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UVODNIK

UREDNIKOV STOLPEC

Tudi letošnje poletje že kaže svoj manj prijazen obraz. Moč-
ne nevihte, toča, ruvanje dreves, poplave in še kaj je priza-
delo številne kraje v Sloveniji in drugje. Naši kraji so jo do 
zdaj, ko pišem ta uvodnik, še kar dobro odnesli in upam, 
da bo tako tudi ostalo. Pa saj smo v preteklih letih že dobili 
pošten delež posledic podnebnih sprememb. 
Kaj vam tokrat prinašamo v poletno branje? Mesto pod 
drobnogledom smo tudi v letošnji poletni številki namenili 
svečani seji ob občinskem prazniku in občinskim nagrajen-
cem. Občinski praznik so ponovno spremljale številne prire-
ditve, med katerimi ne moremo mimo zdaj že tradicionalne 
»Koza, zmaj in še kaj«. Seveda pa je praznik spremljala še 
kopica drugih kulturnih, športnih in zabavnih prireditev. 
Številne med njimi imajo že dolgo tradicijo, kar se dobro 
opazi tudi v rubriki »Pisali smo pred desetletjem«. 
Seveda pa je v poletni številki prostor namenjen tudi za-
ključku šolskega leta na obeh naših šolah, kjer so lahko up-
ravičeno ponosni na dosežke svojih učencev. Kljub majhne-
mu številu učencev le-ti s svojimi uspehi kažejo zelo visoko 
znanje. Zasluga za to pa gre zagotovo prizadevnim učite-
ljem mentorjem, pa tudi lokalni skupnosti, ki skrbi, da so 
pogoji za delo na šolah res kakovostni. 

Naj vam zaželim še lep preostanek poletja. Upam, da si vsi 
skupaj naberemo novih moči in elana, da bomo kos novim 
izzivom, ki so še pred nami.

Roman Gradišek, odgovorni urednik 

NASLOVNICA

Trenutek pričakovanja prvih kolesarjev dirke po 
Sloveniji, ki so se 19. junija peljali skozi Kozje.

Franc Grobelšek
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UVODNIK

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Na gradu Podsreda 
želimo vzpostaviti na-
stanitvene kapacitete. 
V ta namen so izdela-
ni projekti za opremo 
apartmajskih sob s 16 
ležišči. V danem tre-
nutku pripravljamo 
vse potrebno za razpis 
za izbor izvajalca del. 
Za dosego enakomer-
nega razvoja turizma 
pa smo sprejeli skupno 
Strategijo razvoja Tu-
rizma Podčetrtek, Bi-
strica ob Sotli in Kozje. 
Za pridobitev novih investitorjev v poslovno obrtno cono 
poleg oglaševanja vodimo številne aktivnosti in ukrepe. 
Tako smo med drugim sprejeli Odlok o oprostitvi plačila 
komunalnega prispevka v višini 70 odstotkov. 
V pripravi so številni projekti na področju ureditve držav-
nih cest, kolesarskih poti, vodooskrbe, športa, požarne 
varnosti, predšolske vzgoje … In verjamem, da bodo ti 
projekti predmet realizacije prihodnjega oz. prihodnjih 
let. 
Za nami je še eno šolsko leto, v katerem so naši učenci, 
dijaki in študentje posegali po novih znanjih in dosegali 
številne lepe rezultate na različnih področjih in tekmova-
njih. Za vse to vam iskreno čestitam in se veselim vaših 
uspehov. 
Med počitnicami in dopusti si privoščite čim več spro-
stitve, ustvarjalnih aktivnosti in zabave. Napolnite svoje 
baterije, predvsem tiste, ki se polnijo brez električnih pol-
nilcev in vtičnic. Uživajte počitnice in dopust v družbi dru-
žine in prijateljev in bodite vključeni v skupnost ter dajte 
svoj kamenček v mozaik bogatega družabnega utripa 
občine. 

Milenca Krajnc
županja

Spet je čas, da napišem nekaj stavkov v uvodnik našega 
časopisa. Po glavi mi rojijo številne misli, ki bi vam jih rada 
sporočila. Kako in kje začeti, kaj vse napisati? Da ne pišem 
o problemih, ki jih svet ne zna rešiti, na drugi strani pa ne 
želim olepševati resničnosti. Pisanje uvodnika ni prav lah-
ka naloga, a čutim obvezo, da vas sproti obveščam o tem, 
kaj se dogaja v občini, da vas seznanjam z dosežki, pa 
tudi o problematikah, s katerimi se soočamo. 
Zagotovo boste veliko lepih zgodb in informacij deležni 
v tokratnem izvodu lokalnega časopisa. Prva polovica 
leta je izredno hitro minila, tudi zaradi izvajanja številnih 
investicij in priprave projektnih dokumentacij in sprejetja 
različnih strategij.
Poleg številnih investicij, ki so se izvajale v letošnji pomla-
di in zgodnjem poletju, bomo začeli z izvedbo rekonstruk-
cij občinskih cest na območjih Lesično–Pilštanj, Potoke–
Gubno in Osredek–Kerinov križ. Prav tako so se začela 
pripravljalna dela in gradnja krožišča pri Poslovno obrtni 
coni. Direkcija RS za ceste je z izvajalcem del v fazi pod-
pisa pogodbe za rekonstrukcijo ceste Podsreda–Kozje v 
dolžini tri kilometre, ki se bo izvajala v letošnjem letu. V 
teku je tudi medregijski projekt Ureditev državne kolesar-
ske povezave Podsreda–Koprivnica–Senovo, v tem času 
od lastnikov zemljišč intenzivno pridobivamo pogodbe o 
ustanovitvi služnosti. 
Sprejeli smo celostno prometno strategijo Občine Koz-
je, saj je skrb za urejeno okolje in promet pomembna 
vrednota naše občine. Skozi proces izdelave tega strate-
škega dokumenta je bilo preko javnih razprav in delavnic 
zaznanih veliko že znanih in tudi nekaj novih izzivov, ki 
jih bomo z različnimi ukrepi skušali skupaj z občani in la-
stniki zemljišč na tem območju postopno rešiti. Zagotovo 
pa je to eden izmed pomembnih dokumentov in je pred-
pogoj za pridobivanje državnih in evropskih sredstev na 
različnih razpisih.
Veliko pozornosti namenjamo tudi razvoju turizma in 
promociji svojih naravnih in kulturnih znamenitosti ter 
lokalnih ponudnikov. V ta namen smo na gradu Podsre-
da vzpostavili turističnoinformacijsko točko z zaposle-
nim turističnim informatorjem. Projekt izvajamo ob pod-
pori Kozjanskega parka in v sodelovanju s TIC Podčetrtek. 

Beseda županje
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Slavnostna seja občine Kozje je priložnost 
za pogled nazaj in pregled postorjenega 
dela. Hkrati je tudi priložnost, da se iz mi-
nulih dosežkov tkejo novi načrti, prilož-
nosti in možnosti. Je pa praznovanje tudi 
čas, ko v svojo sredo povabimo prijatelje, 
ljudi in institucije, s katerimi sodelujemo, 
se povezujemo ter soustvarjamo. In prav 
udeležba številnih občanov in povabljenih 
gostov na slavnostni seji občine Kozje je 
bila pokazatelj, da v občini delajo dobro, 
se ne zapirajo, ampak ravno nasprotno, us-
pešno in v korist očine ter svojih občanov 
se povezujejo in iščejo priložnosti za še 
večji in hitrejši razvoj. Na vse postorjeno 
v letu med obema praznikoma je ponos-
na prva dama občine, županja Milenca 
Krajnc, ki je v svojem nagovoru na slav-
nostni seji najprej izrazila zahvalo vsem, 
ki so si vzeli čas, da so lahko praznovali 
skupaj, ter s svojo prisotnostjo pokazali 
spoštljiv odnos do njihove občine in nji-
hovega dela. Izpostavila je, da so dandanes 
manjše skupnosti in predvsem občine tis-
te, ki se zavzamejo za razvoj skupnosti, ker 
lahko storijo ogromno za posameznika in 
nas vse. »Ponosna sem na to, da lahko so-
ustvarjam skupaj z vami in da imamo kaj 
praznovati,« je z zanosom dejala kozjan-
ska županja in se v nadaljevanju spreho-

POD DROBNOGLEDOM

Na gradu Podreda slovesno ob 
občinskem prazniku

Na svečani seji so nastopili učenci OŠ Kozje

Na gradu Podsreda so na slavnostni seji ob prazniku občine Kozje podelili 
letošnje občinske nagrade in se sprehodili po minulem letu ter predstavili 
investicije in dosežke, ki so zaznamovali leto med obema praznikoma in 
zaradi katerih so se lahko ob občinskem prazniku še bolj veselili, saj so 
pomembno vplivali na večjo kakovost življenja v občini in na njen razvoj. 
Za promocijo občine in za ljudi v njej so pomembni tudi letošnji nagrajen-
ci, ki so vsak na svoj način s svojim delom opozorili, da so občani z veliko 
začetnico.

dila skozi leto med lanskim in letošnjim 
praznikom. Ob vsem, kar je povedala žu-
panja Kozjega, so lahko tamkajšnji občani 
več kot ponosni in zadovoljni, še posebej 
pomembno pa je dejstvo, da poleg mate-
rialnega gradijo tudi skupnost ponosnih 
in razumnih ljudi, takih širokih v dejanjih 
ter pogledih in majhnih v nevoščljivosti, 
nagajanju in kritiziranju. Čestitala je tudi 
vsem letošnjim nagrajencem, ki so vsak na 
svoj način dodali svoj del v mozaik uspeš-
ne zgodbe občine Kozje in v njih prepoz-
nali nosilce pozitivnega, srčnega, boljšega. 

Najbolj slovesen del seje je bila podelitev 
priznanj. Povezovalka prireditve Polona 
Zakošek je k podelitvi povabila županjo 
Milenco Krajnc in predsednika komisije 
za priznanja, volitve in imenovanja Fran-
ca Žlendra. Prva denarna nagrad je roma-
la v roke Športnemu društvu Podsreda, v 
imenu katerega ga je sprejel predsednik 
društva Jernej Jagrič. Drugo denarno 
nagrado je prejelo Prostovoljno gasilsko 
društvo Lesično – Pilštanj - Zagorje, ki 
v letošnjem letu praznuje 90 let delovanja. 
Bronasti grb je prejel izjemno vsestransko 
nadarjen osnovnošolec Brest Lenarčič, ki 
posega po najvišjih državnih in medna-
rodnih priznanjih iz astronomije, logike, 
fizike, matematike in je izjemno uspešen 
na mnogih področjih, tudi glasbenem. 
Srebrni grb občine je prejela prostovoljka 
in humanitarka Mirjana (Marjana) Plak, 
nekdanja predsednica Krajevne organiza-
cije Rdečega križa Kozje. Vsi nagrajenci 
so bili deležni velikega aplavza, v imenu 
nagrajencev se je z igranjem po črno-belih 
klavirskih tipkah zahvalil Brest Lenarčič, 
ki je zaigral tudi svojo avtorsko skladbo.

Ob prazniku občine Kozje je zbrane nago-
voril tudi minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je 
poudaril, da vedno rad prihaja v to obči-
no, na katero ga vežejo marsikateri spomi-
ni, tudi ta, da je prav v tej občini v okvi-
ru Kmetijskega kombinata Šmarje pričel 

svojo poslovno pot. Počivalšek je vesel, da 
se občina Kozje razvija tudi na področju 
gospodarstva in da bo glede na trenutne 
gospodarske trende v države imela za go-
spodarski razvoj še več možnosti in pri-
ložnosti. Poudaril je, da se bodo tudi na 
ravni države trudili, da skupaj z lokalno 
skupnostjo ustvarijo nova delovna mesta, 
največji potencial pa Počivalšek vidi v ra-
zvoju turizma. 

Da znajo v občini Kozje dobro delati in 
sodelovati, je izpostavil tudi župan občine 
Podčetrtek, Peter Misja, ki je zbrane nago-
voril v imenu vseh prisotnih županov. Da 
je občina Kozje na pravi poti, se kaže že 
nekaj let, in tudi zadnje leto ni bilo izjema, 
je dejal Misja ter nadaljeval, da so veseli, 
da se je veliko postorilo, da dobro sode-
lujejo in da postajajo prepoznavni tudi po 
svoji urejenosti. Vesel je, da so slednje pre-
poznali tudi pri Turistični zvezi Slovenije, 
ki jo je do nedavnega vodil, saj so prav va-
sici Zagorje podelili priznanje za urejenost 
in gostoljubnost.

Slavnostno sejo so s kulturnim progra-
mom polepšali učenci OŠ Kozje, besedne 
niti pa je pletla Polona Zakošek, ki je v ve-
znem besedilu predstavila vasico Zagorje, 
ki je bila v lanskem letu razglašena kot eno 
najbolj urejenih in gostoljubnih vaških je-
der v Sloveniji.

Po uradnem delu se je druženje nadalje-
valo v spodnjih grajskih prostorih, kjer so 
domačini iz Podsrede pripravili pravo ku-
linarično razvajanje z dobrotami, pridela-
nimi na svojih domačih kmetijah. 

Okusno in pohvale vredno! 

Zdenka Ivačič

Županja je spregovorila o narejenem 
v lanskem letu
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 IZ OBČINSKE UPRAVE

Nagrajenci ob občinskem 
prazniku Občine Kozje

Občina Kozje je 15. aprila praznovala svoj občinski praznik, 18. aprila pa 
so na slavnostni seji Občine Kozje, ki je potekala na gradu Podsreda, pode-
lili priznanja in nagrade občine za leto 2019. Podeljeni sta bili dve denarni 
nagradi; prvo je prejelo Športno društvo Podsreda, ki letos praznuje 40 
let delovanja, drugo denarno nagrado pa je prejelo Prostovoljno gasilsko 
društvo Lesično Pilštanj Zagorje, katerega začetki delovanja segajo v dav-
no leto 1929. Podelili so še bronasti grbe Občine Kozje, ki ga je prejel izjem-
ni učenec OŠ Kozje Brest Lenarčič, srebrni grb pa so podelili Mirjani Plak 
za njen izredni čut do sočloveka in prepoznavanje stisk pomoči potrebnih.

DENARNA NAGRADA: 
ŠPORTNO DRUŠTVO PODSREDA
ŠD Podsreda v letošnjem letu praznuje 40 
let obstoja. Društvo skozi ves ta čas združu-
je široko starostno paleto ljubiteljev športa 
iz krajevne skupnosti Podsreda in dobro 
sodeluje z okolico. Člani društva so posebej 
aktivni na področju malega nogometa, saj 
sodelujejo v različnih ligah v dvorani in na 
prostem ter organizirajo lepo obiskan veli-
konočni turnir, s katerim odprejo sezono 
na zunanjih igriščih. Vrsto let že sodelujejo 
pri Prazniku kozjanskega jabolka: pripravi-
jo tek na grad in turnir v malem nogometu 
za mladino in veterane. Veteranska sekcija 
je aktivna tudi v velikem nogometu, saj or-
ganizirajo prijateljske tekme. Člani društva 
so aktivni tudi v drugih panogah, kot so 
smučanje, kolesarstvo in pohodništvo, prav 
poseben poudarek pa v zadnjih letih name-
njajo igranju badmintona. V Podsredi ima-
jo za vadbo urejene športne površine, za 
katere kot uporabniki vzorno skrbijo.
V spodbudo, da bi ohranili športni zanos in 
še naprej skrbeli za večgeneracijska športna 
druženja, je Občinski svet Občine Kozje 
Športnemu društvu Podsreda podelil de-
narno nagrado. 

DENARNA NAGRADA: 
PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO LESIČNO - PILŠTANJ - 
ZAGORJE
PGD Lesično - Pilštanj - Zagorje ima za-
četek delovanja v davnem letu 1929. Že 
devetdeset let je zelo povezano s krajem in 
prebivalci, saj prostovoljci tega društva nese-
bično pomagajo ljudem v stiskah, predvsem 
ob naravnih nesrečah, kot so poplava, požar 
in suša. Poleg opravljanja te primarne na-
loge, ki zahteva tudi ustrezno opremljenost 
enot, so nepogrešljivi člen pri soustvarjanju 
dogajanja v krajevnih skupnostih Lesično in 
Zagorje ter pri zagotavljanju varnosti na raz-
ličnih prireditvah v lokalni skupnosti. Dru-
štvo zadnja desetletja veliko časa nameni 
delu z mladimi in za priprave ekip na razna 
tekmovanja. Število tekmovalnih desetin iz 

leta v leto narašča, rezultati dela pa so vidni 
po številnih pokalih in priznanjih, pridoblje-
nih tako na ravni Gasilske zveze Šmarje pri 
Jelšah kot tudi na republiški ravni. Vodstvo 
društva se zaveda, da je uspešnost njihove 
dejavnosti odvisna od znanja posameznikov, 
zato ob prizadevanju za čim več usposob-
ljenega kadra skrbi za redno izobraževanje 
članov in članic.
V zahvalo za dosedanje delo in kot spod-
budo za nadaljevanje zastavljenih ciljev je 
Občinski svet Občine Kozje Prostovoljne-
mu gasilskemu društvu Lesično - Pilštanj 
- Zagorje podelil denarno nagrado.

BRONASTI GRB: BREST LENARČIČ
Brest Lenarčič je učenec Osnovne šole 
Kozje. V zadnjih letih je dosegel vrsto iz-
jemnih rezultatov na različnih tekmovanjih 
iz znanja. Tako je v minulem šolskem letu 
2017/2018 dosegel sedem zlatih priznanj na 
tekmovanjih iz logike, prostorske predsta-
vljivosti, razvedrilne matematike, astrono-
mije, geografije, matematike in vesele šole. 
Na tekmovanjih iz astronomije in mate-
matike je postal državni prvak, udeležil se 
je tudi 25. Sanktpeterburške astronomske 
olimpijade in osvojil bronasto medaljo. V 
letošnjem šolskem letu niza nove uspehe. 
Na 26. Sanktpeterburški astronomski olim-
pijadi je požlahtnil medaljo in domov pri-

nesel srebro. Štirikrat je spet postal državni 
prvak, in sicer v logiki, astronomiji, mate-
matiki in fiziki. Na tekmovanju iz biologije 
je zasedel drugo mesto v državi. Prejel pa 
je tudi zlato priznanje iz znanja kemije in 
programiranja v jeziku Python. Brest je 
tudi član štiričlanske šolske ekipe, ki je dve 
leti zapored postala regijski prvak na tek-
movanju Prvaki znanja, letos pa je osvojila 
končno 4. mesto v državi. Prav tako je bil 
član šolske ekipe, ki je postala zmagovalec 
področnega tekmovanja Male sive celice. 
Brest Lenarčič je z doseganjem izjemnih re-
zultatov na tekmovanjih iz znanj velik pro-
motor Občine Kozje, zato mu je Občinski 
svet Občine Kozje v zahvalo in v spodbudo 
za nadaljnje delo podelil letošnji bronasti 
grb Občine Kozje.

SREBRNI GRB: MIRJANA PLAK
Mirjana Plak, ko je bolj prepoznavna po 
imenu Marjana, je bila dolgoletna pred-
sednica Krajevne organizacije Rdečega 
križa Kozje. Kljub temu da v naših krajih 
ne živi že od nekdaj, je z izrednim čutom 
za sočloveka in prepoznavanje stisk tistih, 
ki so potrebovali pomoč, znala pristopiti 
in pričarati občutek, da niso sami. Z dob-
ro voljo, pozitivno energijo in srčnostjo je 
posameznikom vlivala moč in upanje na 
izboljšanje razmer ter jim z aktivnim iska-
njem rešitev nemalokrat pomagala stopiti 
na svetlo stran življenja. Njena iskrena skrb 
za sočloveka se je pokazala tudi po tem, ko 
je predsedovanje Krajevne organizacije RK 
že predala naslednici. Na svojo lastno po-
budo je namreč organizirala širšo, medijsko 
odmevno akcijo zbiranja sredstev in s tem 
za sokrajana, ki je zaradi usodnega padca 
že več let na invalidskem vozičku, realizira-
la nabavo električnega vozička, ki mu omo-
goča večjo samostojnost. 
Mirjana Plak je primer nesebičnega razda-
janja za dobrobit sočloveka, zato ji je Ob-
činski svet Občine Kozje v zahvalo in kot 
znak spoštovanja podelil letošnji srebrni 
grb občine Kozje.  

Letošnji nagrajenci
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sredice krožišča z lokalno posebnostjo, po kateri je naselje Kozje po-
znano. Projektne ideje so na občini zbirali do konca meseca junija 
2019, komisija pa bo v nadaljevanju izbrala najustreznejšo, ki bo služi-
la kot podlaga za celostno ureditev krožišča.

Daniel Čoklc

IZ OBČINSKE UPRAVE

Izgradnja krožišča v naselju Kozje pri 
poslovno-obrtni coni
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Občina Kozje sta z 
izvajalcem del, podjetjem HPG Brežice, d.o.o., podpisali pogodbo za 
ureditev krožnega krožišča v naselju Kozje pri poslovno-obrtni coni 
Kozje. Pogodbena vrednost del za ureditev krožišča znaša 347.280 € 
z DDV, Občina Kozje pa sofinancira projekt v vrednosti 67.382 €. Iz-
vajalec del je začel izvajati dela v začetku meseca julija, pogodbeni rok 
pa ga zavezuje, da dela zaključi najkasneje do 15. 10. 2019. V sklopu 
ureditve krožnega križišča regionalne ceste R2 423 Pilštanj-Podsreda 
in R3 684 Prelasko–Buče–Kozje bo zgrajeno novo kanalizirano križi-
šče krožne oblike z delno povoznim središčnim otokom ter krožnim 
voziščem, v katero se stekajo štirje kraki cest in po katerem poteka 
promet v nasprotni smeri urinega kazalca. Zunanji premer celotnega 
krožišča znaša 34 m, premer nepovozne sredice pa 10 m. V sklopu 
ureditve krožišča je predvidena tudi izgradnja pločnika širine 1,50 m, 
kolesarska steza širine 1,60 m, in posodobitev javne razsvetljave.
Občina Kozje je pozvala vsa društva in javne zavode na območju KS 
Kozje, da podajo projektno idejo, za ureditev/zapolnitev nepovozne 

2. faza izgradnje primarnega toplovoda v Kozjem
Investitor, podjetje Topko energija d.o.o. je v mesecu juniju, 2019 začel izgradnjo 2. faze 
primarnega toplovoda v Kozjem. Trasa toplovoda bo potekala iz Poslovno obrtne cone 
Kozje preko reke Bistrice do trga Kozje. Občina Kozje si kot lokalna skupnost prizadeva 
k zmanjšanju emisij dimnih plinov iz kurilnih naprav, znižanju požarne ogroženosti in 
povečanju energetske učinkovitosti na območju občine s pomočjo rabe obnovljivih virov 
energije. Zato sta Občina Kozje in Podjetje Topko energija d.o.o., sklenila pogodbe o do-
bavi toplote v objekte na območju trga Kozje, ki so v lasti občine. Na podlagi teh pogodb 
se v prihodnjih letih predvideva priključitev naslednjih objektov na daljinsko ogrevanje:
- po pogodbi št. 7/2018, objekt Kozje 37 v kurilni sezoni 2019/2020,
- po pogodbi št. 8/2018, objekt Kozje 40 v kurilni sezoni 2020/2021,
- po pogodbi št. 5/2018, objekt Kozje 33 v kurilni sezoni 2023/2024,
- po pogodbi št. 6/2018, objekt Kozje 34 v kurilni sezoni 2023/2024.

Nives Bercko

Grad Podsreda – Ureditev prenočitvenih kapacitet
Občina Kozje je pristopila k ureditvi prenočitvenih kapacitet na gradu 
Podsreda. V sklopu naložbe je načrtovana ureditev in nabava opreme 
za šest sob, kjer bo hkrati lahko prenočilo šestnajst gostov. Sobe bodo 
sodobno oblikovane in stilsko opremljene, na stenah dekorirane s pra-
vimi glasbenimi inštrumenti in stenskimi poslikavami. Glasbilu ustre-
zno se bo poimenovala tudi posamezna soba (npr.: klavirske sanje, 
trobenti sen, jutro z violončelom, sonata in flavta, grajski klarinet …). 
Nove nastanitvene kapacitete na gradu Podsreda bodo predstavljale 
popolnoma novo, inovativno ponudbo na območju Obsotelja in Koz-
janskega. Z obnovljenimi grajskimi glasbenimi sobami bo upravljavec 
objekta privabljal domače in tuje goste, predvsem tiste, ki jih zanima 
izjemna kulturna dediščina, ohranjena narava, mir, odmaknjenost od 
mestnih središč, sprostitev in predvsem klasična glasba. 
Uprava občine je v mesecu maju 2019 objavila javno naročilo za izbor 
izvajalca del za ureditev prenočitvenih kapacitet in v razpisnem roku 
prejela dve ponudbi za izvedbo naložbe. Zaradi dejstva, da sta bili obe 
ponudbi višje vrednosti od zagotovljenih sredstev v občinskem prora-

čunu, je občina obe ponudbi označila kot nedopustni in ju zavrnila. V 
nadaljevanju bo projektant preveril popise del in jih korigiral, občina 
pa bo zagotovila dodatna sredstva, tako da bo razpis za izbor izvajalca 
kmalu ponovljen. 

Daniel Čoklc
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Kolesarska povezava Podsreda–Senovo
Direkcija Republike Slovenije za in-
frastrukturo, Občina Kozje in Krško 
nameravajo zgraditi glavno kolesarsko 
povezavo z oznako R28 med naseljema 
Senovo in Podsreda. Namen naložbe je 
izboljšati prometno infrastrukturo za 
najranljivejše akterje v prometu, pri-
spevati k trajnostni mobilnosti in iz-
boljšanju prometne varnosti za pešce in 
kolesarje na območju. Naravne razmere 

za kolesarjenje v občinah Krško in Kozje so ugodne, zato je treba izko-
ristiti potencial kolesa kot sredstva za opravljanje vsakodnevnih poto-
vanj in s tem zagotoviti trajnost mobilnosti, še posebej zaradi dejstva, 
da večji del kolesarske povezave poteka znotraj zavarovanega območja 
Kozjanski park in območja Nature 2000.

Trasa predvidene kolesarske povezave, ki bo zgrajena na območju: Kr-
ško (od središča naselja Senovo) – Brestanica do LC 191061, ki poteka 
od Brestanice, skozi Anže, Graben do Koprivnice in nato skozi naselje 
Koprivnica in nato ob regionalni cesti do vasi Železno in po klancu 
navzdol do trga Podsreda. V sklopu naložbe se načrtuje izgradnja 19 
km kolesarskih povezav v občinah Krško in Kozje, od tega 13 km v 
Občini Krško in 6 km v Občini Kozje;
- izgradnja 5 km ločenih enostranskih dvosmernih kolesarskih stez 

s potrebno opremo,
- 2 km ločene enostranske dvosmerne kolesarske steze s potrebno 

opremo in ureditvami; med Brestanico in Senovim je že zgrajena,
- ureditev 12 km kolesarskih povezav na obstoječih voziščih (talne 

označbe »sharrow« - vse na območju Občine Krško).

Naložba v izgradnjo kolesarske povezave je skladna z Regionalnim 
razvojnim programom regije Posavje 2014–2020 in Regionalnim ra-
zvojnim programom Savinjske regije za obdobje 2014–2020, in sicer s 
poglavjem Trajnostni turizem, Infrastruktura za boljše stanje okolja in 

trajnostno mobilnost, kamor je obravnavana naložba tudi umeščena 
– Kolesarsko omrežje Savinjske regije. Prav tako je naložba skladna s 
Celostno prometno strategijo Občine Krško in Občine Kozje, v kateri 
je eden izmed strateških stebrov: »Izkoriščanje potenciala kolesarje-
nja«, eden izmed strateških ciljev pa: »Ureditev nove in sedanje ko-
lesarske infrastrukture in s tem omogočiti celovito povezanost kole-
sarskega omrežja do leta 2025«, predvsem z vidika dnevne migracije.

Finančna konstrukcija naložbe je naslednja:
Viri financiranja Skupaj
EU ESRR 987.188,85
NACIONALNA SREDSTVA RS 246.797,21
DRSI 58.196,73
OBČINA KOZJE 2.049,19
OBČINA KRŠKO 1.229,51
SKUPAJ brez DDV 1.295.461,48
informativno DDV 285.001,52
Skupaj z DDV 1.580.463,00

Terminski načrt naložbe narekuje, da so občine dolžne v letu 2019 pri-
dobiti služnostne pogodbe za izvedbo posegov na zasebnih zemljiščih, 
v letu 2020 je načrtovana izdaja gradbenega dovoljenja, fizična gradnja 
pa v letih 2021–2022. Republika Slovenija bo po zaključku izgradnje 
kolesarske povezave pristopila k odmeri kolesarske povezave, cenit-
vi zemljišč in odkupu zemljišč od fizičnih lastnikov. Občina Kozje se 
zahvaljuje vsem lastnikom, ki so že podpisali služnostno pogodbo in 
hkrati prosi še ostale, da sodelujejo v postopku podpisa, saj bo le tako 
območje pridobilo novo infrastrukturo, ki bo služila predvsem do-
mačinom pri vsakodnevnih migracijah, hoji otrok proti avtobusnim 
postajam in vsakodnevni rekreaciji (kolesarjenje, rolanje, hoja in spre-
hajanje mamic z vozički). 

Daniel Čoklc

Občina Kozje ima novo spletno stran
Informacijska tehnologija se v teh časih izje-
mno hitro razvija in zahteva prilagajanja.

Ljudje danes večino informacij iščemo na 
svetovnem spletu, zato je pomembno, kako se 
kdo tam predstavi. Spletna stran Občine Koz-
je je bila že precej za časom, zato smo se odlo-
čili za prenovo in nadgraditev. Nova moderna 
grafična zasnova spletne strani je prilagojena 
za obiskovalce z namiznih računalnikov ozi-
roma prenosnikov, tabličnih računalnikov in 
mobilnih telefonov.
Sama zasnova ponuja preglednejšo uporabo, 
hkrati pa omogoča komunikacijo uporabni-
kov preko sodobnih elektronskih poti. 
Novost na spletni strani www.kozje.si je kate-
gorija E-OBČINA, kjer lahko uporabniki zdaj 
preko spletnih obrazcev zaprosijo za različna 
potrdila, soglasja, mnenja, oddajo predloge in 
pobude ter postavijo občini vprašanje.

Želimo si, da bi bila spletna stran uporabni-
kom všečna, zanimiva in da bi ponujala aktu-

alne informacije. Vabimo vas, da si jo ogleda-
te. Veseli bomo vašega odziva.

Polona Zakošek 
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opreme in gasilskih vozil 100.837 (40.000 € 
sofinanciranje gasilskega vozila za PGD Koz-
je, 28.000 € sofinanciranje novega vozila za 
PGD Podsreda in 2.000 € za sofinanciranje 
nabave gasilske lestve za PGD Rogaška Slati-
na). 

 Daniel Čoklc

IZ OBČINSKE UPRAVE

Rekonstrukcija občinskih cest 2019
Občina Kozje bo v letu 2019 s pomočjo sredstev Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, skladno s 23. členom Zakona o fi-
nanciranju občin, na območju celotne občine Kozje rekonstruirala tri 
občinske ceste:
- lokalno cesto LC 181141 Gubno–Zgornja Krivica, v dolžini 900 m,
- lokalno cesto LC 181151 Stari trg–Pilštanj–Drenik, v dolžini 600 

mm
- lokalno cesto LC 024701 S. Jedert–Kerinov križ–Osredek v dolžini 

1100 m.

Projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo omenjenih cest je izde-
lalo podjetje ISB, d.o.o., iz Maribora, odgovorni vodja projektov pa 
je Metod Krajnc. Javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del je bil 
pripravljen po sklopih za vsako cesto posebej. Za vse tri odseke je bil 
za izvedbo gradbenih del izbran izvajalec, podjetje Kunej Karl, s. p. 
iz Osredka pri Podsredi, s katerim je bila v mesecu juniju podpisana 

gradbena pogodba. Izvajalec bo dela začel 15. julija 2019, rok za izved-
bo pa je 30. september 2019.

V sklopu projekta bo občina izvedla investicijsko vzdrževalna dela na 
omenjenih kategoriziranih občinskih cestah v skupni dolžini pribl. 2,6 
km. Obstoječe ceste so zelo dotrajane (številne razpoke in neurejeno 
odvodnjavanje). Z gradbenimi deli se bo izvedla rekonstrukcija in ši-
ritev obstoječih cest na določenih odsekih. Odstranilo se bo celotno 
asfaltno vozišče. Uredilo se bo odvodnjavanje z drenažami, asfaltnimi 
muldami in obcestnimi jarki. Na treh mestih se bo izvedla kamnito 
betonska stabilizacija brežin. Vsi odseki se bodo preplastili z enosloj-
nim nosilno-obrabnim slojem asfalta v debelini 7 cm.

Skupna pogodbena vrednost projekta znaša 491.530,84 € z vključenim 
DDV, od tega bo 366.202,00 € zagotovilo Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, razliko pa Občina Kozje iz proračuna 2019.

Nives Bercko

Sanacijo plazu pri vežici v Dobležičah
Pri vežici v Dobležičah se je sprožil plaz, ki 
ogroža objekt in je poškodoval fekalno kana-
lizacijo. Občina Kozje je v letu 2019 zagoto-
vila sredstva za izvedbo sanacije omenjenega 
plazu. Na podlagi zbiranja ponudb je bilo za 
izvedbo sanacije plazu izbrano podjetje Kunej 
Karl s. p. iz Osredka, s katerim je bila v mese-
cu maju 2019 podpisana gradbena pogodba. 
Vrednost pogodbenih del pa znaša 12.010,18 

€ z vključenim DDV. Dela bodo skladno s po-
godbo končana do 31. 8. 2019.

Sanacijska dela bodo potekala z vgradnjo 
armirano betonskih in lesenih pilotov, s ka-
terimi se bo zavarovala brežina in preprečilo 
nadaljnje plazenje. Prav tako bo izvedeno 
globinsko odvodnjavanje in sanacija kanali-
zacije.

Nives Bercko

Zaključni račun Občine Kozje za leto 2018
Občinski svet Občine Kozje je na svoji 7. re-
dni seji sprejel Odlok o zaključnem računu 
proračuna Občine Kozje za leto 2018. Podatki 
v zaključnem računu razkrivajo, da je Občina 
Kozje v letu 2018 ustvarila 3.825.117 € prihod-
kov in 3.883.719,18 €, od tega 1.393.060,29 € 
za naložbe, kar predstavlja kar 36 odstotkov 
celotnega proračuna. Največje naložbe v letu 
2018 so bile: rekonstrukcije in modernizacije 
občinskih cest v skupni vrednosti 323.489 € 
(rekonstrukcija lokalne ceste Vetrnik-Gorjane 
v dolžini 400 m, javne poti Drenik-Penkovo 
selo v dolžini 400 m, javne poti Ješovec-Rajgl 
v dolžini 800 m in javne poti Ključice-Miraje 
v dolžini 300 m, ureditev parkirišča pri blokih 
v Kozjem, rekonstrukcija dela javne poti na 
Gorjane, rekonstrukcija dela javne poti proti 

Berglezu v Kozjem), izgradnja kanalizacije in 
čistilne naprave v Lesičnem 391.420 €, oskrba 
s pitno vodo 107.3555 € (sanacija cevovodov 
Buče-Verače, gasilski dom Buče, Zeče, Topla, 
Zagorje in Klak), sanacija plazu na Klakah 
in v Zagorju 163.397 €, nabava nove gasilske 

Cesta Duplo Sanacija plazu na Klakah
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Imenovanje člana skupščine KIP VIZIJA d.o.o.

IZ OBČINSKE UPRAVE

Kljub močnemu dežju dan prej se je v soboto 
zbralo veliko ljudi, ki jim je mar za naravo in 
svoj kraj. Tako so čistili v vseh šestih krajevnih 
skupnostih, k čistilni akciji pa so pristopila tako 
društva kot posamezniki. V Krajevni skupnosti 
Podsreda je bilo prostovoljcev 27, čistili pa so vsi, 
od najmlajših do najstarejših. V KS Kozje se je na 
delo podalo 24 krajanov, v Lesičnem 20, na Bučah 
19, v Zagorju 15 in na Osredku pri Podsredi 10. 
Ves čas čistilne akcije pa so javni delavci skrbeli 
za sprejem smeti v Zbirnem centru Kozje in nji-
hov odvoz. Po besedah Silve Šošterič iz Javnih 
del Občine Kozje je bila količina smeti, ki so jih 
nabrali prostovoljci ogromna, saj so napolnili vse 

Občinski svet je v letu 2010 sprejel Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
gradnjo in merilih za odmero komunalne-
ga prispevka na območju »Poslovno obrtne 
cone Kozje«, na podlagi katerega je sprejel 
program opremljanja stavbnih zemljišč za 
gradnjo na območju Poslovne obrtne cone 

Zaradi odstopa predstavnika Občine Kozje iz skupščine podjetja KIP VIZIJA d.o.o. je občinski svet imenoval novega člana v skupščino, 
in sicer Marka Kuneja.
Skupščina podjetja šteje pet članov, vsak ustanovitelj delegira enega člana. Skupščina odloča na osnovi razmerja vloženega kapitala. 

Andreja Reher

Ko zmanjka vreč, se vprašaš …
Čistilne akcije so v zadnjih tednih v polnem razmahu, tako je minulo soboto čis-
tilno akcijo pripravila tudi Občina Kozje, v akciji pa je sodelovalo vseh šest kra-
jevnih skupnosti. Skupaj je v soboto čistilo 115 prostovoljcev, ki so z nabranimi 
smetmi napolnili Zbirni center Kozje. A dela je še veliko, neočiščenih površin je 
še tudi ostalo, predvsem pa bo treba »očistiti« glave ljudi, ki s svojo nemarnostjo 
»skrbijo«, da imajo prostovoljci vsako pomlad obilico (nepotrebnega) dela.

Udeleženci akcije v Zagorjuzabojnike v zbirnem centru, ki so bili pred akci-
jo izpraznjeni. Šošteričeva je povedala tudi, da so 
javni delavci dvakrat letos smeti že pobirali ob 
cestah po celotni Občini Kozje. Količina smeti je 
bila predvsem ob glavnih prometnih povezavah 
tako velika, da je v Podsredi celo zmanjkalo vreč. 
Da je delo potekalo kar se da gladko, so poskr-
beli na Občini Kozje in v komunali OKP. Tako 
so pripravili vreče in rokavice, ob koncu dela pa 
je bila za prostovoljce pripravljena tudi malica. 
Delo po krajevnih skupnostih pa so koordinirali 
predsedniki krajevnih skupnosti. Z udeležbo na 
čistilni akciji pa je bila zelo zadovoljna tudi žu-
panja Milenca Krajnc, ki je tudi sama čistila na 

Bučah, vmes pa je obiskala tudi preostale krajev-
ne skupnosti in prostovoljce. In kaj pravi Krajnče-
va ob koncu akcije? »Srčno se zahvaljujem vsem 
udeležencem letošnje čistilne akcije. Udeležba je 
bila res odlična in dokazali smo, da nam je mar in 
da zmoremo. Verjamem, da smo pri kom vzbudili 
zavest do okolja in nas bo drugo leto še več, naše 
okolje pa bo s tem lepše. Še enkrat velika hvala.« 
Čistilna akcija je bila tako uspešno izvedena, prav 
tako pa je uspela združiti ljudi v skupnem, okolju 
prijaznem poslanstvu, predvsem in bistveno pa je 
bilo, da se je narava ob tem rešila vsaj dela tistega, 
kar tako ali tako tam nima kaj iskati.         (J. Š.)

Energetska sanacija zdravstvene postaje Kozje
Občina Kozje v letu 2019 nadaljuje z ener-
getsko sanacijo zdravstvene postaje v Koz-
jem, v mesecu juliju je bilo zamenjano 
stavbno pohištvo v spodnjem nadstropju v 
prostorih lekarne, Vitamin bara in Kozjan-
skega frizeraja. Lesena okna so zamenjala 
energetsko učinkovita PVC okna, ki izpol-
njujejo pogoje javnega poziva Eko sklada. 

Občina Kozje je za zamenjavo stavbnega 
pohištva s strani Eko sklada prejela nepo-
vratno finančno spodbudo v višini 1.484,99 
evra. Celotna vrednost projekta je znašala 
7.246,76 evra, razliko je občina zagotovila 
iz proračuna za leto 2019. Dela je izvajalo 
podjetje Rajmax, d.o.o., iz Kozjega.

Nives Bercko

Dopolnitev Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju »Poslovno obrtne cone Kozje«

Kozje.
Člani občinskega sveta so z dopolnitvijo 
odloka sprejeli določilo o oprostitvi plačila 
komunalnega prispevka. Zavezanca za pla-
čilo komunalnega prispevka se za gradnjo 
na območju Poslovno obrtne cone Kozje 
oprosti plačila v višini 70 % odmerjenega 

komunalnega prispevka. Občina mora op-
roščena sredstva v enaki višini nadomestiti 
iz nenamenskih prihodkov občinskega pro-
računa.
Občina želi z navedeno oprostitvijo spod-
buditi gradnjo v poslovno obrtni coni.

Andreja Reher
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Devetošolce iz Občine Kozje sprejela županja

Konec šolskega leta so vrtčevsko obdobje 
zaključili tudi otroci iz skupine Palčki vrtca 
Kozje. Ob tej priložnosti je županja Milen-
ca Krajnc sprejela minimaturante in jim ob 
prehodu v novo obdobje, ko bodo igralnice 
zamenjali z učilnicami, čestitala in jim za-
želela lepe počitnice ter veliko lepih in za-
nimivih dogodivščin ob vstopu v šolo.

Še ena generacija devetošolcev zapušča osnovno šolo, tokrat generacija 2004. V Občini Kozje pa navada veleva, da županja 
Milenca Krajnc ob koncu vsakega šolskega leta sprejme prav vse devetošolce, ne glede na učni uspeh. Tudi letos je bilo tako. 
Letošnja generacija devetošolcev je obiskovala štiri osnovne šole: dva učenca sta se šolala v OŠ Koprivnica, dva v OŠ Pod-
četrtek, drugi v OŠ Lesično in v OŠ Kozje. Vse občane Občine Kozje, ki zaključujejo deveti razred, je županja sprejela minuli 
četrtek v prostorih večnamenskega centra Kozje. 

Uvodne besede v sproščen sprejem devetošol-
cev je prispevala Polona Zakošek, ki je pozdra-
vila vse učence, učitelje, ravnateljico, ravnatelja 
in vse druge prisotne, nato pa prostor predala 
mlademu Luki Lesjaku, ki je na trobento za-
igral uvodno skladbo in popestril sprejem. V 
nadaljevanju je spregovorila županja Milenca 
Krajnc, ki je predvsem devetošolcem name-
nila številne lepe besede ob slovesu od osnov-
nošolskih klopi. »Občina Kozje ima na svojem 
območju dve samostojni osnovni šoli in seveda 
lokalna skupnost si skupaj z vodstvom obeh šol 
prizadeva in se trudi, da ustvarja dobre pogoje 
za vaše učno udejstvovanje na različnih področ-
jih. Vedno znova mi je lepo, ko prihajam na vaše 
številne prireditve, ki jih pripravljate, in vanje 
dajete vso energijo, znanje, predvsem pa srčnost 
in sproščenost. Ob zaključku šolskega leta vsako 
leto pripravimo sprejem za vse osnovnošolce, ki 
zaključujejo deveti razred, ne glede na njihov 
učni uspeh, ker vem, da se je vsakdo izmed vas 
za svoj učni uspeh maksimalno potrudil glede na 
svoje zmožnosti in sposobnosti. Na vse dosežke 
smo ponosni tudi v lokalni skupnosti, saj zna-

Devetošolci iz Občine Kozje

nje je tisti temelj in tista vrednota, ki se nikoli ne 
razvrednoti, in tega znanja vam nihče ne more 
vzeti. Zato vam želim, da sanjate velike sanje in 
da nikomur ne dovolite, da vam jih vzame. Že-
lim vam vse dobro na vaši poti in seveda, da ko 
zaključite šolanje, se vrnete nazaj v naše kraje 
in si morda tukaj ustvarite svoje delovno okolje, 
svojo družino. V lokalni skupnosti pa se bomo 
trudili, da bomo ustvarjali pogoje za prijazno 
in kakovostno življenje.« V nadaljevanju je 

županja slehernemu devetošolcu stisnila roko 
in mu izročila priročnik, angleško-slovenski 
slovar s posvetilom in željo, da ga z veseljem 
uporablja. Ob koncu programa je na črno-bele 
tipke zbranim zaigral še Bor Gradišek, Občina 
Kozje pa je za vse pripravila sladko preseneče-
nje. Generacija 2004 je tako tik pred zaključ-
kom osnovne šole, na občini pa si želijo, da se 
bodo mladi po končanem šolanju z veseljem 
vrnili v domače kraje. 

(J. Š.)

Županja sprejela državne prvake in minimaturante

V petek, 14. junija 2019, je županja Občine 
Kozje Milenca Krajnc sprejela štiri osnov-
nošolce, državne prvake z različnih področij. 
Sprejema pri županji so se udeležili Nika Kla-
užer in Domen Kozmus iz OŠ Lesično ter 
Bor Gradišek in Brest Lenarčič iz OŠ Kozje, 
prav tako pa sta učence na občini spremljala 
ravnateljica OŠ Lesično Irena Krajnc in rav-
natelj OŠ Kozje Roman Gradišek. Županja 
Krajnčeva je državnim prvakom čestitala ob 
odličnih uspehih ter se jim za njihov dopri-
nos promocije obeh kozjanskih šol in občine 
zahvalila s priložnostnim darilom.  (OKo)

Dosežki državnih prvakov: 
•	 Nika Klaužer in Domen Kozmus 

državna prvaka v standardnih plesih,
•	 Bor Gradišek - državni prvak  

v tekmovanju Logična pošast 
(MATHEMA) in prejemnik zlatega 
priznanja na mednarodnem koroškem 
klavirskem tekmovanju  ter

•	 Brest Lenarčič - državni prvak v logiki 
(ZOTKS), v astronomiji (DMFA), Državni prvaki z županja in ravnateljema

v programiranju (ZOTKS), v fiziki 
(DMFA), v matematiki (DMFA), 
v tekmovanju Logična pošast 
(MATHEMA) in prejemnik zlatih 
priznanj v bilogiji (PDS) in kemiji 
(ZOTKS) ter prejemnik srebrnega 
priznanja na mednarodni 26. 
Sanktpeterburški astronomski 
olimpiadi.  

Minimaturanti pri županjie

Minimaturanti pri županji
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Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
V programskem obdobju 2014–2020 se s kombinacijo različnih virov finan-
ciranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, preko 
lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen spodbujanja celovitega in urav-
noteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« za-
gotavlja skupaj 96,5 mio evrov nepovratnih sredstev iz treh skladov. Za 
edina nepovratna evropska sredstva, ki se razpisujejo na lokalni ravni, 
skrbi LAS Obsotelje in Kozjansko, ki ga vodi Razvojna agencija Sotla, s 
sedežem v Šmarju pri Jelšah. 

LAS Obsotelje in Kozjansko pokriva obmo-
čje petih občin (Šmarje pri Jelšah, Roga-
ška Slatina, Rogatec in Kozje) in razpisuje 
sredstva iz dveh skladov; Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
in Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR). 
Lokalni prijavitelji imajo dostop do sredstev 
omogočen s prijavo na javni poziv, ki ga 
pripravi LAS ter ga objavi na svoji spletni 
strani in v drugih lokalnih glasilih. Na jav-
ni poziv se lahko prijavijo fizične ali pravne 
osebe ter tudi LAS. Prijavljena operacija 
mora prispevati k uresničevanju ciljev do-
ločenih v SLR.
V okviru pristopa CLLD se podpirajo raz-
lične oblike operacij, kot so:
- operacije, ki prispevajo k ustvarjanju de-

lovnih mest, kot so razvoj podjetništva, 
razvoja socialnih storitev na podeželju, 
dviga dodane vrednosti kmetijskim, 
gozdarskim in živilskim proizvodom ter 
povečanju lokalne samooskrbe in spod-
bujanju kratkih dobavnih verig,

- razvoj osnovnih storitev, kot so manjše 
naložbe v infrastrukturo,

- operacije, ki prispevajo k varstvu okolja 
in ohranjanju narave in naravnih dano-
sti,

- ter operacije, ki vključujejo mlade, 
ženske in druge ranljive skupine.

Dodatna sredstva za uspešnost
LAS je sredi meseca julija s strani Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) prejel dopis o pregledu uspešnosti 
LAS Obsotelje in Kozjansko. MKGP je pre-
verjal vmesno vrednotenje strategije lokal-
nega razvoja vseh slovenskih LAS, in sicer 
s pomočjo preverjanja 4 mejnikov na dan 
31. 12. 2018.
Zaradi uspešnega doseganja vseh štirih 
mejnikov ocenjevanja je LAS upravi-
čen do dodatnih sredstev v skupni višini 
419.099,47 €. Tako je celotna kvota denar-
ja nekaj manj kot 1 milijon evrov za sklad 
EKSRP in 592.834 € za sklad ESRR, skupaj 

Dvodnevna mednarodna 
konferenca »Zaživimo z vodo«

torej 1,5 milijona evrov. 

Projekti, ki pomenijo veliko
Zaradi lažje predstave naštevamo nekaj 
projektov, ki so bili na območju Občine 
Kozje izvedeni oziroma prijavljeni:
- urejeno fitnes igrišče na prostem z orod-

ji za izvajanje vaj z lastno težo,
- vzpostavljen senzorični park z inovativ-

nimi igrali,
- urejena pešpot na grad Kozje (Dra-

chenburg),
- postavljena turističnoinformacijska ta-

bla z vsebino, vezano na razvoj zelenega 
turizma na območju Obsotelja in Koz-
janskega,

- nakup kompleta za 3D predstavitev (3D 
očala in pametni telefon z žiroskopom) 
oziroma spoznavanje živalskega in ra-
stlinskega sveta na malo drugačen na-
čin, ter

- vzpostavljena trajno dostopna točka 
IN-VEM za pridobivanje informacij 
osebam z zaposlitveno oviranostjo in 
invalidne osebe, pri čemer sta zadnji 
dve pridobitvi še v razvoju in nastajanju 
(sedež podjetja KIP Vizija).

Na območju Občine Kozje pa je bilo izve-
denih tudi nekaj izobraževalnih delavnic 
različnih tematik, namenjenih predvsem 
ranljivim ciljnim skupinam.
 
Če bi želeli o projektih in možnosti prijave 
izvedeti več, spremljate spletno stran LAS 
Obsotelje in Kozjansko www.las-ok.si ali 
jih spremljate na Facebook strani www.
facebook.com/lasoink. 

Zadnji majski in prvi junijski dan je na gra-
du Podsreda in v Osnovni šoli Bistrica ob 
Sotli potekala mednarodna konferenca z 
naslovom »Zaživimo z vodo«. Konferenca 
je bila organizirana pod vodstvom Društva 
učiteljev geografije Slovenije z namenom 
medsebojne izmenjave zanimivih in pou-
čnih pristopov pri poučevanju geografije 
in drugih predmetov, ko govorimo o vodi 
in odgovornemu ravnanju z vodnimi viri. 
Prvi dan je konferenca potekala na gradu 
Podsreda, kjer so za otvoritev slušatelji in 
predavatelji prisluhnili mladinskemu pev-
skemu zboru OŠ Bistrica ob Sotli, nato pa 

V Lesičnem so namestili ploščico za višino vode

so tekom dneva sledila številna predavanja 
in izmenjave dobrih praks. Drugi dan kon-
ference je le ta potekala dolvodno ob reki 
Bistrici, in sicer na OŠ Bistrica ob Sotli, kjer 
je ravnatelj Bogomir Marčinkovič uvodo-
ma predstavil šolo, nato pa so predavatelji 
predstavili številne dobre prakse. Poleg 
dvodnevne izmenjave mnenj, praks, pog-
ledov na temo vode in vodnih virov pa so 
pripravili tudi zbornik prispevkov učiteljev. 
Učitelji so tako dela lahko objavili v sedmih 
različnih sklopih zbornika. Poleg organi-
zatorjev Društva učiteljev geografije Slo-
venije, OŠ Bistrica ob Sotli je pomemben 

deležnik pri organizaciji konferenci bil tudi 
Kozjanski park, ki je gostil prvi dan konfe-
rence. V okviru konference pa so na terenu 
postavili tudi oznake visokih voda v sode-
lovanju s Komisijo za hidrogeografijo pri 
Zvezi geografov Slovenije, in sicer na mostu 
med Slovenijo in Hrvaško v Kunšperku, na 
Kašči v Lesičnem in v naselju Ples. 

 (J. Š.)
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Zakaj ne bi Slovenije identificirali s čebelnjakom?

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je na podlagi Uredbe o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list št. 87/2012 in 109/2012 – v nadaljevanju: 
Uredba) v prvi polovici leta 2019 pripravilo predlog novih cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
- oskrbe s pitno vodo in
- odvajanja ter čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter
- zbiranja biološko razgradljivih odpadkov.

Predlagane cene so občinski sveti občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jel-
šah, Podčetrtek, Kozje, Rogatec, Bistrica ob Sotli in Poljčane potrdili, cene 
bodo začele veljati 1. julija 2019.

Vzroki za predlagano uskladitev cen
Glavni vzroki za predlagano uskladitev cen so višji stroški, predvsem: 

1. povečanje stroškov najemnine občinske gospodarske javne 
infrastrukture,

2. povečanje stroškov zavarovanja infrastrukture,
3. povečanje stroškov električne energije,

Za Slovenijo in slovensko čebelarstvo je 
zelo pomemben produkt trajnostnega – 
zelenega turizma, čebelarski turizem. Če-
belarstvo je v Sloveniji način življenja in 
čebele kot simbol čiste narave imajo pri 
Slovencih poseben status. Razvoj čebe-
larske turistične ponudbe v zadnjih letih 
predstavlja pomemben ključ k ohranjanju 
slovenskega čebelarstva, še posebno v zad-
njih letih, ko je pridelava medu slabša. Z 
razglasitvijo svetovnega dne čebel pa je ta 
panoga postala pomembna tudi z gospo-
darskega vidika drugih panog v Sloveniji, 
saj privablja mnoge turiste, ljubitelje narave 
in čebel. 
Slovenija je dežela čebelarjev, ima bogato 
čebelarsko tradicijo, čebelarski turizem je 
v vzponu, kar se kaže tudi na področju če-
belarskih spominkov, ki predstavljajo izje-

mnost naše dediščine. Nekateri spominki, 
kot so npr. panjske končnice, lectova srca, 
dražgoški kruhki, med in drugi izdelki iz 
medu, so že zastopani na našem trgu in so 
pogosto tudi del protokolarnih daril, saj so 
povezani z našo tradicijo, kranjsko čebe-
lo in slovenskim čebelarstvom. Poleg teh 
na slovenskem trgu najdemo številne po-
nudnike, ki ponujajo edinstvene, izvirne, 
ročno izdelane spominke iz naravnih ma-
terialov, povezanih z zgodovino in kulturo 
določenega kraja ali države. 
Trenutni trendi na področju turizma in 
čebelarstva so naklonjeni čebelarskim 
spominkom in na trgu se pojavljajo nove 
in nove ideje spominkov na področju če-
belarstva. S ciljem zbrati pestro ponudbo 
spominkov, je Čebelarska zveza Slovenije 
v letu 2017 objavila natečaj za čebelarske 
spominke in darila, povezana s čebeljimi 
pridelki in izdelki, in objavila spletni kata-
log spominkov na področju čebelarstva, ki 
je dostopen na spletni strani http://www.
czs.si/spominki/. Predloge spominkov za v 
e-katalog lahko ponudniki še vedno pošlje-
jo na naslov Čebelarske zveze Slovenije in 
v primeru, da bo komisija ocenila primer-
nost spominkov, bomo le te dodali med os-
tale spominke. V spletnem katalogu boste 
našli opise različnih spominkov, ponudnike 

in njihove kontakte.
Poleg teh spominkov Slovenijo zaznamu-
je tudi med. Pri tem je treba izpostaviti 
prednosti, ki jih prinaša med, vključen v 
EU sheme kakovosti: Slovenski med z za-
ščiteno geografsko označbo in Kočevski 
gozdni med in Kraški med z zaščiteno 
označbo porekla. Pri tujih turistih je pre-
poznavnost EU simbolov kakovosti zelo 
dobra in marsikdo se za nakup odloči prav 
zaradi teh simbolov, saj predstavljajo višjo 
kakovost. Poleg tega je iz samega imena 
razvidno poreklo, kar evropskemu potro-
šniku veliko pomeni.

Nakupovanje spominkov predstavlja ne-
kaj zabavnega, iskanje nečesa kar spomi-
nja na kraj potovanja in turistom predsta-
vljajo otipljiv dokaz doživetja obiskane 
dežele. Preko spominkov doživljajo kul-
turo dežele, se z njo povežejo. Zakaj Slo-
venije ne bi identificirali s čebelnjakom, 
tako kot Pariz identificiramo z Eifflovim 
stolpom? To, da svetovni dan čebel pra-
znujemo na rojstni dan slovenskega če-
belarja Antona Janša, je veliko priznanje 
ne samo slovenskemu čebelarstvu, temveč 
tudi Sloveniji.

Tanja Magdič, Čebelarska zveza Slovenije

Uskladitve cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja

4. povečanje količine odpadkov, zaradi česar se povečujejo
- stroški manipulacije, obdelave in odlaganja
- stroški prevoznih storitev,
- stroški pogonskega goriva in

5. povečanje stroškov dela.

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je ustanovljeno z namenom, 
da kakovostno, uspešno in učinkovito izvaja gospodarske javne službe in 
v okviru teh zagotavlja varno in nemoteno oskrbo uporabnikov z zadovo-
ljivimi količinami kakovostne in zdravstveno ustrezne pitne vode, učin-
kovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter urejen in reden odvoz od-
padkov na celotnem območju izvajanja javne službe. Na področju oskrbe 
s pitno vodo nam vsakoletne analize Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano dokazujejo, da je naša voda kakovostna in zdravstveno 
ustrezna. Prav tako smo do sedaj uspeli zagotavljati zadostne količine pi-
tne vode za oskrbo prebivalstva. Čistilne naprave v našem upravljanju brez 
izjeme dosegajo rezultate čiščenja, ki so bistveno nad zakonsko zahteva-
nimi. Na področju odvajanja odpadnih voda na aglomeracijah nad 2.000 
PE smo praktično dosegli zahteve po Operativnem programu Republike 
Slovenije. Na področju ravnanja z odpadki smo med prvimi v Sloveniji 
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začeli ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »rumene vreče«. Po 
sistemu »od vrat do vrat«, ki je bistveno prijaznejši od prinašalnega siste-
ma, danes zagotavljamo zbiranje sedmih frakcij odpadkov in na ta način 
dosegamo visoke stopnje ločeno zbranih odpadkov. Prvi v Sloveniji smo 
v sodelovanju z Okoljsko raziskovalnim zavodom odprli center ponovne 
uporabe. V zadnjih dveh letih nam ogromno težav povzroča dejstvo, da 
družbe za ravnanje z odpadno embalažo in svečami, svojih nalog, vezanih 
na reden prevzem odpadne embalaže in sveč, ne izvajajo. Kljub težavam, 
ki jih imamo s skladiščenjem, dodatnim prekladanjem in manipulacijo s 
to embalažo in svečami, lahko zatrdimo, da tega naši uporabniki niso ob-
čutili, saj prevzem pri njih poteka stalno in nemoteno.
Da bi navedene visoke standarde izvajanja storitev ohranjali tudi v prihod-
nje in jih tudi nadgrajevali, pa je treba stalno vlagati v javno komunalno 
infrastrukturo in opremo. S tem se povečuje njihova vrednost, kar pa po-
sledično vpliva na višje stroške najemnine. Oblikovanje najemnine je za-
konsko določeno z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja in nanjo podjetje nima vpliva.
 
Stroški najemnine infrastrukture se pri vseh javnih službah povečujejo 
zaradi vlaganj v infrastrukturo, kar povečuje amortizacijo, ki je podlaga 
za izračun najemnine. Stroški zavarovanja infrastrukture se povečujejo, 
ker je Zavarovalnica Triglav, ki je bila izbrana na javnem razpisu v skladu 
za Zakonom o javnem naročanju kot najcenejši ponudnik, dvignila cene 
zavarovalnih premij. Stroški električne energije se v letu 2019 prav tako 
povečujejo. Dobavitelja električne energije izbiramo po postopku javnega 
naročanja. Na razpisu za leto 2019 smo prejeli ponudbo dobavitelja ECE 
d.d., ki je bila najnižja, pa vendar so bile cene bistveno višje v primerjavi s 
cenami, ki smo jih imeli do sedaj. 
Glavni vzrok povečanja cen zbiranja komunalnih odpadkov pa je poveča-
nje količin odpadkov, ki posledično vpliva na višje stroške manipulacije z 
odpadki na zbirnem centru Tuncovec in obdelave ter odlaganja odpadkov 
na RCERO Celje, na stroške prevoznih storitev in pogonskega goriva. Ko-
ličine zbranih odpadkov se namreč povečujejo od leta 2014 dalje. 

Javno podjetje izplačuje plače na podlagi kolektivne pogodbe dejavnosti. 
Osnovne plače se od leta 2017 dalje vsakoletno zvišujejo, kar pomeni, da 
se povečujejo tudi stroški dela. 

Kako se bodo uskladitve cen poznale na položnici?
Spremembe cen se bodo seveda odrazile na položnicah. Višina položnice 
se bo pri različnih uporabnikih različno spremenila. Spremembe so pove-
zane z vrsto in količino storitev, ki jih izvajamo uporabniku.

Navajamo nekaj najpogostejših primerov:

Individualna hiša na območju, kjer ni javne kanalizacije
Gospodinjstvo v hiši, ki je priključena na javni vodovod, ima greznico, s 
priključkom DN 20, povprečno mesečno porabo vode 12 m³, uporablja 
120 l posodo za mešane komunalne odpadke (BIO odpadke kompostirajo 
sami) in so 4 člani v gospodinjstvu, bo po novem plačevalo za vse komu-
nalne storitve 5,71 EUR več kot do sedaj.

Gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu 
Gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu, ki je priključen na javni vodo-
vod, javno kanalizacijo in čistilno napravo, obračunski  priključek za sta-
novanjsko enoto DN 20, s povprečno mesečno porabo vode 12 m³, površi-
na strehe po stanovanju 30 m², voda s strehe speljana v javno kanalizacijo 
in na ČN, ima organiziran odvoz mešanih in BIO odpadkov, število članov 
v gospodinjstvu je 4, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve 
8,90 EUR več kot do sedaj.

Individualna hiša v centru, ki uporablja vse komunalne 
storitve
Gospodinjstvo v hiši, ki je priključena na javni vodovod, javno kanaliza-
cijo in čistilno napravo, s priključkom DN 20, povprečno mesečno pora-
bo vode 12 m³, površina strehe 150 m², voda s strehe je speljana v javno 
kanalizacijo in na ČN, ima 120 l posodo za MKO in 120 l posodo za BIO 
odpadke, število članov v gospodinjstvu je štiri, bo po novem plačevalo za 
vse komunalne storitve 9,76 EUR več kot do sedaj.

Individualna hiša na območju, kjer ni javnega vodovoda – 
lastna voda in ni javne kanalizacije
Gospodinjstvo v objektu, ki ima lastno vodo, greznico (pri greznici se 
omrežnina računa za obračunski priključek DN 20), mesečno količino 
odpadne vode, ki se upošteva pri storitvah povezanimi z greznicami 18 m³ 
( izračun porabe na podlagi Uredbe – 4,5 m³ na osebo na mesec) in števi-
lom članov v gospodinjstvu štiri, bo po novem plačevalo za vse komunalne 
storitve 5,30 EUR več kot do sedaj. 

Primeri so navedeni za 4-člansko gospodinjstvo, ob tem pa je potrebno 
poudariti, da ima več kot polovica gospodinjstev na območju UE Šmarje 
pri Jelšah manj kot 4 člane, kar pomeni, da bodo plačevali manj.

Pregled cen, ki bodo začele veljati s 1. 7. 2019

opis storitve in cene
nova cena nova cena 
brez DDV z DDV

OSKRBA S PITNO VODO 

omrežnina v EUR/mesec/≤DN20 7,7031 8,4349
vodarina v EUR/m³ 0,6290 0,6888
   
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 

omrežnina v EUR/mesec/≤DN20 2,7938 3,0592
odvajanje v EUR/m³ 0,1512 0,1656
   
ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH 

omrežnina v EUR/m³ 0,0915 0,1002
odvajanje v EUR/m³ 0,0548 0,0600
SKUPAJ cena v EUR/m³ 0,1463 0,1602
   
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 

omrežnina v EUR/mesec/≤DN20 4,2965 4,7047
čiščenje v EUR/m³ 0,5230 0,5727
   
ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH 

omrežnina v EUR/m³ 0,0820 0,0898
odvajanje v EUR/m³ 0,1174 0,1286
SKUPAJ cena v EUR/m³ 0,1994 0,2183
   
STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN 

omrežnina v EUR/mesec/≤DN20 0,5969 0,6536
cena storitve v EUR/m³ 0,4658 0,5101
   
STORITVE ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 

cena infrastrukture v EUR/kg 0,0091 0,0100
cena storitve v EUR/kg 0,2825 0,3093
SKUPAJ cena v EUR/kg 0,2916 0,3193
   
STORITVE ZBIRANJA BIOLOŠKO RAGZRADLJIVIH ODPADKOV 

cena infrastrukture v EUR/kg 0,0079 0,0087
cena storitve v EUR/kg 0,1287 0,1409
SKUPAJ cena v EUR/kg 0,1366 0,1496
   

Noben dvig cen in s tem obremenitev gospodinjstev ni priljubljen, vendar 
je glede na to, da gre za dolgoročno stabilno zagotavljanje kakovostne in 
zanesljive oskrbe s pitno vodo, kakovostno in zanesljivo čiščenje odpadnih 
voda, zagotavljanje rednega odvoza odpadkov in pravilnega ravnanja z nji-
mi ter s tem zagotavljanje čistega in zdravega okolja, dodatna obremenitev 
gospodinjstva v primerjavi z ostalimi, manj pomembnimi obremenitvami 
(mobilna telefonija, televizija, internet …), vzdržna. 

Nove cene so oblikovane v višini, ki zagotavlja pokritje stroškov, ki nasta-
jajo pri izvajanju javnih služb, brez vsakršnega donosa, čeprav ga meto-
dologija dovoljuje in predvideva, in s ciljem, da se zagotavlja kakovostne 
komunalne storitve in trajnostno poslovanje javnega podjetja.

OKP Rogaška Slatina d.o.o.
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Na 18. slikarski koloniji likovnih pedagogov je ustvarjalo pet av-
torjev, in sicer Milan Erič, Peter Krivec, Draga Davitkova Erič, 
Anton Perko in Gorazd Pavčnik in prav vsem je na odprtju razsta-
ve dobrodošlico zaželela predsednica KD Lesično – Pilštanj Nives 
Kostevc Arzenšek, ki je poleg avtorjev pozdravila tudi polno učil-
nico zbranih v stari šoli na Pilštanju. Poleg številnih obiskovalcev 
se je prireditve udeležil tudi Mario Berdič, likovni kritik, ki je o 
ustvarjenih delih napisal tudi mnenje, med zbranimi pa je bil pri-

Zahvala za pomoč in podporo

Na sliki od leve: Predsednica društva Ada Požeg, zaposlena Simona Simon, 
prijatelja Male hiše Valerija in Martin, prokurist in vodja marketinga 
Term Olimia Vasja Čretnik ter županja Občine Kozje Milenca Krajnc

V aprilu so Terme Olimia d. d. na Facebooku izvedle veliko 
kampanjo »Praznujemo 100.000«, preko katere so našemu 
društvu namenile donacijo v višini 1.413 evrov. Prijetno smo bili 
presenečeni in seveda presrečni, da so se Terme Olimia odločile za 
to humanitarno akcijo, v kateri so donacijo namenili prav našemu 
društvu. Iskreno se zahvaljujemo za to čudovito gesto! Prav tako 
se zahvaljujemo vsem, ki so objavo Term Olimia delili, in s tem 
omogočili donacijo v tako lepem znesku.
Donacijo Term Olimia bomo uporabili za poletne tabore, za 
prehrano, prevoze in za ostale stroške, ki so povezani z izvedbo 
taborov (zavarovanje otrok, Male hiše, kombija, organizacijo 
delovanja Male hiše). 
Brezplačne Palčkove tabore za otroke iz socialno ogroženih 
družin še posebej v času poletnih počitnic izvajamo s polno paro, 
saj so zaradi počitnic lahko otroci na taborih tudi med tednom. Kot 
med vsakimi poletnimi počitnicami bomo tudi letos peljali vsaj dve 
skupini otrok na morje, kar naši otroci že komaj čakajo. Kadar pa se 
ne bomo potepali ob morju, bomo Palčkove tabore izvajali na Mali 
hiši na Pilštanju, na izletih in ob bazenih. 
Med šolskim letom so tabori otrokom na voljo ob koncih tedna, 
praznikih in šolskih počitnicah. Poleg taborov pa otrokom in 
staršem nudimo tudi brezplačno svetovanje in pomoč v stiski. 
Vse naše storitve in pomoč so za otroke iz socialno ogroženih 
družin in njihove starše brezplačne (prevozi, varstvo, prehrana, 
animacije, izleti, zavarovanje). Zahvala, da je tako, pa gre našim 
srčnim donatorjem. 
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo tudi Koči pri čarovnici 
in Jelenovemu grebenu v Olimju in Samostanu Olimje.
Prav tako se za pomoč Mali hiši zahvaljujemo naslednjim 

donatorjem: Dr. Bilič, družini Štadler, družini Gradišek, ge. 
Aleksandri Kunst in ge. Olji Mesec ter prijateljem, družini Mlakar, 
družini Čepin, družini Štravs, g. Amonu, številnim domačinom in 
g. Kostevcu iz Gozdne za prostovoljno pomoč. Zahvala gre tudi 
Občini Kozje za vsakoletno podporo pri javnem razpisu in za 
humanitarno finančno pomoč ter vsem zaposlenim na javnih delih 
Občine Kozje. 
Za brezplačne tabore lahko pokličete na številko 041/840-727. 
Vsi, ki bi želeli društvu pomagati z donacijo, lahko to storite z 
nakazilom na bančni račun društva: SI56 60000-0000039744.

Društvo Materina dušica za otroke

Slikarska kolonija postala polnoletna
Na Pilštanju so v poletnih mesecih preteklega leta ustvarjali likovni pedagogi, ki se na Pilštanj vedno znova radi vračajo. 
Pilštanjska likovna kolonija je svoj epilog dobila, ko so z zaključno prireditvijo in odprtjem razstave pokazali ustvarjena 
dela petih avtorjev, ki so preteklo poletje ustvarjali na Pilštanju. Uvod v odprtje razstave je bil kulturni program, ki so ga 
pripravili v Kulturnem društvu Lesično – Pilštanj.

soten še David Stupica iz JSKD Šmarje pri Jelšah, sklad je namreč 
financiral katalog, ki je bil izdan ob odprtju razstave. Kulturni pro-
gram so v KD Lesično – Pilštanj posvetili nedavno preminulemu 
Petru Antunoviću, ki je v teh krajih s svojimi dobrimi deli pustil 
globok pečat. Skozi program so predstavili vse avtorje, ki so ustvar-
jali na osemnajsti likovni koloniji, prav tako pa so se v KD Lesič-
no – Pilštanj zahvalili vsem domačinom, ki so z veseljem odprli 
vrata umetnikom in pripomogli, da je kolonija likovnih pedagogov 
tako dobro uspela. Niso pa gostitelji pozabili niti na Milana Eri-
ča, ki je pred kratkim postal prejemnik Jakopičeve nagrade. Ob tej 
priložnosti so mu čestitali. Nagrada Riharda Jakopiča je nagrada, 
ki jo za dosežke na področju likovne umetnosti od stote obletnice 
rojstva slikarja Riharda Jakopiča leta 1969 podeljujejo Akademija 
za likovno umetnost v Ljubljani, Zveza društev slovenskih likovnih 
umetnikov in Moderna galerija. Nagrado podeljujejo vsako leto 12. 
aprila, na obletnico slikarjevega rojstva. Po koncu uradnega dela so 
se zbrani iz učilnice prestavili v pritličje stare šole, kjer so si ogleda-
li dela, ki so nastala na koloniji. Vrhunska dela pa so še dokaz več, 
da je Pilštanj z okolico idilično okolje za likovne ustvarjalce, kar je 
v svoji kritiki prepoznal tudi Mario Berdič.                                (J. Š.)Skupinska slika vseh treh ekip
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Pred 40 leti so v Podsredi začrtali športno zgodbo

Svečani prerez traku

Šport, tako pomembna dejavnost, bodisi prostočasna, bodisi pro-
fesionalna. Prav vsak pa se je vsaj kdaj ukvarjal s to dejavnostjo, ki 
krepi zdrav način življenja v zdravem telesu. Tega so se v Podsredi 
začeli zavedati zgodaj in se odločili, da športno aktivne domačine 
združijo pod eno streho, v obliko društva. Sprva kot TVD Parti-
zan Podsreda, nato pa je društvo dvajset let kasneje dobilo novo 
ime, ime, ki ga ponosno nosi še danes, Športno društvo Podsreda. 
Letos so člani, simpatizerji, prijatelji in podporniki društva štiri 
desetletja neprekinjenega delovanja društva slavnostno obeležili, v 
duhu športa tako kot se za športnike spodobi, ob tej priložnosti pa 
so namenu predali še nov prireditveni kozolec, ki zaokrožuje špor-
tni park Podsreda v prekrasno celoto, ki nudi številne možnosti 
preživljanja prostega časa.
Športno društvo Podsreda ni le eno izmed več kot 40 društev v 
Občini Kozje, temveč je društvo izjemnega pomena za ljudi, ki 
svoj prosti čas preživljajo v duhu športnih aktivnosti. Tako v svoji 
sredini združujejo številčno članstvo, od najmlajših pa vse tja do 
veteranskih vrst, ki se v društvu ukvarjajo s številnimi športnimi 
panogami. Že res, da je že od prvih dni obstoja društva pa vse do 
danes najbolj zastopan nogomet, bodisi na travi na velikem igrišču 
kot tudi na asfaltnem igrišču in v dvorani. Niso pa člani aktivni le 
z nogometno žogo, temveč so se predvsem zadnja leta v društvu 
vpeljale številne ostale športne aktivnosti. Tako je pozimi priljub-
ljeno smučanje, tekom celega leta so aktivni pohodniki in tekači, 
odlično se z loparjem znajdejo v badminton sekciji, članice tekom 
cele zime skrbijo za športno pripravljenost na aerobiki… Društvo 
pa svojo identiteto krepi s tradicionalnimi dogodki kot je Veliko-
nočni turnir, turnir ob prazniku Kozjanskega jabolka, tek na grad 
Podsreda… Vse to in še več je del bogate zgodovine Športnega 
društva Podsreda. 
Sobotno popoldne je bilo tako v znamenju športa, kaj kmalu po dru-
gi uri so se namreč pričeli zbirati prvi člani društva, ki so uvodoma 
odigrali prijateljsko tekmo nogometa na velikem igrišču. V duhu 
fair playa so zmago slavili modri. Da so veterani ŠD Podsreda zelo 
aktivni priča tudi to, da so kljub dežju v nadaljevanju popoldneva 
odigrali še eno tekmo, tokrat proti starim znancem in prijateljem iz 
Rogaške Slatine, ki pa slavljencem niso popuščali in so zmago od-
nesli s seboj nazaj v Rogaško. A nihče ni bil razočaran, rezultat na-
mreč ni bil v ospredju, pomembnejše je bilo druženje in obujanje 
starih spominov, ki so jih športniki prehodili od davnega leta 1979, 
ko so se odločili, da v Podsredi začrtajo zgodbo športa, druženja 
in prijateljstva. Kar se tiče športnega dogajanja pa to ni bilo vse, le 
da so se nogometaši iz travnatega igrišča preselili na asfaltno kjer 
se je nadaljevalo v duhu revijalnih tekem. A naslednja je bila prav 
posebna, na eni strani igrišča so namreč nestrpno sodnikov žvižg 
čakali mladi nogometaši in nogometašice Podsrede, podmladek, ki 

bo podsredški asfalt brusil še dolga leta in skrbel, da se bo bogata 
zgodovina športa v Podsredi nadaljevala, na drugi strani pa so tokrat 
svoje znanje preizkusili člani občinskega sveta in občinske uprave 
Občine Kozje, ki pa so vsaj na prvi pogled imeli kar malo strahu pred 
mladimi, borbenimi športnimi upi. Začetni udarec revijalne tekme 
je tako pripadel kozjanski županji Milenci Krajnc, bolj angažirano 
in z veliko vneme pa so v tekmo vstopili mladi nogometaši, ki so po-
vedli. Kljub temu, da so v ekipi občinskega sveta in občinske uprave 
uspeli izenačiti, pa se mladi niso dali in so s svojim talentom, voljo in 
neutrudnostjo uspeli zabiti še dva gola, ter se tako razveselili laskave 
zmage mladosti nad izkušnjami. 
Dan se je tako počasi prevesil v večer in s tem je nastopil najbolj 
slavnosten trenutek, trenutek, ko so se športniki zahvalili vsem, ki 
so jim prvih 40 let stali ob strani ter skupaj z njimi pisali zgodbo 
o športnem dogajanju v Podsredi. Marinka Moškon, ki je pove-
zovala uradni del je tako mikrofon najprej predala prvemu pred-
sedniku, takrat še TVD Partizan Podsreda, Franciju Černeliču, 
ki je skozi svoje besede orisal začetke delovanja društva in se s 
podelitvijo zahval in plaket zahvalil prav vsakemu, ki je pomagal 
društvu v preteklosti od ranih začetkov pa vse do danes. Številne 
podeljene zahvale in plakete pa so bile priča, kako širok krog ljudi 
je povezan s športnim dogajanjem v Podsredi. V nadaljevanju pa je 
zbranim besede namenil predsednik ŠD Podsreda Jernej Jagrič, ki 
je predstavil kako je prišlo do ideje, da v športnem parku Podsreda 
postavijo prireditveni kozolec. Ob koncu svojega nagovora pa je 
Jagrič povabil županjo Občine Kozje Milenco Krajnc, predstavnika 
izvajalca del na kozolcu, predsednico KS Podsreda Martino Zu-
pan in direktorico KP Mojco Kunst, da so skupaj prerezali trak 
in nov prireditveni kozolec slavnostno predali namenu. Seveda ni 
manjkala niti zdravica, za priporočilo tistemu zgoraj pa je blagos-
lov kozolca in vseh športnikov opravil še domači župnik Lojze We-
ingerl. Ob priložnosti se je predsednik društva zahvalil še vsem, 
ki so na kakor koli pripomogli k izvedbi projekta, v prvi vrsti pa 
predvsem Občini Kozje, ki je stopila društvu naproti s prepotreb-
nimi finančnimi sredstvi. Zbrane je v nadaljevanju pozdravila tudi 
županja Milenca Krajnc, ki je spregovorila še o vrednosti projekta, 
ki je ocenjena na 29 tisoč evrov. Od tega za projektno dokumenta-
cijo 13 tisoč evrov, kamor je vključena tudi legalizacija obstoječega 
objekta, sam projekt izgradnje kozolca pa je visok 16 tisoč evrov. 
Športnikom pa je spregovorila tudi direktorica KP Mojca Kunst, 
ki je čestitala ob visokem jubileju in si še v bodoče zaželela tako 
dobrega sodelovanja. 
Tik pred koncem uradnega dela pa je sledil še drugi slavnosten 
trenutek dneva, upravni odbor društva je namreč sprejel sklep, da 
podeli naziv častnega člana društva. Tako so se odločili, da za vso 
vloženo delo in trud nagradijo prvega predsednika društva Franci-
ja Černeliča in mu podelijo naziv častnega člana društva, Franci je 
bil namreč en izmed pobudnikov, da se ustanovi društvo, hkrati pa 
mu je dolga leta predsedoval. S svojim delom pa je skrbel, da so bili 
člani ves čas aktivni in v pogonu, kar so prepoznali tudi veterani 
društva, ki so se mu zahvalili s simbolično zlato kopačko. Vidno 
ganjen Franci Černelič se je prav vsem še enkrat iskreno zahvalil in 
izrazil neizmerno zadovoljstvo, da je društvo preživelo tako uspe-
šnih štirideset let. Uradni del je bil tako sklenjen, druženje pa se 
je nadaljevalo v družbi godcev, ki so poskrbeli za glasbeno noto, v 
kuhinji pa so poskrbeli za golaž za vse prisotne in ostale dobrote iz 
žara. S tem pa še ni bilo konec nogometa in športa za ta večer, zve-
čer so namreč odigrali še prijateljski malonogometni turnir, kjer je 
zmagala Koprivnica pred Podsredo, Osredkom in ekipo Senovega. 

(J. Š.)
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Tam, kjer sta doma koza in zmaj
V Kozjem so upravičeno ponosni na 
marsikatero prireditev, ki jo prirejajo 
tamkajšnja društva in posamezniki. In 
v zadnjem času je takšnih in drugačnih 
prireditev vse več in vedno bolj so obi-
skane ter med domačini in turisti pri-
ljubljene. Takšna postaja tudi sedaj že 
tradicionalna prireditev Koza, zmaj in 
še kaj, ki je tudi letos v Kozje privabi-
la lepo število obiskovalcev, ki so tudi 
tokrat imeli kaj videti, predvsem pa kaj 
okusiti in na bogato obloženih stojni-
cah sejma kozjanskih dobrot tudi kupi-
ti. Uvod v prireditev je tudi tokrat minil 
v znamenju glasbe, kot prvi so namreč 
zaigrali mladi harmonikarji, nato je 
Mešani pevski zbor Vinea s pesmijo naz-
nanil, da bo prireditev kaj kmalu tudi 
uradno odprta. Še prej so seveda spre-
govorili tisti, ki bdijo nad organizacijo 
prireditve, Mirko Kovačič, Mojca Valen-
čak, Veronika Gradišek in domača žu-
panja Milenca Krajnc, nato pa je, tako 
kot veleva tradicija, zmaj kozico v na-
ročju ponesel čez prag v večnamenski 
center Kozje in s tem je bila prireditev 
tudi uradno odprta za javnost.

Športno društvo Podsreda ni le eno izmed 
več kot 40 društev v Občini Kozje, temveč je 
društvo izjemnega pomena za ljudi, ki svoj 
prosti čas preživljajo v duhu športnih ak-
tivnosti. Tako v svoji sredini združujejo šte-
vilčno članstvo, od najmlajših pa vse tja do 
veteranskih vrst, ki se v društvu ukvarjajo s 
številnimi športnimi panogami. Že res, da je 
že od prvih dni obstoja društva pa vse do da-
nes najbolj zastopan nogomet, bodisi na travi 
na velikem igrišču kot tudi na asfaltnem igri-
šču in v dvorani. Niso pa člani aktivni le z no-
gometno žogo, temveč so se predvsem zadnja 
leta v društvu vpeljale številne ostale športne 
aktivnosti. Tako je pozimi priljubljeno smu-
čanje, tekom celega leta so aktivni pohodni-
ki in tekači, odlično se z loparjem znajdejo v 
badminton sekciji, članice tekom cele zime 
skrbijo za športno pripravljenost na aerobi-
ki… Društvo pa svojo identiteto krepi s tradi-

cionalnimi dogodki kot je Velikonočni turnir, 
turnir ob prazniku Kozjanskega jabolka, tek 
na grad Podsreda… Vse to in še več je del bo-
gate zgodovine Športnega društva Podsreda. 
Sobotno popoldne je bilo tako v znamenju 
športa, kaj kmalu po drugi uri so se namreč 
pričeli zbirati prvi člani društva, ki so uvodo-
ma odigrali prijateljsko tekmo nogometa na 
velikem igrišču. V duhu fair playa so zmago 
slavili modri. Da so veterani ŠD Podsreda zelo 
aktivni priča tudi to, da so kljub dežju v na-
daljevanju popoldneva odigrali še eno tekmo, 
tokrat proti starim znancem in prijateljem 
iz Rogaške Slatine, ki pa slavljencem niso 
popuščali in so zmago odnesli s seboj nazaj 
v Rogaško. A nihče ni bil razočaran, rezultat 
namreč ni bil v ospredju, pomembnejše je bilo 
druženje in obujanje starih spominov, ki so 
jih športniki prehodili od davnega leta 1979, 
ko so se odločili, da v Podsredi začrtajo zgod-
bo športa, druženja in prijateljstva. Kar se tiče 
športnega dogajanja pa to ni bilo vse, le da so 
se nogometaši iz travnatega igrišča preselili na 
asfaltno kjer se je nadaljevalo v duhu revijal-
nih tekem. A naslednja je bila prav posebna, na 
eni strani igrišča so namreč nestrpno sodnikov 
žvižg čakali mladi nogometaši in nogometašice 
Podsrede, podmladek, ki bo podsredški asfalt 
brusil še dolga leta in skrbel, da se bo bogata 
zgodovina športa v Podsredi nadaljevala, na 
drugi strani pa so tokrat svoje znanje preizku-
sili člani občinskega sveta in občinske uprave 
Občine Kozje, ki pa so vsaj na prvi pogled ime-
li kar malo strahu pred mladimi, borbenimi 
športnimi upi. Začetni udarec revijalne tek-
me je tako pripadel kozjanski županji Milenci 
Krajnc, bolj angažirano in z veliko vneme pa 
so v tekmo vstopili mladi nogometaši, ki so 
povedli. Kljub temu, da so v ekipi občinskega 
sveta in občinske uprave uspeli izenačiti, pa se 
mladi niso dali in so s svojim talentom, voljo 
in neutrudnostjo uspeli zabiti še dva gola, ter 
se tako razveselili laskave zmage mladosti nad 
izkušnjami. 
Dan se je tako počasi prevesil v večer in s 
tem je nastopil najbolj slavnosten trenutek, 
trenutek, ko so se športniki zahvalili vsem, ki 
so jim prvih 40 let stali ob strani ter skupaj z 
njimi pisali zgodbo o športnem dogajanju v 
Podsredi. Marinka Moškon, ki je povezovala 
uradni del je tako mikrofon najprej predala 
prvemu predsedniku, takrat še TVD Partizan 
Podsreda, Franciju Černeliču, ki je skozi svo-
je besede orisal začetke delovanja društva in 
se s podelitvijo zahval in plaket zahvalil prav 
vsakemu, ki je pomagal društvu v preteklosti 
od ranih začetkov pa vse do danes. Številne 
podeljene zahvale in plakete pa so bile priča, 
kako širok krog ljudi je povezan s športnim 
dogajanjem v Podsredi. V nadaljevanju pa 
je zbranim besede namenil predsednik ŠD 
Podsreda Jernej Jagrič, ki je predstavil kako je 
prišlo do ideje, da v športnem parku Podsre-
da postavijo prireditveni kozolec. Ob koncu 
svojega nagovora pa je Jagrič povabil županjo 

Občine Kozje Milenco Krajnc, predstavni-
ka izvajalca del na kozolcu, predsednico KS 
Podsreda Martino Zupan in direktorico KP 
Mojco Kunst, da so skupaj prerezali trak in 
nov prireditveni kozolec slavnostno predali 
namenu. Seveda ni manjkala niti zdravica, 
za priporočilo tistemu zgoraj pa je blagoslov 
kozolca in vseh športnikov opravil še doma-
či župnik Lojze Weingerl. Ob priložnosti se 
je predsednik društva zahvalil še vsem, ki so 
na kakor koli pripomogli k izvedbi projekta, 
v prvi vrsti pa predvsem Občini Kozje, ki je 
stopila društvu naproti s prepotrebnimi fi-
nančnimi sredstvi. Zbrane je v nadaljevanju 
pozdravila tudi županja Milenca Krajnc, ki je 
spregovorila še o vrednosti projekta, ki je oce-
njena na 29 tisoč evrov. Od tega za projektno 
dokumentacijo 13 tisoč evrov, kamor je vklju-
čena tudi legalizacija obstoječega objekta, sam 
projekt izgradnje kozolca pa je visok 16 tisoč 
evrov. Športnikom pa je spregovorila tudi di-
rektorica KP Mojca Kunst, ki je čestitala ob 
visokem jubileju in si še v bodoče zaželela 
tako dobrega sodelovanja. 
Tik pred koncem uradnega dela pa je sledil še 
drugi slavnosten trenutek dneva, upravni od-
bor društva je namreč sprejel sklep, da podeli 
naziv častnega člana društva. Tako so se odlo-
čili, da za vso vloženo delo in trud nagradijo 
prvega predsednika društva Francija Černeliča 
in mu podelijo naziv častnega člana društva, 
Franci je bil namreč en izmed pobudnikov, da 
se ustanovi društvo, hkrati pa mu je dolga leta 
predsedoval. S svojim delom pa je skrbel, da 
so bili člani ves čas aktivni in v pogonu, kar so 
prepoznali tudi veterani društva, ki so se mu 
zahvalili s simbolično zlato kopačko. Vidno ga-
njen Franci Černelič se je prav vsem še enkrat 
iskreno zahvalil in izrazil neizmerno zado-
voljstvo, da je društvo preživelo tako uspešnih 
štirideset let. Uradni del je bil tako sklenjen, 
druženje pa se je nadaljevalo v družbi godcev, 
ki so poskrbeli za glasbeno noto, v kuhinji pa 
so poskrbeli za golaž za vse prisotne in ostale 
dobrote iz žara. S tem pa še ni bilo konec no-
gometa in športa za ta večer, zvečer so namreč 
odigrali še prijateljski malonogometni turnir, 
kjer je zmagala Koprivnica pred Podsredo, 
Osredkom in ekipo Senovega. 

(J. Š.)

Koza in zmaj sta bila ponovno v glavni vlogi

Nastop folklornih gostov
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Najlepša beseda je beseda v notah
Zadnjo aprilsko soboto je v večnamenski dvorani v Kozjem potekalo tradicionalno pevsko srečanje, tokrat že sedemindvaj-
seto. Dogodek je tudi letos potekal v organizaciji Društva Moški pevski zbor Kozjanski park Kozje. Nastopilo je deset zborov, 
zbrane sta nagovorila županja Občine Kozje, Milenca Krajnc, in predstavnik MoPZ Kozjanski park Kozje Karli Koželj. Besedne 
niti je pletla in vsebino v smiselno celoto povezovala Marinka Moškon. 

Uvodoma je s kitaro učenka Jerneja iz OŠ 
Kozje dodobra ogrela dlani številnih obi-
skovalcev nedeljskega pevskega srečanja v 
Kozjem. Nato je moderatorka glasbenega 
popoldneva Marinka Moškon k besedi po-
vabila predstavnika gostiteljskega zbora, 
Karlija Koželja, ki je pozdravil številne gos-
te in se zahvalil vsem obiskovalcem za obisk 
ter s tem izkazano spoštovanje do njihovega 
dela. Tako je bil teren pripravljen, oder pa 
so zavzeli zbori, deset se jih je predstavi-
lo. Vse nastopajoče sta z odra pospremila 
učenca OŠ Kozje v narodni noši, ki sta vsa-
kemu zborovodji podelila cvetje in spomin-
sko darilce v zahvalo. 
Na tokratnem pevskem srečanju so nasto-
pili gostitelji MoPZ Kozjanski park Koz-
je s pesmijo Moj dom in Čukova ženitev, 
zboru je dirigiral zborovodja Matevž Pu-
šnik. Bučen aplavz je dal vedeti, da se v 
Kozjem obeta odlično obarvano glasbeno 
nedeljsko popoldne. Takoj za domačini so 
stopili na oder člani MoPZ Sromlje, ki so 
se predstavili s svojo domačo, Hribi sro-
meljski, in Kaj bi želel si še več, zbor je vo-
dil Franc Vegelj. Iz Sromelj so pevci odšli 
proti Podčetrtku, od koder prihaja MePZ 
Zvon Podčetrtek, ki mu dolga leta uspeš-
no poveljuje Mihaela Pihler, v Kozjem pa 
so se predstavili s pesmijo Že pada mrak v 
dolino in Čez zelene trate. Marko Bračič 
s pevskim zborom MoPZ Rogaška je na 
odru predstavil skladbi Rasti mi, rasti in 

Nastop. Prvo polovico odličnega pevskega 
srečanja so zaključili člani MePZ Zarja iz 
Šentvida pri Planini z dvema ljudskima, in 
sicer Šürka je tisa in Marko skače. Drugo 
polovico srečanja je odprla Metka Lorger, 
ki je na oder popeljala MoPZ Terme Oli-
mia. Sosedi iz Podčetrtka so se predstavili s 
pesmijo Barčica in Morje, moja si ljubezen. 
V Kozjem pa niso kot domačini nastopili 
le gostitelji, temveč tudi člani MePZ Vinea 
Kozje. Vinea pod okriljem zborovodkinje 
Jasne Druškovič je zapela pesem Petelin-
ček je zapiel in Prav po prstih. Tako so na 
sporedu ostali še trije zbori, še šest pesmi in 
dobre pol ure odlične glasbe. Kot osmi so 
odrske deske večnamenskega centra Kozje 
izkusili člani Obrtniškega MoPZ Šmar-
je pri Jelšah, katerim dirigentsko paličico 
vihti Franci Plohl. Šmarčani so v Kozjem 
zapeli pesem Jadransko morje in Mojcej le 
vzem mene. Špela Drašler je na oder pope-
ljala MePZ Bistrica ob Sotli, ki je navdušil 
s pesmima Dekle je pralo srajčke dvej in Po 
poljube. Koz zadnji so na oder zakorakali 
člani MoPZ Planina pod vodstvom Mateja 
Romiha. Fantje s Planine so se predstavili s 
pesmijo Nastop, ki je delo Tadeje Vulc, in s 
pesmijo Vrček zagrabi brž. 
Pesem je tako ugasnila, a vsem še dolgo od-
mevala v mislih. Odlične izvedbe desetih 
zborov, ki so zapeli dvajset pesmi, so globo-
ke vtise pustile tudi pri gostih. Nastopajo-
čim in številnemu občinstvu je spregovorila 

domača županja Milenca Krajnc, ki je bila 
nad slišanim navdušena, njenim besedam 
pa so prikimali tudi drugi. Ob priložnosti 
se je zahvalila vsem pevcem za ves trud, ki 
ga vlagajo v področje kulturne dejavnosti, 
kamor sodi tudi zborovsko petje. Ker pa 
Občina Kozje v aprilu praznuje občinski 
praznik, se je županja dotaknila tudi tega in 
vsem ob prazniku čestitala.
Za konec so gostitelji, člani MoPZ Kozjan-
ski park Kozje, pripravili še družabno sre-
čanje, na katerem so besede, misli in želje 
izmenjali tako nastopajoči kot številni po-
vabljeni gostje. Ni pa prišlo le do izmenjave 
misli, temveč tudi do številnih stiskov rok 
in čestitk za odlične glasbene nastope, ki 
nikogar niso pustili ravnodušnega. Še pred 
družabnim srečanjem je zbranim ponovno 
spregovoril predstavnik domačega zbora, 
Karli Koželj, in se ob priložnosti s spomin-
skim simboličnim darilcem zahvalil mo-
deratorki popoldneva Marinki Moškon in 
šolarjema, ki sta celotno pevsko srečanje 
opravljala vlogo tistih, ki so se zahvaljevali 
zborovodjem s simboličnimi darilci in cvet-
jem. Pevsko srečanje, sedemindvajseto po 
vrsti, je minilo v odličnem vzdušju s pod-
poro Občine Kozje in Območne izposta-
ve Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
Šmarje pri Jelšah, vsi pa so si bili enotni, da 
bo tudi prihodnje srečanje pevcev in pevk v 
Kozjem odlično, in ga z vnemo pričakujejo. 

(J. Š.)

Člani MoPZ Kozjanski park so bili odlični gostitelji
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Pesem odmevala za grajskim obzidjem
Ambient gradu Podsreda je prikladen za mnoge dogod-
ke, tudi glasbene. Minuli konec tedna pa je bil neke 
vrste uvod v tradicionalno glasbeno poletje na gradu 
Podsreda, ki se odvija že kar nekaj let. Dva koncerta 
sta s harmonijo in ubranim petjem napolnila atrij gra-
du Podsreda v petek in v soboto in od številnih obisko-
valcev izvabila bučne aplavze odobravanja. Kot prvi so 
se na gradu predstavili člani moškega pevskega zbora 
Kozjanski park Kozje, ki so pripravili redni letni kon-
cert z gosti.

MEPZ Vinea Kozje prejemnik srebrnega priznanja
Ob zaključku pevske sezone se je Mešani pevski zbor Vinea Kozje udeležil mednarodnega tekmovanja Zlata lipa 
Tuhlja. Pevci in pevke so se na vročo poletno soboto, 8. junija, družili z ljubitelji kakovostne zborovske pesmi iz 
Bosne in Hercegovine, S Hrvaške in iz Slovenije v čudovitem okolju Term Tuhelj ter osvojili častitljivo priznanje.

Kot gostje so nastopili člani etno skupine Nojek

Vinea v Tuhlju

Petkov uvod v glasbeni večer v prijetnem hladu grajskega obzidja je 
pripadel mladi citrarki Janji Polšak, ki prihaja s Prevorja. Srednje-
šolka, dijakinja tretjega letnika 1. gimnazije v Celju se že šesto leto 
uči igranja citer pri mentorici Jasmini Levičar in s svojim odličnim 
igranjem dokazuje, da je na pravi glasbeni poti. A niso le citre tis-
to, kar odlikuje glasbeno podobo mlade Prevorjanke, saj se pevsko 
izpopolnjuje tudi v glasbeni šoli skladateljev Ipavcev v Šentjurju. 
Še preden so oder prevzeli osrednji akterji večera, člani moškega 
pevskega zbora Kozjanski park Kozje, je zbranim nekaj besed 
namenila direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst. Oder je bil 
preostanek večera namenjen glasbi: v prvem sklopu so gostitelji, 
pevci MoPZ Kozjanski park Kozje, predstavili naslednje pesmi: 
Štajerski fantič, Dekle moje, Večerni zvon, Temna noč in Čukova 
ženitev. Moški pevski zbor Kozje, od leta 2016 z imenom MoPZ 
Kozjanski park, je lani z lastnim koncertom v Kozjem obeležil 40. 
jubilej neprekinjenega delovanja. Ob svoji vztrajnosti se lahko še 
posebej pohvalijo, da kot organizator vzdržujejo tradicionalno re-
vijo kozjanskih pevskih zborov z imenom Pevsko srečanje Kozje, 
ki je bilo letos že 27. po vrsti. Pevski zbor ima redne tedenske vaje, 
sodeluje na vseh prireditvah v kraju in v občini Kozje, udeležuje 
se tudi revij na medobčinski ravni, nastopa pa tudi širše na prilo-
žnostnih prireditvah. Tesnejše sodelovanje s Kozjanskim parkom 
je prispevalo k temu, da se je zbor predstavil tudi širši slovenski 
javnosti v oddaji Dobro Jutro na Televiziji Slovenija. Dolga leta de-
lovanja prinašajo nenehno potrebo po obnavljanju pevske zasedbe. 

Zavzeto delo, pripadnost, veselje do petja in medsebojna harmo-
nija članov prinašajo željo po sodelovanju v takem kolektivu. Tako 
lahko danes z veseljem ugotovimo, da je ta zbor zbor izkušenosti in 
mladosti. Vse to govori o trdnih temeljih moškega pevskega zbora 
na Kozjanskem. Na čelu pevske kakovosti zbora je že tretje leto 
mladi vsestranski glasbenik, pevec in odličen zborovodja Matevž 
Pušnik, ki skrbi, da so glasovi ubrani in prijetni za ušesa poslušal-
cev. Prvemu sklopu je sledil zasluženi premor za pevce, a oder zato 
ni bil nič manj zaseden, za kar so poskrbeli gostje, tokrat Etno sku-
pina Nojek iz Bistrice ob Sotli pod vodstvom neutrudnega Fran-
cija Černelča. V skupini se je v desetletju izmenjalo že kar nekaj 
članov. Sprva so bili v njej predvsem domačini iz Bistrice ob Sotli, 
zdaj se je ta krog razširil, saj jih povezujeta veselje in ljubezen do 
glasbe, zlasti do slovenske ljudske pesmi. Po glasbenem premoru, 
ki ob odlični glasbi Nojekov to ni bil, so za zaključek večera oder 
ponovno zavzeli gostitelji. V drugem sklopu pesmi so zapeli Moj 
dom, Vasovalec, Gozdovi v mesečini in V Hrašah mam pa tetko. 
Večer so počasi pripeljali h koncu, a spomin na glasbeno kuliso je 
ostal v srcih in glavah obiskovalcev. Prav tem pa se je ob koncu za 
številno udeležbo v imenu zbora zahvalil Karli Koželj. Druženje 
se je ob kozarcu v objemu grajskega obzidja še nadaljevalo v večer 
z mislijo in željo, da se kmalu spet snidejo na koncertu kozjanskih 
pevcev.

 (J. Š.)

V zbor je vključenih veliko članov, ki redno prihajajo na pevske vaje, 
se trudijo, učijo in sledijo navodilom strokovne vodje, zborovodkinje 
Jasne Druškovič. V zimskem času so izvedli pospešene pevske vaje v 
Panonski vasi, se na ta način predajali glasbi in čas namenili učenju ter 
druženju. Skozi vse leto se je zbor udeleževal prireditev v lokalni skup-
nosti, v zimskem času izvedel samostojna božična koncerta, na občin-
skem srečanju odraslih pevskih zborov v Olimju se tudi letos uvrstil 
na regijski nivo. Na že tradicionalni 10. prireditvi Zlata lipa Tuhlja je 
predstavil štiri zahtevnejše pesmi in po oceni mednarodne strokovne 
žirije prejel srebrno priznanje. Pevce in pevke zbora lepi dosežki na 
področju ljubiteljske pevske dejavnosti bogatijo in jim dajejo ponovni 
ustvarjalni zagon. Vsekakor se trud, ki ga skupaj vlagajo v zborovsko 
pesem, odraža na veselih, zadovoljnih izrazih na obrazih vseh, ki sou-
stvarjajo v MePZ Vinea Kozje. 

Silva Kovačič
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Pod češnjo že štirinajstič
Tokratni Večer pod češnjo, že štirinajsti, je v Podsredo 
zopet privabil tem krajem dobro poznanega avtorja, 
pisatelja in kulturnika Milenka Straška. Milenko Stra-
šek je s temi kraji na Kozjanskem tesno povezan, svo-
je otroštvo in mladost je namreč preživel na bližnjem 
Pilštanju, a tokrat je v Podsredi postal z razlogom, da 
predstavi svojo peto pesniško zbirko haikujev in tank 
imenovano »Zahostje«.

Veronika Gradišek z nagrado 
občinstva na pesniškem turnirju 
Mariborska založba Pivec je tudi letos organizirala pesniški turnir za vi-
tezinjo oz. viteza pesniškega turnirja, devetnajsti po vrsti. Razpis je bil na-
menjen vsem pesniškim dušam, ki pišejo (tudi) v slovenskem jeziku. Zak-
ljučni finale je potekal v petek, 26. aprila, v Art kavarni hotela Mercure v 
Mariboru. Na razpis se je odzvalo 138 avtoric in avtorjev iz vse Slovenije. 
Med njimi tudi pesnica z našega območja, Veronika Gradišek, ki je »preži-
vela« dve strogi rešeti izločevalnega turnirja – rešeto strokovne žirije, ki jo 
je uvrstil med 24 polfinalistov in rešeto publike na polfinalnem turnirju 
na Ravnah na Koroškem.

Lučka, Milenko in Nataša v glavnih vlogah pod češnjo

Veronika prejema nagrado občinstva

Uspešna tudi 
Nika Gradišek

Finalisti so prebrali svojo pesem

Uvodoma je Milenkova dela prebrala Lučka Palir, ki je avtorjeva dob-
ra prijateljica nato pa je zbrane nagovorila moderatorka večera Nataša 
Ferlinc Krašovic, ki je razodela, da se pod češnjo za upravno stavbo 
Kozjanskega parka ljubitelji kulture srečujejo že vse od leta 2006, ko je 
idejo za ta večer prispeval pokojni Marjan Marinšek. Avtor in glavni 
akter tokratnega Večera pod češnjo, Milenko Strašek pa je pod češnjo 
v Podsredi že večkrat sedel in je s Kozjanskim parkom tesno povezan. 
Prvo pesniško zbirko »Mejaši mojih gmajn« je predstavil leta 2010 na 
gradu Podsreda,  gost Večerov pod češnjo pa je že od leta 2013, ko je 
obiskovalcem predstavil pesniške zbirke » Z zgodbami se bom pokril«, 

Istega dne je ponovno potrditev kakovosti 
svoje poezije doživela tudi Nika Gradišek. 
MKC Maribor in MKC Črka so v februarju 
razpisali četrti nagradni natečaj »Ali govoriš 
emojščino?« za najboljši prevod pesmi iz 
simbolnega jezika emoji v slovenščino. Na 
natečaj se je prijavilo 21 avtoric in avtorjev v 
starosti do 30 let, izmed katerih je strokovna 
žirija izbrala 6 finalistov. Finalisti so svoje 
pesmi predstavili 26. aprila 2019 na festivalu 
Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Poslušalci 
so na odprtem odru Grajskega trga prisluhnili 
strokovni utemeljitvi izbora v finale in 
razglasitvi zmagovalne pesmi. Tokrat jih je 
najbolj prepričala pesem Nike Gradišek, ki je 
osvojila prvo nagrado.                              (OKo)

Bil je to lep, z dramaturškim lokom napet 
večer odlične poezije. Ustvarile so ga  
priznane in novokrščene  mojstrice in mojstri 
pisane in govorjene besede, strokovnjakinje 
in strokovnjaki tovrstnega področja in 
glasbeniki z opusom, ki se je temu stanju 
duha in prešernemu vzdušju nastopajočih in 
občinstva odlično prilegal. Dvanajst avtoric 
in avtorjev se je ta večer potegovalo za naslov 
vitezinje oz. viteza pesniškega turnirja. Ob 
vstopu na ta dogodek nam je bil podarjen 
zbornik  pesmi teh finalistov (z Veronikino 

med njimi), spremno besedo organizatorjev, 
seznami dosedanjih vitezov (npr. Tomaž 
Šalamun 2012), zmagovalno pesmijo 
pesniškega turnirja leta 2018 ter komentarji 
na delo letošnjih izbrank in izbrancev. Tako 
smo skozi ta zbornik ob nastopu kandidatk in 
kandidatov, izbranih po naključnem vrstnem 
redu, po svojih močeh v branju in poslušanju 
sledili tematikam in sporočilom njihove 
poezije. Obenem pa napeto pričakovali 
poročilo dela žirije, predvsem pa glasovanje 
občinstva, za katerega smo bili Veronikini 
prijatelji in družina veliki optimisti. In res 
se je najprej razglasilo število glasov, potem 
pa citiralo verze njene pesmi »Še vedno si in 
ostajaš…« In dočakali smo trenutek raglasitve 
njenega imena kot zmagovalke po izboru 
občinstva.Veselje, ki smo ga skupaj pridelali, 
se je nadaljevalo v skupnem druženju v 
bližnji prijazni kavarni. Nagrado občinstva 
si razlagamo kot potrditev nje kot odlične 
pesnice in prijateljice v polnem pomenu 
besede. Vse to in še mnogo prijetnih misli 
nas je prevevalo ob prešernem vračanju iz 
štajerske prestolnice v zeleno deželo, v naše 
ožje domovine domove. 

Tonči Babič

»Tujec iz zakotja«, »Listje« in tokrat kot že rečeno zbirko »Zahostje«. 
Vse knjige je oblikovala in ilustrirala Vesna Zakonjšek, ki je prav tako 
bila prisotna ob avtorju na predstavitvi zbirke. Da pa ni bila v ospred-
ju le govorjena in v obliki haikujev in tank zapisana beseda Milenka 
Straška, sta poskrbela odlična glasbena gosta Simona Kropec in Dani 
Bedrač, ki sta z svojo glasbo ob spremljavi akustičnih kitar navdušila. 
Prijetno topel prvi poletni večer, pod češnjo so se namreč zbrali 21. 
junija, je tako hitro minil. Večino časa pa je avtorjeva dela prebira-
la Lučka Palir, ki je pesniško zbirko »Zahostje« tudi zbrala in uredila 
ter zanjo prispevala uvodnik. Lučka Palir je sicer dobro poznano ime 
v literarnih krogih, med drugim je predsednica Literarnega društva 
Šentjur. V nadaljevanju pa je svojo stvaritev predstavil še avtor sam 
in spregovoril o tem kako so dela nastajala. O avtorju in njegovem 

delu pa je z izbranimi besedami spregovoril 
tudi glasbeni gost Dani Bedrač, ki je za eno 
izmed njegovih zbirk, ki nosi naslov »Listje« 
napisal spremno besedo, njuno sodelovanje 
pa tako traja že leta in leta. Nad Podsredo je 
tako počasi padel mrak, a druženje avtorja 
z obiskovalci se je nadaljevalo ob izmenjavi 
besed, stiski rok in številnimi pohvalami za 
odlična dela, dela, ki skozi vrstice opisujejo 
prav Kozjansko pokrajino.      (J. Š.)
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Še eno šolsko leto presežkov
Šolsko leto 2018/19 je bilo za učence 
Osnovne šole Kozje in njihove mentorje 
ponovno šolsko leto presežkov.

Na tekmovanjih iz znanja so naši učenci 
osvojili rekordnih 16 zlatih priznanj, ob 
tem pa še 52 srebrnih in 165 bronastih 
priznanj, kar je dosežek, ki ga ne dosegajo 
niti bistveno večje šole. Vsaj eno prizna-
nje je osvojilo 62 učencev, kar je ponovno 
krepko nad polovico vseh učencev šole. 
Prav neverjeten pa je podatek, da so naši 
učenci kar sedemkrat postali državni pr-
vaki na različnih tekmovanjih iz znanja. 
Ker je vseh, ki so osvojili priznanja, abso-
lutno preveč, naj naštejemo le tiste, ki so 
osvojili zlata in srebrna priznanja na držav-
ni ravni. Izstopal je seveda Brest Lenarčič, 
ki je državni prvak postal na tekmovanjih 
iz logike, astronomije, računalniškega pro-
gramiranja, fizike, matematike in na tek-
movanju Logična pošast. Na slednjem je 
državni prvak postal tudi Bor Gradišek. 
Brest je ob tem zlato priznanje osvojil še 
na tekmovanjih iz biologije in kemije ter 
na tekmovanju Prvaki znanja, srebrno pa 
na tekmovanjih iz prostorske predstavlji-
vosti – Matemček, razvedrilne matematike 
ter zgodovine. Ponovno se je uvrstil tudi 
na mednarodno Sanktpeterburško astro-
nomsko olimpiado, kjer je osvojil srebrno 
medaljo. Bor Gradišek se je poleg naslova 
državnega prvaka na tekmovanju Logična 
pošast veselil še zlatega priznanja na dr-
žavnem tekmovanju iz prostorske predsta-
vljivosti – Matemček, srebrni priznanji pa 
je osvojil na Vegovem tekmovanju iz mate-
matike in na tekmovanju Raziskovalci zna-
nja. Lan Gradišek je zlato priznanje osvo-
jil na tekmovanju Prvaki znanja, ob tem pa 
je nanizal še srebrna priznanja na tekmova-
njih iz prostorske predstavljivosti, anglešči-
ne, razvedrilne matematike, kemije, fizike, 
matematike ter na tekmovanju Logična po-
šast. Lan je osvojil tudi posebno priznanje 
Diamantni kenguru za odlične dosežke na 
tekmovanjih iz matematike v vseh devetih 
letih šolanja. Zlato Proteusovo priznanje 
iz znanja biologije je osvojila devetošol-
ka Manca Berglez, ki je srebrni priznanji 
osvojila še na Cankarjevem tekmovanju 
iz znanja slovenščine in na tekmovanju iz 
znanja geografije. Maša Ferlič je osvojila 
zlato Cankarjevo priznanje iz znanja slo-
venščine, zlati priznanji na tekmovanju 
Prvaki znanja pa sta osvojila še Patricija 
Žučko in Miha Švajger. Državno srebrno 
na tekmovanju Logična pošast je osvoji-
la še Alina Pristušek, srebrno Proteusovo 

priznanje iz znanja biologije pa Neli Beli-
na. Srebrno priznanje Raziskovalci znanja 
pa so osvojili Nik Hladin, Anita Kozole in 
Luka Lesjak. 
Poleg posameznikov so letos blestele tudi 
naše šolske ekipe na tekmovanjih Male sive 
celice, Prvaki znanja, Raziskovalci znanja 
in Mladi genialci. Ekipa v postavi Matic 
Blatnik, Brest Lenarčič in Patricija Žučko 
je zmagala na regijskem predtekmovanju 
Malih sivih celic in se uvrstila v studijski del 
tekmovanja. S tem uspehom so tudi doseg-
li, da bo drugo šolsko leto regijsko predtek-
movanje že drugič potekalo v Kozjem. Na 
tekmovanju Prvaki znanja je ekipa Dream 
team (Brest Lenarčič, Lan Gradišek, Pa-
tricija Žučko in Miha Švajger) pometla s 
konkurenco na regijskem tekmovanju, na 
državnem pa osvojila odlično četrto mesto 
v državi. Njihovemu vzoru je sledila tudi 
ekipa Dream team junior (Bor Gradišek, 
Nik Hladin, Anita Kozole in Luka Lesjak), 
ki je osvojila naslov Najboljši raziskovalci 
znanja z zmago na regijskem tekmovanju. 
Drugo mesto na tekmovanju Mladi genialci 
pa je osvojila še naša šolska ekipa v postavi 
Brest Lenarčič, Lan Gradišek in Patricija 
Žučko. 

Uspešni pa so bili tudi športniki: atleti, bad-
mintonisti, odbojkarji in šahisti so uspešno 
nastopali na medobčinskih, področnih in 

državnih tekmovanjih. Med atleti so naj-
večje uspehe nanizali Patrik Perc, ki je v 
teku na 60 metrov osvojil drugo mesto na 
medobčinskem prvenstvu, drugo na regij-
skem in peto na državnem. Patricija Žučko 
je v suvanju krogle zasedla prvo mesto na 
medobčinskem in tretje mesto na regijskem 
prvenstvu, Miha Švajger pa je v teku na 60 
metrov zasedel tretje mesto na medobčin-
skem in četrto na regijskem prvenstvu. Med 
badmintonisti sta Katja Bratuša med učen-
kami in Tim Šmon med učenci osvojila 
tretje mesto na državnem prvenstvu, šolska 
ekipa, v kateri so bili poleg Tima in Katje 
še Žan Kiderič, Lan Gradišek, Špela Šošte-
rič in Špela Kukovičič, pa je na državnem 
ekipnem prvenstvu osvojila peto mesto. Ša-
hovska ekipa fantov do 12 let v sestavi Bor 
Gradišek, Matevž Muškatevc, Rok Romih, 
Florijan Kiderič in Nik Hladin je na regij-
skem prvenstvu osvojila drugo mesto.

Letošnje leto si bomo lahko zapomnili tudi 
po obisku Marka Soršaka Sokija, ki je šoli 
podaril kitaro in dva cajona. Novost letoš-
njega šolskega leta pa je tudi, da se je naša 
šola priključila Slovenski mreži zdravih 
šol, jeseni pa smo ob Prazniku Kozjanskega 
jabolka postali še nosilec kolektivne bla-
govne znamke Sožitje. 

Roman Gradišek, ravnatelj

Šestkratni državni prvak Brest na prireditvi Mladi bistroumi
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Hvala, generacija 2004!

Ekipa OŠ Kozje tretja na tekmovanju Mladi genialci

Učenci OŠ Kozje naj raziskovalci 
znanja savinjske in zasavske regije
Učenci in učenke OŠ Kozje so v letošnjem šol-
skem letu prvič sodelovali na območnem tek-
movanju Raziskovalci znanja, ki je potekalo 
24. 4. 2019 na I. OŠ Žalec. Gre za tekmovanje, 
v katero so vključeni učenci četrtega in pete-
ga razreda. Učenci so reševali test tridesetih 
vprašanj, ki so obsegala številna področja, na 
tekmovanje pa so se pripravljali s pomočjo 
člankov v reviji Moj planet. Raziskovalci zna-
nja je podmladek tekmovanja Prvaki znanja.

V petek, 14. 6. 2019, se je na valeti od Osnovne šole Kozje poslovila 
generacija devetošolcev z letnico rojstva 2004. Od šolskih klopi se je 
poslovila uspešna generacija. Na tekmovanjih iz znanja in športa ter 
na številnih nastopih na šolskih prireditvah so pustili res močne sledi. 
Bili so hvaležna, ustvarjalna in s številnimi talenti obdarjena generaci-
ja. Veseli smo lahko, da so jih delili z nami, ponosni pa na to, da smo 
jim jih pomagali razvijati in jih oblikovati v kompetentne mladostnike. 
Na valeti so se devetošolci zahvalili staršem, učiteljem in delavcem 
šole, gospodu župniku ter lokalni skupnosti z županjo na čelu. Poslovi-
li so se tudi od razredničark Alje Belak in Marinke Žibret. Poskrbeli so 
za predajo ključa šole in s tem simbolično predali primat najstarejših 
na šoli bodočim devetošolcem. Uživali smo lahko ob njihovih odličnih 
plesnih točkah in čudovitem glasu Lane Pirš, ki je prireditev zaključila 
s pesmijo »Nasmeh življenja«.
Učenci so poleg spričeval v uradnem delu prejeli bogato bero pohval in 
priznanj s tekmovanj. Učenci z zaključenimi odličnimi ocenami so bili: 
Neli Belina, Manca Berglez, Lan Gradišek in Miha Švajger.
Priznanje zlati bralec so prejeli: Neli Belina, Manca Berglez, Anamari 
Gerzina Rožič, Anja Pečnik, Špela Šošterič in Miha Švajger.

Posebno priznanje in zahvalo šole za multimedijsko podporo šolskih 
in obšolskih prireditev sta prejela Lan Gradišek in Miha Švajger.
Na športnem področju sta izstopala učenca Patrik Perc in Patricija Žu-
čko. Prejela sta priznanji za naj športnika oziroma športnico šole.
Najboljši učenec generacije je bil Lan Gradišek. Lan je bil v devetle-
tnem izobraževanju nadpovprečno uspešen učenec na tekmovanjih 
iz znanja, športa, več let pa je skrbel tudi za multimedijsko podporo 
šolskih in obšolskih prireditev.

Devetošolce smo spustili na samostojno pot, a z zaupanjem, da smo 
jih opremili z znanjem in izkušnjami, s pomočjo katerih bodo skušali 
v življenju prav ravnati. Srečno na nadaljnji življenjski poti.

Marinka Žibret

Generacija 2004

V sredo, 24. aprila, se je v Krškem odvijalo 
že sedmo tekmovanje Mladi genialci. Med 
triindvajsetimi osnovnimi šolami iz Posav-

Naša ekipa med tekmovanjem

ja in Obsotelja so v napetem in zelo izena-
čenem finalu največ znanja o energetiki po-
kazali tekmovalci iz OŠ Velika Dolina, OŠ 
Kozje in OŠ Brežice.
Tekmovanje Mladi genialci« – kviz o ener-
getiki organizira podjetje GEN energija, v 
partnerstvu s podjetjem Nuklearna elek-
trarna Krško, od šolskega leta 2012/2013 
dalje, izmenično za osnovne in srednje šole. 
V letošnjem letu so bili ponovno na vrsti 
osnovnošolci in med triindvajsetimi sode-
lujočimi ekipami sta bili tudi ekipi OŠ Koz-
je in OŠ Lesično. Šolske ekipe, sestavljene 
iz treh učencev, ki so na šolskem tekmova-
nju pokazali največ znanja, so se zbrale na 
tekmovalnem odru Kulturnega doma v Kr-

škem in navdušile s poznavanjem energet-
skih tem in mladostno energijo. Po napetih 
uvodnih predtekmovalnih krogih in izena-
čenem finalu je slavila ekipa OŠ Velika Do-
lina pod mentorstvom Aljaža Božiča. Dru-
go mesto so zasedli učenci OŠ Kozje pod 
mentorstvom Manice Kolar, tretje mesto pa 
učenci OŠ Brežice pod mentorstvom Brede 
Majcen. Ekipo Osnovne šole Kozje so ses-
tavljali devetošolca Lan Gradišek in Patri-
cija Žučko ter osmošolec Brest Lenarčič. 
Za nagrado za osvojeno drugo mesto na 
tekmovanju so dobili tablične računalnike, 
hkrati pa so za svojo šolo pridobili nagrado 
v višini 700 evrov za nakup didaktičnih pri-
pomočkov.    (R. G.)

Prve tri ekipe z našimi zmagovalci

Območnega tekmovanja sta se udeležili dve 
ekipi. Ekipa četrtošolk z imenom RAZISKO-
VALKE ZNANJA 2009, ki so jo sestavljale: 
Julija Bratuša, Aneja Blažič, Žana Kozole in 
Anja Kukovičič, je zasedla četrto mesto. Eki-
pa petošolcev, z imenom DREAM TEAM JU-
NIOR, v sestavi: Bor Gradišek, Nik Hladin, 
Anita Kozole in Luka Lesjak pa je z doseže-
nimi 88 točkami osvojila prvo mesto. S tem 
rezultatom je ekipa DREAM TEAM JUNIOR 

dosegla naziv NAJBOLJŠI RAZISKOVALCI 
ZNANJA med ekipami Zasavske in Celjske 
regije.
Iskrene čestitke vsem sodelujočim na tekmo-
vanju!

Mentorica Marinka Žibret
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Posebno in zelo uspešno leto učencev 
Osnovne šole Lesično
Tudi to šolsko leto je bilo zelo uspešno in nekaj po-
sebnega. Tako učenci kot vsi zaposleni smo se trudi-
li, da bi bilo čim bolj kakovostno, strokovno in pri-
jazno. Zapomnili si ga bomo po odličnih rezultatih 
učencev na tekmovanjih v znanju in tekmovanjih v 
interesnih dejavnostih. 
Učenci so se poleg šolskih tekmovanj uvrščali tudi 
na regijska in nato na državna tekmovanja, kjer so 
osvajali najvišja priznanja. 

Za dosežen uspeh na šolskem tekmovanju iz 
matematike so bronasto priznanje iz matematike 
prejeli: Teja Stadler, Žiga Žlof, Zoja Polšak in 
Tadej Romih iz 1. r., pod mentorstvom Karoline 
Hostnik Amon; Oskar Polšak in Alja Zidar iz 2. r., 
pod mentorstvom Urške Drobne; Janja Kozmus, 
Žan Žlof, Naja Ivanc in Domen Kolar iz 3. r., pod 
mentorstvom Liljane Cerar; Matevž Novak in Sara 
Polšak iz 4. r., pod mentorstvom Nives Kostevc 
Arzenšek; Klara Šergon in Jakob Ojsteršek Resnik 
iz 5. r., pod mentorstvom Lučke Palir. Bronasto 
priznanje za dosežen uspeh na šolskem tekmovanju 
iz matematike so pod mentorstvom Milene 
Grobelšek prejeli: Kaja Kolar iz 6. r.; Ana Volavšek, 
Nika Senica, Miha Preskar in Jure Kozmus iz 7. r.; 
Nika Potočnik in Lara Arzenšek iz 8. r.; Domen 
Kozmus, Nika Klaužer in Domen Bah iz 9. r. 
Srebrno priznanje iz znanja matematike je na 
državnem tekmovanju pod mentorstvom Milene 
Grobelšek prejela Ana Volavšek iz 7. r. Zlato 
priznanje iz znanja matematike je na državnem 
tekmovanju pod mentorstvom Milene Grobelšek 
prejel Domen Kozmus iz 9. r. 
S področja fizike so bronasto priznanje za dosežen 
uspeh na tekmovanju iz fizike pod mentorstvom 
Milene Grobelšek prejeli: Nika Potočnik iz 8. r. ter 
Domen Kozmus in Nika Klaužer iz 9. r. Srebrno 
priznanje sta na področnem tekmovanju iz znanja 
fizike pod mentorstvom Milene Grobelšek prejela 
Domen Kozmus in Nika Klaužer. Izjemen dosežek 
z usvojenim zlatim priznanjem iz znanja fizike na 
državnem tekmovanju pod mentorstvom Milene 
Grobelšek je dosegel Domen Kozmus iz 9. r.
Bronasto Cankarjevo priznanje za dosežek na šol-
skem tekmovanju iz slovenščine pod mentorstvom 
Gordane Salobir so prejeli: Domen Kozmus iz 9. r., 
Nika Potočnik, Rok Lebič in Teja Planko iz 8. r., Va-
lerija Senica, Nika Senica in Gaja Cerar iz 7. r., Sven 
Reberšak in Klara Šergon iz 5. r. pod mentorstvom 
Lučke Palir; Sara Polšak in Aljaž Čepin iz 4. r. pod 
mentorstvom Nives Kostevc Arzenšek.
Srebrno Cankarjevo priznanje za dosežek 
na območnem tekmovanju iz slovenščine pod 
mentorstvom Gordane Salobir sta prejela Domen 
Kozmus iz 9. r. in Nika Potočnik iz 8. r. Zlati 
bralci: Eva Bah, Lara Centrih, Nika Klaužer, 
Domen Kozmus, Hana Leskovšek iz 9. r. so prejeli 
spominsko priznanje za zvestobo knjigi in Bralni 
znački v OŠ. 
Srebrno priznanje za dosežek na območnem 
tekmovanju v znanju angleškega jezika pod 
mentorstvom Urške Žnideršič Golež je prejela 
Violeta Mramor iz 9. r., učenka je prejela tudi 
bronasto priznanje za dosežek na šolskem 
tekmovanju v znanju angleškega jezika.
Bronasto priznanje za dosežek na šolskem 
tekmovanju v znanju geografije pod mentorstvom 
Lidije Kotnik Klaužer so prejeli: Gaja Cerar, Jure 

Kozmus, Ana Ploštajner, Miha Preskar, Nika 
Senica in Valerija Senica iz 7. r. ter Lara Centrih, 
Nika Klaužer in Domen Kozmus iz 9. r. Srebrno 
priznanje za dosežek na območnem tekmovanju v 
znanju geografije sta prejela Jure Kozmus iz 7. r. in 
Nika Klaužer iz 9. r.
Bronasto priznanje za dosežek na šolskem 
tekmovanju iz znanja zgodovine pod mentorstvom 
Lidije Kotnik Klaužer so prejeli trije devetošolci, 
in sicer: Lara Centrih, Nika Klaužer in Domen 
Kozmus.
Bronasto Preglovo priznanje za dosežen rezultat 
na šolskem tekmovanju iz znanja kemije pod 
mentorstvom Mateje Koprivc Polutnik so prejeli 
Nika Potočnik iz 8. r. ter Eva Bah, Nika Klaužer in 
Domen Kozmus iz 9. r.
Bronasto Proteusovo priznanje za dosežke na 
šolskem tekmovanju iz znanja biologije pod 
mentorstvom Mateje Koprivc Polutnik so prejeli 
Lara Centrih, Nika Klaužer in Domen Kozmus iz 
9. r. Srebrno Proteusovo priznanje za dosežke 
na državnem tekmovanju iz znanja biologije pod 
mentorstvom Mateje Koprivc Polutnik je prejel 
Domen Kozmus iz 9. r.

Učenci so sodelovali tudi na tekmovanjih v 
interesnih dejavnostih. 
Na tekmovanju iz vesele šole so bronasto priznanje 
pod mentorstvom Nives Kostevc Arzenšek prejeli 
Jona Čepin, Grogorii Milekhin, Lenart Ploštajner, 
Sara Polšak, Manca Senica iz 4. r.; Klara Šergon iz 
5. r.; Kaja Kolar iz 6. r.; Gaja Cerar, Jure Kozmus, 
Ana Ploštajner, Nika Senica iz 7. r.; Rožle Centrih, 
Nika Potočnik, Maja Reberšak iz 8. r. ter Hana 
Leskovšek iz 9. r. Srebrno priznanje iz Vesele šole 
na državnem tekmovanju so prejeli Jona Čepin, 
Grogorii Milekhin, Sara Polšak, Manca Senica 
iz 4. r.; Klara Šergon iz 5. r.; Kaja Kolar iz 6. r.; 
Gaja Cerar, Jure Kozmus, Ana Ploštajner in Nika 
Senica iz 7. r.
Učenci so pod mentorstvom Milene Grobelšek 
tekmovali tudi v logiki, pri čemer so bronasto 
priznanje za doseženo 1. mesto na šolskem 
tekmovanju v znanju logike prejeli: Jure Kozmus in 
Miha Preskar iz 7. r.; Nika Potočnik iz 8. r.; Domen 
Kozmus in Nika Klaužer iz 9. r. Srebrno priznanje 
v znanju logike na državnem tekmovanju je prejel 
Domen Kozmus iz 9. r. 
Priznanje za sodelovanje na tekmovanju »Mladi 
genialci« pod mentorstvom Milene Grobelšek so 
prejeli člani šolske ekipe, v sestavi Domna Kozmusa, 
Nike Klaužer in Tise Polšak, ki se je uvrstila na 6. 
mesto med 23 sodelujočimi šolami.
Med najuspešnejša učenca šole to leto sodita 
devetošolca Nika Klaužer in Domen Kozmus, 
saj sta dosegla izjemne uspehe na tekmovanjih iz 
različnih znanj in v okviru tekmovanj v interesnih 
dejavnostih. Nika Klaužer in Domen Kozmus 
sta si priplesala zlato medaljo in zlato priznanje 
na državnem tekmovanju v standardnih plesih v 
okviru Šolskega plesnega festivala. OŠ Lesično 
se je že tako že petič zapored pod mentorstvom 
Jožeta Jecla veselila državnih prvakov v standardih 
plesih. 
Domen Kozmus je prejemnik dveh zlatih priznanj 
na državnem nivoju, in sicer pod mentorstvom 
Milene Grobelšek je prejel zlato priznanje iz 
znanja matematike in zlato priznanje iz znanja 

fizike.
Domen Kozmus je prejel tudi posebno priznanje 
Diamantni kenguru za dosežen uspeh na šolskem 
tekmovanju v znanju matematike v vseh letih 
osnovnega šolanja.

Omenjena učenca sta prejela tudi posebno knjižno 
nagrado s strani šole in pohvalo za aktivno 
sodelovanje pri promociji šole, prizadevnost in 
doseganje vidnih rezultatov na različnih področjih. 

Letošnje šolsko leto pa je bilo nekaj posebnega 
tudi za člane pevskega zbora. Projektni Otroški 
pevski zbor OŠ Lesično in Otroški pevski zbor 
OŠ Planina pri Sevnici se je pod mentorstvom 
Mateja Romiha udeležil regijske pevske revije in 
osvojil Zlato priznanje ter posebno priznanje za 
najboljšo izvedbo sodobne skladbe. Oba omenjena 
pevska zbora in Mladinski pevski zbor OŠ Lesično 
sta se udeležila občinske revije in bila razvrščena 
na državno kakovostno raven. V mesecu maju pa 
se je Projektni Otroški pevski zbor OŠ Lesično in 
OŠ Planina pri Sevnici vrnil s tekmovanja pevskih 
zborov v kraju Yvetot v Normandiji. Same priprave na 
tekmovanje so trajale kar celo šolsko leto, v zadnjem 
mesecu pa so skupne vaje obeh zborov potekale vsak 
teden. Projektni zbor je bil na tekmovanju najmlajši, 
vendar so glede na propozicije tekmovanja tekmovali 
v isti kategoriji kot mladinski zbori. Komisija jih je 
ocenila z 82. točkami od stotih, kar je odličen uspeh. 
Zelo so bili pohvaljeni za izvedbo francoske pesmi. 
Petdnevno druženje je stkalo veliko prijateljstva, 
dobili smo nove izkušnje, hkrati smo bili povabljeni 
na festival pevskih zborov v Italijo leta 2020.

V okviru projekta Ekošola kot način življenja, so se 
učenci pod mentorstvom Tatjane Zamrnik udeležili 
tekmovanja v Ekokvizu, kjer je šolska ekipa v sestavi: 
Nike Senica, Valerije Senica in Jureta Kozmusa v 
celjski regiji dosegla 1. mesto in se tako uvrstila na 
državno tekmovanje med dvanajst najboljših šol.

To šolsko leto smo v sodelovanju s Kozjanskim 
parkom nadgradili učilnico na prostem s parkom 
kamnin, labirintom in zelenimi zavetišči. Pred šolo 
smo širili parkirne prostore, v jeseni nameravamo 
urediti zelenico, ki je še v izgradnji, obnoviti šolski 
vrt ter dopolniti forma vivo pred šolo.

Vsem učencem in mentorjem in sodelavcem 
iskreno čestitamo za vse dosežke ter želimo prijetne 
počitnice, 

ravnateljica Irena Krajnc, mag. manag. izobr.

Državna prvaka v plesih z mentorjem
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Devetošolke na zaključni prireditvi projekta 
Evropska vas predstavljale Češko

Projekt inovativna pedagogika na OŠ Lesično, ki 
vključuje aktivne oblike pouka ob uporabi IKT

Minister in evropski poslanec pri ogledu naše 
stojnice

Pouk geografije s programom Quizzez

Projekt Inovativna učna okolja podprta z 
IKT omogočajo implementacijo inovativne 
pedagogike, pri čemer učenci uporabljajo 
mobilne naprave kot podporo mnogim 
različnim učnim strategijam. Projekt uvaja 
elemente formativnega spremljanja in 
upošteva razvijanje novih kompetenc, ki se 
razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v 
času in prostoru razširja izven učilnice. 
V petletni projekt je vključenih 75 vzgojno-
izobraževalnih zavodov, med katerimi je 20 
razvojnih, ostali pa so implementacijski. Kot 
rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila 
za razvoj podpornega okolja. V projekt je kot 
implementacijska šola vključena tudi naša 
Osnovna šola Lesično.

V sredo, 8. 5. 2019, je na Glavnem trgu v Celju 
potekala zaključna prireditev projekta Evrop-
ska vas 2019. OŠ Lesično smo zastopale štiri 
devetošolke, ki smo na stojnici predstavljale 
Češko, državo, katere značilnosti smo spozna-
vali med šolskim letom. 
 
Projekt, ki temelji na spoznavanju in razume-
vanju evropskega družbenega, socialnega in 
kulturnozgodovinskega okolja ter na spod-
bujanju medkulturnega sodelovanja, hkrati 
pa na zavedanju lastne kulturne identitete, 
nam je pričaral duh še ene slovanske kulture. 

Naša šola pri projektu sodeluje že četrto leto. 
Po Poljski, Slovaški in Portugalski smo v tem 
šolskem letu raziskovali in spoznavali Češko, 
njene značilnosti, običaje, kulinariko, glasbo 
in druge posebnosti. 

Na zaključni prireditvi in predstavitvi v Celju 
smo deželo bogatega srednjega veka, okusnih 
»knedlov«, nežnega boemskega srca in glas-
nih pivnic predstavile obiskovalcem in nak-
ljučnim mimoidočim. Prireditve sta se ude-
ležila poslanec Evropskega parlamenta, Lojze 
Peterle in minister za izobraževanje, znanost 
in šport, dr. Jernej Pikalo, ki sta obiskala našo 
stojnico in z zanimanjem prisluhnila zanimi-

vim dejstvom o tej državi.

Kaj pa vi, spoštovani bralci, ali ste vedeli, 
−	 da se je Češka pridružila Evropski uniji leta 

2004 tako kot Slovenija?
−	 da je na Češkem več kot 2.000 gradov, 

dvorcev in ruševin?
−	 da je grad v Pragi zapisan v Guinnessovo 

knjigo rekordov kot največji antični grad 
na svetu, dolg je približno 570 m, širok pa 
130 m?

−	 da so Čehi so največji svetovni porabniki 
piva?

−	 da imajo Čehi pivske poti urejene po vsej 
državi in lahko na njih odkrivate skrivnosti 
470 vrst češkega piva v stotih pivovarnah?

−	 da se na Češkem nahaja več kot 350 
stražnih stolpov, največ na svetu?

−	 da je najpopularnejši šport na Češkem 
hokej?

−	 da so na Češkem leta 1959 izumili leče?
−	 da so bile sladkorne kocke izumljene na 

Češkem?
−	 da so bili Čehi prvi, ki so kri razdelili v 

skupine (A, B, AB, 0)?
−	 da je kavarna Slavija v Pragi med 

najstarejšimi v mestu in sta jo med drugimi 
pogosto obiskovala Franz Kafka in Albert 
Einstein?

Sladkosnedni obiskovalci so lahko 
okusili babovko, češko pecivo, podobno 
marmornemu kolaču, tisti, ki imajo raje 
izzive, pa so poskusili ali pa celo sestavili 
češko sestavljanko. Iz Češke pa prihajajo tudi 
številni risani junaki. Enega smo oživili tudi 
mi. Krtek je vabil obiskovalce k stojnici, se 
z njimi fotografiral ali jim namenil pozdrav. 
Občudovali so ga mladi in tudi nekoliko 
starejši, ki so se spomnili na čas otroštva in 
ogleda njegove risanke.
Bilo je zanimivo in zabavno. Pozitivna 
izkušnja, ki bi jo z veseljem še kdaj ponovila. 
Mogoče se pojavi priložnost, kdo ve?!

Nika Klaužer, 9. razred, OŠ Lesično

Spremembe v družbi povzročajo, 
da mora učitelj v večji meri v pouk 
vključevati sodobne pristope pou-
čevanja, biti odprt za spremembe, 
intenzivneje vključevati rabo novih 
tehnologij pri pouku ter skrbeti za 
osebni in profesionalni razvoj.

Poučevanje, usmerjeno v razvijanje digitalnih 
kompetenc, od učitelja zahteva znanje, 
uporabo novih aktivnih metod poučevanja in 
raziskovalno naravnanost.

Učenci OŠ Lesično pri pouku preko mobilnih 
aplikacij s predpripravljeno vsebino v okolju 
Actionbound, Nearpod, Quizzez in Socrative 
ter QR kodami z zapisanimi informacijami, 
navodili, zvočnimi in video posnetki ter 

medpredmetnimi povezavami, raziskujejo, 
poglabljajo in utrjujejo učne vsebine. Učenci 
pogosto pri utrjevanju, preverjanju in 
ocenjevanju znanja uporabljajo glasovalne 
naprave v sklopu interaktivnih tabel 
podjetja Promethean s programsko opremo 
Activstudio. S tovrstnimi novimi, aktivnejšimi 
metodami pouka pri učencih spodbujamo 
interes za učne vsebine, omogočamo 
poglobljeno razumevanje le-teh, poskušamo 
osmisliti uporabo pametnih telefonov ali 
tabličnih računalnikov pri procesu učenja 
ter prispevamo h kakovostnejšemu in 
trajnejšemu znanju ter krepimo digitalne 
kompetence.

Več o projektu lahko preberete na spletni 
strani
https://www.inovativna-sola.si/ 
ali nas spremljate preko Facebook strani
https://www.facebook.com/inovativnasola/.

Koordinatorica projekta 
Mateja Koprivc Polutnik
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Mladi raziskovalci postali varuhi narave

Ogled podjetja 
Rajmax

Igrive in zabavne Male sive celice

Patricija in Matic v studiu MSC

Konec meseca aprila je na OŠ Kozje prišlo 
vabilo ustvarjalcev oddaje Male sive celice, 
v katerem so povabili tekmovalce, ki so našo 
šolo predstavljali v tem televizijskem kvizu, 
naj se udeležijo zaključnega snemanja le-
tošnje oddaje. Oddajo so zasnovali nekoliko 
drugače, bolj sproščeno, zabavno, a hkrati po-
vezovalno. Tekmovalci so bili vabila veseli in 
so nestrpno pričakovali nov snemalni dan na 
TV Slovenija. Žal se je moral Brest Lenarčič 
sodelovanju na zaključni oddaji odpovedati, 
saj ga je istega dne čakal klavirski nastop na 
glasbenem tekmovanju. Tako sta ekipo OŠ 
Kozje predstavljala Patricija Žučko in Matic 
Blatnik.
V petek, 17. 5. 2019, smo se predstavniki OŠ 
Kozje odpravili v Ljubljano. Opremljeni s 
transparenti, ki so jih naredile devetošolke, 
smo se sprehodili do RTV Slovenija. Ustvar-

Šestošolci smo se v okviru naravoslovnega 
krožka z učiteljico Lidijo Čepin udeležili 
treh srečanj Mreže šol biosfernega območja 
Kozjansko in Obsotelje. Prvo je bilo meseca 
marca v okolici naše šole, drugo v aprilu, v 
Lesičnem, zadnje pa v mesecu maju na suhih 
travnikih na Vetrniku. Srečanja so organizirali 
strokovni delavci Kozjanskega parka. 
Na prvem srečanju nam je Dušan Klenovšek 
v VCK predstavil bobra, zavarovano žival, 

ki ponovno naseljuje naše kraje. Presenečeni 
smo bili nad njegovo velikostjo, gosto, 
pomaščeno dlako, prepoznaven pa je 
predvsem po oranžnih sekalcih in ploščatem 
repu, ki mu pomaga pri plavanju.
Sledil je terenski ogled njegovega habitata ob 
reki Bistrici. Tam smo lahko opazili njegove 
sledi: objedeno in podrto drevje, »sekance«, ki 
jih pušča za sabo, vhod v bobrišče, kjer biva, 
začetek gradnje jezu ... Podnevi ga je težko 
opaziti, zato pa so v Podsredi ob bobrišču 
namestili kamere. S kančkom sreče ga bodo 
morda posnele v nočnem času.
Bober ni edina zavarovana žival, ki biva v 
naših krajih. Varovanja si posebej zaslužijo 
dvoživke, saj so zaradi številnih dejavnosti 
človeka močno ogrožene. Na mokrotnem 
travniku v okolici Lesičnega smo imeli 
priložnost spoznati manj poznane pupke. 
V jarku ob travniku smo našli navadnega in 
planinskega pupka. Ujeli smo jih z mrežo in 
večina učencev ga je prijela v roke in si ga 
pobliže ogledala. 

Dušan Klenovšek je ujel tudi kačo belouško, 
ki smo jo z navdušenjem opazovali. Lahko 
smo se jo tudi dotaknili. Zanimiv je bil tudi 
pogled na urha, dvoživko, ki v obrambi pred 
plenilcem pokaže svoj pisan trebuh in hlini 
smrt.
Pomladno raziskovanje narave smo zaključili 
na cvetočih suhih travnikih Vetrnika, kjer 
smo v družbi metuljev in ob ptičjem petju 
spoznavali redke in zavarovane rastline. 
Najbolj so nas očarale orhideje, ki so se 
skrivale med številnimi ranjaki, strašnicami, 
šaši, grebenušami ...

Mojca Kunst, direktorica Kozjanskega parka, je 
vsakemu udeležencu podelila priznanje Mladi 
varuh narave. Poučno raziskovanje je doseglo 
svoj namen. Zavedamo se pomembnosti 
ohranjanja narave in odgovorno bomo širili 
svoje znanje med vrstnike. 

Izabela Godler, Mia Bricelj-Žuželj, 
Mia Lampič in mentorica Lidija Čepin

V petek, 22. 6. 2019, smo učenci šestega ra-
zreda obiskali podjetje Rajmax iz Kozjega. 
Sprejel nas je direktor Janko Rajgl, ki nam je 
skupaj z ženo Andrejo in komercialistko Re-
nato Debelak, predstavil delovanje podjetja. 
Predstavili so nam podjetje, ki deluje že 21 
let, koliko delavcev zaposlujejo, kakšno ima-

jo izobrazbo in kaj je njihovo delo. Nato so 
nam pokazali različne proizvode, vrata, okna, 
z različnimi stekli in senčili. Pri predstavitvi 

jalci oddaje so vse tekmovalce in mentorje pri-
jazno sprejeli in nam razložili potek snemanja 
oddaje. Ko se je zbrala večina tekmovalcev, se 
je začela vaja. Tekmovalci so bili razdeljeni v 
dve ekipi, prvo so sestavljali BISTRI – vijo-
lični in drugo BRIHTNI –rumeni. Obe ekipi 
sta se v zabavnih, miselnih in spretnostnih 
igrah borili za zmago. Naša tekmovalca sta 
po odločitvi režije pristala na BRIHTNI – ru-
meni tribuni. Medtem ko so tekmovalci vadili 
igre, v katerih bodo tekmovali, smo si men-
torji ogledali režijo. Ko se je snemalni ekipi 
pridružil še voditelj, Nik Škrlec, smo vedeli, 
da bo šlo zares. Tekmovalci obeh ekip so se 
med seboj pomerili v štirih igrah: štiri v vrsto, 
sestavljanju sestavljanke, hitrostnem oblače-
nju majic in iskanju ter vezanju balonov. Na 
koncu pa so ob glasbi tudi zaplesali. 
Čeprav nabiranje točk ni bilo prvotnega po-

mena, so bili učenci kar precej tekmovalni in 
uspešni pri opravljanju nalog. Pri tem so drug 
drugemu pomagali in čeprav so bili iz različ-
nih šol, so zelo dobro sodelovali. Medsebojno 
spoznavanje, sodelovanje, nabiranje novih 
izkušenj in zabava je bilo vodilo oddaje, za 
katero upam, da si jo boste z veseljem ogleda-
li. Tako boste tudi ugotovili, ali sta bila tokrat 
Matic in Patricija na zmagovalni strani.

Matic Blatnik: »To je bila zelo zabavna pusto-
lovščina, ki je ne bom nikoli pozabil.«

Mentorica: Marinka Žibret

vrat smo izvedeli, da ne izdelujejo samo vrat 
s kljuko, ampak tudi vrata, ki se odpirajo na 
prstni odtis. Sledil je ogled proizvodnje. Sez-
nanili smo se s posameznimi postopki, skozi 
katere nastajajo okna ter stroje, s katerimi si 
pomagajo. Na koncu ogleda so nas seznani-
li tudi z ločevanjem odpadkov v podjetju in 
kam gredo stara okna, ki so jih zamenjali. 
Ob koncu predstavitve so nas prijetno prese-
netili z darili, mi pa smo se zahvalili za zani-
mivo predstavitev in ogled ter polni novega 
znanja odšli proti šoli. Ogled podjetja mi je 
bil zelo všeč in z veseljem bi se ga še enkrat 
udeležila.

Sanja Debelak, 6. r.
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Uspeh mladih pianistov iz OŠ Kozje

Tehniški dan v Bistri in živalskem vrtu

Ekipa OŠ Kozje ponovno 
blizu najboljšim

Ekipa OŠ Kozje v Medvodah

Bor in Brest z učiteljico Monjo

Vtisi iz šole v naravi 
v Hotelu Žusterna Koper

Na morju so bile zelo udobne postelje in oku-
sna hrana. Najljubši in zanimiv dan mi je bil 
četrtek, ko smo šli na Bonifiko, kjer smo se ig-
rali. Pred spanjem pa smo se lahko še družili 
po sobah.

GAL ERHATIČ, 4. r.

Všeč mi je bila hrana na morju, še posebej pica 
in tortice. Tudi nakupovalni dan v Piranu mi je 
bil všeč. Presenetilo me je, da je bila v bazenu 
morska voda. Druženje s sošolci pa je bilo super.

ENEJ ROMIH, 4. r.

Sobe v hotelu Žusterna so bile lepo urejene. Učili 
smo se novih spretnosti v plavanju in spoznavali 
značilnosti Kopra in Pirana. Najbolj všeč mi je 
bilo, ko smo šli vsak večer na sprehod do mesta.

ŽANA KOZOLE, 4. r.

Na morju mi je bilo zelo lepo, čeprav je vreme 
sodilo bolj v zimske mesece. Spoznavali smo 
nove rastline in živali. Kopali smo se v džaku-
ziju in se spuščali po toboganu. Četrtkov večer 
smo preživeli na Bonifiki, kjer smo preizkušali 
igrala in »ziplajn«. Zelo sem uživala.

JANA GMAJNIČ, 4. r.

Učenca Osnovne šole Kozje, Brest Lenarčič 
in Bor Gradišek, ki obiskujeta pouk klavirja 
v Glasbeni šoli Rogaška Slatina pri učiteljici 
klavirja magistri Monji Gobec iz Olimja, sta 
se v drugi polovici maja udeležila 9. medna-
rodnega Koroškega klavirskega tekmovanja 
v Radljah ob Dravi. 
Tekmovanje je potekalo med 16. in 19. ma-
jem, skupaj pa se ga je v enajstih kategorijah 
udeležilo 172 tekmovalcev iz triinpetdese-
tih glasbenih šol in petih držav. Bor je tek-

moval v prvi kategoriji, ki je bila ena najbolj 
številčnih. Med dvaintridesetimi tekmo-
valci iz dvaindvajsetih glasbenih šol je Bor 
osvojil drugo mesto in zlato priznanje. 
Brest je nastopil v četrti kategoriji in med 
enaindvajsetimi tekmovalci osvojil enajsto 
mesto ter bronasto priznanje. Za uspešen 
nastop obeh mladih pianistov pa je v veliki 
meri »kriva« njuna učiteljica Monja, ki ju 
je na tekmovanje pripravljala prizadevno, 
strokovno in z veliko pedagoškega znanja. 

(Oko)

14. 6. 2019 smo učenci 4. razreda OŠ Kozje 
in OŠ Lesično opravili še zadnjo dejavnost 
v tem šolskem letu. Obiskali smo TMS v 
Bistri. Sprehodili smo se po različnih od-

emujev, medvedov, občudovali slonico 
Gango … Čas smo prihranili tudi za igro 
na igralih in za nakupe spominkov v ZOO 
trgovini.
Preživeli smo zanimiv dan. Učenci obeh 
šol se zahvaljujemo Lovski družini Kozje, 
ki že 30 let omogoča naše ekskurzije in pri-
speva denar za prevoz in ogled. Generacije 
se sicer menjavajo, hvaležnost pa ostaja. Ve-
lika hvala tudi v imenu obeh učiteljic, Nives 
in Marjane ter seveda staršev.

Učenci 4. R. OŠ Kozje
Razredničarka, Marjana Hartl

delkih in videli različne pripomočke, s ka-
terimi so si ljudje nekoč pomagali pri delu. 
Navdušile so nas makete, puške, nagačene 
živali, najbolj pa so nam bila zanimiva Tito-
va vozila, stari motorji in kolesa. V muzeju 
smo izvedeli veliko zanimivosti o življenju 
naših prednikov. Njihovo delo je bilo zago-
tovo težje in zanj so porabili veliko časa in 
truda.
Po ogledu smo se zapeljali še v živalski vrt, 
kjer je bilo zelo vroče, zato so živali počivale 
v senci, mi pa smo komaj čakali obljubljeni 
sladoled. Sprehodili smo se mimo pavov, 

Badmintonska ekipa Osnovne šole Kozje je 
ponovno, že tretjič, nastopila na državnem 
ekipnem prvenstvu osnovnih šol v badminto-
nu. Državno prvenstvo je potekalo v Medvo-
dah, ekipa OŠ Kozje pa se je pod vodstvom 
vaditelja Bojana Dobravca tja odpravila samo-
zavestno, na krilih dveh tretjih mest z držav-
nega prvenstva posameznikov. Žreb je naši 
ekipi v skupinskem delu namenil nasprotnike 
z Osnovne šole Miška Kranjca v Ljubljani in 
Osnovne šole Loka iz Črnomlja. Naša ekipa je 

na obeh tekmah zmagala in se uvrstila v os-
mino finala. Tu smo naleteli na Osnovno šolo 
Ivana Tavčarja iz Gorenje vasi. Z zmago proti 
njim je ekipa že ponovila najboljši dosežek iz 
lanskega in izpred treh let – četrtfinale držav-
nega prvenstva. Nasprotnik v četrtfinalu je 
bila ekipa Osnovne šole Križe, ki pa je imela 
nekoliko več znanja in sreče in se je po izena-
čeni tekmi uvrstila v polfinale. Naša ekipa je 
tako tekmovanje ponovno zaključila z delit-
vijo petega mesta v državi, kar je lep uspeh, 
še posebej ker bo večina ekipe lahko nastopila 
na prvenstvu še naslednje leto. K dobri uvrsti-
tvi je največ prispevala mešana dvojica Katja 
Bratuša in Žan Kiderič, ki je zmagala na vseh 
treh tekmah, ki jih je igrala, tri zmage iz štirih 
tekem je prispeval Žan Kiderič med učenci 
posamezno, enak izkupiček pa je imela tudi 
fantovska dvojica Lan Gradišek in Tim Šmon. 
Dve zmagi je med učenkami posamezno pri-
spevala Katja Bratuša, nastopila pa je še de-
kliška dvojica Špela Šošterič in Špela Kukovi-
čič.     (R. G.)
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Naša država praznuje dan po zaključku pouka

Slastna čokolada in zdravilni vrelci

Zaključna razredna prireditev
19. junija 2019 smo četrtošolci OŠ Lesično 
pripravili razredno prireditev za starše. Bilo 
je zelo lepo. V prvem delu smo več peli in 
igrali na različne instrumente, v drugem 
delu pa smo se najprej šli kviz »Kdo bi ve-
del«, ki sva ga vodila jaz in sošolka Jona, 
nato pa smo kravžljali možgančke pri Mi-

lijonarju. 
Ni manjkalo tudi smeha, saj smo otroci 
staršem povedali veliko hecnih prigod, ki 
so se zgodile med šolskim letom. Za konec 
smo zapeli še morsko himno in se poslad-
kali s sladoledom.

Aljaž Čepin, 4. razred, OŠ Lesično 

Za uk si prebrisane glave  
pa čedne in trdne postave.  
Išče te sreča,  
um ti je dan,  
našel jo boš, ak  
nisi zaspan.  
  (Valentin Vodnik)

Vsako leto, ko stečejo priprave na 
obeležitev dneva državnosti, se zavemo, 
da se približujemo koncu šolskega leta 
in zasluženim počitnicam. Letos ni bilo 
nič drugače. Zadnji šolski dan smo na OŠ 
Lesično obudili spomine na preteklo šolsko 
leto, svečano podelili priznanja in pohvale 
najuspešnejšim učencem in učenkam in 
obeležili praznik, dan državnosti, ki je 
sledil. 

V ponedeljek, 24. junija, smo se na OŠ 
Lesično spomnili na našo državo, ki praznuje 
25. junija in prireditev ob dnevu državnosti in 
zaključku šolskega leta naslovili »Naša država 
praznuje«. S svojo prisotnostjo so nas počastili 
županja Milenca Krajnc, predstavniki sveta 
staršev in sveta zavoda ter številni krajani. 
Prireditev so povezovale Tajda Bah, Kaja 
Kolar, Valentina Lapornik in Julija Plevnik 
iz 6. razreda. Pod mentorstvom Karoline 
Hostnik Amon in Lidije Kotnik Klaužer 
so stkale besedne niti, ki so povezovale 

posamezne točke prireditve. Po uradnem 
začetku državne prireditve s slovensko himno 
nas je predramil Rožle Centrih z doživeto 
deklamacijo Vodnikovega Dramila. Ob bok 
se mu je postavil Rok Lebič, ki je Vodniku, 
ki mu je posvečeno leto 2019, posvetil pesem. 
Četrtošolci, člani dramskega krožka pod 
mentorstvom Nives Kostevc Arzenšek, so se 
spraševali o uradnih simbolih naše države, 
jih proučevali in nam približali njihovo 
simboliko in pomen. Praznike pa polepša 
glasba, ki v nas prebudi narodno zavest. 
Prireditev so popestrile glasbene točke 
Doroteje in Klare Šergon ter otroškega 
in mladinskega pevskega zbora pod 
mentorstvom Mateja Romiha. Kljub temu 
da so se 14. junija od šolskih klopi poslovili 
devetošolci z valeto, na kateri so prejeli 
zaključna spričevala, priznanja in pohvale za 
dosežke na različnih področjih in so s plesom 
in glasbo zaključili devetletno osnovnošolsko 
izobraževanje, so se nekateri udeležili šolske 
zaključne prireditve. Člani šolskega ansambla 
so skupaj s pevskim zborom zaigrali in zapeli 
domoljubno pesem. Mladinski pevski zbor pa 
je pel ob spremljavi citrarke Jasmine Levičar, 
ki omenjeni ljudski instrument na šoli tudi 
poučuje. Teja Planko je ena izmed njenih 
učenk, ki iz svojih citer izvablja nežne zvoke. 
Folklorna dejavnost je na naši šoli dobro 
zakoreninjena. Folklorniki so se na prireditvi 

pod mentorstvom Karoline Hostnik Amon 
predstavili na hudomušen način. Zatrdili so, 
da bodo med počitnicami raje plesali, knjige 
pa za nekaj časa odložili. Da učenci obožujejo 
ples, smo lahko opazili tudi z nastopi mladih 
hip hop plesalcev pod vodstvom učiteljice 
plesnega studia TBA, Ajde Habjan, in z 
zmagovalnim nastopom Nike Klaužer in 
Domna Kozmusa v standardnih plesih pod 
mentorstvom Jožeta Jecla.
Ravnateljica je z razredniki in mentorji 
najuspešnejšim učencem svečano podelila 
številna priznanja za njihove dosežke. Ob 
koncu je zbrane nagovorila tudi županja 
Milenca Krajnc, ki je pohvalila prireditev in 
učence in jim zaželela sproščene počitnice. 
Učenke plesne skupine so zbrane ob dinamični 
glasbi popeljale še bliže počitnicam. Sledila je 
podelitev spričeval po razredih in že so učenci 
odhiteli počitnicam naproti.

Patricija in Matic v studiu MSC

V petek, 7. junija 2019, smo imeli učenci 4., 
5. in 6. razreda OŠ Lesično interdisciplinar-
no ekskurzijo. Odpeljali smo se v Olimje, 
Podčetrtek in Rogaško Slatino.
V Olimju smo si ogledali cerkev, v graj-
skem stolpu samostana staro lekarno, ki 
je tretja najstarejša v Evropi in zeliščni vrt 
pred samostanom. Sprehodili smo se v čo-
koladnico Olimje, kjer smo poskusili in ku-
pili različne vrste ročno izdelane čokolade. 
Všeč so nam bili tudi zlati lističi in polnjeni 
pralineji. Peljali smo se skozi Podčetrtek, 

mimo termalnega parka Aqualuna, ki ga vsi 
poznamo, vse do Rogaške Slatine.
Vodička Barbara nam je razkazala zname-
nito mestno jedro Rogaške Slatine in nam 
povedala veliko informacij o tem bogatem 
turističnem kraju. Ogledali smo si kip Fer-
dinanda, grofa Attemsa, ki je zgradil Grand 
hotel Rogaška. Sprehodili smo se po zdravi-
liškem parku ter si ogledali Tempel, v kate-
rem so odkrili prvi vrelec mineralne vode. 
Ogledali smo si tudi Pivnico vode, v kateri 
so predstavljeni vsi trije vrelci mineralne 

Pred samostanom Olimje v zeliščnem vrtu

vode in Kristalno dvorano v Grand hotelu. 
Po končanem ogledu smo odšli na zelo do-
ber sladoled. Ob odhodu smo videli še kip 
krilatega konja Pegaza.

Četrtošolci OŠ Lesično

Kdo bi vedel
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Šola v naravi v Žusterni

Skupinska pred Da Pontijevim vodnjakom

Četrtošolci in petošolci iz Lesičnega so dneve 
med 27. in 31. majem preživeli v šoli v naravi v 
Žusterni. V tem tednu so se spoprijateljili s če-
trtošolci iz Kozjega in skupaj preživeli pester in 
nepozaben teden.

Učenci so o svojih doživetjih zapisali:

Ko smo zagledali morje, smo vsi začeli ploskati 
in se veseliti. Šofer je parkiral pred hotelom in vsi 
smo vzeli svojo prtljago. V avli smo počakali, da 
je učiteljica dobila ključe sob in se nato odpravili v 
prvo nadstropje. Tam je bil tudi moj prijatelj Taj. 
Sobo sem dobil skupaj s Francijem. Takoj ko sem 
stopil, sem videl, da imamo klimo, česar sem bil 
vesel.

Sven Reberšak, 5. r.

Na bazenu smo vsi pokazali, kako znamo pla-
vati. Učitelji so odločili, v katero skupino gremo. 
Najprej smo plavali žabico, potem pa smo šli ska-
kat v vodo. Tudi tekmovali smo, kdo najdlje sko-
či. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se spuščali po 
toboganu.

Lana Grčar, 5. r.

Prvi dan po kosilu smo oblekli kopalke in šli na 
bazen. Tam so nas razdelili v tri skupine. Plavat 
so nas učili trije učitelji: učitelja Ivan in Blaž ter 
plavalni učitelj iz Plavalne šole Ocean. 

Rebeka Guček, 5. r.

Bil sem v skupini boljših plavalcev. Učili smo se 
kravl in žabico ter skok na glavo. Dobro mi je šlo. 
Vaje smo večkrat ponovili, potem smo se šli zaba-
vat v bazen s toboganom. Ob koncu plavanja smo 
se stuširali, se uredili in odšli v sobe.

Jakob Resnik, 5. r.

V skupini smo se najprej spoznali. Potem smo 
šli plavat žabico, nato pa kravl. Najprej se mi je 
zdelo, da je to težko, ampak je bilo čisto enostav-
no. Potem smo skakali v vodo na glavo. To smo 
večkrat ponovili in potem odšli iz vode in se stu-
širali.

Sanja Stadler, 4. r.

Prvi večer na morju smo imeli z OŠ Kozje 
spoznavni večer. Večer sta otvorila Franci in Ja-
kob, ki sta zaigrala nekaj pesmi na svoja instru-
menta – kitaro in harmoniko. Potem smo se vsi 
predstavili na svoj način. S prijateljico Lano sva 
skupaj pripravili kratko predstavitev. Nekateri 
učenci so zaigrali tudi igrice, ki so se jih naučili v 
šoli. S sošolcem Jakobom sva zaigrala odlomek iz 
zgodbe Pomladna tiščanja. S Kozjani smo se prav 
dobro spoznali in skupaj smo se imeli res super!

Klara Šergon, 5. r. 

V športnem parku so bila različna igrala. Vsak si 
je nekaj izbral. Nekateri so šli na ristanc, nekateri 
na plezala, več pa jih je šlo na trampolin. Tam so 
se morali vsi sezuti, potem pa so lahko skakali, ka-
kor so želeli. Užival sem v športnem parku in na 
stadionu. Všeč mi je bilo tudi, ko smo dobili pico 
za večerjo in da sem prvi dobil sobo. 

Matevž Novak, 4. r.

Zadnji dan v petek smo na plavanju delali, kar 
smo hoteli. Všeč mi je bilo, ko smo šli v akvarij 
in ko smo v akvariju videli majhne morske pse. 

Najljubši mi je bil počitek, ker smo se lahko pogo-
varjali in zelo mi je bilo všeč, ko smo šli na igrišče.

Doroteja Šergon, 4. r.

Všeč mi je bilo, ker so me obiskali teta, bratranec 
in sestrična. Skupaj smo šli na pico in na sprehod, 
a nismo dolgo hodili, ker je začelo deževati. Zato 
smo odšli nazaj v hotel. 

Lenart Ploštajner, 4. r.

Ogled Kopra je bil zanimiv. Na zgradbi smo videli 
leva z odprto knjigo, kar pomeni, da ne bo vojne 
in da lahko knjige berejo še naprej. Bili smo na 
Titovem trgu in si ogledali Da Pontijev vodnjak. 
Šli smo skozi mestna vrata. Poleg ogleda so mi bile 
všeč tudi plavalne ure, spoznavni večer, ko smo 
jedli pico … Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli v 
Piran in ko smo imeli prosti čas. 

Manca Senica, 4. r.

V drugi skupini smo vadili plavanje žabice, kravla 
in plavanje s plavalno desko. Vsi smo se pri pla-
vanju zelo trudili. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo 
plavali za delfinčke. Vsi smo bili vznemirjeni, 
katerega delfinčka bomo usvojili. Jaz sem dobila 
bronastega delfinčka. Vesela sem bila tudi, ker 
sem delila sobo s svojo najboljšo prijateljico Sanjo.

Jona Čepin, 4. r. 

Rad sem šel na sladoled v Koper in z avtobusom 
v Piran.

Nastja Bidar, 4. r. 

Zvečer smo šli na sladoled v Koper. Hodili smo pe-
tindvajset minut. Prišli smo do sladoledarne, kjer 
delajo domač sladoled. S sošolci smo si izbrali raz-
lične okuse. Jaz sem izbrala stracciatello in čokolado.

Julija Brilej, 4. r.

Šli smo na plažo. Izmeri smo temperaturo vode 
in zraka. Voda je imela 17 stopinj Celzija, tem-
peratura zraka pa je bila 16 stopinj. Na obali 
smo iskali polže in školjke, vendar so bili redki. 
Nastja in Manca sta našla čokatega voleka, Julija 
latvico, nekaj jih je našlo pegavko. 

Nina Antlej, 4. r.

Zanimivo je bilo, ko smo si ogledovali rastline v 
okolici hotela. Pred hotelom je bila lepa palma. 
Všeč mi je bilo v bazenih brez slane vode in na 
toboganih.

Sara Užmah, 4. r. 

Najljubše mi je bilo, ko smo odšli na stadion. Tam 
sem se vozil kot Tarzan. Igrala, ki so bila v polom-
ljeni ladji, so bila še bolj zabavna. Všeč mi je bil 
tudi tamkajšnji fitnes na prostem. Isti večer smo 
imeli »žur« z otroki iz OŠ Breg s Ptuja. In še nas-
lednji dan, ko smo v vodi lahko delali, karkoli smo 
hoteli, pa je bila še pika na i. 

Aljaž Čepin, 4. r.

Ker je bilo slabo vreme, v Piran nismo mogli z 
ladjico, ampak z avtobusom. Iz Žusterne smo se 
prehodili do Kopra, kjer smo šli na Mercedes Benz 
avtobus. Peljali smo se skozi Izolo, Strunjan, Luci-
jo in Portorož. Pot se mi je zdela dolga. Med potjo 
sem se pogovarjal z učiteljem Ivanom. V avtobu-
su je bilo vroče, zunaj pa je bilo kar hladno in je 
pihalo.  

Franci Mlakar, 5. r.

Ko smo prišli v Piran, smo si ga najprej ogledali. 
Učiteljica Nives nam je pripovedovala o različ-
nih stvareh. Še posebej zanimiva je bila zgodba 
o Pirančanki in Benečanu. Nato smo šli v akvarij. 
Tam smo si ogledali razne morske živali. V akva-
riju sem kupil žogico skokico in magnet v obliki 
morskega konjička. V trgovinici na Tartinijevem 
trgu sem kupil še školjko in kamen ametist. 

Griša Milekhin, 4. r.

Všeč mi je bilo, ker smo v akvariju videli veliko 
različnih rib, meduz in morskih vetrnic. Zanimi-
va mi je bila umetna želva, ki je bila na razstavi. 
Večini je bila posebna jegulja. Pred odhodom sem 
si kupila zapestnico in magnet. Vesela sem bila, 
da sem bila v sobi z najboljšima prijateljicama, 
da smo hodili na sprehode in se lovili na igralih.

Sara Polšak, 4. r. 
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Mama, beseda, ki odmeva
V Kozjem so materinski dan obeležili tako, kot imajo mame najraje, z nastopi najmlajših, ki so pokazali, da 
znajo in zmorejo številne lepe stvari. Še posebej pa se potrudijo, ko v občinstvu sedijo njim najdražje – mame. 
Najmlajši iz Vrtca Zmajček in učenci Osnovne šole Kozje so tako pričarali premnoge nasmehe, bučne aplavze in 
srca mam napolnili z radostjo ter ponosom. Svoje pa so ob koncu programa dodali še pevci, člani MePZ Vinea 
Kozje, ki so ponovno navdušili s svojimi ubranimi glasovi.

Materinski dan v Zagorju
Kulturno društvo Zagorje je tudi letos organiziralo proslavo ob materinskem dnevu. Pod taktirko Ane Lapornik 
in Mojce Kolar so otroci pripravili čudovit program za vse mamice, atije, babice in dedke.

Sprva je vse zbrane pozdravil predsednik KD Zagorje Daniel Za-
lokar in jim zaželel prijeten ogled prireditve. Nato sta besedo prev-
zela voditelja večera, Nika in Vid. Skozi cel večer sta razmišljala o 
tem kaj podariti mamici in atiju pa dedku in babici ob njihovih 
praznikih. A bi to bila deklamacija ali pesem zaigrana na citre, har-
moniko in kitaro, ali pa bi mogoče povedali kakšno pravljico. Na 
koncu pa so s skupnimi močmi ugotovili, da je najboljše če zapo-
jejo kakšno pesem, pa ne katerokoli ampak »Zagorsko himno«. Po 
koncu programa, se je predsednik zahvalil glavnima pobudnicama 
Ani in Mojci s skromnim darilom in k besedi povabil še županjo 
Občine Kozje gospo Milenco Krajnc, ki je vsem mamicam zaželela 
vse lepo ob njihovem prazniku, vsem zbranim pa prijetno druže-
nje še naprej. Preden se je nadaljevalo druženje, pa so otroci vsem 
mamicam in babicam podarili rožico. Mentorici pa sta otroke za 
njihov odličen nastop nagradili s tortama. 

Vesna Žlender

Kaj bi podarila mami, se je spraševala mla-
da napovedovalka? Iz točke v točko je tako 
postajalo jasno, da najlepše darilo nastaja 
na odru z nastopi malih junakov, ki so prav 
vsem mamam popestrili čudovit materin-
ski dan. Kljub temu da je ob prireditvi, ki 
je bila v Kozjem v četrtek, od materinskega 
dne minilo že nekaj dni, pa je bilo vzdušje 
tisto pravo, čarobno – takšno, kot ga zna-
jo pričarati le najmlajši, ki povedo točno 
tisto, kar mislijo … In tako so v pol drugi 
uri predstavili in povedali številne zgodbe. 
Mladi folkloristi so plesali, Urban pa je ner-
gal, da je kruh zažgal … Prav tako so donele 
številne harmonike, ki so dokazale, da se za 
prihodnost te zvrsti glasbe ni bati. Niso pa 
bili le osnovnošolci tisti, ki so zavzeli oder, 
nanj so prišli tudi ptički iz Vrtca Zmajček, 
ki so pripravili pravi gozdni radio, ki je s 
svojimi zgodbami nasmejal prav vse v pu-
bliki. Predstavili so se tudi mladi recitatorji, 
pa mlade pevke, ki so pele ob spremljavi 
plesalk. Kozjanska šola je dobro poznana 
tudi po odličnih pevskih zborih, tako sta se 
na odru predstavila kar dva, otroški in mla-
dinski, in verjemite, peta beseda jim dobro 

teče. Niso pa šolarji le dobri pevci, kot smo 
napisali, ni manjkalo mladih harmonikar-
jev, Luka se je izkazal na trobenti, Brest pa 
je navdušil z virtuoznim igranjem na kla-
vir. Ob koncu pa so šolarji oder prepustili 
MePZ Vinea Kozje, ki je stalnica na mate-
rinskih dnevih, zbranim mamicam pa tudi 
nekaj očetov je bilo vmes, pa so spregovorili 

Nastop vrtčevskih otrok

Otroci so zapeli materam

županja Milenca Krajnc, predsednica kra-
jevne skupnosti Anja Kostajnšek in ravna-
telj Roman Gradišek, skupna nit vseh pa je 
bila hvaležnost mamam in čestitke ob nji-
hovem prazniku. Še en prečudovit materin-
ski dan v Kozjem je bil pod streho, kolektiv 
Zadružnika pa je poskrbel še za večerjo, ki 
je v dobri družbi toliko bolj teknila. 

(J. Š.)
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V Podsredi krajani postavili 
butaro velikanko

Butara 
velikanka v 
Kozjem bolj 
bogata kot lani

Godba Orlica prebujala od 
Pilštanja do Bistrice ob Sotli
Prvi maj, praznik in dela prost dan, je tudi 
letos minil v odličnem vzdušju. Jutro se je 
vremensko odlično izkazalo, sonce je po-
sijalo in krajane od Pilštanja, preko Kozje-
ga, Podsrede in vse do Bistrice ob Sotli je 
tudi letos prebujala odlična Godba Orlica. 
Letos so godbeniki svojo pot začeli ob sed-
mih na Pilštanju, kjer so budnico pripravili 
prvič po dolgih desetletjih, in kljub temu, 
da so na Pilštanju številne hiše prazne, se 
je zbralo lepo število domačinov. Domačine 
in godbenike je nagovorila predsednica TD 
Pilštanj Andreja Kozmus, ki je vsem zaže-
lela lep praznik in se zahvalila godbi Orlica 
za odličen uvod v prvomajsko jutro. Godba 
je nato svojo pot nadaljevala v Kozje, kjer 
so zaigrali na stopnišču občinske stavbe. 
Številnim krajanom je ob prvem maju spre-
govorila županja Milenca Krajnc, v do-
mačem TD Kozje pa so poskrbeli za čaj in 
sladke dobrote. Tretji postanek godbe je bil 
v Podsredi, kjer se je zbralo več kot šestde-
set domačinov, ki so prisluhnili prvomajski 
budnici. Skupaj z domačini pa je godbi še 
enkrat prisluhnila županja Krajnčeva in 
jim prav tako kot predsednica KS Podsreda 
Martina Zupan namenila nekaj besed. Se-

Pretekli konec tedna vreme ni bilo naklo-
njeno aktivnostim na prostem, a to ni od-
vrnilo domačinov v Podsredi, da postavijo 
butaro velikanko. Butara, ki je v Podsredi 
postala prava tradicija in zadnja leta ve-
nomer razveseli farane na cvetno nedeljo, 
stoji tudi tokrat. Člani domačega gasilskega 
društva, prav tako pa tudi člani turistične-
ga društva in krajani so sobotno popoldne 
izkoristili za lep dogodek. Vse se je zače-
lo z nabiranjem zelenja, ki se ga v okolici 

Letošnji dnevi pred cvetno nedeljo vre-
mensko niso bili najbolj naklonjeni dejav-
nostim na prostem, a so člani in prijatelji 
Turističnega društva Kozje kljub vsemu 
zbrali dobro voljo, združili moči in v pe-
tek, 12. aprila, nadaljevali tradicijo izdelave 
butare velikanke ter tako ohranili znanje 
prednikov in ga prenesli na mlajše gene-
racije. Pri sami izdelavi butare so jim bile 

Nastop na trgu v Kozjem

veda pa tudi v Podsredi ni manjkalo sladkih 
dobrot in šilca žganja, za kar so poskrbeli 
v TD Podsreda. Godba je nato svojo pot 
nadaljevala na Bizeljsko, kjer so prebujali 
pod kuliso vinogradov, nato pa so se podali 
nazaj preko hriba v Bistrico ob Sotli, kjer so 
svojo prvomajsko pot tradicionalno zaklju-
čili. Za pozno dobro jutro je godba zaigra-
la pred občinsko stavbo v Bistrici ob Sotli, 
kjer se je zbralo kar nekaj ljudi. Godbenike 
in domačine pa je prišel pozdravit tudi žu-
pan Franjo Debelak. Godba Orlica je tako 
na letošnji prvi maj prebujala krajane petih 
krajev iz kar treh občin.                           (J. Š.)

Podsrede vedno najde dovolj. Brin, bršljan, 
božje drevce in ostalo zelenje je pod pridni-
mi rokami spretnih domačinov hitro zra-
stlo v mogočno butaro, ki so jo nato s skup-
nimi močmi postavili k višku. Tokrat se je v 
Podsredi zbralo več kot dvajset domačinov, 
pridne izdelovalce pa je prišel pozdravit 
tudi domači župnik Lojze Weingerl, ki je 
butaro nato v nedeljo blagoslovil. Farani 
pa so bili enotnega mnenja, da je tudi letos 
butara velikanka v Podsredi prekrasna. 

(OKo)

v veliko pomoč Marija Zajc, Cvetka Bevc 
in Valburga Jevšnik, ki so z izkušenimi 
rokami vodile potek izdelave. Butara ve-
likanka, ki je Kozjanom polepšala začetek 
velikonočnih praznikov, je dobila častno 
mesto pred farno cerkvijo, kamor so jo od-
nesli domačini. Tam se bohoti v vsej svoji 
veličini, na cvetno nedeljo pa je bila skupaj 

z ostalimi butaricami tudi blagoslovljena s 
strani domačega župnika Nika Marovta. 
Po končanem delu sta sledila zaslužena po-
gostitev in veselo druženje, za kar se člani 
iz srca zahvaljujejo Mileni Jagrič, ki je pri-
spevala dobrote za odlično zakusko. Hvala 
tudi PGD Kozje, ki nam vsako leto odstopi 
prostore za izdelavo butare. 

(M.V.)



30

IZ NAŠIH KRAJEV

Najmanjša krajevna skupnost družno 
v prvomajske praznike

Najmanjša krajevna skupnost v Občini Kozje je Osredek pri 
Podsredi. A kljub temu da so majhna krajevna skupnost, niso nič 
manj aktivni. Tako so družno in v velikem številu preživeli uvod 
v prvomajske praznike. Skupaj so namreč pripravili velik kres, ki 
so ga nato zakurili zadnji aprilski dan. Postavili pa so tudi mogo-
čen mlaj, ki stoji poleg doma krajanov. Domačine iz Osredka je ob 
prvomajskih dogodkih obiskala tudi županja Občine Kozje Milen-
ca Krajnc, ki je bila vesela, da so domačini tako aktivni in složni. 

(OKo, foto)

Postavili mlaj in prižgali kres

Ko se s trga Podsreda podamo preko glavne 
ceste v smeri Levstikovega mlina, domačini 
pravijo, da pridemo v »Štok«, in v tem delu 
Podsrede že nekaj let tradicionalno pripra-
vijo prvomajsko drevo in kres. Tako kot mi-
nula leta so se tudi letos zbrali na domačiji 
Andreja Žmavca, ki je skupaj s sosedi in pri-
jatelji postavil mlaj in zakuril kres. Vejevje 
za kres so pridno zbirali že kar nekaj časa. 
Kljub slabemu vremenu se je zbralo lepo 
število bližnjih sosedov in Andrejevih pri-
jateljev, ki so prvomajske praznike pričakali 
v dobri družbi.

Kresovanje v Zagorju

Prvi maj je poznan 
kot praznik dela-
vstva, ki ga praznu-
jejo v večini držav 
sveta. S kurjenjem 
kresov na predvečer 
praznika dela so de-
lavci opozarjali na 
svoje pravice. Danes 
pa kurjenje kresa 
predstavlja pred-
vsem druženje sok-
rajanov. V Zagorju sta letos zagorela dva večja kresa. Prvi je zagorel 
v bližini centra in ko je ta dogorel se je druženje prestavilo v Dom 
krajanov. Drugi kres pa je zagorel v Gaberju, kjer so se sokrajani 
že tradicionalno družili, prav tako pa so se kasneje zaradi slabega 
vremena prestavili pod streho.            (V.Ž.)

V krajevni skupnosti Zagorje 
tudi letos dva mlaja

V Krajevni skupnosti Zagorje tudi letos stojita dva mlaja, oba so 
postavili na roke. Eden pozdravlja mimoidoče v Gaberju, drug na 
vasi v Zagorju.

Mlaj na vasi
Moški so se zbrali v 
dopoldanskih urah in 
odšli smreko iskat na 
Bohor. Medtem ko so 
pripravljali smreko za 
postavitev, so krajanke 
spletle venec, ki so ga 
nato obesili na smreko, 
otroci pa so poskrbeli 
za okrasitev smreke s 
pisanimi trakovi. Pri 
dvigu mlaja sta za »horuk« komando poskrbela Miloš Centrih in 
Zvonko Rešek. Postavitev mlaja je bila zanimiva za vse obiskoval-
ce, ki so prišli pogledat ta običaj. Po postavitvi mlaja pa so se vsi 
sodelujoči okrepčali v prostorih doma krajanov.

Mlaj v Gaberju
Tudi v zaselku Gaberje že 
kar tradicionalno krajani 
poskrbijo za postavitev 
mlaja na star način. Na-
vado imajo, da vsako leto 
druga družina iz svojega 
gozda da smreko, ki jo 
nato uporabijo za mlaj. 
Letos so smreko za mlaj 
dali Zalokarjevi. Po po-
stavitvi mlaja pa je sledila 
pogostitev z dobrotami, 
za katere so poskrbele 
krajanke.         (V.Ž.)

Tudi na Bučah stoji mlaj

Zadnjo aprilsko soboto so za postavitev mlaja izkoristili tudi na 
Bučah. Tradicionalno so ob prihajajočem prazniku dela postavili 
prvomajsko drevo. Smreko je kot vsako leto tudi letos posekal An-
drej Podlesnik, za njen prevoz na Buče pa je poskrbel traktorist 
Dušan Bizjak ob pomoči članov PGD-ja Buče. Drevo so nato na 
Bučah pripravili in okrasili, na vrh pa dodali še slovensko zasta-
vo. Da pa so mlaj, visok več kot 30 metrov, brez težav postavili, so 
poskrbeli pri pod-
jetju Krovstvo Bah, 
ki ga je z lahkoto 
postavilo. Dan se 
je nato nadaljeval z 
medgeneracijskim 
druženjem in pi-
knikom, družba pa 
je skupaj ostala po-
zno v večerne ure. 
(OKo)
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Kozjanski mlaj v ponos domačinom, pa je res tako?
Že od nekdaj je po slovenskih pokrajinah prisotna navada, da se na začetku meseca maja sredi vasi postavlja 
mlaj, visoka smreka ali jelka z obeljenim deblom in zelenim vrhom. Ta običaj se je marsikje ohranil vse do da-
nes, vsako leto pa ga pridno spoštujejo tudi v Kozjem, kjer se žal vse bolj redki domačini trudijo, da mlaj iz leta 
v leto zavzame svoje častno mesto, kot simbol svobode in delavskih pravic.

Oblaki, sonce in dež pospremili 
postavitev mlaja v Podsredi
Prvomajsko drevo, tradicija, ki je že dolga leta prisotna v naših krajih in ki so jo ljudje sprejeli za svojo. In tako 
je tudi v Podsredi, kjer so minulo praznično soboto izkoristili za postavitev mlaja. Zadnja leta mlaj v Podsredi 
skupaj postavljajo člani domačega gasilskega društva in člani turističnega društva. Letos pa je kljub muhastemu 
vremenu na postavitvi sodelovalo okrog petdeset domačinov, ki tako negujejo tradicijo. 

V Kozjem so v petek, 26. aprila, krajani in obiskovalci ter člani in 
prijatelji Turističnega društva Kozje postavili mlaj v središču kraja 
pred šolo. Ob tem opravilu so si sicer nekoliko pomagali s stroji, 
vendar je kot vsako leto veljalo, da so ga »po konci« večinoma pos-
tavili njihovi žulji.
Delo se je začelo že nekaj dni pred postavitvijo drevesa, ko se je 
majhna skupina moških odpravila na Vetrnik po odkazan mlaj, za 
katerega se ponovno zahvaljujejo Janezu Vražunu, prav tako pa 
gre velika zahvala gospodu Podlesniku za pomoč pri podiranju in 
prevoz v osrednji del Kozjega. Žal je fantom ob podiranju zagodla 
nesreča in drevo se je prelomilo, tako da ga je bilo treba na mestu 
postavitve še »zakrpati«, kar je bilo težavno in nadvse odgovorno 
delo, za katerega gre največja zahvala Vidu Žižku, ki sta mu na 
pomoč priskočila tudi Ludvik in Zdravko. 
Da pa se od petka po Kozjem ponosno razgleduje lepo okrašen 
zeleni velikan, so zaslužne spretne roke domačink Marije Zajc, 
Valčke Jevšnik in Cvetke Bevc, ki so njegovo zimzeleno krono 
polepšale s pisanimi trakovi ter ga okrasile še s prelepim zelenim 
vencem, za piko na i pa je njegov vrh polepšal najpomembnejši 
dodatek – slovenska zastava. Zimzeleni velikan je tako zasijal v 
vsej svoji veličini in se, ob strojni podpori in pomoči domačinov, 
dvignil proti novim višavam. Člani in prijatelji TD Kozje pa so se 
skupaj z domačini ter v družbi županje Milence Krajnc poveseli-
li ob dobro opravljenem delu in nazdravili praznikom naproti ter 
prigriznili z dobrotami, za katere je dobrodušno poskrbela Kra-
jevna skupnost Kozje. Vsi prisotni pa so bili še posebej prijetno 
presenečeni ob lepi gesti lokalne Kavarne ob pošti, ki je vse zbrane 
pogostila z rujno kapljico.

Že v jutranjih urah so člani PGD Podsreda odšli po smreko, ki jo 
je dan prej posekal Andrej Podlesnik. Tudi tokrat je bila smreka 
v Bister grabnu in po nekaj urah dela so več kot trideset metrov 
dolgo drevo pripeljali v Podsredo. Tam so že čakali drugi domači-
ni in člani obeh društev, ki so smreko pomagali očistiti, pripravili 
bogat venec in na vrh pritrdili slovensko zastavo, ki bo mimoidoče 
pozdravljala že od daleč. Drevo je tudi letos s pomočjo dvigala pos-
tavil Toni Ivačič, ki se venomer rad odzove klicu Podsredčanov. 
Prvomajsko dogajanje si je prišla ogledat v Podsredo tudi županja 
Milenca Krajnc, ki je poklepetala s številnimi domačini. Seveda se 
druženje ni zaključilo, ko je mlaj stal; zbrana druščina je namreč 
tradicionalno druženje ob postavljanju prvomajskega drevesa na-
daljevala ob polni mizi pijače in jedače. Zvečer pa so vsem zaigrali 
še člani ansambla Pik, ki so poskrbeli za glasbeni pridih že tako 
odličnega dne.                (Oko)

Je pa imel celoten dogodek nekoliko grenak priokus, saj se dejav-
nosti ob postavitvi mlaja v Kozjem po besedah članov TD Kozje 
udeležuje le peščica krajanov, kar je zagotovo zelo žalosten poda-
tek, ki še bolj zaboli ob misli, da gre za opravilo, ki naj bi krajane 
družilo v dobri volji in jih med sabo povezalo in pripravilo, da sto-
pijo skupaj in naredijo nekaj lepega za svoj kraj in – kar je morda 
najpomembnejše – otrokom predajo lep zgled, da tradicionalni 
običaji, ki so jih spoštovali in negovali že naši dedki in babice, le 
niso tako nepomembni in kar tako »za v koš«. Vsi bi se lahko vpra-
šali, ali smo res tako odtujeni, zaslepljeni od lastnih obveznosti in 
vpeti v svoj vsakdan, da si ne utegnemo vzeti nekaj ur in pokažemo 
vsaj malo dobre volje, priskočimo na pomoč, če nam zdravje do-
pušča, ali le izmenjamo prijazno besedo s sokrajani ter predvsem 
izkažemo spoštovanje do kraja in svoje zgodovine, ki nas je naredi-
la v to, kar danes smo? 

(M.V.)



32

IZ NAŠIH KRAJEV

Kozje gostilo gasilsko tekmovanje 
GZ Šmarje pri Jelšah

Minulo nedeljo so za merjenje moči v gasilskih spretnostih izkoristile 
članske in veteranske ekipe gasilk in gasilcev iz GZ Šmarje pri Jelšah, ki 
so se pomerile na tekmovanju v Kozjem, ki so ga kot soorganizatorji prip-
ravili gostitelji v PGD Kozje. Tokrat je svoje znanje merilo kar 63 ekip v 
konkurenci in tudi nekaj ekip izven konkurence. Tekmovanje se je pričelo 
z jutranjim postrojem v športnem parku Kozje, kjer so se zbrale ekipe ga-
silskega poveljstva Občine Kozje in ekipe, ki so po razporedu tekmovale v 
jutranjih urah. Po uvodnem pozdravu predsednika GZ Šmarje pri Jelšah 
Eriha Straška, poveljnika GZ Bogdana Krumpaka, regijskega poveljnika 
Bojana Hrepevnika in predsednika domačega društva Ervina Perčiča in 
dvigu tekmovalne zastave, ki je pripadel članom A PGD Kozje se je tekmo-
vanje tudi uradno pričelo. 

Kozjanski dvor odprl vrata prvim gostom

Tekmovanje je tokrat potekalo v petih raz-
ličnih disciplinah, in sicer so se članske 
ekipe pomerile v suhi vaji z motorno briz-
galno, vaji razvrščanja in vaji štafete, ekipe 
starejših gasilk in gasilcev pa so se pomerile 
v vaji s hidrantom in vaji raznoterosti. Že 
uvodoma so za nekaj nejasnosti poskrbe-

Kozjem so odprli novo gostišče Kozjanski dvor. Gre za objekt nekdanjega 
motela Ribnik, ki so ga odkupili v podjetju Turistiko, d. o. o., ki je v lastni 
Primoža Resnika, Mihe Goropevška, Sandija Štusa in Iztoka Štusa, in mu 
nadeli novo ime, podobo in zgodbo. V novo nastalem Kozjanskem dvoru bo 
prostora za več kot 200 gostov, ki bodo lahko uživali v pivnici, restavraciji, 
veliki dvorani za zaključene družbe in na letni terasi s pogledom na ribnik. 
Odprtja novega gostinskega objekta, ki nudi tudi prenočišča za okrog 30 
oseb, se je poleg številnih domačinov, sorodnikov in prijateljev vseh štirih 
lastnikov udeležila tudi županja Občine Kozje Milenca Krajnc, ki je izrazila 
zadovoljstvo nad tem, da objekt spet živi in daje kraju novo dodano vrednost. 
Prav tako je županja čestitala lastnikom in jim zaželela, da nova gostinska 
zgodba traja dolgo in uspešno. V imenu lastnikov je spregovoril Iztok Štus, ki 
se je zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli k obnovi objekta, in prav vsem 
obiskovalcem zaželel, da bi se dobro počutili v Kozjanskem dvoru. Sledil je 
prerez traku in vrata Kozjanskega dvora so bila odprta za obiskovalce, ki so 
bili nad prenovo prostorov navdušeni, prav tako pa navdušenja niso skrivali 
nad odlično ponudbo pijače in jedače, ki jo pripravlja kolektiv zaposlenih.

 (OKo)

li v komisiji A, kjer so si določena pravila 
tolmačili narobe in poskrbeli za nekaj zme-
de med tekmovalci, prav tako je bilo nekaj 
zmede tudi zaradi elektorskega merjena 
časa, ki prvotno ni bil opredeljen v razpisu 
tekmovanja, sodniki pa so določenim eki-
pam na ta račun dodelili kar nekaj kazen-

skih točk. A če je bilo tukaj nekaj težav gre 
pohvaliti domače gostitelje, ki so pripravili 
kar štiri tekmovalne proge za članske eno-
te, kljub temu, da sta bili v pogonu zaradi 
pomanjkanja sodnikov sočasno le dve. Ob-
čine Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli 
pa so se na tekmovanju predstavile s kar 
27 ekipami,  kar je skoraj polovica nasto-
pajočih kljub temu, da imajo te tri občine 
skupaj le 10 od 24 gasilskih društev v šmar-
ski zvezi. Tekmovanje je tako kljub visoki 
vročini potekalo dokaj nemoteno in je bilo 
končano v času nedeljskega kosila, ko so se 
ekipe ponovno postrojile v športnem parku 
Kozje. Po obveznih protokolarnih zadevah, 
gasilki in državni himni, so zbranim gasil-
cem spregovorili domača županja Milenca 
Krajnc, predsednik GZ Šmarje pri Jelšah 
Erih Strašek, regijski poveljnik Bojan Hre-
pevnik, predsednik domačega PGD Kozje 
Ervin Perčič, občinski gasilski poveljnik Ja-
nez Oprešnik, poveljnik GZ Šmarje pri Jel-
šah Bogdan Krumpak, med gosti pa je bil 
tudi župan Podčetrtka Peter Misja. Zgoraj 
omenjeni so tako podelili tudi pokale naj-
boljšim, ob koncu tekmovanja pa je sledil 
še spust tekmovalne zastave, ki je pripadel 
zmagovalcem v kategoriji članov A, in sicer 
PGD Sveti Florijan 1. Najboljše tri ekipe 
iz vsake kategorije pa bodo GZ Šmarje pri 
Jelšah zastopale tudi na regijskem tekmova-
nju, ki bo meseca oktobra. 

Jernej Šulc
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Sveta maša in tekmovanje v čast 
zavetnika gasilcev sv. Florjana

Četrtega maja goduje sv. Florjan, za-
vetnik gasilcev, in tradicija veleva, 
da se mu gasilci poklonijo s Florja-
novo mašo, ponekod pa pripravijo 
tudi gasilska tekmovanja. Tako je 
tudi v Občini Kozje, kjer vsa štiri 
društva Florjanovo praznujejo sku-
paj, vsako leto pa je gostitelj drugo 
društvo. Tokrat so se gasilci zbrali v 
Podsredi, poleg domačih štirih dru-
štev, PGD Podsreda, PGD Buče, PGD 
Lesično-Pilštanj-Zagorje in PGD 
Kozje, so na Florjanovem sodelovali 
tudi člani DVD Kalinovac iz sosed-
nje Hrvaške, ki so pobrateni z gosti-
telji PGD Podsreda.

V Podsredi 21 prvoobhajancev

Uvodoma je pet praporjev in več kot petde-
set uniformiranih gasilk in gasilcev postrojil 
občinski gasilki poveljnik Janez Oprešnik, 
ešalon pa se je nato napotil v farno cerkev sv. 
Janeza Krstnika, kjer sta se gasilcem pridru-
žili tudi domača županja Milenca Krajnc in 
predsednica KS Podsreda Martina Zupan. 
V čast zavetnika gasilcev sv. Florjana pa sta 
mašo darovala domači župnik Lojze We-
ingerl in kozjanski župnik Niko Marovt. 
Po sveti maši so se gasilci odpravili nazaj 
do gasilskega doma, kjer sta vse prisotne 
pozdravila županja Milenca Krajnc in pred-
sednik PGD Podsreda Jernej Šulc, nato pa 
se je začelo gasilko tekmovanje v moški in 
ženski kategoriji, izven konkurence pa so 
tekmovali povabljeni gostje iz DVD Ka-
linovac. V ženski kategoriji so tekmovale 
ekipe iz PGD Buče, PGD Lesično-Pilštanj-

Zadnjih nekaj nedelj je v znamenju mno-
gih prvih obhajil po cerkvah Kozjanskega 
in Obsotelja. Preteklo nedeljo so k prvemu 
obhajilu šli tudi prvoobhajanci v Podsredi. 
Domači farni župnik Alojz Weingerl je pri 
verouku in pri mašah skozi vso pomlad 
pripravljal 21 prvoobhajancev, in sicer šest 
deklic ter petnajst fantov. Polna cerkev je z 
veseljem pospremila 21 mladih, ki so pris-
topili k prvemu svetemu obhajilu. Otroci so 
v dar dobili sliko in svečo, ki bosta spomin 
na ta dogodek, tudi ko bodo prvoobhajanci 
že odrasli.

(OKo, foto: J. Š.)

-Zagorje in domačinke iz PGD Podsreda, 
pri moških pa so svoje znanje pokazali člani 
PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje, člani PGD 
Kozje in dve ekipi članov iz PGD Podsreda. 
Kljub mrzlemu, vetrovnemu in na trenut-
ke deževnemu nedeljskemu popoldnevu so 
ekipe opravile s tekmovanjem, vsaka je tek-
movala dvakrat, za rezultat pa je štel boljši 
čas. Rezultate so tako pred polno dvorano 
Doma krajanov Podsreda razglasili županja 
Milenca Krajnc, predsednik PGD Podsre-
da Jernej Šulc in občinski poveljnik Janez 
Oprešnik. Še pred podelitvijo pa je zbranim 
nekaj besed spregovoril častni poveljnik 
GZ Šmarje pri Jelšah Alojz Tirgušek. Or-
ganizatorji so se zahvalili tudi sodnikom iz 
GZ Brežice, ki so korektno opravili svoje 
delo. Sledil pa je najbolj pričakovan trenu-
tek dneva, razglasitev rezultatov. Najprej 
so za sodelovanje podelili pokal gasilcem 
iz sosednje Hrvaške, nato pa so podelili še 
pokale v konkurenci žensk. Tretje mesto 

so osvojile članice B PGD Podsreda, drugo 
mesto je romalo članicam v PGD Lesično-
-Pilštanj-Zagorje, prvega mesta pa so se 
razveselile članice PGD Buče. Na Buče je 
romal tudi prehodni pokal, ki so ga članice 
s tremi zmagami prejele v trajno last. V ka-
tegoriji moških so četrto mesto osvojili čla-
ni PGD Kozje, tretje mesto domačini člani 
B PGD Podsreda, drugo mesto prav tako 
člani A PGD Podsreda in prvo mesto člani 
A PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje. Prav tako 
so prehodni pokal v trajno last prejeli čla-
ni A PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje, ki so 
zmagali trikrat. S tem pa je ciklus občinskih 
tekmovanj za Florjanovo v Občini Kozje 
zaključen z omenjenima zmagovalcema, 
po številu prehodnih pokalov v trajni lasti 
pa na vrhu ostajajo gasilke in gasilci PGD 
Podsreda. Florjanovo je bilo tako zaključe-
no, druženje pa se je nadaljevalo ob pogo-
stitvi, za katero je poskrbela Okrepčevalni-
ca Podsreda. 

Nastja Pečnik, foto: Tamara Kos

Parada sodelujočih gasilcev
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Prangerjada, tradicionalno srečanje krajev, ki imajo 
ohranjen sramotilni kamen
Vsako leto se v drugem kraju srečamo predstavniki trgov, ki se ponašamo 
s prangerjem – simbolom sodne oblasti. V Sloveniji naj bi nas bilo 13. V 
soboto, 15. junija, je v Radovljici potekala že 22. Prangerjada. Na Pilštanju 
smo zelo ponosni, da se je ideja rodila ravno pri nas in da smo organizirali 
prvo srečanje. 

Motoristke tokrat po Kozjanskem in Obsotelju
Sobota, ena redkih sončnih in toplih v mesecu maju, je na ceste izvabila številne ljubitelje motorjev. A tokrat so 
bile ceste Kozjanskega in Obsotelja rezervirane predvsem za nežnejši spol, ki pa je dokazal, da je vožnja z motorji 
zanje nekaj vsakdanjega in tisto nekaj več, ko se po žilah pretaka adrenalin namesto krvi in ko je vonj bencin-
skih hlapov nekaj naravnega, hrup motorjev pa prava pesem za njihova ušesa. Vse to in še več so doživele moto-
ristke, ki so se pretekli konec tedna zbrale na jubilejnem desetem srečanju motoristk Slovenije. 

Šmarski moto klub Šparon Riders je množi-
co motoristk najprej pozdravil na zbirnem 
mestu v Šmarju pri Jelšah, kjer so zanje 

V občini Kozje sta kar dva trga, ki imata pranger, Pilštanj in Podsreda, zato smo na avto-
busu združili moči člani TD Pilštanj (25 se nas je zbralo) in predstavnici TD Podsreda. 
Na avtobusu, polnem oblačil in dobrot, smo gradili temelje za bodoča sodelovanja. Po 
nekaj dnevih priprav in vaj smo se že zjutraj odpravili v Radovljico, ki na vsakem koraku 
razkriva bogato meščansko življenje. Na poti nas je presenetil cestni zastoj, zato smo se 
v srednjeveška oblačila oblekli kar na avtobusu (to je bilo smeha) in skočili naravnost v 
uvodno povorko. Dopoldne smo se predstavljali s stojnico in vabili v naše kraje, opoldne 
pa je na gorenjskih tleh zazvenela kozjanska beseda. Člani TD Pilštanj smo nastopili z igro 
Sojenje postopaču Gustlu, ki so jo imenitno izvedli Andrej Jazbec (glasnik), Marjan 
Černič (Gustl), Jože Agrež in Stojan Jazbec (stražarja), Ivan Lupše in Barbara Pintar 
Jazbec (grof in grofica). Posebna zahvala gre Mariji Lupše, ki že vsa leta skrbi za oblačila, 
da smo se vsi člani lahko prestavili za več stoletij v preteklost. Po vročem dnevu smo bili 
veseli hladnega avtobusa in na novo asfaltiranega krožišča v Lesičnem. 

(TD Pilštanj) Nastop Pilštanjčanov

Jekleni konjički

pripravili ogled muzeja baroka in druženje 
na ploščadi pred šmarskim kulturnim do-
mom. V Šmarju jim je dobrodošlico izre-

kel tudi šmarski župan Matija Čakš in jim 
zaželel srečno pot po Kozjanskem in Ob-
sotelju. Motoristke – tokrat se jih je zbralo 
okrog dvesto – pa niso bile le domačinke 
in Slovenke, temveč je bilo ugledati kar ne-
kaj tujih tablic iz kar oddaljenih evropskih 
držav. Pot je nato udeleženke desetega sre-
čanja motoristk vodila v Rogaško Slatino, 
kjer so si ogledale zdraviliški park in Anin 
dvor, se nato podale proti občini Kozje, kjer 
so prav v Kozjem svoje druženje zaključile. 
Za tiste iz najbolj oddaljenih krajev je bilo 
poskrbljeno tudi za prenočitev v kampu, 
v novoodprtem Kozjanskem dvoru pa so 
poskrbeli za živo glasbo in druženje pozno 
v noč. V Kozjem je motoristkam spregovo-
rila tudi županja Milenca Krajnc, ki je po-
leg prijetnega počutja vsem zaželela, da se 
v Kozjem še kdaj srečajo. Že pa vedo, kje se 
bodo srečale prihodnje leto, prehodni po-
kal je namreč bil predan na Goričko, kjer 
bodo motorji hrumeli ob letu osorej. 

(OKo)
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oceno 17,66. Najbolje 
ocenjena žametna črni-
na je last Faller Vikija 
z oceno 17,30 in kot že 
omenjeno najvišja oce-
na med modrimi fran-
kinjami z oceno 18,23 
je last Janeza Ješterle, 
ki je hkrati tudi najvišja 
ocena ocenjevanja. Na 
drugi strani pa so ocenili tudi 19 suhomesnatih izdelkov, in sicer 14 
salam, ter po eno klobaso, zaseko, slanino, svinjsko ribico in želo-
dec. Komisija v sestavi Irena Kos, Hudina Jože in Kramer Drago 
je tako za najboljšo salamo dodelila oceno 19,00, in sicer za salamo 
s kmetije Pečnik Mateja iz Vojskega pri Podsredi. Zalokar Daniel 
iz Zagorja si je za klobaso s prislužil oceno 19,5, za zaseko oceno 
18,5 in 17,5 za slanino. Najvišjo oceno je za svinjsko ribico prejel 
Marko Kunej, in sicer celotnih 20 točk, prav tako je dobil 18 točk 
za želodec. Ocenjevanje vin in suhomesnatih izdelkov v Podsredi 
pa je bilo le prvi del celotnega ocenjevanja, rezultate in splošno 
oceno so ocenjevalci podali na razglasitvi, ki je bila na Izletniškem 
turizmu Pirš na Zdolah. Tam je zbrane člane nagovoril tudi pred-
sednik združenja Jože Mramor in županja Milenca Krajnc. Skup-
no vsem pa je bilo, da se na Kozjanskem prideluje odlično vino in 
vrhunski suhomesnati izdelki. 

(J. Š.)

IZ NAŠIH KRAJEV

Odlična vina in suhomesnati izdelki
Združenje kozjanskih vinarjev in pridelovalcev hrane je 
v mesecu maju pripravilo sedaj že tradicionalno ocenje-
vanje vin in suhomesnatih izdelkov. V Podsredi so tako 
najprej pripravili ocenjevanje vin, kjer so strokovnjaki 
bdeli nad kvaliteto vinskega letnika, ki je po njihovi oce-
ni prav dober in si je prislužil povprečno oceno 17,72 kar 
sovpada z drugimi ocenjevanji vin po Sloveniji. Prav tako 
so v Podsredo na ocenjevanje svoje suhomesnate izdelke 
prinesli številni pridelovalci hrane. Tako je strokovna ko-
misija ocenila 19 suhomesnatih proizvodov, glavnino pa 
predstavljale salame.

»Zagorska« nedelja
V Zagorju se v letu zvrstita dve romanji. Prvo »Zagorsko« romanje je na sedmo velikonočno nedeljo, katero je 
poznano širši okolici vse do hrvaškega Zagorja, s katerega še danes pride veliko romarjev. 

Vreme ni odvrnilo pohodnikov

Ocenjevanje vin je bilo letos v domeni ocenjevalne komisije v se-
stavi Darja Bovha, Joži Volavšek, Marko Mramor, Igor Horvat, 
Primož Gregorič. Komisija je tako ocenila 51 vzorcev, od tega je 
bilo sedem vzorcev izločenih. Najvišjo oceno na ocenjevanju si je 
za modro frankinjo prislužil Janez Jenšterle iz Vrenske Gorce, ki 
je dosegel 18,23 točke. Najbolje ocenjeno belo zvrst imajo v Vino-
gradništvu Valenčak iz Zeč z oceno 18,16, Amon Franci in Ka-
rolina sta si prislužila oceno 18,20 za najboljši sauvignon, Branko 
Lugarič je prejemnik najvišje ocene za chardonay, in sicer z oceno 
18,13. Muškat ottonel Jerneja Jagriča je bil ocenjen z oceno 17,73. 
Najbolje ocenjeni rumeni muškat pa imajo v Vinogradništvu Vina 
Mramor z oceno 18,16. Traminec z oceno 18,06 sta pridelala Ko-
vačič Mirko in Silva, Andrej Žmavc pa je pridelal rdečo zvrst z 

Minulo nedeljo, na drugi junijski dan je v Zagorju potekala tradi-
cionalna Zagorska nedelja. Včasih so romarji prihajali peš, na pot 
so se odpravili že v soboto. Danes pa je bolj posodobljeno, saj se 
romarji pripeljejo. Tekom dopoldneva so se zvrstile tri maše. Ob 
osmi, deveti in slavnostna ob deseti uri. Somaševali so domači du-
hovnik gospod Jože Hribernik, Tone Hribernik, Vili Hribernik 
in Anton Lavrič. Slavnostno mašo pa je daroval murskosoboški 
škof msgr. dr. Peter Štumpf. Dodatno pa so sveto mašo z lepim 
petjem obogatili domači pevci. Po končanih svetih mašah pa so se 
romarji lahko okrepčali pred Domom krajanov, kjer so za pijačo in 
jedačo poskrbeli člani KD Zagorje.               (V.Ž.)Domači pevci pri maši

Turistično društvo Podsreda je letos že dvanajstič priredilo grajski po-
hod v okviru praznovanja Občinskega praznika Občine Kozje. Tokrat 
vreme pohodnikom ni bilo naklonjeno, a se je kljub temu v Podsredi 
zbralo več kot dvajset pohodnikov. Pot je mlado in staro vodila izpred 
gasilskega doma v smeri Zaravnega. Da pa je bil pohod bolj zanimiv, 
so pohodniki šli po malo daljši poti vse do Čerčkove domačije, kjer 
je Kozjanski park postavil nov kozolec. Pri kozolcu je nastala tudi 
skupinska spominska fotografija. Pot so potem pohodniki nadaljevali 
skozi Zaravno nazaj proti izhodišču, Podsredi. Na koncu je pohodnike 
čakala še pogostitev in kljub slabemu vremenu je bila zbrana družba 
pohodnikov prešerne volje z željo, da se prihodnje leto zopet spet sni-
dejo na trinajstem grajskem pohodu.              (OKo)Udeleženci pohoda

Ocenjevalna komisija
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Gradišča so se tokrat srečala v bližini Škofljice
V naših krajih je kar nekaj srečanj krajev, ki nosijo enako ime ali delijo skupne interese. Tako se Šempetrani 
redno srečujejo, Podsreda sodeluje redno na Prangerijadi, minuli konec tedna pa so se v Gradišču pri Škofljici 
zbrali kraji, ki nosijo ime Gradišče. Eno izmed Gradišč se nahaja prav nad Podsredo v občini Kozje.

Velikonočne praznike sklenili s pohodom
Turistično društvo Pilštanj je velikonočni ponedeljek izkoristilo za po-
hod. Tradicionalni pohod je tudi letos odlično uspel, saj se je zbralo sko-
raj trideset pohodnikov, ki so se tokrat s Pilštanja odpravili proti Gruski 
jami. Da je bil pohod še toliko bolj zanimiv, je ravno sovpadel z dnevom 
Zemlje. Med drugim so pohodniki posadili tudi že osemnajsti dren.

Tradicionalne vaške igre v Zagorju
Letos so člani ŠD Zagorje zopet poskrbeli za druženje prebivalcev KS Zagorje. V različnih 
igrah so se med seboj pomerile ekipe zaselkov in sicer: Gabrje, Artiče, Topolovo, Zagorje 
center in Fužina. Letošnje igre so bile: zabijanje žebljev, kegljanje, molža, špricer-pong, igra 
z vodnimi balončki, vleka vrvi in igra presenečenja. Prva je bila igra z vodnimi balončki. 
Prvi tekmovalec je vodni balonček napolnil z vodo, nato pa so si ga ostali tekmovalci 
podajali po igrišču, zadnji pa je moral vodni balonček počiti v posodo. Druga igra je bila 
zabijanje žebljev z obrnjenim kladivom. Tretja igra je bila molža, kjer so tekmovalci morali 
vodo prenašati z pladnjem. Četrta in peta igra sta bili špricer-pong in kegljanje. Nato pa je 
sledila še vleka krvi in igra presenečenja. Pri slednji so morali tekmovalci spraviti majico 
s prvega do zadnjega tekmovalca in zopet nazaj do lastnika. Najbolj spretna ekipa je bila 
ekipa Zagorje center, ki si je z zmago pridobila tudi prehodni pokal. Druga je bila ekipa 
iz Artič, tretja pa iz Gabrja. Predsednik športnega društva Zagorje Mitja Rešek je naj-
boljšim ekipam podelil pokale. Prijetno druženje ekip se je nadaljevalo do poznih noč ur. 

Vesna Žlender

Druženje Gradišč

Številni pohodniki

Zmagovalna ekipa iger

Prebivalci tega malega kraja in krajani iz sosednjih vasi so se v so-
boto dopoldne odpravili proti Škofljici, kjer je tamkajšnje Gradišče 
gostilo tradicionalno 19. srečanje Gradišč Slovenije. Okrog pe-

tindvajset popotnikov s Kozjanskega je tako videlo novo Gradišče, 
Gradišče pri Škofljici. Po besedah udeležencev so se organizator-
ji zelo potrudili s programom, saj so pripravili zanimiv kulturni 
progam ter igre. Na prireditvenem prostoru so se predstavljali še 
mnogi domači ponudniki, prav tako so na ogled postavili staro-
dobnike, ki so bili prava paša za oči. Organizatorji so poskrbeli 
tudi za bogat srečelov, pestro ponudbo hrane in pijače ter odlično 
veselico z ansamblom Roka Žlindre. So pa Gradiščani od lanskih 
gostiteljev, Gradišča pri Vojniku, prejeli posebno nagrado za eno 
najbolj aktivnih in športnih Gradišč na lanskem srečanju. Ob kon-
cu tokratnega programa sta sledili še tradicionalna izmenjava daril 
med kraji in predaja meča ter knjige naslednjim organizatorjem, 
in sicer Gradišču pri Lukovici, kjer bo srečanje, jubilejno dvajseto, 
prihodnje leto. 

(OKo)

Že jutro je nakazovalo, da bo velikonočni 
ponedeljek, kar se vremena tiče, prava pra-
vljica za oči in ko vse to združimo še s prek-
rasno kuliso narave, ki se je dodobra odela v 
zeleno in tudi druge barve, je jasno, da dan 
ne bo minil slabo. Svoje so prekrasnemu 
dnevu dodali še v Turističnem društvu Pil-
štanj, ko se podali na tradicionalni veliko-
nočni pohod. Pohodniki so se stokrat dobili 
pri pastirju na Pilštanju, si voščili praznike 

in se nato veselo in nasmejanih obrazov 
podali na pot. Tokrat je nekaj manj kot 30 
pohodnikov pot vodila v smeri Vine Gore, 
kjer so najprej pri družini Agrež posadili ti-
pično pilštanjsko drevo – dren. Nato se je 
prijetna pot nadaljevala do Ješovca, kjer so 
si ogledali tamkajšnjo Puščavnikovo jamo 
oziroma Grusko jamo. Ker pa je v bližini 
vsem dobro znana klet Vin Mramor, so se 
podali še do tja. V Gruski jami je pohodni-

kom spregovoril prav domačin, Jože Mra-
mor, ki je povedal marsikatero zanimivo. 
Za pohodniki je bil lep pohod, ki se je nato 
zaključil na Pilštanju. 

(Oko)
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Blaž Hartl prvič prvak v namiznem tenisu

Tenis klub Kozje že od leta 2002 dalje ob občinskem prazniku organizira občinsko 
prvenstvo v badmintonu, kar pomeni, da je bilo letošnje že osemnajsto po vrsti. 
Je pa bilo letošnje posebno, saj so prvič izpeljali tudi prvenstvo za članice. Na ve-
likonočni ponedeljek se je v Večnamenskem centru Kozje zbralo osem članov in 
tri članice. Slednje so odigrale vsaka z vsako. Naslov prve občinske prvakinje med 
članicami je osvojila Ivica Krošelj, na drugo mesto se je uvrstila Katja Bratuša in 
na tretje Špela Šošterič.

Tenis klub Kozje je tudi letos ob občinskem prazniku Občine Kozje organiziral občinsko pr-
venstvo v namiznem tenisu, ki je bilo že osemnajsto po vrsti. Na zadnjo aprilsko nedeljo se je v 
športni dvorani Večnamenskega centra Kozje zbralo devet tekmovalcev, ki so bili v prvem delu 
tekmovanja razdeljeni v dve skupini, znotraj katerih so se pomerili vsak z vsakim, najboljša 
dva iz vsake skupine pa sta se uvrstila v polfinale. V dosedanjih sedemnajstih občinskih prven-
stvih smo dobili le tri občinske prvake. Desetkrat je bil najboljši v občini Ervin Perčič, štirikrat 
Dušan Ferlič in trikrat Rok Perčič. In slednjima dvema se letos ni uspelo uvrstiti v polfinale. Iz 
skupine A sta se namreč v polfinale uvrstila Blaž Hartl in Ervin Perčič, iz skupine B pa Gregor 
Volavšek in Herman Čebular. V obeh polfinalnih tekmah smo videli zelo izenačeni tekmi, ki 
sta bili odločeni šele v petem nizu, zmagala pa sta Blaž proti Hermanu in Ervin proti Gregorju. 
V finalu in tekmi za tretje mesto smo tako videli ponovitev obračunov iz skupinskega dela, 
ki sta se končali z enakim rezultatom. Na tekmi za tretje mesto je Gregor Volavšek premagal 
Hermana Čebularja, v finalu pa je bil Blaž Hartl boljši od branilca naslova Ervina Perčiča in je 
postal četrti različni občinski prvak Občine Kozje v namiznem tenisu.     (R. G.)

Blaž Hartl petič zapored občinski prvak v 
badmintonu, prvič tudi članice

Zaključek pete sezone 
badmintonske lige

Peta sezona Lige v badmintonu »ABH 
Šport Kozjansko« se je na prvo aprilsko 
nedeljo zaključila s tradicionalnim tur-
nirjem posameznikov. Udeležilo se ga 
je rekordnih trinajst igralcev, ki so se 
pomerili po turnirskem sistemu dvoj-
nega izločanja. Zmagovalec turnirja 
je postal Blaž Hartl iz ekipe ŠD Kozje 
IST Avtodeli, ki je bil neporažen tudi v 
celotni ligi. To je bila njegova že četrta 
zmaga na zaključnem turnirju, manjka 
mu le zmaga na predlanskem turnirju, 
ki ga je izpustil zaradi poškodbe. Na 
drugem mestu je turnir zaključil To-
maž Omerzel iz ekipe TK Brestanica, 
tretji pa je bil Blažev soigralec Dejan 

Zorenč. Po zaključku turnirja je predsednik Športne zveze Kozje po-
delil pokale najboljšim posameznikom na turnirju, ob tej priložnosti 
pa so pokale podelili tudi trem najboljšim ekipam pete sezone lige.                 

(R. G.)

Miran Posteržin in ekipa 
ŠD Kozje občinski prvaki 
v streljanju
Ob občinskem prazniku Občine Koz-
je tradicionalno poteka tudi občinsko 
prvenstvo v streljanju z zračno puško. 
Letos je organizacijo prevzelo Strelsko 
društvo Dren iz Lesičnega, prvenstvo pa 
je potekalo na nedeljo v marcu na stre-
lišču v Lesičnem. Pomerili so se strelci 
s treh društev, poleg domačih še strelci 
Športnega društva Kozje in Športnega 
društva Buče. Po gladki zmagi v strelski ligi so za favorita veljali strelci 
z Buč, vendar so tokrat bili najbolj natančni strelci iz Kozjega v postavi 
Miran Posteržin, Bogo Posteržin in Marko Mesec, ki so osvojili naslov 
občinskih ekipnih prvakov. Ekipa ŠD Buče je osvojila drugo mesto, 
ekipa SD Dren pa tretje. Miran Posteržin je osvojil še naslov občinske-
ga prvaka med posamezniki, drugi je bil Mirko Kunst iz ŠD Buče, tretji 
pa Bogo Posteržin.               (R. G.)

Člani so bili najprej razdeljeni v dve skupini, 
znotraj katerih so odigrali vsak z vsakim, prva 
dva iz vsake skupine pa sta se uvrstila v polfi-
nale. Presenečenj v skupinah ni bilo, saj so se 
v polfinale uvrstili štirje nosilci. V polfinalu 
je nato Blaž Hartl premagal Bojana Dobrav-
ca, Dejan Zorenč pa Romana Gradiška. V 
velikem finalu je Blaž Hartl zmagal in petič 

zapored postal občinski prvak. S petim naslo-
vom je postal drugi najuspešnejši tekmovalec 
v zgodovini občinskih prvenstev. Sploh prvič 
se je med prve tri zavihtel Dejan Zorenč, ki je 
bil drugi, na tekmi za tretje mesto pa je Bo-
jan Dobravc premagal Romana Gradiška in 
ob dveh drugih mestih še petič osvojil tretje 
mesto. Osemkratni prvak Roman je tako tret-

Prvi trije osemnajstega prvenstva

Prvi trije med člani in članicami

jič končal na nehvaležnem četrtem mestu, se 
pa je na prav vsakem izmed osemnajstih pr-
venstev uvrstil med prve štiri.                (R. G.)

Prvi trije posamezno

Predstavniki prvih treh ekip
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Karateisti karate kluba Kozjansko so sode-
lovali na svečani otvoritvi ob 43. srečanju 
športnikov iz obmejnih dežel, ki je potekal 
na trgu Lipa v Termah Olimia. Sodelovali 
so športniki Slovenske športne zveze Koro-
ške, Združenje slovenskih športnih društev 
v Italiji, Slovencev na Madžarskem in do-
mačini Športne zveze Kozje. Po pozdravih 
in nagovorih župana Občine Podčetrtek 
Petra Misje, predsednika Olimpijskega ko-
miteja Slovenije, združenja športnih zvez, 
Bogdana Gabrovca, ambasadorja RS za 
šport, strpnost in fair play Miroslava Ce-
rarja ter podpredsednika Slovenske špor-
tne zveze Koroške Danila Prušnika, so naši 
karateisti poskrbeli za predstavitveno točko 
karateja. V praksi so predstavili naše delo, 
klub in karate kot šport. Ponosni smo, da 
naše delo opazijo tudi drugi in v čast si šte-
jemo, ko lahko vse to predstavimo tudi širši 
publiki. Hvala za zaupanje organizatorjem 
prireditve in hvala našim karateistom, ki si 
z veseljem vzamejo čas in promovirajo klub 
in šport, na katerega so ponosni in vanj ver-
jamejo ter zaupajo.

V juniju je v športni dvorani Ljuto-
mer potekalo ekipno državno prven-
stvo 2019. Na tekmovanju je sodelovalo 
36 klubov in 132 ekip. Na to veliko tek-
movanje smo poslali kar 9 tekmovalcev. 
S tekmovanjem so začeli najmlajši v kate-
goriji kata ekipa malčki. V njej so nastopili 
Vinko Juraja, Tilen Prah in Filip Lotrič. Vsi 

ŠPORT

Karate klub Kozjansko in Obsotelje ima 
balkanskega podprvaka

trije tekmovalci so vrhunski v posameznih 
disciplinah, a tokrat so dokazali, kako zelo 
so se pripravljeni prilagoditi drug drugemu 
in uskladiti, tudi kot skupina, ter pokazati, 
česa so sposobni, saj so brez težav prema-
gali nasprotnike iz drugih klubov in postali 
ekipni državni prvaki v njihovi kategoriji. 
Prav tako so s konkurenco pometle tudi 
naša dekleta. Ana in Lea Bele ter Živa Sten-
dler-Klanjšek so se le z eno izgubljeno zas-
tavico povzpele na sam vrh in tudi one že 
tretje leto zapored postale ekipne državne 

prvakinje. Nekoliko se je zalomilo fantom 
Luki Beletu, Gregu Zbilu in Alešu Čehu v 
kategoriji kata mlajši kadeti. Tudi ti fantje 
kujejo sam vrh karateja v Sloveniji, a se kot 
ekipa letos niso uspeli uskladiti do te mere, 
da bi lahko konkurirali nasprotnikom do 
samega vrha. Tako so na koncu pristali na 
tretjem mestu. S tekmo sta v drugi discipli-
ni – borbe, kategoriji kumite malčice, nada-
ljevali že drugič ta dan dvojčici Bele, ki se 
jima je pridružila še izposojena tekmovalka 
Adela Medić iz Celja. Osvojile so že drugo 

Grega Zbil balkanski podprvak v karateju v 
kategoriji dečki 2008

Izvedli navdušujočo karate točko v Vasi Lipa

Nastopajoči na Balkanskem prvenstvu v Banjaluki
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odličje ta dan, tretje mesto. Istočasno se je 
v kategoriji kumite malčki pomeril tudi naš 
Leon Sodin, ki je aktivno pripomogel, da se 
je z ekipo Društva za karate Celje, povzpel 
na najvišjo stopničko in se tudi on okitil z 
naslovom ekipnega državnega prvaka. In 
kot zadnji naš tekmovalec ta dan je Žan 
Luka Lesnika tokrat priskočil na pomoč 
ekipi Karate kluba Žalec, v kategoriji kumi-
te kadeti open, ter jim aktivno ter nadvse 
uspešno pripomogel do osvojitve drugega 
mesta. Tako so se prav vsi naši tekmoval-
ci na tako velikem tekmovanju povzpeli na 
stopničke. Imamo kar šest ekipnih državni 
prvakov, enega podprvaka in pet bronastih 
tekmovalcev. Tekmovalci dvigujejo nivo 
uvrstitev na mejo, ko za njih uvrstitve pod 
zmagovalni oder v Sloveniji niti v tujini ne 
štejejo več. 

Hvala vam tekmovalci, res smo ponosni 
na vas. Slogan našega kluba se glasi »Vsi 
za enega, eden za vse,« kar nam v resnici 
uspeva leto za letom. Ponosni smo na to, 
da imamo odlične tekmovalce, najboljše 
navijače, složne in razumevajoče starše in 
nadvse veseli smo tudi za dobre prijatelje, 
klubske kolege in odlično sodelovanje s 
klubi širom Slovenije. Naša želja je, da bi 
tako uspešno in produktivno sodelovali z 
vsemi še naprej, ter vsemi tistimi, ki v tem 
športu vidite in dajete pozitivno energijo, 
vidite in spodbujate pozitivne premike in 
se skupaj z nami trudite, da je karate kako-
vostebn, vrhunski šport, kjer je prostor le za 
profesionalno, kakovostno in trdo delo in s 
svojim aktivnim udejstvovanjem dviguje-
te nivo tega športa na raven olimpijskega 
športa. Hvala vam! 

Največje karate prvenstvo za otroke, se je 
od 31. 5. do 2. 6. 2019 odvilo v Republiki 

Srbski, mestu Banja Luka. Sodelovali so 
najboljši karateisti iz 10 držav – Albani-
je, Bosne, Bolgarije, Hrvaške, Črne gore, 
Severne Makedonije, Romunije, Srbije, 
Turčije in Slovenije. Najboljših karateistov 
na Balkanu se je zbralo kar 1039, od tega 
so se tam pomerili tudi iz strani slovenske 
reprezentance izbrani štirje karateisti Ka-
rate kluba Kozjansko, kateri so opravili pet 
nastopov. Suvereno in odločno je nastopil 
na tatami tudi naš tekmovalec Grega Zbil. 
Tako kot ostali tekmovalci, je na tekmo od-
šel v vrhunski formi in s ciljem, da se us-
pešno prebija iz kola v kolo v močni konku-
renci 27 tekmovalcev, 8 narodnosti. Ko smo 
videli njegov nastop v prvem kolu z Bolga-
rom, katerega je premagal z rezultatom 5 : 
0, pa nam je bilo povsem jasno, da je Grega 
v izvrstni pripravljenosti, odlični dnevni 
formi in več kot odlično motiviran ne le za 
preboj iz kroga v krog, temveč vrhunski re-
zultat. Z istim rezultatom je v naslednjem 

kolu premagal domačina, navdušujoče v 
naslednjem kolu s 4 : 1 tudi Turka in za sam 
finale prav tako s 4 : 1 Makedonca. Tako je 
Grega kot prvi in edini Slovenec prvega dne 
tekmovanja z le dvema izgubljenima zasta-
vicama stopil v popoldanski veliki finale z 
nasprotnikom iz Turčije. Žal je tu nasprot-
nik prikazal močnejšo in po mnenju sod-
nikov boljšo kato. Tako je Grega stopil na 
drugo mesto in se okitil s srebrno medaljo, 
kar je bil razlog za bučno navijaško vzdušje 
in »Golico« na delu tribune slovenskih na-
vijačev v finalnem delu prvega dne tekmo-
vanja.
Po tem nastopu so naši tekmovalci končali 
z nastopi na tem prvenstvu. Nanizali so iz-
jemno lepe rezultate, saj so osvojili enkrat 
drugo, dvakrat peto in enkrat sedmo mesto. 
To je bila za klub do zdaj največja udeležba 
po številu naših članov kluba.

Sodelovali smo tudi na humanitarni prire-
ditvi Za Jonino srce, ki je potekala v polni 
dvorani telovadnice Janina v Rogaški Slati-
ni. Kot učenec njihove šole in uspešen ka-
rateist se je Luka Bele predstavil z nekoliko 
posebno, atraktivno karate točko. Po njego-
vi točki pa je Andraž Lotrič – eden najmlaj-
ših članov našega kluba Joninemu očetu z 
nagovorom predal škatlico s prostovoljnimi 
prispevki, ki ste jih imeli v tednu pred pri-
reditvijo možnost darovati vsi člani kluba. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Luki in 
Andražu, seveda pa tudi vsem, ki ste daro-
vali v skrinjico za Jonino srce.
Jona je bila pred časom naša članica. Kot 
je takrat kazala pogum in voljo do običaj-
nega življenja najstnice kljub zdravstvenim 
težavam, verjamemo da jo ta volja spremlja 
tudi danes na rehabilitacijah v Soči. Srečno 
in vse dobro želimo borki in njeni družini.

Miha Romih

Na drugi pokalni tekmi Slovenije osvojili 8 medalj

Sodelovali na dobrodelnosti – Za Jonino srce
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Hrvaški šahisti najboljši v Kozjem

Nadaljevanje 3. šahovskega cikla za Pokal Kozjega
Aprilskega, četrtega izmed devetih tur-
nirjev v Večnamenskem centru Kozje se 
je udeležilo petnajst šahistov. Zmagovalec 
četrtega turnirja je postal Roman Rozman 
iz Šahovskega društva Pragersko-Gaj, ki je 
v sedmih partijah zbral 6 točk. Pol točke 
manj je na drugem mestu zbral Ivan Šu-
šin iz Šahovskega kluba Brežice, na tretjem 
mestu pa je Ivan Gmajner iz Šahovskega 
kluba Triglav Krško zbral 4,5 točke. Izmed 
članov domače šahovske sekcije sta tokrat 
največ, po 3,5 točke, zbrala devetouvrščeni 
Jože Jazbinšek in desetouvrščeni Bor Gra-
dišek, ki je bil ponovno najboljši mladinec. 
Tudi petega, majskega turnirja se je udele-
žilo petnajst šahistov. Zmagovalec petega 
turnirja je postal Ivan Šušin, ki je iz sed-
mih partij zbral šest točk. Točko manj je na 

V soboto, 13. aprila, je v Kozjem potekal 7. 
Mednarodni šahovski turnir Kozje Open 
2019, ki ga je organiziralo Društvo šaho-
vskih mentorjev Celje ob pomoči šahovske 
sekcije Športnega društva Kozje in Športne 
zveze Kozje. Turnir je bil hkrati tudi ena od 
prireditev ob občinskem prazniku Občine 
Kozje. 
Mednarodni šahovski turnirji so na Koz-
janskem in Obsotelju potekali že med leti 
2001 in 2006, potem pa so zamrli. Po tri-
najstih letih so jih ponovno oživili in prvi 
oziroma sedmi skupno je potekal v Večna-
menskem centru Kozje. Udeležilo se ga je 
65 tekmovalcev, od katerih jih je petnajst 
prihajalo iz sosednje Hrvaške. Prijavljenih 
je bilo tudi nekaj šahistov iz Bosne in Her-
cegovine, vendar niso prišli. Med udeležen-
ci je bilo pet velemojstrov, sedem medna-
rodnih mojstrov in štirje FIDE mojstri, kar 
pomeni, da je šlo za res kakovosten turnir. 
Zbrane je uvodoma pozdravil predstav-
nik organizatorjev Marjan Drobne, nekaj 
besed dobrodošlice pa je spregovoril še 
podžupan Občine Kozje Filip Volaušek. 
Za glasbeno popestritev otvoritve sta pos-
krbeli učenki OŠ Kozje Lana Pirš in Anja 
Pečnik, potem pa se je tekmovanje priče-
lo. Odigranih je bilo devet krogov v tem-
pu pospešenega šaha 10 minut na igralca 
z dodatkom pet sekund za vsako odigra-
no potezo. Največ uspeha so imeli šahisti 
iz Hrvaške, ki so osvojili prva štiri mesta. 
Zmagovalec turnirja je postal velemojster 
Zoran Jovanović, ki je zbral 7,5 točke. Pol 

Zmagovalec četrtega turnirja

mladinec in je zbral 4,5 točke. Izmed članov 
domače šahovske sekcije je uspešno nasto-
pil še Mišo Kolar, ki je zbral štiri točke in 
osvojil sedmo mesto. 
V seštevku cikla po petih odigranih tur-
nirjih na vrhu lestvice ostaja lanski zma-
govalec cikla Ivan Gmajner. Le dve točki 
za njim zaostaja Ivan Sušin, na tretje mes-
to pa se je s turnirjem manj prebil Roman 
Rozman. Med domačini je najvišje v sku-
pnem seštevku Bor Gradišek na sedmem 
mestu, na devetem pa je Mišo Kolar. Skupaj 
je na ciklu nastopilo že štiriindvajset šahis-
tov. Tretji šahovski cikel je zdaj prišel do 
premora, saj v mesecih junij, julij in avgust 
ni turnirjev, nadaljeval pa se bo jeseni, ko 
bodo od septembra do decembra na spore-
du še zadnji štirje turnirji.

(R. G.)

drugem mestu zbral Roman Rozman, na 
odličnem tretjem mestu pa je turnir končal 
Bor Gradišek, ki je bil ponovno najboljši 

točke manj je na drugem mestu osvojil ve-
lemojster Hrvoje Stević, še pol manj pa na 
tretjem mestu velemojster Robert Zelčić. Z 
enakim številom točk je bil na petem mestu 
najboljši slovenski šahist na turnirju FIDE 
mojster Marjan Kastelic iz ŠD Krka Novo 
mesto. Prav tako je 6,5 točk osvojil najboljši 
senior turnirja mednarodni mojster Vojko 
Mencinger iz ŠD Gorenjka Lesce. Pokal za 
najboljšega mladinca je osvojil Anej Širaj 
iz ŠD Vrhnika, ki je zbral šest točk, pokal 
za najboljšo šahistko pa šahistka iz Hrva-
ške Borka Frančišković, ki je zbrala pet 
točk. Med njima je bil s petimi in pol toč-
kami najboljši domačin Sandi Godler iz 
Športnega društva Buče, organizatorji pa 
so podelili še medalje najboljšim mladim 

šahistom do 15, 12 in do 9 let. Do 15 let je 
bil najboljši Svit Širaj iz ŠD Vrhnika, do 12 
let Kristjan Kodrič Plevnik iz ŠK Triglav 
Krško in do 9 let Brin Širaj. 
Po zaključku turnirja je sledila podelitev 
pokalov in nagrad najboljšim. Ker bo med-
narodni turnir od zdaj naprej krožil med 
Kozjim, Bistrico ob Sotli in Podčetrtkom, 
sta se podelitve ob domačem podžupanu 
Filipu Volaušku udeležila še župana sose-
dnjih občin Franjo Debelak in Peter Misja. 
Turnir je odlično uspel, organizatorji so si 
sicer želeli še nekoliko večje udeležbe, ven-
dar pa lahko zaradi odlične organizacije 
in številnih nagrad pričakujemo, da bo v 
prihodnjih letih turnir rasel tudi kar se tiče 
števila udeležencev.                             (R. G.)

Najboljši mladinec, senior, šahistka in zmagovalec turnirja
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V soboto, 6. aprila, se je s šestim turnirjem 
zaključila druga sezona ekipne Šahovske 
lige Kozjanskega in Obsotelja, ki jo organi-
zirata Športna zveza Kozje in Društvo ša-
hovskih mentorjev Celje.
Gostitelj šestega turnirja so bili prvaki prve 
sezone, ekipa Športnega društva Bistrica 
ob Sotli. Na turnirju je sodelovalo pet ekip, 
manjkala je le ekipa ŠD Kozje mladi. Ekipa 
Društva upokojencev Senovo si je naslov 
prvaka praktično zagotovila že pred za-
dnjim turnirjem, kljub temu pa je bila tudi 
tokrat zanesljivo najboljša, saj je zmagala 
na vseh štirih tekmah. Na drugem mestu 
so zadnji turnir končali člani ŠD Bistrica 

Dan po Mednarodnem odprtem prvenstvu Kozjega v šahu je v Večnamenskem centru Kozje po-
tekalo še občinsko prvenstvo Občine Kozje v šahu v organizaciji Športnega društva Lesično. Ude-
ležilo se ga je osem tekmovalcev, ki so se pomerili v sedmih krogih, vsak z vsakim. Največ točk in 
naslov občinskega prvaka je osvojil Sandi Godler iz ŠD Buče, ki je zbral 6 točk. Za njim sta se uvr-
stila dva člana ŠD Kozje, na drugem mestu Jože Jazbinšek z zbranimi 5,5 točke in na tretjem mestu 
Mišo Kolar s petimi točkami. Tudi občinsko prvenstvo v šahu je potekalo v sklopu prireditev ob 
občinskem prazniku Občine Kozje. Udeležba na prvenstvu sicer ni bila najbolj številčna, manjkali 
so predvsem mladi šahisti iz Osnovne šole Kozje, ki so imeli isti dan državno ekipno prvenstvo za 
učence do 12 let.                        (R. G.)

ŠPORT

Ekipa DU Senovo novi prvaki Šahovske lige KiO

sklepno dejanje 
šahovske lige Kozjanka

Končni vrstni red lige 2018/19
1. DU Senovo  85
2. ŠD Bistrica ob Sotli  69
3. ŠD Kozje  58
4. ŠD Buče                    50
5. ŠD Kozje mladi                 28
6. ŠD Polje ob Sotli    24

Pred trinajstimi leti so se prvič zbrali 
šahovski entuziasti in skozi vsa leta pri-
dno nabirali šahovske partije. Letošnja 
izvedba šahovske lige je nosila ime Ša-
hovska liga picerija Kozjanka, šahisti so 
namreč nedeljske dopoldneve šahirali v 
Dobležičah, kjer so jim vrata z veseljem 
odprli v kolektivu Picerije Kozjanka. V 
sezoni 2018–2019 se je devet tekmoval-
cev pomerilo v 24 krogih. Prvo mesto 
je osvojil Sandi Godler, Mitja Rešek je 

končal na drugem mestu, z istim številom točk pa sta na tretjem 
mestu končala Milan Maček in Nandi Hercog. Prehodni pokal je 
osvojil Sandi Godler, ki ga je prejel v trajno last, ker je ligo osvojil 
trikrat zapovrstjo. Šahovska liga se je začela v sezoni 2006–2007. 
Zmagovalci v preteklih letih so bili Sandi Godler – trikrat, Silvo 
Jevšnik – trikrat, Milan Maček – dvakrat, Nandi Hercog – dvak-
rat, Mihael Kolar – dvakrat in Kevin Jug – enkrat. Nova sezona 
2019–2020 se bo pričela oktobra. Ob koncu sta Monika Nareks in 
Jernej Černic iz Picerije Kozjanka podelila še spominske pokale in 
simbolična darila, igralci pa so se jima zahvalili za gostoljubje in 
vsakokratno odlično postrežbo.              (OKo)

Sandi Godler občinski prvak v šahu

Prvo občinsko prvenstvo 
v šahu za osnovnošolce
Ker se letošnjega občinskega pr-
venstva Občine Kozje v šahu, ki 
ga je v začetku aprila organizira-
lo Športno društvo Lesično, niso 
udeležili mladi šahisti, ki so imeli 
isti dan ekipno državno prven-
stvo v šahu, se je Športna zveza 
Kozje v sodelovanju z Društvom 
šahovskih mentorjev odločila, da 
prvič pripravijo ločeno občinsko 
prvenstvo v šahu za osnovnošol-
ce. 
Prvenstvo je potekalo v četrtek, 9. maja, v Večnamenskem centru 
Kozje, udeležili pa so se ga učenci iz Osnovnih šol Kozje in Lesično. 
Deset udeležencev je odigralo pet krogov po švicarskem sistemu. 
Najboljši je bil učenec OŠ Kozje Bor Gradišek, ki je zbral maksi-
malnih pet točk in s tem postal prvi občinski prvak med osnovno-
šolci. Tri točke in pol iz petih partij sta osvojila drugouvrščeni Nik 
Hladin iz OŠ Kozje in tretjeuvrščeni Aljaž Čepin iz OŠ Lesično. Ti 
trije so prejeli medalje, organizatorji pa so za prav vsakega udele-
ženca pripravili še praktične nagrade. (R. G.)

Zmagovalci DU Senovo

Najboljši v ligi Kozjanka

Drugi Jože, prvi Sandi in tretji Mišo

Prvi trije s prvega prvenstva

ob Sotli, tretja pa je bila ekipa ŠD Buče. Na-
slov prvaka so v drugi sezoni lige torej za-
nesljivo osvojili člani ekipe DU Senovo, ki 

so zmagali na petih izmed šestih turnirjev. 
Na drugem mestu je ligo končala ekipa ŠD 
Bistrica ob Sotli, tretja pa je bila ekipa ŠD 
Kozje. V drugi sezoni se je število sodelu-
jočih ekip dvignilo iz štiri na šest, organi-
zatorji pa bi bili seveda veseli, če bi se tak 
trend nadaljeval tudi v prihodnje.    (R. G.)
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Kolesarji tudi skozi naše kraje
Prejšnji teden v sredo se je začela 26. izvedba dirke po Sloveniji. Prva etapa med Ljubljano in Rogaško Slatino 
je dodobra prečkala tudi naše kraje, saj so kolesarji vozili skozi občino Kozje in občino Podčetrtek. Prva etapa 
26. kolesarske dirke Po Sloveniji se je začela v slovenski prestolnici, Ljubljani. Kolesarji so se na 168 kilometrov 
dolgo prvo etapo podali s Kongresnega trga. Že prvi del trase do Litije je bil razgiban in je kolesarje vodi prek 
Laškega, Celja in Šentjurja. In ponovno, kot lani, je sledil vzpon na Planino pri Sevnici. Tudi zaključek etape 
je bil izredno razgiban in tehnično zanimiv, saj so se kolesarji skozi občini Kozje in Podčetrtek podali do cilja, 
Rogaške Slatine. 

Številna udeležba na velikonočnem turnirju
Prekrasna sončna kulisa na velikonočni ponedeljek 
s temperaturami nad 20 stopinj Celzija je v Podsredo 
spet privabila številne ljubitelje nogometne žoge od 
blizu in daleč, ki so se zbrali na tradicionalnem veliko-
nočnem turnirju, ki ga prireja ŠD Podsreda. Tokrat je 
bil turnir na sporedu že 19. in je eden izmed turnirjev z 
daljšim stažem. Lepo vreme in venomer dobra organi-
zacija turnirja v Podsredi je tokrat privabila devetnajst 
ekip, ki so se najprej pomerile v skupinskem delu in 
nato na izpadanje vse do finala treh ekip. Zmage so se 
letos veselili člani ŠD Bizeljsko. 

Skozi trg Kozje

Prve tri ekipe

Po uvodnih jutranjih formalnostih so ekipe z žrebom razdelili v 
skupine, kjer so nato igrale vsaka z vsako ter po končnem skupin-
skem delu igrale naprej dvoboje na izločanje. Čudovita vremenska 
kulisa, napeti in izenačeni dvoboji v četrtfinalih so dali šest ekip, ki 
so se pomerile za tri mesta v finalu. Tako so si prvo finalno vsto-
pnico pridobili člani ŠD Bizeljsko, drugi so se v finale prebili člani 
ekipe Metalna Senovo in kot tretji so finalisti postali člani ŠD Ob-
lak. V finalu pa so vse tri ekipe odigrale tekme vsaka z vsako in 
prav vse tekme so bile izjemno izenačene ter odločene v zadnjih 
trenutkih ali po kazenskih strelih. Največ spretnosti so prikazali v 
ekipi ŠD Bizeljsko in se zasluženo razveselili prvega mesta. Tradici-
onalno dobro so se odrezali tudi člani ekipe Metalna Senovo, ki so 

Kmalu po tretji uri popoldne je karavana več kot 120 kolesarjev za-
čela nabirati kilometre po Kozjanskem, z gorskega cilja na Planini 
pri Sevnici je sledil spust kolesarjev proti Zagorju, kjer je karavano 
pozdravilo veliko domačinov najlepšega vaškega jedra v Sloveniji. 
Karavana je nato hitro prišla do doline in pot skozi Lesično nadalje-
vala proti Kozjem, kjer so številnim gledalcem pred televizijskimi 
zasloni odgovorni za prenos dirke prikazali čudovite posnetke pok-
rajine, tako trga v Kozjem kot tudi gradu Podsreda in zelenih hribov 
Kozjanskega. Tokratna izvedba dirke je kolesarje popeljala skozi trg 
Kozje in nato v smeri Ješovca, kjer so jim dodatne moči vlili osnov-
nošolci OŠ Kozje, ki so bučno navijali. Seveda ni manjkal niti koz-
janski zmaj, ki je prav tako pridno nabiral kilometre na kolesu pred 
gasilskim domom v Kozjem. S tem pa pot karavane po Kozjanskem 
ni bila končana, ampak se je nadaljevala po občini Podčetrtek, kjer 
je bil tudi leteči cilj. Za šprinterske točke so se kolesarji udarili pred 
občinsko stavbo, kjer jih je spodbujala množica otrok. Šprint na le-
tečem cilju v Podčetrtku je dobil Italijan Diego Ulissi pred rojakom 
Matteom Busatom in Matthiasom Krizekom iz Avstrije. Tudi v 
Podčetrtku in okolici so snemalci gledalcem pred malimi zasloni 
pokazali mnoge odlične posnetke krajine in znamenitosti. Dirka je 
nato pot nadaljevala do Rogaške Slatine, kjer je bil zaključek. Zma-
govalca etape je po pričakovanjih odločil ciljni šprint, v katerem je 
največ spretnosti in moči prikazal Pascal Ackermann. Nemški ko-

lesar je tako upravičil vlogo favorita. Drugo mesto je pripadlo Gi-
acomu Nizzolu in tretje Simoneju Consonniu. Tik pod stopničke 
se je uvrstil domači matador Luka Mezgec. Da je dirka potekala 
tekoče in nemoteno, so poskrbeli številni redarji ob progi, v glavni-
ni člani gasilskih društev. Tako so za varnost skrbela vsa štiri gasil-
ska društva iz občine Kozje in vseh pet gasilskih društev iz občine 
Podčetrtek. Dirka pa je bila tudi odlična priložnost za promocijo, 
mnogi ponudniki so tako ob ceste postavili svoje reklame, helikop-
terski posnetki pa so v svet ponesli prekrasno kuliso Kozjanskega 
in Obsotelja, dirko je namreč poleg nacionalne televizije prenašal 
tudi sloviti Eurosport, ki ima večmilijonsko bazo rednih gledalcev. 

Jernej Šulc

ponovno v Podsredi prišli med najboljše tri, tokrat so osvojili dru-
go mesto, najnižjo stopničko pa so osvojili člani športnega društva 
Oblak. Turnir, ki se je zaključil s podelitvijo nagrad in pokalov v 
večernih urah, je odlično uspel, za pomemben dodatek športnemu 
parku Podsreda pa se je izkazal prireditveni kozolec, ki je tokrat 
nudil zavetje pred močnim pomladanskim soncem. Športnikom 
so ob zaključku spregovorili tudi gostje in organizatorji. Tako sta 
v družbi predsednika ŠD Podsreda Jerneja Jagriča nogometašem 
za odlične rezultate čestitali županja Občine Kozje Milenca Krajnc 
in predsednica KS Podsreda Martina Zupan. Prav vsi pa so bili 
skupnega mnenja, da se spet snidejo na turnirju prihodnje leto, ko 
bo ta praznoval jubilej, dvajset let.               (J. Š.)
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ŠD Podsreda prvič prvak tudi med člani

S tekmami 14. kroga se je zaključila jubilejna 
dvajseta sezona Lige malega nogometa Koz-
jansko v organizaciji Športne zveze Kozje, ki 
je letos potekala pod imenom LMN Market 
TUŠ Kozje Kozjansko. Letošnja sezona je bila 
tudi prva, ki je potekala v dveh koledarskih 
letih, prvi del jeseni 2018 in drugi spomladi 
2019. 

Veterani Podsrede drugič najboljši na Kozjanskem 

KONČNA LESTVICA LMN »MARKET 
TUŠ KOZJE« KOZJANSKO 2018/19:
1. ŠD PODSREDA  38
2. VULKANIZERSTVO F1 36
3. ŠD BUČE - POLJE  28
4. BAR GASILČEK IMENO 19
5. ŠD ZAGORJE   11
6. ŠD KOZJE RAJMAX  10
7. PANTERJI PREVORJE  8
8. ŠD LESIČNO    5

Zadnji krog v enajsti sezoni Veteranske lige 
malega nogometa Market TUŠ Kozje Koz-
jansko v organizaciji Športne zveze Kozje je 
prinesel nekaj zanimivosti. V obeh zadnjih 
dveh tekmah sta se pomerili po ena ekipa iz 
Občine Kozje in ena iz Občine Podčetrtek in 
obe tekmi sta neposredno odločali o prvem in 
drugem ter četrtem in petem mestu. Že pred 
zadnjim krogom pa je bilo jasno, da bo tretje 
mesto osvojila ekipa ŠD Bistrica, ki je bila v 
zadnjem krogu prosta. Ekipi iz Občine Koz-
je sta potrebovali zmago, da bi prehiteli svoja 
nasprotnika, ki jima je za ostanek na prvem 
oziroma četrtem mestu zadoščal že neodločen 
rezultat. In obema je tudi uspelo zmagati. Tu 
pa se podobnosti med tekmama končajo. V 
tekmi med ekipama iz Kozjega in Imenega je 
padlo namreč ducat golov, dva več so zadeli 

Turnir povabljenih ekip v Kozjem
Športno društvo Kozje in Športno društvo Rajmax sta zadnjih nekaj let v času prvomajskih 
praznikov organizirala turnir v malem nogometu, ki pa se ga je v zadnjih letih udeležilo bolj 
malo ekip, zato so se letos odločili za spremembo in pripravili turnir povabljenih ekip. Na 
zadnji aprilski dan so na turnirju nastopile ekipe Rajmax, ŠD Kozje mladi, ŠD Kozje veterani 
in ŠD Bistrica ob Sotli. Kljub ne ravno lepemu vremenu so se ekipe pomerile vsaka z vsako. Po 
vseh odigranih tekmah je skupno zmago osvojila ekipa ŠD Bistrica, ki je premagala ekipi Raj-
maxa in ŠD Kozje mladi, izgubila pa proti ekipi ŠD Kozje veterani. Enak izkupiček, dve zmagi 
in en poraz, je imela ekipa Rajmax, ki je zaradi poraza v medsebojni tekmi končala na drugem 
mestu. Po eno zmago in dva poraza sta dosegli ekipi ŠD Kozje mladi in ŠD Kozje veterani in 
tudi tu je medsebojna tekma odločila, da so mladi končali na končnem tretjem, veterani pa na 
četrtem mestu. Turnirju je sledilo druženje v Športnem parku Kozje, kjer ni manjkalo dobre 
volje. (R.G.) 

Prvaki ŠD Podsreda

O naslovu prvaka jubilejne sezone je odločala 
tekma zadnjega kroga med ekipama Vulkani-
zerstvo F1 in ŠD Podsreda. Bolje so začeli bra-
nilci naslova iz Bistrice ob Sotli, ki so dvak-
rat vodili, a so igralci iz Podsrede na koncu 
zmagali in se veselili svojega prvega naslova 
prvaka na Kozjanskem. Ekipa, ki je edina na-
stopala v vseh dvajsetih sezonah lige, je bila 
do zdaj že trikrat druga in šestkrat tretja, zato 
je bilo veselje ob prvem naslovu prvaka še 
toliko večje. Do naslova prvaka so prišli brez 
poraza, v vsakem delu so zabeležili le po en 
neodločen izid, obakrat proti ekipi iz Kozjega. 
Na drugem mestu so sezono zaključili petkra-
tni prvaki, ekipa Vulkanizerstvo F1, tretja pa 
je bila ekipa ŠD Buče-Polje. Iz te ekipe prihaja 
najboljši strelec sezone. Izmed 333 zadetkov, 
kolikor jih je padlo v sezoni, jih je največ, 18, 
dosegel Davorin Hostnik. Do naslova najbolj-
šega strelca je prišel s štirimi zadetki v zad-
njem krogu in tako za dva zadetka prehitel 
dva igralca ekipe ŠD Podsreda, Uroša Kuneja 

in Gregorja Umeka. Pokal za fair play je letos 
prejela ekipa ŠD Lesično, ki je v celotni sezoni 
prejela le dva kartona, enega rdečega in ene-
ga rumenega. Pokale najboljšim ekipam je na 
zaključku podelil vodja lige Jože Zajc, ki je 
povedal, da se je nov sistem tekmovanja (je-
sen–pomlad) izkazal za ustreznega in bo tak 
ostal tudi v prihodnje.

(R. G.)

Zmagovalci ŠD Podsreda

KONČNA LESTVICA VLMN 
KOZJANSKO 2018/19:
1. ŠD PODSREDA NO-BO 17
2. ŠK VIRŠTANJ 16
3. ŠD BISTRICA 10
4. ŠD KOZJE RAJMAX 5
5. BAR GASILČEK IMENO 5

Kozjani, medtem ko je v tekmi, ki je odloča-
la o naslovu prvaka, padel le en gol. Dosegli 
so ga igralci ekipe ŠD Podsreda Fasade No-
-Bo, ki so tako prehiteli lanskoletne prvake 
iz Virštanja in po petih letih drugič osvojili 

naslov prvaka. Člani ŠD Podsreda so postali 
letošnji prvaki na Kozjanskem tako v članski 
kot v tudi v veteranski ligi. Najboljši strelec 
lige je Igor Černelč iz ekipe ŠD Bistrica, ki 
je mrežo nasprotnikov zatresel dvanajstkrat, 
dvakrat manj je zadel Haris Redžić iz ekipe 
ŠD Podsreda, je pa zato dosegel tudi gol, ki je 
odločil, kdo bo prvak. Naslov najbolj športne 
ekipe je osvojila ekipa ŠK Virštanj, ki v osmih 
tekmah ni prejela nobenega kartona. (R. G.)

Vsi udeleženci turnirja
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Bistrica in tretje ŠD Lesično. Tekmovanju je sledilo še druženje v 
Večnamenskem centru Kozje, kjer se je utrnil marsikateri spomin 
na čase Antona Soka in kakovostne košarke v Kozjem.         (R. G.)

ŠPORT

ŠD Kozje ponovno prvak Športnih iger društev
Na prvo junijsko nedeljo se je zaključila druga sezona Športnih 
iger društev v organizaciji Športne zveze Kozje. Na sporedu sta bili 
še dve panogi, vleka vrvi in mali nogomet. Druga sezona je pri-
nesla nekaj novosti. Šestim ekipam iz prve sezone sta se pridružili 
še dve ekipi, ŠD Bistrica in ŠK Virštanj, dodali pa so še dve pa-
nogi za tekmovalke, in sicer odbojko na mivki in pikado. Zadnjih 
dveh tekmovanj v športnem parku v Podsredi se je udeležilo sedem 
ekip, manjkala je ekipa Polja ob Sotli. V obeh tekmovanjih so bile 
ekipe najprej razdeljene v dve skupini, nato pa so se pomerile še 
na tekmah za razvrstitev. V vleki vrvi so sloves favorita zanesljivo 
upravičili člani ekipe ŠD Buče, ki so premagali vse nasprotnike. Na 
drugo mesto se je uvrstila ekipa ŠD Zagorje, tretja pa je bila ekipa 
ŠD Bistrica. V tekmovanju v malem nogometu so o zmagovalcu 
odločali kazenski streli, saj se je finalna tekma končala z neodloče-
nim izidom. Zmagala je ekipa ŠD Bistrica, drugo mesto je osvojila 
ekipa ŠD Buče in tretje ŠK Virštanj.
Zadnji dve disciplini nista prinesli sprememb na samem vrhu 
končne razvrstitve, sta pa prinesli zamenjavo na tretjem mestu. 
Vodilni ekipi ŠD Kozje in ŠD Lesično sta se v teh dveh discipli-
nah uvrstili v spodnjo polovico sodelujočih, vendar sta imeli pred 
zasledovalci že preveč prednosti. Razlika med vodilnima ekipama 
je ostala enaka in za trideset točk se je druge skupne zmage vese-
lila ekipa ŠD Kozje. Ekipa ŠD Lesično je še drugič osvojila drugo 
mesto, pa tudi na tretjem mestu je ista ekipa kot lani, ekipa ŠD 
Buče. Lani se je na zaključnem tekmovanju na tretje mesto prebila 
s četrtega mesta, letos pa celo s petega. Zmaga v vleki vrvi in drugo 
mesto v nogometu sta prinesla dovolj točk, da so na četrto mesto 
potisnili ekipo ŠK Virštanj.

Vrstni red vleka vrvi:
1. ŠD Buče 
2. ŠD Zagorje
3. ŠD Bistrica 
4. ŠD Podsreda
5. ŠD Lesično 
6. ŠK Virštanj 
7. ŠD Kozje 

Vrstni red mali nogomet:
1. ŠD Bistrica 
2. ŠD Buče 
3. ŠK Virštanj 
4. ŠD Zagorje
5. ŠD Kozje
6. ŠD Podsreda
7. ŠD Lesično 

Sokov memorial domačinom
Vsakoletni prispevek Športnega društva Kozje k prireditvam ob 
občinskem prazniku Občine Kozje je že več kot dve desetletji or-
ganizacija Sokovega memoriala v košarki. V spomin na športnega 
zanesenjaka Antona Soka so se najprej vrsto let dobivale povabljene 
veteranske ekipe, zadnjih nekaj let so se med sabo merile ekipe raz-
ličnih generacij košarkarjev ŠD Kozje, letos pa so v goste povabili 
dve sosednji društvi, ŠD Lesično in ŠD Bistrica ob Sotli. Po tradiciji 
so udeleženci najprej položili cvetje na grobu Antona Soka, nato 
pa so se tri ekipe pomerile vsaka z vsako. V prvi tekmi je bila eki-
pa ŠD Bistrica uspešnejša od ekipe ŠD Lesično. Druga tekma med 
ekipama ŠD Kozje in ŠD Bistrica je bila najbolj izenačena, zmagali 
pa so domačini. Ti so v tretji tekmi premagali še ekipo ŠD Lesično 
in osvojili končno prvo mesto. Drugo mesto je osvojila ekipa ŠD 

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

1. ŠD Kozje 100 100 60 100 50 30* 80 30 35 100 35 80 30 40 940

2. ŠD Lesično 50 60 80 60 100 80 50 50 80 40 80 40 40 30* 910

3. ŠD Buče 40 30+ 40 0 0 50 60 80 40 80 40 100 100 80 810

4. ŠK Virštanj 60 35* 50 80 40 100 35 35 60 35 100 35 35 60 785

5. ŠD Bistrica 0 40* 100 0 0 60 0 60 100 50 60 50 60 100 740

6. ŠD Polje 80 80 30 0 80 25* 100 40 0 60 50 60 0 0 680

7. ŠD Zagorje 0 50 25* 0 60 40 0 100 50 0 0 0 80 50 490

8. ŠD Podsreda 0 0 35 0 0 35 40 0 0 0 0 0 50 35 195

Skupinska slika vseh treh ekip

Člani prvih treh ekip

Pokale najboljšim trem ekipam je v spremstvu predsednika Špor-
tne zveze Kozje Romana Gradiška in tajnika Jožeta Zajca podelila 
županja Občine Kozje Milenca Krajnc, ki je pozvala vse udeležen-
ce, naj se tudi vnaprej športno udejstvujejo in družijo na Športnih 
igrah društev.              (R. G.)
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Na petem srečanju prva zmaga za Kozjane

Bor Gradišek tretji na finalnem turnirju in skupno

Veterani Teniškega kluba Kozje smo se na 
zadnjo junijsko soboto ponovno odpravi-
li proti Gorenjski, kjer smo odigrali prija-
teljsko srečanje s kolegi iz Teniškega kluba 
Gorenja vas. Druženje obeh klubov poteka 
od leta 2016, letos pa je bilo na vrsti že peto 
srečanje, tretje na Gorenjskem. 

Tokrat smo se udeleženci zbrali na Viso-
kem, kjer so leta 2017 zgradili travnato 
teniško igrišče ob tridesetletnici tenisa v 
Gorenji vasi in 120-letnici od izgradnje 
prvega teniškega igrišča v Sloveniji. Tega je 
dal leta 1897 zgraditi Ivan Tavčar. Domači-
ni so poskrbeli za presenečenje, saj so nas 
pričakali oblečeni v bele dolge hlače, srajce 
in metuljčke. 
Po uvodnem pozdravu in okrepčilu so nam 
razkazali dvorec Visoko, nato pa je vsaka 
izmed dvojic odigrala po eno tekmo na 
travnatem igrišču. Nato smo se vsi skupaj 
prestavili v Gorenjo vas, kjer smo odigrali 
še preostalih dvanajst dvobojev. Vsako eki-
po namreč sestavljajo štiri dvojice in vsaka 
odigra po štiri tekme, skupno torej šestnajst 
dvobojev. In na petem srečanju smo se Koz-
jani prvič veselili zmage. 

Mladi šahisti iz Osnovne šole Kozje so se že tretje leto zapored 
udeleževali Dolenjske kadetske šahovske lige, ki jo organizirajo 
šahovski klubi iz Dolenjske in Posavja. V petek, 10. maja, je bil na 
sporedu še četrti, finalni turnir, na katerem je nov lep uspeh dose-
gel Bor Gradišek. 

Dolenjska kadetska šahovska liga ima že več kot dvajsetletno tra-
dicijo. Letos so tekmovali v treh starostnih kategorijah, učenke in 
učenci do 10 let, do 12 let in do 18 let. Na sporedu so bili štirje 
turnirji. Prvi je bil konec oktobra v Novem mestu, drugi konec no-
vembra v Kočevju, tretji konec marca v Leskovcu pri Krškem in 
zadnji prejšnji petek v Mokronogu. Skupaj je na vseh štirih turnir-
jih nastopilo 164 mladih šahistov iz 34 osnovnih šol, med njimi je 
bilo tudi šest učencev OŠ Kozje, ki so nastopali v konkurenci učen-
cev do 12 let. Zadnjega turnirja v Mokronogu se jih je udeležilo 
pet. Najboljši med njimi je bil Bor Gradišek, ki je v sedmih parti-
jah zabeležil pet zmag in osvojil tretje mesto. Matevž Muškatevc je 
osvojil štiri točke in osmo mesto, Florijan Kiderič in Rok Romih 
sta osvojila po dve točki in zasedla 15. in 16. mesto, mesto za njima 
pa je bil Nik Hladin s točko in pol. 

Bor se je s tretjim mestom zavihtel tudi med najboljše tri fante do 
12 let v seštevku vseh štirih turnirjev. Osvojeno četrto mesto v No-

Obe ekipi na travnatem igrišču

Po izenačenem prvem srečanju in nato dveh 
zmagah tenisačev Gorenje vasi ter eni nedo-
končani tekmi, ki jo je lani prekinil močan 
dež, smo tokrat zmagali z rezultatom 10 : 6. 
Štiri zmage za TK Kozje je prispevala dvo-
jica Roman Gradišek-Ljubo Perčič, tri Joži 
Zajc-Jožko Zalokar, dve Tibor Palfy-Drago 

Najboljši skupno med učenci in učenkami do 12 let

vem mestu, peto v Kočevju, drugo v Leskovcu in zdaj še tretje v 
Mokronogu je bilo dovolj za skupno tretje mesto. Pred njim sta 
bila tako na finalnem turnirju kot tudi v skupnem seštevku le Igor 
Jalovec iz ŠK Kočevje in Kristjan Kodrič Plevnik iz ŠK Krško. Lep 
skupni dosežek je uspel tudi Matevžu, ki je ligo končal na 9. mestu 
med fanti do 12 let, Florijan je bil 14., Rok 22., Nik 23., na 34. mestu 
med 41 udeleženci pa je bil še Luka Lesjak, ki pa se je udeležil le 
enega turnirja.               

   (R. G.)

Slovenc, eno pa Toni Hostnik-Bojan Dob-
ravc. Domačini iz Gorenje vasi so se ponov-
no izkazali kot odlični gostitelji in ob odlič-
ni hrani, pijači in dobri volji se je dan, kot bi 
mignil, prevesil v večer in odpravili smo se 
domov z obljubo, da se drugo leto ponovno 
dobimo v Kozjem. 

(R. G.)
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KRIŽANKA

SPONZOR NAGRADNE KRIŽANKE je TURISTIČNA KMETIJA MRAMOR- VINOTOČ GRUSKA, Vrenska Gorca 15, Buče.
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. avgusta 2019. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrade: 1. 
nagrada: narezek z degustacijo vin za 4 osebe, 2. nagrada: narezek z degustacijo vin za 2 osebi, 3. degustacija vin za 4 osebe.

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE IZ 88. ŠTEVILKE: Med pravilnimi rešitvami (KMETIJA GORJUP) je uredniški odbor izžrebal tri 
nagrajence, ki prejmejo izdelke v vrednosti 10 evrov. Nagrajenci so: Roman Mramor, Zdole 39, Kozje; Slavica Sterlek, Kozje 84, 
Kozje; Drago Ulčnik, Podsreda 63, Podsreda. 
Nagrade prispeva Kmetija Gorjup, Zdole 45, Kozje. 
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POROČILO PP ŠMARJE PRI JELŠAH
Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo 
Uporaba mobilnega telefona med vožnjo postaja v zadnjih 
letih razširjena. Ključno sporočilo, ki ga želimo posredovati 
voznikom in voznicam, je, naj med vožnjo ne uporabljajo 
mobilnega telefona, ampak naj se varno ustavijo na pri-
mernem mestu in opravijo telefonski klic ali pošljejo SMS 
sporočilo.

Če voznik med vožnjo telefonira, je to tako, kot bi imel v 
krvi 0,8 promila alkohola. Med pisanjem SMS sporočila, vo-
znik štirikrat več časa ne gleda na vozišče kot pri normalni 
vožnji. 

Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo vpliva tudi na: 
- slabši reakcijski čas voznika (50 odstotkov slabši kot v 

normalnih pogojih)
- počasnejše zaznavanje prometne signalizacije in reagi-

ranje nanjo, 
- daljši zavorni čas, 
- zmanjšano zaznavanje okolice in prometa

Skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa je pri nas 
med vožnjo uporaba mobilnega telefona v roki (telefonira-
nje, pisanje SMS sporočil, brskanje po spletu itd.) prepove-
dana, predpisana kazen znaša 120,00 evrov. Dovoljena je le 
uporaba prostoročnega telefoniranja. 

Vožnja skozi krožišče 
Krožnih križišč je vse več, kajti njihove prednosti presegajo 
njihove slabosti, ne le glede pretočnosti, ampak tudi gle-

de varnosti. Ker pa vožnja skozi krožišče predstavlja težavo 
predvsem starejšim voznikom, podajamo nekaj napotkov za 
vožnjo v in iz krožišča. 
Na krožnem križišču je promet s prometno signalizacijo ure-
jen tako, da ima voznik na krožnem križišču prednost pred 
voznikom, ki se vključuje nanj. Med vožnjo v krožišču se izo-
gibajmo velikim hitrostim in naglim ali celo sunkovitim spre-
membam smeri. 
Če zgrešimo želeni izvoz, nikar ne poskušajmo ustaviti ali 
celo voziti vzvratno, ampak zapeljimo še en krog. In ne po-
zabimo, omogočimo tudi drugim varno zapustitev križišča.

Čas dopustov in počitnic
Smo v času dopustov oziroma počitnic, zato ponovno opo-
zorilo občanom, da v času njihove odsotnosti z doma, po-
skrbijo, da bo njihovo premoženje pravilno zavarovano. Da 
bi svoj dopust preživeli sproščeno, predlagamo, da se pred 
odhodom povežete s sorodniki, prijatelji ali sosedi, ki bodo 
v času vaše odsotnosti popazili na vaš dom. Poprosite jih, da 
naj redno praznijo vaš poštni nabiralnik, občasno dvignejo 
rolete, odgrnejo zavese, prižgejo luči, vključijo radio ali tele-
vizijo ipd., da bodo morebitne opazovalce preslepili, da ste 
doma. Odsvetujemo vam, da na raznih spletnih straneh (Fa-
cebook ipd.) objavljate, da greste na dopust ali objavljate fo-
tografije z dopusta, saj tudi nepridipravi spremljajo te strani.

Vodja policijskega okoliša
Dušan JURGEC

POROČILO PP ŠMARJE

Pisali smo pred desetletjem
Julija 2009 je izšla 47. številka glasila Zma-
jev glas, ki je imela na naslovnici fotografijo 
oglarjenja, prikaz, ki ga je tistega leta pripra-
vil Kozjanski park. 
Pod drobnogledom smo predstavili nagra-
jence Občine Kozje za leto 2009. Zlati grb je 
prejela Darja Bovha, srebrnega Franc Mla-
kar in bronastega Marija Resnik. Denarni 
nagradi sta prejela MePZ Anton Aškerc iz 
Podsrede in PGD Lesično–Pilštanj–Zagorje.
Na straneh iz Občinskega urada smo pisali 
o novi organizaciji dežurne službe v Zdra-
vstvenem domu Šmarje pri Jelšah, novih ig-
ralih na igriščih po občini ter o pozitivnem 
mnenju k imenovanju novega ravnatelja na 
OŠ Kozje. 
Marjan Marinšek je v sodelovanju s knjižni-
co v Kozjem pripravil še dva odmevna čital-
niška večera, kjer sta bili gostji Rosvita Pesek 
in Manca Košir. Na fotografijah iz svojega 
albuma je predstavljal gospodarska poslopja 
naših krajev, ki jih ni več. 

Kozjanski park je poleg že omenjenega pri-
žiga oglarske kope pripravil še vrsto razstav: 
razstavo ilustracij in gradov iz gline, razstavo 
izdelkov slovenskih rokodelcev ter razstavo 
fotografij Dušana Klenovška Dotik narave.
Razstavo je pripravilo tudi Muzejsko dru-
štvo, in sicer razstavo o razbojniku Guzeju 
avtorja Milenka Straška. Po otvoritvi raz-
stave je društvo organiziralo še pohod na 
Vetrnik.
Na Pilštanju so odprli 13. slikarsko kolonijo, 
Moški pevski zbor Kozje pa je pripravil 18. 
srečanje pevskih zborov v Kozjem. 
Z OŠ Lesično smo predstavili dan odprtih 
vrat in zaključek ekoprojekta, z OŠ Kozje pa 
zaključek bralne značke s Primožem Suho-
dolčanom in sodelovanje na Ekorgovem te-
levizijskem kvizu. Učenci obeh šol so pisali 
še o šolah v naravi in o uspehih, ki so jih do-
segli na tekmovanjih iz znanja. 
Na Pilštanju so izvedli tradicionalno 18. Bin-
koštovanje, Florjanova nedelja pa je tega leta 

potekala na Bučah. 
Folklorna skupina 
Kozje je pripravila 3. 
mednarodni folklorni 
festival, kjer so nasto-
pili gostje iz Srbije in 
Češke, kozjansko dru-
štvo upokojencev pa 
je pridobilo prostor za 
pisarno.
Na 9. velikonočnem 
turnirju v Podsredi 
je sodelovalo kar 32 
ekip, Sokov memorial 
so zmagali košarkarji 
veterani iz Šentjurja, ŠD Rajmax je postal 
občinski prvak v malem nogometu, Ervin 
Perčič in Roman Gradišek sta obranila na-
slov občinskega prvaka v namiznem tenisu 
in badmintonu, košarkarji Drena so osvojili 
tretje mesto v medobčinski ligi, med strelci 
pa so bili v četrti sezoni strelske lige najboljši 
člani ekipe ŠD Buče. 

Roman Gradišek
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