
           TemaTske poTi / makole

                 iZoBRaŽeValNo-NaRaVosloVNo-ZGoDoViNska 
                 UČNa poT sV. leNaRT – makole 

Krožna pot se začne na trgu v Makolah 
in poteka do cerkve Sv. Lenarta, skozi 
gozd in nazaj. Dolga je 1 km.

                 kRoŽNa TemaTska poT FoRma ViVa makole

Krožna pot se začne in zaključi pri dvorcu Štatenberg. Pohodniška pot 
je srednje zahtevna in dolga 9 km. Pot je prevozna tudi s kolesom. 

                 TemaTska poT DVoReC ŠTaTeNBeRG – 
                 ZeliŠČNi VRT loŽNiCa 

Izhodišče je pri dvorcu Štatenberg ali 
pri zeliščnem vrtu v Ložnici pri Mako-
lah. Dolžina poti v eno smer znaša 5 
km, pot pa je nezahtevna. 

                   
                 po makolskiH GRiČiH

Pohodniška tematska pot poteka iz 
središča Makol do Varoša, Dežnega in 
Sv. Ane ter se zaključi v Makolah pri 
cerkvi Sv. Andreja. Pot je zahtevna in 
dolga 18 km. 

                 spReHaJalNa poT ŠTaTeNBeRG

Pot poteka od dvorca Štatenberg, 
mimo lovskega doma, Mišakove do-
mačije, turistične kmetije Ačko do 
cerkve sv. Treh kraljev in nato nazaj po 
isti poti. Pot je nezahtevna, z majhnimi 
vzponi in spusti, primerna tudi za rekre-
ativne kolesarje in dolga 7 km.
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        RCN – Razvojni center narave

Razvojni center najdete v središču Poljčan, njegova osnovna nalo-
ga pa je skrb za naravo in naravno okolje. Razvojne zamisli temeljijo 
na povezavi naravnih virov in samooskrbnega gospodarstva občine 
Poljčane ter širše regije – Dravinjske doline. RCN je središče za razvoj 
novega znanja, novih projektov ter svetovalno-informacijski center za 
inovativni in trajnostni regionalni razvoj širše regije. RCN je v medna-
rodnem okolju povezan z mrežo slovenskih in tujih fakultet, šol, ra-
zvojnih agencij ter drugih ustanov, ki delujejo na področju celovitega 
regionalnega razvoja, trajnostnega razvoja in razvoja podeželja. V Ra-
zvojnem centru narave so vsakemu obiskovalcu na voljo informacije 
o turistični ponudbi kraja in okolice: o naravni in kulturni dediščini ter 
o gastronomski ponudbi in možnostih prenočevanja v bližnji okolici. 
Na voljo so vam informacije o potepanju po dolini pod Bočem, kjer 
lahko med spoznavanjem narave in naravnih ekosistemov, s pomo-
čjo Učilnice v naravi in učnih poligonov dan preživite malce drugače. 
Preživite dan v naravi, ki je obdana s pestro kulturno dediščino, ali pa 
bodite raziskovalci in odkrijte zanimivosti v Učilnici v naravi, na učnih 
poligonih ali pohodniških poteh, lahko pa tudi prekolesarite zanimive 
kolesarske poti in se ustavite na dobrem domačem kosilu ali poskusi-
te dobrote okusne lokalne kuhinje. Vemo, da vam ne bo dolgčas in da 
se boste radi vračali ter odkrivali vedno nekaj novega.

www.razvojni-center-narave.si
www.poljcane.si

   meD polJČaNami iN makolami 

Ko vas pot pripelje v Dravinjsko dolino, po kateri se vije reka Dravinja, se 
vam pogled ustavi na obronkih Boča, ki bdi nad Dravinjo, občino Poljča-
ne in občino Makole. Zagotovo se vam bo pogled ustavil še kje, nikakor 
pa mu ne bosta ušli neokrnjena narava in pestrost doline med obema 
občinama. Kot samostojna občina je občina Poljčane nastala leta 2006, 
vse dotlej pa so bile Poljčane del občine Slovenska Bistrica. Občina se 
razprostira na 37,5 km² in šteje nekaj več kot 4.500 prebivalcev. Ko se 
zazrete naokoli, opazite neokrnjeno naravo ob reki Dravinji in na obmo-
čjih, zaščitenih v sklopu mreže Natura 2000, se odpravite po poteh med 
učnimi točkami ali na katerega od učnih poligonov in se povzpnete na 
Boč ter občudujete nežno vijolično velikonočnico ali pa se sprehodite 
po poteh kulturne dediščine v središče Poljčan, v Studenice k samo-
stanu, obiščete etnološko bogato Križečo vas z mlinom na veter ali se 
ustavite v Kmečki izbi. Razvojna vizija občine je povezana z neokrnjeno 
naravo, njenim varovanjem in trajnostnim upravljanjem z njo. Ljudje, ki 
tukaj živijo in ustvarjajo, s trajnostnim pristopom razvijajo lokalno sa-
mooskrbo, zato se ponudba izdelkov iz bližnje okolice vse bolj približuje 
načelu samooskrbne in zdrave občine. Občino Poljčane danes poznamo 
kot občino izobraževalnega turizma in primer dobre prakse. Reka Dra-
vinja, Dravinjska dolina in še mnogo več so pot do povezane ponudbe 
in sodelovanja, zato se na robu Haloz s svojimi lepotami ponaša tudi 
občina Makole, ki v skritih kotičkih narave skriva prave zaklade kultur-
ne in naravne dediščine. Občina Makole leži v dolini reke Dravinje in 
Ložnice ter je obdana z zahodnim delom gozdnatih Haloz, Dravinjskih 
goric in Bočkim pogorjem. Zaznamujejo jo neokrnjena narava, zdravo 
okolje in bogata kulturna dediščina ter predanost domačinov, ki iz dne-
va v dan skrbijo za nepozaben utrip občine. Makole se v prvih pisnih 
virih omenjajo že leta 1375, konec 16. stoletja so postale trg in leta 2006 
mlada občina z nekaj več kot 2.000 prebivalci, ki živijo v 13 naseljih na 
površini 36,9 km2. Poleg dobre kapljice, ki je skupna obema občinama, 
pohodništva in kolesarjenja lahko izpostavimo še lovski in ribiški turi-
zem, konjeništvo, plezanje in druge dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
Bogato društveno življenje ljudi povezuje in še dodatno osrečuje, zato 
bomo veseli tudi vašega časa in obiska, ko se boste podali na pot med 
Poljčanami in Makolami. Verjamemo, da se boste še vračali in vedno od-
krili nekaj novega. 

           TemaTske poTi / polJČaNe

                 UČNa poT Na BoČ

Boč je visok 978 m, njegovo širše ob-
močje je zavarovano zaradi pestrosti 
in naravnih vrednot (ohranjeni ostanki 
pragozdov). Učna pot vodi mimo Babe 
do cerkvice sv. Miklavža in nato na 
razgledni stolp. Čas hoje v eno smer je 
predvidoma 2,5 ure.

                 DRaViNJska UČNa poT

Poteka tik ob nižinski reki Dravinji, ki 
je ohranjena še v prvobitni obliki, kar 
ji daje posebno vrednost. Opazujemo 
lahko njeno naravno strugo, obrečno 
vegetacijo in živalstvo (tod domuje tudi 
vodomec). Čas hoje je predvidoma 1,5 ure.

                 samosTaNska UČNa poT

Je izredno bogata, saj združuje razva-
line gradu v Studenicah, samostanski 
kompleks, kraške vodne izvire, izjemno 
vegetacijo in zgodovinske ostaline. Naj-
bolj poznan je kraški izvir Toplega poto-
ka, njegovo vodo pa lahko okusimo tik 
pred samostanom. Čas hoje je predvi-
doma 1 uro.

                 UČNa poT meD kamNolomi V DoliNi Bele

Naravni kamen dolomit so že v preteklosti izkoriščali kot gradbeni 
material in ga še danes. Tod je velik delujoč kamnolom ter številni 
manjši. V kotanjah, kjer je bila izkopana kamnina, so se ponekod na-
selili pupki in druge živali. Čas hoje je predvidoma 1,5 ure.

                 UČNa poT o RUDaRsTVU V kleCaH 
                 (Hrastovec pod Bočem)

Že za časa Napoleona pa vse do leta 1963 so delovali rudniki. Premog 
so uporabljali kot kovaški, saj je imel visoko kaloricno vrednost. Zaradi 
premajhnih zalog so ga zaprli, ostanke nekoč delujočega rudnika pa 
si lahko ogledate. Čas hoje je predvidoma 1 do 2 uri.
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                kRaJiNski paRk ŠTaTeNBeRG

Krajinski park obsega grajski grič z dvor-
cem Štatenberg njegovo okolico na ob-
močju sotočja Dravinje in Ložnice ter 
bližnje ribnike. Pestrost naravnega okolja 
ob ribnikih in v bližnjem gozdu nas po-
pelje v zgodovino in pravljico tamkajšnje 
preteklosti. 

                ŠoDeR GRaBeN 

Nedaleč od jame Belojače je voda v 
apnenčasta tla zarezala ozko sotesko z 
imenom Šoder graben, katere stene se 
dvigujejo do 50 m visoko. V soteski naj-
demo manjše kraške jame, prav tukaj pa 
tudi poteka meja med apnenčastim kra-
škim svetom in lapornatimi Halozami. 

                slap ŠoŠTaRCa

Po slabih 500 m hoje, ki večinoma poteka po 
suhi strugi, prispemo do 8 m visokega slapa Šo-
štarca, ki pa ga bomo videli samo po deževju.

Kavklerjeva klet zaradi svoje arhitekture v občini Makole in tudi v šir-
šem slovenskem prostoru predstavlja izjemen kulturni spomenik. Veli-
častnega vzdušja, ki ga ponuja, ni mogoče pričarati nikjer drugje kot 
v naravnem okolju KAVKLERJEVE KLETI, kjer se v harmoniji prepletata 
preteklost in sedanjost. V več kot 200 let stari Kavklerjevi kleti se vsako 
leto odvija koncert v čast Svetemu Urbanu, ki je zavetnik vinogradnikov, 
vina, viničarjev in sodarjev, ki jih je na obronkih Makol kar precej ter jih 
je prav prijetno obiskati. 

                GaleRiJa DVoRŠak

V Dežnem pri Makolah je leta 1997 zaži-
vela umetniška galerija Dvoršak. Umetnik 
Ivan Dvoršak se s kiparstvom ukvarja že 
40 let. V tem času je ustvaril več kot 1.500 
del, ki jih je razstavil doma in v tujini. V 
okolici galerije so razstavljene številne 
umetniške skulpture domačih in tujih 
udeležencev makolske Forma vive. V 
spodnjem delu hiše je majhna galerija s 
stalno zbirko skulptur iz varjenega železa.

                sTaRi GRaD

Prvotni grad Štatenberg se prvič ome-
nja leta 1241 kot deželnoknežji grad. 
Stal je na hribu v naselju Stari Grad, kjer 
so še danes vidne z laporjem pozidane 
razvaline. 

                DVoReC ŠTaTeNBeRG

Dvorec Štatenberg so zgradili grofje Attems okrog leta 1695. Zgrajen je 
bil po načrtu italijanskega arhitekta Camessinija. Obsega tri simetrično 
postavljene trakte, ki obdajajo pravokotno notranje dvorišče z manjšim 
parkom. Ponaša se z visoko viteško dvorano, katere strop je okrašen s 
čudovitimi štukaturami in freskami, ki ponazarjajo antično mitologijo, 
bogove z Olimpa in štiri elemente – 
zrak, zemljo, vodo in ogenj. V dvorcu 
delujejo Turistično-informacijska pi-
sarna turističnega društva Štatenberg, 
restavracija, vinska klet društva vino-
gradnikov Makole, etnološka zbirka in 
poročna dvorana. V dvorcu lahko tudi 
prenočite, saj ponuja 12 sob s skupaj 35 
posteljami. Pred prihodom v dvorec nas 
pozdravi čudovit park z ribnikom, ki je 
več kot primeren za sprostitev. 

mivo postavitvijo omogoča opazovanje ptic, ne da bi jih pri tem mo-
tili. Med ploščami so vstavljene kocke iz pleksi stekla, ki predstavljajo 
herbarizirane rastline, značilne za to območje. V odprtem paviljonu so 
poleg tega nameščeni različni didaktič-
ni pripomočki za alternativno učenje in 
opazovanje narave. Ob opazovalnici se 
lahko povzpnete še na balkon, ki omo-
goča opazovanje ptic v daljavi. Lesena 
opazovalnica se oblikovno navezuje na 
doživljajski podest ob bregu Dravinje, 
se z njim povezuje in med drugim po-
nuja prostor za počitek. 

                poliGoN Dole

V zaselku Dole (2 km od učnega poligona Modraže) najdemo učni center 
za samooskrbo. Obdelane njive in vrtovi upoštevajo načela permakultu-
re. Ključni cilj poligona sta učenje in razumevanje permakulture s pomo-
čjo izkustvenega učenja naravoslovnih 
in družboslovnih vsebin, saj je perma-
kultura preplet obojega. Spoznajte vi-
soke grede, grede z biomaso in grede 
na ključ ter se ustavite v zemljanki, ki bo 
jeseni prava zakladnica. Tako lahko spo-
znate učinke zemeljske energije in med 
drugim napolnite košarico dobrot. 

 
                                     BeloJaČa

Pred približno 13.000 leti je nastala jama Belojača, ki je čudovit kraški 
biser v sicer »nekraški« severovzhodni Sloveniji ter o kateri obstajajo šte-
vilne zgodbe in legende. Gre za najdalj-
šo štajersko jamo, v kateri so odkrili več 
kot 600 m rovov. Vhod v jamo je 20 m 
visoka razpoka, ki vodi v vhodni rov in 
se v notranjosti razcepi. Tam zaslišimo 
žuborenje potoka, hkrati pa lahko ob-
čudujemo kapnike in čudovite skalnate 
stene s sigastimi prevlekami.

                VelikoNoČNiCa ali Veliki 
                kosmaTiNeC (pulsatilla grandis)

Nežna rastlina s čudovitimi vijoličnimi cveto-
vi in z dlačicami poraslim steblom predstavlja 
simbol Boča, občine Poljčane in tukajšnje 
krajine. V zgodnjem spomladanskem času 
skoraj ne morete mimo rastišča velikonočnice 
na Boču, ki na ograjenem in varovanem delu 
travnika odpira čudovite cvetove, obdane s 
pogledi obiskovalcev.

DRaViNJska DoliNa in Reka DRaViNJa

S svojo neprecenljivo lepoto narave in pokrajine izžareva vse, kar je 
povezano z naravo. Na območju poljčanske občine izstopajo trije ohra-
njeni vodotoki. Reka Dravinja kot osrednje vodno telo, potok Ličenca in 
potok Bela, ki teče po istoimenski dolini. Reka Dravinja je najbolj ohra-
njena nižinska reka v Sloveniji, saj ima na daljšem odseku ohranjeno 
naravno strugo, ohranjena rečna dinamika pa zagotavlja obstoj raznoli-
kih vodnih in obvodnih življenjskih okolij. Zaradi izjemnega naravovar-
stvenega pomena je širše območje reke 
Dravinje uvrščeno med območja Nature 
2000. Reka se iz občine Poljčane vije na-
prej do občine Makole in tako svojo pot 
nadaljuje proti Dravskemu polju. Števil-
ne poti nas pripeljejo povsem do reke, 
kjer lahko začutimo njeno umirjenost in 
življenje ob reki.

OBČINA POLJČANE OBČINA MAKOLE

   oBČiNa makole

                 
                TRG makole, CeRkeV sV. aNDReJa, 
                sV. leNaRTa iN sV. aNe

Sredi naselja Makole stoji barokizirana župnijska cerkev Sv. Andreja, ki 
bdi nad celotnim trgom. Makole se prvič omenjajo leta 1375, konec 16. 
stoletja pa dobijo trške pravice. Sedež občine je v Domu krajanov, kjer 
se odvijajo kulturne in druge prireditve ter društveno in družabno življe-
nje v občini. S hribčka nad Makolami se po okolici razgleduje cerkvica, 
posvečena Sv. Lenartu, ki izhaja iz pozne gotike oz. s konca 15. stoletja. 
Zeliščni vrt in sadika najstarejše vinske trte ji dajeta prav poseben pečat. 
V Dežnem pri Makolah stoji gotska ro-
marska cerkev Sv. Ane, ki je bila zgrajena 
okoli leta 1300. Konec junija se na Anino 
nedeljo odvija romarsko srečanje. Obsta-
ja pa tudi legenda, ki pravi, da morajo vsi, 
ki si želijo rojstvo otroka, pozvoniti na 
zvonec v cerkvi Sv. Ane. Pred cerkvijo ra-
ste zimzeleni hrast, katerega posebnost 
je, da so njegovi listi vso zimo zeleni.

                  

                kaVkleRJeVa kleT

Na obronkih Makol, točneje na naslovu 
Jelovec pri Makolah 58, stoji več kot 200 
let stara Kavklerjeva klet. Zaradi izjemne 
akustičnosti se tukaj v naravnem in ro-
mantičnem okolju ob soju sveč odvijajo 
koncerti in druge kulturne prireditve. 

OBČINA MAKOLE
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Med Poljčanami 
in Makolami

OBČINA POLJČANE

   oBČiNa polJČaNe

               

                samosTaN sTUDeNiCe

Najpomembnejši kulturnozgodovinski spomenik v občini je nekdanji 
dominikanski samostan v Studenicah, v katerem so dominikanke prebi-
vale več kot 600 let. Samostanski kompleks je od Poljčan oddaljen 3 km 
in predstavlja najdragocenejši spomenik romanike na Slovenskem. Stu-
deniški samostan je nastal z ustanovitvijo »hospitala«, popotniške po-
stojanke s cerkvijo Marijinega oznanjenja, ki ga je okoli leta 1237 usta-
novila Zofija Rogaška. Okoli leta 1245 so stari »hospital« spremenili v 
samostan, oglejski patriarh pa ga je leta 1251 podredil ptujskim domini-
kancem. Ker so v samostan vstopala predvsem dekleta bogatega plemi-
škega rodu, so dominikanke hitro postale precej premožne in tako je nji-
hovo imetje segalo vse od Ptujske gore 
– Slivnice do Zbelovega. Cesar Jožef II. 
je v času svojega delovanja razpustil ce-
loten samostan, ki je prešel v zasebno 
last. Po 2. svetovni vojni je bil samostan 
opuščen in nacionaliziran. Danes z njim 
upravlja Nadškofija Maribor in oživi ob 
različnih prireditvah v organizaciji kra-
jevnega turističnega društva.

                mliN Na VeTeR V kRiŽeČi Vasi

Mlin na veter najdemo v Križeči vasi in je edini mlin na območju med 
Pohorjem in Halozami, ki ga poganja moč vetra. Mlin na veter je zgrajen 
pretežno iz lesa in kot spomenik vaške kulturne dediščine predstavlja 
turistično znamenitost na območju med Pohorjem in Halozami ter je 
čudovit spomin na nekoč pomembno gospodarsko dejavnost. Mlajšim 
rodovom omogoča spoznavanje moči narave, pomena ohranjanja in 
oživljanja pomembnih gospodarskih 
dejavnosti iz preteklosti ter pestrosti 
mlinarskega vsakdana in mlinarskih iz-
delkov. Mlin na veter v Križeči vasi da-
nes poleg stare preše, oglarstva in no-
vonastale Kmečke izbe predstavlja del 
etnološke dediščine vasi, ki se ponaša s 
čudovito urejeno okolico in bogato go-
stinsko ponudbo. 

                pTiČJa opaZoValNiCa

Ob reki Dravinji, med Zgornjimi Poljčanami in Studenicami, je že vzpo-
stavljena povezovalna učna pot, ki ima status izobraževalne, sprehajal-
ne, rekreacijske, kolesarske in turistične poti. 

Jeseni 2013 bo pot obogatila nova učna točka, imenovana ptičja opa-
zovalnica z doživljajskim podestom. Ptičja opazovalnica s svojo zani-
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                 opaZoValNa poT 

Povezuje oba učna poligona v Modražah in poteka na razdalji 2 km 
med Dolami in Hrastjem. Na tej razdalji se menjavajo različni gozdni 
ekosistemi, raba tal in relief. Na najvišji točki te poti je čudovit razgled 
po celotni Dravinjski dolini.

                 eRm-UČNa poT

Na učnem poligonu v Modražah je opremljenih več točk z ekoreme-
diacijskimi elementi, kjer lahko v živo vidimo rastlinsko čistilno napra-
vo, peščeni filter, bazen za čišcenje sedimentov in drugo. Čas hoje je 
predvidoma 1 uro.

                 UČNa poT o poToČNiH RakiH

V gozdnem potoku od Modraž do 
vasi Globoko se vije ekosistemsko bo-
gat potok, v katerem so našli mnoge 
indikatorje zdrave narave. Med njimi 
je tudi rak koščak, ki ga lahko pogo-
sto vidimo v tem potoku. Čas hoje je 
predvidoma 1,5 ure.

                 UČNa poT meD ZNameNiTimi DReVesi

Označena učna pot vodi med Černogovo tiso, Švaganovim brinom in 
skoršem, Kosirnikovo lipo ter klekoma pri vhodu v cerkev sv. Treh kra-
ljev v Studenicah. Ta stara mogočna drevesa so pravi botanični zaklad 
Dravinjske doline in Dravinjskih goric. Čas hoje je predvidoma 1,5 ure.

                 UČNa poT sV. TReH kRalJeV

Iz učnega poligona v Modražah nas pot 
vodi do cerkve sv. Treh kraljev. Pot je za-
nimiva zaradi menjave štirih tipov ekosis-
temov. Najprej gremo skozi gozdni, nato 
travniški, zatem njivski in potem vinogra-
dniški ekosistem. Na koncu pridemo do 
gotske cerkve s čudovitim pogledom na 
dolino Ložnice. Čas hoje je predvidoma 2 uri.
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iZDaJaTelJ:  Občina Poljčane in Občina Makole

aVToRJi:   Bojana Korez, Maja Bračko (Občina Poljčane),   

  Klementina Godec, Franc Kociper (Občina Makole)

FoToGRaFiJe:  Nejc Zorko Horvat, Sternad Milan, Maja Bračko,   

  Klementina Godec, Bojana Korez

pRoDUkCiJa:  Argos

kaRTa:   Geofoto

Tisk:   Bograf

NaklaDa:   5000 kom.

leTo iZDaJe:  2013

Za vsebino so odgovorni Občina Poljčane in Makole ter Lokalna akcijska skupina 
ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o. . Organ upravljanja razvoja podeželja Repu-
blike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Karta 
je bila izdana v okviru projekta » V Dravinjsko dolino s kolesom po košarico dobrot«, 
ki ga delno financira EU (program LEADER).
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              kolesaRske UČNe poTi

                 DRaViNJska kolesaRska poT

Poteka po dolini reke Dravinje med občinskima mejama (Slovenske 
Konjice in Makole). Locirana je izven prometnic in povezuje pokrajino 
med Bočem in dolino reke Dravinje. Pot je reliefno enostavna in pri-
merna za različne ciljne skupine.

                 poliGoNska kolesaRska poT

Med Novakami, Vrholami in Modražami sta dva učna poligona, ki ju 
povezuje Poligonska kolesarska pot. Nudi čudovite razglede po Dra-
vinjskih goricah, saj poteka večinoma po vrhovih gričev.

                 FoRmilska kolesaRska poT

Povezuje občini Poljčane in Rogaško Slatino ter Dravinjsko dolino 
in Boč. Je zahtevnejša pot zaradi strmega reliefa in naklonov. Pot je 
krožna, po severni strani Boča doseže planinski dom in cerkvico sv. 
Miklavža, nato pa se preko Formile (suhega travnika) spusti proti Stu-
denicam.
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