovodov na trasi Globoko-Makole-vodohran Gaj, Vodohran Gaj-
Ložnica in Pečke-Strug, 

- sanacija vodnih zajetja Ravno Cerje (obstaja sum na vdor površinskih vod v samo zajetje),  

- urejanje drenažiranja območja in umik površinskih vod iz bližine vodnih zajetij  
(varni vodni viri), 

- izgradnja čistilne naprave Makole 

- nadaljnje komunalno opremljanje obstoječih naselij, 

- komunalno opremljanje zemljišč namenjenih gospodarsko - obrtni (turistični) dejavnosti, 

Naloga 4.:  Ravnanje z odpadki – sodelovanje pri izgradnji (sofinanciranje) CERO II. 
stopnje Pragersko 

Sofinanciranje izgradnje CERO II. stopnje Pragersko[43]; izpopolnitev sistema za ravnanje z 
odpadki (nadaljnje spodbujanje ločenega zbiranja odpadkov, verifikacija obstoječega sistema, 
postavitev dodatnih ekoloških otokov, sanacija obstoječih in preprečevanje nastajanja novih 
divjih odlagališč). 

Operacija (ki je v teku) je skupen projekt osmih občin: Občine Slovenska Bistrica, Občine 
Makole, Občine Poljčane, Občine Oplotnica, Občine Rače-Fram, Občine Slovenske Konjice, 
Občine Vitanje in Občine Zreče. Koordinatorica operacije je Občina Slovenska Bistrica.  

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se 
izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013«, razvojne prioritete »Ravnanje s komunalnimi odpadki«; prednostne usmeritve 
»Ravnanje s komunalnimi odpadki«. Operacijo delno financira tudi Republika Slovenija, iz 
proračunskih postavk Ministrstva za okolje in prostor. Razmerje med sredstvi na postavkah 
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in sredstvi na postavkah slovenske udeležbe za 
sofinanciranje kohezijske politike znaša 61,83vproti 38,17. Razliko potrebnih finančnih virov 
zagotavljajo vse vključene občine, po v naprej dogovorjenem ključu. 

Za izvedbo storitve projektiranja, dobave opreme, gradnje, poskusnega obratovanja ter 
predaje v obratovanje in upravljanje projekta je bil na razpisu za izbor izvajalca po odprtem 
postopku izbran izvajalec. 

Predmet investicije je: 

- razširitev obstoječega odlagališča na lokaciji Pragersko (I. faza etapa 2, 3 in 4) za odlaganje 
preostanka odpadkov za območje s 64.000 prebivalci, 

- kompostarna za biološko stabilizacijo odpadkov in kompostiranje s kapaciteto 6.000 ton, 

- sortirnica za sortiranje in mehansko obdelavo odpadkov s kapaciteto 20.000 ton in 

- spremljajoča infrastruktura (transformatorsko postajo, pralna ploščad, razvod vode s 
kanalizacijo in hidranti, zunanja razsvetljava, prometna signalizacija, video nadzor ter 
obnovo in dopolnitev ograje). 

Naloga 5.: Ravnanje z odpadki - izgradnja zbirnega centra za odpadke Makole 

V komunalni coni v Makolah je poleg izgradnje čistilne naprave za Makole predvidena še 
izgradnja »Zbirnega centra za odpadke Makole OB198-09-0002[43]«. Z zbirnim centrom se želi 
močno zmanjšati končna količino odpadkov, ki jih odlagajo na odlagališče. 
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Naloga 6.:  Izgradnja čistilnih naprav (centralne čistilne naprave) in javnega 
kanalizacijskega sistema 

V občinah, ki so pristopile projektu »Očistimo reko Dravinjo« je predvidena izgradnja 
komunalnih čistilnih naprav (nad 2000 PE) in primarnih vodov, ki bodo sofinancirani iz 
Kohezijskega sklada EU. Izgradnja manjših čistilnih naprav bo sofinancirana iz Strukturnih 
skladov EU in občinskih proračunov.  

Za projekt »Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselje Makole« je že izdelana 
projektna dokumentacija, za lokacijo same čistilne naprave pa je potrebna še sprememba v 
Občinskem prostorskem načrtu. Sofinanciranje izgradnje je načrtovano iz Strukturnih skladov 
EU in iz občinskega proračuna. Predvidena izvedba projekta je v letih 2011-2014. 

Občina Makole v skladu z Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
sofinanciranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 4/2010) od leta 2010 dalje že razpisuje sredstva za sofinanciranje 
individualnih malih čistilnih naprav. 

Naloga 7.:  Učinkovita energetska oskrba in raba energije 

Učinkovita energetska oskrba je pomembna z vidika širšega pomena za okolje in za 
gospodarski razvoj občine. Potrebno je izkoristiti vse razpoložljive potenciale varne rabe 
energije in možnosti povečanja energetske učinkovitosti ter koriščenje lokalnih naravnih virov 
energije in to predvsem: biomase, sončna energije (sončni kolektorji, fotovoltaika) in bioplina 
(trenutno je še vedno vprašljiva ekonomska upravičenost posameznih naštetih področij 

Pomembna je ureditev sistema javne razsvetljave v skladu z »Uredbo o svetlobnem 
onesnaževanju okolja« in po načelu dobrega gospodarja (ekonomičnosti). V letu 2009 je 
podjetje Adesco d.o.o. izdelalo »Strategijo razvoja javne razsvetljave v občini Makole«[54]. 

Nadaljnje aktivnosti bodo usmerjene v energetsko sanacijo stavb, novogradnjo nizko 
energijskih stavb, sanacijo sistemov za ogrevanje, vgradnjo novih sistemov in tehnologij za 
izrabo naravnih virov energije. 

Naloga 8.:  Izraba lesne biomase/realizacija projekta daljinskega ogrevanja na biomaso 

Projekt gradnje nove kotlovnice in daljinskega ogrevanja v Makolah so podali že leta 2004. 
Ideja je bila, da bi novo telovadnico in nekaj sosednjih objektov v središču Makol ogrevali z 
lesno biomaso.  

Izvedli študijo izvedljivosti in letu 2006 so zaključili z izdelavo projekta daljinskega 
ogrevanja na biomaso (sekanci) v naselju Makole. Podatki o projektu/napravi: 

- ogrevana površina: 3.750 m2, dolžina razvoda: 200 m, 

- toplotna moč kotla: 150 kW (300 kW-faza 2), 

- letni izkoristek naprave: 85%, 

- ocenjena vrednost investicije: okoli 170.000 €. 

Projekt so nameravali zaključiti skupaj z gradnjo telovadnice. V letu 2007 je bil načrtovan 
pričetek gradnje (investicije), a je vse do danes ostalo le pri načrtih. V tem času so večkrat 
spremenili tudi lokacijo postavitve sistema daljinskega ogrevanja.  

Projekt bo potrebno pripeljati do konca/do izvedbe! 
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Naloga 9.:  Razvoj telekomunikacij (dostop so svetovnega spleta) 

Cestna infrastruktura predstavlja enega od temeljnih pogojev za učinkovito odvijanje 
gospodarskih dejavnosti in posredno s tem tudi za poselitev za to primernih območjih občine. V 
21. stoletju brez sodobnih komunikacijskih povezav skorajda ni mogoče živeti, poslovati pa 
zagotovo ne in že dolgo je popolnoma jasno, da bo telekomunikacijska (informacijska) 
infrastruktura tista, ki bo krojila naše življenje in delo. Tega se še posebej dobro zavedajo v 
hribovitem svetu, kjer širokopasovne spletne povezave niso nekaj samoumevnega kot npr. v 
mestih. 

Že v letu 2000 sprejetem Nacionalnem programu razvoja telekomunikacij (NPRTel) so bile 
podane smernice za nadaljnji razvoj po katerih bo potekala prihodnja informacijska integracija 
Evrope (Bonnska deklaracija). Bistveni poudarki Bonnske deklaracije so: 

- možnosti za vse subjekte pri dostopu do globalnih omrežij (informacijske infrastrukture), 

- spodbujanje gospodarske rasti (nove vrste storitev), 

- odločilna vloga zasebnega sektorja, 

- potreba po uvajanju ustrezne zakonodaje. 

Vlada RS si je zadala kot eno izmed prednostnih nalog omogočiti dostopnost in uporabo 
informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij vsem državljanom RS, zaradi česar je (in še bo) 
Ministrstvo za gospodarstvo na področju elektronskih telekomunikacij razvilo programe in 
politike z namenom zagotovitve uravnoteženega razvoja vseh lokalnih skupnosti v RS. Večji 
poudarek pri gradnji širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij bo dan podeželskim 
področjem in manj razvitim regijam.  

V letu 2010 so v okviru nacionalnega projekta WiFi.NET ponudniki pričeli pokrivati s 
širokopasovnim internetom področja, ki do sedaj niso imela dostop do interneta (bele lise). V 
prvi fazi projekta je planirano nuditi storitev pristopa do širokopasovnega interneta, IP telefonije 
in HD televizije 20.000 uporabnikom, od skupno okoli 200.000 gospodinjstev. Realizacija 
projekta je stekla v mesecu juniju  2010 in najprej bodo dostop do interneta dobili prvi 
uporabniki, ki živijo na območju belih lis v Mariborski regiji[51]. Priložnost za Občino Makole, 
da svojim občanom omogoči širokopasovni dostop do spleta. 

Naloga 10.:  Mrliška vežica 

Občina Makole želi v prihodnje urediti novo mrliško vežico na pokopališču v Makolah, saj 
obstoječa ne zagotavlja dostojanstvenih obredov v takšni meri, kot bi to morala. Poleg mrliške 
vežice je treba urediti možnosti za nadaljnje širjenje pokopališča in izgradnjo žarnega zidu. 

Naloga 11.:  Invalidom prijazna občina 

Občina Makole želi postati občina po meri invalidov. Popisati in odpraviti je potrebno 
arhitektonske ovire v občini za gibalno ovirane osebe. Nameniti je potrebno tudi več pozornosti 
še odpravljanju ovir, s katerimi se srečujejo tudi druge skupine invalidov (gluhi, slepi in 
slabovidni ...). 

 

4.3 Urejanje prostora in varovanje okolja 

4.3.1 Analiza stanja 

Pri prostorskem načrtovanju je potrebno z obravnavo in soočanjem različnih potreb in 
interesov razvoja v prostoru zagotoviti usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov. 
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Med okoljskimi vidiki je potrebno upoštevati obstoječe obremenitve okolja in njegove omejitve, 
ki jih predstavljajo naravni viri, zelene površine (kmetijska zemljišča, gozdovi) in poplavna 
območja[2]. 

4.3.2 Vizija 

Občina Makole bo (po)stala občina z usklajenim prostorskim razvojem glede na družbene, 
gospodarske, kmetijske in okoljevarstvene potrebe. 

4.3.3 Razvojne usmeritve in cilji 

Občina Makole bo aktivnosti in ukrepe na področju urejanja prostora in varovanja okolja 
izvajala usklajeno z družbeno gospodarskim razvojem občine. Glavni razvojni cilji identificirani 
na tem področju so: 

- usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem sonaravnega gospodarjenja, 

- spodbujanje obstoječih in »novih« kmetij k bivanju in gospodarjenju z naravo, spodbujanje 
razvoja na kmetijah z dodatnimi dejavnostmi, 

- reševanje obstoječih problemov prostorskega razvoja Občine Makole, vzpostavitev takih 
razmer, ki bodo izboljšale bivanje v občini in nudile občanom življenjski standard 
primerljiv s standardom, ki velja za RS, 

- osveščanje prebivalstva o skrbi za okolje in prostor ter skrb za ohranitev kvalitete okolja in 
bivanja, 

- varovanje naravne dediščine in sledenje zavezujočim okoljskim zahtevam evropske unije s 
področja naravovarstvene zakonodaje (primer program NATURA 2000), 

- nadaljnje osveščanje in vzpodbujanje pridobivanja alternativnih virov energije. 

4.3.4 Vsebina programa 

Naloga 1.: Zagotavljanje usklajenega prostorskega razvoja in spodbujanje stanovanjske 
gradnje 

Občina Makole je že pristopila k postopkom izdelave Občinskega prostorskega načrta 
(OPN) skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZP načrt; Uradni list RS, št. 33/07, 
70/2008 in 108/2009). 

Pri pripravi OPN so že bile izdelane naslednje strokovne podlage (SP) in opravljeno delo: 

- SP »Analiza stanja in teženj v prostoru Občine Makole«, 

- SP »Izhodišča in cilji prostorskega razvoja Občine Makole«, 

- izdelava kriterijev za odločanje o pobudah za spremembo rabe (poselitev z možnostmi 
osnovne komunalne opreme, varovanja in omejitve v prostoru). 

OPN Občine Makole je pripravljen za celotno območje občine Makole in bo skladno z 39. 
členom ZP Načrt-a vseboval (strateški del OPN): 

- izhodišča in cilji ter zasnova prostorskega razvoja občine, 

- usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za 
določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev, ter zasnovo javne 
infrastrukture lokalnega pomena, 

- območja naselij vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, 

- območja razpršene poselitve. 
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V okviru priprave OPN so pripravili tudi »Okoljsko poročilo za OPN Občine Makole«, ki 
predstavlja celovito presojo vplivov na okolje. 

Naloga 2.: Osveščanje prebivalstva o skrbi za okolje in prostor 

V pripravi in izvajanju so programi informiranja prebivalstva o skrbi za okolje in priprava 
projektov, katerih namen je osveščanje prebivalcev oziroma posameznih skupin o skrbi za 
okolje. 

Naloga 3.: Zagotavljanje kakovosti javnega prostora in varnosti 

Pojem javna varnost lahko opredelimo kot dobrino, ki jo lahko pridobivamo in uživamo na 
družbeno organiziran način. Biti mora biti na razpolago vsem članom družbe in ima posebno 
značilnost, da se zagotavlja vedno le na javnopraven, na državo naslonjen in zato arbitraren 
način. Javno varnost lahko zagotavljamo samo in izključno prek države. Pomeni tudi stanje, v 
katerem so izključeni materialni protipravni akti, s katerimi se rušijo ali ogrožajo temeljne 
svoboščine in pravice občanov, osnovni elementi družbene ureditve ali druge zaščitene 
vrednote[2]. 

Uvesti je potrebno program za načrtno zagotavljanje kvalitete javnega prostora v občini 
Makole. To pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem kjer živijo in delajo, ter z 
okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo 
stopnjo javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki 
in drugi odprti prostori čisti, varni in urejeni. 

Naloga 4.: Varovanje/varstvo naravne dediščine (Natura 2000 in Občina Makole) 

Evropska unija že več kot desetletje oblikuje mrežo posebej varovanih območij »Natura 
2000«. Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti in sicer tako, da varuje naravne habitate 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo. Slovenija je, tako kot vse 
države članice, dolžna določiti območja NATURA 2000 in jih tudi ustrezno ohranjati[34].  

Del občine Makole (41,2% površine občine ali 1522 ha) leži na območju Nature 2000 (Boč-
Haloze-Donačka gora/koda: SI3000118 in Dravinjska dolina/koda: SI5000005).  

Bogata naravna dediščina je evidentirana, s prostorskimi dokumenti pa je določen režim 
varovanja. Pripraviti je potrebno dodatne programe osveščanja in obveščanja prebivalcev o 
pomenu naravne dediščine in gospodarjenja z njo, skladno s tem, pa tudi jasno opredeliti naloge, 
UGODNOSTI in odgovornosti upravljavcev.  

Naloga 5.: Varovanje/varstvo netopirjev 

Netopirji so v Sloveniji zakonsko zavarovane živali, zato je za delo z njimi potrebno imeti 
posebno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor. Bistvene stvari določene v pravnih predpisih 
določajo, da netopirjev ne smemo zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, 
loviti, ujeti, zadrževati v ujetništvu, vznemirjati ali z njimi trgovati. Prav tako se ne sme 
poškodovati in uničevati njihovih življenjskih prostorov (zatočišč). Za vsako kršitev so 
predvidene visoke kazni. 

Občina Makole bo skupaj z Občino Poljčane pripravila vso potrebno dokumentacijo in 
izvedla ukrepe za zaščito življenjskega prostora netopirjev (jama Belojača). 
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5 Gospodarstvo, podjetništvo, kmetijstvo in gozdarstvo 

5.1 Delavnica 

4. DELAVNICA, dne 19. 5. 2010 

TEMA: gospodarstvo in podjetništvo 

 

1. Iskra releji d. d., g. Boštjan Plaznik, direktor  www.iskra-releji.si: 

- problem vodo-oskrbe in nezadostna komunikacija/obveščanje, 

- problem prenočišč višje kategorije na področju stare občine SB  
(na področju štirih novih občin), 

- problem kadra/ni kadra s področja kovinarske stroke; IV., V. stopnja;  
nekdanja Poklicna kovinarska šola Slovenska Bistrica je bila odlična! 

1. Štatenberg; problem privatne lastnine; ni Štatenberga/ni razvoja; preveč so se opirali (se 
opirajo) na dvorec Štatenberg kot ciljno destinacijo, kje pa se zaradi privatne lastnine nič ne 
more narediti. Lastniki so voljni prodati ta dvorec, a kdo ga bi(bo) kupil? V plan se (tudi na 
področju turizma) vnese, da je plan: postati lastnik Štatenberga. Obstaja več poti: lastni 
odkup/konzorcij ali odkup države in predaja v upravljanje občini Makole. 

2. Opifex-g. Jože in Andrej ŠTUNF, www.opifex.si; pogovor glede sončnih elektrarn; trenutno 
so zagnali (imajo v obratovanju) elektrarno moči 50kW, načrtujejo še 2x50kW, imajo 
zemljišča, potreba po spremembi namembnosti; predlog-stari vinogradi na sončnih legah-v 
elektrarne. Komentar prisotnih: pustimo vinograd kot vinograd; obstajajo še druga 
»zaraščena« področja. 

3. Info točka v bližnji gostilni na naslovu Makole 36;  

a.) tripartitni sistem:  
Občina Makole - naročnik,  
Gostilna Lesjak - info točka, 
RIC/TIC SB - izdelava projekta + »know how«! 

b.) sistem: Občina Makole, Gostilna Lesjak:  
Kdo pa bi v tem primeru skrbel za povezave, »know how« …? 
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5.2 Gospodarstvo in podjetništvo 

5.2.1 Analiza stanja 

Po podatkih AJPES (3/2010) je v Poslovnem registru R. Slovenije na območju občine 
Makole registriranih 109 poslovnih subjektov (15 gospodarskih družb, 56 samostojnih 
podjetnikov, 25 društev in ostali). Število delovno aktivnega prebivalstva znaša 309, od tega je 
105 samozaposlenih oseb (od tega 55 oseb samozaposlenih oseb na kmetijah; vir.: SURS, 
2010M03).  

Razvojne prednosti občine so naravni potenciali in gospodarski razvoj, ki temelji na bogati 
naravni in kulturni dediščini. V smernicah razvoja, ki jih je sprejel občinski svet je navedeno, da 
se bo »Občina Makole razvijala kot odprto, prebivalcem in obiskovalcem atraktivno območje, ki 
bo s skrbnim odnosom do okolja, varovanjem naravne in kulturne dediščine, ter ob hkratnem 
razvoju komunalne, prometne in gospodarske javne infrastrukture ustvarila: 

- pogoje za uravnotežen in trajnostni razvoj malega gospodarstva, obrti in trgovine ter 
uravnotežen razvoj kmetijstva, turizma in storitvenih dejavnosti[25], 

- pogoje, ki bodo privabili investitorje za ureditev dvorca Štatenberg v turistično destinacijo 
z visoko kakovostno ponudbo, kar bo lahko predstavljalo jedro razvoja turistične ponudbe 
celotne občine Makole, 

Razvoj podeželja je le eden od elementov trajnostnega razvoja določenega območja. 
Vklopiti se mora v trajnostni regionalni razvoj in prispevati k razvoju gospodarstva, turizma, 
človeških virov in okolja. Le sinergija vseh delov (komponent) razvoja lahko prispeva k 
celovitemu razvoju območja[26]. 

Povečati je potrebno sodelovanje med obstoječimi podjetji, samostojnimi podjetniki in 
občinsko upravo, vzpostaviti kakovostno podporno okolje in pripraviti programe za preprečitev 
odseljevanja delovne sile na širšem območju občine. 

Iz navedenega je razvidno, da je nadaljnji razvoj občine Makole tesno povezan prav z 
razvojem podeželja, podeželje pa se v zadnjih letih sooča s številnimi izzivi, ki se v veliki meri 
nanašajo na kvaliteto življenja. Iz razprav na temo podeželje - skupni življenjski prostor, izhaja 
jasna želja prebivalstva, da je potrebno ohraniti naravno in kulturno dediščino a (in) hkrati 
omogočiti kakovostno življenje prebivalstvu na podeželju[22].  

Več o načrtovanem razvoju podeželja je zapisano v »Lokalni razvojni strategiji lokalne 
akcijske skupine Zadruga LAS dobro za nas« [22]. V pričujočem dokumentu je natančen 
posnetek stanja na območju Zadruge LAS in razvojni načrt, zasnovan na potrebah in 
pričakovanjih prebivalcev, ki so aktivno pristopili k njegovi izdelavi. Izhaja iz predpostavke, da 
je podeželje skupni življenjski prostor, ki ga na eni strani želimo ohraniti a hkrati izboljšati. 
Pomembno je medsebojno povezovanje nosilcev lokalnega razvoja, aktivno in učinkovito 
sodelovanje z upravno enoto, pristojnimi inšpekcijskimi službami, regionalno razvojno agencijo 
in drugimi strokovnimi ter podpornimi institucijami. 

V smernicah razvoja, ki jih je sprejel občinski svet Občine Makole je navedeno, da temelji 
jedro razvoja turistične ponudbe celotne občine Makole na revitalizaciji dvorca Štatenberg. 
Dvorec Štatenberg predstavlja privatno lastnino in določilo o nedotakljivosti privatne lastnine je 
temeljna ustavna kategorija. Sedanji lastniki niso pripravljeni za nadaljnja vlaganja v ta objekt 
(projekt), so ga pa pripravljeni prodati. Občina bi morala pripraviti različne možne scenarije in 
pričeti z aktivnostmi za nakup dvorca Štatenberg. Pri tem bi se lahko povezala (morala povezati) 
s sosednjimi (mejnimi) občinami (Poljčanami, Slovensko Bistrico, Rogaško Slatino in 
Majšperkom) ali vsaj z občinama Poljčane in Slovenska Bistrica. 
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5.2.2 Vizija 

Z inovativnostjo in znanjem podprt in v povezavi s sosednjimi občinami trajno uravnotežen 
razvoj na kmetijstvu in turizmu temelječe podeželske občine. 

5.2.3 Razvojne usmeritve in cilji 

Z dolgoročno naravnano vizijo želi območje doseči naslednje splošne razvojne cilje[več: 22]: 

- zagotavljati kakovostna in dohodkovno zanimiva delovna mesta ter povečati rast 
zaposlovanja (odpiranje novih možnosti), 

- ohranjanje že delujočih podjetij in spodbujanje nastajanja novih, z razvojno strategijo 
usklajenih podjetij 

- izboljšati inovacijsko dejavnost in pospešiti rast obstoječih tehnoloških podjetij ter razširiti 
mrežo registriranih raziskovalcev, 

- vzpostaviti primerne institucionalne mreže podpornih institucij znanja, razvoja in 
svetovanja (nudenje »ta prave« podjetniške in svetovalne podpore podjetnikom - RIC),  

- skupno delovanje javne in zasebne sfere (vzpostavitev ustreznih povezav), 

- zagotoviti primerno infrastrukturno opremljenost občine/podeželja, 

- preprečiti zaraščanje/zagotoviti prostorske možnosti za nadaljnji razvoj gospodarskih 
dejavnosti; (na ustreznih portalih predstaviti in ponuditi možnosti za revitalizacijo 
podeželja), 

- dvigniti konkurenčnost, posodobiti in prestrukturirati kmetijstvo in gozdarstvo (npr. večji 
pomen na zelenjadarstvu), 

- tržiti lastno proizvodnjo in izdelke na domačem in tujih, netradicionalnih trgih in s tem tudi 
povezati ponudnike in zagotoviti uspešno trženje tipičnih pridelkov in produktov podeželja,  

- obnavljati in razvijati kulturno dediščino, zaščititi in ohraniti ljudsko izročilo. 

5.2.4 Vsebina programa 

Z uresničevanjem navedenih ciljev je (bo) možna dolgoročno:[26] 

- ohranitev območja poseljenega,  

- ohranitev »trške prvine«, mnogofunkcionalnost kmetijstva in podeželja, 

- povečanje konkurenčne sposobnosti podeželskih ekonomij, 

- povečanje kakovosti življenja na podeželju in  

- zagotovitev prepoznavnosti občine. 

Naloga 1.:  Vzpodbujanje nastajanja novih podjetij 

Mala podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva. Predstavljajo 99 % vseh podjetij. So 
glavni vir zaposlovanja in okolje za rojevanje poslovnih idej. Mala podjetja so najbolj občutljiva 
na spremembe v poslovnem okolju. Prva so, ki občutijo breme birokracije in prva reagirajo na 
pobude za njeno zmanjševanje ter nagrajujejo uspeh[41]. 

Za uspešen razvoj občine je ena od prednostnih nalog pospešeno spodbujanje razvoja in rasti 
novih malih podjetij (skladno s strategijo razvoja občine).  
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Naloga 2.:  Nadaljnji razvoj obstoječih podjetij in samostojnih podjetnikov 

Obstoječim podjetjem in samostojnim podjetnikom je pri njihovem nadaljnjem razvoju 
potrebno pomagati z vzpostavitvijo, predstavitvijo in uvajanjem različnih podpornih 
mehanizmov. Z izobraževanji, z razvojem informacijskih mrež in z organizacijo medsebojnega 
povezovanja (sodelovanja) med podjetniki je potrebno vzpodbuditi gospodarsko odprtost in 
močnejše povezovanje na razširjeni lokalni ravni ob hkratnem enotnem nastopu na slovenskem 
trgu in širše. 

Različne oblike vzpodbud in storitev, ki so že na voljo je potrebno uporabnikom in vsem 
potencialnim uporabnikom ponovno in podrobneje predstaviti (VEM točke, vavčersko 
svetovanje, sofinanciranje nakupa tehnološke opreme, možnosti vključevanja v podjetniški 
inkubator v regiji in druge). 

Izboljšati je potrebno inovacijsko dejavnost, pospešiti rast obstoječega tehnološkega podjetja 
in v sodelovanju s tem podjetjem in posamezniki, ki se ukvarjajo z raziskovalno dejavnostjo, 
ustanoviti in po možnosti tudi razširiti mrežo registriranih raziskovalcev. 

Naloga 3.:  Uvajanje novih izobraževalnih programov 

Skladno s kadrovskimi potrebami gospodarskih subjektov v občini in regiji je potrebno težiti 
k uravnoteženi ponudbi ustrezno izobraženih kadrov. Del tega se da doseči skozi učinkovit in s 
prakso povezan sistem poklicnega izobraževanja (kovinarska stroka, delavnica 19. 5. 2010), 
vzpostavljanja infrastrukture in možnosti za dopolnilna, neformalna izobraževanja. Slednje velja 
predvsem za področje gostinstva in turizma. 

Z vključevanjem v štipendijske sheme je možno zagotoviti uravnoteženost potreb s ponudbo 
novih kadrov, istočasno pa zagotavljati možnost mladim, da ostanejo in delajo v domačem 
okolju. 

Naloga 4.:  Uveljavljanje t.i. »Socialne ekonomije« 

Socialna ekonomija ponuja nove možnosti za inovativno zaposlovanje ranljivih ciljnih 
skupin na trgu dela. Družbeni in okoljski problemi predstavljajo velik izziv za organizacije 
tretjega sektorja oziroma za tako imenovana socialna podjetja. S temi problemi bi se moral ta 
sektor, z roko v roki, soočati v sodelovanju z državo, gospodarstvom in civilno družbo. V 
državah zahodnega sveta se socialna ekonomija vse bolj povezuje s konceptom družbene 
odgovornosti in uravnoteženega razvoja[14]. 

Čeprav dejanska oz. jasna enotna definicija socialne ekonomije in socialnega podjetništva ne 
obstaja je splošno sprejeto, da termin pokriva spekter organizacij, ki niso niti del javnega niti 
zasebnega sektorja. Gre za neko srednjo pot, ki se večinoma zanaša na inovativna partnerstva in 
kreativne tehnike upravljanja (managementa), ki organizacijam v socialni ekonomiji omogočajo, 
da lahko delujejo v širokem okviru državne zakonodaje in fiskalnih struktur[14]. 

Prav zaradi svoje specifičnosti je na Občini Makole potrebno sprejeti vse potrebno za 
podporo in zagon podjetij t.i. socialne ekonomije oz. za »spekter organizacij, ki niso niti del 
javnega niti zasebnega sektorja«. 

Naloga 5.:  Uveljavljanje t.i. »Družbeno odgovornega podjetništva« 

Pri »Družbeno odgovornem podjetništvu« (DOP-u) gre za aktivnosti in delovanje do ravni, 
ki so jo podjetja zmožna uvesti, ne pa za nekaj, kar morajo napraviti. Gre za priložnosti, ne pa za 
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obveznosti ali uvajanje novih pravil. Skratka, gre za načine, kako z intenzivnejšim ukvarjanjem z 
nekaterimi družbenimi in okoljskimi vidiki svojega poslovanja dodati vrednost svojemu 
podjetju[13]. 

Evropski komisiji je delovna definicija družbene odgovornosti podjetij (DOP) »koncept, po 
katerem podjetja v svoje poslovno delovanje in svoje odnose z zainteresiranimi udeleženci 
prostovoljno vključujejo družbeno in okoljsko skrb [13]«. 

Naloga 6.:  Pospeševanje uporabe zunanjih virov oz. t.i. »Outsourcinga« 

Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja, ki jih je pospešil razvoj informacijske tehnologije 
in zaradi specifike zaposlovanja na območju občine Makole lahko »notranje« (lastno) izvajanje 
nekaterih dejavnosti postane dražje od »zunanjega« (z uporabo »outsourcing-a«). Izraz 
»outsourcing« izvira iz ameriške angleščine, je skovanka iz besedne zveze »outside resource 
using«, kar pomeni uporabo zunanjih virov (najem zunanje delovne sile) tako v kmetijstvu in 
podjetjih, kakor tudi v javni upravi.  

»Outsourcing« je tema, ki je »načeloma« zelo aktualna, še posebno v podjetjih, kjer se 
srečujejo s problematiko zniževanja stroškov in s pomanjkanjem kadra. Zunanje izvajanje 
različnih podpornih dejavnosti lahko pripomore (ni pa nujno) k stroškovni razbremenitvi[16]. 
Dodati je potrebno, da se podjetja in javna uprava zaradi neizkušenosti in nezaupanja redkeje 
poslužujejo te oblike zaposlovanja. 

Naloga 7.:  Zagotoviti primerno infrastrukturno opremljenost 

Enakomernejšo dostopnostjo do dobrin skupnega pomena in do znanja s pomočjo sodobne 
infrastrukture (komunalna, okoljska, telekomunikacijska), kar pomeni izboljševanje ravni 
splošne izobrazbe in poklicnih posebnosti, zagotavljanje minimalnih standardov dostopa do 
srednjih in visokih šol ter razvojno-inovacijskih centrov [23].  

Prenos človeških tokov, dobrin in informacij teži h koncentraciji in polarizaciji. Zato se 
nevarno oblikujejo obsežna marginalna območja. Ne zadošča več le izgradnja prometne in 
informacijske infrastrukture. V novih pogojih je za učinkovito izboljševanje podeželskih območij 
poleg prisotne infrastrukture potrebno še načrtno in koordinirano razmeščanje javnih 
(izobraževalnih, raziskovalnih, kulturnih, zdravstvenih …) služb in preostale gospodarske 
infrastrukture[23]. 

Z stalnim izboljševanjem povezav in diverzifikacijo podeželskih območij je potrebno 
zagotoviti prostorske možnosti za nadaljnji razvoj kmetijstva in gospodarskih dejavnosti ter 
aktivneje sodelovati pri revitalizaciji podeželja. (primer: na ustreznih informacijskih portalih 
predstaviti možnosti nakupa kmetijskih zemljišč, komunalno opremljenih zemljišč in predstaviti 
smernice in možnosti nadaljnjega razvoja manjših kmetij). 

Naloga 8.:  Razno 

Sicer se nekako vsebinsko »ne ujema«, a je potrebno na območju občine ohraniti in nadalje 
razvijati volonterstvo (delovno prostovoljstvo) ter »delovne akcije«. Res je, da je prihodnost v 
visokih tehnologijah, a človek je družabno bitje; poleg znanja je za nadaljnji razvoj potrebno tudi 
medsebojno druženje. Druženje lahko poteka preko različnih projektov, ki so lahko povsem 
socialne narave (festival Forma Viva), tehnično-tehnološke narave ali kot pomoč pri različnih 
akcijah (npr. pomoč pri urejanju okolja). 
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5.3 Kmetijstvo in gozdarstvo 

5.3.1 Analiza stanja 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta pomembni gospodarski panogi v občini Makole, ki 
zagotavljata številna delovna mesta (neposredno in posredno), predvsem pa ti panogi v veliki 
meri blažita socialno stisko občank in občanov občine Makole Njuna vloga se kaže tako v 
pridelavi hrane, koriščenju energetskih virov, kot tudi v ohranjanju kulturne krajine.  

Kmetijstvo se sooča s problemom nizke produktivnosti in s procesi prestrukturiranja. Vzroki 
nizke produktivnosti kmetijstva so zlasti v slabi zemljiški in posestni strukturi (razdrobljenost), 
nizki stopnji profesionalizacije ter razmeroma nizki delovni intenzivnosti in še bi lahko naštevali. 
Splošni trend zmanjševanja števila kmetij ob hkratni zmerni koncentraciji kmetijske proizvodnje 
(pada število manjših kmetij, raste število večjih kmetij) je viden tudi na področju občine 
Makole, pri čemer imamo tukaj še dodaten pojav opustitve in zaraščanja kmetijskih površin. 

Kljub obstoju številnih strokovnih služb v lokalnem okolju na področju pospeševanja 
razvoja kmetijstva in gozdarstva je stopnja informiranosti in usposobljenosti na podeželju še 
zmeraj nezadostna. Razlog so številne nove informacije in nova znanja, ki jih je težko brez 
ustrezno razvite infrastrukture pravočasno posredovati in uvajati v vsakodnevne prakse. Zato je 
potrebno na tem področju pripraviti celovit poglobljen pristop programov podpornega okolja za 
nosilce kmetijskih gospodarstev.  

Konkurenčnost se lahko zagotavlja le skozi podjetniški pristop, tako z vidika upravljanja 
kmetij in razvoja različnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah kot tudi z vidika razvoja 
nekmetijskih dejavnosti na podeželju. Na področju Makol je nekoč že bilo mnogo malih 
obrtnikov (čevljarjev, tesarjev, lončarjev, …). Podeželje še vedno ponuja vrsto poslovnih 
priložnosti v kmetijstvu (in predvsem gozdarstvu, lesarstvu, oglarstvu) in v dejavnostih izven 
kmetijstva, ki prispevajo k razvoju novih delovnih mest na podlagi izrabe endogenih virov 
podeželja.  

Več o načrtovanem razvoju podeželja je zapisano v »Lokalni razvojni strategiji lokalne 
akcijske skupine Zadruga LAS dobro za nas« [22]. V pričujočem dokumentu je natančen 
posnetek stanja na območju LAS in razvojni načrt, zasnovan na potrebah in pričakovanjih 
prebivalcev, ki so aktivno pristopili k njegovi izdelavi. Izhaja iz predpostavke, da je podeželje 
skupni življenjski prostor, ki ga na eni strani želimo ohraniti a hkrati izboljšati. Pomembno je 
medsebojno povezovanje nosilcev lokalnega razvoja, aktivno in učinkovito sodelovanje z 
upravno enoto, pristojnimi inšpekcijskimi službami, regionalno razvojno agencijo in drugimi 
strokovnimi ter podpornimi institucijami. 

5.3.2 Vizija 

Na znanju temelječe, prostorsko zaokrožene (izvedene komasacije) in tržno usmerjene 
družinske kmetije, usklajene z vidiki trajno uravnoteženega razvoja. 

5.3.3 Razvojne usmeritve in cilji 

Osnovni operativni-strateški cilj je »Razvoj gospodarstva in identitete podeželja«. Z 
dolgoročno naravnano vizijo se želi na območju doseči naslednje splošne razvojne cilje: 

- dvig znanj, informiranosti in usposobljenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev, 

- prostorsko zaokrožena kmetijska gospodarstva (izvedena komasacija), 

- spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva (predvsem zelenjadarstva), 

- izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva (zboljšanje konkurenčnosti kmetijstva 
ter zmanjšanje nevarnosti iz(od)seljevanja[22]), 
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- dvig konkurenčnosti, posodobitev in prestrukturiranje kmetijstva,  

- določitev pridelkov in izdelkov (vrsto pridelkov in produktov) TIPIČNIH za to podeželsko 
področje (območje), 

- trženje lastne proizvodnje in izdelkov na domačem in tujih trgih in zato tudi 

- povezovanje ponudnikov in zagotavljanje uspešnega trženja za to področje tipičnih 
pridelkov in izdelkov. 

Naloga 1.:  Usposabljanje in krepitev človeškega potenciala 

Vseživljenjsko učenje je sestavni del sistema izobraževanja in učenja. Znanje, ki si ga 
posameznik pridobi v času otroštva in odraščanja, danes ne zadošča več. Pridobljeno znanje je 
potrebno izpopolnjevati in nadgrajevati. Potrebno je ustvariti odprto učno okolje, ki bo 
omogočalo dostop do različnih oblik vseživljenjskega učenja in hkrati vzpostaviti učinkovito 
podporno okolje. Razširiti je treba aktivnosti na področju: svetovanja pri EU-razpisih, pri 
pripravi kvalitetnih poslovnih in investicijskih programov ter na področju strokovnega 
svetovanja.  

Večjo usposobljenost, informiranost nosilcev kmetijske dejavnosti, se bo doseglo z:  

- izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem, 

- usposabljanjem in informiranjem, 

- kvalitetnim in celovitim svetovanjem, 

- prenosom primerov dobrih praks. 

Naloga 2.:  Prostorsko zaokrožena kmetijska gospodarstva (izvedena komasacija), 

Komasacija je upravni postopek, s katerim se zemljišča na določenem območju zložijo in 
ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča.  

V kolikor bo obstajal interes (zelo malo je velikih kmetij) bo Občina Makole kandidirala na 
možne razpise (npr. na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) za izvedbo komasacije 
na kmetijskih površinah na svojem območju in tako pridobila del nepovratnih sredstev.  

Naloga 3.:  Spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva  

Ekološko kmetijstvo v Sloveniji predstavlja pomembno tržno nišo. Obseg ekološkega 
kmetijstva in prometa z eko-živili povsod po svetu, še predvsem v Evropi, nenehno narašča. V 
Sloveniji trenutno povpraševanje po ekoloških pridelkih presega ponudbo.  

Tržne poti za ekološke pridelke in proizvode do ciljnih uporabnikov bo potrebno še razviti 
(vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice itd.). Poleg vzpostavitve ustreznega trženja bo potrebno 
spodbujati vzpostavitev in povečanje proizvodnje, ki bo zadovoljila povpraševanje. Neizkoriščen 
potencial predstavlja ekološko kmetijstvo v navezavi s turizmom. 

Zanimanje kupcev za ekološke proizvode iz leta v leto narašča. Kaže se potreba po: večjih 
količinah pridelkov, organiziranem nastopanju na tržišču, osveščanjem potrošnikov in tudi 
pridelovalcev. V pridelavi prevladuje živinoreja, čeprav je povpraševanje potrošnikov največje 
po svežih vrtninah, sadju in nemesnih predelanih živilih (mlevski in mlečni izdelki)[. Zaradi 
navedenega je smiselno: spodbujati proizvodnjo raznovrstnih ekoloških proizvodov (siri, jajca, 
mleko, zelenjava, sadje in drugo), povezovanje in organiziranje tržnih pridelovalcev ekoloških 
kmetijskih proizvodov in eko-živil ter vzpostavljanje navezave s turizmom.  

Kljub objektivnim pogojem ima območje občine malo prepoznavnih izdelkov ali pridelkov, 
ki bi imeli skupne tržne temelje na zaščitenih blagovnih znamkah.  
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Naloga 4.:  Izboljšanje konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva 

Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva se lahko doseže z: 

- razvojem kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti (na kmetijah) 
(npr. tradicionalno in moderno oglarstvo), 

- uvajanjem novih proizvodov in storitev, 

- dvigom in nadzorom nivoja kvalitete: pridelave, predelave, izdelave in storitev, 

- vključevanjem proizvodov v sheme kakovosti hrane, 

- izgradnjo skupnih predelovalnih obratov (npr. za: sadje, meso, mleko, zelišča ...). 

Naloga 5.:  Pridelki in izdelki TIPIČNI za to podeželsko območje (področje)  

Ponovno lahko zapišemo, da predstavlja »ekološko kmetijstvo v Sloveniji pomembno tržno 
nišo«. Izbrati in predstaviti je potrebno tipične pridelke in izdelke, ki so pomembni za 
razpoznavnost celotnega področja (območja). Pridelki in izdelki so lahko razdeljeni v širše 
skupine in sicer: vinogradništvo in vinarstvo, sadjarstvo, zelenjadarstvo, manj meso in mleko, 
mogoče zeliščarstvo in vsekakor priprava tipičnih domačih jedi. Potrebno bo pripraviti (ga 
izdelati in ga tudi prijaviti na razpise) projekt, ki bo obsegal[27]: 

- izdelavo strategij ohranitve in razvoja tipičnih kmetijskih pridelkov, izdelkov, pijač (npr. 
šmarnica*) in domačih jedi, 

- izdelavo tehnologij pridelave in predelave izbranih tipičnih pridelkov in izdelkov, 

- izvedbo izobraževanj in pripravo publikacij in ostalega informacijskega gradiva o tipičnih 
kmetijskih pridelkih in izdelkih območja,  

- organizacijo in izvedbo strokovnih posvetov. 

Naloga 6.:  Povezovanje in organizirano trženje 

Za večjo prepoznavnost in uveljavljanje izdelkov ter storitev je v skladu z dogovorom na 
ravni ponudnikov potrebno oblikovati lastne blagovne znamke. Prav te bodo doprinesle k 
prepoznavnosti  ljudi in kraja, na trgu pa zagotovilo, da se ti izdelki razlikujejo od izdelkov za 
množično proizvodnjo. Potrebna bodo dodatna prizadevanja k močnejšemu povezovanju, 
enotnemu nastopu na trgu in bolj organiziranemu trženju. Navedeno predstavlja ključ do 
povečane prodaje in tudi večje prepoznavnosti izdelkov, storitev in kraja (območja). Našteto 
bodo dosegli z: 

- medsebojnim povezovanjem pridelovalcev, predelovalcev in proizvajalcev za skupen 
nastop na trgu, 

- oblikovanjem skupnih blagovnih znamk, 

- organiziranim trženjem in zagotavljanjem ustrezne infrastrukture. 

Naloga 7.:  Tržnica 

Vzpostavitev prostora za občasno prodajo kmetijskih pridelkov in drugih proizvodov 
podeželja z vključitvijo ekološke tržnice. Potrebne aktivnosti: 

- nakup stojnic in dogovor za prostor ter dogovor o upravljanju, 

- promocija za pridobitev prodajalcev in kupcev (izdelava brošure in spletne strani izdelkov 
za direktno prodajo s kmetij[30]. 

*potrebno bo lobiranje za spremembo zakona, saj zakon določa, da vina samorodnic (kot je tudi šmarnica/šmarjak) ne smejo v 
javno prodajo, temveč lahko zadovoljujejo le domače potrebe. Poljuden članek na temo šmarnice: povezava. Na vzhodu Avstrije 
prav vino z nazivom uhudler (šmarnica ;-)  pridobiva na popularnosti (preverba potrebna!!!). 
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6 Turizem 

6.1 Delavnica 

2. DELAVNICA, dne 4. 2. 2010 

TEMA: turizem 

 

POSLOVNI MODELI 
 
1. VINOGRADNIŠKA KLET (ZIDANICA): 

Ključni viri: tradicija, lokacija kleti. 

Partnerji: družina, prijatelji. 

Ključna opravila: kvaliteta pridelka, kvaliteta vina, 
prijaznost. 

Vrednostna ponudba: dostop do zidanice, urejenost 
prostora, gostoljubnost, hrana s kmetije, 
prenočišča. 

Odnosi z odjemalci: darila, gostoljubnost, 
preprostost. 

Distribucijski kanali: brošure, razglednice, prijatelji, 
sejmi, prireditve, druženja, spletne strani, oglasne 
table, TIC. 

Struktura odjemalcev: turisti, domačini, poslovneži. 

Stroški: fitofarmacevtska sredstva, stroji, popravila, 
prenova kleti. 

Prihodki: prodaja vina in domačih izdelkov 
(pridelkov). 

 

2. KUHANJE APNA: 

Ključni viri: tradicionalna opravila, kuhanje apna iz 
apnenca, znanje, izkušnje iz opravljanja dela. 

Partnerji: partner, ki v svojem širšem programu nudi 
ogled kuhanja apna npr. vlakec, enkrat letno. 

Ključna opravila: obnova, informiranje o možnosti 
sodelovanja in (ali) ogleda, nabava materialov 
(kamenje, les). 

Vrednostna ponudba: ohranjanje tradicije, 
podajanja znanja o tradicionalnem opravilu 
(kuhanje apna). 

Odnosi z odjemalci: ohranjanje osebnega stika. 

Distribucijski kanali: razglednice, spletna stran, ob 
dogodku oglaševanje po radiu, letaki, TIC. 

Struktura odjemalcev: dijaki, študentje, turisti, ki 
jih zanima ohranjanje tradicionalnih opravil in s 
tem kulturne dediščine. 

Stroški: stroški dela (priprave), stroški izvedbe, 
stroški kuriva (odpadni les?). 

Prihodki: posredni (prodaja vina in kulinaričnih 
dobrot), neposredni (prodaja apna; pripravljeno na 
tradicionalen način ... za posipanje vrtov, za zaščito 
dreves, za ...). 

 

Opombe: 

- Kako pa je s postavljanjem apnenice?, 
- Traja 3-5 dni, ... zamudno, več na www.dlib.si, 
- slike na: http://www.beljenje.com/html/03_kuhanje_0.html, 
- Mogoča izvedba ob kakšnem prazniku ali 

tedenskem taboru »kuhanje apna« na osnovi 
»ukaželjnih« posameznikov/prostovoljcev! 

 

3. TURIZEM NA KMETIJI: 

Ključni viri: naravno okolje, pristna domača 
(kulinarična) ponudba, možnost rekreacije 
(pohodništvo, kolesarjenje), domače živali, ribnik, 
stari mlin, geografska lega. 

Partnerji: ponudniki domačih pri(iz)delkov, 
turistične agencije, partnerji, ki v okolici nudijo 
možnost, npr. tradicionalnih opravil, … 

Ključna opravila: vzdrževanje in urejanje okolja, 
kuhanje, priprava jedi, izdelkov, promocija 
turizma. 

Vrednostna ponudba: izbrana domača hrana, 
pristna narava, dodatna ponudba (možnost ogleda 
(in sodelovanja) tradicionalnih opravil, 
pohodništvo …). 

Odnosi z odjemalci: voščilnice za novo leto, 
voščilnice za rojstni dan pri tistih odjemalcih pri 
katerih smo dobili podatke. 

Distribucijski kanali: splet, razglednice, brošure, 
TIC. 

Struktura odjemalcev: mlade družine, turisti, ki 
cenijo pristno naravo, sindikalne skupine, podjetja, 
ki pošiljajo zaposlene na izobraževanje. 

Stroški: stroški ureditve sob, apartmajev, skupnih 
prostorov, prostorov za kampiranje, stroški 
promocije, stroški vzdrževanja, ... 

Prihodki: posredni (pomoč pri kmečkih opravilih, 
sklepanje poznanstev, ...) in neposredni 
(sobodajalstvo, prodaja hrane in pijače). 

 

4. KAVKLERJEVA KLET: 

Ključni viri: arhitektura, velikost, tradicija, lokacija. 

Partnerji: društva, šole individualni gostje, turistične 
agencije, hoteli. 

 

Ključna opravila: pridelava vina, predelava mesnih 
izdelkov, peka kruha, pridelava kisa in jabolčnega 
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soka. 

Vrednostna ponudba: prenočitvene kapacitete, 
domačnost, odkritost, poštenost, poslušnost, 
prijaznost, kakovost. 

Odnosi z odjemalci: korektnost, kvaliteta, 
prijaznost, domačnost. 

Distribucijski kanali: direktni stiki, prijatelji, splet, 
TIC. 

Struktura odjemalcev: društva, skupine, 
posamezniki, sindikati, podjetja, šole, mladi ... 

Stroški: investicija objekta, fitofarmacevtska 
sredstva, derivati, stroji. 

Prihodki: dobra kvaliteta se dobro plača. 

 

5. APARTMAJI V ZIDANICAH  
se navezuje pod točko 1.; poenotenje: 

Ključni viri: oddaja apartmajev v zidanicah, možnost 
sprehodov po naravi (Boč, Donačka Gora, ...), 
ogled skulptur Forma Vive, avtohtona arhitekturna 
dediščina in pristna/deloma neokrnjena narava. 

Partnerji: turistične agencije (zaradi tradicije in 
specializacije), osredotočenje na ciljno skupino. 

Ključna opravila: priprava objekta po sanitarnih 
normah, dovoljenje za obratovanje. 

Vrednostna ponudba: prenočitvene kapacitete, 
domačnost, kakovost. 

Odnosi z odjemalci: lastnik bi bil servis za 
obiskovalca, v smislu predlogov in organizacije 
ogledov zanimivosti. 

Distribucijski kanali: turistične agencije, splet, 
pisna sporočila, mediji, letaki, vizitke, TIC. 

Struktura odjemalcev: ciljna skupina: srednja oz. 
starejša generacija, ki potrebuje mir in sprostitev v 
naravi, (NI NUJNO ... mladi, ki iščejo pristne 
vinograde in zidanice (primer Islandija). 

Stroški: adaptacija objekta, stroški promocije. 

Prihodki: dnevni najem apartmaja; prodaja vina, 
prodaja hrane (sveže pečen kruh in drobno pecivo, 
domači narezek ...). 

Opozorilo: za uporabo objekta v turistične namene 
(za prenočišča, sobodajalstvo) mora imeti tak 
objekt uporabno dovoljenje za stanovanjsko 
namembnost (PPT), za objekte starejše od dne 
31.12.1967, ki nimajo uporabnega dovoljenja in so 
se uporabljali za stanovanje ter se njihova 
namembnost ni spremenila do danes, je potrebno 
pridobiti potrdilo, s katerim se šteje, da je objekt 
grajen v skladu z ZGO in ima uporabno dovoljenje. 

 

6. TURISTIČNI VLAK »MAKOLČAN«: 

Ključni viri: ponudba prevoza do 50 potnikov, vlak 
je možno uporabiti kot predmet za svojo promocijo 
in promocijo drugih, dostopnost je večja kot s 
kakšnim drugim prevoznim sredstvom (avtobus). 

Partnerji: doseči povezavo in sodelovanje z vsemi 

akterji na področju kulture, kmetijstva in 
vinogradništva: turističnimi društvi, festivalom 
Forma Viva in občino kot najmočnejšo partnerico. 

Ključna opravila: prevoz potnikov, strokovno 
vodenje, ponudba hrane, pijače in napitkov iz 
zelišč, možnost jahanja (odrasli in otroci). 

Vrednostna ponudba: cenovna dostopnost, 
primerna ponudba, zagotovljena varnost. 

Odnosi z odjemalci: prijaznost, spoštljivost, 
odprtost, kakovostne usluge in izpolnitev 
pričakovanj gostov, učinkovito reševanje nastalih 
problemov. 

Distribucijski kanali: agencije, društva, lastna 
promocija, tiskovine, spletna stran, TIC. 

Struktura odjemalcev: otroci vseh starosti, starejši 
občani, invalidi, agencijski gosti, šole, vrtci … 

Stroški: nakup osnovnega sredstva, amortizacija, 
zavarovanje, vzdrževanje, nakup goriva, stroški 
zaposlenih, marketing, stroški garažiranja …  

Prihodki: vrednost temelji na višini, ki je odvisna od 
ponudbe in povpraševanja. 

 

7. RAZLIČNI PREDLOGI I.: 

Vrednostna ponudba:  

- jama Belojača*, 
- rudnik Šega, 
- gobja juha »BRDA«  

(skupno nabiranje in nato kuhanje), 
- hrana in pijača  

(lokalna kulinarika, izdelki iz krušne peči), 
- avtokamp (ob ribnikih), 
- postajališče za avtodome, 
- konjereja, jahanje, 
- spanje v zidanicah (višja in nižja cenovna 

vrednost), 
- jadralno padalstvo (primerno za šolanje), 
- kongresni turizem (povezava z dvorcem 

Štatenberg), 
- šole (šole v naravi, raziskovalni tabori), 
- ribarjenje, 
- prostori za piknik, 
- kolesarski maraton (Sagadinova domačija), 
- prireditve (Forma Viva, Kristusov pasijon, razstava 

stare kmečke mehanizacije, postavitev klopotca, 
ličkanje koruze …). 

Distribucijski kanali: 

- razglednice, 
- splet, 
- informacijska tabla v naselju Makole z označenimi 

zidanicami, 
- informacijske table za avtodome »Pridi na moje 

dvorišče«, »Dobrodošli pri nas doma«, 
- informacijske table »Pečemo domači kruh«, 

»Pečemo drobno pecivo« 
- Letni program prireditev (v pisni obliki) npr. 

tekmovanja v ribištvu, dan pečenega vola, dan 
gobje juhe »BRDA« ...). 

Struktura odjemalcev:  
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- turisti z avtodomi, 
- turisti, ki kampirajo, 
- mladi, učenci, študenti, 
- tisti, ki cenijo in iščejo dobro, domačo hrano in 

vino, 
- rekreativci, ljubitelji naravnega okolja,  
- tisti, ki iščejo adrenalinske podvige. 

Ovire (opombe): 

- zakonske (pravnoformalna oblika, HACCP, ...), 
- nekateri menijo, da ni ljudi, ki bi bili pripravljeni 

delati. 

 

8. RAZLIČNI PREDLOGI II.: 

Vrednostna ponudba:  

- Forma Viva, 
- zgodba iz Forma Vive (umetnikova, lahko je 

multivizija), 
- spominki, 

- kamp, 
- kanu (gostilna), 
- tekmovanje v »ARANCAH«, 
- »Žegn«, 
- Andrejev sejem, 
- Rihteričeva noč ?. 

Distribucijski kanali: 

- splet, 
- razglednice. 

Struktura odjemalcev: 

- športniki (splošno), 
- padalci, 
- ribiči, 
- verniki. 

Partnerji: 

- Ptuj, Maribor, Rogaška, 
- TIC Slovenska Bistrica. 

 

*Jama Belojača je zaščitena (netopir; »porodniške kolonije« ... );  
zaradi navedenega je nismo posebej izpostavili kot turistično destinacijo! 

 

6.2 Turizem kot razvojni potencial 

6.2.1 Analiza stanja 

Za turizem na splošno velja, da predstavlja velik razvojni potencial, vendar na območju 
občine Makole v zadnjem desetletju ali dveh na tem področju ni bilo večjih vlaganj in 
intenzivnejšega razvoja. Potrebno je korenito spremeniti odnos do te, v svetu najhitreje 
razvijajoče se, gospodarske panoge ter v prihodnje več pozornosti nameniti celostnemu razvoju 
turizma na celotnem območju občine.  

Določiti je potrebno glavne smernice (aktivni-doživljajski turizem, eno-gastronomski 
turizem) za usmerjenost turizma na področju celotne občine, kakor tudi t.i. vzporedne smernice 
(izobraževanje in razvoj človeških virov, oblikovanje tržno zanimivih, inovativnih in v 
geoturizem usmerjenih turističnih programov ...). 

Pričakuje se, da bosta turizem zdravja in dobrega počutja, ter turizem povezan s kulturno in 
naravno dediščino kot doživljajski turizem, v prihodnosti doživela največjo rast« [2], vendar vsak 
napredek in vsaka rast lahko kaj hitro postane tudi »past«. Z vse lažjim potovanjem po svetu so 
tudi najbolj oddaljena mesta vse bolj dostopna množičnemu turizmu. Poleg pozitivnih, ima to 
tudi številne negativne učinke na lokalno kulturo in okolje. Velja, da »turizem ne sme ogrožati 
kvalitete življenja lokalnega prebivalstva«[2]. 

V občini Makole, je na področju razvoja turizma zaznati razkorak med lokalno skupnostjo in 
podjetniki-akterji na področju turistične dejavnosti. Nadaljnji razvoj turizma mora temeljiti na 
projektnem sodelovanju s sosednjimi občinami (Poljčane, Slov. Bistrica, Majšperk in širše), kot 
tudi na sodelovanju s partnerskimi projekti (javno-zasebno partnerstvo), ki bodo podpirali in 
usmerjali razvoj turizma. 

Razvoj močnega lokalnega partnerstva pa hkrati pomeni tudi prevzemanje odgovornosti za 
razvoj turizma tako s strani turističnih podjetij, podjetnikov kot lokalne skupnosti in civilne 
družbe. Trenutno podjetniki za nezadostni razvoj turizma krivijo lokalno skupnost, a hkrati tudi 
sami bore malo storijo za nadaljnji razvoj in širjenje ponudb svojih storitev.  
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6.2.2 Vizija 

Vizija razvoja turizma opredeljuje usmeritve razvoja turizma v občini, temelji pa na 
prepoznavnosti in konkurenčnosti ponudbe. Turizem v občini bo temeljil na okolju prijaznem, 
trajno uravnoteženem razvoju, oz. na t.i. geoturizmu[19]  

Prihodnost turizma na področju občine Makole je v: aktivnem-doživljajskem turizmu 
(pohodništvo, kolesarstvo, konjeništvo, prosto plezanje, zmajarstvo, balonarstvo, ...) in v eno-
gastronomskem turizmu (npr.: ponudba lokalnih vin, pekovskih izdelkov iz krušne peči in 
druge raznolike avtohtone kulinarične ponudbe, v povezavi s prenočišči različnih cenovnih 
razredov (v zidanicah, na skednjih, na kmetijah ...). 
 

6.2.3 Razvojne usmeritve in cilji 

- Povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo; povezati javni in zasebni 
sektor pri promociji in marketingu turističnih izdelkov, 

- povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih 
(izobraževanje v turizmu), 

- usmeritev v projekt »Turizem za vse«; dograditi in posodobiti objekte turistične 
infrastrukture, pridobiti certifikat »Invalidom prijazno«[18], 

- prilagoditi ponudbo prenočitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu 
turističnemu povpraševanju; (razširiti število prenočitvenih zmogljivosti, zmanjšati 
birokratske ovire …), 

- sofinanciranje projektov s področja turizma (Občina Makole) 

- zgraditi prosto dostopno brezžično internetno omrežje in pospešiti razvoj turistične 
informacijske podpore (TIC točka v povezavi javno-zasebno partnerstvo), 

- razvoj turizma po načelu t.i. geoturizma[19] na osnovi razvoja ponudbe aktivno-
doživljajskega turizma: (pohodništvo, konjeništvo-konjenica, kolesarstvo, izletništvo) in v 
zagotavljanju nadaljnjih razvojnih možnosti in kakovosti bivanja v naravovarstvenih 
območjih (41% ozemlja občine spada pod program Natura 2000), 

- razvoj mednarodnega sodelovanja. 

 

6.2.4 Vsebina programa 

Naloga 1.:  Povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo 

Zagotoviti je potrebno stalen razvoj integralnih turističnih produktov in razviti ustrezno 
marketinško podporo. Poleg tega je potrebno jasno opredeliti: 

- ustanovitev skupine za pospeševanje razvoja turističnih produktov, 

- ustanovitev Turistično informacijskega centra /točke (javno-zasebno partnerstvo, TIC 
Makole kot prostorski del občinski stavbi bližnje gostilne), 

- uvedba spletne ponudbe prodaje turističnih izdelkov in storitev, 

- povezati društva in njihove dejavnosti. 
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Naloga 2.:  Izboljšanje organiziranosti in sodelovanja javnega, zasebnega sektorja in 
nosilcev društvene dejavnosti pri razvoju turistične ponudbe 

Potrebno je izboljšati pretočnost informacij o turistični ponudbi v občini, na območju pod-
regije in regije ter na nacionalni ravni. Potrebno je povezati in izboljšati tudi sodelovanje 
turističnih ponudnikov med sabo. Zagotoviti je treba ustrezno vlogo TIC-a, vzpostaviti mrežo 
lokalnih turističnih vodičev in vodnikov, povezati se s TlC-i v regiji in širše. 

Naloga 3.:  Sooblikovanje regionalne turistične destinacije in njenega managementa 

Management regionalne turistične destinacije je vsestranski strateški pristop za doseganje 
konkurenčnosti turistične destinacije na globalnem trgu, na katerem glavno vlogo predstavljajo 
turisti s svojim povpraševanjem po integralnih turističnih produktih turistične destinacije. Če naj 
bo destinacija turistično tržno usmerjena in vodena, se mora destinacija organizacijsko ustrezno 
oblikovati[2].  

Naloga 4.:  Izobraževanje v turizmu 

Skupaj z, za to usposobljenimi partnerji, je potrebno organizirati tečaje in dodatna 
izobraževanja s področja turizma. Primeri: tečaj peke lokalnih pekovskih izdelkov iz krušnih 
peči, tečaj/izobraževanje na temo »pravila pogostitve« ... 

Naloga 5.:  Izgradnja in posodobitev turistične infrastrukture 

Potrebno je zagotoviti izgradnjo ustrezne infrastrukture, ki bo sledila razvoju integralnih 
turističnih produktov npr.: 

- urediti počivališče(a) za avtodome, 

- urediti manjši avtokamp (najbližji avtokamp je na Ptuju) in ali dodati/razširiti ponudbo za 
t.i. »glamping«. Trend na področju kampiranja je: rast števila avtodomov, povpraševanje 
po stacionarnih šotorih z opremo, povečano povpraševanje po mobilnih hiškah in 
bungalovih in nenazadnje “glamping”. Glamping (glamour + camping) je v svetu vse bolj 
priljubljena oblika kampiranja. Praviloma v naravi, a včasih zadošča (le) nenavadnost. Na 
spletni strani www.goglamping.com je mogoče razbrati, da je to možnost 
kampiranja/prenočevanja v šotorih (jurte, vigvami ali beduinski šotori), ciganskih vozovih, 
starih kombijih, pastirskih zavetiščih … So bodisi samostojna ponudba bodisi del kampov, 
hotelov, penzionov, turističnih kmetij[58], 

- občina Makole-invalidom prijazna turistične destinacija, 

- vzpostaviti mrežo javnih polnilnic za električna vozila, 

- na območju občine (po vaseh in zaselkih) postaviti javno dostopne točke za dostop do pitne 
vode (postaviti vodnjake oz. fontane, pitnike in pipe); prav to pa je tesno povezano z 
razvojem t.i. geoturizma, 

- vzpostaviti mrežo konjeniških poti in t.i. »konjeniških točk«, 

- v sodelovanju z lokalnimi gostinci/ponudniki storitev vzpostaviti t.i. »kolesarske točke« 
(za oddih kolesarja, pregled kolesa in nujno tehnično pomoč), 

- usmerjenost k motociklističnim gostom, z lokalnimi turističnimi društvi (razgledne 
ploščadi, manjša parkirišča ... ) in z gostinci vzpostaviti/urediti t.i. »motoristične točke« 
(bikers point). 
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Naloga 6.:  Dvorec Štatenberg  

Dvorec Štatenberg je potrebno posebej izpostaviti. Potrebno je določiti namembnost dvorca 
kot osrednje turistične točke v Občini Makole, še prej pa je nujna ureditev lastništva. 

V smernicah razvoja, ki jih je sprejel občinski svet OM je navedeno, da temelji jedro 
razvoja turistične ponudbe celotne občine Makole na revitalizaciji dvorca Štatenberg. Dvorec 
Štatenberg predstavlja privatno lastnino in določilo o nedotakljivosti privatne lastnine je 
temeljna ustavna kategorija. Sedanji lastniki niso pripravljeni za nadaljnja vlaganja v ta 
objekt (projekt), so ga pa pripravljeni prodati. Občina bi morala pripraviti različne možne 
scenarije in pričeti z aktivnostmi za nakup dvorca Štatenberg. Pri tem bi se lahko povezala 
(morala povezati) s sosednjimi (mejnimi) občinami (Poljčanami, Slovensko Bistrico, Rogaško 
Slatino in Majšperkom) ali vsaj z občinama Poljčane in Slovenska Bistrica. 

Glede samega nakupa je potrebno poudariti, da mora občina postati vsaj večinski lastnik 
dvorca, da se bo lahko prijavljala na razpise za obnovo kulturne dediščine (v okviru razpisov 
Ministrstva za kulturo ali pa neposredna prijava na EU projekte). Sicer bi se tudi sedanji lastniki 
dvorca lahko prijavljali na omenjene razpise, a za to z njihove strani ni interesa.  

Dogovorjeno je, da se zaradi lastništva objekta, obsežnosti projekta turistične namembnosti 
in v skladu z navodili »stroke« dvorec Štatenberg kot osrednje turistične točke izpusti iz načrta 
razvoja občine Makole. Predlogi za revitalizacijo dvorca Štatenberg bodo po dogovoru podani 
ločeno od načrta razvoja občine Makole. 

Naloga 7.:  Ureditev novih in širitev obstoječih kolesarskih stez, izletniških smeri, 
pohodniških in jahalnih poti  

Zaradi geografskih značilnosti je območje nadvse primerno za kolesarjenje, ježo, izletništvo 
in pohodništvo. Na določenih področjih so te poti že urejene in dobro obiskane, na drugih delih 
območja pa je potrebno le-te še urediti in jih smiselno povezati v skupni produkt[2]. 

Novost bi bili celodnevni vodeni izleti (kolesa, HPV, električni skuterji, kolesa s pomožnim 
motorjem, električna kolesa), ki bi povezovali »najboljše« v matični in sosednjih občinah. 
Predvsem na osrednji poti Forma Vive in na obstoječih vinsko-turističnih cestah bi bilo potrebno 
sestaviti ponudbo izposoje električnih koles ali skuterjev (v svetu je trenutno trend rasti podobnih 
ponudb, vprašanje je le v tehnološki zmogljivosti koles glede na samo razgibanost terena*). 

Naloga 8.:  Uvedba novih tehnologij za zagotavljanje konkurenčne prednosti 

Razvoj novih tehnologij bo še naprej povzročal pomembne spremembe v turizmu, predvsem 
na področju storitev pri zagotavljanju informacij in podpori komuniciranju. V smislu razvoja 
turizma obstaja kar nekaj področij, na katera izjemno vplivajo nove tehnologije pri zagotavljanju 
konkurenčnih prednosti. Ta področja so:  

- na ravni ponudnika: zbiranje in upravljanje z informacijami o turistih, CRM, promocija in 
marketing, e-poslovanje, mreženje, izobraževanje, dostop do informacij za podporo 
odločanju, 

- na ravni uporabnika: brezplačen dostop do medmrežja (WiFi internet), dostop do 
preglednih in v domačem jeziku predstavljenih podatkov, druženja in izmenjave informacij 
(spletne socialne mreže) in drugo. 

 

*Po navedbah ponudnikov, bi bilo potrebno električno kolo z najmanj 500 W električne moči, kar pa je lahko (naj bi bilo) v 
nasprotju z zakonodajo (prevelika končna hitrost, potreben je omejevalnik hitrosti).  
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Naloga 9.:  Prilagoditev nastanitvenih zmogljivosti povpraševanju 

V letu 2009 ni bila »uradno« na področju občine Makole zabeležena niti ena nočitev, 
navkljub prijavljenim prenočitvenim zmogljivostim (8 ležišč)[vir SURS, 2009].  

V občini Makole je potrebno vzpostaviti pogoje, ki bodo privabljali investitorje v družinske 
penzione in druge nastanitvene zmogljivosti. Glede na strukturo in potrebe t.i. aktivnega turista 
je potrebno v enem od krajev urediti t.i. pohodniški hotel (hiking hotel) [6] ali kolesarski hotel 
(bike/cycling hotel) z največ eno ali dvema zvezdicama.  

Občasno se sicer pojavljajo potrebe po prenočiščih višjega cenovnega razreda, a glede na 
trenutno turistično ponudbo in dejanske potrebe izgradnja takega objekta naj ne bi bila 
ekonomsko upravičena (razen v navezi dvorec Štatenberg/organizacija porok/golf center). 

Vzpostaviti je potrebno tudi sistemske pogoje za projekt zasebnega sobodajalstva 
(Registracija gostinske gospodarske dejavnosti na UE po Zakonu o gostinstvu) in projekt 
prenočevanja na drugih in drugačnih objektih (viničarije/kleti, seniki, kašče, ...).  

Usmeritev v geoturizem pomeni tudi usmeritev v slogu nam že dobro znanega stavka J. J. 
Rousseaua »Nazaj k naravi« in s tem tudi v kampiranje kot eno od možnosti postanka in ogleda 
občine Makole in njene okolice. Potrebna je izgradnja/postavitev avtokampa manjše zmogljivosti 
na področju občine (za ciljno skupino: pohodniki, kolesarji in motoristi). 

Naloga 10.:  Dvig kakovosti in pestrosti turistične ponudbe 

Potrebno je povečati raznovrstnost, specializirati in obogatiti kakovost gostinske ponudbe. 
Ponudba eno-gastronomskega turizma bi temeljila na lokalnih kulinaričnih izdelkih in vrhunskih 
vinih iz tega območja. 

V turistične namene je potrebno izkoristiti naravne, kulturno-zgodovinske in etnološke 
znamenitosti. Uvesti nove/stare programe npr.: prikaz tradicionalnega postopka kuhanja apna.  

Za ogled znamenitosti bi lahko klasično ponudbo »katero znamenitost si ogledati« 
spremeniti v, »katero znamenitost si ogledati in na kak način«; primer: skupinski ogled cerkva 
(ali kleti ;-) na področju občine (sosednjih občin) z električnimi skuterji (kolesi, kolesi z 
motorjem ...)[7] ali z lokalnim »turističnim vlakom MAKOLČANOM«. 

Naloga 11.: Ohranjanje obstoječih kulturnih prireditev in razvijanje novih ter 
usklajevanje koledarja prireditev in skupna promocija 

Kulturne prireditve bogatijo življenje domačinov in turistično ponudbo ter nudijo možnosti 
trženja tudi drugih turističnih produktov. Skozi razvoj in promocijo kulturnih prireditev, je 
potrebno zagotoviti večjo prepoznavnost občine kot turistične destinacije (Forma Viva, 
koncertne prireditve v sodelovanju z Seviqc Brežice, Kristusov pasijon, vsakoletna razstava stare 
kmečke mehanizacije, ličkanje koruze …). 

Naloga 12.:  Razvoj poslovnega okolja in investicij 

Ključ za strategijo razvoja poslovnega okolja in investicij je sodelovanje vseh turističnih 
udeležencev pri kreiranju razvojne politike na področju turizma v občinah in na nivoju države. 
Aktivnosti bodo potekale na področju spodbujanja razvoja novih integralnih turističnih 
proizvodov, spodbujanja razvoja javno zasebnega partnerstva in uveljavljanje projektnega načina 
financiranja večjih investicij, predvsem na področju sobodajalstva in hotelirstva. 
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Naloga 13.:  Razvoj mednarodnega sodelovanja 

Za nadaljevanje in pogodbeno sodelovanje v vseh oblikah in institucijah mednarodnega 
sodelovanja in v okviru EU, je potrebno: 

- spodbujanje sodelovanja v vseh oblikah institucij in pobudah s strani EU institucij ter 
mednarodnega sodelovanja z namenom ustvarjanja pogojev za intenziviranje turističnega 
prometa (primer delovanje na trgih, kjer NI (in ne poznajo) pridelave vina npr. Islandija-
»zgodba dveh popotnic«*), 

- spodbujanje podjetij in drugih institucij za prijavo na razpise za sofinanciranje projektov v 
okviru bilateralnega sodelovanja na področju turizma. V okviru bilateralnega sodelovanja z 
nekaterimi državami oziroma regijami ima Slovenija razvito tudi projektno sodelovanje, ki 
poteka na osnovi razpisov partnerskih držav oziroma regij. Vključevanje vanj je ena od 
prednostnih nalog, 

- sodelovanje na mednarodnih razpisih (EU) s ciljem pridobivanja sredstev za sofinanciranje 
razvojnih projektov s področja turizma turistične destinacije Makole. 

Naloga 14.:  Nastop na »domačem« trgu 

Po podatkih Statističnega urada RS je število domačih turistov (Prihodi in prenočitve 
turistov) v letih od 2000 do 2007 ostalo skoraj nespremenjeno, medtem pa se je število nočitev 
tujih turistov povečalo za okoli trideset odstotkov. Potrebna je usmeritev na t.i. domači trg 
(predstavitev turistične ponudbe občine Makole predvsem na področjih gorenjske, obalno-kraške 
in osrednjeslovenske regije). Distribucijski kanali za to dejavnost so: razglednice, spletna mesta 
pa tudi klasična informacijsko/oglasna tabla v središču Makol s podatki o prenočiščih, ponudbah 
in dogodkih. 

Naloga 15.:  »Mreženje« 

Da bi turistična dejavnost (organizirana bodisi na nadnacionalni, nacionalni, regionalni in/ali 
celo lokalni ravni) uspešno tekmovala na novem, globalnem in rastočem tržišču, se mora 
integrirati/povezovati v "simbolične mreže" (na nadnacionalni, nacionalni, regionalni in/ali celo 
lokalni ravni) in sodelovati v mreži organizacij z drugimi na tak način, da skupno optimizirajo 
storitev/ponudbo. Tak odnos zahteva izdelavo novih nadgrajenih pristopov, ki bodo turistični 
dejavnosti zagotavljali take prednosti (organizacijske in okoljske), da bodo na eni strani 
prepoznavni in na drugi soočeni v mednarodnem globalnem prostoru[15].  

 »Mreženje«, povezovanje na osnovi skupnega interesa, predstavlja prihodnost. Prav tako to 
velja tudi za turizem v občini Makole in njegovo vključenost v globalne tokove. Samo povezani 
v »mreže« bodo tudi bolj prodorni, kar pomeni, da bodo v spremembah, ki prihajajo, prepoznali 
svojo posebnost - svojo tržno nišo in jo tudi izkoristili[15].  

Naloga 16.:  Razvoj turistične ponudbe za ljudi s posebnimi potrebami 

V projektu »Razvoj turistične ponudbe za ljudi s posebnimi potrebami« so v ŠENT-u 
/Slovenskem združenju za duševno zdravje/ postavili kriterije za pridobitev certifikata 
»Invalidom prijazno«. Del blagovne znamke »Invalidom prijazno« je certifikat, ki ga lahko 
pridobijo vsi ponudniki turističnih storitev ali ponudniki aktivnosti in prostora za preživljanje 
prostega časa na podlagi izpolnjevanja v naprej določenih kriterijev [59].  
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Naloga 17.:  Ohranjanje in obnova tradicionalne stavbne dediščine podeželja  

Naselja v občini so pretežno trško/vaška naselja, ki jih v jedru zaznamuje stara tradicionalna 
kmečka arhitektura, na obrobju pa individualne novodobne hiše. Za ohranitev pristne krajinske 
podobe je smiselno večjo pozornost posvečati obnovi stavbne dediščine, saj je danes v naših 
vaseh marsikje najti zapuščene stanovanjske stavbe in podirajoče hiše v zasebni lasti. Smiselno 
je spodbujati tradicionalno prenovo, še zlasti v namene manjših in kakovostnih družinskih 
penzionov in turističnih kmetij[30]. Primeri hiš na območju občine Makole: domačija Pogačar, 
domačija Lorber, hiša na naslovu Šatenberg št. 5 in druge[40]. 
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7 Družbene dejavnosti 

7.1 Delavnica 

3. DELAVNICA, dne 3 . 3. 2010 

TEMA: zdravstvo, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje 

7.1.1 PSPN matrika/SWOT analiza  

PREDNOSTI: 

- osebni odnos zdravnik do pacienta in 
obratno, 

- zdrava prehrana v vrtcu in šoli, 
- izgradnja nizko energetskega vrtca, 
- medgeneracijsko izobraževanje, 
- telovadnica, 
- sodelovanje vzgojiteljev, učiteljev, skupnosti,
- normativi, 
- pripravljenost v OŠ za prostovoljstvo. 

 

SLABOSTI: 

- tržna logika, 
- vožnja otrok na preglede v Slovensko 

Bistrico, 
- poplave-nujna medicinska pomoč, 
- stara stavba-potrebna obnova stopnic, 

podstrešja in peči, 
- organizacija nujne medicinske pomoči v 

izrednih razmerah (geografska značilnost 
občine), 

- infrastruktura (šport, predšolska vzgoja), 
- ni ustreznih pogojev za vrtec (premajhni 

prostori, dotrajana oprema), 
- širina ponudbe, 
- tržna »logika«, 
- jedilnica v šoli, 
- način seznanjanja mladih z drogami. 
 

PRILOŽNOSTI: 

- vseživljenjsko učenje, 
- zdrav način življenja, 
- možnost večjega obsega preventivne vadbe 

starejših, 
- družinska praksa-celostna obravnava, 
- preventiva, 
- projekti, 
- raziskovalno delo, 
- obveščanje in informiranje, 
- neformalne mreže, 
- organizirane športne dejavnosti, 
- potreba po funkcionalnih znanjih, 
- prostovoljstvo, 
- sofinanciranje oskrbe (dom) pri socialno 

ogroženih, 
- socialni čut mladih, 
- aktivno staranje (U3O), 
- izkoriščanje »modrosti« starejših za + 

medgeneracijske odnose, 
- ozaveščanje mladih glede drog. 

NEVARNOSTI: 

- generacijska struktura, 
- brezposelnost, 
- finančni položaj uporabnikov, 
- normativi, 
- medgeneracijsko neravnovesje, 
- nasilje mladih nad starši. 
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Za uspešno in prepoznavno občino so izredno pomembne naložbe na področju človeških 
virov, kamor sodijo izobraževanje, zaposlovanje, socialno varstvo, zdravstvo, kultura, šport in 
društvena dejavnost. Z upravljanjem le teh povečujemo konkurenčnost, motiviranost, zmožnost 
podjetniškega razmišljanja, sposobnost delovanja, razvoja in dvigovanja kvalitete vsega kar 
počnemo z namenom zadovoljitve potreb občanov[2]. 

Za življenje občanov, delovanje podjetij in obiskovalce občine je pomembna kakovost 
delovanja javnih in drugih služb ter dostopnost njihovih storitev. Pri tem uporabnika ne zanima 
kdo je nosilec in pogosto tudi ne loči med pristojnostmi občine, države oz. celo zasebnega 
sektorja (npr. v primeru koncesij)[30]. 

Ključne prednosti na področju človeških virov predstavlja bogata društvena dejavnost. 
Občina Makole bo svojim občanom nudila možnosti za visoko kakovost bivanja in uveljavljala 
višje standarde na področju družbenih dejavnosti.  

7.2 Zdravstvo in socialno varstvo (skrbstvo) 

7.2.1 Analiza stanja-zdravstvo 

Občinska uprava Občine Makole izvaja strokovne, upravne in druge naloge lokalne skupnosti na 
področju zdravstvenega varstva občanov. Na področju zdravstva sodijo med te naloge[24]: 

- skrb za ustrezno organiziranost in delovanje javnih služb osnovnega zdravstvenega 
varstva ter lekarniške dejavnosti, katerih izvajalci so ob javnih zavodih (Zdravstveni dom 
Slovenska Bistrica, Lekarna Slovenska Bistrica) tudi koncesionarji, 

- vodenje postopkov za podelitev koncesij na področjih osnovnega zdravstvenega varstva 
in lekarniške dejavnosti, 

- vzpodbujanje preventivnih programov s področja varovanja zdravja in programov za 
spremljanje zdravstvenega stanja občanov, 

- urejanje in financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki si le-tega ne 
morejo zagotoviti iz drugega naslova ali plačati sami (vloga za pridobitev pravice do 
obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Makole), 

- zagotavljanje mrliško pregledne službe na območju Občine Makole. 

7.2.2 Analiza stanja-socialna skrb 

Občina Makole je majhna lokalna sredina, kjer se občani medsebojno poznajo in spoštujejo. 
Lahko govorimo o zdravem socialnem okolju, z majhno socialno problematiko in ustrezno 
družbeno infrastrukturo in storitvami[30].  

Centri za socialno delo (v nadaljevanju CSD) so ena izmed organizacij, ki delujejo na 
področju socialnega varstva (skrbstva). Njihova dejavnost je široka, obsega pa izvajanje in 
uveljavljanje pravic, ki jih nalagajo različni zakoni. Načeloma je glavna skrb centrov je tako 
uveljavljanje splošnih pravic ljudi od rojstva do smrti.  

CSD Slov. Bistrica kot pogodbeni izvajalec storitev na območju občine Makole mora 
prevzeti večjo in predvsem manj togo vlogo na področju socialnega skrbstva. Močneje se mora 
povezati z ostalimi akterji na področju delovanja, predvsem pa mora prevzeti VSO odgovornost 
za trenutno stanje in bodoči razvoj socialnega skrbstva na celotnem območju občine Makole. 

Občinska uprava Občine Makole izvaja (v sodelovanju z CSD Slov. Bistrica) strokovne, 
upravne in druge naloge lokalne skupnosti na področju socialnega varstva občanov[24]: 

- Občina plačuje ali doplačuje oskrbne stroške v domovih za ostarele in drugih socialno-
varstvenih ustanovah povprečno 12 osebam letno (“Sklep o financiranju dodatnih storitev 
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oskrbovancem, katerim oskrbnino za institucionalno varstvo v celoti ali delno plačuje 
Občina Makole“[lex-localis …]). 

- Občinski programi Centra za socialno delo: Izvajanje programov pomoči na domu in 
osebne pomoči se v celoti financira iz proračuna občine Makole. Denarne pomoči kot 
edini vir preživljanja in denarni dodatki (Zakon o socialnem varstvu, 1992) pa so v celoti 
financirani iz državnega proračuna. CSD Slovenska Bistrica izvaja za občino Makole tudi 
druge letno dogovorjene programe, ki pa jih v celoti financira občina. V zadnjih letih je 
bilo na domu oskrbovanih v povprečju 10 ljudi. Vsebina pomoči na domu je: nega, 
gospodinjska pomoč, laična socialna pomoč in pomoč pri varstvu otrok.  

- Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencija stanarine): letno povprečno občina 
subvencionira stanarino do 10 osebam oz. družinam, vendar se bo ta postavka v 
naslednjih letih predvidoma močno povečala vsled postopnega zviševanja stanarin in 
zaradi trenutne gospodarske krize. 

- Občinske denarne dajatve in pomoči: Občina letno izplača denarno pomoč do 5 osebam 
(večinoma v funkcionalni obliki), ki se znajdejo v trenutni večji materialni stiski. V 
postopku priprave je »Pravilnik o dodeljevanju občinskih socialnih pomoči«. Na osnovi 
pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Makole se letno takšna 
pomoč izplača v povprečju 25 krat. 

- Pomoč na domu[obvestilo CSD, cenik]. 
- Stroški javnih del za socialne programe: Občina letno izvaja do 6 programov javnih del. 

Iz proračuna občine se krije do 30%  stroškov za plače ter celotni regres  in v celoti 
materialni stroški programov.  

- Zavarovanje brezposelnih oseb: Občina Makole plačuje obvezno zdravstveno 
zavarovanje v povprečju 45 brezposelnim osebam. 

- Drugi programi socialnega varstva[32]. 

Obstajajo projekcije, da se bo v Sloveniji do leta 2050 delež oseb, starih 65 let in več, 
podvojil, delež oseb, starih 85 let več pa potrojil, kar bo močno vplivalo na povečevanje potreb 
in izdatkov za pokojnine, za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo ter drugih, s staranjem in starostjo 
povezanih izdatkov[28].  

V zadnjih treh letih ostaja delež starejših prebivalcev (starejših nad 65 let) v občini Makole 
približno enak (331/2103SURS, 1. polletje 2010, kar predstavlja približno 15% vseh 
prebivalcev), nasprotno pa se je v istem času za okoli 20% povečalo št. otrok mlajših od 4 let 
(91/2103SURS, 1. polletje 2010). Iz slednjega je razvidno, da splošni trend rasti deleža starejših 
prebivalcev načeloma ne velja za demografsko ogrožena območja, kamor se po vseh kazalnikih 
uvršča tudi občina Makole.  

Potrebna bo izvedba ukrepov pospeševanja priseljevanja mladih družin na celotno območje 
(področje) občine Makole. 

7.2.3 Vizija 

Socialna skrb in zdravstvo: dostopno, enakopravno, učinkovito za vse! Strategija aktivnega 
staranja prebivalstva s poudarkom na kakovostnem staranju in medgeneracijskem sožitju 
(medgeneracijsko povezana skupnost). 

7.2.4 Razvojne usmeritve in cilji 

- Odprti za nove pobude in zasebne investitorje na področju zdravstva, 

- vzpodbuditi dvig kakovosti in večjo izbiro storitev pri vseh nosilcih zdravstvene oskrbe, 

- prilagoditi zdravstvene storitve potrebam prebivalstva, 
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- socialno preventivni programi, 

- omogočiti enake pogoje za vse občane, kar se odraža predvsem v povečani skrbi za: 
ostarele, invalidne, socialno ogrožene in marginalne skupine oseb, 

- spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijsko sodelovanje, 

- humanitarne dejavnosti, 

- izenačiti pogoje za varstvo in pomoč na domu (v mestu in na podeželju), 

- pregled možnosti in smotrnosti izgradnje dislociranega varstvenega centra (doma) za 
starejše občane (sodelovanje z domom dr. Ivana Potrča), 

- vzpodbujati (in skrbeti) zdrav način življenja občanov v vseh starostnih obdobjih.  

7.2.5 Vsebina programa 

Med najpomembnejšimi cilji in programskimi usmeritvami, ki jih zadeva ta strategija, so zlasti: 

- objekti namenjeni zdravstveni oskrbi in zdravstvene storitve, 

- skrb za starejše občane, 

- oskrba in vključevanje starejših in odraslih oseb, 

- stanovanjski program (mlade družine in socialno ogroženi), 

- kakovost preživljanja prostega časa (mladih) in preventivne dejavnosti, 

- športno udejstvovanje občanov. 

Naloga 1.:  Zdravstvena oskrba 

Na področju zdravstvene oskrbe bo potrebno usmeriti pozornost tako v objekte (program 
obnove in vzdrževanja objektov namenjenih zdravstveni oskrbi, analiza dodatnih potreb po 
prostorih za nove vsebine in stanovanjih za deficitarne kadre, partnerstva …), kakor tudi v 
dodatne zdravstvene storitve (ukrepi za povečanje števila zdravnikov, laboratorijska dejavnost, 
lekarniška dejavnost, projekti preventive, koncesije in partnerstva, informiranje, delavnice ...).  

Naloga 2.:  Skrb za starejše občane (oskrba in vključevanje starejših in odraslih oseb) 

Po »Strategija aktivnega staranja prebivalstva ... [28]« lahko povzamemo/prenesemo 
najpomembnejše cilje in programske usmeritve, ki jih zadeva ta strategija: 

- ustvariti danosti za dejavno vključevanje tretje generacije v delo in zaposlovanje,  

- izvajati sodobne storitve in programe socialnega varstva v zvezi s staranjem in sožitjem 
generacij, 

- zagotoviti programe za preventivno krepitev zdravja starih ljudi, 

- stabilnost sistema zdravstvenega zavarovanja,  

- poskrbeti za vzgojo ter izobraževanje mlade in srednje generacije za kakovostno sožitje s 
starimi ljudmi, upoštevajoč, da so bili dosedanji vzgojno-izobraževalni programi 
nedodelani ali pa jih ni bilo in 

- izvesti priprave na kakovostno staranje in sožitje z mlajšo generacijo ter za ustvarjanje 
možnosti za vseživljenjsko učenje in izobraževanje starejših. 

Vizija Občine Makole je v razvoju močne medgeneracijsko povezane skupnosti na osnovi 
programa: spodbujanja prostovoljstva, humanitarne dejavnosti in medgeneracijskega sodelovanja 
(»Staro in mlado GRE skupaj«).  
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Sama bližina (10 km) javno socialno varstvenega zavoda »Dom dr. Jožeta Potrča« v 
Poljčanah, ki sodi med največje tovrstne zavode v državi, v veliki meri vpliva tudi na načrtovan 
program skrbstva, ki temelji na medobčinskem sodelovanju. 

Možna bi sicer bila izgradnja dnevnega centra/varstva za starejše, a je zaradi velikosti 
občine, števila starejših občanov, bližine centra in same gostote poselitve, ekonomsko vprašljiva. 
Usmeritev na področju skrbi za starejše je tako usmerjena h cilju medgeneracijske povezanosti in 
čim daljšega bivanje doma, v okviru družine. Slednje pa pomeni tudi organizacijo in širitev 
storitev pomoči na domu.  

Rešitev širitve javne mreže storitev skrbi za starejše je v podeljevanju koncesij. Koncesije za 
izvajanje pomoči na domu podeljuje občina, koncesije za varstvo ostarelih (npr. dnevni center, 
dom za starejše) pa država. V prihodnje bo treba sprejeti odločitev o tem, kolikšen delež stroškov 
pomoči na domu bodo plačevali uporabniki teh storitev, sprejeti pa bo treba tudi pravilnik o 
dodeljevanju občinskih socialnih pomoči. 

Naloga 3.:  Izdelati stanovanjski program 

V prihodnje bo potrebno opredeliti stanovanjski program občine Makole glede na realne 
finančne možnosti občine in razpoložljivost stanovanj/bivalnih objektov na trgu. V proračunu 
občine bo treba vsako leto zagotoviti sredstva za izvajanje stanovanjskega programa, katerega 
namen je zagotovitev določenega števila socialnih in neprofitnih stanovanj.  

Na vzhodnem delu naselja Makole so zgrajeni trije manjši večstanovanjski objekti. Po UPN 
občine Makole v prihodnosti ne predvidevajo izgradnje novih večstanovanjskih objektov. Zaradi 
navedenega bi bilo potrebno razmisliti o morebitnem odkupu in obnovi starih hiš v starem 
trškem jedru in ureditvi prej omenjenih stanovanj v le teh. 

Naloga 4.: Mladim družinam omogočiti zidanje stanovanjskih objektov  
pod ugodnejšimi pogoji 

Na območju občine je predviden dosedanji trend zazidave: prosto-stoječa družinska 
zazidava. Ta trend se nadaljuje, zato bo obstoječ način zazidave predviden tudi v bodoče. V 
največjem obsegu se bo gradilo na zahodnem delu naselja[OPN Makole]. Občina bo pridobila stavbna 
zemljišča na širšem območju občine, jih komunalno uredila in jih ponudila mladim družinam v 
odkup pod ugodnejšimi pogoji. To je eden od ukrepov pospeševanja priseljevanja na območje 
občine.  

Naloga 5.: Preventivno delo z mladimi  
(kakovost preživljanja prostega časa in preventivni programi za mlade) 

V sodelovanju z ustreznimi institucijami je potreben celovit pristop k razvoju preventivnih 
programov za mlade. Programi morajo biti razviti po vzoru že obstoječih in uveljavljenih 
programov na ravni šol, verskih skupnosti in društev. Vizija Občine Makole je v razvoju močne 
medgeneracijsko povezane skupnosti na osnovi spodbujanja prostovoljstva in med-
generacijskega sodelovanja. 

Programi za[53]: 

- razvoj konverzacije in dialoga, ki pomagajo mladostnikom širiti znanja in zavedanje lastnih 
potreb,  

- izražanje kooperativnosti v skupini, samostojnosti in inovativnost pri preživljanju prostega 
časa (akcijsko delo, srečevanje z mladimi na igriščih, v telovadnicah in ob računalnikih), 
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- svetovanje, informiranje, iskanje rešitev otrokom in mladostnikom na osnovi 
prostovoljnega dela. 

Naloga 6.: Športno udejstvovanje občanov 

Področje financiranja športne dejavnosti je urejeno s »Pravilnikom o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Makole«. V prilogi 1: Izbor programov je le mali del namenjen 
»Športni rekreaciji« in »Interesni športni vzgoji mladine«. Kazalo bi uvesti medgeneracijski 
program oz. združiti ti dve postavki v eno samo, saj je npr. z izgradnjo večnamenske športne 
dvorane bila zagotovljena osnova za večje (širše) športno udejstvovanje občanov. 

Naloga 7.: Odprava arhitektonskih ovir 

Zaradi majhnosti občine in števila vseh prebivalcev in glede na navedeno relativno nizkega 
deleža invalidnih oseb le te ne izpostavljajo posebne problematike glede njihovega življenja, dela 
in njihovega vključevanja v vsakdanje življenje na območju občine Makole. Navkljub 
navedenemu pa se občasno pojavljajo potrebe po odpravi obstoječih arhitektonskih ovir in 
zagotavljanju standardov v smislu enakih možnosti pri načrtovanju in izgradnji novih objektov, 
prostovoljna vključitev (volonterstvo) v življenje in delo invalidnih oseb in zagotavljanja 
človeškega dostojanstva.  

Občina Makole se bo za prostore namenjene preživljanju prostega časa, turistične storitve in 
ostale aktivnosti na področju turizma trudila pridobiti certifikat z oznako »Invalidom prijazno«. 

 

7.3 Vzgoja in izobraževanje 

Na področju izobraževanja Občina Makole izvaja naslednje naloge, ki so v pristojnosti 
lokalne skupnosti in jih opredeljuje »Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja«: 

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega 
izobraževanja - vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme v 
osnovnih šolah, 

- financiranje dodatnega programa osnovne šole (stroške tekmovanj v znanju, šolo v naravi 
izven obveznega programa šol in stroške nadstandardno zaposlenih delavcev), 

- zagotavljanje sredstev za po zakonu brezplačne prevoze učencev v šolo ter iz šole in 
sodelovanje pri organizaciji teh prevozov, 

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja 
(investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije), 

- zagotavljanje sredstev za potrebe izobraževanja odraslih, 
- zagotavljanje sorazmernega dela sredstev za izvajanje dejavnosti Svetovalnega centra za 

otroke, mladostnike in starše Maribor, 
- zagotavljanje sorazmernega dela sredstev za izvajanje dejavnosti Zveze za tehnično 

kulturo Slovenije in 
- urejanje statusnih, premoženjskih in drugih vprašanj na področju šolstva. 

Občine Makole opravlja tudi naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij iz proračunskih 
sredstev. Vsako leto objavijo razpis štipendij, ki so namenjene nadarjenim dijakom in študentom 
s stalnim prebivališčem v Občini Makole, za tekoče šolsko oziroma študijsko leto[24]. 
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7.3.1 Analiza stanja 

Dejavniki razvoja družbe, ki temelji na znanju, kažejo sorazmerno ugodno stanje in tendence 
na področju izboljševanja človeškega kapitala[1]. Na splošno velja, da se na področju 
izobraževanja in usposabljanja izobrazbena struktura izboljšuje, k čemur pomembno prispeva 
visoka vključenost mladih v izobraževanje. Tudi vključenost v razne oblike vseživljenjskega 
izobraževanja se po nekaterih kazalnikih povečuje in je relativno visoka, vendar bo treba 
povečati vključenost starejših in manj izobraženih.  

V centru Makol deluje enota vrtca »Otona Župančiča« iz Slovenske Bistrice. Vrtec je 
montažen, obkroža ga z veliko zelenja zasajeno igrišče. Prostori vrtca so sodobno opremljeni a 
premajhni, tako je npr. za otroke drugega starostnega obdobja v gasilskem domu (neposredno ob 
vrtcu) v igralnico preurejen prostor. 

Na območju občine v zadnjih letih narašča število otrok v starostni skupini do 4 let (v dveh 
letih za 20% [SURS]) in potrebe (in želje) po vključevanju otrok v vrtec naraščajo. Trenutno se s 
prostorsko stisko spopadajo z »Skrbnim načrtovanjem dejavnosti, ki otrokom ponujajo možnost 
izbire glede na njihove želje in interese, sposobnosti in razpoloženje. Organizirajo jih v manjših 
skupinah, zagotavljajo pa tudi prostor, kamor se lahko posameznik umakne, če to želi.[49]« 

Na osnovni šoli Anice Černejeve v Makolah poteka proces vzgoje in izobraževanje od 1. do 
9. razreda. Zagotovljeni so ustrezni materialni pogoji za izvajanje obveznega devetletnega 
šolanja. V prihodnosti se načrtuje razširitev šolske knjižnice (ki jo trenutno lahko uporabljajo le 
učenci in strokovni sodelavci) v enoto knjižnice »Josipa Vošnjaka« Slov. Bistrica, ki bo 
dostopna vsem občankam in občanom. 

Srednješolsko izobraževanje je tesno povezano z mobilnostjo oz. z organiziranim prevozom 
v bližnja srednješolska središča (Maribor, Ptuj pa tudi Slovensko Bistrico). Problem prevoza 
predstavlja problem izbire programa srednješolskega izobraževanja. 

Visokošolski sistem je v Sloveniji po tradiciji preveč samozadosten, to je, premalo povezan 
s potrebami (lokalnega) okolja in zlasti gospodarstva. Njegovo odpiranje v okolje je ena 
prednostnih nalog v nadaljnjem razvoju tega področja[1]. V prihodnje bodo potrebne aktivnosti 
na ravni občine za pospeševanja študija naravoslovja in tehnike. 

7.3.2 Vizija 

Učinkovit razvoj je eden od ključev do uspešnega razvoja skupnosti, ki ga na dolgi rok 
zagotavljajo usposobljeni, motivirani, izobraženi in zadovoljni občani, zato mora vsak občan 
imeti priložnost, da v celoti razvije svoje potenciale. 

7.3.3 Razvojne usmeritve in cilji 

Eden od prioritetnih ciljev Evropske unije je, da postane vodilna sila na področju 
gospodarskih znanj v svetu. Ta cilj ne temelji samo na evropski ekonomiji, pač pa tudi na 
modernizaciji socialnih in izobraževalnih sistemov v vsaki državi članici EU. Izobraževanje in 
usposabljanje sta ključna dejavnika za uresničitev zadanih ciljev: zvišanje gospodarske rasti, 
konkurenčnost in socialne vključenost[20]. Razvojni cilji: 

- zagotovitev potrebnih pogojev in ustreznih prostorov za izvajanje programov na področju 
predšolske vzgoje in izobraževanja (vrtec), 

- zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje obveznega devetletnega šolanja, 

- ekološko in energetsko varčno ogrevanje šol in vrtcev, 

- zametek oddelka glasbene šole, 
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- ob podpori in sodelovanju s ponudniki usposabljanj na področju vseživljenjskega učenja 
poenotiti stare in vzpostaviti nove programe. 

7.3.4 Vsebina programa  

Naloga 1:  Predšolska vzgoja in izobraževanje - izgradnja novega vrtca  

Na področju predšolske vzgoje in izobraževanja se bodo izvajale sledeče aktivnosti: 

- spremenjeni pogoji delovanja (načrt izgradnje novega vrtca, varnost, parkirišče, posebne 
potrebe, vključevanje lokalnih potencialov, motivacije, …), 

- prilagojen čas obratovanja (prilagajanje razmeram v občini, redna analiza potreb, možnost 
dodatne ponudbe varstva otrok, …), 

- vključenost v življenje lokalne skupnosti (projekti medgeneracijskega povezovanja, 
prilagajanje vsebin - jezik, projekti varovanja narave, turistični in planinski krožki, šport, 
letni programi, koordinacija, …)[46] 

Izgradnja novega vrtca je načrtovana za leto 2011. Izdelana je idejna zasnova, zaključuje se 
izdelave projektne dokumentacije. Vrtec se bo gradil kot nizko-energijski objekt, v njem bo 
prostora za 4 oddelke. Za izgradnjo novega vrtca se predvideva sofinanciranje iz strukturnih 
skladov preko Regionalnih razvojnih programov.  

Naloga 2.:  Programi vseživljenjskega učenja 

Občina Makole mora slediti razvojnim ciljem na področju izobraževanja tako države, kakor 
tudi Evropske unije. Občani so glavna gonilna sila pri razvoju občine in celotne regije, zato bo 
potrebno v občini razviti nove programe vseživljenjskega učenja[20].  

Izobraževanje in učenje odraslih je ključni dejavnik za višanje ravni znanja in 
usposobljenosti za različne življenjske vloge, pa tudi za izboljšanje kakovosti življenja vsakega 
posameznika ter povečevanje enakih možnosti in socialne vključenosti[21].  

Zaposljivost in aktivno življenje občanov je odvisno od primernih sodobnih znanj, spretnosti 
in razvoja kompetenc, zato mora program vseživljenjskega učenja izhajati iz načrtovane 
povezave med učenjem, delom in družinskim življenjem. Vsebina izobraževalnih programov za 
3. generacijo: nabor in izbor, e-izobraževanje, izbor uporabnih vsebin, lokalni potenciali, 
motivacijski ukrepi, ogled in predavanja o primerih dobre prakse, …)[46] 

Naloga 3:   Usposabljanje in razvoj  

Dandanes je še vedno glavni cilj izobraževanja naših občanov v pridobitvi izobrazbe in 
kvalifikacije za delo in poklic. Z dejavnostmi na področju informiranja glede izobraževanja in 
učenja moramo spremeniti to miselnost in občanom dokazati, da je glavni namen učenja 
pridobiti čim več različnih funkcionalnih znanj, spretnosti in osebnostnih lastnosti.  

Potreben je nadaljnji razvoj usposabljanj s področja: 

- tehnično funkcionalnih znanj za potrebe gospodarstva v občini, 

- ekologija in okolje varstvena znanja, 

- energetika in ekološko varčevanje, 

- razvoj kadrov in kompetence iz mehkih metod dela, 

- kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja na kmetiji, 

- razvoj kmečkega turizma, 
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- obrtniška in podjetniška znanja, 

- kakovosti, standardi in zakonsko predpisana znanja, 

- tuji jeziki, 

- domači izdelki in trženje. 

Naloga 4:  Zametek glasbene šole 

Občina Slovenska Bistrica je izrazila namen (in s strani Vlade RS dobila tudi pravno-
formalno podporo), da bo prevzela ustanoviteljstvo glasbene šole na njenem območju in 
ustanovila samostojno Glasbeno šolo Slovenska Bistrica. Nova šola bo prevzela del zaposlenih, 
ki so izvajali dejavnost na tej lokaciji in osnovna sredstva. 

Tudi Občina Makole bi lahko skupaj z staro (novoustanovljeno) Glasbeno šolo Slov. 
Bistrica ustanovila oddelek glasbene šole, na katerem bi se ob začetku poučeval instrument, za 
katerega je bodisi največ zanimanja oz., ki je v največji meri prisoten na tem območju. 

Naloga 5:  Druženje  

Že videno. Druženje med osnovnimi šolami na širšem medobčinskem nivoju na področju 
športa, izmenjave znanja in dela. 

 

7.4 Društvena dejavnost 

7.4.1 Analiza stanja 

V Občini Makole je razvita dolgoletna društvena dejavnost. Registriranih je 25 društev 
(šport, kultura in ostalo). Društva s področja kulture so[AJPES, 9/6/2010]: 

- Prosvetno društvo Anice Černejeve Makole, 

- Društvo podeželske mladine Ložnica, 

- Kulturno umetniško društvo (KUD) Forma 
Viva Makole, 

- Etnološko društvo Ložnica, 

- Društvo kmetic Ložnica, 

- Društvo kmečkih žena in gospodinj Makole, 

- Društvo Plamen Štatenberg. 

Ostala društva, ki delujejo na območju občine Makole: 

- Letalski klub Štatenberg - Makole, 

- Društvo upokojencev Makole, 

- Prostovoljno gasilsko društvo Makole, 

- Lovska družina Makole, 

- Ribiški klub Štatenberg, 

- Društvo vinogradnikov Makole, 

- Čebelarsko društvo Makole, 

- Turistično društvo Štatenberg, 

- Turistično društvo Makole. 

7.4.2 Vizija 

Ljubiteljska dejavnost bo kot sestavni del civilne družbe še naprej pomembno prispevala k 
zadovoljevanju družbenih interesov in potreb občanov. V ospredju bodo dejavnosti, ki bodo 
ohranjale kontinuiteto delovanja posameznih društev, krepile lokalno zavest prebivalcev in 
prispevale k ohranjanju ter varovanju kulturne dediščine. 

Skozi sodelovanje različnih skupin in povezovanjem tradicije s sodobnostjo bo dosežena 
višja kakovost in odmevnost dogodkov in prireditev. 
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7.4.3 Razvojne usmeritve in cilji 

V prihodnosti si morajo prizadevati za večjo povezanost med društvi in boljše sodelovanje z 
občino ter ostalimi inštitucijami. Na ravni Občine Makole pa bo potrebno zagotoviti 
(zagotavljati) več finančnih sredstev za redno delovanje društev. Društva so nadvse pomemben 
del družbenega življenja, so velik potencial s pestro tradicijo in različnim vplivom na kulturne in 
splošne razvojne tokove. 

Razvojni cilji na področju društvene dejavnosti so tesno povezani z razvojnimi cilji 
kmetijstva in gozdarstva, gospodarstva, podjetništva, turizma in kulture. 

7.4.4 Vsebina programa 

Z načrtovanimi aktivnostmi bodo pripomogli k vzpostavitvi preglednega sistema 
financiranja skupnih aktivnosti društev in usklajen urnikov prireditev kot tudi celostni sistem 
predstavljanja (promocije) in oglaševanja.  

Naloga 1.:  Usklajeno delovanje 

V prihodnosti si morajo prizadevati za boljšo povezanost med društvi, občino in 
institucijami. Pomoč in podpora društvom pri njihovem delovanju (poslovni prostori, 
financiranje, pomoč pri finančnih in ostalih storitvah) in pomoč društev pri nadaljnjem razvoju 
občine (ideje, nasveti in konkretni predlogi). 

Naloga 2.:  Volonterstvo 

Volonterstvo (delovno prostovoljstvo) je pravilom skupna značilnost društvenih dejavnosti, 
ki pa ga bo potrebno razširiti še na vse občane/tržane ... 

Naloga 3.:  Pospeševanje društvene dejavnosti 

Načrtovati občinske javne razpise za pospeševanje društvene dejavnosti, predvsem s 
področja kmetijstva, s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi in turizma. 

7.5 Kulturna in naravna dediščina in kultura 

7.5.1 Analiza stanja 

Na področju občine kot celote je bilo v zadnjih nekaj letih veliko narejenega. Forma Viva, 
kot trenutno osrednji turistični produkt občine je v stalnem razvoju. Na področju ohranjanja 
kulturne dediščine pa občino čaka še veliko dela. V občini Makole se varovanje narave in 
kulturne dediščine ter razvoj gospodarstva medsebojno ne izključujeta. Zavarovana območja 
povečujejo biološko raznovrstnost in hkrati zvišujejo raven regionalne dodane vrednosti in tako 
postajajo vzorčno območje trajno uravnoteženega razvoja v Evropi. 

Register nepremičnin kulturne dediščine Ministrstva za kulturo ima za območje Občine 
Makole vpisanih 30 objektov kulturne dediščine[40]. Med najbolj znanimi so: Dvorec Štatenberg 
(Štatenberg), cerkev sv. Ane (Stari Grad), cerkev sv. Andreja (Makole), kapela sv. Lenarta 
(Makole) in Sagadinova vila (Pečke). 

Na Dežnem pri Makolah je tudi zasebna galerija, ki jo je leta 1997 odprl kipar Ivan Dvoršak. 
V galeriji je na ogled njegova stalna zbirka skulptur iz varjenega železa.  

7.5.2 Vizija 

Danosti naravne in kulturne dediščine bo Občina Makole izkoristila kot razvojni potencial in 
konkurenčno prednost.  
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7.5.3 Razvojne usmeritve in cilji 

Cilj varovanja naravne in kulturne dediščine je: »v okviru veljavne ureditve prispevati k 
trajno uravnoteženemu razvoju prostora s turizmom, kmetijstvom in ostalim gospodarskim in 
prostorskim načrtovanjem, ki je sprejemljiv za okolje, in s posebnimi ukrepi in priporočili, ki 
upoštevajo interese tukajšnjega prebivalstva, gospodarskih subjektov in turistov«[2]. 

Cilji (vizija) razvoja kulturne dejavnosti na tem območju v obdobju 2009 do 2020[24]: 

- ustvariti pogoje za razvoj širšega kulturnega centra, ki bo izkoriščal ugodno lokacijsko in 
strateško lego (relativna bližina avtoceste, razvejan prometni križ, bližina železnice, 
letališča in večjih centrov (Maribor, Ptuj), naravni pogoji, kulturno-zgodovinska dediščina, 
pestra populacija-od mladih do starejših, šolajoče se mladine, aktivnih odraslih, …), 

- temeljito izkoristiti domačo kulturno ustvarjalnost in jo nadgraditi z vrhunskimi dosežki 
domače slovenske (primer koncerti SEVIQC) in tuje profesionalne ustvarjalnosti, 

- širša promocija kulturne ustvarjalnosti (doseči prepoznavnost v domačem in tujem 
kulturnem okolju), 

- vzgojiti in kulturno zadostiti lastno kulturno publiko in v domačem okolju spontano doseči 
potrebo po zadovoljevanju kulturnih potreb, 

- s podporo in pomočjo širše skupnosti (tudi finančno) razviti lastno kulturno blagovno 
znamko, ki bo v okolju prepoznavna in bo izkoristila in črpala iz lokalne zgodovine in 
aktualne stvarnosti in ustvarjalnosti (Forma Viva, dvorec Štatenberg, Vinorodna 
dežela/Šmarjeta ... ;-), 

- za raznovrstne kulturne prireditve ustvariti primerne prostorske rešitve tudi izven 
občinskega centra/trga in Doma krajanov Makole, 

- prizadevati si, da bo širše okolje omogočilo in investicije tudi v kulturo in kulturni prostor, 

- pripraviti in oživiti učinkovit odlok, ki bo jasno in opredelil funkcioniranje, financiranje in 
delovanje profesionalne in amaterske kulturne dejavnosti v občini, 

- krajevna knjižnica (enota knjižnice) Josipa Vošnjaka Slov. Bistrica in šolska knjižnice kot 
celota, 

- Izdelati »Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine 
Makole« in na osnovi tega smernice oz. načrt oskrbovanja, vzdrževanja in obnavljanja 
naravnih, kulturnih in zgodovinskih spomenikov. 

 

7.5.4 Vsebina programa 

Naloga 1.:  Izboljšanje dostopnosti do objektov in območij naravne in kulturne dediščine, 
obnova objektov kulturne dediščine 

Urediti elemente prostorske ureditve, kot so opremljenost z javnimi sanitarijami, koši za 
smeti, počivališča, prostor/počivališče za avtodome, označbe, turistična signalizacija in ostalo. 

Naloga 2.:  Varovanje naravne in kulturne dediščine 

Občina ima bogato evidentirana naravno in kulturno dediščino, za katero je s prostorskimi 
dokumenti določen režim varovanja (Odlok iz časa pred delitvijo Občine Slovenska Bistrica). 
Pripraviti je potrebno programe osveščanja prebivalcev o pomenu naravne in kulturne dediščine 
ter gospodarjenja z njo, kjer bodo opredeljene tudi naloge skrbnikov oziroma upravljavcev 
objektov naravne in kulturne dediščine[2].  
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Naloga 3.:  Dom krajanov (oprema, vsebina, prostor ...) 

V Domu krajanov se izvajajo različne predstave, proslave, koncerte in druge podobne 
prireditve društva z območja Občine Makole ter društva iz sosednjih občin (Slovenska Bistrica, 
Majšperk, Poljčane). Kot gosti društev na posamezni prireditvi pogosto sodelujejo tudi različna 
kulturna in etnološka društva iz celotne Slovenije. Prostor koristita tudi Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti – Območna izpostava Slovenska Bistrica in Zveza kulturnih društev občin 
Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica. Prireditve pa prirejata v domu krajanov tudi OŠ Anice 
Černejeve Makole in Vrtec Oton Župančiča Slovenska Bistrica. Dom krajanov Makole je tudi 
eden od osrednjih prireditvenih prostorov mednarodnega kiparskega festivala Forma Viva 
Makole.  

Investicija v opremo: Z izpeljavo projekta prijavljenega v sklopu LAS so opremili Dom 
Krajanov Makole s primernim ozvočenjem, razsvetljavo in gledališkimi zavesami. Z investicijo 
v opremo se bo načeloma povečalo število prireditev izvedenih v Domu krajanov, vsekakor pa se 
bo zvišala raven kvalitete izvedbe ter s tem posledično najbrž povečalo tudi število obiskovalcev. 

Potreben bi bil tudi nakup programske opreme za prodajo vstopnic z določenim sedežnim 
redom ali brez njega (npr. prireditve), ki bo namenjena enostavni in hitri prodaji vstopnic na 
blagajni ali preko spleta, ter preprostemu pregledu stanja prodanih, rezerviranih in prostih 
sedežev v dvorani. 

Programska shema: Izdelava programske sheme in strategije »trženja« Doma krajanov 
(izdelava koledarja prireditev, programske usmeritve,  

Vzdrževanje objekta: redna vzdrževalna in obnovitvena dela. 

Naloga 4.:  Izvajanje časopisne dejavnosti 

Izvajanje časopisne dejavnosti za obveščanje na lokalnem nivoju (v elektronski obliki; že 
videno, že izvedeno npr. Glas ljudstva, Makolčan ...). 

Naloga 5.:  Vizija razvoja kulturne dejavnosti 

Prenekateri viziji (vizijam) dati programsko vsebino (glej pod razvojni cilji). 

7.6 Šport 

7.6.1 Analiza stanja 

V Občini Makole delujejo naslednja športna društva[vir:Ajpes, 9/6/2010]: 

- Tenis klub Štatenberg - Brdo, 

- Športno društvo Makole, 

- Motocross-ski Gajser team, 

- Freeride klub Makole, 

- Športno društvo Ložnica, 

- Športno društvo Stopno, 

- Športna zveza Občine Makole, 

- Planinsko društvo Makole, 

- Ribiško društvo Pečke. 

7.6.2 Vizija 

Profesionalen odnos do dela športnikov in trenerjev. Na vseh področjih! 

7.6.3 Razvojne usmeritve in cilji 

Upoštevaje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa v Občini Makole izpostavljajo 
naslednje usmeritve (cilje): 
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- posebno pozornost nameniti tekmovalnim in interesnim programom za otroke in mladino,  

- vpliv na izboljšano sodelovanje med osnovno šolo in športnimi društvi, 

- s sofinanciranjem programov za mlade, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter s 
posebno podporo kategoriziranim športnikom doseči, da lahko športniki svoj potencial 
razvijejo tudi v domačem okolju, 

- zagotavljanje promocije športa kot zdravega načina preživljanja prostega časa z raznimi 
aktivnostmi namenjenimi vsem občanom, 

- povečanje nadzora nad izvedbo programov letnega programa športa in posledičen dvig 
kvalitete sofinanciranih programov in racionalizacija porabe javnih sredstev. 

7.6.4 Vsebina programa 

Občina Makole z investicijami v športno infrastrukturo in podporo organiziranih športnih 
prireditev vzpodbuja občane k večji športni aktivnosti, vendar je za dolgoročno zagotovitev tega 
cilja predvsem potrebno vzpodbujati delo z mladimi na področju športa.  

Naloga 1.:  Možnosti razvoja - objekti 

Razvoj športa je tesno povezan z razvojem okolja (in miselnostjo občanov). Na področju 
občine bi morali načrtovati/zgraditi/zagotoviti: poleg že obstoječe nove telovadnice (športne 
dvorane) predvsem športno infrastrukturo na prostem; urediti pešpoti (nordijska hoja), kolesarske 
poti, jahalne poti, zaletišča za jadralno padalstvo, golf igrišče (a slednje le v navezi z 
revitalizacijo dvorca Štatenberg), … 

Naloga 2.:  Možnosti razvoja - dejavnost 

Za nadaljnji razvoj športa je pomembno da v Občini Makole: 

- izboljšajo pogoje financiranja tako rekreativnega kakor tudi tekmovalnega vrhunskega 
športa, 

- dajo športu večjo veljavo v samem procesu izobraževanja (OŠ), 

- načrtujejo in uvedejo projekt štipendiranja »naj« športnika in/ali športnico[56], 

- načrtujejo in uvedejo projekt predstavitve dela športnega pedagoga od vrtca do zaključka 
osnovne šole (srednja šola v Slovenski Bistrici ima športni oddelek …), 

- načrtujejo in uvedejo projekt pridobitve del športnega pedagoga-trenerja od začetka do 
konca tekmovalne poti pri tistih, ki imajo vrhunske rezultate in se za to tudi odločijo, 

- načrtujejo in uvedejo razvoj (in plačilo) strokovnega dela pri ekipnih in individualnih 
športih na ravni občine (kjer bodisi obstajajo vrhunski rezultati, bodisi je prisotna 
množičnost tega športa),  

- načrtujejo razvoj športne dejavnosti v smeri: 

- najštevilčnejših potencialov - udeležencev; 

- največjih strokovnih potencialov - panoge, 

- najboljših infrastrukturnih pogojev, 

- ustanovijo enotni rekreacijski center (v povezavi s turističnimi društvi), 

- uredijo pravne zadeve (lastništvo in podobno) na že obstoječih in na načrtovanih športnih 
objektih (igrišča, pešpoti, kolesarske poti, konjeniške poti ...). 
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9 Priloge 
 

Načrt razvojnih programov (NRP) 

2009/2010 Ravnanje z odpadki Zbiranje in ravnanje z odpadki 

2009/2010/2011 Ravnanje z odpadki Sofinanciranje izgradnje CERO II.stopnje 
Pragersko 

2008/2009/ 
2010/2011 

Ravnanje z odpadno 
vodo 

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Makole 

2008/2009/2010/ 
2011/2012/2013 

Ravnanje z odpadno 
vodo 

Projekt OČISTIMO DRAVINJO 

2008/2009/2010/ 
2011/2012/2013 

Prostorsko načrtovanje Prostorski načrt občine Makole 

2008/2009/2010/ 
2011/2012/2013 

Vrtci Novogradnja vrtca 

2008/2009/2010 Osnovno šolstvo Izgradnja telovadnice pri OŠ Makole 

2008/2009/2010/ 
2011/2012/2013/ 
2014 

Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
obcinskih cest 

Obnova LC 440501 Makole-Sv.Ana-Stoperce 

2009/2010/2011 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
obcinskih cest 

Obnova LC 440531 Stopno-Savinsko 

2009/2010/2011/ 
2012/2013 

Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
obcinskih cest 

Rekonstrukcija JP 947081 Makole-Stranske 
Makole 

2013/2014 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
obcinskih cest 

Obnova LC 440511 Jelovec-Gavez 

2009/2010 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
obcinskih cest 

Preplastitev JP 947011 Kamenke-Pečke 

2009/2010/2011/ 
2012/2013 

Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
obcinskih cest 

LC 440521 Strug-Makole 

2009/2010/ 
2011/2012 

Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
obcinskih cest 

OBNOVA LC 440701 Makole-Jelovec-Krasna 

2013/2014 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
obcinskih cest 

LC 440101 Pečke-Slov.Bistrica 
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2009 –je 
končano 

Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
obcinskih cest 

Ureditev prevoznosti JP 946963 Ložnica(most)-
Štate 

2009/2010/2011/ 
2012/2013 

Oskrba z vodo Vodooskrba kohezija 

2010/2011 Oskrba z vodo Sanacija vodnih zajetij Ravnocerje 

2010/2011/2012 Oskrba z vodo Raziskave vodnih virov 

2008/2009/2010/ 
2011/2012 

Osnovno šolstvo Adaptacija kuhinje z jedilnico v OŠ Makole 

2008/2009/2010/ 
2011 

Spodbujanje 
stanovanjske gradnje 

Obnova stare KS 

2009/2010 Programi športa Nogometno igrišce Makole 

2014 Zbiranje in ravnanje z 
odpadki 

Izgradnja zbirnega centra za odpadke Makole 
OB198-09-0002 

2013/2014 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
obcinskih cest 

Obnova LC 440491 Marof-Ješovec 

2009/2010 Drugi programi v kulturi
projekt LAS 

Ozvocenje, razsvetljava in zavese v domu 
krajanov 

2010 Cestna razsvetljava Javna razsvetljava Stranske Makole 

2010 Osnovno šolstvo Nabava opreme za splošno in šolsko knjižnico 

½ 2010/2011 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja 
obcinskih cest 

Obnova cest v naselju Makole 

 


