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UVODNIK

UREDNIKOV STOLPEC

Ko smo že mislili, da je pomlad tu, pa je zima še enkrat 
zamahnila z repom. Malo snega v marcu in nekaj dni niz-
kih temperatur zjutraj pa ne spremeni dejstva, da smo letos 
imeli bore malo zime.  
S pomladjo pa seveda zopet pride tudi pomladna številka 
glasila Zmajev glas. Če so decembrsko zaznamovali članki o 
otvoritvah novih cestnih odsekov, pa je pomladna, kot je to 
že običaj, polna člankov o občnih zborih različnih društev. 
Za naše kraje je namreč značilno izredno bogato društveno 
življenje in kot vsako leto bodo društva tudi letos zelo aktiv-
na ob prihajajočem občinskem prazniku. 
Ko sem že omenil članke o otvoritvi cest v prejšnji številki, 
se nam je v decembrski številki prikradla tudi neljuba na-
paka, ko smo na dveh sosednjih straneh ponovili isti članek 
(z drugo fotografijo), posledično pa je seveda en članek iz-
padel. Napako tokrat popravljamo, vsem prizadetim pa se 
opravičujemo.  
V tej številki smo mesto pod drobnogledom nameravali 
nameniti predstavitvi predsednikov vseh šestih krajevnih 
skupnosti v naši občini. Na žalost pa le-teh nismo dobili 
pravočasno, zato bo to moralo počakati na katero od nas-
lednjih številk. Pod drobnogled je zato prišla Športna zveza 
Kozje, ki pa si je to z desetletjem in pol uspešnega delovanja 
zagotovo tudi zaslužila. 

Želim vam lepo pomlad in nasvidenje do poletja.

Roman Gradišek, odgovorni urednik 

NASLOVNICA

Fotografijo je v začetku letošnjega aprila na 
Gubnem posnela Zala Grobelšek. Svet ki izginja, nas 
navdaja s posebnimi občutki, ki jih težko ubesedimo 
enopomensko.

Franc Grobelšek
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UVODNIK

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

da smo na delo naših društev in 
organizatorjev prireditev res-
nično ponosni. Prav tako so se 
začela tekmovanja na področju 
gasilstva in športa in povsod se 
lahko srečamo s posamezniki 
in skupinami iz naše občine, 
ki so nadpovprečno uspešni. O 
teh uspehih se obsežno poroča 
v različnih medijih. Vsem izre-
kam čestitke in iskreno zahvalo 
za vložen trud in delo.

Vstopamo v čas praznovanja občinskega praznika, v katerem so nove prilož-
nosti za krepitve medsebojnega sodelovanja in spoštovanja v vseh ravneh 
lokalnega okolja. 

Ob občinskem prazniku iskreno čestitam in se za dobro sodelovanje zahvalju-
jem članici in članom Občinskega sveta, sodelavcem občinske uprave ter vsem 
vam, spoštovane občanke in občani. Posebna zahvala velja vsem, ki boste z 
organizacijo prireditev obogatili praznik občine s celomesečnim programom 
prireditev. 

Vabim vas k obisku prireditev, da se skupaj poveselimo ob uspehih in dob-
rih dejanjih, ki lepšajo podobo in bivanje v naših krajih. Želim vam prijeten 
prazničen mesec tudi v pričakovanju velikonočnih praznikov, ki so zaradi svoje 
sporočilnosti nekaj posebnega in duhovno poglobljenega. Naj bodo ti prazniki 
priložnost za razmislek ter prijetno druženje s prijatelji in družino.

Milenca Krajnc
županja

Pomlad, v katero smo letos stopili prej kakor običajno, je za marsikoga naj-
lepši čas. Tudi sama jo imam neizmerno rada, saj predstavlja prebujanje in 
novo življenje. Je pa to tudi čas marčevskih praznovanj, ki so še posebej pos-
večena dekletom, ženam, mamam in babicam, pa tudi moški imajo v tem 
času svoj praznik. Upam in verjamem, da ste praznike preživeli lepo in ste s 
kakšno drobno pozornostjo ali lepo, prijazno besedo razveseliti koga, ki vam 
veliko pomeni. Je pa to tudi čas številnih dogodkov in prireditev in tudi letos 
jih je pri nas res zelo veliko. Za nami so prireditve ob kulturnem prazniku, ki 
so jih pripravljala naša kulturna društva v sodelovanju z osnovnima šolama. 
Uspešno so bile izpeljane pustne povorke, kjer smo lahko uživali v številnih 
izvirnih maskah naših otrok in odraslih. V teh dneh pa se intenzivno priprav-
ljamo na vsakoletno čistilno akcijo, ki jo izvedemo v sodelovanju s Krajevnimi 
skupnostmi ter društvi in vami, spoštovane občanke in občani. Hvala vsem, ki 
najdete čas in pomagate pri čiščenju našega okolja. Kljub vsakoletni čistilni 
akciji opažamo, da je v okolju žal vse več smeti in situacija še zdaleč ni takšna, 
da bi lahko akcijo čiščenja opustili. Ne znam si predstavljati, kakšno bi bilo to 
okolje v nekem obdobju, če tega ne bi naredili vsako leto. Ob tej priložnosti 
izrekam zahvalo vsem, ki prihajate na čistilne akcije, in hvala vsem, ki odgo-
vorno skozi celo leto skrbite, da je naše okolje čisto in urejeno. 

V tem času izvajamo pomembne projekte na področju sanacije plazu, izgra-
dnje kanalizacije z malo čistilno napravo ter izgradnjo krožišča na območju 
naselja Lesično v skupni vrednosti projektov 1,5 mio evrov. Za projekt sanacije 
plazu in krožišča smo pridobili sofinancerska državna sredstva, izgradnjo ka-
nalizacije pa izvajamo z lastnimi sredstvi. Pripravljamo tudi vso potrebno pro-
jektno dokumentacijo za izgradnjo in posodobitev cestne infrastrukture. Prav 
tako pripravljamo vse potrebno za opremo novih nastanitvenih kapacitet na 
gradu Podsreda in za postavitev kozolca v športnem parku Podsreda. 

Trenutno je tudi čas številnih občnih zborov in praznovanj ob dnevu žena in 
materinskem dnevu, ki se jih, če mi čas dopušča in če istočasno ne potekajo 
različni dogodki in prireditve, z veseljem udeležim. To je zame najboljši način, 
da sem seznanjena z delom in načrti naših društev. Ponovno želim poudariti, 

Beseda županje
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zveza Kozje v svojem delu nudi podporo 
športnemu udejstvovanju otrok in mladine, 
tako je recimo sodelovala z Osnovno šolo 
Kozje pri organizaciji državnega prvenstva 
osnovnih šol v nogometu ter posamičnega 
in ekipnega državnega prvenstva v šahu. 

Športna zveza Kozje je tudi članica Olim-
pijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez in v lanskem letu je bil njen 
predsednik izvoljen za člana skupščine 
OKS kot predstavnik lokalnih športnih 
zvez Celjske regije. Tudi ta izvolitev pove, 
da delo Športne zveze Kozje močno cenijo 
tudi – oziroma predvsem – izven meja ma-
tične občine. 

Omeniti velja, da je Športna zveza Kozje 
ena redkih lokalnih zvez, ki deluje izključno 
prostovoljno, se pravi, da ni na zvezi nihče 
zaposlen. Predsednik Športne zveze Kozje 

je od njene ustanovitve Roman Gradišek, 
sekretar Jože Zajc, člani upravnega odbora 
pa so se skozi leta nekoliko menjavali. Tre-
nutno so to podpredsednik Jernej Jagrič ter 
člana Blaž Hartl in Primož Ivanc. Največ 
finančnih sredstev, potrebnih za delovanje, 
zveza pridobi iz prijavnin ekip za ligaška 
tekmovanja. Približno tretjino sredstev za-
gotovi Občina Kozje v svojem proračunu, 
kakšno petino jih zveza dobi na razpisih 
Fundacije za šport, nekaj malega pa prispe-
va še Občina Podčetrtek.

Športna zveza Kozje je v petnajstih letih 
svojega delovanja zagotovo močno poživila 
športno dogajanje v občini in širše, s svojim 
delovanjem pa zagotovo veliko pripomore 
tudi k bolj zdravemu načinu življenja nje-
nih občanov in občank. 

(R. G.)

POD DROBNOGLEDOM

Petnajst let Športne zveze Kozje
Športna zveza Kozje je bila ustanovljena 13. 
januarja 2004 kot zveza desetih športnih 
društev in klubov z območja Občine Koz-
je. V letu 2019 tako Športna zveza praznuje 
petnajst let obstoja. V desetletju in pol je 
zveza zagotovo upravičila svoj obstoj. 

Njena paleta aktivnosti se veča iz leta v leto, 
prav tako krog udeležencev tekmovanj v 
njihovi organizaciji. Paleta rekreativnih 
lig, ki jih Športna zveza Kozje organizira, 
trenutno obsega sedem lig: ligo v malem 
nogometu, ligo v namiznem tenisu, ligo v 
streljanju z zračno puško, veteransko ligo v 
košarki, veteransko ligo v malem nogometu, 
ligo v badmintonu in šahovsko ligo. Ekipe, 
ki sodelujejo v ligah, niso zgolj s področja 
Obsotelja in Kozjanskega, temveč širše Šta-
jerske in Posavja. Tako v ligah sodelujejo 
ali so sodelovale ekipe iz občin Podčetrtek, 
Bistrica ob Sotli, Šentjur pri Celju, Rogaška 
Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Krško, 
Brežice, Sevnica, Vojnik, Maribor, Domža-
le, sodelovale pa so tudi ekipe iz Kumrovca, 
Klanjca, Desiniča in Zagorskih Sel iz sosed-
nje Hrvaške. Letno se ligaških tekmovanj v 
organizaciji Športne zveze Kozje udeležuje 
okrog petsto športnikov. Poleg ligaških tek-
movanj organizira Športna zveza Kozje še 
turnirje v tenisu, badmintonu, namiznem 
tenisu, ulični košarki, odbojki na mivki, 
občinska prvenstva v različnih panogah, 
pokalno tekmovanje v malem nogometu … 
Zelo odmevna je bila tudi prireditev 1000 
minut športa za 1000 let Kozjega, s katero 
je Športna zveza Kozje v letu 2016 obeležila 
tisočletnico prve omembe kraja Kozje. Pri-
reditev je v športni dvorani Večnamenskega 
centra Kozje potekala od 7.20 zjutraj pa do 
polnoči, ko se je izteklo 1000 minut. 

V zadnjih dveh letih se je Športna zveza 
Kozje lotila še organizacije Športnih iger 
društev, v katerih je prvo leto sodelovalo 
šest društev v dvanajstih panogah, drugo 
leto pa osem društev v kar štirinajstih raz-
ličnih panogah. Cilj Športnih iger društev je 
poleg tekmovanja tudi druženje ter vključe-
vanje čim večjega števila občanov v športne 
aktivnosti. Ta cilj je bil izpolnjen že v prvi 
sezoni iger, saj je na tekmovanjih sodelova-
lo približno dvesto različnih udeležencev.

V minulih petnajstih letih je Športna zveza 
Kozje izvajala tudi različne športne aktiv-
nosti za otroke, kot so Veter v laseh in Hura 
prosti čas, v zadnjih dveh letih pa je orga-
nizirala tudi področno prvenstvo učencev 
v badmintonu celjskega področja. Športna 

Novost lanskega leta so Športne igre društev

Ob tisočletnici Kozjega je ŠZK pripravila 1000 minut športa
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prostočasnih aktivnosti v športnem parku. 
Objekt je zasnovan kot »kozolec« dimenzije 
12 x 6 metrov in bo obsegal pritličje, tako 

no povoznim središčnim otokom ter kro-
žnim voziščem, v katero se stekajo štirje 
kraki cest in po katerem poteka promet v 
nasprotni smeri urinega kazalca. Zunanji 
premer krožišča znaša 30 metrov, premer 
nepovozne sredice pa 14 metrov. V sklopu 
krožišča so predvideni pločnik širine 1,50 
metra, kolesarska steza širine 1,60 metra, 
pripadajoča javna razsvetljava in lokacijska 
preureditev avtobusnih postajališč.
Občina Kozje je pozvala vsa društva in 
javne zavode na območju KS Lesično in 
KS Zagorje, da podajo projektno idejo, 
za ureditev/zapolnitev nepovozne sredice 
krožišča z lokalno posebnostjo, po kateri 

 IZ OBČINSKE UPRAVE

Izgradnja krožišča v Lesičnem
Direkcija Republike Slovenije za infra-
strukturo in Občina Kozje sta z izvajal-
cem del, podjetjem GAAL gradnje d.o.o. iz 
Podčetrtka, podpisali pogodbo za ureditev 
krožnega krožišča v Lesičnem. Pogodbe-
na vrednost del za ureditev krožišča znaša 
497.011 evrov z DDV, Občina Kozje pa so-
financira projekt v vrednosti 72.246 evrov. 
Izvajalec del je začel dela v februarju 2019, 
pogodbeni rok pa ga zavezuje, da dela za-
ključi najkasneje do 24. 5. 2019. 
V sklopu ureditve križišča regionalne ces-
te R2 423 Črnolica–Bistrica ob Sotli in R3 
683 Pilštanj–Golobinjek bo zgrajeno novo 
kanalizirano križišče krožne oblike z del-

Športni park 
Podsreda
bčina Kozje je na pobudo Športnega društva 
Podsreda pristopila k izdelavi projektne 
dokumentacije za gradnjo novega objekta, 
nadstrešnice v Športnem parku Podsreda. 
Nov objekt bo v neposredni bližini obstoje-
čega športnega objekta in bo zagotavljal do-
daten prostor za potrebe športa in ostalih 

Izgradnja kanalizacije in male 
komunalne čistilne naprave v 
Lesičnem
Občina Kozje je že v letu 2018 pristopila k 
izgradnji fekalne kanalizacije in nove male 
komunalne čistilne naprave, velikosti 150 
populacijskih enot, za naselje Lesično. Grad-
njo nove komunalne infrastrukture je preko 
javnega razpisa dobilo podjetje HPG Brežice 
d.o.o. V letu 2018 so tako dokončali izgra-
dnjo fekalne kanalizacije v starem delu nase-
lja Lesično in vgradili tipsko čistilno napra-
vo. Letos pa končujejo izgradnjo kanalizacije 
še na območju novega dela Lesičnega, torej 
v okolici osnovne šole, doma krajanov, sta-
novanjskega zaselka, kjer trenutno potekajo 
obsežna dela na sanaciji plazu, in do poslov-
no-industrijskega objekta, kjer ima sedež 
tudi Kip vizija, d.o.o. Zaključek del se pred-
videva v poletnih mesecih, ko bo zaključena 

tudi sanacija plazu. V sklopu izgradnje ka-
nalizacije bo rekonstruiran in razširjen tudi 
del občinske ceste, na celotnem območju bo 
zgrajena kanalizacija za optično omrežje, 
zgrajen bo nov del vodovodnega omrežja, 
kjer so trenutno težave s pritiskom, in dog-
rajena javna razsvetljava. Projekt izgradnje 
kanalizacije in nove male komunalne čistilne 
naprave je finančno ovrednoten v vrednosti 
540.000 evrov, od tega pa bo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo zagotovilo 
dobrih 150.000 sredstev. V sklopu gradnje 
kanalizacije prihaja pogosto tudi do po-
polne zapore ceste, za kar se uporabnikom 
ceste opravičujemo in jih hkrati prosimo 
za strpnost. Vsem lastnikom zemljišč, ki 
ste brezplačno podelili služnost za potrebe 

izgradnje kanalizacijskega omrežja, se še 
enkrat najlepše zahvaljujemo. 
Občina Kozje bo v sklopu izgradnje fekalne 
kanalizacije na gradbenih parcelah postavila 
tudi jašek, v katerega bodo občani priključili 
izključno fekalne vode. V ta namen poziva-
mo vse lastnike objektov, da si s strani podje-
tja OKP Rogaška Slatina d.o.o. pridobijo so-
glasje za priključitev na javno kanalizacijsko 
omrežje. Vloge za soglasja so objavljene na 
spletni strani https://www.okp.si/index_ob-
razci.php (obrazec OB 03 in OB 04), nekaj 
izvodov pa je pripravljenih tudi na upravi 
Občine Kozje.

Daniel Čoklc

je naselje Lesično poznano. Projektne ideje 
so na občini zbirali do konca meseca marca 
2019, komisija pa bo v nadaljevanju izbrala 
najustreznejšo, ki bo služila kot podlaga za 
celostno ureditev krožišča.

Daniel Čoklc

da bo streha predstavljala strop nad pritlič-
jem, maksimalna višina od plošče do sle-
mena bo 5 metrov. Upravna enota Šmarje 
pri Jelšah je izdala gradbeno dovoljenje za 
gradnjo, Športno društvo Podsreda in izva-
jalec gradnje Mlakar Franc s. p. iz Boštanja 
pa sta že začela z izvedbo del. Zaključek 
del in slavnostna otvoritev nove pridobite 
sta načrtovana za 18. maj v sklopu priredi-
tev ob Občinskem prazniku Občine Kozje. 
Vljudno vabljeni.

Daniel Čoklc
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IZ OBČINSKE UPRAVE

Celostna prometna strategija Občine Kozje

Sanacija plazu v Lesičnem
Občina Kozje je v sodelovanju z Mini-
strstvom za okolje in prostor zagotovila 
sredstva za izvedbo sanacije plazu v novem 
delu naselja Lesično. Gradbena dela izvaja 
lokalni ponudnik Kunej Karl s. p. iz Osre-
dka, vrednost pogodbenih del pa znaša 
479.532 evrov z vključenim DDV. Občina 
Kozje je v proračunu za leto 2019 zagotovila 
sredstva za izvedbo sanacije v višini 96.208 
evrov, Ministrovo za okolje in prostor pa 
383.234 evrov. Dodatno bo morala občina 
zagotoviti še sredstva za izdelavo projektne 
dokumentacije, gradbenega nadzora in os-
tale dokumentacije. 

Izvajalec del je začel s sanacijo plazu že v 
januarju 2019, saj so vremenske razmere 
dopuščale izvedbo gradbenih del, teren je 
bil suh. Zaključek del se predvideva v pole-
tnih mesecih 2019, ko bo tudi poasfaltirana 
uničena javna pot. Sanacijska dela potekajo 
z izvedbo globokih kamnitih drenažnih re-
ber, ki vodijo zaledne vode do potoka Bi-
strica in tako stabilizirajo teren. V sklopu 
sanacije plazu se bo izvedla stabilizacija te-
meljev stanovanjske hiše Lesično 70a in ob-
novila občinska javna pot. Zaradi dejstva, 
da so za potrebe sanacije plazu potrebni 
globoki izkopi in nasutja večjih količin ka-

mnin, občina prosi vse prebivalce obravna-
vanega območja in lastnike kmetijskih ze-
mljišč, da so v času izvajanja gradbenih del 
strpni in omogočijo izvajalcu del nemoten 
dostop do površin, kjer se sanacijska dela 
izvajajo.

Daniel Čoklc

Izzivi prihodnjega 
razvoja prometnega 
sistema v občini
Občina Kozje je skupaj z izbra-
nim izvajalcem Fakulteto za 
logistiko UM iz Celja začela 
s pripravo celostne prometne 
strategije (CPS) in se s tem pri-
družila mnogim slovenskim ob-
činam, ki že imajo izdelan tak 
dokument ali so v fazi izdelave.
Namen celostne prometne stra-
tegije sta priprava in sprejem 
strateškega dokumenta, ki nad-
grajuje dosedanje načrtovalske 
prakse, ki so osredotočene pred-
vsem na gradnjo infrastruktur-
nih elementov. Ta dokument 
je tudi osnova za pridobivanje 
prihodnjih finančnih sredstev 
iz področja mobilnosti in pro-
meta. 
Cilj je trajnostni razvoj urbane 
mobilnosti in večja kakovost bi-
vanja, večja varnost, zmanjšanje 
negativnih vplivov na okolje in 
učinkovitejši prometni sistem.
Pri tem je poudarek na poveča-
nju deleža kolesarjev, pešcev in 
javnega prevoza ter spreminja-
nju potovalnih navad.
Pri oblikovanju strategije je 
močno prisotno sodelovanje 
javnosti v vseh fazah izdela-
ve. Le-to poteka preko javnih 
razprav in delavnic, anket in 
intervjujev. V ta namen bo obli-
kovana širša delovna skupina, 
sestavljena iz predstavnikov 
ključnih organizacij, kot so: 
policija, gasilci, redarji, šole, 
vrtci, krajevne skupnosti in 

Uroš Kramar je vodil javno razpravo

podobno. Celostna prometna 
strategija predstavlja zavezujoč 
dokument, ki bo sprejet na ob-
činskem svetu in bo vseboval 
dolgoročne cilje in planirane 
aktivnosti za naslednje 5-letno 
obdobje.
Projekt izdelave strategije, ki se 
bo predvidoma zaključil junija, 
je trenutno v začetni fazi pripra-
ve strategije, kar pomeni analizo 
obstoječega stanja. V ta namen 
se že izvaja anketno zbiranje in-
formacij, ogled stanja na terenu 
in prva javna razprava, kjer so 
se preko ustvarjalnega dialoga 
iskali različni pogledi na proble-
matiko prometa v Občini Kozje. 
Kot ključne ugotovitve lahko 
povzamemo naslednje:
•	 Vrednote, na katerih bo 

grajen prihodnji razvoj 
prometa, so varnost 
pešcev, kolesarjev in otrok, 
boljše ceste, povečanje 
privlačnosti občine 
za življenje in zdravje 
prebivalstva.

•	 Ključna pričakovanja 
glede prihodnjega razvoja 
prome-tnega sistema 
v Občini Kozje so: 
pričakovanja na področju 
kolesarjenja (ureditev 
in izgradnja kolesarskih 
stez ter povezanost s 
sosednjimi občinami), 
pričakovanja na področju 
cest (boljše tako državne 
kot lokalne ceste, sanacija, 
signalizacija – predvsem 
na cesti Kozje–Podsreda–
Železno–Koprivnica) in 

pričakovanja na področju 
izboljšanja JPP.

•	 Kot največje težave pri 
oblikovanju CPS so bile 
izpostavljene: težave 
z zemljišči (odkupi in 
finance), pomanjkanje 
finančnih sredstev in 
različna neodobravanja 
občanov.

•	 Kot največje prednosti 
sedanjega prometnega 
sistema so udeleženci 
izpostavili: dovolj zelenih 
rekreativnih površin, ki so 
urejene, varne in dostopne, 
dobra dostopnost javnih 
ustanov in služb in urejenost 
pločnikov v Kozjem.

•	 Največje slabosti, kot 
jih vidijo udeleženci, so: 
odsotnost JPP, predvsem 
med konci tedna in 
počitnicami, pomanjkanje 
pločnikov in prehodov 
preko regionalke, povečanje 
tovornega transporta in 
neupoštevanje omejitev 

hitrosti.
•	 Kot največje priložnosti za 

v prihodnje so izpostavili: 
občina, ki bo prijazna inva-
lidom, povezovanje občin 
s kolesarskimi stezami, 
povezovanje/sodelovanje s 
sosednjimi občinami, peš 
cona pri OŠ Kozje in vrtec.

•	 Največje nevarnosti pa 
predstavljajo težave pri 
pridobivanju zemljišč 
(lastništvo in sredstva), 
odsotnost JPP in izključe-
nost starejših, zoženje 
cestišč zaradi kolesarskih 
stez in težave z umirjanjem 
prometa.

Ker je Celostna prometna stra-
tegija Občine Kozje name-njena 
predvsem prebivalcem občine, 
vas vabimo, da se prihodnjih 
aktivnosti, vezanih na izdelavo 
strategije, udeležite v čim več-
jem številu, podate svoje mnenje 
in tako sooblikujete načrte pri-
hodnjega prometa. Ob prvi jav-
ni razpravi se predvideva še ena 
javna razprava in dve delavnici, 
ki bodo vezane na oblikovanje 
vizije, prioritet in ukrepov. 
Več informacij glede poteka 
priprave Celostne prometne 
strategije najdete na spletni stra-
ni Občine Kozje www.kozje.si, 
kjer bodo objavljene tudi infor-
macije o prihodnjih delavnicah 
in javnih razpravah.

Uroš Kramar, 
Fakulteta za logistiko Celje,

 Univerze v Mariboru
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Proračun Občine Kozje za leto 2019

Občinski svet je na svoji 4. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel proračun Občine Kozje za leto 2019.
Po sprejetem odloku znašajo skupni prihodki 4.175.742 €, skupni odhodki 4.704.635 €, od tega je 46,60 % sredstev, namenjenih za investicije in investicijske transfere.

Andreja Reher

Mostovi povezujejo
V Kozjem je po dveh mesecih zopet mogoče preiti z levega ne desni breg reke Bistrice. 
Most, ki je povezoval Športni park Kozje in avtobusno postajo Kozje, je ponovno odprt za 
pešce. Zaradi dotrajanosti in varnosti so morali most pred dvema mesecema zapreti, kraja-
ni pa so ga zelo pogrešali. Občina Kozje se je tako odločila, da most obnovi. Dvajset metrov 
dolg most so v celoti prenovili in ga uredili, da bo zopet primeren za varno prehajanje reke 
Bistrice. Dela je izvedel samostojni podjetnik Albin Bizjak, s. p. Vrednost celotne obnove 
znaša 4.750 evrov, krita pa je bila iz občinskega proračuna. Pot med športnim parkom in 
trgom Kozje bo tako ponovno krajša in most bo zopet povezoval.               (Oko)

Sofinanciranje programov in ukrepov iz občinskega proračuna v letu 2019
Občina Kozje je objavila javne razpise za sofinanciranje programov in ukre-
pov iz občinskega proračuna v letu 2019:
• JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN 

DRUŠTEV NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI 
KOZJE ZA LETO 2019

• JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI 
V LETU 2019

• JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA MLA-
DINSKE PROGRAME IN PROJEKTE V OBČINI KOZJE V LETU 2019

• JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 
2019

• JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI 
NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH IN-
STITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO NA PODLAGI DRUGIH JAVNIH 
RAZPISOV OBČINE KOZJE ZA LETO 2019

• JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PO-
DROČJU TURIZMA V OBČINI KOZJE ZA LETO 2019

• JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PODPOR ZA OHRANJANJE IN RA-
ZVOJ KMETIJSTVA V OBČINI KOZJE V LETU 2019

• JAVNI   RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠE-
VANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI KOZJE V LETU 2019

• JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJO MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI KOZJE ZA LETO 2019

• JAVNI POZIV – SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV V OB-
ČINE KOZJE ZA LETO 2019

• JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIKLOPA NA TOPLOVODNO 
OMREŽJE V LETU 2019.

Razpisi in razpisne dokumentacije so na voljo na spletni strani Občine Kozje.

Andreja Reher

Sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Kozje za leto 2019

Občina Kozje je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov 
v Občini Kozje objavila javni poziv, katerega predmet je sofinanciranje pri-
reditev in projektov s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki 
niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kozje iz drugih javnih 
razpisov ter pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb 
ter prepoznavnosti Občine Kozje v letu 2019. 

Na podlagi poziva se sofinancirajo:
–  prireditve, za katere zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih 

praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za 
sofinanciranje programov in projektov in dopolnjujejo ponudbo občine; 

–  večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, vzgoje 
in izobraževanja otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humani-
tarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kozje; 

–  prireditve in projekti, za katere se Občina Kozje na podlagi uresničevanja 
njenih interesov ali zadovoljevanja potreb odloči, da bo pokrovitelj. 

Prireditve in projekti, ki bodo sofinancirani oziroma katerih pokrovitelj je Ob-
čina Kozje, morajo: 
–  biti izvedeni na območju Občine Kozje ali pa morajo biti ustvarjalci občani 

Občine Kozje, če gre za projekt ali prireditev, ki promovira Občino Kozje, 

–  biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev, 
–  imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zago-

tovljene druge vire financiranja, 
–  ne smejo biti sofinancirani iz drugih finančnih virov Občine Kozje, 
–  imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj, 
    – dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo Občine Kozje.

Na javni poziv se lahko prijavijo: 
–  društva, ki imajo sedež na območju Občine Kozje in se niso prijavila na 

noben drug javni razpis za sofinanciranje sredstev iz proračuna; 
–  društva, javni zavodi, ki nimajo sedeža v Občini Kozje, vendar organizi-

rajo prireditev na območju Občine Kozje ali na prireditvi sodelujejo tudi 
društva iz Občine Kozje.

Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici z oznako »Sofinanciranje priredi-
tev in projektov 2019« na naslov: OBČINA KOZJE, KOZJE 37, 3260 KOZJE.
Razpis je odprt do porabe sredstev. Vloge, prispele na javni poziv, se obrav-
navajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. 
Vlogo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega poziva na občinski 
upravi in na spletni strani občine. 

Andreja Reher
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Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v Občini Kozje v letu 2019

Občina Kozje je objavila javni razpis, katerega predmet je dodeljevanje pro-
računskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje v 
letu 2019.
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:

1. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
2. Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
3. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev.

1. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Namen ukrepa: Povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih 
mest ter zmanjševanje brezposelnosti. 
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finanč-
na pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavlja-
jo upravičene stroške za: 
- samozaposlitev osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu RS za zaposlova-

nje (v nadaljevanju: ZRSZ) kot brezposelna oseba, je državljan Republi-
ke Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Kozje ali izvaja dejavnost 
na območju Občine Kozje,

- zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas, ki je bila prijavljena na 
ZRSZ kot brezposelna oseba, je državljan Republike Slovenije, ima stal-
no prebivališče v Občini Kozje in ima taka zaposlitev za posledico neto 
povečanje delovnih mest. 

Upravičenci do pomoči iz druge alineje prejšnjega odstavka so tudi podjetja, 
ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni 
prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru 
na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposli-
tve brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na ZRSZ, je državljan Republike 
Slovenije, ima stalno prebivališče v Občini Kozje in ima taka zaposlitev za 
posledico neto povečanje delovnih mest.

Pomoč se lahko pridobi za največ dve zaposleni osebi. 

Višina sredstev ne sme presegati:
- pri samozaposlitvi osebe, ki ima stalno prebivališče v občini: 6-kratnik 

mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za 
mesec december preteklega leta,

- pri samozaposlitvi osebe, ki nima stalnega prebivališča v občini: 3-kra-
tnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih 
za mesec december preteklega leta,

- pri zaposlitvi osebe za nedoločen čas: 4-kratnik mesečnega zneska pri-
spevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december pre-
teklega leta.

Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine 
prej kot v dveh letih od dneva zaposlitve, mora prejemnik v roku 15 dni po 
prekinitvi delovnega razmerja obvestiti občino. Prejemnik subvencije mora v 
tem primeru zaposliti drugo brezposelno osebo pod enakimi pogoji ali vrniti 
sorazmeren delež pridobljenih sredstev s strani občine v roku 30 dni od pozi-
va pristojnega občinskega organa. 

V primeru, da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno 
maso.

2. Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov

Namen ukrepa: Spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja in ustvarjenje 
novih delovnih mest ter zapolnitev praznih poslovnih prostorov v trgu Kozje 
in v trgu Podsreda. 
Upravičeni strošek: neto strošek najema poslovnih prostorov brez stroškov 

obratovanja za prvo ter drugo leto najema.
Višina sofinanciranja je:
- za prvo leto najema do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV) 

oz. največ 1.500 €, 
- za drugo leto najema do 30 % upravičenih stroškov (brez vključenega 

DDV) oz. največ 750 €. 

3. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev 

Namen pomoči: Sofinanciranje stroškov promocije izdelkov in storitev.
Upravičeni stroški so stroški sodelovanja na sejmih doma in v tujini (stroški 
najetja, postavitve in delovanja stojnice oz. stroškov izdaje in objave v katalo-
gu) ter stroški izdelave spletne strani.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov oz. največ 1.000 €, pri 
čemer DDV ni upravičen strošek. 

Znesek sredstev, namenjenih za posamezen ukrep: 
1. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest: 

10.000,00 €
2. Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov: 2.250,00 €
3. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev: 2.750,00 €.

Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo: 
- podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
- podjetja, ki nimajo poslovnega sedeža na območju občine, izvajajo pa 

dejavnost na območju občine,
- fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo stalno prebi-

vališče v občini,
- fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in nimajo stalnega 

prebivališča v občini, izvajajo pa dejavnost na območju občine.

Pogoji, pod katerimi se dodeljujejo sredstva za posamezen ukrep, navedba 
dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti in višina pomoči, ki jo po tem raz-
pisu lahko pridobijo upravičenci, je določena v razpisni dokumentaciji.

Vloga za dodelitev finančnih sredstev mora biti izdelana na obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije.
Javni razpis se zaključi 30. 10. 2019. Vloge se bodo sprejemale najkasneje 
do 30. 10. 2019. Vse vloge, ki bodo posredovane po tem roku, se bodo s 
sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli v času 
od 1. 11. 2018 do 30. 10. 2019.
Vloge je potrebno poslati v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis: Pospeše-
vanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje v letu 2019« na naslov: OBČINA 
KOZJE, KOZJE 37, 3260 KOZJE.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge bo pregledal Odbor za gospodarstvo in razvoj in izdelal predlog raz-
delitve sredstev.
Višina dodeljenih sredstev bo odvisna od števila popolnih vlog, prispelih na 
javni razpis. 
V primeru, da sredstva za posamezen ukrep ne bodo razdeljena, se bodo 
prerazporedila s sklepom odbora na druga ukrepa. 

Sklep o dodelitvi sredstev bo izdala občinska uprava na podlagi predloga 
odbora. Zoper sklep bo lahko upravičenec vložil pritožbo županji, v roku 8 dni 
od prejema sklepa. Odločitev županje bo dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se bodo uredile 
s pogodbo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega 
razpisa na občinski upravi občine ter na spletni strani občine.

Andreja Reher
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Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 
v Občini Kozje za leto 2019

Občina Kozje je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čis-
tilnih naprav na območju Občine Kozje objavila Javni razpis za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Kozje za leto 
2019.

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih či-
stilnih naprav za stanovanjske objekte (v nadaljevanju MKČN) na območju 
Občine Kozje.

Upravičenci za dodelitev proračunskih sredstev so fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v občini. 
V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objek-
tov je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna na-
prava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. 
Upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za le en objekt enkrat. 
Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Kozje.

Pogoji pri izgradnji male komunalne čistilne naprave: 
• vlagatelj mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na naslovu gradnje 

čistilne naprave; 
• dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni podjetnik, registri-

ran za predmetno dejavnost; 
• v primeru, da dela izvaja lastnik objekta sam, mora vlagatelj imeti podpi-

sano pogodbo o nadzoru v skladu z ZGO, upravičen pa je do stroškov, 
za katera bo imel račune; 

• vlagatelj mora predložiti izjavo o lastnostih male komunalne čistilne 
naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za 
tipsko malo komunalno čistilno napravo;

• vlagatelj mora predložiti poročilo o opravljenih prvih meritvah (analizni 
izvid) v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monito-
ring odpadnih voda (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monito-
ringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14, 98/15);

• vlagatelj mora predložiti soglasje izvajalca javne službe JP OKP Ro-
gaška Slatina d.o.o. o priključitvi objekta na malo komunalno čistilno 
napravo (MKČN); 

• mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvidenih območij 
aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno 
z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v občini; 

• mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju 
predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja občine 
razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo priklopljen; 

• lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati 
dostop in neovirano praznjenje; 

• čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja (v času vlo-
žitve zahtevka); 

• vlagatelji, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, 
morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov 
male komunalne čistilne naprave, ki ni časovno omejen, in osebo, ki bo 
zadolžena za upravljanje male komunalne čistilne naprave, ter sklenje-
no služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem; 

• ob zagonu male komunalne čistilne naprave mora biti ukinjena obstoje-
ča greznica v skladu s pogoji javnega komunalnega podjetja.

Delež sofinanciranja: 
• do 50 odstotkov upravičenih stroškov za postavitev MKČN oziroma 

največ 350 evrov na PE, sofinancira se postavitev ene MKČN za en 
stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih 
objektov,

• občina sofinancira število PE, ki je sorazmerno številu stalno prijavljenih 
na naslovu postavitve MKČN. V primeru, ko je na naslovu postavitve 
MKČN stalno prijavljena samo ena oseba, se sofinancira MKČN v višini 
dveh PE, vendar ne več kot 50 odstotkov upravičenih stroškov za po-
stavitve MKČN,

• upravičeni so vsi stroški, povezani z investicijo, tudi davek na dodano 
vrednost, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, ni povračljiv. 

V primeru, da je MKČN sofinancirana tudi iz drugih virov javnih sredstev, 
skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100-odstotne vrednosti upra-
vičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofi-
nanciranja presega 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije, 
se sofinanciranje občine ustrezno zniža. 
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 
PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave, strokov-
ni gradbeni nadzor, stroški, povezani z zagonom in nastavitvijo parametrov, 
ter stroški, povezani s pridobitvijo prvih meritev (analizni izvid). Upravičeni 
stroški lahko nastanejo od datuma veljavnosti tega pravilnika, tj. 6. 5. 2014.

Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami udeleženci razpisa oddajo 
osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kozje, Kozje št. 
37, 3260 KOZJE do 31. 10. 2019 do 12. ure.
Vloga je na voljo na sedežu Občine Kozje ter na spletni strani Občine Kozje 
www.kozje.si.

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti ovojnici s pripi-
som »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN 2019«. Upošteva-
le se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci 
in vsemi zahtevanimi prilogami.
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo 
obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi 
dokazili) po vrstnem redu prispetja enkrat na mesec.

Andreja Reher

Sofinanciranje priklopa na toplovodno omrežje v letu 2019

Občina Kozje je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju priklopa na toplovodno 
omrežje objavila Javni razpis za sofinanciranje priklopa na toplovodno omrež-
je v letu 2019.
Predmet razpisa je sofinanciranje priklopa na toplovodno omrežje na lesno 
biomaso in oskrbo s toplo vodo na območju naselja Kozje.
Upravičenci za dodelitev proračunskih sredstev so fizične osebe, ki so lastni-
ki, solastniki ali upravljavci stanovanjskih objektov na območju naselja Kozje.
Pred vložitvijo zahtevka mora biti objekt priključen na toplovodno omrežje na 
lesno biomaso. 
Sredstva se dodeljujejo enkrat na mesec do porabe finančnih sredstev spre-

jetega proračuna. 
Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami udeleženci razpisa oddajo 
osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kozje, Kozje št. 
37, 3260 KOZJE do 30. 10. 2019 do 12. ure.
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti ovojnici s pripi-
som »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE DOLB 2019«. 

Vloga je na voljo na sedežu Občine Kozje ter na spletni strani Občine Kozje 
www.kozje.si.

Andreja Reher
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Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
Socialno varstvena storitev pomoč družini na domu je javna služba na po-
dročju socialnega varstva, katere mrežo v skladu z Zakonom o socialnem 
varstvu zagotavlja občina.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru inva-
lidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko na-
domesti institucionalno varstvo. Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo, 
lahko opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni social-
no varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo 
na javnem razpisu.

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene 
bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi 
starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi 
svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za 
različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravi-
čencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v 
zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
-  gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega pripravljenega obro-

ka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene 
posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, 
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

-  pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju 
ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenj-
skih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

-  pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje soci-
alne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravi-
čenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofi-
zične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega 
ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v zna-
nem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucio-
nalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:

- osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, 
nesposobne za samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in teles-
no prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega 
življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo 
na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za 
opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo prizna-
nega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez 
občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo 
motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Na območju Občine Kozje izvaja storitev SENIOR, CENTER ZA POMOČ 
STAREJŠIM, Lidija Umek s. p., Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, na podlagi 
podeljene koncesije. 

Cena storitve se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za obli-
kovanje cen socialno varstvenih storitev. V skladu z metodologijo določi ceno 
storitve izvajalec storitve. Cena storitve se določi na efektivno uro, torej stro-
ški, ki se upoštevajo pri določitvi cene, se preračunajo na uro neposredne 
storitve za uporabnika. K ceni ali revalorizaciji cene storitve si mora izvajalec 
pridobiti soglasje občinskega sveta pred začetkom opravljanja storitve.

Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2019 18,57 evra na efek-
tivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 16,17 evra, 
stroški vodenja pa 2,40 evra.

Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 13,30 evra 
na efektivno uro. 
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine, znaša 
5,27 evra na efektivno uro.

Cena ure storitve, opravljene v nedeljo, na dan državnega praznika ali dela 
prostega dne, znaša 20,34 evra na efektivno uro, subvencija občine znaša 
14,56 evra na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 5,78 evra.

Andreja Reher

Imenovanje člana skupščine Javnega podjetja 
OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

Občinski svet Občine Kozje je v skupščino OKP Javno podjetje za komunal-
ne storitve, Rogaška Slatina, d.o.o., kot predstavnika Občine Kozje imenoval 
Daniela Čoklca.

Skupščina je sestavljena iz sedmih članov, vsaka občina ustanoviteljica ima 
enega člana skupščine. Mandat traja štiri leta, član skupščine je lahko po 
izteku mandata ponovno imenovan.

V skladu z družbeno pogodbo skupščina odloča o:
• sprejetju družbene pogodbe ter o spremembah in dopolnitvah družbene 

pogodbe,
• sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
• zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
• vračanju naknadnih vplačil,
• delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
• imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,

• imenovanju revizorja,
• imenovanju in razrešitvi direktorja (v. d. direktorja) javnega podjetja in z 

njim sklepa pogodbo o zaposlitvi,
• sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti direktorja javne-

ga podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljic javnega podjetja,
• ukrepih za nadzor dela direktorja,
• postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
• uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom 

v zvezi s povračilom škode, nastale pri upravljanju in poslovanju,
• zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
• daje mnenje k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oz. opra-

vljanjem gospodarskih javnih služb sprejemajo občinski sveti ustanovite-
ljic oz. svet ustanoviteljev,

• drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis, odlok ali 
družbena pogodba.

Andreja Reher



11

IZ OBČINSKE UPRAVE

Turistična taksa
Občinski svet Občine Kozje je na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja tu-
rizma (Uradni list RS, št. 13/18) na 22. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel novi 
Odlok o turistični taksi v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 48/18).
Na podlagi novega odloka plačujejo turistično takso državljani Republike 
Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine 
Kozje.

Višina turistične takse znaša od 1. 1. 2019:
• turistična taksa je določena v višini 1,20 evra,
• k njej se obračuna 25-odstotna promocijska taksa v znesku 0,30 evra,
• končna višina turistične in promocijske takse znaša 1,50 evra.

Pobrano turistično takso je potrebno najkasneje do 25. dne v mesecu (za pre-
tekli mesec) nakazati na vplačilni podračun Občine Kozje številka: SI56 0125 
1845 0000 097, SKLIC:  19   (DŠ plačnika) – 07129 (šifra dajatve).

Po zakonu so plačila turistične takse in posledično promocijske takse opro-
ščeni:
–  otroci do sedmega leta starosti,
–  osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
–  osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz 

katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziro-
ma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja 
pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na 
podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,

–  otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva 
razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

–  učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udele-
ženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni 
podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim 
delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali 
študijskega programa,

–  osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci leto-
vanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe 
v javnem interesu,

–  osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
–  pripadniki slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristoj-

nosti,
–  osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu ne-

prekinjeno več kot 30 dni,
–  tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične 

takse.
 
Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
• osebe od 7. do 18. leta starosti,
• osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, 

vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

Andreja Reher

Vrednost točke za izračun komunalne takse v letu 2019

V skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Kozje se v Občini Kozje 
plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:

1.  za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje go-
stinskih ali drugih dejavnosti na teh površinah,

2. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavlja-
nje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospo-
darske namene,

3.  za uporabo javnega prostora za začasne namene,
4.  za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki so postav-

ljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,

5.  za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.

Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve je 
določena v posebnem delu – tarifa komunalnih taks. Vrednost točke za izra-
čun takse se uskladi letno na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin. 

Občinski svet Občine Kozje je sprejel sklep, da ostane vrednost točke za leto 
2019 enaka, kot je bila v letu 2018, torej 0,030 evra.

Andreja Reher

Reorganizacija centrov za socialno delo

S 1. oktobrom 2018 je zaživela nova organizacijska struktura centrov za 
socialno delo. Z reorganizacijo je ustanovljenih šestnajst novih centrov za 
socialno delo. Iz obstoječih dvainšestdesetih centrov za socialno delo se je 
oblikovalo triinšestdeset enot centrov za socialno delo, ki ohranjajo svojo av-
tonomnost.
Z novo organizacijsko strukturo se bo izboljšala dostopnost in povečala kako-
vost storitev za uporabnike. Sprememba v organizaciji posega samo v način 
delovanja in organiziranja centrov za socialno delo, ne posega pa v pravice 
uporabnikov – te ostajajo enake kot doslej. 
Enote poslujejo v krajih, kjer so imeli sedež prejšnji centri za socialno delo. Na 
enotah se ohranja sprejemanje vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, 
ki pa so v pristojnosti reševanja območnega centra za socialno delo. Edina 
izjema je reševanje vlog o denarni socialni pomoči (tudi o izredni denarni soci-
alni pomoči, posebni obliki izredne denarne socialne pomoči po smrti družin-
skega člana in posebni obliki izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri 
kritju stroškov pogreba), pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 

zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, 
subvenciji najemnine, varstvenemu dodatku, prispevku k plačilu sredstev, 
namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika in 
oprostitvi plačil socialno varstvenih storitev, ki so ostale v pristojnosti enot 
centrov za socialno delo.

S 1. oktobrom so se dosedanji centri v regiji (CSD Celje, CSD Laško, CSD 
Slovenske Konjice, CSD Šentjur pri Celju in CSD Šmarje pri Jelšah) spojili v 
nov pravni subjekt in so postali enota območnega CSD Celje.
Območni CSD Celje ima nov organ »Svet lokalnih skupnosti«, predstavniki 
lokalnih skupnosti z območja delovanja centra za socialno delo v nov organ 
imenujejo svojega predstavnika.
Občinski svet je v Svet lokalnih skupnosti CSD Celje kot predstavnika Občine 
Kozje imenoval Jerneja Šulca.

Andreja Reher
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Odsotnosti in rezervacije v vrtcu Zmajček Kozje
Z 29. marcem 2019 velja nov obračun odsotnosti in rezervacij v vrtcu 
Zmajček Kozje. V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od plačila staršev 
odšteje znesek za prehrano za vsak dan odsotnosti.
V času poletnih počitnic (od 1. junija do 30. septembra) lahko starši uve-
ljavljajo rezervacijo, in sicer za neprekinjeno odsotnost najmanj 30 in 
največ 60 koledarskih dni. V času rezervacije plačajo starši 50 odstotkov 
plačila, znižanega za znesek prehrane. Rezervacijo morajo starši vnaprej 
pisno napovedati.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma 

Na domačijo Berglez po novi cesti
V začetku novembra so v Kozjem na domačiji Berglezovih pripravili od-
prtje ceste, ki vodi na njihovo domačijo. Odsek, ki je Berglezovim težave 
povzročal že dolga leta, je sedaj urejen, asfaltiran in pripravljen, da bo 
služil še naslednjim rodovom na domačiji.

Uvodoma je lepo število zbranih domačinov in go-
stov nagovoril Toni Berglez, ki je predstavil pestro 
zgodovino te ceste, ki je venomer povzročala težave. 
Te so se po njegovih besedah pojavile predvsem ob 
močnem deževju in neurjih, ko je ves pesek s ceste 
odneslo v grmovje in sta ga nato z očetom dneve in 
tedne vozila nazaj na cesto. Kot pravi, pa je sodu dno 
izbilo dogajanje izpred nekaj let, ko je cesto v enem 
letu popravljal kar sedemkrat. Takrat se je odločil, 
da cesto uredijo celostno. S pomočjo sorodnikov in 
prijateljev so posekali hrib in cesto utrdili, na pomoč 

tri tedne ali več (najmanj 21 koledarskih dni – prvi in zadnji upoštevani 
dan odsotnosti je delovni dan), se za čas odsotnosti otroka obračuna 50 
odstotkov plačila, znižanega za znesek prehrane. 
Za uveljavljanje navedenega 50-odstotnega znižanja v primeru bolezni, 
morajo starši predložiti zdravniško potrdilo in potrdilo vrtca o dnevih 
odsotnosti. 
Občanom Občine Kozje, ki imajo otroke v vrtcih v drugih občinah, se 
odsotnosti in rezervacije obračunajo na enak način kot v vrtcu Zmajček 
Kozje.

Andreja Reher

Prodamo zemljišče z gospodarsko-poslovnim objektom v Kozjem

Na odlični lokaciji v Kozjem prodamo zemljišče, skupne površine 36.576 m2, razdeljeno na 756 m2 
stavbnega zemljišča, 21.409 m2 kmetijskega zemljišča in 14.411 m2 gozdnega zemljišča. 

Na zemljišču se nahaja večnamensko gospodarsko-poslovni objekt, ki je sestavljen iz dveh etaž in je bil 
nazadnje adaptiran v letih 2000/2001. V objektu so urejene vse instalacije: elektrika, vodovod, del 
prostorov je ogrevanih. Parcele se prodajajo kot celota oz. po delih. Glede na naravo objekta energijske 
izkaznice ni mogoče izdelati. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 
01/307 86 07 ali nam posredujete vprašanje 
po elektronski pošti na naslov: 
info.anepremicnine@abanka.si

Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo 
ponudbo priporočeno po pošti v zaprti 
ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – 
PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE 
KOZJE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., 
Trdinova ulica 4, 1517 Ljubljana. Rok 
zbiranja ponudb je do 10.05.2019 do 14 
ure. Celotna javna objava je dostopna na 
povezavi  http://www.anepremicnine.si/

pa je z veseljem priskočila tudi Občina Kozje in tako 
je cesta v letošnjem letu dobila še asfaltno prevleko. 
Besedam domačina pa je pokimala tudi županja 
Občine Kozje Milenca Krajnc, ki je povedala, da 
je projekt kljub kratki relaciji, dvesto metrov, po-
memben, saj bo področje ostalo poseljeno in se bo 
življenje na domačiji nadaljevalo. Celoten projekt 
je po izvedenih delih terjal približno šestnajst tisoč 
evrov, dela na odseku pa je opravilo podjetje GAAL. 
Tako so poleg asfaltne prevleke poskrbeli za odtoč-
ne kanale in muldo ter utrjene bankine, ki bodo 

kljubovale vodi ob močnejših padavinah. Otvoritev 
so popestrili tudi s kratkim kulturnim programom, 
kjer je ob zvenu kitare zapela domačinka, nato pa 
je še pred uradnim prerezom traku cesto blagoslovil 
kozjanski župnik Niko Marovt. Berglezovi pa so vse 
zbrane z veseljem povabili na svojo domačijo, kjer 
so pripravili bogato pogostitev in izkazali hvale-
žnost ob uspešno končanem projektu. 

(J. Š.)
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Mojca Kunst na čelu Kozjanskega parka
Vodenje Kozjanskega parka, enega 
najstarejših in največjih zavarova-
nih območij v Sloveniji, prevzema 
Mojca Kunst, ki je v Kozjanskem 
parku zaposlena že več kot dvajset 
let. Štiriletni mandat je nastopila 
22. decembra, dan po tem, ko je nje-
no imenovanje potrdila Vlada Re-
publike Slovenije.

Mojca Kunst iz Srebrnika je kot diplomant-
ka Naravoslovnotehniške fakultete Univerze 
v Ljubljani, smer geologija, začela svoje delo v 
Kozjanskem parku januarja leta 1998 kot nara-
vovarstvenica in to je bil čas, ko se je pripravljal 
Zakon o ohranjanju narave in s tem tudi ime in 
nov status Kozjanskega parka. »V vseh teh letih 
sem spoznavala različne dobre in slabe strani 

naravovarstva, predvsem pa sem se udeleže-
vala tudi izobraževanj, s pomočjo katerih sem 
pridobivala dodatna, neprecenljiva znanja na 
tem področju. Pridobila sem mnogo izkušenj 
in novih spoznanj, zato sem se odločila, da je 
nastopil čas, ko želim svoje delo nadgrajevati na 
čelu Kozjanskega parka,« pove Mojca Kunst, ki 
je vodenje parka prevzela minuli petek in doda-
ja: »Zavedam se, da Javni zavod Kozjanski park, 
kot upravljavec zavarovanega območja uživa 
precejšen ugled in zaupanje tako prebivalcev kot 
obiskovalcev. Verjamem, da bom skupaj s svoji-
mi sodelavci vse to še povečevala z dobro komu-
nikacijo, strokovnim delom in lastnim zgledom. 
Ob vsem tem pa je najpomembnejše dejstvo, da 
je upravljanje zavarovanega območja kolektivna 
naloga, in vesela sem, da me pri moji viziji podpi-
rajo sodelavci. To pa je ključno, da bomo uspešni 
in bomo delali v skupno dobro.« 

(Z. I.)

Kozjanski park adut Slovenije za 
nagrado Sveta Evrope
Občina Kozje in Kozjanski park kot izvajalec s projektom »Travniški sadov-
njaki in krajina« sta postala kandidat Slovenije za Nagrado Sveta Evrope 
za krajino za leto 2018–2019. Ministrstvo za okolje in prostor je tako med 
tremi slovenskimi predlogi izbralo enega, in ravno Kozjanski park je dole-
tela ta čast, da se bo v družbi preostalih projektov iz vse Evrope potegoval 
za laskavo nagrado Sveta Evrope.

Ta nagrada je sicer častno priznanje, ki se po-
deli v obliki diplome, podeljuje pa se projek-
tom, ki znatno prispevajo k promociji, varstvu, 
upravljanju in načrtovanju krajin ter k ozave-
ščanju javnosti o pomembnosti le tega. Cilj pri-
javljenega projekta, ki ga v Kozjanskem parku 
izvajajo že dve desetletji, je predvsem učinkovito 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, pomembno 
vlogo pri uresničitvi tega cilja pa so prav gotovo 
odigrali številni sadni drevoredi, ki so jih zasa-
dili, ter prireditev Praznik kozjanskega jabolka, 
ki je ena največjih naravovarstvenih prireditev v 
Sloveniji in širše.

KAJ SO ZAPISALI V 
OBRAZLOŽITVI?
Petnajstega januarja je minister za okolje in 
prostor Jure Leben izdal sklep, s katerim je 
prav projekt iz Občine Kozje predlagal za kan-
didaturo Slovenije za Nagrado Sveta Evrope za 
krajino. V obrazložitvi so na ministrstvu napisali 
naslednje razloge za izbiro: »Projekt »Travniški 
sadovnjaki in krajina« je bil v prvi vrsti namenjen 
ohranjanju visokodebelnih travniških sadovnja-
kov, ki so naravovarstveno pomemben habitatni 
tip, značilna krajinska prvina, ki oblikuje prostor-
sko prepoznavnost Kozjanskega parka. Projektne 
aktivnosti so poleg revitaliziranja sadovnjakov 
vključevale tudi npr. vzpostavitev kolekcijskega 

sadovnjaka (genska banka starih sort), zasadi-
tev sadnih drevoredov izobraževanja za lastnike 
sadovnjakov, tečaje za predelavo sadja. V času 
trajanja projekta je bilo vzpostavljeno uspešno in 
učinkovito povezovanje med različnimi strokami 
s področja kmetijstva, ohranjanja narave, ureja-
nja prostora in med lokalnim prebivalstvom, ka-
terega rezultat je povečevanje kmetijske pridelave 
ob hkratnem ohranjanju naravovarstvene in kra-
jinske kakovosti območja ter dvig kakovosti življe-
nja domačinov. Rezultat projekta je tudi odmev-

na in množično obiskovana prireditev »Praznik 
kozjanskega jabolka«, ki je postala tradicionalna, 
osrednja prireditev v Kozjanskem parku. Koz-
janski travniški sadovnjaki in kozjansko jabolko 
so postali simbol ohranjanja narave, ohranja-
nja značilne krajine, zdravja ter prepoznavnosti 
zavarovanega območja Kozjanskega regijskega 
parka. Ker so sadno drevje oziroma travniški 
sadovnjaki značilna krajinska prvina in element 
prepoznavnosti v različnih slovenskih regijah, je 
model, ki je bil vzpostavljen na Kozjanskem, pre-
nosljiv in ponovljiv tudi na drugih območjih, kjer 
bi lahko na podoben način ohranjali krajino in 
jo povezovali s sodobnim življenjem.« Glede na 
napisano in kakovostno delo, ki ga Kozjanski 
park opravlja na tem področju, ne dvomimo, da 
bodo projekt kot odličen prepoznali tudi v Svetu 
Evrope, mi pa bomo o tem z veseljem poročali. 

(OKo, foto: KP)

Praznik kozjanske jabke
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Krožno gospodarstvo z novimi pravili že 
udejanjeno na območju OKP Rogaška Slatina
Nova pravila, ki temeljijo na predlogih Ko-
misije v okviru svežnja ukrepov za krožno 
gospodarstvo, bodo pripomogla k prepre-
čevanju nastajanja odpadkov, kjer to ni 
mogoče, pa bodo znatno okrepila ponovno 
uporabo, recikliranje komunalnih odpad-
kov in odpadne embalaže. Postopno bo 
ukinjeno odlaganje odpadkov in spodbu-
jena uporaba ekonomskih instrumentov, 
kot je razširjena odgovornost proizvajalca. 
Nova zakonodaja krepi »hierarhijo ravna-
nja z odpadki«, kar pomeni, da od držav 
članic zahteva sprejetje posebnih ukrepov, 
s katerimi bodo imeli preprečevanje nasta-
janja odpadkov, njihova ponovna uporaba 
in recikliranje prednost pred odlaganjem in 
sežiganjem odpadkov, s tem pa bo krožno 
gospodarstvo postalo resničnost. Odlaga-
nje odpadkov v krožnem gospodarstvu ni 
smiselno ter lahko onesnaži vodo, tla in 
zrak. Do leta 2035 bo treba količino od-
loženih komunalnih odpadkov zmanjšati 
na 10 odstotkov ali manj skupne količine 
komunalnih odpadkov. Nova zakonodaja 
predvideva večjo uporabo učinkovitih eko-
nomskih instrumentov in drugih ukrepov 
v podporo hierarhiji ravnanja z odpadki. 
Proizvajalci bodo imeli pomembno vlo-
go pri tem prehodu, saj bodo odgovorni 
za svoje izdelke, ko ti postanejo odpadki. 
Nove zahteve glede shem za razširjeno od-
govornost proizvajalca bodo privedle do iz-
boljšanja učinkovitosti in upravljanja. Poleg 
tega je treba za vso embalažo do leta 2024 
vzpostaviti obvezne sheme razširjene odgo-
vornosti proizvajalca, kar bo pripomoglo k 
rešitvi vsakoletnih težav s kopičenjem em-
balaže v zbirnih centrih po Sloveniji.

Na območju OKP Rogaška Slatina že dese-
to leto obratuje Center ponovne uporabe 
v sodelovanju z OKP Rogaška Slatina. Kot 
prvi tovrstni center je leta 2009 postal pra-
va atrakcija v Sloveniji, saj večina ljudi in 
odločevalcev sploh ni prepoznala socialne 
inovacije, ki jo takšni poslovni modeli pri-
našajo. Še vedno se postavlja vprašanje, ali 
so slovenski kupci že dovolj ozaveščeni na 
področju krožnega gospodarstva, uporabe 
ekoloških izdelkov in pridelkov? Odgovor 
je – vedno bolj. Trajnosti razvoj, torej kro-
žno gospodarstvo, je potrebno živeti kot 
način življenja in ne le kot enodnevne ak-
cije. Način življenja prinaša razvojne kora-
ke in na območju OKP smo v desetih letih 
postavili temelje za družbo, ki lahko vstopi 
v krožno gospodarstvo tako, da z dejanji 
preprečuje nastajanje odpadkov, odda še 
uporabne izdelke v ponovno uporabo, kupi 
kakovostne izdelke po dostopnih cenah, se 
nauči obrtnih dejavnosti v okviru delavnic, 
se udeleži dneva popravil, sodeluje na učnih 
delavnicah in se nauči poleg ponovne upo-
rabe tudi drugih veščin (kuhanje, šivanje ...) 
in ima možnost doslednega ločenega zbi-
ranja odpadkov. Prav zaradi vključevanja 
različnih ciljnih skupin, njihove integracije 
in profesionalizacije ter podjetniškega reše-
vanja problemov socialno podjetje Center 
ponovne uporabe omogoča fleksibilizacjo 
delovnih mest in preusmeritev toka zlasti 
kosovnih odpadkov v ponovno uporabo. Z 
izvajanjem dejavnosti »ponovne uporabe« 
se bistveno prispeva k zmanjšanju struk-
turne brezposelnosti v lokalnem okolju in 
omogoča hitrejše vključevanje še zlasti ran-
ljivih ciljnih skupin na trg dela. 

PONOVNA UPORABA SE 
ODSLEJ ZAGOTAVLJA TUDI V 
ZBIRNIH CENTRIH 
Ponovna uporaba je v skladu z uredbo ob-
vezna že pri ločevanju odpadkov, zato so 
vsi zbirni centri na območju OKP Rogaška 
Slatina (Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, 
Kozje, Podčetrtek, Tuncovec) opremljeni 
z vizualno dobro označenimi tablami, ki 
označujejo kotičke za ponovno uporabo. 
V teh kotičkih se zbirajo vsi še uporabni 
izdelki, ki se jih potem usmeri na lokacijo 
CPU Tuncovec, kjer občani prav tako lahko 
oddajo: 
•	 Tekstil: oblačila, obutev, plišaste 

igrače, zavese, posteljnina, blago ...
•	 Pohištvo: omare, kredence, stoli, fotelji ...
•	 Oprema za dom: lonci, kozarci, 

krožniki, skodelice, luči, ure, vaze, 
drobni predmeti ...

•	 Knjige in CD-ji: knjige, CD-ji, DVD-
ji, kasete, vinilke ...

•	 Športna in otroška oprema: smuči, 
čelade, rolerji, kolesa, rolke, drsalke, 
uteži, kolesa, vozički, gugalnice, hojice, 
igralne blazine, stolčki za hranjenje ...

•	 Gospodinjski aparati in pripomočki: 
sušilniki hrane, tehtnice, mlinčki, 
sesalniki, kavni aparati, mešalniki, 
ožemalniki, pekači, kuhinjski roboti ...

•	 Drugo: darila, modni dodatki, obutev.

Obiskovalci imajo v CPU možnost spoznati 
praktične primere inovativne obnove, kot 
je »upcycling«, ki presega recikliranje. So-
delovanje v ponovni uporabi ni le etična 
motivacija, ampak tudi finančna. Statisti-
ka kaže, da oseba na letni ravni za oblačila 
in obutev za vse štiri letne čase porabi 400 
evrov, oprema za dom in družino ter prosti 
čas predstavlja podoben znesek. Z nakupi 
izdelkov iz ponovne uporabe so cene izdel-
kov 10 do 20 odstotkov prve cene, zato je 
mogoče na letni ravni precej privarčevati.

OKOLJSKI VIDIK PONOVNE 
UPORABE
Na področju okolja CPU skrbi, da se še 
uporabni izdelki vključijo v ponovno upo-
rabo, s tem se posledično podaljša čas, ko 
posamezen izdelek postane odpadek. S tem 
se tudi zmanjšuje negativen vpliv na okolje, 
ohranijo se dragoceni naravni viri. Zmanj-
ša se potreba po novih proizvodih in s tem 
potrošnja novih naravnih virov. Popravilo 
izdelka in njegova ponovna uporaba po-
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rabita manj energije in naravnih virov v 
primerjavi z reciklažo. Vloga dejavnosti 
Centra ponovne uporabe je dejansko v pri-
hranku na račun okolja in ima velik okolj-
sko ozaveščevalni pomen, saj se danes nih-
če ne vpraša, koliko surovin, vode, energije 
in emisij je potrebnih za nov izdelek. Centri 
ponovne uporabe imajo tako pomemben 
učinek na širšo javnost v okoljskem osve-
ščanju in širjenju zavedanja, da je planet 
omejen z viri.

SOCIALNI VIDIK PONOVNE 
UPORABE
Izdelki Centra ponovne uporabe so cenov-
no dostopni vsakomur in omogočajo, da si 
osnovne gospodinjske potrebščine kupijo 
tudi ljudje z najnižjim osebnim dohodkom. 
Poleg vključevanja težje zaposljivih oseb se 
s ponudbo CPU zmanjšuje socialna razli-
ka in preprečuje zdrs v revščino, kar je za 

celotno družbo bistvenega pomena. Po-
membna je tudi pomoč ljudem v stiski, ki 
se zagotavlja v okviru programa zmanjševa-
nja revščine med CPU, OKP, CSD. Tako se 
letno zbere in pripravi na ponovno uporabo 
oprema za dom (kuhinje, spalnice, otroške 
sobe, omare, predalniki, dnevne sobe ...) in 
oblačila za pet družin. Hkrati CPU pripravi 
pakete oblačil po predhodnem dogovoru za 
družine z več otroki, kar prav tako prispeva 
k zmanjševanju revščine in h kakovostnej-
šemu življenju ljudi. V poletnem času bo v 
CPU Tuncovec potekala socialna aktivacija 
za težje zaposljive osebe, ki zaradi specifič-
nih težav že dlje časa niso zaposlene. Osebe 
bodo izbrane iz lokalnega okolja, tako da 
bodo imele možnost sodelovanja v projek-
tu »2Sokrog«, program Interreg, Sloveni-
ja-Hrvaška. Zagotavljanje večje kakovosti 
življenja je ključnega pomena za udejanja-
nje paketa krožnega gospodarstva, zato sta 

OKP in CPU vodilna na poti udejanjanja 
sprememb ravnanja z odpadki v praksi. Naj 
spomnimo, da je OKP Rogaška Slatina sku-
paj z ORZ uvedel sistem »od vrat do vrat« 
za primarno ločevanje in zbiranje odpadne 
embalaže že leta 2007, kar so po letu 2010 
prevzele vse lokalne skupnosti in sledila je 
sprememba zakonodaje po načelu »od spo-
daj navzgor«. Svetovni specialist za ravna-
nje z odpadno embalažo Joachim Quoden 
je za Dnevnik dne 16. 1. 2019 povedal, da 
ima Slovenija enega najboljših sistemov 
zbiranja odpadne embalaže in ta je razvoj-
no nastal prav na območju Rogaške Slatine. 
Tako kot prvi center ponovne uporabe, ki 
je oral ledino, se sedaj aktivnosti usmerjajo 
v preprečevanje nastajanja odpadkov, kjer 
se k spremembi življenjskega stila spodbuja 
vse generacije, še posebej mlade.

OKP Rogaška Slatina

Spomladi je čas, ko začnemo urejati oko-
lico, vrtove, njive … Pri tem se znajdemo 
pred zagato, kam z vsemi zelenimi oziroma 
biološkimi odpadki. Najhitrejša rešitev se 
nam ponudi tako, da jih kar na kraju zaku-
rimo. In potem se gost dim vije po dolini, 
naselju in smradi ter duši vse živo. Pa je to 
dobra rešitev?
Glede na čas, v katerem živimo, je ekologiji 
in varstvu okolja treba nameniti veliko več-
jo vlogo in tako drastično spremeniti misel-
nost in ravnanje. Zaradi tega tudi evropske 
direktive narekujejo in opravičujejo prepo-
ved kurjenja odpadkov v naravnem in bi-
valnem okolju, ki trenutno velja v Sloveniji. 
Sezona požarov v naravi se v zadnjih letih 
zaradi toplih in suhih pomladi in jeseni 
podaljšuje, najpogostejši povzročitelj pa je 
človek s svojo nepremišljeno dejavnostjo. 
Požare največkrat zanetijo lastniki zemljišč, 
ki želijo s kmetijskih površin odstraniti or-
gansko maso zaradi lažjega obdelovanja 
ali zaradi čiščenja površin v prepričanju, 
da je to za kmetijsko površino koristno. 
Mnogi so namreč zmotno prepričani, da 
s požiganjem trajno uničijo plevel. Takšna 
oblika spravila organske mase s kmetijske 
površine je tako z vidika varstva okolja kot 
z vidika agrotehnike najbolj neprimerna in 
neutemeljena.
Glavni razlog za prepoved kurjenja je pred-
vsem v tem, da se zaradi požarov v naravi 
povzroča tudi velika okoljska škoda in da 

Spomladansko urejanje okolja in 
kurjenje odpadkov

se pri kurjenju širi neprijeten vonj, kar je 
posebej zoprno v urbanih okoljih. Posebej 
skrb vzbujajoče pa je dejstvo, da se zaradi 
ognja, ki ne razvije dovolj visoke tempera-
ture, v zrak sproščajo strupeni plini, dim 
in saje, ki so po dognanjih strokovnjakov 
toksični in rakotvorni. 

Strokovnjaki opozarjajo, da ima kurjenje 
rastlinskih ostankov negativne posledice 
za tla oziroma rodovitno prst. Pri kurjenju 
organske mase so tla izpostavljena visoki 
temperaturi. Visoka temperatura povzroča, 
da poleg mase, ki jo želimo sežgati, popol-
noma propadejo občutljive vrste kmetijskih 
rastlin, ki bi jih še želeli obdržati. Ogenj in 
visoke temperature celo stimulirajo razvoj 
semena nekaterih trdovratnih plevelov, ki 
se jih bomo s težavo, predvsem pa z višjimi 
stroški, znebili. Površina sicer po sežiga-
nju z zakasnitvijo ozeleni, toda botanična 
sestava vzniklih rastlin bo na takšnih po-
vršinah po biološki in krmni vrednosti bi-
stveno slabša. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, 
da nekateri posamezniki celo ob razglaše-
ni določeni stopnji požarne ogroženosti te 
ne spoštujejo in tako s kurjenjem ogrožajo 
življenja ljudi, živali, naravno okolje in pre-
moženje.

Kurjenje in predpisi
Uredba o ravnanju z odpadki določa, da 
morajo biti vsi odpadki, tudi naravni, pri-

merno obdelani, torej ali predelani ali 
odstranjeni v skladu z določili uredbe. To 
pomeni, da je tudi kurjenje odpadkov v na-
ravi kot način njihovega nenadzorovanega 
odstranjevanja prepovedano.

V skladu z uredbo o obdelavi biološko 
razgradljivih odpadkov obdelava pomeni 
kompostiranje, mehansko-biološko ob-
delavo ali katerikoli postopek higienizacije 
teh odpadkov, nikakor pa ne sežiganje v na-
ravnem ali bivanjskem okolju.

Opozarjamo, da je še posebno nevarno 
in prepovedano kurjenje odpadkov iz ra-
znih plastičnih mas, stiropora, ivernih 
plošč, ostankov barv, embalaže pesticidov 
in drugih kemijskih snovi, na kar nas opo-
zarjajo tudi občinski odloki o ravnanju z 
odpadki, ki za kršitelje (fizične osebe) pred-
pisujejo globo v višini 400 evrov.
Nadzor nad izvajanjem kurjenja v naravi in 
bivanjskem okolju izvaja okoljevarstvena 
inšpekcija, policija lahko ukrepa v času raz-
glašene požarne ogroženosti. Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, ki izvaja nadzor v 
primeru kršenja občinskih odlokov o rav-
nanju z odpadki, bo v času urejanja okoli-
ce in vrtov še poostril nadzor nad izvaja-
njem odloka.

Milan Konšak, 
medobčinski inšpektor



16

AKTUALNO

Pozivi k pravilni uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev in 
varstvu čebel
Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot v so-
dobnem svetu zelo velik gospodarski pomen. 
Čebelje pridelke, kot so med, cvetni prah, vo-
sek, propolis, matični mleček in čebelji strup, 
človek uporablja za hrano in kot pomoč pri 
lajšanju zdravstvenih težav. Prav tako pa so ti 
pridelki pomembni kot surovina za pridobi-
vanje nekaterih živilskih in drugih proizvo-
dov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa je 
veliko manjša od koristi, ki jo imamo zaradi 
opraševanja čebel.

Čebele lahko med obiskovanjem cvetov 
pridejo v stik s škodljivimi snovmi, ki se v 
kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Ker 
kmetijski pridelovalci za opraševanje svo-
jih pridelkov potrebujejo čebele, morajo ves 
časskrbeti za kočljivo uravnoteženost med 
obvarovanjem njihov pridelkov pred škodlji-
vimi organizmi in obvarovanjem čebel. V in-
tenzivnem načinu pridelovanja hrane se upo-
rabi FFS ni mogoče povsem izogniti, zaradi 
česar je sodelovanje kmetovalcev in čebelar-

jev na območjih intenzivnega kmetovanja ne 
samo zaželeno, ampak celo nujno. V Sloveniji 
poznamo številne zgledne primere sodelova-
nja sadjarjev in vinogradnikov z okoliškimi 
čebelarji, vseeno pa se pojavljajo tudi dru-
gačni primeri, ki bi jih bilo treba v prihodnje 
izboljšati. 

Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v 
primeru nepravilne uporabe fitofarmacevt-
skih sredstev (FFS) predpisani v Zakonu o 
fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne mine 
leto brez pomorov čebel, zato je nujno ozave-
ščanje vseh uporabnikov za pravilno uporabo 
FFS.

Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih 
uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske 
prakse in varstva okolja ter da so pri tem po-
zorni zlasti, da:
• pred načrtovano uporabo FFS natančno 

preberejo priložena navodila, saj je v njih in 
tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo 

Drugačen pogled 
Kip vizija d.o.o. in Turistično društvo Pil-
štanj želita v letu 2019 s skupnimi močni 
v okviru projekta »Nadgradnja znanj in 
povezovanje kot izhodišče za razvoj novih 
produktov«, sofinanciranega s strani Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja, odobrenega na 2. Javnem pozivu LAS 
Obsotelje in Kozjansko, prispevati k ure-
sničevanju cilja pridobivanja novih znanj in 
informacij na področju aktiviranja naravnih 
in človeških virov, izhajajoč iz ljudi, njihovih 
ovir, kompetenc in zmožnosti. S pomočjo 
aktivnosti v projektu si bosta prizadevala, 
da bo vključenost ranljivih skupin čim večja, 
hkrati pa bo dosežen prispevek k varovanju 
naravnih in kulturnih vrednot, ohranjanju 
narave in ozaveščanju o pomembnosti tudi 
za nadaljnje rodove.

Posebna pozornost se bo v sklopu operacije 

namenila ranljivim skupinam in jim bo za-
gotovila pogoje za storitve informiranja in 
pridobivanja brezplačnih informacij v novo 
nastali IN-VEM točki. Istočasno bo izvedba 
prispevala k ustvarjanju boljših pogojev za 
gospodarski in turistični razvoj podeželja. 
Operacija je zasnovana na krepitvi zavedanja 
o pomenu narave, novih pristopov uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in 
podpori skladnega in vzdržnega razvoja po-
deželja. Izvedena bo predstavitev čebelarstva 
na interaktiven način in informiranje ljudi 
o pomenu čebelarstva in ostalih opraševal-
cev, ohranjanju okolja ter hkrati spodbujanje 
udeležencev k razmišljanju o uporabi njiho-
vih potencialov za nadgradnjo turistične in 
podjetniške ponudbe. Različne delavnice in 
izobraževanja v sklopu projekta bodo nad-
grajeni s pisnimi izdelki o invalidih in hitrej-
šem vstopu na trg dela, o pomenu čebel za  

 

 
 

strupeno za čebele – FFS, ki so škodljiva 
za čebele, so na etiketi označena kot »Ne-
varno za čebele« in opremljena s poseb-
nim grafičnim znakom;

• priporočena sredstva uporabljajo v najniž-
jih priporočenih odmerkih;

• pred načrtovanim škropljenjem pokosijo 
cvetočo podrast v sadovnjaku ali vinogra-
du;

• škropijo v večernih urah ali ponoči in v 
brezvetrju;

• čebelarja obvestijo o nameravanem škrop-
ljenju rastlin s strupenimi ali škodljivimi 
FFS za čebele.

V primeru, da bodo uporabniki FFS uporab-
ljali v skladu z navodili, bodo čebelje družine 
v njihovi okolici zdrave in bolje preskrbljene 
ter bodo dobro opravljale vlogo opraševanja 
rastlin.

okolje in obstoj ljudi ter z zloženko »Invalidi 
– korak naprej«. Vodja projekta Miroslava 
Romih je projekt že predstavila na občnem 
zboru Turističnega društva Pilštanj in Kultur-
nega društva Lesično – Pilštanj, ki se je od-
vijal na Turistični kmetiji Mramor v Vrenski 
Gorci. Udeležence je pozvala, naj se udele-
žijo delavnic in aktivnosti, ki bodo izvedene 
tekom projekta, saj bodo zanimive, poučne 
in brezplačne. Vsi deležniki so bili enotnega 
mnenja, da lahko le z združenimi močni in 
zasledovanjem skupnih ciljev prispevamo v 
mozaik razvoja naših krajev. 

(M. Romih, Kip vizija d.o.o.)

Podpis pogodbe med projektnima partnerjema
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V Podsredi vrata odprla okrepčevalnica

Predzadnjo decembrsko soboto je v Podsre-
di vrata odprla istoimenska okrepčevalnica 
in picerija. Svojo gostinsko dejavnost je tako 
iz Lesičnega, kjer že obratuje Bar Dren, v 

Podsredo razširil Robert Žučko, ki je med 
občani dobro poznano gostinsko ime. Nekda-
nja trgovina ob glavni cesti Podsreda–Gorja-
ne je tako po nekaj letih spet dobila novo vse-
bino. V zadnjih tednih so preuredili prostore, 
uredili kuhinjo in pripravili vse za slavnostno 
otvoritev. Številni krajani in znanci ter prijate-
lji družine Žučko so prisostvovali odprtju ok-
repčevalnice, ki bo poleg strežbe pijač gostom 
na mizah nudila tudi pice, burgerje, hot doge 
in drugo hrano, ki se lahko pripravi hitro in 
ugodno. Zbrane je še pred prerezom traku 
nagovoril lastnik Robert, ki si želi, da bi gostje 
radi zahajali v njegovo okrepčevalnico, on pa 

se bo skupaj s kolektivom trudil, da bo vsak-
do odšel domov sit in vesel. Zbranim je nekaj 
besed namenila tudi županja Občine Kozje, 
Milenca Krajnc, ki je vesela, da v dobrem 
letu dni sodeluje že na drugi otvoritvi gostin-
skih prostorov pod istim lastnikom, prav tako 
pa jo veseli, da se v prostor, ki je zadnja leta 
sameval, vrača življenje. Nove prostore je bla-
goslovil tudi domači župnik Lojze Weingerl, 
ki si želi, da bi delo teklo gladko. Po prerezu 
traku so si ogledali še prostore, tako kot se za 
okrepčevalnico spodobi pa nihče ni odšel do-
mov žejen in lačen. 

(OKo)

Motelu Ribnik v Kozjem se obetajo lepši časi

Sandi Štus, Primož Resnik, Iztok Štus so domačini iz Kozjega, ki so 
skupaj s poslovnim partnerjem Miho Goropevškom ustanovili pod-
jetje Turistiko d.o.o. Z ustanovljenim podjetjem pa so nato odkupili 
Motel Ribnik Kozje od bivšega lastnika, šentjurskega Kemoplasta. Že-
lja vseh štirih deležnikov je, da objekt obnovijo in pripravijo na po-
novno odprtje. Tako želijo vzpostaviti turistično ponudbo, ki vključuje 
prenočitvene kapacitete in gostinski del. Vsebinsko pa prostor zapol-
niti predvsem s športno, zabavno, kulturno in turistično ponudbo, ki 
bo interesantna tako za domače lokalno prebivalstvo kot tudi goste od 
drugod.
Kot je dejal Sandi Štus, eden izmed družabnikov, želijo s svojo ponud-

Motel Ribnik Kozje je od lanskega oktobra sameval. Zadnji najemnik je objekt zapustil, nato pa so takratni la-
stniki objekt ponujali bodisi za v najem bodisi za v prodajo. A motel ima že nekaj časa novega lastnika, in sicer 
podjetje Turistiko d.o.o. Podjetje je sicer po javno dostopnih podatkih registrirano v Celju, a za njim stojijo veči-
noma domačini in dobro poznana imena v Kozjem.

bo postati cenovno dostopni vsem, tako lokalnemu prebivalstvu kot 
tudi gostom iz tujine. Njihova ponudba pa bo po njegovih besedah 
izvirala in temeljila na lokalnem okolju. Z vključitvijo hrane in pijače 
lokalnih pridelovalcev, s ponudbo turističnih produktov iz lokalnega 
okolja (trgi, mlini, grad Podsreda …) želijo ponuditi gostom neko do-
dano vrednost. Želja in načrt je tudi, da ponovno ustanovijo, oziroma 
oživijo TIC Kozje, ki bo privabljal goste in skrbel za ponudbo. Motel 
je trenutno v fazi prenove, načrtujejo pa, da bodo vrata za prve goste 
odprli meseca aprila, ko bodo tudi predstavili svoj program, načrte in 
vsebino. Veseli pa tudi dejstvo, da se bo z odprtjem le tega v Kozjem 
odprlo tudi nekaj novih delovnih mest, predvidoma med pet in deset. 

(J. Š.)

Občina Kozje povezovalno v novo leto

Srečanja so se udeležili županja Milenca 
Krajnc, občinska uprava, sveti krajevnih 
skupnosti s predsedniki, občinski svetniki in 
predsedniki društev ter organizacij iz celotne 
občine. 
Druženje, ki je sicer povsem neformalne na-
rave in je namenjeno temu, da se predstavniki 
občanov iz celotne občine dodobra spoznajo 
in si izmenjajo ideje, je uvodoma začela pred-
sednica domače KS Podsreda Martina Zupan, 
ki je vsem zaželela dobro počutje in obilico le-
pih trenutkov v Podsredi. K besedi pa je nato 

Konec minulega leta je Krajevna skupnost Podsreda pripravila druženje 
vseh, ki so bili s strani občanov izvoljeni za določne funkcije in položaje. 
Druženje, ki kroži po vseh šestih krajevnih skupnostih in so ga prvič prip-
ravili na Bučah pred dvanajstimi leti, je tokrat potekalo v Podsredi. 

povabila še županjo Krajnčevo, ki je vesela, da 
to druženje traja že toliko let in kroži po celot-
ni občini. Županja je vsem zaželela predvsem 
obilo dobrega ob vstopu v novo leto. 

Besedam predhodnic so se pridružili tudi 
ostali predsedniki krajevnih skupnosti, ki so 
predstavili svoje domače kraje … Ker je bilo 
minulo leto volilno, je bilo tokrat na srečanju 
kar nekaj novih obrazov in takšna srečanja so 
namenjena ravno temu, spoznavanju in utrje-
vanju stikov med vsemi. 
Večer je minil v prijetnem ambientu in s šte-
vilnimi novimi idejami in povezavami, pove-
zanost in enotnost pa sta ključ do napredka. 

(OKo)Pozdrav predsednice KS Podsreda
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Prvi Zmajčkov bazar
Čarobni decembrski čas je čas praznovanj in priprav 
na prihod novega leta. Je pa hkrati tudi čas, ko se pov-
sod pripravljajo praznični dogodki, ki že tako preču-
dovite dni še dodatno olepšajo in prav vsem privabijo 
toplino v srce in iskrico v oči. Topline in iskric poln 
pa je bil tudi prvi Zmajčkov bazar, ki so ga pripravili v 
Vrtcu Zmajček Kozje. Druženje vseh generacij je mini-
lo v pestrem vzdušju, z najbolj slavnostnim trenutkom, 
prižigom novoletnih lučk na stavbi vrtca.

Najprej so se vrtčevski otroci skupaj s starši, sestricami, brati in sta-
rimi starši zbrali pred šolo v Kozjem, kjer sta jih pozdravila ravnatelj 
osnovne šole Roman Gradišek in vodja vrtca Zmajček Simona Jaz-
bec. Po številnih lepih željah je karavana vseh generacij krenila proti 
trgu Kozje, da pa je bilo vzdušje še bolj praznično, so poskrbele lučke, 
ki so jih otroci nosili v dolgi koloni čez Kozje. V praznično okrašenem 
trgu je sledilo prvo presenečenje večera, mladi Žan Kiderič je prav 
vse razveselil z veselimi toni svoje harmonike, nato pa so svoj pev-
ski talent demonstrirale še vzgojiteljice, ki so vsem še zapele. Žametni 
glasovi v mraku, a z lučkami okrašen trg pa so prav od vseh izvabili 
bučen aplavz. Dogajanje se je nato prestavilo pred vrtec Zmajček, kjer 

Vzgojiteljski zbor je zapel na trgu Kozje

so pripravili štiri stojnice, od koder je dišalo po toplem čaju in sladkih 
dobrotah, v zameno za prostovoljni prispevek pa so si zbrani domov 
lahko odnesli številne unikatne izdelke, ki so nastali v vrtcu. Sledil je 
še najbolj slovesen trenutek večera, prižig prazničnih lučk na stavbi 
vrtca, ki so ga otroci in njihovi starši, sorodniki ter prijatelji pospremili 
z aplavzom in navdušenjem. Druženje je tako potekalo povsem spro-
ščeno in s skupno željo in prepričanjem, da postane Zmajčkov bazar 
tradicionalen. 

Jernej Šulc

Pust v vrtcu Zmajček Kozje
Že zjutraj je bilo čutiti, da bo danes drugačen dan kot običajno. V 
vrtec so začele prihajati maškare, ki so bile zelo razigrane. Sledila je 
tradicionalna povorka po kraju, ki smo jo prilagodili starosti otrok. 
Naš namen je bil pregnati zimo in v deželo pripeljati pomlad. Na poti 
proti vrtcu smo se ustavili še v Večnamenskem centru Kozje, kjer smo 
rajali ob glasbi in občudovali še druge razigrane maškare. Tako kot vsa 
leta smo bili tudi letos nagrajeni s strani Turističnega društva Kozje. Z 
njihovimi praktičnimi nagradami bodo naši otroci še dolgo ustvarja-
li. V nadaljevanju z vami delimo nekaj utrinkov z našega zabavnega 
pustovanja. 

(Vrtec Zmajček Kozje) Mlade maškare

Zimska šola v naravi na Arehu
V ponedeljek, 7. januarja, smo, polni pričako-
vanja, odšli v šolo v naravi v CŠOD Planinka. 
Po prihodu smo se razporedili po sobah, po-
jedli kosilo in odšli na smučišče Areh. Čeprav 
je bilo megleno, je bilo stati na smučkah super. 
Seznanili smo se s FIS pravili in odšli na noč-
ni pohod, kjer smo uživali. Na belih strminah 
smo iz dneva v dan odlično napredovali in 
resnično uživali. Naučili smo se uporabljati 
vlečnico na krogce, nekateri smo se preiz-
kusili tudi na sidru. Čas na smučišču nam je 
prehitro mineval. Naučili smo se orientirati v 
naravi z in brez zemljevida. Pri domu imajo 
tudi adrenalinsko-pustolovski park, v kate-
rem smo z največjim veseljem preživeli kar 
nekaj časa. Ob večerih smo se skupaj z učenci 

OŠ Olge Meglič Ptuj zabavali, spoznavali in 
plesali. Zadnji večer smo se predstavili po so-
bah v obliki »Pohorje ima talent«. Bilo je zelo 
zanimivo. Ugotovili smo, da so Ptujčani bolj 
plesno nadarjeni, Kozjani pa pevsko. Zadnji 
dan naše pustolovščine nas je zunaj pričakal 
sončen dan. Ko smo pozajtrkovali, spakirali 
in pospravili sobe, smo se polni pričakovanja 
še zadnjič odpeljali na smučišče. Po dveh urah 
»treninga« na snegu je bila na vrsti tekma po 
skupinah. Vsi smučarji smo se pogumno 
spustili med količki po beli strmini. Za po-
gum in veliko naučenega smo si vsi zaslužili 
diplome. Po prihodu v dom pa je napočil čas, 
ko smo se z lepimi spomini odpeljali proti 
domu. 

Iskreno se zahvaljujemo Prostovoljnemu ga-
silskemu društvu Podsreda, ker so nam po-
sodili kombi za prevoz na Pohorje in nazaj 
domov.
Na kratko lahko svojo šolo v naravi povzame-
mo takole: ČUDOVITO SMO SE IMELI!

Šestošolci OŠ Kozje

Udeleženci zimske šole v naravi
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Ena za srečo, ena za smeh, ena za iskrico v očeh
Učenci osnovne šole Lesično so skupaj z učitelji in mentorji pripravili tradicionalno decembrsko prireditev z 
dobrodelno noto. Zbirali so sredstva za šolski sklad v zameno za čudovite izdelke, ki so jih naredili ter v dobri uri 
zvezdnatega programa pokazali plesne pa tudi pevske in recitatorske veščine.

Praznično okrašena telovadnica Osnovne šole Lesično, veliki oder, ve-
liko obiskovalcev, praznične stojnice ter iskrice v očeh učencev, ki so že 
komaj čakali, da vsak s svojim talentom polepšajo delček prazničnega 
decembra. Rdeča nit letošnje dobrodelne prireditve z bazarjem so bile 
zvezde, ki sijejo in prinašajo srečo, upanje, mir … Povezovalci priredi-
tve in najmlajši učenci so te svetleče se lučke obogatili še z izrečenimi 
lepimi mislimi, potem pa je prvo besedo imel ples. Najprej so učenci 
po razredih predstavili, kaj so se tega dne naučili v okviru plesnega dne 
pod vodstvom plesnih učiteljic plesnega centra TBA. Vsi obiskovalci, 

Prireditev je bila plesno obarvana

med katerimi so seveda bili najbolj ponosni starši otrok, so zelo uživali 
ob nastopih ter se čudili, kako jim je v le enem dopoldnevu uspelo 
obvladati izvrstne koreografije. V drugem delu plesnega spektakla pa 
so nastopili učenci plesnih skupin, ki pod vodstvom istega plesnega 
centra plesne korake in koreografije vadijo ob popoldnevih. 

Po koncu plesnih nastopov so se učenci devetega razreda zahvali-
li vsem, ki so kupili njihove srečke. Kot so povedali, bodo izkupiček 
namenili za zaključno ekskurzijo in zaključno prireditev. Za njimi 
je spregovorila ravnateljica Irena Krajnc, ki se je zahvalila učencem 
za čudovit nastop in bila ponosna, da so na prireditvi nastopili prav 
vsi učenci. Ponosna je bila tudi na izdelke, ki so jih izdelali za bazar, 
ter izrazila veselje, da bodo s prodajo obogatili šolski sklad. Orisala je 
pridobitve šole v tem letu, od novega mini busa do prenovljene raču-
nalniške in gospodinjske učilnice. Zahvalila se je celotnemu okolju za 
dobro sodelovanje in hvaležno dejala, da s skupnimi močmi okolje, v 
katerem živijo, delajo boljše. Temu je prikimala tudi županja Milen-
ca Krajnc, ki je dejala, da je dobrota zlata nit, ki povezuje ljudi. Če-
stitala je učencem za izvrstno prireditev in izrazila veselje, da je tudi 
lokalna skupnost v letu, ki se izteka, pomagala osnovni šoli Lesično, 
da so njihovi izobraževalni programi še kakovostnejši in dejavnosti še 
pestrejše. Tako ravnateljica kot županja pa sta vsem zbranim zaželeli še 
lepe božične in novoletne praznike ter vse lepo v letu, ki se bo kmalu 
začelo. Pozabili pa nista niti na dan državnosti in praznik domovine.
Bilo je lepo in bilo je zvezdnato ter posuto z dobroto. 

(Z. I.)

Prenovljena gospodinjska učilnica na OŠ Lesično 
Pred iztekom koledarskega leta so se učenci OŠ Lesično 
zelo razveselili nove gospodinjske učilnice. S pomočjo 
finančne podpore Občine Kozje so na šoli uspeli obno-
viti učilnico, ki je bila zelo dotrajana, saj je služila več 
kot štiridesetim generacijam učencev. Prenovljena go-
spodinjska učilnica je velika pridobitev za šolo. Učilni-
ca je prostor, kjer učenci razvijajo kuharske spretnosti 
in veščine ter krepijo vrednote zdravega prehranjeva-
nja in odgovornega ravnanja s hrano.

Prenovljena učilnica je sedaj topla, sodobno opremljena, funkcionalna 
in prilagojena izvajanju gospodinjskega pouka. Stari pečici in štedil-
nika sta nadomestili novi pečici in steklo keramični plošči, piko na i 
pa je dodalo sodobno oblikovano pohištvo. V ponedeljek so učenci 
skupaj z ravnateljico Ireno Krajnc in županjo Milenco Krajnc otvorili 
prenovljeno učilnico. V učilnici je zadišalo po piškotih in čaju iz zelišč 
s šolskega vrta. Ta dan so učenci 7. razreda pekli palačinke, v peki pa 
se je izkazala tudi županja. Vsi skupaj so sedli ob praznično pripravlje-
no omizje ter ob dobrotah prijetno poklepetali. V teh predprazničnih 
dneh so bili navdušeni učenci še posebej pekovsko razpoloženi, saj so 
v učilnici pripravljali različna peciva in druge sladice. V novem pro-

storu bodo učenci lahko še uspešneje razvijali spretnosti in pridobivali 
znanja s področja gospodinjstva. 

Mateja Koprivc Polutnik

V novi učilnici diši
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Za dober namen, za pomoč pomoči potrebnim
Praznični december je mesec, ki ga povezujemo z vese-
ljem, bogatimi darili in neštetimi praznično obarvani-
mi dejavnostmi. Ena izmed takšnih je prav gotovo tudi 
praznični bazar, ki so ga v sredo pretekli teden pripra-
vili učenci OŠ Kozje. Skupaj z mentorji in tokratnimi 
gosti, ansamblom Jug, so pričarali poldrugo uro plesa, 
petja, igranja in norčij, vse skupaj pa so nato dodatno 
obogatili še z bogato obloženimi stojnicami, kjer so v 
zameno za prostovoljni prispevek obiskovalci domov 
lahko odnesli prenekatere čudovite izdelke, ki so nas-
tali pod rokami spretnih učencev. Vse skupaj seveda za 
dober namen, za šolski sklad, ki omogoča učencem iz 
socialno šibkejših družin, da pomanjkanje občutijo v 
čim manjši meri.

Že uvodoma so velik oder zavzeli najmlajši, ki so pripravili zanimivo 
igrico o »lepljivih« prstih, ki so se lepili na zlatega ptiča. Bučen aplavz 
polne dvorane večnamenskega centra pa je napovedal večer, poln 
lepih reči. Tako je na odru zadonela tudi harmonika, dvakrat izpod 
prstov učencev, nekajkrat pa so zbrane navdušili člani ansambla Jug. 
Manjkalo seveda ni plesa in petja. Tako so se ob spremljavi ansambla 
predstavili posamezni učenci in celotni zborčki, od tistih najmlajših pa 
vse do učencev, ki šolske klopi »brusijo« zadnje leto. Da so učenci do-
bili malo predaha, pa je poskrbela Vesna iz ansambla Jug, ki je zapela 
več pesmi, za vsako pa je sledil bolj bučen aplavz zbranega občinstva. 
Ubrani glasovi šolskega zbora so božali ušesa in podali dokaz, koliko 
glasbenega talenta premorejo učenci kozjanske šole. V nadaljevanju 
večera pa je zbranim nekaj besed namenil tudi ravnatelj Roman Gra-
dišek, ki je dejal: »Kot je v navadi takole pred novim letom, pripra-
vimo dobrodelno prireditev, s katero zbiramo sredstva za naš šolski 
sklad. Iz tega potem pomagamo učencem iz socialno šibkejših družin 
pri kritju večjih stroškov, kot so šole v naravi, ekskurzije, nabava de-
lovnih zvezkov … Zato hvala prav vsakemu, ki je namenil prostovoljni 
prispevek v naš šolski sklad«. Seveda pa ravnatelj ni pozabil nameniti 
zahvale prav vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji priredi-

Ansambel Jug je navdušil zbrane

tve. Ob koncu pa je dejal še sledeče: »Naj bo božič čudovit, najdaljša 
noč vesela in leto 2019 srečno, zdravo in uspešno.« Še preden pa je 
zbranim praznične misli predala županja Milenca Krajnc, so oder po-
novno zasedli najmlajši, ki jim idej in odličnih nastopov ni manjkalo. 
Ob tonu božičnih pesmi je čas kar prehitro minil, a minil je lepo. Za 
zaključek je zbranim nekaj misli strnila tudi županja Krajnčeva, ki je 
dejala: »Z nocojšnjo prireditvijo ste prižgali lučke v naših srcih in hvala 
vam za to, in hvala vam, da lahko ta večer delim z vami.« Županja je 
preletela tudi poslavljajoče se leto 2018, ki je bilo raznoliko in je veliko 
dalo, ter je po njenem mnenju izjemno uspešno tudi s strani izvedenih 
investicij. Za zaključek pa je vsem zbranim še voščila ob praznikih in 
zaželela vse dobro v novem letu, ki je pred vrati. Bazar je bil, kar se 
tiče odrskega dela, zaključen, a dogajanje se je prestavilo v zadnji del 
dvorane, kjer so učenci do zadnjega kotička napolnili stojnice s svoji-
mi unikatnimi izdelki, v zameno za prostovoljni prispevek pa so prav 
vsi izdelki našli nove lastnike. Da je bilo vzdušje še lepše, so še naprej 
skrbeli člani Ansambla Jug, ki so še enkrat več dokazali, da so postali 
pravi glasbeni stari mački, pred katerimi je še svetla prihodnost. 

(J. Š.)

Ogled lekarne Kozje

V četrtek, 17. januarja, smo se devetošolci izbirnega predmeta Poskusi 
v kemiji odpravili v našo krajevno lekarno z namenom, da se spozna-
mo s poklicem in delom farmacevta.
Prijazno nas je sprejela ga. Olja Križnik, mag. farmacije. Vstopili smo 

Na ogledu lekarne

skozi poseben vhod, si obuli zaščitne copate ter si nadeli zaščitno haljo 
in kapo. Takoj smo spoznali, da delo farmacevta poteka v zelo čistih 
in urejenih prostorih. V tako imenovanem »nečistem« delu lekarne 
sprejemajo pošiljke novih zdravil, hranijo zdravila, ki so se morda 
poškodovala pri transportu, ter odpadna zdravila, ki jih zbirajo v le-
karni kot nevarni odpadek in jih pošljejo na sežig v Ljubljano. Sledil 
je ogled ostalih »čistih« prostorov, kjer shranjujejo, pripravljajo in 
izdajajo zdravila. Določena zdravila hranijo tudi v hladilniku. V po-
sebnem prostoru smo lahko izdelali tudi vsak svojo vlažilno kremo. 
Ga. Olja nas je seznanila tudi z vodenjem dokumentov o sprejemu in 
izdaji zdravil. Farmacevti morajo zelo dobro poznati vrste zdravil, nji-
hove učinkovine, katera zdravila smejo bolniki zaužiti skupaj, stranske 
učinke zdravil ipd. Pri iskanju teh podatkov si danes pomagajo z ra-
čunalnikom, včasih pa so morali podatke iskati v knjigah. Posebnost 
naše male lekarne je tudi, da ima robota, ki pomaga pri izdaji zdravil.
Ogled lekarne je bil zelo zanimiv in poučen, saj si sedaj lažje predsta-
vljamo delo farmacevta, ki je zanimivo, zahtevno in odgovorno.

Lucija Romih in Anamari Gerzina Rožič, 9. r.
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Ko učenec postane učitelj
Ko učenec postane učitelj, razvija večji interes in mo-
tivacijo za učenje, poglablja razumevanje in uporabo 
znanja, razvija kakovostne medosebne odnose in em-
patijo, izraža in razvija samozavest, kaže sodelovanje 
in spoštovanje, uri razumevanje učnega gradiva ter 
povezuje učne spretnosti z različnih predmetnih pod-
ročij. Te kompetence so razvijali učenci 7. razreda, ko 
so k učnima urama DKE povabili učence 3. razreda. V 
vlogi učitelja in učiteljic so poučevali tretješolce. Rea-
lizirali so zanimivi, vsebinsko bogati uri o slovenskih 
praznikih.

Sedmošolcem je na kožo pisano aktivno poučevanje. Z veliko delov-
nega elana se lotijo izzivov sodobnega pouka. In prav poseben izziv 
so imeli pri urah DKE, ko so se vživeli v vlogo učiteljev. Za tretješolce 
so pripravili delavnice spoznavanja slovenskih praznikov. Aktivni so 
bili vse od načrtovanja pa do realizacije medpredmetnih ur. Dela so se 
lotili z veliko mero odgovornosti. Prispevali so svoje ideje in jih tudi 
realizirali. Za učence tretjega razreda so pripravili učne delavnice, na 
katerih so jim predstavili dvanajst izbranih slovenskih državnih pra-
znikov. Aktivnosti so bile različne: ogled video posnetka na tabličnem 
računalniku, barvanje barvank, reševanje kviza, risanje, slikanje … Na 
vsaki postaji so učenci poleg različnih aktivnosti izdelali še učne kar-
tice na način igre spomin, tako da so ob zaključku imeli izdelano igro 
»Spomin s prazniki«. Sledilo je še zaključno preverjanje, s katerim so 
vsi dobili povratno informacijo o poznavanju slovenskih praznikov.

Lidija Kotnik Klaužer, prof. zgo. in geo.

SEDMOŠOLCI SO STRNILI IN ZAPISALI SVOJE MISLI

Ko smo učili učence tretjega razreda o praznikih, je bilo super. Poučevanje se mi je zdelo zani-
mivo. Verjamem, da so se nekaj naučili, saj so ob koncu ur veliko znali.

Ana Volavšek

Medpredmetni uri sta bili zelo zanimivi. Učence tretjega razreda bi pohvalila, ker so na koncu 
veliko znali. Takšen pouk bi rada ponovila. 

Renee Leigh Cornelly

Ko smo učili tretješolce, je bilo zelo zabavno. Vsi učenci so me pozorno poslušali in sodelovali. 
Bilo je super in z veseljem bi jih še poučevala.

Nika Senica

Bilo mi je všeč. Z veseljem sem dopolnil njihovo znanje. Res bi rad to še ponovil. Bilo je prijetno 
doživetje.

Jure Kozmus

Medpredmetni uri s tretješolci sta bili naporni, saj jih je zelo veliko. Zame je bilo stresno.
Nika Gajšek

Všeč mi je bilo, ko smo lahko učili tretješolce. To bi še ponovila. 
Ana Ploštajner

Na delavnicah o slovenskih praznikih sem uživala. Definitivno moramo ponoviti. 
Valerija Senica

Delavnico poučevanja mlajših učencev bi še ponovila. Občutek, ko lahko nekomu drugemu 
predajaš znanje, je izredno dober in prijeten. 

Gaja Cerar

Bila sem vesela, da sem lahko bila v vlogi učiteljice. Bilo mi je zanimivo. Jaz bi to ponovila še 
velikokrat.

Maja Omerzel

Ko smo se postavili v vlogo učiteljev, je bilo zanimivo in zabavno. Dober občutek. Bi še ponovila.
Tjaša Novak

TRETJEŠOLCI SO POVEDALI:

• »Uri sta bili zanimivi, saj smo sodelovali v različnih delavnicah, 
• izvedeli smo, zakaj sploh obeležujemo praznike in kako so dobili 

imena, 
• nekaterih praznikov nismo poznali oz. še nismo slišali zanje, npr. 

dan suverenosti,
• Jure je bil zabaven, 
• pri nekaterih učencih smo tudi poslušali posnetek Infodroma – 

pri Ani in Gaji – in zelo dobro sta nam razložili praznika,
• šolski uri sta bili dinamični in sta minili zelo hitro,
• nekateri učenci 7. razreda so se dobro izkazali v vlogi učiteljev,
• tudi mi si enkrat želimo učiti mlajše učence.«

Je treba še kaj dodati? Še eno vertikalno medpredmetno načrtova-
nje je bilo uspešno izpeljano. Uspešnost in zadovoljstvo sta bili obo-
jestranski.
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Učenci OŠ Kozje med 
najboljšimi v državi v 
znanju biologije

Brest Lenarčič, 8. r.: »Iz biologije sem tekmoval prvič in na začetku 
nisem bil prepričan, če sploh bi. Zdelo se mi je, da bom moral brez 
razloga predelati toliko literature. Potem pa sem ugotovil, da sem se 
motil, saj je bila tema zelo zanimiva. Za državno tekmovanje sem se še 
bolje pripravil, a sem bil vseeno presenečen, ko sem izvedel, da sem se 
uvrstil na drugo mesto. Tudi zaradi tega bom drugo leto skoraj zago-
tovo spet tekmoval.«

Manca Berglez, 9. r.: »S tekmovanjem sem pridobila veliko novega 
znanja, ki mi bo koristilo pri pouku biologije in pri nadaljnjem izobra-
ževanju. Rada bi se zahvalila ge. Lidiji Čepin, ki nas je vztrajno pripra-

30. novembra je na OŠ Jurija Dalmatina Krško potekalo 
15. državno tekmovanje iz znanja biologije za osnovne 
šole za srebrno in zlato Proteusovo priznanje. Letošnja 
tema tekmovanja je bila »Raznovrstnost in ogroženost 
plevelov Slovenije«, prav gotovo za osnovnošolca na 
prvi pogled neprivlačna in nezanimiva tema. Pet tek-
movalcev naše šole se je tudi letos učenja lotilo zavzeto 
in odgovorno in se tako uvrstilo med najboljše v zna-
nju iz biologije v Sloveniji. Brest Lenarčič je osvojil 2. 
mesto, Manca Berglez pa 6. mesto v državi in zasluženi 
zlati Proteusovi priznanji. Neli Belina je osvojila srebr-
no Proteusovo priznanje.

Uspešni mladi biologi

vljala na tekmovanje in mi s tem omogočila, da sem dosegla rezultat, 
ki sem ga zelo vesela.«

Neli Belina, 9. r.: »Tekmovanja sem se udeležila z namenom, da se 
naučim nekaj novega. Pridobljeno znanje o plevelih bom lahko v živ-
ljenju še velikokrat uporabila. Pred samim tekmovanjem me je bilo 
malo strah, a je ta kmalu izginil. Rezultat bi lahko bil boljši, ampak 
sem zadovoljna s tem, kar sem dosegla.«

Maša Ferlič in Katja Bratuša, 8. r.: »Ko sva izvedeli, da greva na dr-
žavno tekmovanje iz biologije, sva bili zelo presenečeni, saj se ga še 
nikoli nisva udeležili. Za naju je bil ta dan zelo poseben. Čeprav nama 
je zmanjkalo pol točke, da bi osvojili srebrno priznanje, sva zadovoljni, 
saj nama je to tekmovanje prineslo mnogo novih in lepih izkušenj. 
Izvedeli sva veliko zanimivih informacij o plevelih: so koristni v oko-
lju, zdravilni, uporabljajo se v prehrani, a mnogi so tudi zaradi vpliva 
človeka že ogroženi.«

Lidija Čepin, mentorica

Ogled čistilne naprave 
v Kozjem
V mesecu januarju smo si ogledali čistilno napravo.

Zgradba je zaprta in ograjena. V njej je sedem bazenov. V prvem se 
odstranijo grobe snovi. V pomoč so jim posebne grablje. Tekočino 
spustijo v naslednja dva bazena, kjer dovajajo kisik. Voda se prečisti. 
Dovajanje kisika se samodejno izključi, ko je kisika dovolj. Pri očišče-
vanju sodelujejo mikroorganizmi. Bazeni so globoki šest metrov.

V zadnjem bazenu 
imajo pripravo, s ka-
tero določajo kako-
vost očiščene vode, to 
je z barvno lestvico.
Zadovoljivo vodo 
nato spustijo v reko 
Bistrico.
Sistem je računalni-
ško voden, zato jim 
napako javi na raču-
nalnik ali pametni 
telefon.
Julia Bratuša, 4. r. OŠ 

Kozje

Ogled toplarne Topko 
v Kozjem
V sredo, 16. januarja, smo odšli 
na ogled toplarne. Lastnik je 
gospod Jože Preskar, ki nas je 
sprejel v nadzorni pisarni. Po-
kazal nam je računalnike in 
nam razložil, kako delujejo.
Odpravili smo se v veliko halo. 
Ogledali smo si peč, mehčalec 
lesa, cisterno s 60 000 litri vroče 
vode, traktor z lesnimi sekanci. 
Pokukali smo v peč, spoznali te-
koči trak, po katerem se odvaja 
pepel iz peči. Videli smo cevi, 
zalogovnik, različne črpalke, ventile … Gospod nam je razložil, kako 
topla voda pride do naše učilnice. Učna snov o sklenjenem vodovod-
nem sistemu je bila tudi praktično potrjena.
Za zgradbo smo opazili kontejner s pepelom, ki ga z dodatki predelajo 
v humus. Zraven smo zagledali skladišče s sekanci, ki jih dobijo na 
sosednji žagi. Izvedeli smo, da 300 kilogramov sekancev zadostuje za 
dve uri ogrevanja.
Pri ogledu sem spoznal veliko novega in se zabaval.

Tarik Mateuš, 4. r. OŠ Kozje
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Od ideje do izdelka
V ponedeljek, 25. marca, smo imeli tretješolci OŠ Lesično tehnični 
dan. Skupaj z učiteljico smo sestavili načrt dejavnosti za ta dan.
V šolo smo prinesli naravni material in nekaj pripomočkov za delo. 
Najprej smo pripravili delovne površine, zložili material in se lotili za-
pisa načrta po korakih. Narisali smo tudi skico končnega izdelka. Na 
kartonasto podlago smo nalepili lesene krogce, vejice, kamenčke ipd. 
Oblikovali smo cvetlice za mamice. Ko se je izdelek sušil, smo zapisali 
lepe želje za mamice. Pri delu nam je pomagala učiteljica in nas vodila 
z nasveti. Dopoldan je minil, kot bi tlesknil s prsti. 
Ob koncu smo pripravili razstavo, si izdelke ogledali in jih zaščitili za 
nošnjo proti domu. 

Nadja Koprivc in Janja Kozmus, učenki 3. razreda OŠ Lesično

Šestošolci OŠ Lesično 
obeležili svetovni dan voda
Voda je naravna dobrina, ki omogoča življenje na Zemlji. Je človekova 
pravica, ki omogoča vsakomur dostop do vode za osebno rabo in rabo 
v gospodinjstvih. Pa je res tako? Še danes je mnogo dežel na svetu, kjer 
je pomanjkanje vode, še posebej čiste in pitne, veliko.
Šestošolci so pri pouku geografije obeležili svetovni dan voda, ki je 
vsako leto 22. marca, od leta 1992 naprej, ko je bil izbran na konferenci 
Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru. Ustvarjalni 
učenci so svoje izdelke predstavili na oglasni deski, ki nam ponuja pri-
ložnost za razmislek o tem dragocenem viru življenja.

VODA

O voda, za življenje pomembna si, 
zato onesnažiti te ne smemo mi.

V krogu krožiš gor in dol,
zdravje trosiš naokol΄.

Tajda Bah

VODA

Vodo rada pijem,
z njo se tud´ umijem.

Mama rože zaliva,
sosed pa avto umiva.

Voda je edina,
naša glavna, tekočina.

Čuvajmo jo skrbno,
da nam kdaj še žal ne bo.

Julija Plevnik

VODA JE ČISTO ZLATO …

Če vode ne bi bilo,
bi žejni in lačni bili.

Ne nas, ne rastlin in ne živali na Zemlji 
ne bi bilo,

zato čuvajmo čisto vodo.
Skrbno ohranjati naravo moramo,

da voda ostane čisto nam zlato.

Valentina Lapornik

PESEM O VODI

Tiha voda, ki čez bregove dereš,
povej, kam hitiš, kam drviš?

V reke in potočke, vse do sinjega morja in 
daljnega obzorja.

Lea Amon

VODA

Voda je vir življenja,
brez nje ni živali, rastlin in ne nas.

Kakšen bi bil svet brez vode?
Bil bi brez življenja, pust in osamljen.

Julijan Dvoršak

PESEM O VODI

Voda naš je Božji dar,
onesnaževati je ne smemo nikdar,

saj za življenje pomembna je,
od nje odvisno je prav vse.

Brez nje biti se ne da,
pa naj kdo reče ja pa ja. 

Rabimo jo vsaki dan,
za jedačo
za pijačo

in za naš pogon, elan.

Špela Smole

VODA

Voda teče cele dni,
še ponoči nam šumi.
Skoz polja, travnike 

vije se. 
Z gora v dolino utira si poti 
tudi mimo mlinov pridrvi.

Voda je bistra in čista
in za vse nas koristna,

saj brez nje življenja ni,
zato varčno z njo prav vsi.

Ina Lupše

VODA

Voda, ti si vir življenja.
Obkrožaš in sestavljaš naš planet.

Z morja pa vse do neba krožiš
in se nenehno spreminjaš.

Kaja Kolar

VODA 

Voda, ti si vir našega življenja.
Če te ne bi bilo, tudi nas ne bi bilo.

Ti si kot sonce, ki sije med nami.

Nina Kolar

PESEM O VODI

Voda teče, žubori,
čez skalce se slapek naredi.
V spodnjem toku se umiri,

zato v tolmunu se kopamo vsi.

Jerneja Brilej
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OŠ Kozje znova gostitelj področnega 
prvenstva v badmintonu

Osnovna šola Kozje je v sodelovanju s Špor-
tno zvezo Kozje že drugo leto zapored prip-
ravila področno prvenstvo osnovnošolcev v 

badmintonu za celjsko področje. Prvenstvo je 
potekalo v ponedeljek, 21. januarja, v športni 
dvorani Večnamenskega centra Kozje. Poleg 
domačih učencev in učenk sta se prijavila le 
še dva učenca iz III. OŠ iz Celja. Tekmovanje 
je potekalo v dveh starostnih kategorijah, le-
tnik 2004/2005 ter letnik 2006 in mlajši, loče-
no za učence in učenke. 
Med mlajšimi učenci se je zmage veselil Tim 
Bezenšek iz III. OŠ Celje, drugo mesto je os-
vojil Lan Mesec in tretje Jan Dobravc. Zma-
govalka med mlajšimi učenkami je postala 
Nikita Švajger, drugo mesto je osvojila Laura 
Bratuša, tretje pa Julia Bratuša.
Za starejše učence in učenke so področna 

Starejši učenci

Starejše učenke

Dve bronasti medalji za OŠ 
Kozje z državnega prvenstva v 
badmintonu 

V sredo, 13. marca, je na OŠ Mirna poteka-
lo državno posamično osnovnošolsko pr-
venstvo v badmintonu, ki so se ga udeležili 
najboljši tekmovalci s področnih tekmovanj. 
Osnovno šolo Kozje oziroma celjsko regi-
jo so med nelicenciranimi tekmovalkami in 
tekmovalci zastopale učenke Špela Šošterič, 
Katja Bratuša in Špela Kukovičič ter učen-
ci Žan Kiderič, Tim Šmon in Lan Gradišek. 
Tekmovalci so bili v prvem delu tekmovanja 
razdeljeni po skupinah, iz katerih so se naj-
boljši uvrstili v izločilne boje. To je uspelo 
Žanu Kideriču, Timu Šmonu, Katji Bratuša in 

prvenstva hkrati tudi kvalifikacije za državno 
prvenstvo, ki bo meseca marca in na katero 
se uvrstijo trije prvouvrščeni. Med starejšimi 
učenci so si prva tri mesta razdelili Žan Kide-
rič, Tim Šmon in Lan Gradišek, med starejši-
mi učenkami pa Špela Šošterič, Katja Bratuša 
in Špela Kukovičič, vsi iz OŠ Kozje.

(R. G.)

Šahisti OŠ Kozje 
drugi na ekipnem 
področnem 
prvenstvu

Tim Šmon na zmagovalnem odru

V soboto, 9. marca, je na Osnovni šoli Hu-
dinja v Celju potekalo ekipno področno 
osnovnošolsko prvenstvo celjskega področ-
ja, ki se ga je udeležila tudi ekipa Osnovne 
šole Kozje v konkurenci učencev do 12 let. 
To je bila najštevilčnejša tekmovalna skupi-
na, saj je nastopilo osem ekip, ki so se po-
merile vsaka z vsako. Ekipa Osnovne šole 
Kozje, ki je nastopila v postavi Bor Gradi-
šek, Matevž Muškatevc, Rok Romih, Flo-
rijan Kiderič in Nik Hladin, je zabeležila 
pet zmag in dva poraza ter osvojila odlično 
drugo mesto. Brez poraza je zmagala ekipa 
OŠ Šmarje pri Jelšah, tretja pa je bila ekipa 
OŠ Dravinja iz Slovenskih Konjic. (R. G.)

Katja Bratuša z bronasto medaljo

Ekipa OŠ Kozje z mentorjem Marjanom Drobnetom

Špeli Kukovičič. Žan, Tim in Katja so bili nato 
uspešni tudi v osmini finala in se uvrstili v če-
trtfinale. Tu sta se Žan in Tim pomerila med 
sabo in po izenačenem dvoboju je z eno samo 
točko razlike zmagal Tim. V polfinalu je nato 
naletel na premočnega tekmeca in izgubil ter 
tako osvojil tretje mesto v državi. Ko je bila v 
četrtfinalu uspešna tudi Katja, je bilo že jasno, 
da se bodo tekmovalci OŠ Kozje domov vrnili 
z dvema medaljama. V polfinalu je nato Katja 
izgubila s kasnejšo zmagovalko in tako tudi 
ona osvojila bronasto medaljo!
Za učence in učenke, ki badminton vadijo 

pod okriljem vaditelja Bojana Dobravca iz 
Tenis kluba Kozje, sta to bili že druga in tretja 
medalja z državnih prvenstev in velika spod-
buda še za ekipno državno prvenstvo, ki bo 
na sporedu meseca aprila.                        (R.G.)
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Prireditev ob materinskem dnevu in dnevu žena 

Babica pripoveduje …

V tem mesecu vsako leto priredimo srečanje 
mlajše in starejše generacije. V Lesičnem smo 
19. marca preživeli čudovito popoldne ob 
poslušanju prekrasnih melodij, poplesavali v 
različnih plesnih ritmih, se sprostili ob gleda-
nju igre šolske dramske skupine, skupaj zapeli 
s pevskim zborom in prisluhnili lepi besedi, 
ki se dotakne človeka na prav poseben način. 
Sedmošolke Gaja Cerar, Nika Senica in Vale-
rija Senica so s pogovorom prikazale zabavno 
druženje babice, ki jo na otroška leta vežejo 
lepi spomini, in vnukinj, ki sta začeli stopati 
po poteh življenja. 
Drug od drugega se lahko veliko naučimo. 
Mlajši niso pozabili na preteklost, tradicijo, so 
vedoželjni in ustvarjalni. Besede osvobajajo, 
zdravijo in preobražajo. Vsi obiskovalci smo 
odšli domov bogatejši v duši, v sebi zadovolj-

Mesec marec je bogat s prazniki žensk, moških in družine. To je čas, ko pomlad potrka na naša vrata. Naše ljud-
sko izročilo priča o tem, da so ponekod prihod pomladi naši predniki šteli za prehod v novo leto, v novo obdobje. 
Po obdobju zimskega mirovanja se namreč šele zdaj začenja nov ciklus in z njim nova rast.

ni, s prijetnimi občutki in s pozitivno mislijo 
na prihodnost.
Ob zaključku prireditve so nas nagovorili 
predsednik KS Lesično Franc Plahuta, župa-
nja Občine Kozje Milenca Krajnc in ravnate-
ljica OŠ Lesično Irena Krajnc. Za sproščeno 

druženje po prireditvi pa sta poskrbela peto-
šolca Jakob, ki rad raztegne meh svoje harmo-
nike, in Franci, ki z veseljem s prsti ubira po 
strunah svoje kitare.

Lili Cerar, učiteljica na OŠ Lesično

OŠ Lesično na sejmu Altermed v Celju
Sredi marca je na Celjskem sejmišču pote-
kal sejem Altermed, na katerem OŠ Lesično 
že vrsto let sodeluje in predstavlja svoje eko 
dejavnosti. Tako smo tudi letos aktivno so-
delovali in se predstavili na sejmišču. Naslov 
letošnjih vsebin je bil »Prehrana, gibanje in 
zdravje«. Predstavitve na sejmu Altermed so 
bile namenjene prehrani, odnosu do hrane, 
kulturi prehranjevanja, prehranskim vredno-
tam in avtohtonosti. 
Širok naslov je omogočal sodelujočim usta-
novam tudi svobodno odločanje in vsebinski 
izbor tematike. Ker je morala vsebina raz-

stavnih prostorov izvirati iz okolja posame-
zne ustanove, smo se odločili, da se na sejmu 
predstavimo s svojim avtohtonim drenom 

Uvrstitev OŠ Lesično na državno 
tekmovanje Ekokviz
Na naši šoli smo tudi letos sodelovali v 
Ekokvizu. Teme letošnjega Ekokviza so bile: 
Podnebne spremembe, Ekosistemi in voda ter 
E kot energija. Učenci so morali poleg svojih 
šolskih obveznosti predelati še precej obsežna 
gradiva z ekovsebino, zato velja vsem pohvala 
za sodelovanje. Najuspešnejša ekipa v sestavi 
Jureta Kozmusa, Nike Senica in Valerije Se-

nica se je res izkazala v znanju, zato so tek-
movalci postali prave »ekozvezde«. Zmagali 
so v konkurenci 116 ekip iz celotne Celjske 
regije in se uvrstili na državno tekmovanje v 
Ekokvizu, ki je potekalo v petek, 22. marca, na 
OŠ Antona Ingoliča v Spodnji Polskavi, kjer 
so se pomerili z zmagovalci preostalih regij. 
Učenci so pridobili novo izkušnjo ter usvojili 

veliko novega znanja, ki je v današnjem času 
zelo pomembno.

Mentorica Ekokviza Tatjana Zamrnik

in drnuljami. Stojnico smo poimenovali 
»ZDRAVI KO' DREN!« Na stojnici smo v de-
gustacijo ponudili drnulov čaj, pirine piškote 
z drnulovo marmelado in drnulov domači 
jogurt. 
Obiskovalci so z zanimanjem in občudova-
njem obnavljali znanje o tej za zdravje bogati 
rastlini, ki so jo nekateri že skoraj pozabili. Če 
so malce starejši obiskovalci dobro poznali 
dren, pa smo skoraj vse obiskovalce presene-
tili s praktičnim prikazom gostote in žilavosti 
drenovega lesa. Tega, da drnulov les potone, 
ostali pa plavajo, skoraj nihče ni vedel. 

Urška Drobne

Ekozvezde OŠ Lesično
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Obeležitev 200-letnice Valentina Vodnika

Na kulturnem dnevu smo se želeli pokloniti Valentinu Vodniku, prvemu pomembnejšemu slovenskemu pesniku, narodnemu prebuditelju, 
učitelju, slovničarju in uredniku.
Učenci od 7. do 9. razreda so zapisali svojo pesem o Valentinu Vodniku, njegovem delu in življenju, učenci od 3. do 6. razreda pa so pisali pesmi 
o kulturnem prazniku in našem največjem pesniku.
Na proslavi, ki smo jo izpeljali v čast kulturnemu prazniku že 6. februarja, so nagrajeni »mladi pesniki« svoje pesniške umetnine predstavili 
obiskovalcem in tako s svojim delom obogatili naš kulturni dogodek. 

Nives Kostevc Arzenšek

Kulturno društvo Lesično - Pilštanj je ob praznovanju 200-letnice Vodnikove smrti povabilo učence OŠ Lesično k 
sodelovanju na literarnem natečaju. 

Nagrajene pesmi
Letos že obeležujemo                                                                                                                                      
Vodnikovo dvestoletnico.                                                            

Po poklicu je bil duhovnik                                                                                                                                         
in seveda še redovnik.                                                                                                                                        
          
Bil je pesnik, to se ve,                                                                                                                                              
tudi časnikar bil je.

Kraj, kjer se je on rodil,                                                                                                                                           
je Ljubljana bil.                                                                                                                                             
                      
Rodil se je v 1. tisočletju,                                                                                                                                      
še natančneje v 17. stoletju.

Ta praznik pomemben je,                                                                                                                                              
zato spomnimo se,                                                                                                                                              
da Valentin prve slovenske 
pesmi pisal je.

                      
Klara Šergon, 5. r. 

Slovenski pesnik
bil je Vodnik,
Bil učitelj, urednik.

Letos 200-letnico
praznujemo
in se mu poklonimo.

Zadnji bil je 8. januar,
saj zanj bil usodni je dan.

Rodil v kmečki se je družini,
kot prvi v desetini.

Prišla gimnazijska so leta,
študiral je in študiral,
potem pa bivat je odšel 
v ljubljanski frančiškanski 
samostan.

Sveti Krištof tam je kraj,
kjer spomin je sedaj. 
                    

   Valerija Senica, 7. r.

Valentin Vodnik, naše poezije mož,
zate vsak Slovenec je junak,
Dramilo je slišal že vsak,
vsak, ki slovenski je rodnjak.

Ljubljana bil je tvoj dom,
tam si kot redovnik, duhovnik 
in učitelj deloval,
slovenskemu narodu s svojim 
delovanjem
bogato popotnico dal.

Zapisal si zgodovino, 
prve novice in pesnitve, 
bil si kralj svojega časa,
a tega nobeden ni opazil.

Zdaj te poznamo že vsi,
cenimo te, tako kot pripada ti,
napisal res lepe pesnitve si,
spoštujemo te, kot prej nihče te ni.

                         
     Rok Lebič, 8. r. 

Na Vodnikovem trgu 
v Ljubljani spomenik stoji, 
v spomin velikemu je možu, 
ki zaslužen je za mnoge stvari.

Valentin Vodnik je slavni mož, 
bil prvi je slovenski pesnik, 
ljubil je slovenski rod, 
napisal je veliko pesmi.

Mnogo je poklicev imel, 
vsi so mu bili najljubši, 
bil profesor, pesnik in duhovnik, 
bil vsestranski učitelji ter mož.
Bodi priden, rad se uči, 
ljubi zemljo in svoj dom, 
pa uspel boš v življenju 
in pa vedno srečen boš!

To njegovo je vodilo, 
hvala za tvoje »dramilo«, 
ki nas je prebudilo 
in veliko naučilo. 

Hvaležen ti je slovenski rod.
         

   Maja Reberšak, 8. r. 

BIL JE PESNIK …

V Vrbi rodil se je, 
slovenske pesmi pisal je.

Rade volje je fige delil, 
gospod Fig fig, kdo je bil?

Radi ga imamo vsi, 
ker tako lepo zveni.

In se veselimo, 
da se Zdravljico naučimo.

To Prešernov bil je glas, 
ki prišel je k nam v vas. 

       Janja Kozmus, 3. r.

FRANCE PREŠEREN

France Prešeren pesnik je,
saj Zdravljico napisal je.
To prišlo je v našo vas, 
himno pojemo na glas.

Ta zdaj poje se za zmage vse,
skupaj hitro vstanemo 
in glasno zapojemo.

France Prešeren fige je delil, 
zato je bil gospod Fig fig. 

          
       Nika Ivič, 3. r. 

POD VRBO CVETOČO

Pod vrbo cvetočo žarijo, dišijo, 
ko pesem veselo za srečo 
slavijo!

Prešernova pesem v srce je 
prišla, 
ko let galebov zapihlja!

Pod pravo to vrbo ptice pojo, 
ko pesnik očaral je našo glavo.

     
                 Leja Kozole, 3. r. 

KULTURNI PRAZNIK PO 
MOJE

Čeprav je hladen in turoben 
dan, 
ne prežene mojih misli stran, 
da nocoj ne bi odšla v 
gledališče, 
da moj um spet malo svet 
umetnosti razišče.

Morda pa letos Linhartov 
Matiček 
se ne bo poročil 
in mož povodni lepe Urške 
tokrat ne bo zmočil, 
morda zgodi se novo 
razodetje, 
morda dramatični obrat sreča 
v tretje.

Kaj če Rozamunda bo nocoj 
poljub dobila 
in čaša se opojnosti bo res 
prelila, 
kaj če tokrat razplet bo 
drugačen 
in hlapec Jernej ne bo več 
tako mračen?

Preveč vprašanj je, neodkritih 
mi stvari!
Joj, že čas je, res se mi mudi!
Zastor se odstira, predstava 
vsak hip stekla bo, 
jaz pa še vedno pišem pesem 
to 
v čast in slovo dnevu 
slovenske kulture, 
mislim, pišem, mučim se ure 
in ure.
Ni kot Prešernov je Sonetni 
venec, 
je pa moje delo, moj prvenec!

             
            Špela Smole, 6. r. 
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Na Mali hiši se že trinajst let trudijo spreminjati 
težke življenjske vzorce otrok
12. decembra je minilo trinajst let, odkar deluje Mala hiša na Pilštanju. Njihovo poslanstvo je nuditi varno za-
vetje otrokom in jim pomagati spreminjati težje življenjske vzorce. Vse aktivnosti vodita predsednica društva 
Materina dušica Ada Požega in oskrbnica Simona Simon in tretji ustanovitelj društva Matej Žnudrl in ostali pro-
stovoljci. Delovanje od samega začetka omogočajo številni posamezniki dobrega srca, od blizu in daleč, številni 
donatorji, razne institucije in več občin.

VSESTRANSKA PODPORA ZA DOBROBIT 
OTROK 
Znani so predvsem Palčkovi tabori, katerih programi so brezplač-
ni, poleg tega pa so številne aktivnosti usmerjene v hišna dela, dela 
na terenu, sodelovanje z institucijami, pridobivanjem donatorjev, 
prevozi, številne delavnice, dosegljivi pa so tudi na telefonu za sve-
tovanje: 041 840 727. Treba je poudariti, da je tudi bivanje v Mali 
hiši brezplačno. Kot sta povedali Simonova in Požegova, je letošnje 
leto pokazalo številne potrebe po nekaterih prenovah v Mali hiši. 
Podrli so dotrajano krušno peč in postavili kamin. Pobudnik ak-
cije je bil Sašo Gaberšček in njegova partnerka Tinka Kahne. Na 
pomoč so priskočili še njuni prijatelji Skolnik Jure, Štus Stanko, 
Mikoletič Romana in Lucija, Požeg Darko ter donator Bratušek 
Matej s. p. Polaganja ploščic sta se lotila Tadej Vuzem in Samanta 
Koning, pri fugiranju in barvanju pa so jima pomagali še otroci 
Male hiše. Za lepši videz prostorov je poskrbela Nika Gradišek iz 
Kozjega, ki v Mali hiši z otroki izvaja občasne delavnice (likovne, 
glasbene, kuharske). Na že obstoječo peč za centralno kurjavo so 
vgradili gorilnik za palete, zasluge Štajerskega vala in Grete Kokot 
Rajkovič, ki so jim pomagali pri ureditvi donacije pelet od ECC in 
pri objavi. K temu sta pripomogla donatorja Sašo Gaberšček in 
Jure Školnik. Kot vsako leto so tudi letos na pomoč priskočili mla-
di člani Leo Cluba in pomagali pri barvanju hiše znotraj in zunaj. 
Med poletnimi počitnicami pa so jim na pomoč priskočili tudi iz 
radia Celje, ko so v akciji »Do polnega vozička brez mošnjička« 
priskrbeli hrano za počitnice na morju. 

BOŽIČNI VEČER NAJ BO DRUŽINSKI IN 
PRIJAZEN 
Za bivanje v Mali hiši je treba tudi sicer namenjati veliko skrb pre-
hrani. Pri tem so jim priskočili na pomoč pri zavarovalnici Grawe 

Maribor, obsežna akcija pa poteka še sedaj pod vodstvom dija-
ka Kristjana Vebra, ki je omogočil, da bo ob prisotnosti Božička 
(Antonio Čemažer) 22. decembra na Mali hiši veliki dobrodelni 
dogodek. Sicer pa je decembra še posebno pestro in v siju čarob-
nega vzdušja, vse za dobro in boljše razpoloženje otrok. Tako je 
sv. Miklavž obdaroval v olimski cerkvi, kjer so Malo hišo oskr-
beli s čaji in zeliščnimi pripravki. Še prej pa so se otroci zabavali 
na koči pri čarovnici in na Jelenovem grebenu. Nataša Ralijan 
jih je povabila tudi na ogled Božične predstave v Ljubljano, T., Z. 
Štadler pa sta organizirala pogostitev pri Bohorču v Šentjurju. Mali 
hiši pomaga tudi KORK Šmarje pri Jelšah, za kar sta Požegova in 
Simonova tudi hvaležni. Povedali sta še, da bo pri njih posebno 
praznično na Božičnem taboru, ki bo potekal od 25. do vključno 
29. decembra, ko se bodo podali še na zadnje letošnje čarobno 
druženje z Božično predstavo, ki jo organizira klub Soroptimist iz 
Celja. Na povabilo Brede Arnšek iz Sile so se že udeležili bazarja, 
od Nevenke Pergar pa prejeli koš božičnih daril. Ob podpori ra-
deškega župana so obiskali čarodeja Branka Kavška. K naboru 
pestrega dogajanja so med letom dodali še obisk prireditve Tetke 
Jeseni na Planini pri Sevnici, kjer so jim podarili jesenske pridelke. 
Članice pa so obljubile, da jih bodo v letu 2019 obiskale in izvedle 
delavnico peke pršjače. 
Za vse te storitve in naklonjenosti sta Požegova in Simonova hva-
ležni vsem in vsakemu posebej. Njihova prizadevnost pa se doka-
zuje s tem, da se otroci vedno znova radi vračajo k njim, pod varno 
streho, kjer se tudi veliko pogovarjajo o vseh življenjskih temah in 
se družijo kot ena velika družina. Tudi tokrat jim bo v čarobnem 
decembru po zaslugi dobrih ljudi v Mali hiši nadvse praznično in 
toplo pri srcu.

Majda Rezec

Prostovoljka Nika na Mali hiši vodi delavnico poslikave skrinje

Hvala domačinom Kozjanskega za pomoč mali hiši
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Tudi v Kozjem obeležili kulturni praznik
Minuli konec tedna je bil predvsem kulturno obarvan. 
Slovenski kulturni praznik so med drugim v naših kra-
jih obeležili v Lesičnem, Bistrici ob Sotli, JSKD Šmarje 
pri Jelšah je osrednjo prireditev pripravil v dvorani v 
Podčetrtku, v Kozjem pa so se Francetu Prešernu in 
slovenskemu kulturnemu prazniku poklonili šolarji, 
mešani pevski zbor Vinea, moški pevski zbor Kozjanski 
park Kozje in dramska skupina Kozji Rog. Polna ki-
nodvorana Kozje je bila tako priča številnim odličnim 
nastopom, ki so izvabili bučne aplavze navdušenja in 
odobravanja. 

Mamam so se zahvalili tudi na Bučah
Materinski dan so praznovali tudi na Bučah. Tako so v organizaciji Krajevne skupnosti Buče in Kulturnega 
društva Buče pripravili bogat program, ki je prav vsem mamam narisal nasmeške na obraz. Dvorana Gasilskega 
doma Buče se je dodobra napolnila in pester program, posvečen mamam, se je začel.

Slovenska himna, Zdravljica, ki jo je napisal prav največji sloven-
ski pesnik France Prešern, je uvodoma zadonela v izvedi mešanega 
pevskega zbora Vinea Kozje, nato so oder v počastitev slovenske-
ga kulturnega praznika zavzeli številni mladi, šolarji OŠ Kozje. Z 
recitacijami, petjem dveh šolskih pevskih zborov, plesom mladih 
folkloristov in številnimi drugimi odličnimi nastopi so dali vedeti, 
da se za kulturno udejstvovanje v občini Kozje ni bati. Program so 
popestrili tudi odlični pevci moškega pevskega zbora Kozjanski 
park Kozje, ki so z dvema pesmima očarali številno občinstvo v 
kozjanski kinodvorani. Za konec uro trajajočega kulturnega pro-
grama so odrske deske v kinodvorani preizkusili vedno boljši in 
boljši člani dramske skupine Kozji Rog. Tokrat so predstavili delo 
Turjaška Rozamunda, ki ga je odlično spesnil prav France Prešern. 
Živobarvni in pisani kostumi v kombinaciji z dovršeno odrsko igro 
so zbranim ob slovenskem kulturnem prazniku še enkrat več do-
kazali, koliko talenta premorejo kozjanski ustvarjalci, aplavz pa je 
seveda bil gromek in dokaz, da so delo izvedli odlično. Za konec 
je občanke in občane nagovorila še županja Milenca Krajnc, ki je 

Besedne niti je pletla Barbara Plevnik, ki je na odru pozdravila 
številne nastopajoče, ki so se predstavili z mnogimi talenti. Nina 
Godler se je predstavila z igro in petjem, Matic Plevnik je prav 
tako nastopil v igri in zaigral na harmoniko, tako kot Matic pa je 
tudi Kristjan Godler raztegnil meh na svoji harmoniki. Viktorija 
in Izabela Godler sta se predstavili z igro in plesom. Predstavil se 
je tudi Jan Lugarič z igro in kar štirje mladi recitatorji: Žana Že-
rak, Kaja Erloh, Kaja Kajba in Maruša Prevolnik. Odlične nasto-
pe mladih pa sta letos pripravili mentorici Mateja Turk in Urška 
Plevnik, ki sta poskrbeli, da je bil materinski dan na Bučah tako 
čaroben. Niso pa na oder stopili le najmlajši, zbranim sta besede 
namenila tudi županja Občine Kozje Milenca Krajnc in predse-
dnik domače Krajevne skupnosti Buče Branko Lugarič. Da je bilo 
veselo tudi pozno v noč, so poskrbeli Kozjanski lumpi, pridne buč-
ke gospodinje so prispevale sladke dobrote, KS Buče pa je za vse 
zbrane pripravila večerjo. 

(OKo)

Dramska skupina je uprizorila Turjaško Rozamundo

dejala: »Kultura nas je skozi stoletja povezovala, tudi v tistih težkih 
trenutkih, ko bi se lahko zlomili. Iz kulture smo se razvili v to, kar 
smo, in to, kar imamo, je prav, da negujemo in varujemo ter prilaga-
jamo sedanjemu času. V naši občini se tako ponašamo z izjemno na-
ravno, bogato premično in nepremično kulturno dediščino. Ponaša-
mo se tudi s kulturno šolo, osnovno šolo Kozje, številnimi kulturnimi 
društvi, ki ustvarjate velike zgodbe na odrih, ki se lahko primerjajo z 
velikim odrom po Sloveniji in svetu. Zagotovo pa smo steber kulture 
mi sami, vsak od nas, vsak na svoj način doživlja, sprejema, doje-
ma in čuti kulturo in zagotovo se kultura začenja doma, v družini z 
vzgojo otrok, z odnosi med prijatelji, sosedi, z lepim pozdravom … 
Zagotovo je kultura tudi to, da prihajamo na kulturne dogodke in se 
s kulturnim odnosom obnašamo do vseh nastopajočih. Prav te srčne 
kulture vam vsem želim, ne le na praznični dan, temveč vse dni v 
letu.« Prireditev ob kulturnem prazniku v občini Kozje je bila tako 
pod streho, a dogodkov, povezanih s kulturo na Kozjanskem, prav 
gotovo ne bo manjkalo niti v bodoče. 

(J. Š.)

Nastop otrok je najlepše darilo za mame
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Osredje četrtkove prireditve, obeležbe slovenskega kulturnega pra-
znika, so bila literarna dela Franceta Prešerna in Valentina Vodni-
ka, ki mu je ob spominu na 200 let od njegove smrti posvečeno 
letošnje kulturno leto. 
V uvodni besedi je predsednica Kulturnega društva Nives Kostevc 
Arzenšek predstavila življenjsko pot in bogato dediščino, ki jo je 
pesnik, prevajalec in jezikoslovec Valentin Vodnik zapustil naše-
mu narodu. Izpostavila je tudi nekaj stičnih točk, ki jih je Vodniku 
namenil France Prešeren. Lep program so nato izvedli šolarji, ki so 
umetniško pot obeh pesnikov predstavljali skozi pesem in recita-
cije, poseben aplavz pa so si za svoje pesniške umetnine prislužili 
šolarji od 3. in 9. razreda, ki so sodelovali na šolskem literarnem 
natečaju. Najmlajši so skozi rime predstavili, kako doživljajo slo-
venski kulturni praznik, medtem ko so starejši učenci pogumno 
stopili v čevlje večjih pesnikov in ob Vodnikovem letu ustvarja-
li rime o njegovem življenju ter delu. Navdušeni starši, krajani 
in gostje, med njimi tudi županja Milenca Kranjc, nekdanji žu-
pan in častni občan Dušan Andrej Kocman ter ravnateljica Ire-
na Krajnc, so se ustvarjalcem poklonili z močnim aplavzom, ki 
je mladim literarnim talentom naznanil pomenljivo popotnico za 
nadaljnje ustvarjanje. 
Proslavo so popestrili z razstavo likovnih del na temo Valentina 
Vodnika, ki so jo pod mentorstvom Urške Drobne ustvarili tret-

Zvončki so še enkrat več dokazali, da pre-
morejo številne talente in jim mikrofon 
ter odrske deske niso tuje. Že uvodoma so 
zaplesali najmlajši, nato pa so pred mikro-
fon stopili prav vsi. Tako ni manjkalo petja, 
plesa in pa tudi iger, igranja na številne in-
strumente … Večina izbranih del pa je bila 
seveda posvečena mamam, ki so prazno-
vale svoj dan. Sobotni večer v Podsredi je 
bil tako poln pozitivnih misli, ki so bile se-
veda najbolj usmerjene k mamam. Zbrane 
mamice je nagovorila tudi županja Občine 
Kozje Milenca Krajnc, ki je izpostavila po-
men mam in prav vsem čestitala ob prazni-
ku, a dodala, da si želi, da je praznik prav 
vsak dan. Ob koncu programa je na oder 
stopila še predsednica KS Podsreda Mar-

V Lesičnem kulturni praznik proslavili z 
ustvarjalnimi osnovnošolci
Slovenski kulturni praznik je že od nekdaj opevan dan tudi v naših šolskih hramih. V osnovni šoli Lesično so se 
mu v sodelovanju s Kulturnim društvom Pilštanj - Lesično poklonili v četrtkovem večeru s slovesnostjo, na ka-
teri so šolarji prepletali pesmi, deklamacije in prebiranje svojih pesmi, ki so jih ustvarili na šolskem literarnem 
natečaju. Kot obeležbo Vodnikovega leta so pripravili še likovno razstavo.

Zvončki pripravili čudovit materinski dan
Težko rečemo, da se je marca prebudila pomlad, ko niti prave zime ni bilo. A prav gotovo lahko zatrdimo, da je 
marec mesec vseh žensk in predvsem mesec mam. Prvič so dekleta, žene in mame praznovale 8. marca ob dnevu 
žena, drugič pa pred nekaj dnevi ob materinskem dnevu. Na ta dan pa je v Podsredi in tudi drugje v navadi, da 
se praznik slavnostno obeleži. Najbolje znajo in zmorejo zahvalo mamam prikazati najmlajši, tako so tudi letos 
Zvončki pod mentorstvom Kaje Preskar in Urške Smole pripravili krasen program, ki je polno dvorano Doma 
krajanov Podsreda večkrat nasmejal in izvabil številne bučne aplavze.

Nastopajoči učenci OŠ Lesično

ješolci. V besednih nitih, ki jih je skozi prireditev prepletala mla-
da članica Kulturnega društva Lesično - Pilštanj Katja Berk Bevc, 
pa je bilo ob drobcih pesmi obeh opevanih umetnikov slišati tudi, 
zakaj otroke učiti slovenske književnosti in jih spodbujati k lastni 
ustvarjalnosti v tem čudovitem polju kulture. Poleg pedagoškega 
vidika priprave na razmišljujoče in razumevajoče popotovanje v 
nadaljnje življenje je bil starejšim obiskovalcem eden izmed razlo-
gov za obisk prireditve tudi ta, da lahko s svojo energijo, pogledom, 
nasmehom, znanjem in s svojimi mislimi oplemenitijo vsakršno 
krajevno prireditev, na kar so domačini lahko kakopak ponosni. 

(E. Š.)

Najmlajši so nastopili brez treme

ni pozabila tudi na Zvončke, ki so pripra-
vili še en čudovit večer v Podsredi. Ob tej 
priložnosti se je s simboličnim darilcem 
zahvalila obema mentoricama Kaji Preskar 
in Urški Smole ter Jožici Naraglav, ki je 
poskrbela, da je bil tudi oder pomladno 
okrašen v čast vseh mamic. Zahvala je ro-
mala tudi TD Podsreda in predsednici 
Idi Simončič, saj so članice poskrbele za 
sladke dobrote. V nadaljevanju večera pa 
so za dobro voljo poskrbeli člani ansambla 
Posavski veseljaki, ki so družbo še dolgo 
držali pokonci in skrbeli za plesne ritme, na 
katere so z veseljem plesali tako otroci kot 
odrasli, za polne želodčke pa so poskrbeli v 
kolektivu Gostišča Banovina.

 (J. Š.)
tina Zupan, ki je prav tako čestitala vsem 
mamam ob materinskem dnevu, seveda pa 
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Komični muzikal nasmejal občinstvo v Kozjem
Pred dnevi so bili obiskovalci, ki so do zadnjega kotič-
ka napolnili razprodano Kinodvorano v Kozjem, pri-
ča zabavnemu in nadvse kakovostnemu gledališkemu 
projektu, ki so ga v naše kraje iz Šoštanja prinesli na-
darjeni člani Mešanega pevskega zbora Skorno. Gre za 
muzikal z izključno ljudsko glasbo, ki je največji pro-
jekt MePZ Skorno do sedaj, vanj pa so se, kot pravijo, 
podali z veliko veselja in dobre volje, čemur lahko pri-
trdijo prav vsi obiskovalci nedeljske predstave v Koz-
jem, ki so se ob zabavnih prigodah na odru nasmejali 
do solz.

Mešani pevski zbor Skorno iz Šoštanja se je v lanskem letu lotil svoje-
ga največjega gledališkega projekta – zabavnega muzikala z naslovom 
»V vasi mojega dekleta«. Predstava, ki so jo pevci pripravili skupaj s 
priznano dramaturginjo in scenaristko Alice Čop in režiserjem in 
scenaristom Kajetanom Čopom, v ospredje postavlja lokalne šege in 
postreže z odličnim naborom slovenske ljudske glasbe – pevci namreč 
pojejo izključno ljudske pesmi – spretno prepletene s komično in za-
bavno zgodbo. Prav tako je vredno omeniti jezik dialogov, ki je prav 
poseben, saj so se nastopajoči odločili, v muzikalu predstaviti njihovo 
značilno skornsko narečje. 

Kot povedo člani MePZ Skorno, je nastanek komičnega muzikala 
navdihnil istoimenski dokumentarni film režiserja Mateja Vraniča, 
ki odlično predstavlja Skorno in njegove prebivalce, še posebej člane 
posameznih društev, ki skrbijo za ohranjanje tradicij in ljudskih obi-
čajev, med njimi tradicionalnega praznovanja »Jajčarije«. In ravno ta 
znani običaj so se snovalci tega žlahtnega muzikala odločili postaviti 
v ospredje ob ustvarjanju komične zgodbe, ki je do solz nasmejala vse 
gledalce v Kozjem. 

Zgodba muzikala se vrti okoli ljubezni, povedo člani zbora, na čelu z 
zborovodkinjo Vesno Pirečnik, in pripoveduje o hčeri lovca, Lizi, ki 
uspešno zaključi študij v Ljubljani in se vrača domov ravno na dan 

Kinodvorana je bila polna do zadnjega kotička

velikega slavja v vasi – Jajčarije. Vsi pričakujejo, da se mlada študentka 
vrača domov za stalno, še posebej do ušes zaljubljeni in nadvse postav-
ni kmet Lojz, ki kar ne more nehati sanjati o njuni »rožnati prihodno-
sti« in o tem pripoveduje vsem na vasi. A na njegovo neprijetno prese-
nečenje se Liza domov ne vrne sama, temveč s seboj pripelje zaročenca 
Ludvika. Medtem ko Lojzu zavre kri, je zdaj simpatična Fančka, ki 
hoče Lojza zase, pola upanja, da se ji sanje le uresničijo in jo razočarani 
Lojz končno opazi. Še težja naloga pa čaka Lizinega zaročenca Ludvi-
ka, ki se mora na vse pretege truditi, da ga v vasi sprejmejo. Nedvomno 
pa je najtrši oreh, ki ga čaka, prav njegov »bodoči« tast. 

Kot lahko potrdijo vsi obiskovalci predstave v Kozjem, je muzikal, ki 
postreže z obilico petja in glasbe, pa tudi komičnimi in čustvenimi 
zapleti, zagotovo vreden ogleda, nastopajoči pa obljubljajo, da bo mož-
nosti za ogled še obilo, saj imajo leto že sedaj dobro zapolnjeno z vabili 
na razne konce naše države. 

Mojca Valenčak

Norčavi pust v Podsredi
Pomladno topla in s soncem obsijana prva marčevska nedelja v 
Podsredi je pred tamkajšnji dom krajanov privabila številne pustne 
maske, na drugi strani pa tudi številne tiste, ki so pustne maske prišli 
le opazovat in se nasmejat njihovim norčijam. 
Tako kot je zadnja leta v navadi, so pustno rajanje tudi letos pripravi-
li v Turističnem društvu Podsreda. Žirija, ki je spremljala vse pustne 
šeme, pa je imela težko delo, a se je na koncu odločila, da podeli na-
grade najboljšim v treh kategorijah, otroške, skupinske in posamezne 
maske. 

Celotno dogajanje je tekom popoldneva vodila v Piko nogavičko na-
šemljena predsednica TD Podsreda Ida Simončič, zbranim pa je oblo 
pustnih norčij zaželela predsednica KS Podsreda Martina Zupan. Se-
veda pa ni manjkalo pustnih krofov, kuhanega vina in toplega čaja, 
pa čeprav je ob temperaturah blizu dvajset marsikomu zadišalo tudi 
kakšno bolj hladno tekoče okrepčilo. 

(J.Š.) Veselo rajanje v Podsredi
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Spomin na borce Srečeve 
čete in na krute čase 
vojne vihre
18. februar je dan, ko KS Podsreda praznuje krajevni 
praznik, hkrati pa je tudi dan, ko se v Podsredi spo-
minjajo krutega poboja Srečeve čete. Spomin na ta ža-
lostni dogodek iz časa druge svetovne vojne so s čudo-
vitim programom obogatili učenci OŠ Kozje, zbranim 
pa sta besede namenila županja Občine Kozje Milen-
ca Krajnc ter osrednji govornik na proslavi dr. Miha 
Butara, slovenski častnik in veteran vojne za Sloveni-
jo. Številni zbrani, domačini, gostje in praporščaki, pa 
so pokazali, da jim je za zgodovino še kako mar in bo 
spomin na preteklost še dolgo živel. 

Božiček pred trgovino Tuš v Kozjem

S prihodom praporščakov in polaganjem cvetja ter prižigom sveč 
so uvodoma počastili spomin na padle borce. Druga svetovna voj-
na v vsej svoji krutosti ni prizanesla nikomur, tudi prebivalcem 
Kozjanskega in Podsrede ne. V opomin na enega najbolj krutih 
dogodkov, ki je te kraje prizadel med vojno, so se minuli ponede-
ljek domačini in gostje tako zbrali pred kostnico v Podsredi, kjer so 
počastiti spomin na tragične dogodke tistega dne, ko so na širšem 
območju padli borci Srečeve čete, ki jih je na surov način usmrtila 
nemška vojska. Razlog, da je do tega krutega dejanja prišlo, pa je 
bila izdaja, gnusno dejanje vohunke, ki se je ob nepazljivosti uspela 
infiltrirati v tabor in kasneje lokacijo le-tega izdati nemškemu oku-
patorju. O tem in zgodovini tega dogodka pa je spregovoril tudi 
osrednji govornik dr. Miha Butara, slovenski častnik in veteran 
vojne za Slovenijo, ki se je v svojem govoru dotaknil predvsem 
vzporednic, ki jih lahko potegnemo z današnjim časom. Izpostavil 
je, da se vodilni v naši državi vse preveč podrejajo tujim vodite-
ljem, da nimajo pravega, pokončnega odnosa do svoje države in 
se ne postavijo za svoj narod, ki ga na neki način izdajamo. Tako 
je bil po njegovem mnenju premedel odziv vrha slovenske politike 

Trgovina TUŠ v Kozjem deluje že poldrugo leto. Tudi letos so nas 
vljudno povabili na stojnico, kjer smo ponujali svoje božične iz-
delke in si na ta način zbirali sredstva za izvedbo šole v naravi. 
Imeli smo tudi kratek kulturni program. Že res, da je bil ta dan 

Polaganje cvetja k spomeniku

ob nedavnih izjavah predsednika Evropskega parlamenta Antonia 
Tajanija, ki je razburkal slovensko javnost s svojim nastopom v Ba-
zovici. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti na pogumna dejanja 
svojih prednikov, ki so se vedno postavili po robu, ko je šlo za slo-
venski narod in slovensko zemljo. Govoru osrednjega govornika pa 
so poleg vseh domačinov prisluhnili tudi preostali gostje, županja 
Milenca Krajnc, župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak, župan 
Podčetrtka Peter Misja, častni občan Občine Kozje Dušan Andrej 
Kocman, predsednica KS Podsreda Martina Zupan in ostali. 

Stalnica na februarskih proslavah v Podsredi pa so vsako leto tudi 
učenci Osnovne šole Kozje, ki z mentoricama poskrbijo za bogat 
kulturni program. Tudi letos je bilo tako. Že uvod v proslavo je 
minil ob slovenski himni osnovnošolskega zbora, nato pa so s pe-
smimi, igranjem na razne instrumente, recitacijo in kulturnimi 
vložki popestrili in dali proslavi bogato kulturno noto. Lepo število 
zbranih je nagovorila tudi županja Občine Kozje Milenca Krajnc, 
ki je vsem zaželela dobrodošlico v Podsredi. Skozi svoj nagovor je 
dala vedeti, da je prav ohranjati spomin na preteklost in ravno v 
Občini Kozje je veliko spomenikov in opomnikov preteklosti, ki 
jo je zaznamovala vojna in boj za našo današnjo svobodo in lastno 
državo. Ob koncu so s pesmijo prireditev zaključili šolarji, ki so vse 
prisotne povabili v dom krajanov, kjer sta občina in KS Podsreda 
pripravili pogostitev za vse, ki so s svojim prihodom počastili spo-
min na padle borce Srečeve čete.

 (J. Š.)

zelo mrzel, vendar so prijazni delavci trgovine ponujali topel čaj in 
pecivo, tako da je bilo vsem takoj topleje. Jerica Kumer je s svojo 
pogostitvijo in druženjem marsikateremu krajanu in otroku pope-
strila ta sobotni dan.
Božič je eden najlepših praznikov. To je praznik dobrote, lepote, 
miru, druženja. To je čas za razmislek o vrednotah, čas solidarno-
sti. Nepogrešljiv del praznikov pa je tudi Božiček, ki je na ta sobotni 
dan na pozivanje otrok prišel iz trgovine TUŠ. Bil je zelo zgovoren 
in prijazen ter na obrazke otrok naslikal presenečen in navdušen 
nasmeh. Povprašal jih je kaj, se z njimi rokoval, celo zaplesal je z 
njimi. Nato je sledilo obdarovanje. Začeli smo z odštevanjem dni 
do novega leta. Naj bodo to dnevi miru, spokojnosti, topline za 
vse nas. Pa seveda zdravja si zaželimo. Trgovini TUŠ, ki nas je na 
sobotni dan, 15. decembra, gostila, pa želimo učenci 4. razreda OŠ 
Kozje in razredničarka dobro poslovno leto, proste praznične dni 
pa preživite mirno,  v krogu svojih ljubljenih. 

Razredničarka 4. r. OŠ Kozje, Marjana HartlBožiček je zaplesal z otroci
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Miklavževanje z 
Miklavževim sprehodom 
z lučkami v Kozjem
V Kozjem se je na sredin večer pred godom sv. Miklavža 
odvila prav posebna obeležitev uvoda v praznično de-
cembrsko vzdušje. Ob izvedbi članov in prijateljev Tu-
rističnega društva Kozje so otroci in starši uživali v 
nepozabnem miklavževanju, ki ga je v uvodu otvoril 
Miklavžev sprehod z laternami in posebnim preseneče-
njem, prazničen večer pa se je nadaljeval z obdarova-
njem v farni cerkvi Marijinega vnebovzetja in zaključil 
z druženjem ob toplih dobrotah na trgu v Kozjem ter 
slavnostnim prižigom nove praznične razsvetljave v 
kraju.

Najmlajše v Zagorju obiskal 
Nezadovoljni ptič in Sveti Miklavž
Minulo nedeljo je najmlajše krajane Zagorja obiskal 
eden od treh svetih mož, Sveti Miklavž. Preden pa je 
razdelil darila najbolj pridnim, so si otroci ogledali 
predstavo o Nezadovoljnem ptiču.

Zgodba govori o Pisanem ptiču, ki si kasneje pridobi novo ime 
Nezadovoljni ptič, saj mu nikoli nič ne ugaja. Kadar druge ptice 
pojejo, pravi, da so brez posluha, kadar je zunaj močno sonce, mu 
je prevroče, ko dežuje, ga pa zebe. Drugi ptički v gozdu so zelo 
radi prepevali, vendar jim ni šlo najbolje od rok. To jim je povedal 
tudi Nezadovoljni ptič, da je njihovo petje povsem brez posluha ter 
da sam veliko bolje poje od njih in je za svoje petje večkrat prejel 
stoječe ovacije. Tudi drugi ptički so želeli, da bi bilo njihovo petje 
tako lepo, zato so pomoč poiskali pri dirigentu Dronu. Ker pa so 
bili v začetku samo štirje ptički, so medse povabili še ostale v gozdu 
in tako je nastal gozdni zbor. S pomočjo dirigenta in obilico vaje 
je pevski zbor kaj kmalu odlično zvenel. To pa si je priznal tudi 
Nezadovoljni ptič, ki je na koncu zapel skupaj z zborom. Zapeli so 
pesem »Nasmeh srca«, katere besedilo in glasbo je napisala Alenka 

Po številnih krajih v naši deželi obisk prvega izmed treh decem-
brskih dobrih mož mine v znamenju obdarovanja ter prešernega 
vzdušja med generacijami in nič drugače ni bilo tudi v Kozjem, 
kjer so Miklavževanje sedaj že tradicionalno začeli z Miklavževim 
sprehodom z lanternicami, ki se ga je ponovno udeležilo veliko šte-

vilo otrok in staršev, vsega skupaj jih je bilo več kot sto petdeset. 
Po uvodnem pozdravu predsednice TD Kozje Mojce Valenčak so 
veliki in mali pohodniki prižgali lanternice in sledili poti iz lučk. 
Tudi letos je namreč sveti Miklavž za vse udeležence Miklavževanja 
pripravil poseben izziv, in sicer da vsi, od najmlajših do najstarejših 
pohodnikov pomagajo pri iskanju njegovih zvestih spremljevalcev 
angelov. Ti si v svoji igrivosti ponovno niso mogli kaj, da Miklavžu 
ne bi malce ponagajali ter se skrili. Otroci so se v spremstvu staršev 
podali na pot iskanja angelčkov in sledili poti iz lučk skozi Kozje in 
že kmalu je bil njihov trud poplačan. Na dvorišču pred staro sušil-
nico so jih angeli pozdravili in nagradili s praznično pesmijo, nato 
pa so se vsi skupaj podali do farne cerkve, kjer jih je prijazno sprejel 
župnik Niko Marovt, ki vselej dobrosrčno pripomore pri pripravi 
Miklavževanja. S skupnimi močmi so nato otroci in starši v cerkev 
priklicali Miklavža, ki je vsem namenil prav lep pozdrav in pouda-
ril, da se vselej rad vrača v Kozje, kjer nanj čaka tako veliko pridnih 
otrok. Med zbrane otroke je ob pomoči svojih angelčkov ter pod 
budnim očesom parklja razdelil darila, pozabil pa ni niti na do-
mačega župnika in županjo Občine Kozje Milenco Krajnc. Ta je 
zbrane prav lepo pozdravila in jim v prazničnem času zaželela vse 
dobro, člani Turističnega društva Kozje pa so za konec tako starše 
kot otroke povabili, naj še malo postojijo na trgu ob stojnici, kjer 
je društvo poskrbelo za krepčilno toplo pijačo in sladke dobrote, 
vsi, zbrani na trgu, pa so nato še skupaj občudovali prižig nove 
praznične razsvetljave v trgu. 

(M. V.)

Pohod skozi Kozje

Miklavž v cerkvi v Kozjem

Križnik, aran-
žma pa sta pri-
spevala Rok 
Lajlar in An-
drej Toplišek. V 
predstavi so ig-
rali: Dominik 
Križnik, Lara 
Malgaj, Hana in Timea Lapornik, Larisa Ratuer, Doroteja Križ-
nik, Nejc Završek, Lovro Jazbec, Robi Lapornik, Simon Križ-
nik in Špela Zagajšek. Predstava izhaja iz otroške slikanice »Dežni 
škrat in Nezadovoljni ptič« avtorice Alenke Križnik in ilustratorke 
Klavdije Simler, ki je tudi ustvarila sceno in vse čudovite kostume. 
Po predstavi je zbrane obiskal Miklavž. Ta je vse lepo pozdravil in 
se z vsemi tudi rokoval. Najmlajši so mu skupaj s pomočjo staršev 
zapeli tudi pesmico, nato pa je Miklavž razdelil darila najbolj pri-
dnim in se poslovil z obljubo, da drugo leto zopet pride. 

Vesna Žlender

Skupinska slika z Miklavžem



33

IZ NAŠIH KRAJEV

V Podsredi Miklavža 
pričakalo 41 otrok
Prvi izmed dobrih mož je »otvoril« 
veseli december. Mesec poln ča-
robnosti, številnih daril in iskre-
nih želja ob bližajočem se novem 
letu je kot prvi dobri mož naznanil 
Miklavž. V Podsredi, kjer že tradici-
onalno pripravljajo Miklavževanje, 
se je tokrat zbralo nekaj več kot šti-
rideset otrok, ki so z nestrpnostjo 
pričakovali prvega dobrega moža, 
ki je obdaril prav vsakega malega 
korenjaka.

Miklavž obdaril pridne otroke na Bučah

Praznično dogajanje v Zagorju
Božič je čas, ki ni povezan samo z obdarovanjem z darili, ampak gre za 
obdarovanje s prijaznimi besedami, druženjem in širokimi nasmehi. Tudi 
krajani in krajanke Zagorja so se obdarovali na takšen način in se tako 
večkrat podružili na številnih dogodkih, ki sta jih organizirala Kulturno 
društvo in Krajevna skupnost Zagorje.

Okrasitev Zagorja
Na soboto pred božičem so se krajani in 
krajanke zbrali, da bi okrasili najlepše va-
ško jedro. Postavili so božično drevesce in 
ga okrasili, z lučkami so okrasili tudi druga 
drevesa na vasi. Po končanem delu so se 
okrepčali s hrano in pijačo, ki so jo krajani 
prinesli s sabo. Krajani so okrasili tudi svoje 
hiše, tako da je bil celoten kraj pripravljen 
na prihajajoče praznike.

Polnočnice
Na božični večer so se krajani pred in po 
sveti maši lahko okrepčali z dobrotami, ki 

Najprej je otroke in njihove starše v farni 
cerkvi pozdravila predsednica Turistične-
ga društva Podsreda Valerija Kunej, ki je 
vsem zaželela prijetne praznične dni, ot-

rokom pa obilje daril dobrosrčnih decem-
brskih dobrih mož. Zbranim sta besede 
dobrodošlice izrekli tudi županja Občine 
Kozje Milenca Krajnc in nova predsedni-
ca Krajevne skupnosti Podsreda Martina 
Zupan. Še preden pa je Miklavž skupaj s 
parklji in angeli zakorakal med pričakovanj 
polne otroške obraze, pa so vsi skupaj mo-
lili z domačim župnikom Lojzetom Wein-
gerlom, nato pa še prisluhnili igri, ki jo je 
pripravila oratorijska mladina iz Polja ob 
Sotli. A najbolj pričakovan dogodek je bil 
prav prihod Miklavža, ki je letos v Podsredi 
obdaril kar enainštirideset otrok, darila pa 
je prinesel tudi za goste in upravni odbor 
turističnega društva, ki počasi zaključuje 
svoj mandat. Po Miklavževanju sta starše 

in otroke pred cerkvijo pričakala topel čaj 
in kuhano vino, manjkalo pa ni niti sladkih 
dobrot za pod zob. 

(J. Š.)

Sveti Miklavž je mož, za katerega velja, da obdaruje pridne otroke povsod. In nič drugače 
ni bilo niti na Bučah, kjer so otroci skupaj s starši prvega dobrega moža pričakali pretekli 
četrtek. Otroci so bili polni pričakovanja, a še preden je Sveti Miklavž prišel v njihovo 
sredo, sta jih nagovorila domači župnik Niko Marovt in županja Občine Kozje Milenca 
Krajnc. Nato pa je prišel dobri mož, ki je zraven pripeljal tudi parklja. Ta pa letos dela 
ni imel, saj so bili vsi otroci več kot pridni. Prav vsak mladi nadobudnež je bil obdarjen, 
Miklavž pa je obljubil, da se prihodnje leto zopet vrne. Ob koncu je staršem in otrokom 
vse dobro zaželel še predsednik KS Buče Branko Lugarič, ki je spregovoril v imenu or-
ganizatorjev, tudi letos so namreč Miklavževanje na Bučah z roko v roki pripravili člani 
Kulturnega društva Buče in krajevna skupnost.       (OKo)

Veseloigra

so jih pripravile domačinke, in z rujno ka-
pljico domačinov. Pred sveto mašo sta Nika 
in Manca Senica pripravili kratek božični 
koncert; Nika je igrala na citre, Manca pa je 
zapela najlepše božične pesmi. Sveto mašo 
je daroval župnik Jože Hribernik, s pet-
jem pa so jo popestrili domači pevci pod 
vodstvo Mateja Romiha in ob zvokih orgel 
Florijana Romiha.

Veseloigra Čudni snubci
V soboto, 29. decembra, so si krajani Za-
gorja in tudi obiskovalci od drugod ogle-
dali veseloigro Čudni snubci avtorja Jožeta 

Vobergarja v izvedbi dramske skupine ora-
torija Dobje pri Planini in poslušali krajši 
koncert Mešanega pevskega zbora Župnije 
Dobje. 

Vesna Žlender, foto: Mojca Kolar
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Na Bučah konje 
blagoslovili že 
sedemnajstič
Na štefanovo so se konjeniki konjenice Virštanj Ob-
sotelje na Bučah zbrali že na 17. žegnanju konj. Tem 
plemenitim živalim je blagoslov tradicionalno pode-
lil domači župnik Niko Marovt. Konje in konjenike so 
pozdravili tudi kozjanska županja Milenca Krajnc in 
podčetrtški župan Peter Misja ter številni domačini.

Štefanovo v znamenju blagoslova konj

Trije kralji pesem širili tudi po Podsredi

26. decembra goduje sveti Štefan – prvi krščanski mučenec in eden izmed sedmih diakonov prvotne skupnosti 
v Jeruzalemu, ki je skrbel za siromake. Postal je zavetnik konj, konjarjev, kočijažev in živine nasploh pa tudi 
zidarjev, krojačev, kamnosekov, tkalcev, tesarjev, sodarjev in kletarjev. Tradicionalno na dan po božiču tako po 
državi potekajo tudi blagoslovi konj. Nič drugače ni niti v Zagorju, kjer ga vsako leto organizirajo konjeniki.

Sveti trije kralji so običaj, ki je na podeželju še kako prisoten. 
Praznik se slavi šestega januarja in zapoveduje konec božičnih 
običajev. V današnjem času pa so najbolj znani po tem, da ve-
čer pred šestim januarjem od hiše do hiše nosijo pesem. Tudi 
v Podsredi je temu tako in tako so letos običaj in tradicijo oh-
ranjali Jože Kunej, Ivan Planinc in Tone Tržan. S pesmijo so 
obiskali glavnino hiš po podsredški fari in domačinom zapeli, 
pustili pa so tudi koledar in oznako na vratih, ki priča o njiho-
vem obisku. 

(OKo)

Na štefanovo po svetni maši na Bučah so tudi letos z mimohodom 
konj zbrane pozdravili konjeniki konjenice Virštanj Obsotelje. V 
prazničnem decembrskem dopoldnevu so pred cerkvijo na koči-
jo povabili župnika Nika Marovta in županjo Milenco Krajnc ter 
skupaj odjezdili na igrišče, kjer so razjahali in bili veseli številnih 
domačinov, ki so prišli pozdravit njihov praznični dan. 
Vse zbrane so nagovorili predsednik konjenice Danijel Bukšek, ki 
je pozdravil vse prijatelje konjenice in vse, ki so prišli na Buče in 
pokazali, da cenijo njihovo delo in trud, ter tako pospremili njiho-
vo zadnjo prireditev v letu. Mramor se je zahvalil županji Milenci 
Krajnc in županu Petru Misji za vso podporo lokalne skupnosti, 
ki jo je deležna njihova konjenica, ter župniku Marovtu, ki vsako 
leto zdravje in življenje njihovih štirinožnih prijateljev konjev pos-
veti bogu. Vsem je zaželel še vesele praznike in jih povabil na skup-

no druženje. Zbrane je pozdravila še županja Milenca Krajnc, ki je 
dejala, da je nedavne praznike in praznik, kot je štefanovo, treba 
spoštovati in negovati. Opomnila je še na pomemben državni pra-
znik, dan samostojnosti in enotnosti, ter da je prav, da smo enotni, 
da imamo radi svojo domovino ter da ponosno praznujemo svoj 
državni praznik. V letu, ki prihaja, pa je vsem želela vse dobro in 
veliko sreče ter zdravja. Njenim željam se je pridružil še župan 
Podčetrtka Peter Misja v želji, da konjeniki še naprej razveseljujejo 
s številnimi aktivnostmi in prireditvami. Župnik Niko Marovt pa 
je pred blagoslovom opomnil, kako smo ljudje z naravo povezani, 
in pozval, da naj ta prijateljski odnos z naravo ohranjamo, jo spoš-
tujemo, spoštujemo živali, drug drugega in seveda našo domovi-
no. Potem je blagoslovil vsakega konja. Konjem so podelili še sol 
in kruh, konjeniki pa so v spomin na žegnanje dobili priložnostni 
obesek. Vsi zbrani so se še nekaj časa zadržali in pokramljali ob 
toplih napitkih, ki so jih pripravili člani konjenice.

(Z. I.)

Konjeniki in drugi obiskovalci so se zbrali na praznično sredo pred cerkvijo 
Marije Pomočnice, kjer je župnik Jože Hribernik blagoslovil konje, sol in kruh. 
Pred blagoslovom je daroval tudi sveto mašo. Letos se je blagoslova udeležilo 
kar nekaj konjenikov. Poleg domačih so se jim pridružili tudi prijatelji iz Buč. 
Zbrane je pozdravil tudi predsednik KD Zagorje, Daniel Zalokar, jim čestital 
ob državnem prazniku in zbrane po končanem blagoslovu povabil v dom kraja-
nov, kjer jih je čakala pogostitev, za katero so poskrbele domačinke. 

(V.Ž.)
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Turistično društvo Podsreda z novim vodstvom
Zadnji februarski petek so v TD Podsreda pripravili redni letni občni zbor. 
Tokrat je bil občni zbor malenkost drugačen, saj je bilo v društvu volilno 
leto in se je posledično zamenjalo vodstvo društva. Dosedanjo predsedni-
co Valerijo Kunej je zamenjala Ida Simončič, nekaj sprememb pa je bilo 
tudi v enajstčlanskem upravnem odboru društva.

Za kozjanskimi pevci uspešno leto, ki pa ga je 
zaznamoval žalosten dogodek
Društvo Moški pevski zbor Kozjanski park Kozje je minulo nedeljo premor med vajami izkoristilo za izvedbo 
redne letne skupščine. Tako so bili prisotni skoraj vsi člani, ki so prisluhnili poročilom o bogato opravljenem 
delu v minulem letu, ko so proslavili 40 let delovanja. Prav tako so se spomnili tudi preminulega predsednika 
društva Jožefa Pirša, ki jih je lani za vedno zapustil, a njegovo delo ni šlo v nič, pevci so namreč zastavljeno delo 
nadaljevali in že kujejo smele načrte za prihodnost.

Poročilo dosedanje predsednice

Uvodoma, kot narekuje protokol, so izvolili de-
lovno predsedstvo, ki mu je tokrat predsedoval 
Andrej Kolar, nato pa so prešli v že vnaprej 
sestavljen dnevni red. Podpredsednik društva 
Jani Brečko je zbrane člane in članico seznanil z 
opravljenim delom v preteklem letu. Kot pravi-
jo kozjanski pevci, lahko minulo leto ocenijo za 
zelo uspešno, hkrati pa žalostno. Za večno se je 
namreč od njih poslovil prizadevni predsednik 
Jožef Pirš. Društvo je tako po besedah pod-
predsednika opravilo skoraj vse zadane načrte, 
med katerimi gre izpostaviti predvsem kon-
cert ob 40. obletnici neprekinjenega delovanja 
društva. Koncert so izvedli v polni večnamenski 
dvorani Kozje, 11. marca minulo leto. Obenem 

Za začetek je zbrane nagovorila do tedaj še 
aktualna predsednica Valerija Kunej, ki je 
poleg številnih članov pozdravila tudi kar ne-
kaj gostov. Tako so poročilom TD Podsreda 
prisluhnili županja Občine Kozje Milenca 
Krajnc, predsednica KS Podsreda Martina 
Zupan, direktorica KP Mojca Kunst in pred-
stavniki domačih društev PGD Podsreda, LD 
Podsreda ter ŠD Podsreda. Kunejeva je pre-
dlagala delovno predsedstvo, v sestavi Katari-
na Zupan, Monika Kovačič, Maja Kukovičič 
in Jernej Šulc, ki je nato povezovalo uradni 
del. Delovno predsedstvo je nato besedo 
predalo predsednici, ki je povzela dogajanje 
v minulem letu. Tako so lani pripravili zelo 
obiskano pustovanje, grajski pohod, družab-
ne igre za otroke, skupaj z gasilci so postavili 
prvomajsko drevo, izdelali butaro velikanko, 
pripravljali so vse potrebno za decembrsko 
Miklavževanje, tako da so pripravili srečelov 

na Prazniku kozjanskega jabolka ter postavili 
adventni venček velikan za praznike. Tekom 
celotnega leta pa so zbirali star papir vsako 
prvo nedeljo v mesecu na stari pošti, kate-
rega izkupiček so namenili za nakup daril za 
Miklavževanje. Poleg predsednice so poročila 
podali tudi vsi ostali organi društva. 

V nadaljevanju je delovno predsedstvo najprej 
predlagalo razrešnico staremu vodstvu in 
predlagalo kandidacijsko listo za volitve v or-
gane društva. Prišlo je do menjave na mestu 
predsednice, kjer je dosedanjo predsedni-
co Valerijo Kunej zamenjala Ida Simončič, 
mlada domačinka bo tako na čelu društva 
prihodnja štiri leta. V upravnem odboru pa 
bodo poleg Simončičeve tudi Benjamin Ko-
zole, Valerija Kunej, Katarina Zupan, Jernej 
Šulc, Žiga Pečovnik, Marinka Lesjak, Maja 
Kukovičič, Tamara Kos, Tilen Kunej in San-

dra Konečnik. Martina Zupan pa se je v ime-
nu društva zahvalila dosedanji predsednici za 
vse opravljeno delo. Nova predsednica je nato 
podala plan dela, ki se bistveno ne razlikuje 
od prejšnjih let, so pa v društvu naklonjeni 
idejam in predlogom članov ter bodo le te po-
skušali v veliki meri upoštevati. V nadaljeva-
nju večera so spregovorili že omenjeni gostje, 
ki so vsi po vrsti izpostavili dobro sodelovanje 
s TD Podsreda in si takšnega zaželeli še nap-
rej.

 (OKo, foto: Tamara Kos)

pevci niso pozabili niti na vse sponzorje in do-
natorje, ki so njihov dogodek podprli, Občino 
Kozje, JZ Kozjanski park, JSKD Šmarje pri Jel-
šah in ostalih petdeset donatorjev. Ob tej prilož-
nosti so bili kozjanski pevci nagrajeni z občin-
sko denarno nagrado in Gallusovimi značkami, 
ki jih podeljuje JSKD za dolgoletno delovanje. 
V društvu pa niso izvedli le koncerta ob 40-le-
tnici. Med letom so nabrali kar sedemintrideset 
aktivnosti, med drugim nastop za Materinski 
dan, nastop na slavnostni seji Občine Kozje, 
Reviji JSKD, slovesu od predsednika, Prazniku 
Kozjanskega jabolka … Poleg vseh nastopov pa 
so med letom pevci pridno vadili pod vodstvom 
zborovodje Matevža Pušnika, ki je prav tako 
podal svoje poročilo. Kot je dejal zborovodja, je 
vesel predvsem dobrega dela in časa, ki ga pevci 
vložijo v urjenje svojih glasov. Dokaz vsega dela 
pa je izredno uspešen koncert ob 40. obletnici 
delovanja, kjer so po njegovem mnenju dokaza-
li, česa so sposobni z resnim delom. Ob koncu 
pa je Pušnik izpostavil tudi pomen druženja, 
ki je prav tako pomembno za dobro vzdušje v 
zboru. Člani pa so prisluhnili tudi drugim po-
ročilom in se seznanili s finančnim stanjem, ki 
je pozitivno, a so izpostavili, da morajo velik del 

sredstev pridobiti tudi od sponzorjev, kar pa ter-
ja ogromno truda in časa. 

Tajnik društva je v naslednji točki podal načrt 
dela za leto 2019. Društvo bo organiziralo las-
ten koncert, poleg tega pa bodo pripravili tra-
dicionalno Pevsko srečanje kozjanskih pevskih 
zborov in skupin, ki bo 27. po vrsti. V planu 
dela tako predvidevajo štirideset vaj v letu in 
približno dvanajst nastopov po celotni občini in 
tudi zunaj njenih meja. Prav tako so predstavili 
finančni plan, kjer predvidevajo, da bodo mo-
rali zbrati še okrog 2.000 evrov donacij. Ker pa 
so se v lanskem letu na žalost morali posloviti 
od dolgoletnega predsednika društva, so bili 
primorani izvoliti novega zastopnika. Najprej 
so za popolnitev izvršnega odbora izbrali in so-
glasno podprli Karlija Koželja. Predlog članov 
pa je bil, da uradni zastopnik postane dosedanji 
tajnik društva Jožef Božiček, ki je po njihovem 
mnenju vpet v delo v tej meri, da bo prehod na 
to funkcijo lažji. Občni zbor so tako zaključili, v 
mislih pa že imajo prve nastope, kjer bodo lahko 
pokazali vse svoje pevsko znanje, ki ga kozjan-
skim pevcem prav gotovo ne manjka.

 (J. Š.)
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Kozjanski upokojenci aktivno v leto 2019
Petkovo popoldne so kozjanski upokojenci izkoristili za redni letni občni zbor društva. V Večnamenski dvorani 
Kozje se je zbralo več kot 160 članic in članov, ki so prisluhnili poročilom vodstva društva, dodatno veljavo pa so 
občnemu zboru dodali še gostje, ki so izrazili zadovoljstvo nad opravljenim delom.

Pestro leto za kozjanske vinarje in 
pridelovalce hrane
Pretekli petek so v Združenju kozjanskih vinarjev in pridelovalcev hrane 
pripravili redni letni občni zbor. Kot je v združenju v navadi, občni zbori 
krožijo od ponudnika do ponudnika in so venomer na drugi lokaciji. Tok-
rat so se člani skupaj z gosti zbrali na Izletniškem turizmu Pirš na Zdolah. 
Sprva so opravili uradne formalnosti in izvolili delovno predsedstvo, nato 
pa so člani in gostje prisluhnili še vsem poročilom o opravljenem delu.

Predsednik združenja, Jože Mramor, je vsem 
najprej zaželel dobro počutje na občnem zbo-
ru in predlagal delovno predsedstvo. Tako 
so člani in članice za delovnega predsedni-
ka potrdili Marka Kuneja, ki se je zahvalil 
za izkazano zaupanje in besedo zopet predal 
predsedniku združenja, ki je podal poročilo o 
opravljenem delu v minulem letu. Med dru-
gim so v letu 2018 pripravili ocenjevanje vin 
in suhomesnatih izdelkov v mesecu aprilu in 
predstavitev strojev za pomoč pri delu. Na 
prireditvi Koza, zmaj in še kaj so skrbeli za 
kulinarični del prireditve, kjer so obiskoval-
cem ponudili obilico odlične hrane, ki je bila 
v celoti domača in lokalno obarvana. Tudi v 
letu 2018 so nadaljevali s tradicijo izleta, ki 

Najprej je zbrane nagovoril predsednik 
Društva upokojencev Kozje Veljko Kolar, ki 
je bil izredno vesel, da je udeležba na občnem 
zboru tako številčna, veselilo pa ga je tudi, 
da se jim je pridružilo kar nekaj novih čla-
nov in članic. Kolar je predlagal tudi delovno 
predsedstvo v sestavi Marjana Lapornik kot 
predsednica, Zofka Rajgl in Roman Godler 
kot člana ter Valburga Jevšnik kot zapisnikar. 
Še pred vsemi poročili pa so zbrani množici 
zaigrali in zapeli. Sprva dva učenca OŠ Kozje, 
ki sta s svojima harmonikama navdušila koz-
janske upokojence, nato pa še pevci kvarteta 
Spomin, ki so s svojimi ubranimi glasovi iz-
vabili močne aplavze vseh prisotnih.

Delovno predsedstvo pa je besedo zopet pre-
dalo predsedniku društva Veljku Kolarju, ki je 
podal svoje poročilo in dejal, da so v minulem 
letu plan dela v celoti realizirali in so z opra-
vljenim zadovoljni. Prav tako je Kolar izposta-
vil dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in 
občino, ki je po njegovem mnenju zelo dobro 
in spodbudno. Članom je v nadaljevanju še 
predstavil aktualne zadeve v zvezi s pokoj-
ninami, predvsem zvišanjem le-teh, ki pa ne 
odtehta tistega, kar je bilo upokojencem v 
preteklosti odvzeto. Predsednik društva je iz-

postavil tudi, da si želijo v svoje vrste vključiti 
več novih, mlajših članov, vsem članom pa 
želijo omogočiti številne aktivnosti tekom ce-
lega leta. Nato je svoje poročilo podala tajnica 
društva Valburga Jevšnik, ki je povedala, da 
društvo združuje kar 331 članov. V lanskem 
letu jih je zapustilo deset članov, medtem ko 
se jim je pridružilo novih petnajst. Predstavila 
je tudi aktivnosti društva, tako so lani orga-
nizirali pohod v Grusko jamo, izlet v Lenda-
vo, kopalni dan v Izoli, srečanje v avgustu, 
društveno martinovanje v Podsredi … V letu 
2019 pa po besedah predsednika Kolarja na-
črtujejo pohod na stari grad nad Kozje, izlet 

Predsednik je podal poročilo

v Zagreb in zoološki vrt, društveno srečanje, 
ogled nordijskega centra Planica, martinova-
nje … Tekom celega leta pa bodo pripravljali 
izobraževanja za člane, med drugim se želijo 
bolje spoznati z delom s pametnimi telefo-
ni, se ponovno podučiti o cestnoprometnih 
predpisih, prisluhniti predavanju za izboljša-
nje zdravja … 
Letos pa so podelili tudi dve priznanji, in si-
cer Zofki Rajgl ter Jožici Vuk, za uspešno, 
požrtvovalno in vestno delo v Društvu upo-
kojencev Kozje. Ob koncu so spregovorili še 
gostje. Kot prva županja Občine Kozje Milen-
ca Krajnc, ki je dejala, da se v upokojensko 
sredino vedno znova rada vrača. Županja je 
dejala, da je društvo upokojencev tisto, ki 
združuje občane iz celotne občine in s svojim 
bogatim delom pripomore k številnim dogod-
kom in prireditvam v občini. V nadaljevanju 
je županja predstavila tudi številne aktivnosti 
v občini in projekte, ki so v načrtih. Spodbud-
ne besede je kozjanskim upokojencem name-
nila tudi Marija Čakš iz Zveze društev upo-
kojencev Kozjansko, ki je predstavila njihove 
aktivnosti in možnosti sodelovanja. Kozjanski 
upokojenci so tako zaključi s svojim rednim 
občnim zborom, druženje pa so nadaljevali še 
dolgo v petkovo popoldne.

 (J. Š.)

ga združijo z ogledom dobrih praks, in so se 
podali na Koroško, kjer so spoznavali tamkaj-
šnjo ponudbo. Jeseni pa so najprej pripravili 
delovno degustacijo mošta, nato pa še delov-
no degustacijo mladih vin. V nadaljevanju so 
člani prisluhnili še preostalim poročilom in se 
seznanili s celotno sliko delovanja združenja.

So pa člani potrdili tudi plan dela za leto 2019. 
Predsednik združenja je povedal, da se bodo 
tudi letos trudili izpeljati že vpeljane dogodke. 
Med drugim bodo pripravili lansko leto od-
padli društveni pohod od člana do člana, ki 
bo letos potekal v Lesičnem in okolici. Manj-
kalo ne bo niti ocenjevanje vin in suhomesna-
tih izdelkov, ki bo tokrat izvedeno v mesecu 

maju, prav tako se bodo 
tudi letos podali na ogled 
dobrih praks, ob čemer je 
lokacija še neznana. Re-
dno se bodo udeleževali 
lokalnih prireditev, prip-
ravili delovno degustacijo 
mošta in mladih vin ter še 
naprej skrbeli za kulina-
rični del prireditve Koza, 
zmaj in še kaj. Tokrat bo 
prireditev organizacijsko 
nekoliko drugačna, Združenju pa po dogo-
voru s preostalimi organizatorji ostane or-
ganizacija prehrane, ki bo tudi letos domača 
in lokalno obarvana. V nadaljevanju večera 
je članom združenja spregovoril predstavnik 
Društva vinogradnikov Virštanj Kozjansko in 
predsednik združenja Vinis Alojz Slavko To-
plišek. Ta je izpostavil dobro delo kozjanske-
ga združenja vinarjev in pridelovalcev hrane, 
hkrati pa je predstavil tekočo problematiko 
predvsem na področju vinogradništva. Občni 
zbor je bil tako pri kraju, večerja pa je bila, kot 
je v Združenju kozjanskih vinarjev in pridelo-
valcev hrane v navadi, v znamenju domačega. 
Karel Gorjup je poskrbel za domače mesni-
ne, Dušan Pirš pa za domač kruh in seveda 
številna odlična vina iz njegove kleti.

 (J. Š.)

Predsednik združenja 
pri besedi
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Brez spremembe na mestu starešine lovske družine
Nedeljsko dopoldne so se člani Lovske družine Podsreda zbrali v svojem lovskem domu nad Podsredo, kjer so 
povzeli dogajanje v letu 2018, si zadali načrte za leto, ki je pred njimi, in potrdili mandate novim vodilnim v 
lovski družini. Leto 2019 je bilo namreč za lovce volilno, na čelu družine pa za prihodnja štiri leta ostaja Karl 
Šmajdek, ki je podsredškim lovcem predsedoval zadnja leta.

Ob praznikih obiskale 
starejše in bolne

Uvodoma je starešina Karl Šmajdek poz-
dravil vse prisotne člane in članice, pozdrave 
pa je izrekel tudi gostom. Lovce so s svojim 
obiskom počastili županja Občine Kozje Mi-
lenca Krajnc, direktorica KP Mojca Kunst, 
Zdravko Mastnak iz Savinjsko-kozjanske 
zveze lovskih družin, predstavnik PGD 
Podsreda David Pečnik, predsednik KS 
Osredek pri Podsredi Jože Okrošek in pred-
stavniki prijateljskih in sosednih lovskih 
družin. Starešina je za delovnega predsedni-
ka predlagal Rajka Moškona, ki je nato be-
sedo kaj kmalu zopet predal Karlu Šmajde-
ku, ta pa je podal videnje opravljenega dela 
v minulem letu. Po njegovih besedah je bilo 
leto 2018 zelo specifično. Januar je bil zelo 
pomladen, nato pa je februarja zima moč-
no pritisnila in so se življenjske razmere za 
živali poslabšale. Po besedah starešine so v 
minulem letu opravili vse dejavnosti, ki so si 
jih zadali v planu dela, prav tako pa je delo 
minilo mirno in brez posebnosti v lovišču, 
saj tudi lovska čuvaja nista zaznala nobenih 
nepravilnosti. Imeli pa so lovci opravka tudi 
z dvema neprijetnostma, in sicer jim je izliv 
vode v mansardi lovskega doma povzročil 
kar nekaj škode, ki jo nameravajo sanirati v 
letošnjem letu, poleg tega pa so bili prisilje-

December je mesec miru in prazničnega 
veselja. Je mesec, ko razmišljamo o pre-
teklem letu in si zadajamo načrte za nasled-
nje. Je tudi mesec, ko veliko razmišljamo 
o družini in medsebojnem razumevanju. 
Veliko starostnikov ima to srečo, da imajo 
v zrelejših leti ob sebi še vedno družino, 
marsikateri pa na žalost ostanejo sami. Čla-
nice KORK Zagorje vsako leto obiščejo in 

Stari-novi starešina

Pri gospe Ceciliji

obdarijo vse starejše in bolne na območju 
KS Zagorje, da bi jim vsaj malo polepšale 
praznične dni. Vzamejo si tudi čas za tiste, 
ki domujejo v domovih za ostarele. Tako 
so obiskale Cecilijo Maček v domu upo-
kojencev Dobrna, Benjamina Ljubelja, ki 
domuje v domu upokojencev v Laškem, in 
Julijano Mazej v domu upokojencev Šmar-
je pri Jelšah.

 (V.Ž.)

ni pristopiti k odkupu zemljišča, na katerem 
stoji lovski dom. V ta namen morajo zbrati 
več kot 26.000 evrov, kar je za družino ve-
lik zalogaj. Ob enem se je starešina zahva-
lil vsem, ki so prispevali sredstva za odkup 
zemljišča, a pozval še vse preostale, da jim 
pri tem pomagajo. Strošek je namreč velik 
in ga družina sama ne bo zmogla. V nada-
ljevanju je svoje poročilo podal tudi gospo-
dar Zorko Martin, ki je zbrane seznanil z 
opravljenim delom v lovišču. Tako so med 
letom polnili krmilnice, opravili vsa gojitve-
na dela, kmetom razdelili električne pastirje 
in ponekod pomagali postaviti ograje, obno-
vili dve preži in postavili dve novi, skrbeli za 
krmne njive, organizirali skupne love … Po 
besedah Zorka je preventivno delo pokazalo 
dober rezultat, saj so imeli v minulem letu 
le en škodni primer. Poročila so podali tudi 
preostali organi društva. Zbrani so bili sez-
nanjeni z delom tajnice, z rezultati strelcev, 
ki so se izkazali v Bohorski ligi, s številom 
psov v lovski družini in z ostalimi stvarmi, 
ki pomembno sooblikujejo delovanje Lovske 
družine Podsreda.

Še pred volitvami v organe Lovske druži-
ne Podsreda so spregovorili gostje. Tako je 
Zdravko Mastnak iz Savinjsko-kozjanske 
zveze lovskih družin povzel novitete na po-
dročju lovstva in predstavil plan odstrela za 
leto 2019. Mastnak je poudaril pomen izo-
braževanj, česar se zavedajo tudi na zvezi in 
bodo v letu 2019 temu aspektu lovstva posve-
čali veliko pozornosti. Poudaril je, da se na 
tem območju že zaznava prisotnost šakala, 
in lovce opozoril, da bodo v prihodnje tudi 
tej vrsti morali posvečati več pozornosti. Ob 
koncu je Mastnak podsredškim lovcem izre-

kel zahvalo za opravljeno delo in jim zaželel 
uspešno leto 2019. Spregovorila je tudi direk-
torica KP Mojca Kunst, ki je vesela dobrega 
medsebojnega sodelovanja, prav tako pa se 
zaveda problema, ki ga imajo lovci z odku-
pom zemljišča, in želi, da jim to težavo uspe 
čim prej urediti. V prihodnje pa si Kunstova 
želi, da okrepijo sodelovanje predvsem na 
izobraževalnem področju. Spodbudne bese-
de je lovcem namenila tudi županja Milen-
ca Krajnc in dejala, da bo lokalna skupnost 
poskušala pristopiti k reševanju problema o 
lastništvu parcele. Prav tako si želi, da lovska 
družina še naprej tako dobro sodeluje z lo-
kalno skupnostjo. Spregovorili pa so tudi os-
tali gostje in en za drugim izpostavili dobre 
odnose in odlično delo LD Podsreda. 

So pa na letošnjem občnem zboru lovci iz-
peljali tudi volitve v organe lovske družine. 
Na položaju starešine družine tako za na-
slednja štiri leta ostaja dosedanji starešina 
Karl Šmajdek. Prišlo pa je do menjave na 
položaju gospodarja, kjer je Martina Zorka 
zamenjal Bračun Silvo. Zorko pa bo od zdaj 
naprej kinološki referent in bo bdel nad lo-
vskimi psi v družini. Šmajdek se je ob ponov-
ni izvolitvi zahvalil vsem članom, ob enem 
pa je zahvale izrekel tudi vsem dosedanjim 
organom lovske družine za opravljeno delo. 
V nadaljevanju so lovci sprejeli še predviden 
plan za leto 2019, tik pred koncem pa so po-
delili še jubilejna priznanja. Tako je Zdravko 
Mastnak podelil dve priznanji, in sicer za 
40 in 50 let dela v lovski organizaciji. Obč-
ni zbor LD Podsreda je bil s tem pod streho, 
lovci pa s smelimi načrti pričakujejo lovsko 
leto 2019, ki bo, o tem ne dvomimo, prav go-
tovo uspešno.        (J. Š.)
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Jubilejni občni zbor PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje 
Minulo soboto so se člani in članice PGD Lesično-Pil-
štanj-Zagorje ter ostali gostje zbrali na 90. občnem zbo-
ru, kjer so pregledali preteklo delo in podali načrte za 
tekoče leto. Leto 2019 bo za društvo jubilejno, saj bodo 
praznovali devetdeseto obletnico delovanja. V ta na-
men bodo v poletnih mesecih organizirali praznovanje 
in prevzem novega vozila. 

Občni zbor so otvorili s slovensko himno ter z zvoki harmonike in 
kitare Tadeje in Francija Mlakarja. Nato je vse zbrane na jubilej-
nem 90. občnem zboru pozdravil predsednik Robert Volavšek. Po 
pozdravu pa predlagal delovno predsedstvo, ki je s Katjo Strgar na 
čelu vodilo občni zbor. Sledila je naslednja točka dnevnega reda, in 
sicer poročila. Najprej sta prvo leto svojega delovanja v poročilih 
podala predsednik Robert Volavšek in poveljnik Boštjan Opreš-
nik. V mesecu februarju in marcu so se udeleževali občnih zborov 
sosednjih PGD in ostalih društev. Začeli so priprave na kviz gasilke 
mladine in se tekmovanja udeležili z devetimi ekipami, domov pa 
prinesli eno 3. mesto. V aprilu so sodelovali na vaji »požar več-
namenskega centra Kozje 2018«. Na koncu meseca pa s pomočjo 
krajanov KS Lesično, KS Zagorje in s horuk komando Dušana An-
dreja Kocmana postavili mlaj. Po uspešnem delu so se s sokraja-
ni družili ob dobrotah z žara. V mesecu maju, ko goduje zavetnik 
gasilcev sveti Florjan, so bili gostitelji praznovanja. Najprej so se 
zbrali pri sveti maši v Lesičnem, nato pa so se preselili na igrišče, 
kjer je sledilo tekmovanje ženskih in moških desetin za prehodni 
pokal Občine Kozje. Po končanem tekmovanju je sledila razglasi-
tev rezultatov in pogostitev v Domu krajanov Lesično. Ekipi sta se 
odrezali odlično, saj sta oba prehodna pokala ostala pri njih. 

Kongresa GZ Slovenije, ki je bil letos na Ptuju, so se udeležili tri-
je njihovi gasilci. Sledile so priprave na tekmovanje pionirjev in 
mladincev v gasilski orientaciji, kjer so dosegli odlične rezultate, 
saj sta se dve ekipi udeležili državnega tekmovanja. Tudi člani so 
se udeleževali tekmovanj. S članskega tekmovanja so članice A in 
članice B prinesle domov pokala za 2. mesto. Članice A pa so do-
mov prinesle še en pokal za 1. mesto iz nočnega tekmovanja PGD 
Šentvid pri Grobelnem. Pred začetkom poletnih počitnic so še or-
ganizirali drugo srečanje mladih gasilcev iz domačega društva in 
pobratenega PGD Levec. Med počitnicami pa so se mladi gasilci 
udeležili letovanja na Debelem rtiču. Nato se je bilo treba pripraviti 
na mladinsko tekmovanje GZ Šmarje, ki so se ga udeležili z dvema 
ekipama. Ekipa mladink je domov prinesla pokal za 3. mesto. GZ 
Šmarje je v mesecu oktobru organizirala srečanje GZ Šmarje in GZ 
Ruše ter pohod članic GZ Šmarje. Za gostitelja srečanja je izbrala 
PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje. Medtem ko so si člani obeh zvez 
ogledali znamenitosti Občine Kozje, so članice prehodile pot iz Le-
sičnega do Zagorja, kjer so se potem skupaj poveseli na pikniku v 
Domu krajanov Zagorje.

Udeležili so se občinske vaje ob mesecu požarne varnosti, ki je bila 
letos na Bučah. Sodelovala so vsa štiri društva Občine Kozje. Ker 
pa morajo gasilci vedno nadgrajevati svoje znanje, se je pet čla-
nov udeležilo tečaja za čin višji gasilec in so ga letos tudi uspešno 
zaključili. V preteklem letu so tudi začeli zbiranje ponudb za naba-
vo novega vozila. Obiskali so več proizvajalcev in se nato na osnovi 
prispelih ponudb, cene, referenc in pogojev odločili za izvajalca 
nadgradnje AC16/60 na podvozju Scania P410 4x4 podjetje GV 
Pušnik d.o.o. iz Slovenske Bistrice. V mesecu decembru so obiskali 
krajane in krajanke in jih obdarili s koledarji. Za PGD Lesično-Pil-

štanj-Zagorje je bilo leto 2018 zelo uspešno, saj so mnogo postorili, 
s tekmovanj pa domov prinesli kar šestnajst pokalov. Po poročilih 
predsedstva in poveljstva pa je svoje zadnje poročilo kot blagajnik 
podal Marjan Kocman, ki je to vlogo opravljal kar sedemindvaj-
set let. Podana so bila tudi poročila s strani mladine, članic, nad-
zornega odbora in verifikacijske komisije. Po tej točki pa je sledila 
razrešitev blagajnika in izvolitev novega. Za novo blagajničarko je 
bila predlagana Romana Zalokar, ki jo je občni zbor soglasno po-
trdil. Nakar je sledil plan dela za leto 2019. Ta je obsegal naslednje 
točke: sodelovati na tekmovanjih gasilske mladine, članov, članic 
in veteranov v okviru Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in izven nje, 
skrbeti za izobraževanje mladih, članov in članic, nadaljevati delo z 
mladimi, postavitev mlaja na star način, skrbeti za orodje in opre-
mo in dolgotrajno zamenjati z novim, sodelovati na praznovanjih 
in tudi na ne ljubih dogodkih, sodelovati na vaji v mesecu požarne 
varnosti, reševati nastalo problematiko, priprava gradiva za izdajo 
biltena, obiski gospodinjstev, pobiranje prostovoljnih prispevkov 
za nakup vozila v mesecu maju, ureditev društvenih prostorov in 
obeh garaž ter seveda organizacija praznovanja 90-letnice društva. 
Po prebranih poročilih in planu dela pa so z veseljem spregovo-
rili tudi gostje. Zbrane je naprej pozdravila prva gasilka, županja 
Občine Kozje Milenca Krajnc. Pozdravom se je pridružila tudi 
ravnateljica OŠ Lesično Irena Krajnc, ki je pohvalila delo mladih 
in povedala, da so se za takšne uspehe zelo trudili in jim na tem 
mestu čestitala za odlične uspehe. Pohvalam se je pridružil tudi 
predsednik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah tovariš Erih Strašek.

Nekaj dobrih misli in zgodb iz preteklosti o društvu je nanizal tudi 
tovariš Alojz Tirgušek, častni poveljnik Gasilske zveze Šmarje pri 
Jelšah, in povedal, da se vedno rad vrača v Lesično, saj ga na dru-
štvo vežejo lepi spomini in številna prijateljstva. Zbrane je prav 
tako pozdravil častni poveljnik Občine Kozje in vsem čestital za 
opravljeno delo in poudaril svoje veselje, da gasilci cenijo preteklo 
delo. Dobrim željam in pohvalam pa so se pridružili tudi predstav-
niki ostalih društev in predsednik KS Lesično. 

Nato so bila podeljena še priznanja, odlikovanja in napredovanja. 
Na koncu se je predsednik društva s spominskim darilom zahvalil 
dosedanjemu blagajniku za njegovo dolgoletno delo. Druženje pa 
se je nadaljevalo ob dobri kapljici članov, hrani gostišča Banovina 
in glasbi kvinteta Petovia. 

Vesna Žlender

Zahvala Marjanu Kocmanu
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Uspešno jubilejno leto 2018 za gasilce iz Podsrede
Zadnjo februarsko soboto so v Gasilskem društvu Podsreda pripravili redni letni občni zbor, tokrat že 111. po 
vrsti. Minulo leto 2018 je tako poleg volitev v organe društva prineslo tudi visok društveni jubilej, praznovali so 
namreč 110 let dela in obstoja, ki so ga v mesecu juniju kronali z nabavo in predajo novega moštvenega vozila 
v uporabo. Številni člani in visoki gostje so prisluhnili vsebinsko bogatim poročilom ter se prepričali, da se je v 
letu 2018 v vrstah PGD Podsreda delalo veliko. Dela pa gasilcem ne bo zmanjkalo niti v prihodnje, saj so si zadali 
obširen plan dela, ki ga želijo v celoti uresničiti, in društvo še naprej peljati po uspešni gasilki poti.

Slovenska himna je bila uvodno dejanje 111. občnega zbora PGD 
Podsreda. Polna dvorana Doma krajanov v Podsredi pa je dala slu-
titi, da je delo podsredških gasilcev cenjeno in med krajani, čla-
ni ter gosti tudi spremljano. Najprej je zbrane nagovoril domači 
predsednik Jernej Šulc, ki je vsem zaželel dobrodošlico v Podsredi 
in pozdravil prisotne goste. V nadaljevanju je bilo s strani predse-
dnika predlagano tudi delovno predsedstvo, ki mu je predsedova-
la Romana Dobravc, ki pa je besedo podala poročevalcem, ki so 
zbranim predstavili opravljeno delo v minulem letu.

Kot prvi je svoje poročilo podal predsednik PGD Podsreda Jernej 
Šulc, ki je povzel dogajanje v preteklem letu. Začetek leta 2018 so 
podvrgli pripravam na obletnico, poleg tega pa so skrbeli še za os-
tale tekoče dogodke. Gostili so skupščino GZ Šmarje pri Jelšah, na 
skupno pot pospremili dva para mladoporočencev, ki so jim prip-
ravili slavoloke, organizirali izobraževanje o uporabi AED … Po 
obletnici so za udeležence naravoslovnega tabora v KP pripravili 
predstavitev dela gasilcev in se med poletjem udeleževali dogod-
kov, na katere so bili povabljeni. V jeseni so organizirali gasilski 
izlet na Primorsko, konec leta pa za mladino pripravili piknik in 
raznosili koledarje krajanom ob božično-novoletnih praznikih. 
Predsednik se je dotaknil tudi dogajanja ob 110. obletnici društva, 
že v pomladanskih mesecih so tako podpisali najprej pogodbo o 
sofinanciranju vozila z Občino Kozje ter pogodbo z dobaviteljem. 
Aktivno so zbirali in pridobivali sredstva za obletnico ter priprav-
ljali vse potrebno za junijsko prireditev. Tako so 30. junija gostili 
številne goste iz soseščine in tujine ter s slavnostno sejo, parado, 
prevzemom vozila ter gasilko veselico obeležili velik gasilski jubilej 
– 110. obletnico delovanja in obstoja PGD Podsreda. 

Kot naslednji je svoje poročilo podal poveljnik PGD Podsreda 
Anton Kukovičič, ki je v svojem poročilu izpostavil osem inter-
vencij, od tega je bilo kar pet intervencij povezanih s požari – dva 
dimniška požara, dva požara stanovanjske hiše in požar gospodar-
skega poslopja. Med drugim so posredovali tudi pri plazu, ki je 
ogrožal stanovanjsko hišo, odstranjevanju osjega gnezda in sana-

ciji po ujmi. So pa operativci med letom sodelovali tudi na treh 
operativnih vajah, mladina pa je odlično zastopala društvo na tek-
movalnem področju. Skrbeli so za izobraževanje članov, nabavljali 
opremo, servisirali vozila … Predstavnica mladine Tamara Kos je 
predstavila še delo mladih gasilk in gasilcev, ki so bili zelo aktivni 
skozi celo leto. Pomagali so pri obletnici, se pripravljali na tekmo-
vanja, nekateri so bili na letovanju gasilke mladine z GZ Šmarje 
pri Jelšah … Največji uspeh pa so mladi dosegli na tekmovanju 
mladine GZ Šmarje pri Jelšah, kjer so sodelovali s štirimi ekipami 
v vseh razpisanih kategorijah, mladinke pa so prepričljivo zmaga-
le. Poročilu mladine je sledilo še poročilo blagajničarke Dragice 
Osojnik, ki je povzela stroške v minulem letu, ki so bili zaradi na-
kupa vozila višji, a jih je društvu v sodelovanju z občino, krajani in 
sponzorji uspelo pokriti in še nekaj privarčevati za prihodnje pot-
rebe. V imenu nadzornega odbora pa je Romana Dobravc potrdila, 
da so poslovne knjige društva vodene ažurno in pregledno ter po 
zakonskih predpisih. Po poročilih pa je sledila še izvolitev delegata 
za občni zbor GZ Šmarje pri Jelšah, ki bo letos David Pečnik.

V nadaljevanju je predsednik Jernej Šulc podal plan dela za leto 
2019, ki je ustaljen in naravnan predvsem v osnovno poslanstvo 
– skrb za požarno varnost na področju KS Podsreda in KS Osre-
dek pri Podsredi. Med drugim pa bodo letos izvedli tudi Flor-
janovo tekmovanje Občine Kozje v maju, izobraževali člane in 
krajane, sodelovali z društvi in Kozjanskim parkom, pripravili 
gasilki izlet … 

Kot prva je domačim gasilcem spregovorila županja Milenca 
Krajnc, ki je poudarila pomen gasilstva in se dotaknila opra-
vljenega dela v minulem letu. Izpostavila je številne prireditve, 
ki so jih pripravili v društvu, in dejala, da se jih je z veseljem 
udeleževala. Predsednik GZ Šmarje pri Jelšah Erih Strašek je 
pozdravil vse prisotne v imenu vseh društev GZ Šmarje in se 
gostiteljem zahvalil za odlično delo v preteklem letu, ko so po-
leg svojih aktivnosti ob obletnici gostili tudi skupščino GZ in 
kasneje v jeseni še srečanje šmarske in ruške gasilke zveze. Stra-
šek je predstavil tudi nekaj novitet na področju gasilstva, in si-
cer predvsem zelo aktualne nove paradne obleke, ki se obetajo, 
predstavil pa je tudi pomembne datume v letošnjem letu. V na-
daljevanju so spodbudne besede podsredškim gasilcem name-
nili tudi predsednica KS Podsreda Martina Zupan, direktorica 
KP Mojca Kunst, predstavniki prijateljskih društev iz soseščine 
in pobrateno društvo iz Kalinovca, ki je gostiteljem izročilo tudi 
darilo v znak dolgoletnega prijateljstva. Zbranim pa je nekaj 
misli namenil tudi častni poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah Alojz 
Tirgušek, ki pa ni le hvalil, temveč je z dobronamerno kritiko 
pokazal tudi možnosti napredka v društvu. Občni zbor je bil 
tako v glavnini zaključen. Ob pijači in jedači ter ritmih Ansam-
bla Pik pa je številčno članstvo skupaj z gosti nazdravilo na pre-
tekle uspehe in v želji za uspešno gasilsko prihodnost gasilcev 
in gasilk PGD Podsreda. 

Nastja Pečnik

Poročilo predsednika PGD Podsreda
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Kozjanski gasilci želijo leto skleniti z nabavo 
novega moštvenega vozila
Prvo februarsko soboto so se v ga-
silskem domu Kozje zbrali tamkaj-
šnji gasilci PGD Kozje, ki so pote-
gnili črto pod letom 2018 in si zadali 
načrte za leto 2019, leto, v katerem 
želijo nabaviti novo moštveno vo-
zilo in še naprej delovati v smeri 
osnovnega poslanstva, zagotavlja-
nja požarne varnosti v kraju. Na že 
144. občnem zboru so poleg števil-
nih članov delo kozjanskih gasilcev 
počastili tudi gostje iz Slovenije kot 
tudi s sosednje Hrvaške. 

Dvorana doma je bila polna članov in gostov

Slovenski in gasilski himni so sledile uvo-
dne besede predsednika društva Ervina 
Perčiča, ki je vsem zaželel dobrodošlico v 
sredi kozjanskih gasilk in gasilcev, hkrati 
pa imenoval vse goste. 144. občnega zbora 
PGD Kozje so se udeležili županja Milen-
ca Krajnc, regijski poveljnik celjske regije 
Bojan Hrepevnik, namestnica predsedni-
ka GZ Šmarje pri Jelšah Josipa Hrepevnik, 
častni poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah Alojz 
Tirgušek, častni občinski gasilski poveljnik 
Milan Brilej, predsednica KS Kozje Anja 
Kostajnšek, domači župnik Niko Marovt 
in predstavniki prijateljskih ter sosednjih 
društev. Predsednik PGD Kozje je predla-
gal še delovno predsedstvo, ki mu je pred-
sedoval Anton Oprešnik, nato so prišla 
na vrsto poročila o opravljenem delu PGD 
Kozje v minulem letu. Delovni predsednik 
je besedo ponovno predal Ervinu Perči-
ču, ki je podal videnje opravljenega dela v 
minulem letu. Perčič je dejal, da so skozi 
celotno leto urejali vso potrebno dokumen-

tacijo, se udeleževali vseh dogodkov v GZ 
Šmarje pri Jelšah in širše, aktivno delovali 
na tekmovalnem področju, urejali gasilski 
dom in vestno skrbeli za opremo ter vozi-
la. Prav tako je predsednik izpostavil, da so 
bili deležni inšpekcijskega pregleda, na ka-
terem je bilo ugotovljeno, da jim primanj-
kuje deset primernih intervencijskih oblek. 
Predsednik je izpostavil tudi pomanjkanje 
sredstev, a se hkrati zahvalil Občini Kozje, 
ki je pokrila manjkajoča sredstva v višini 
približno 11.000 evrov za kredit, ki ga je 
društvo najelo za nakup vozila GVC v letu 
2015. Poleg tega je izpostavil tudi pomen 
sponzorjev in donatorjev, ki jim stojijo ob 
strani, predvsem gre za podjetji Makop in 
Rajmax, ki vedno znova podpirata kozjan-
ske gasilce po najboljših močeh. Poročilu 
predsednika je sledilo poročilo operativ-
nega dela društva, ki ga je podal povelj-
nik Boštjan Prešiček. V preteklem letu so 
posredovali na več intervencijah v kraju in 
občini, med drugim na dimniškem požaru, 
požaru hiše, gospodarskega poslopja, sode-
lovali na intervenciji s HNMP itd. Niso pa 
le intervencije tisto, kar so opravili v minu-
lem letu, tekmovali so tudi na občinskem 
Florjanovem tekmovanju, kvizu gasilske 
mladine, v gasilski orientaciji, na tekmo-
vanju mladine, članskem tekmovanju in na 
državnem tekmovanju, kamor so se prebi-
le starejše gasilke. Poleg naštetega so med 
letom pridno vadili in se izobraževali, tako 
so v društvu pridobili tri nove višje gasil-
ce, uporabnike IDA, inštruktorja, opravili 
so zdravniške preglede in nabavili nekaj 
prepotreben opreme. Skozi vse leto so so-

delovali tudi z vrtcem Kozje in OŠ Kozje 
ter izvajali redarsko službo na prireditvah 
v kraju. Želja društva, tudi operative, pa je, 
da v letu 2019 nabavijo novo moštveno vo-
zilo, ki bo zamenjalo dotrajano več kot 20 
let staro vozilo.
Poročila so nato podali še drugi organi 
društva, blagajničarka, mladina, veterani 
in nadzorni odbor. V nadaljevanju so člani 
PGD Kozje za delegata na občnem zboru 
GZ Šmarje potrdili Antona Oprešnika in 
v svoje vrste sprejeli devet novih članov. 
Predsednik Ervin Perčič je podal še načrt 
dela za tekoče leto. Poleg nabave novega 
GVM si želijo obnoviti gasilki dom, pred-
vsem streho, urediti omarice za obleke in 
učilnico ter še naprej dobro sodelovati s 
krajani in drugimi društvi. 
V nadaljevanju večera so najprej podelili 
priznanja in odlikovanja zaslužnim čla-
nom. Vsem dobitnikom so čestitali predse-
dnik Ervin Perčič, poveljnik Boštjan Preši-
ček in delegatka GZ Šmarje pri Jelšah Josipa 
Hrepevnik. Kot prva je kozjanske gasilce 
nagovorila županja Milenca Krajnc, ki je 
vesela, da se lahko vedno znova vrača v sre-
do gasilk in gasilcev ter se dogodkov PGD 
Kozje z veseljem udeležuje. Kot je dejala 
Krajnčeva, so v minulih letih vsa društva v 
občini bila deležna korenite pomladitve vo-
znega parka, ki se bo letos z nakupom AC 
vozila za PGD Lesično Pilštanj Zagorje in 
vozilom GVM za Kozje zaključila. Potem 
pa je po njenih besedah na vrsti osebna 
zaščitna oprema gasilcev, ki jo je treba do-
polniti in zamenjati. Ob koncu je županja 
izrekala zahvalo kozjanskim gasilcem za 
vso opravljeno delo in jim zaželela obilo 
uspeha tudi v prihodnje. Delo GZ Šmarje 
pri Jelšah in novitete je predstavila Josipa 
Hrepevnik, ki je vesela, da kozjanski gasilci 
delajo v smeri napredka. Seveda pa občni 
zbor ne mine prav, če ne spregovori Alojz 
Tirgušek, ki se s svojimi besedami venomer 
dotakne vseh gasilk in gasilcev. Tako je tudi 
tokrat izpostavil, da so zahteve vedno večje, 
posluha države pa je za gasilce vedno manj, 
a ga veseli, da se v naših krajih župani zave-
dajo pomena gasilcev in da znajo priskočiti 
na pomoč. V nadaljevanju večera so gosti-
teljem spregovorili še člani prijateljskih in 
pobratenih društev, ki so delu kozjanskih 
gasilcev dali še dodatno veljavo. Večer je 
nato minil v dobrem vzdušju, za katerega 
sta poskrbela DUO Val in kolektiv gostišča 
Banovina. 

(J. Š.)
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Bučki gasilci lani posredovali trikrat
Drugi marčevski vikend so z občnimi zbori zaključila tudi gasilska društva. Kot zadnji v naših krajih so občni zbor 
pripravili na Bučah. Tamkajšnji gasilci so se sestali na 92. rednem občnem zboru in se ozrli v leto 2018. Lani so 
bučki gasilci posredovali trikrat, a dela med letom jim ni zmanjkalo. Občni zbor so poleg članov, od najmlajših pa 
vse tja do veteranov, obiskali tudi številni gostje, ki so skozi svoje besede potrdili pravo smer delovanja PGD Buče.

Kurenti v Zagorju

Po slovenski himni je predsednik PGD Buče Albin Bizjak pred-
lagal delovno predsedstvo, in sicer je bila za delovno predsednico 
predlagana in izvoljena Darja Bovha, ki je spretno krmarila sko-
zi uradni del občnega zbora. K besedi pa je kmalu zopet pristopil 
predsednik gostiteljskega društva in povzel dogajanje minulega 
leta. Poleg osnovnega poslanstva zagotavljanja požarne varnosti so 
bučki gasilci postorili še mnogo preostalih stvari. Tako so pripravili 
dan odprtih vrat, kjer so predvsem mladim gasilcem pokazali, kaj 
je delo gasilcev, in jih spodbudili, da se jim pridružijo. Tudi lani so 
bili glavni akterji pri postavitvi prvomajskega drevesa, redno pa so 
skrbeli za opremo in gasilki dom. Pobarvali so napušč, z uspešnim 
kandidiranjem na razpisu za sofinanciranje so prišli do sredstev, 
s katerimi so nabavili nova garažna vrata, skrbeli pa so tudi za 
urejenost ostalih prostorov. Pripravili so gasilski piknik, ki je bil 
dobro obiskan, in ob koncu leta med krajane raznosili koledarje. 
Kot naslednji je svoje poročilo podal poveljnik Kristijan Kajba, 
ki je povedal, da so lani posredovali na treh intervencijah, in sicer 
na dveh požarih in snegolomu. Ena gasilka je v lanskem letu pri-
dobila čin višje gasilke, udeleževali so se obletnic, organizirali ob-
činsko gasilsko vajo in sodelovali na vaji Civilne zaščite v Kozjem, 
redno in vestno pa so skrbeli za opremo. Med drugim so nabavili 
nov izolirni dihalni aparat, intervencijsko obleko in nekaj preos-
tale potrebne opreme. Aktivna je bila tudi mladina, katere delo je 
predstavila Mihaela Krajnc. Mladina se je tako pridno udeleževa-
la tekmovanj, gasilskega kviza in gasilke orientacije, kjer so se od 
zveznega tekmovanja prebili vse do državnega. Poleti pa sta dva 
mlada člana PGD Buče odšla tudi na letovanje gasilske mladine na 
Debeli Rtič. Stalnica in ena najaktivnejših ženskih članskih ekip pa 
so tudi članice A PGD Buče. Sandra Mramor je predstavila števil-
ne uspehe in tekmovanja, na katerih so bile v minulem letu. Poleg 
vseh meddruštvenih tekmovanj so bučke gasilke zmagale na tek-
movanju GZ Šmarje pri Jelšah v Rogatcu, se udeležile vaje članic v 
Pristavi, konec leta so si privoščile izlet na Primorsko in izdale svoj 
drugi koledar. Seveda pa niso mogle mimo zahvale obema mentor-
jema Petru Kunstu in Antonu Marcenu.

Kot prva je zbranim spregovorila županja Občine Kozje Milenca 
Krajnc, ki je gasilcem hvaležna za vse, kar počnejo za dobrobit 
ljudi, predvsem je izpostavila to, da v svoje vrste privabljajo šte-
vilne mlade. Županja je tudi sama gasilka in se zaveda, da so prav 
gasilci tisti, ki dajejo utrip kraju, in ravno zato ljudje njihovo delo 

Najlepšo vas v Sloveniji, Zagorje, so tokrat za pust obiskali kurenti. 
Ena najbolj prepoznavnih slovenskih pustnih kreacij je tokrat zimo 
oziroma kar je od nje ostalo preganjala po Zagorju. Kurenti iz Mar-
kovcev pri Ptuju so tako navdušili domačine, ki so bili izvirnih in 
tradicionalnih mask še kako veseli. Kot se za najlepše vaško jedro 
v Sloveniji spodobi, pa so se kurenti v Zagorju odlično počutili in 
obljubili, da se ob letu osorej zopet vrnejo.             (OKo)

toliko bolj cenijo. Kot delegat GZ Šmarje pri Jelšah je pohvale do-
mačinom izrekel Sandi Gobec, ki je vesel, da predvsem mladina 
in članice delajo tako dobro in zavzeto. Gobec pa je predstavil tudi 
novosti na gasilskem področju in gostitelje seznanil z nekaterimi 
pomembnimi datumi. Besedam predhodnikov sta se pridružila 
tudi predsednik KS Buče Branko Lugarič in častni občinski gasil-
ski poveljnik Milan Brilej. Častni poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah 
Alojz Tirgušek pa je pohvalil opravljeno delo, a vidi možnost iz-
boljšave predvsem pri delu veteranov, saj je pogrešal njihovo eki-
po na tekmovanjih. V nadaljevanju so člani društva za delegata na 
občnem zboru GZ Šmarje izvolili poveljnika Kristijana Kajbo in 
podali plan dela. Ob koncu so podelili še številna priznanja za dol-
goletno delo v društvu in operativi ter napredovanja v čine. Bučki 
gasilci so tako uradni del zaključili, za veselo razpoloženje so pos-
krbeli člani ansambla Trije vragi, a ker nesreča nikoli ne počiva, 
so kaj kmalu odhiteli na pomoč na velik požar hleva na Gorjanah, 
brez pomisleka, z željo pomagati ljudem. 

(J. Š.)

Dobitniki priznanj in odlikovanj
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Novim izzivom naproti v Kulturnem društvu Lesično-
Pilštanj in Turističnem društvu Pilštanj
Kot so se čez vse delovno leto 2018 
spletale sodelovalne in podpor-
ne vezi med Kulturnim društvom 
Lesično-Pilštanj ter Turističnim 
društvom Pilštanj, tako so skupaj 
izvedli tudi občni zbor, na katerem 
so zaobsegli obsežno zakladnico ak-
tivnosti minulega leta ter se zazrli v 
nove društvene izzive. 

Člani tako rekoč prijateljskih društev Kulturnega društva 
Lesično-Pilštanj in Turističnega društva Pilštanj so se 
tradicionalno ob zaključku društvenega delovnega leta 
zbrali na Turistični kmetiji Mramor v Vrenski Gorci. Da je 
bilo minulo leto za obe društvi nadvse delovno, je bilo 
zaznati skozi številne aktivnosti, ki sta jih v poročilih 
nanizali predsednici Andreja Kozmus in Nives Kostevc 
Arzenšek. Mnogo aktivnosti so, tudi zato, ker bi radi svoj 
kraj naredili prijetnejši ter turistično in kulturno bolj 
bogat, izvedli tudi skupnimi močmi. Kaj so postorili in 
kaj načrtujejo za letošnje leto, pa preberite v spodnjih 
vrsticah.

5. januarja lani je minilo osemdeset let od razglasitve 
Eme Krške za svetnico, zato so na Pilštanju, kraju njenega 
rojstva, leto namenili spominu na Emo Krško. Program 
društva se je odvrtel takole: svojo zbirko ponudbe 
spominkov o Pilštanju so oplemenitili z novimi grafikami 
sv. Eme in prangerja, v sodelovanju s Kulturnim 
društvom Lesično-Pilštanj so pripravili razstavo o sv. Emi, 
sodelovali so pri otvoritvi farnih orgel, na godovni dan 
Eme so si ogledali film o sv. Emi, sodelovali na pohodu 
Kozjanskega parka, poti svetnice so spoznali tudi na izletu 
v Krko na Koroškem, izvedli so pet družinskih pohodov, v 
sodelovanju z Osnovno šolo Lesično so se podali na 11. 
pohod po Trubarjevi poti v Dobležiče, skozi pet čistilnih 
akcij so poskrbeli, da je okolica njihovega kraja čista in 
urejena, s saditvijo novih dreves so obeležili svetovni 
dan čebel in svetovni dan Zemlje, mlade so spodbujali k 
ohranitvi ljudskih običajev, za člane društva so pripravili 
Binkoštovanje, prav zdaj še skrbijo za postavitev novih 
klopi na bolj markantnih razglednih točkah, skupaj z 
lokalno skupnostjo pa so se trudili za bolj sistematično 
predstavitev turizma ter boljše vključevanje in 
povezovanje lokalnih ponudnikov v turistično ponudbo, 
za kar so izvedli kar nekaj sestankov. So pa v lanskem 
letu beležili zelo lep obisk organiziranih skupin, k čemur 
je zagotovo pripomogla dobra promocija, ki jo preko 
pisemskih pošiljk potencialnim izletnikom izvaja društvo, 
kot tudi angažiranost mnogih krajanov, ponudnikov ali 
tistih, ki pripomorejo pri izvedbi turističnih programov. 
Po besedah Kozmusove je Pilštanj obiskalo osemnajst 
skupin oziroma 635 obiskovalcev. Da so vse aktivnosti 
bile izvedene, so pripomogli mnogi člani, za kar jim je 
predsednica izrekla posebno zahvalo. 
V prihodnje si v Turističnem društvu Pilštanj želijo še 
več aktivnosti nameniti izboljšanju turistične ponudbe 
v kraju. Med bistvenimi predlogi so bili izpostavljeni 
ureditev galerije za predstavitev likovnih del 
tradicionalne likovne kolonije, v svojih vrstah si želijo 
izobraziti več lokalnih turističnih vodnikov, po zasilnih 
obnovah svojega turističnega objekta pa si želijo hiški 

dati tudi vsebino. 
Sicer so novo delovno leto poimenovali kar leto celostne 
ureditve trga Pilštanj. V tem sklopu si želijo popisati 
nenaseljene stavbe v trgu, izvedli bodo sestanke z 
lastniki teh stavb, ustvariti želijo vizijo ureditve trga, 
poiskati morebitne partnerje vlagatelje, pri tem bodo 
sodelovali z Občino Kozje, v tem tematskem sklopu pa 
bodo izvedli tudi predavanje strokovnjaka ter organizirali 
ekskurzijo ogleda dobrih praks. Ostale aktivnosti si bodo 
sledile po ustaljenih tirnicah: izvajali bodo čistilne akcije, 
ponujali in nadgrajevali pakete izletniških programov, 
skrbeli bodo za urejen trg ter urejali ostalo turistično 
infrastrukturo. Med vidnejšimi prireditvami velja 
omeniti še sklop pohodov, društveno bodo tradicionalno 
proslavili Binkoštovanje ter izvedli delavnice pustnih 
mask in adventnih venčkov. 

V kulturnih organizacijah so lani obeležili evropsko 
leto kulturnega turizma, leto kulturne dediščine in 
Cankarjevo leto. Tudi kulturno društvo Lesično-Pilštanj 
pri tem ni bilo izjema, so pa k temu priključili tudi leto 
obeležbe 80-letnice imenovanja Eme Pilštanjske za 
svetnico. V znamenju teh smernic so ob slovenskem 
kulturnem prazniku pripravili kulturni dogodek z 
glasbenikom, tekstopiscem, kiparjem, oblikovalcem 
stekla in kulturnikom Francijem Černelčem. Sveti Emi 
so se poklonili z aprilsko razstavo, ki so jo člani društva 
postavili ob pomoči Kozjanskega parka, v spremljajočem 
kulturnem programu pa so življenje sv. Eme osvetlili tudi 
skozi besedo in pesem. Aktivni so bili tudi pri izvedbi 
kulturnega programa ob blagoslovu obnovljenih orgel v 
pilštanjski farni cerkvi na začetku marca, sočasno pa so 
sodelovali v celoviti raziskavi o kulturnih znamenitostih v 
kraju ter življenju tamkajšnjih prebivalcev skozi različna 
zgodovinska obdobja. Tradicionalna slikarska likovna 
kolonija je pod organizacijsko taktirko društva potekala 
od 15. do 20. avgusta. Motive na Pilštanju je iskalo pet 
likovnih pedagogov. V mesecu oktobru so sodelovali na 
strokovni ekskurziji prijateljskega turističnega društva, v 
istem mesecu so izvedli tudi literarni večer in predstavitev 
monografije »Pilštanj in cerkev sv. Mihaela«, ki jo je 
založil in izdal Peter Antunovič. O sv. Emi in Pilštanju 
so spregovorili avtorji prispevkov, obiskovalci pa so si 
lahko ogledali tudi slikarsko razstavo osnovnošolcev o 
pilštanjskih zanimivostih. V decembru je sledila še ena 
odlična izvedba prireditve Pod cvetočo drnulo, ki so jo 

tokrat posvetili opevanju zemlje. Prireditev je povezala 
kar trinajst nastopajočih skupin in posameznikov z 
območja Obsotelja in Kozjanskega. Društvo je v svojo 
lanskoletno zbirko vpisalo še mnoga sodelovanja z 
drugimi društvi ter organizacijami. 
Tudi letošnje leto bo v kulturnem društvu potekalo po 
podobnih smernicah. Slovenski kulturni praznik bodo 
obeležili 7. februarja. Posvetili ga bodo 200-letnici smrti 
Valentina Vodnika, tako bomo lahko delček ustvarjanja 
tega slovenskega pesnika in jezikoslovca obiskovalci 
občutili skozi kulturni program članov društva in 
osnovnošolcev iz Lesičnega. Nadaljevali bodo 14. aprila 
s pripravo razstave slikarske likovne kolonije Pilštanj 
2018, ki bo posvečena sv. Emi. Razstavo bodo pospremili 
s kulturnim programom, v katerem bodo predstavili 
poezijo Albince Antunovič, izdali pa bodo tudi katalog 
likovnih del. V septembru bodo v sodelovanju z izpostavo 
JSKD Šmarje pri Jelšah pripravili Območno srečanje 
ljudskih pevcev in godcev na Pilštanju, v oktobru pa se 
bodo podali na ekskurzijo. 17. oktobra bodo pripravili 
6. literarni večer. Svojo tradicionalno prireditev »Pod 
cvetočo drnulo« bodo izvedli 6. decembra. Ker gre ob 
25-letnici za jubilejno izvedbo te prireditve, se bodo, kot 
obljubljajo, še bolj potrudili za zanimiv večer ljudskih 
pesmi in narodno-zabavnih skladb. Kot so napovedali, 
bodo v različne nastope na kulturnih prireditvah 
vključevali vse tri skupine sekcij društva (Dramska 
skupina Peilenstein, Pilštanjski gospodarji in pevke ter 
pevci iz Dobležič in dramske skupine), sodelovali bodo na 
prireditvah Občine Kozje, z ostalimi društvi, Kozjanskim 
parkom, Osnovno šolo Lesično ter se trudili, da bi čim več 
mladih ohranjalo domačo kulturno dediščino ter uživalo 
v kulturni dejavnosti.
Obe društvi sta bili za opravljeno v minulem letu deležni 
čestitk in pohvalnih besed številnih podpornikov in 
sodelovalnih organizacij. Med drugim so jih nagovorili 
direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst, 
predstavnica Občine Kozje Polona Zakošek, direktor 
GIZ Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje Boštjan 
Misja, direktor Kip Vizije Lesično Gorazd Pavčnik, 
predsednica Društva kmetic Ajda Francka Javeršek ter 
predstavniki več društev z domače občine. Po razpravah 
in predlogih pa je sledilo še prijetno druženje članov 
obeh društev. 

(E. Š.)

Vinotoč Gruska je gostil občna zbora
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IZ NAŠIH KRAJEV

Kulturno umetniško društvo Kozje 
zakorakalo v leto 2019
Teden kasneje kot lani, a še vedno zgodaj v januarju, so v KUD Kozje pripravili redni letni občni zbor. Tudi tokrat 
so se člani vseh treh sekcij, MePZ Vinea, GS Kozji rog in Folklorna skupina Kozje skupaj z gosti zbrali v kozjanski 
kinodvorani, kjer so preleteli lansko opravljeno delo in se zazrli v projekte, ki jih čakajo v letošnjem letu. Do 
največje spremembe prihaja pri Mednarodnem folklornem festivalu, ki si bo letos vzel leto počitka, znova pa bo 
navduševal prihodnje leto

Najprej je zbrane, med drugim županjo Milenco Krajnc in vodjo 
JSKD Šmarje pri Jelšah Davida Stupico, pozdravil predsednik KUD 
Kozje Dejan Guček, ki je predlagal delovno predsedstvo. Funkci-
jo delovnega predsednika so člani tokrat zaupali Blažu Petku, ki 
je spretno povezoval niti občnega zbora. KUD Kozje je društvo, 
ki združuje tri sekcije, tako je vsaka sekcija predstavila svoje delo-
vanje skozi svoje poročilo, predsednik KUD-a Dejan Guček pa je 
povzel skupno delo, ki so ga opravili. Najprej je poročilo Folklorne 
skupine podal vodja Marko Mramor, ki je izpostavil številne na-
stope čez celo leto in vaje, ki so jih člani pridno obiskovali. Izvedli 
so tudi intenzivne vaje, ki pa niso bile namenjene le pripravi novih 
plesov, temveč tudi druženju. Pomemben je tudi podatek, da so 
kozjanski folkloristi ponovno dosegli regijski nivo in se regijskega 
srečanja v Šoštanju tudi udeležili. Poleg rednih vaj pod strokovnim 
vodstvom Tadeje Amon pa so se pridno pripravljali tudi na Med-
narodni folklorni festival, ki je potekal na prireditvi Koza, zmaj in 
še kaj. Poleg odličnega nastopa so se izkazali tudi z organizacijo, ki 
ni bila enostavna. Gostili so namreč kar tri tuje skupine, eno celo 
iz oddaljene Portugalske, kar je bil tako finančni kot organizacij-
ski zalogaj. Poleg že naštetega pa so nastopali tudi na prireditvah, 
kamor so bili povabljeni, med drugim na Festivalu ekološke hra-
ne in Prazniku kozjanskega jabolka. V imenu Mešanega pevskega 
zbora Vinea Kozje je poročilo podala Silva Kovačič, ki je razkrila, 
da zbor šteje sedemintrideset članov, ki so čez leto vadili kar na 
petintridesetih vajah in vmes še na intenzivnih vajah. Zbor je svoje 
pevske sposobnosti uril pod vodstvom zborovodkinje Jasne Dru-
škovič, naučeno pa so pokazali na več nastopih. Tako so tekom leta 
nastopili desetkrat, decembra pa so pripravili tudi božični koncert, 
ki so ga izvedli v cerkvi v Kozjem, nato pa še ponovili na Pilštanju. 
Po besedah Kovačičeve je bilo delo zbora v minulem letu uspešno, 
prav tako pa veseli dejstvo, da so vaje dobro obiskane in pevkam ter 

pevcem volje nikoli ne zmanjka. Za konec poročil je svoje videnje 
podala še vodja dramske sekcije Kozji rog Veronika Gradišek, ki 
je povzela njihovo delo. Tako so lani pripravili že tretjo igro o koz-
janskem zmaju, se redno sestajali na vajah, pripravljali sceno … 
Niso pa le vadili za nastop na prireditvi Koza, zmaj in še kaj, tako 
so nastopili tudi v Bistrici ob Sotli in Šentvidu pri Planini. Za ko-
nec pa je svoje poročilo podal še vodja prireditve Koza, zmaj in še 
kaj Mirko Kovačič. Izpostavil je predvsem obilico promocije, ki so 
jo vložili v prireditev, ter samo prireditev, ki je zelo dobro uspela s 
sodelovanjem treh društev, KUD, TD Kozje in Združenjem vinar-
jev ter predelovalcev hrane Kozjansko. Zopet so pripravili odlično 
kozjansko kuhinjo, Mednarodni folklorni festival, kulturni pro-
gram in bogato sejemsko ponudbo na več kot petdesetih stojnicah, 
srečanje slovenskih zmajev …

TUDI NAČRTI ZA LETO 2019 SO SMELI
Bogatim poročilom, ki so se jim pridružila še blagajniška poročila 
in poročila strokovnih vodij, pa so sledili načrti za leto 2019. Po 
vsem slišanem so tudi ti zelo smelo sestavljeni in obetajo obilico 
kakovostnega programa za širši krog ljudi. Tako Vinea, Folklor-
na skupina Kozje kot dramska skupina Kozji rog bodo še naprej 
aktivno delali znotraj svojih zastavljenih programov, jih dodatno 
obogatili in vanje vključevali nove člane in vsebine. Prav tako pa 
ostane tudi prireditev Koza, zmaj in še kaj, ki bo letos 11. maja. 
Obiskovalci bodo tako še vedno lahko poskusili dobrote iz domače 
kozjanske kuhinje, si ogledali ponudbo številnih razstavljavcev in 
še in še … Do spremembe pa bo prišlo na folklornem delu priredi-
tve, kjer tokrat ne bo Mednarodnega folklornega festivala, ta se bo 
namreč odvijal vsako drugo leto. Organizacija takšnega dogodka 
je vsako leto namreč prevelik zalogaj. A to ne pomeni, da folklor-
nih plesov na odru letos ne bo, bodo, a v zmanjšani obliki in z manj 
nastopajočimi skupinami, ki bodo predvsem domače in iz bližnje 
Hrvaške in Avstrije. Bogato kulturno leto je tako s smelimi načrti 
KUD-a Kozje praktično zagotovljeno.

DOBRO DELO SE OPAZI
Odlično delo pa so opazili tudi gostje, tako je zbranim besede na-
menila županja Milenca Krajnc, ki je vesela, da KUD dela tako 
dobro in dosega odlične uspehe na svojem področju. Kot je zago-
tovila županja Krajnčeva, pa bodo tudi v prihodnje društvu stali 
ob strani. Besedam županje se je pridružil tudi David Stupica iz 
JSKD Šmarje pri Jelšah, ki si želi, da tako dobro delajo tudi v pri-
hodnje, prav tako pa je poudaril dobro sodelovanje med JSKD-jem 
in KUD-om Kozje. Občni zbor je bil tako zaključen, a druženje se 
je v preddverju kinodvorane nadaljevalo v sproščenem vzdušju in 
ob izmenjavi številnih idej in mnenj. 

(J. Š.)
Poročilo predsednika društva
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Pestro na vrhu lestvice Športnih iger društev
Sedma panoga druge sezone Športnih iger 
društev je bil namizni tenis, ki ga je orga-
niziralo Športno društvo Kozje. V telo-
vadnici Večnamenskega centra Kozje se je 
zbralo šest ekip, ki so se pomerile vsaka z 
vsako. Naslov najboljše ekipe v namiznem 
tenisu je obranila ekipa ŠD Polje ob Sotli, 
ki je dobro vložila jokerja in postala še peta 
zmagovalka v sedmih panogah. Več od ene 
zmage ima namreč le ekipa ŠD Kozje, ki je 
zmagala v treh panogah, tokrat pa je osvoji-
la drugo mesto. Na tretje mesto se je tokrat 
uvrstila ekipa ŠD Buče. 

Osma panoga druge sezone Športnih iger 
društev je bil šah, ki ga je organiziralo Špor-
tno društvo Zagorje. V domu krajanov v 
Zagorju se je v nedeljo, 13. januarja, zbralo 
sedem ekip, ki so se pomerile vsaka z vsa-
ko. Ekipo vsakega društva so sestavljali trije 
šahisti, videli pa smo zelo izenačene tekme, 
saj se je večina dvobojev končala z rezulta-
tom 2 : 1. Naslov najboljše ekipe med šahis-
ti je osvojila domača ekipa ŠD Zagorje, ki 
je v šestih dvobojih zmagala petkrat. Enak 
izkupiček je imela tudi ekipa ŠD Buče, ven-
dar je bila domača ekipa boljša po tako 
imenovanem Sonneborn kriteriju. Tretje 
mesto je osvojila ekipa ŠD Bistrica ob Sotli, 
ki je zmagala štirikrat ob dveh porazih. 

Deveta panoga druge sezone Športnih iger 
društev je bila druga letošnja novost. Ob 
zaključku lanske premierne sezone je župa-
nja Občine Kozje predlagala, da bi posku-
šali vključiti več tekmovalk. Zato je Športna 
zveza Kozje v letošnjo sezono vključila dve 
disciplini za ženske. Prva je bila odbojka na 
mivki, druga pa pikado. Organizacijo sled-
nje so zaupali Športnemu klubu Virštanj, ki 
je odlično opravil svoje prvo gostiteljstvo. 
V kulturnem domu na Virštanju se je na 
predvečer kulturnega praznika zbralo šest 
ekip, ki so bile najprej razdeljene v dve sku-
pini, nato pa so se pomerile še v izločilnih 
dvobojih. Ekipa ŠD Bistrica ob Sotli je pos-

tala prva zmagovalka te panoge, na drugo 
mesto se je uvrstila ekipa ŠD Lesično, tretje 
mesto pa so osvojile gostiteljice, ekipa ŠK 
Virštanj. 

Deseta panoga druge sezone Športnih iger 
društev je bilo tekmovanje v badmintonu, 
ki je potekalo v telovadnici OŠ Lesično v or-
ganizaciji tamkajšnjega športnega društva. 
Udeležilo se ga je šest ekip, ki so bile najprej 
razdeljene v dve skupini, nato pa v dvobojih 
za razvrstitev. Zanesljivo zmago je zabeleži-
la ekipa ŠD Kozje, ki je v finalu premagala 
ekipo ŠD Buče, na tekmi za tretje mesto pa 
je bila ekipa ŠD Polje ob Sotli boljša od eki-
pe ŠD Bistrica ob Sotli. 

Enajsta panoga druge sezone Športnih iger 
društev je bilo tekmovanje v šnopsu, ki je 
potekalo v domu krajanov v Polju ob So-
tli v organizaciji tamkajšnjega športnega 
društva. Udeležilo se ga je šest ekip, ki so 
se pomerile vsaka z vsako. Vsako tekmo 
so sestavljali trije posamični dvoboji, tek-
me pa so bile zelo izenačene, saj ni nobena 
ekipa ostala neporažena in prav tako nobe-
na brez zmage. Najuspešnejša je bila ekipa 
ŠK Virštanj, ki je v petih tekmah zbrala 
štiri zmage. Sledile so tri ekipe s po tremi 
zmagami, na koncu pa še dve ekipi, ki sta 
zmagali po enkrat. Vrstni red med temi je 
bil določen glede na medsebojne tekme, po 
katerih je drugo mesto osvojila ekipa ŠD 
Lesično, tretje pa ŠK Virštanj.

Skupni seštevek je doživljal spremembe 
na vrhu lestvice skoraj po vsaki panogi. Po 
osmi panogi se je drugouvrščena ekipa ŠD 
Lesično približala do tedaj vodilni ekipi ŠD 
Kozje in jo po deveti panogi tudi prehitela. 

Vrstni red po enajstih panogah:

Društvo TEN KOŠ ODB ODBž TEK ROČn NAMt ŠAH PIKž BAD ŠNO SKUPAJ

. 1 ŠD Lesično 50 60 80 60 100 80 50 50 80 40 80 730

. 2 ŠD Kozje 100 100 60 100 50 30 80 30 35 100 35 720

. 3 ŠK Virštanj 60 35 50 80 40 100 35 35 60 35 100 630

. 4 ŠD Polje 80 80 30 0 80 25 100 40 0 60 50 545

. 5 ŠD Bistrica 0 40 100 0 0 60 0 60 100 50 60 470

. 6 ŠD Buče 35 30 40 0 0 50 60 80 40 80 40 455

. 7 ŠD Zagorje 0 50 25 0 60 40 0 100 50 0 0 325

. 8 ŠD Podsreda 0 0 35 0 0 35 40 0 0 0 0 110

Po deseti panogi je na vrh lestvice ponovno 
skočila ekipa ŠD Kozje, po enajsti pa spet 
ŠD Lesično, ki pa ima pred zadnjimi tremi 
panogami le 10 točk prednosti. Na tretjem 
mestu je še naprej ekipa ŠK Virštanj, ki je z 
zmago v enajsti panogi utrdila svoj položaj 
in povečala prednost pred ostalimi ekipa-
mi.

 (R. G.)

V badmintonu so zmagali Kozjani

Najboljše v pikadu

Zmagovalna ekipa v šahu
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Med strelci premoč ekipe ŠD Buče 1

Med košarkarji veterani ponovno 
najboljši KK Podčetrtek 

V štirinajsti sezoni Strelske lige GraviArt Kozjansko se je pomerilo 
pet ekip. Tretjič zapored in skupno sedmič je naslov prvaka osvojila 
ekipa ŠD Buče 1, ki je sezono zaključila brez poraza. Prepričljiva je 
bila tudi v zadnjem krogu, ko je premagala drugouvrščeno ekipo 
ŠD Kozje. Slednja je sicer zbrala enako število točk kot tretjeuvršče-
na ekipa ŠD Bistrica Bar Kraner, v medsebojnih tekmah sta vsaka 
zmagali po enkrat, vendar pa je ekipa ŠD Kozje zmagala z višjo 
razliko. Da so bili letos strelci ekipe ŠD Buče 1 razred zase, pove 
tudi pogled na končno lestvico posameznikov, kjer so osvojili prva 
tri mesta. Najboljši je bil Mirko Kunst, na drugem mestu mu sledi 
Ladi Kunst, tretje mesto pa je osvojil Peter Kunst. Mirko je postal 
najboljši posameznik lige četrtič, najboljši je namreč bil že v prvih 
treh sezonah med leti 2006 in 2008. Nato pa je sledilo deset sezon, 
v katerih je bil najboljši Miran Posteržin, ki pa je v letošnji sezoni 

zaradi službene odsotnosti odstreljal le tri tekme. 
Tradicionalni zaključek štirinajste sezone Strelske lige GraviArt 
Kozjansko je bila tekma posameznikov, ki se je odvila v soboto, 
16. marca, na strelišču na Bučah. Nastopilo je štirinajst strelcev iz 
petih ekip, ki so nastopale v strelski ligi. Najnatančnejši je bil Mirko 
Kunst iz ekipe ŠD Buče, ki je zadel 366 krogov, sledil mu je sotek-
movalec Peter Kunst s 359 krogi, na tretjem mestu pa je tekmova-
nje končal Miran Posteržin iz ekipe ŠD Kozje z zadetimi 358 krogi. 
Tekmovanju je sledila podelitev nagrad za najboljše na zaključnem 
tekmovanju in čez celotno sezono. Pokale in medalje najboljšim 
ekipam in posameznikom je podelil sekretar Športne zveze Kozje 
Jože Zajc, ki se je zahvalil vsem ekipam in strelcem ter sponzorju 
lige podjetju GraviArt, ki je tudi tokrat poskrbelo za pokale za naj-
boljše.

 (R. G.) 

S tekmami desetega kroga se je končala dvanajsta sezona Vete-
ranske lige v košarki Kemoplast Kozjansko v organizaciji Športne 
zveze Kozje. Pet sodelujočih ekip se je pomerilo po dvokrožnem 
ligaškem sistemu, prvak pa je bil znan že nekaj krogov pred kon-
cem. Veterani Podčetrtka so namreč sezono zaključili brez poraza 
in zanesljivo obranili naslov prvaka, ki je njihov že peti, s čimer 
so se po številu naslovov izenačili z veterani Šentjurja. Novi-stari 
prvaki so bili zanesljivi tudi v zadnjem krogu, ko so na tekmi brez 
rezultatskega naboja brez težav premagali nasprotnike s Planine. 
Popolnoma drugačna pa je bila tekma med ekipama iz Občine 
Kozje, ki je odločala o končnem drugem in tretjem mestu. Ekipi 
ŠD Kozje in Dren Lesično sta odigrali zelo izenačeno tekmo, v ka-
teri sta se izmenjevali v vodstvu vse do zadnje četrtine. V drugi 
četrtini se je ekipa ŠD Kozje nekoliko odlepila, v zadnji pa so do 
prve občutnejše prednosti prišli igralci iz Lesičnega, ki so vodstvo 
obdržali do konca in osvojili končno drugo mesto. Ekipi iz Kozjega 
pa je poleg tretjega mesta pripadel še naziv najboljšega strelca lige, 
ki ga je osvojil Mario Stiplošek, kar je po sezonah 11/12 in 14/15 
njegov že tretji naslov. Dosegel je 178 točk, štirideset več od lanske-
ga najboljšega strelca Boštjana Trupaja iz Podčetrtka in še dve več 
od Janoša Hunskega (Podčetrtek) in Benjamina Lipnika (Lesično).

Najboljši strelec, predstavniki prvih treh ekip, sponzorja in zveze

Pokale najboljšim trem ekipam in najboljšemu strelcu sta na za-
ključku lige na Pirševem izletniškem turizmu na Zdolah podelila 
predsednik Športne zveze Kozje Roman Gradišek in direktor pod-
jetja Kemoplast, ki je bilo tudi letos sponzor lige, Peter Lapornik. 

(R. G.)

Najboljši na zaključni tekmi posameznikov Zmagovalna ekipa lige
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obdaril s simboličnim darilom. Uradno otvoritev je naredila župa-
nja g. Milenca Krajnc.
Nastopili so tekmovalci: Ana, Lea in Luka Bele, Jure in Gašper 
Bračun, Mikhail Brekhov, Nejc Butolen, Sebastjan Bohorč, Jan in 
Jure Centrih, Lukas Cerovski, Vid Drofenik, Mai Denkovski, Ela 
Droždan Volf, Rima Drobnič, Anastazija in Amadej Frece, Nick 
Godler, Benjamin Herman, Nik Hajnšek, Leon Ibrahimi, Vinko 
Juraja, Klojčnik Franc Marko, Lukas Kvas in Stela Corina, Blaž Ko-
zole, Ajda in Ana Krivec, Nejc Kropec, Lili Križnik, Laura in Lana 
Kladušek, Andraž in Filip Lotrič, Rok Lipuš, Julija Novak, Manca 
Orač, Jaka Prebil, Tilen Prah, Lev Petrenko, Rožle in Lara Plev-
nik, Leon in Lara Sodin, Neža Sovič, Ana Špes, Gal Štruklec, Anže 
Škorjanec, Nick Toplišek, Ivana Živkovič, Tevž Žnider in Žiga in 
Gašper Žgajner.

V nedeljo, 10. februarja 2019, so v Velenju potekale otroške pripra-
ve slovenske reprezentance. Bile so posebne, saj so na koncu tre-
ningov podelili slovenske grbe le tistim otrokom, ki so si jih pri-
borili s svojim delom in dobrimi rezultati v preteklosti. Sedaj je 
znano, da lahko na Balkanskem prvenstvu v karateju iz Karate 
kluba Kozjansko in Obsotelje sodelujejo/nastopajo štirje otroci, in 
sicer: Vinko Juraja, Filip Lotrič in Grega Zbil, ki bodo lahko nasto-
pali v katah. Luka Bele pa bo eden izmed redkih reprezentantov, 
ki bo lahko nastopil v obeh disciplinah, tako v katah kot športnih 
borbah. Balkansko prvenstvo bo potekalo v Banja Luki.
Z izjemno pri-
zadevnim delom 
skozi klubski kot 
tudi reprezentančni 
trenažni proces ter 
seveda dobrimi re-
zultati tekmovanj 
so si tako po izbo-
ru reprezentančnih 
trenerjev prislužili 
nastop na takšnem 
tekmovanju. Vsem 
čestitke za izbor. 
Verjamemo, da je 
to le dodatna moti-
vacija in spodbuda 
za naprej. Le s pra-
vim zbranim pris-
topom na treningih bodo dali rezultat in to pod budnim očesom 
predanih klubskih trenerjev.

Karate klub Kozjansko

ŠPORT

V Kozjem nastopilo rekordno število karateistov
Na drugo nedeljo v veselem decembru, 9. decembra 2018, so se 
v prekrasnem zimskem sončnem dnevu karateisti Kozjanskega in 
Obsotelja zbrali v Večnamenskem centru Kozje, kjer je potekalo že 
tradicionalno božično-prednovoletno klubsko tekmovanje »KOZ-
JANČEK 2018«.

To je bil izjemno poseben dan – poln nasmejanih obrazov, iskrenih 
otroških pogledov, joka, veselja … Dan, ko se je tekmovanja udele-
žilo rekordno število nastopajočih – kar štiriinpetdeset mladih na-
dobudnih tekmovalk in tekmovalcev, starih od 4 do 15 let starosti. 
Skupaj z gledalci se je v dvorani zbralo okoli dvesto ljudi. Množi-
čen podmladek Karate kluba Kozjansko in Obsotelje daje klubu 
posebno noto in širino, na kar smo vsi zelo ponosni. Tak potencial 
nam daje povratno informacijo, da smo klub tradicije, znanja, zau-
panja in časti na širšem območju Kozjanskega in Obsotelja.
Ker pa ni tekmovanja brez sodnikov, so to vlogo opravljali Eva Pe-
tauer, Janez Petauer, Pepi Kladušek in Zdravko Romih. Tekmovalci 
so lahko nastopali v kar petih disciplinah. Takšno tekmovanje je 
poleg tekmovanja tudi priložnost za srečanje, prijetno druženje 
članov, prijateljev, staršev, ljubiteljev, simpatizerjev karateja ter Ka-
rate kluba Kozjansko in Obsotelje. Ob tekmovanju je bilo poskr-
bljeno prav za vse. To je tako potekalo v sproščenem pozitivnem 
športnem duhu, z nasmejanimi obrazi vseh nastopajočih ter vseh 
ostalih prisotnih, ki so bili na strani gledalcev. Bilo je ogromno 
staršev, babic, dedkov in prijateljev. Vse nastopajoče pa je Miklavž 

Imamo tudi dva naj karateista-karateistko leta v Sloveniji

Organizatorji in tekmovalci 3.kola šolske medobčinske karate lige

Športna zveza Rogaška je Karate klub kozjansko proglasila za naj klub v občini

Tekmovalci izbrani v otroško reprezentanco Slovenije
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Tekmovalci izbrani v otroško reprezentanco Slovenije

Že trinajstič do spomenika tolarju
V Osredku pri Podsredi imajo spomenik, posvečen edini slovenski valuti, 
tolarju. Spomenik, ki so ga postavili na pobudo domačina Ivka Godler-
ja, v prvih dneh januarja obiščejo pohodniki pod taktirko Planinskega 
društva Brežice. Letošnji pohod je bil že trinajsti po vrsti, udeležilo se ga je 
okrog 140 pohodnikov, od blizu in daleč, ki so poleg tega, da so z obiskom 
spomenika počastili tolar, uživali še v čudovitih panoramskih razgledih in 
gostoljubnosti domačinov.

Obeležili četrt stoletja tradicionalnega 
Valentinovega pohajkovanja na Bohor 
Kar rodi ljubezen, je dobro. Ta lepa misel je zagotovo odzvanjala v srcih vseh, ki so se preteklo soboto podali na že 25. 
osvajanje kozjanskih vrhov v osrčju zimske narave, poznano pod imenom Valentinov pohod. Ravno iz ljubezni ter za 
njo sta se namreč pred leti iz Kozjega, preko Oslice, mimo Debelega vrha, do planinske koče na Bohorju prva podala 
člana PD Bohor Senovo Marija in Miro Krušič. Ljubezen je ostala in z leti pridno rasla ter že zdavnaj presegla lastne 
okvire. Seme, ki sta ga pred četrt stoletja »zasadila« zakonca Krušič, je vzklilo v bogato tradicijo Valentinovega pohoda 
Kozje–Bohor, ki vsako leto okoli praznika zaljubljencev, valentinovega, naznanja otvoritev nove planinske sezone, 
udeleži pa se ga lepo število pohodnikov, ki jih druži prepričanje, da ga ni lepšega načina, kako proslaviti prihod po-
mladi in prelep »zaljubljeni« praznik kot s sprehodom po planinskih poteh kozjanskih vrhov.

Smučarski izlet v Avstrijo
Športno društvo Podsreda, ki bo letos v mesecu maju pra-
znovalo 40 let obstoja in delovanja, je, kot veleva tradicija, 
pripravilo smučarski izlet za člane in podpornike društva. 
Prvo marčevsko soboto so tako izkoristili za dan smuke na 
odlično urejenem smučišču Katschberg v sosednji Avstriji. 
Na pot so se iz Podsrede podali že zgodaj zjutraj, a je vožnja 
do slabih 300 km oddaljenega smučišča v dobri družbi mi-
nila hitro. Na smučanje se je tokrat odpravilo 56 članov, ki so 
imeli poleg dobre družbe tudi odlično, sončno vreme in ure-
jene proge. Po celodnevni smuki so se ustavili še na večerji 
in se polni vtisov domov vrnili okrog polnoči. Po besedah 
predsednika društva Jerneja Jagriča pa se na smučarskem 
izletu zopet vidijo prihodnje leto, saj je smučarski dan s ŠD 
Podsreda postal tradicija, ki jo bodo negovali tudi v prihod-
nje.            OKo, foto: J. J.

Velika večina se nas še spominja tolarja, slo-
venske valute, ki se je poslovila leta 2007. Da 
ne bi povsem tonila v pozabo, je Ivko Godler 
iz Osredka podal pobudo o postavitvi spome-
nika tej naši edini slovenski valuti. Spomenik 
se je postavil na Velikem vrhu nad Osredkom, 
na 701 meter nadmorske višine, in treba se 
je kar malce potruditi, da ga dosežeš. Vse to 
pa ni bila ovira za 140 pohodnikov, ki so se 
letos pod tradicionalno taktirko Planinske-
ga društva Brežice odpravili na že trinajsti 
pohod do spomenika tolarju. Začelo se je na 
domačiji »očeta« spomenika Ivka Godlerja, 

ki je pohodnikom orisal pot, po kateri bodo 
hodili, še prej pa jim je predsednica društva 
Anica Hribar izrekla dobrodošlico in podala 
tehnične podatke o pohodu. Potem pa so ve-
selo krenili na pot do prve postojanke, doma 
krajanov na Osredku, kjer so jim gostoljubni 
domačini pripravili pogostitev, pozdravila pa 
sta jih županja Kozjega Milenca Krajnc in 
predsednik KS Osredek Jože Okrošek. Oba 
sta jim zaželela dobrodošlico, prijeten poho-
dniški dan in uživanje v čudovitih danostih 
narave, ki je v Občini Kozje še posebej čudo-
vita. Sledila je pot do spomenika na Velikem 

Pri spomeniku

vrhu. Tam je tradicionalno zadonela Zdravlji-
ca, glavni pevec pa je bil nihče drug kot ča-
stni občan Kozjega in nekdanji župan občine 
Dušan Andrej Kocman, ki se pohodov do 
spomenika tolarju redno udeležuje. Iz Malega 
vrha so se pohodniki odpravili do Preske in 
preko Pustega vrha nazaj na Osredek, kjer so 
člani Planinskega društva Brežice poskrbeli 
za topel obrok. Pohod je bil čudovit in ne-
pozaben in prav vsi so obljubili, da se vidijo 
prihodnje leto.

Z. I., foto: Marija Kračun

V spoštovanje te prelepe zgodbe in dolge tradicije, ki druži 
številne ljubitelje pohodništva in lepe kozjanske narave, se 
je tako tudi letos na valentinovo soboto, 16. februarja, iz 
Kozjega na Bohor v okviru tradicionalnega Valentinovega 
pohoda, v organizaciji PD Bohor Senovo in domačega 
Turističnega društva Kozje, odpravilo več kot dvesto 
pohodnikov. Spomin na prvi pohod zakoncev Krušič je 
bil ravno to leto še toliko bolj živ, saj je od prvega pohoda 
minilo že četrt stoletja, in temu primerna je bila tudi 
številčna udeležba pohodnikov, ki jih je to jutro narava 
nagradila s čudovitim sončnim vremenom in pomladnimi 
temperaturami. Startna točka je bila na trgu v Kozjem, 
kamor so pripeljali tudi organizirani avtobusi iz smeri 
Krškega in Senovega. Pohodniki so izmenjali prijazne 
besede s člani TD Kozje in PD Bohor Senovo, kjer so opravili 

Utrinek s pohoda

prijavo in poravnali startnino, domačini pa so jih opremili 
z medenimi srčki, ki so že vrsto let prepoznaven simbol 
valentinovega pohoda, prav tako pa so prejeli majhno 
malico, pohodniško darilce in kupon za postojanko na 
poti, kjer so se okrepčali s kuhanim vinom ali čajem, ekipa 
Planinskega društva Bohor Senovo pa je med pohodnike 

razdelila posebne izkaznice z žigom. Na samem cilju so 
bili pohodniki nagrajeni še z brezplačnim čajem, ki so ga z 
užitkom posrkali na sončni terasi koče na Bohorju, kjer se 
je zabavno druženje stopnjevalo, dokler ni nastopil čas za 
povratek v dolino, ki so se ga nekateri lotili peš, drugi pa so 
se poslužili brezplačnega avtobusnega prevoza.           (M. V.)
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Zaključen drugi šahovski cikel za Pokal Kozjega

V badmintonski ligi naslov še petič Kozjanom

Novi uspehi mladega šahista iz Kozjega 

Šahovska sekcija Kozje je v letu 2018 izpeljala drugi šahovski cikel za 
Pokal Kozjega. V četrtek, 27. decembra, je bil na sporedu zadnji, deveti 
turnir ter podelitev nagrad za najboljše. Turnirji so potekali v društve-
nem prostoru Večnamenskega centra Kozje enkrat mesečno z izjemo 
poletnih treh mesecev. Skupaj je bilo tako odigranih devet turnirjev, 
v skupni seštevek pa je štelo sedem najboljših rezultatov. Zadnjega 
turnirja se je udeležilo rekordno število šahistov – kar trideset, kar je 
največ izmed vseh osemnajstih turnirjev, kolikor so jih pod budnim 
očesom sodnika Marjana Drobneta izpeljali v minulih dveh letih. Po 
odigranih sedmih partijah se je zmage na zadnjem turnirju z maksi-

malnim izkupičkom veselil Ivan Gmajner iz Šahovskega kluba Triglav 
Krško, točko manj je na drugem mestu osvojil član ŠK Brežice Ivan 
Sušin, pet točk pa je bil na tretjem mestu izkupiček Ivana Lorenčaka iz 
ŠK Griže. Izmed članov domače sekcije je največ, štiri točke in pol, os-
vojil Jože Jazbinšek, kar je zadostovalo za sedmo mesto. Štiri točke sta 
osvojila Mišo Kolar in Jožko Rajgl ter osvojila deveto in enajsto mesto. 
Po turnirju je sledila še podelitev pokalov najboljšim skozi vse leto. 
Najprej so podelili medalje za najboljše kadete do petnajst let. Prvo 
mesto v tej kategoriji je osvojil Kristjan Kodrič Plevnik iz ŠK Triglav 
Krško, drugi je bil član domače šahovske sekcije Bor Gradišek in tretji 
še en član ŠK Krško Filip Radej. 
V absolutni kategoriji je Ivan Gmajner z zmago na zadnjem turnirju 
osvojil tudi zmago v skupnem seštevku. Drugo mesto skupno je osvojil 
Roman Rozman iz ŠD Pragersko-Gaj, tretji pa je bil Ivan Sušin. Izmed 
članov domače sekcije je tekmovanje najvišje končal Mišo Kolar, ki je 
osvojil odlično peto mesto izmed 47 tekmovalcev, kolikor jih je nasto-
pilo v celotnem ciklu. 
Veliko število skupnih udeležencev, še posebej pa res lepa udeležba na 
zaključnem turnirju sta dokaz, da se je cikel lepo prijel. V letu 2019 pa 
že poteka novi cikel – Pokal Kozjega 2019, v sklopu katerega so bili od-
igrani že trije turnirji. Na prvih dveh je zmagal vodja domače šahovske 
sekcije Marjan Drobne, na tretjem pa je bil najboljši Robert Pečnik iz 
Šahovskega kluba Brežice. 

(R. G.)

V soboto, 19. januarja, je v Šentjurju poteka-
lo letošnje regijsko prvenstvo v šahu za mla-
dince in mladinke v štirih starostnih katego-
rijah, do 8, 10, 12 in 14 let. V najštevilčnejši 

V peti sezoni Lige v badmintonu ABH Šport 
Kozjansko v organizaciji Športne zveze Kozje 
je sodelovalo šest ekip. Ker se ekipa Rogaške, 
ki je bila zadnji dve leti podprvak lige, letos ni 
odločila za nastop, je za absolutnega favorita 
veljala ekipa ŠD Kozje IST Avtodeli, ki je bila 
prvak lige prve štiri sezone. In status favori-
ta je tudi zanesljivo potrdila, kljub temu da 
je letos nastopala v precej pomlajeni zased-
bi. Poleg Blaža Hartla, ki je edini član ekipe 
vseh pet sezon, sta bila namreč v ekipi še dva 

Najboljši trije absolutno in do petnajst let

ja v Hostelu Kurent na Ptuju. V konkurenci 
osemnajstih mladih šahistov je nastopil od-
lično in iz sedmih partij zbral 5,5 točke, kar 
je bilo dovolj za skupno zmago na turnirju. 
Pol točke manj od zmagovalca Bora sta zbrala 
drugouvrščeni Kajetan Vaupot iz ŠK Slovenj 
Gradec in tretjeuvrščeni Oskar Bricelj Čelan 
iz ŠD Ptuj. 
V petek, 22. marca, pa se je Bor skupaj s pe-
timi sošolci udeležil še tretjega turnirja Do-
lenjske kadetske šahovske lige, ki je potekal v 
Krškem. Tudi tu se je odlično odrezal, saj je s 
pet in pol točkami osvojil končno tretje mes-
to v konkurenci 31 šahistov v kategoriji do 12 
let. S tem rezultatom se je v skupnem seštevku 
lige pomaknil na peto mesto z možnostjo, da 
ligo konča med prvimi tremi šahisti. 

(R. G.) 

Bor je zmagal na Mladinskem OP Ptuja

kategoriji fantov do 12 let sta se ga udeležila 
tudi dva mlada šahista iz Kozjega, Bor Gra-
dišek in Matevž Muškatevc. V konkurenci 
najboljših mladih šahistov iz celjske regije je 
odlično nastopil predvsem Bor, ki je zmagal 
pet izmed sedmih partij in tekmovanje kon-
čal kot regijski podprvak. Na drugem mestu 
je zaostal le za zmagovalcem, Vidom Koritni-
kom iz ŠK Šmarje pri Jelšah, tretje mesto pa 
je osvojil Filip Kotnik iz Celjskega ŠK. To je 
bil Borov tretji nastop na regijskih šahovskih 
prvenstvih in hkrati njegov najboljši, z njim 
pa si je priboril tudi nastop na državnem mla-
dinskem prvenstvu v šahu.
Za pripravo na državno prvenstvo se je ude-
ležil Odprtega prvenstva Ptuja za mladince 
do 15 let, ki je potekalo od 8. do 10. februar-

srednješolca – Dejan Zorenč in Leon Geršak. 
Zanesljivo so zmagali na vseh desetih tekmah 
in še petič osvojili naslov prvaka. Največji us-
peh je dosegla ekipa Tenis kluba Brestanice, 
ki je bila v prejšnjih letih nekako obsojena na 
nehvaležno četrto mesto. Letos pa je v postavi 
Tomaž Omerzel, Uroš Pavlič in Marko Kenig 
izgubila le proti prvakom in osvojila drugo 
mesto. Tretje mesto pa je letos osvojila ekipa 
Tenis kluba Kozje Dream team, ki sta jo ses-
tavljala Bojan Dobravc in Ivica Krošelj. (R. G.) Zmagovalna ekipa v badmintonu
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16. Božično-novoletni turnir pod streho

V ligi namiznega tenisa 
naslov prvaka ostal v 
NTK Rogaška

Tenis klub Kozje je v nedeljo, 16. decembra, organiziral tradicional-
ni, v letu 2018 že 16. Božično-novoletni turnir v namiznem tenisu. 
Tekmovanja v telovadnici Večnamenskega centra Kozje se je ude-
ležilo sedemnajst igralcev iz bližnje in daljne okolice. Razdeljeni 
so bili v dve starostni kategoriji, do 50 in nad 50 let. Manj igralcev 
je nastopilo do 50 let, kjer jih je bilo pet in so se pomerili vsak z 
vsakim. S štirimi zanesljivimi zmagami je prvak kategorije postal 
Gregor Baškovč iz NTK Dobova. Gregorju je to bila po letu 2008 
druga zmaga na turnirju v Kozjem. Na drugo mesto se je uvrstil 
stalni udeleženec turnirjev v Kozjem, slovenski reprezentant med 
invalidi Primož Kancler, ki v Ligi namiznega tenisa Kozjansko 
zastopa ŠD Sladka Gora, tretji pa je bil še en član istega društva 
Boštjan Vertelj. 

V petnajsti sezoni Lige namiznega tenisa Senčniki Border Kozjan-
sko je sodelovalo dvanajst ekip, ki so bile v prvem delu razdeljene 
v dve skupini, v drugem delu pa so prve tri ekipe iz vsake skupine 
tvorile prvo ligo, preostale pa drugo ligo. V 1. ligi sta se na derbiju 
zadnjega kroga pomerili letos še neporaženi ekipi NTK Rogaška 
in Sedlarjevo KTI Elektronika. Prepričljivo boljša je bila ekipa iz 
Rogaške Slatine, ki je tako obranila naslov prvaka. To je njen tretji 
zaporedni naslov, skupaj pa je ekipa iz Rogaške Slatine prvak pos-

Najboljši do 50 let

V starejši kategoriji je nastopilo dvanajst igralcev, ki so bili najprej 
razdeljeni v dve skupini, nato pa so se po trije najboljši iz vsake 
skupine pomerili za pokale, ostali pa za medalje tolažilnega turnir-
ja. Že tretjo zmago v Kozjem si je priigral Boris Škoberne iz Celja, 
ki je tu zmagal že v letih 2010 in 2012. Na drugo mesto se je uvrstil 
vodja namiznoteniške sekcije pri TK Kozje Ervin Perčič, tretji je 
bil Edi Ravnjak iz Slovenskih Konjic in četrti Stanko Žgajner iz 
Rogaške Slatine. V tolažilnem turnirju je zmagal član ŠD Polje Jan-
ko Štefančič. 
Za zaključek so organizatorji pripravili še turnir dvojic. Zmagala 
je dvojica na invalidskih vozičkih, Primož Kancler in Edi Ravnjak. 
Drugo mesto je osvojila dvojica Gregor Baškovč in Stanko Žgajner, 
tretje pa dvojica Boris Škoberne in Zvonko Valenčak.            (R. G.)

tala že petič. Igralci iz Sedlarjevega so osvojili drugo mesto, tretje 
mesto pa je pripadlo ekipi ŠD Sladka Gora. Tudi v drugi ligi je o 
naslovu prvaka odločala zadnja tekma med ekipama Bar Frankinja 
iz Polja ob Sotli in ADIN AS Strašek iz Lemberga. Igralcem eki-
pe Bar Frankinja bi za končno zmago v ligi zadoščala kakršnakoli 
zmaga, če bi tesno zmagala ekipa ADIN AS Strašek, bi prvak druge 
lige postala ekipa ŠD Kozje ABH Šport, visoka zmaga ekipe ADIN 
AS Strašek pa bi zanjo pomenila naslov prvaka druge lige. In to jim 
je tudi uspelo, na drugem mestu so ostali igralci iz Kozjega, ekipa 
iz Polja ob Sotli pa je osvojila končno tretje mesto. 
Tudi petnajsta sezona Lige namiznega tenisa Senčniki Border 
Kozjansko se je zaključila s tradicionalnim turnirjem posame-
znikov, igralcev lige. V nedeljo, 3. marca, se je v športni dvorani 
Večnamenskega centra Kozje zbralo šestnajst tekmovalcev, ki so se 
najprej pomerili v štirih skupinah, nato pa sta se prva dva iz vsake 
skupine uvrstila v četrtfinale, preostala dva pa v tolažilni turnir. 
Po odigranih četrtfinalnih in polfinalnih dvobojih sta se v finale 
uvrstila Miran Filipančič, ki je bil zmagovalec zaključnega turnirja 
že petkrat, in Damir Škerl, ki se ga je sploh prvič udeležil. V fina-
lu je bil zanesljivo boljši Damir, ki je v ligi nastopal za ekipo ŠD 
Kozje ABH šport, Miran je tokrat osvojil drugo mesto, tretji pa je 
bil Miranov soigralec iz ekipe Sedlarjevo KTI elektronika Zvonko 
Valenčak. V tolažilnem turnirju je zmagal Janko Štefančič iz ekipe 
Bar Frankinja, drugi je bil Dušan Ferlič iz ekipe TK Kozje Senčni-
ki Border, tretji pa Stanko Žgajner iz ekipe Mizarstvo Žgajner. Za 
konec so vsi udeleženci odigrali še turnir izžrebanih dvojic, ki sta 
ga dobila Vlado Antolič in Stanko Žgajner, na drugo mesto sta se 
uvrstila Ervin Perčič in Janko Štefančič, tretja pa sta bila Damir 
Škerl in Henrik Brglez. 

(R. G.)

Najboljši nad 50 let

Zmagovalci Rogaška in drugouvrščeni Sedlarjevo
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KRIŽANKA

SPONZOR NAGRADNE KRIŽANKE je KMETIJA GORJUP, Zdole 45, Kozje.
Za sodelovanje v žrebanju morate rešiti geslo na osenčenih poljih ter ga, napisanega na dopisnici ali v ovojnici, poslati na naslov: 
Občina Kozje, Zmajev glas, Kozje 37, 3260 Kozje, do 20. maja 2019. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrade: izdelki 
v vrednosti 10 evrov.

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE IZ 87. ŠTEVILKE: Med pravilnimi rešitvami (ŽGANJE IZ ROŽC) je uredniški odbor izžrebal tri 
nagrajence, in sicer: 4 steklenice po 2 dcl žgane pijače po izbiri: Erna Novak, Borštnikova 118, Maribor; 3 steklenice po 2 dcl žgane 
pijače po izbiri: Uroš Šmajdek Podsreda 68, Podsreda; 2 steklenici po 2 dcl žgane pijače po izbiri: Marija Zajc, Kozje 144, Kozje. 
Nagrade prispeva Kmetija Kozole, Rožce pri Podsredi.

AVTOR
ROMAN

GRADIŠEK

AVTOR
ROMAN

GRADIŠEK

AVTOR
ROMAN

GRADIŠEK

Nadalje-

vanje

gesla

ZABOJ
ZA

TOVOR

STANJE
BREZ

ŽIVLJENJA

JAZ
(LATIN.)

SIMBOL
ZA TELUR

ŽENSKA, KI
DELUJE

PODTALNO

100

JAREM
(NAREČNO)

ERJAVEC
GORAZD

OBLAK
VATROSLAV

TENKA MOR-
SKA ŽIVAL

DEDEK
PRIMORSKO

OZKA
GLOBEL

OBLAK
ROBERT

POKUŠE-
VALEC
ŽIVIL

NIGERIJSKA
ATLETINJA

ANGELA
Zmajev

glas

MADŽARSKI
ŠAHIST
ANDRAS

ZDRAVNIK
ZA KOŽNE
BOLEZNI

VITORIO
GASSMAN

OSTERC
UROŠ

GRŠKA
ČRKA

DEL
MOLEKULE

TANTAL

VRTNA
HIŠICA

GRMIČEVJE
Z UŽITNIMI
 PLODOVI

LJUDSKA
REPUBLIKA

MORSKI
ZATOK

KURČA-
TOVIJ

JADRANSKI
OTOK

KRATKOREPA
OPICA

OČKA

IZRAELSKI
POLITIK

IRIDIJ

BALTSKA
DRŽAVA

SKANDINAV.
MOŠKO

IME

AVTOBUSNA
POSTAJA

KURT
EISNER

MAGNEZIJ

SKLADATELJ
IPAVEC

GROBO
SUKNO

DEL
KONJSKE
OPREME

OČE
KOSTELIĆ

GOST NA
OHCETI

VRBOV
GRM

VELIKA
ODALJENOST

JAPONSKO
MESTO

KOBIL-
LARNA

CENTER
MESTA

ZABEL
ERIK

ITALIJAN.
PISATELJ

UGO

SARAJEVO

IGOR
OMERZA

SUZUKIJEV
AVTO

TRAVNIŠKA
RASTLINA

IGOR
KULIK

ODVET-
NIŠTVO

SLOVENSKI
NOGOMETAŠ

MILENKO

LJUBLJANA

PRIZORIŠČE

PRITRDITEV

ALUMINIJ

KRAJ
IZLITJA

SREDIŠČE
VRTENJA

REKA V
ARIZONI



51

POROČILO PP ŠMARJE PRI JELŠAH
Opozorilo glede vlomov v stanovanjske hiše 
Vlomi v stanovanjske hiše so v zadnjem obdobju v upadu, 
ni pa odveč ponovno opozorilo, da lahko sami storimo naj-
več za preprečevanje vlomov. Ob odhodu od doma vedno 
zapirajte okna, zaklenite vrata, ključev ne puščajte pod pred-
pražniki, cvetličnimi lonci ali na okenskih policah. Osvetlite si 
zunanjost objekta, med krajšo odsotnostjo pustite prižgano 
luč v objektu, vgradite si kakovostno alarmno napravo s pre-
nosom signala na vaš mobilni telefon, ali najemite službo, 
ki izvaja varovanje, doma ne hranite večje vsote gotovine, 
zlatnine ne puščajte na vidnih mestih, ne puščajte torbic, de-
narnic, ključev avtomobilov ali drugih vrednejših predmetov 
na omaricah v predsobi ali v oblačilih na obešalnikih 

Motoristi in kolesarji na cestah 
Ponovno se začenja sezona za voznike enoslednih vozil (moto-
riste in kolesarje), zato posebej motoriste opozarjamo, da hit-
rost vožnje vedno prilagajajo prometnim razmeram in omejit-
vam hitrosti. Pri vožnji skozi ovinek vozite na primerni razdalji 
od ločilne črte in vedno uporabljajte motoristično čelado. Ne 
vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali 
ste utrujeni. Vedno imejte prižgane luči, da vas drugi udele-
ženci ne spregledajo. Upoštevajte pravila vožnje v motoristični 
koloni. Pred začetkom prehitevanja se vedno prepričajte, ali 
vas je voznik prehitevanega vozila opazil. V prometu izkazujte 
prometno kulturo obnašanja, do drugih ravnajte tako, kot si 
želite, da bi oni ravnali do vas. Vozniki in potniki enoslednih 
vozil so, poleg pešcev, daleč najbolj ogroženi udeleženci ce-
stnega prometa in se tako rekoč vsaka tovrstna prometna ne-
zgoda lahko konča z najhujšimi posledicami.

ZAPOSLOVANJE V POLICIJI
Policija se zadnja leta srečuje z nenehnim zmanjševanjem 
števila prijavljenih kandidatov za policiste, kandidatov za 
nadzornike državne meje ter kandidatov za pomožne policis-
te. Zaradi tega policija vsako leto objavi javne objave za več 
uradniških mest – policist RS in policist nadzornik državne 
meje. Vsak kandidat mora za sklenitev delovnega razmerja 
v policiji poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja sistem 
javnih uslužbencev, izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja 

strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja 
splošna izobrazba,

- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali 
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega deja-
nja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,

- da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi nak-
lepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti,

- da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 
Evropski uniji,

- da je bil varnostno preverjen,
- da nima dvojnega državljanstva,
- da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo,
- veljavno vozniško dovoljenje B – kategorije, 
- da ima ustrezne psihofizične sposobnosti.
Trenutno je razpisan javni razpis za kandidate za pomožne 
policiste. Več o zaposlitvi v policiji najdete na spletni strani 
www.policija.si

 Vodja policijskega okoliša
Dušan JURGEC

POROČILO PP ŠMARJE

Pisali smo pred desetletjem
Marca 2009 je izšla 46. številka glasila Zma-
jev glas. Na naslovnici je Franc Grobelšek 
objavil fotografijo ruševin gradu na Bre-
diču, ki so bile takrat še težko dostopne. Z 
lanskoletno ureditvijo pešpoti pa so posta-
le zanimiva sprehajalna točka za krajane in 
obiskovalce.
Mesto pod drobnogledom smo namenili 
tridesetletnici Moškega pevskega zbora, ki 
jo je zbor praznoval konec leta 2008. 
V rubriki iz občinskega urada smo pisali 
o spremembi izvajanja dežurne službe, ki 
je tedaj močno burila duhove. Predstavili 
smo projekt izgradnje kanalizacije in čistil-
ne naprave v Kozjem, v tistem času pa so se 
tudi odstranili kontejnerji in uredil ekolo-
ški otok za oddajo komunalnih odpadkov.
Iz Kozjanskega parka so pisali o skrbi za 
žabce in žabonke, ki je stalnica tudi po de-
setih letih.
Marjan Marinšek je predstavljal fotografije 
trških hiš, ki jih ni več, gostil pa je tudi dva 

čitalniška večera. Gost prvega je bil gastro-
nom Janez Bogataj, na drugem so bili gostje 
pisateljica Mimi Malenšek, pesnik Ivan Mi-
natti in pesnica Lojzka Špacapan. 
Na šolskih straneh smo pisali o projektu 
Pasavček v Vrtcu Zmajček in o otroškem 
parlamentu ter zimski šoli v naravi na obeh 
osnovnih šolah. 
Seveda se je tudi pred desetimi leti v naših 
krajih dogajalo še veliko drugega: koncerta 
v cerkvi v Zagorju in na Bučah, žegnanje 
konj, božično-novoletna tržnica ter silve-
strovanje na prostem v Kozjem, pa razstava 
jaslic, izdelava adventnih venčkov in pust-
na povorka, v Lesičnem je cvetela drnula, 
malo hišo na Pilštanju pa je obiskala žena 
ameriškega veleposlanika.   
Na športnih straneh smo pisali o kar teh 
pohodih: novoletnem in valentinovem na 
Bohor ter k spomeniku tolarju, na Božič-
no-novoletnem turnirju v namiznem teni-
su so imeli največ uspeha igralci iz Dobo-

ve, ligo namiznega tenisa je osvojila ekipa 
s Ponikve, v veteranski košarkarski ligi pa 
so naslov prvaka osvojili košarkarji iz Šen-
tjurja. 

Roman Gradišek
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