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Še zadnji uredniški pozdrav!
V mesecu decembru se izteka mandat uredniškemu odboru glasila Zmajev glas in z njim tudi meni kot odgovornemu uredniku. In to peti štiriletni mandat, kar pomeni dvajset let urednikovanja občinskemu glasilu.
Od decembra 1999 in 3. številke do decembra 2019 in 91. številke.
V dvajsetih letih se je izmenjalo kar nekaj članov uredniškega odbora.
Poleg mene je v teh dvajsetih letih bila ves čas v odboru le še Suzana
Kunst. Poleg naju so bili v prvem »stalnem« odboru še Miloš Bevc, Franci
Grobelšek, Veljko Kolar, Slavica Rakovec in Rozalija Žučko. Miloša in
Rozalijo so kasneje zamenjali Suzana Moškon, Franc Plahuta in Elica
Tučič. Namesto Suzane se je nato priključila Jasna Sok, po zmanjšanju
števila članov uredniškega odbora pa sta se priključila še Jernej Šulc in
Mojca Valenčak. Hvala prav vsem naštetim za dobro in konstruktivno
sodelovanje.
Odlično pa je bilo tudi sodelovanje z župani. Moje urednikovanje se je
začelo v času župana Jožeta Planinca, nadaljevalo skozi tri mandate Dušana Andreja Kocmana in zaključuje po nekaj več kot enem mandatu
Milence Krajnc. Hvala tudi vsem njim.
V tem času so se zamenjale še tri lektorice (Alenka Brilej, Elica Tučič
in Mojca Valenčak), dve tiskarni (Gaj tisk in Grafika Gracer) in pa zelo
veliko število dopisnikov. Med njimi ne smem pozabiti omeniti dveh, ki
sta žal že preminula. Marjan Marinšek je z glasilom sodeloval vrsto let.
Imel je stalno rubriko, v kateri je obujal spomine na naše kraje in ljudi
v njih, iz svoje mladosti in še prej. Tako je poskrbel, da je marsikateri
zanimivi krajan ušel pozabi. Poleg tega je objavljal še stare fotografije, pa
tudi kakšno novejšo iz naših krajev. Verjetno bi še koga iztrgal pozabi, če
ga ne bi sredi ustvarjanja prehitela smrt. Jasna Sok je bila aktivna članica
uredniškega odbora, ki je za lokalni časopis pokrivala različne dogodke,
pri marsikaterem kulturnem in etnološkem dogodku pa je tudi aktivno
sodelovala in njena nenadna smrt je močno zarezala tudi v naše glasilo.
Glasilo je skozi leta rastlo tako po kvantiteti kot tudi po kvaliteti. Iz črno-belega glasila na šestnajstih straneh, do barvnega glasila na tudi štirikrat večjem številu strani. Spreminjali in dodajali smo rubrike, sodelovali
z različnimi akterji iz lokalnega okolja, predstavljali dogodke, zanimivosti, občane … Mogoče smo bili za kakšen okus premalo kritični, ampak
negativnih novic je po mojem mnenju dovolj v dnevnih medijih, lokalni
časopis pa je vendarle namenjen temu, da pohvali, kaj dobrega se je naredilo v naših krajih. In zato so bili odzivi bralcev v večini pozitivni. Še
posebej vesel sem bil odzivov naših bralcev iz drugih krajev. Zmajev glas
je namreč postal glasnik lokalnih novic za številne odseljene občane, ki so
želeli ostati v stiku z rojstnim krajem.
In prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje!
In da ne bom predolg, SREČNO 2020!
Roman Gradišek,
odgovorni urednik
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NASLOVNICA
Nadgrajujemo naslovnico iz prejšnje številke z novim
posnetkom že urejenega krožišča v Lesičnem. Imeniten
prispevek k varnosti in urejenosti naših krajev. Srečno v
dvatisočdvajsetih!
Franc Grobelšek

UVODNIK

Beseda županje
Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Stopili smo v praznični čas, ko se naše misli usmerjajo k
družini, prijateljem in vsemu dobremu. Je pa to tudi čas
za pregled leta. Tako je zadnja številka našega časopisa Zmajevega glasu namenjena predvsem zaključkom
investicij v tekočem letu in prireditvam, ki se kar vrstijo
ob Miklavžu, Božičku in Dedku mrazu in so velik poklon
božično novoletnim praznikom. Ti prazniki so zame najlepši in notranje najbolj doživeti, povezani s številnimi
obiski, s svečano pripravo božičnega drevesa z jaslicami
in peko sladkih dobrot, ki jih v tem času z veseljem in veliko zavzetostjo pripravljamo. Tudi v naših šolah in vrtcu
bodo krasili smrekice, najmlajše pa je že obiskal Miklavž.
Otroci in učitelji pa se skrbno pripravljajo na šolski bazar
in praznične čestitke. Občina Kozje bo v letošnjem letu
poslala dobre želje v elektronski obliki, sredstva, ki bi jih
namenili tiskani obliki, pa bomo raje namenili obema šolama in vrtcu.
V tem času smo zaključili z načrtovanimi investicijami in
leto 2019 si bomo zapomnili po obsežni obnovi občinskih
cest, gradnji dveh krožišč, rekonstrukciji državne ceste
Podsreda–Kozje, preplastitvi državne ceste na relaciji
Kozje–Šonovo in Kozje–Ješovec ter izgradnji kanalizacije
in čistilne naprave Lesično, sanaciji plazu v Lesičnem in
Drenskem Rebru, nakupu gasilske avto cisterne in gasilskega vozila za prevoz moštva, izgradnji večnamenskega
kozolca v športnem parku Podsreda …
Na občinski upravi skrbno pripravljamo najpomembnejši
občinski dokument, saj smo v fazi sprejema proračuna za
naslednje leto. Tudi v letu 2020 bomo veliko pozornosti
namenili obnovi in modernizaciji kar nekaj odsekov cest,

gradnji vodovodnega
omrežja na Osredku,
ureditvi prenočitvenih
kapacitet na gradu
Podsreda, gradnji nadomestnega mostu pri
Levstikovem mlinu v
Podsredi, obnovi zvonika na cerkvi sv. Petra na Bučah, gradnji
mehkega jezu na Bistrici v Kozjem, energetski
sanaciji Kobijeve hiše,
izdelavi projektne dokumentacije na različnih področjih… Prav tako upam, da bo Ministrstvo za infrastrukturo
začelo z rekonstrukcijo ceste Podsreda–Železno.
Za konec se želim zahvaliti vsem vam, spoštovane občanke in občani, za sodelovanje. Veliko vas je, ki s svojim
delom prispevate k lepšemu življenju v naših krajih. Hvala
tudi vsem našim društvom, ki v okviru svojega delovanja
prispevate k družbenemu in družabnemu utripu naše občine.
Dovolite, da vam izrečem le še čestitko. Naj vam božični
čas prinese mnogo radosti v krogu vaših najdražjih in naj
bo novo leto 2020 do vas prijazno, polno lepih dogodkov
in prijaznih besed. Vse dobro torej in veliko zdravja vam
želim.
Milenca Krajnc
županja

ZMAJEV GLAS – GLASILO OBČINE KOZJE, številka 91, javno glasilo
Zmajev glas je vpisan v razvid medijev pod zaporedno številko 531
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ODGOVORNI UREDNIK: Roman GRADIŠEK
UREDNIŠKI ODBOR: Suzana KUNST, Jernej ŠULC, Mojca VALENČAK
LEKTORIRANJE: Mojca VALENČAK
UREDNIŠTVO: Kozje 37, 3260 Kozje, tel. (03) 800-14-00, e-naslov: zmajev.glas@gmail.com
Oblikovanje naslovnice: Franc GROBELŠEK
Oblikovanje in tisk: Grafika Gracer Celje
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POD DROBNOGLEDOM

Investicije v letu 2019
Občina Kozje je v skladu s sprejetim proračunom za leto 2019 izvedla naslednje večje investicije, s katerimi je izboljšala infrastrukturo in
komunalno opremljenost naselij:
Naziv projekta

Predmet projekta

Izvajalec del

Vrednost del z DDV v €

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 181150,
odsek 181151 Stari trg– Pilštanj–Drenik
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 181140,
odsek 181141 Gubno–Zg. Krivica

Rekonstrukcija lokalne ceste na skupni dolžini 600 m.

Kunej Karl s.p. iz Osredka

133.935,03

Rekonstrukcija lokalne ceste na skupni dolžini 900 m.

Kunej Karl s.p. iz Osredka

169.915,06

Kunej Karl s.p. iz Osredka

187.680,75

Izvedba globokih kamnitih drenažnih reber za odvodnjo Kunej Karl s.p. iz Osredka
in stabilizacijo terena, stabilizacija temeljev stanovanjske
hiše in obnova dela odseka javne poti v dolžini cca 350 m.

504.336,36

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 024700,
Rekonstrukcija lokalne ceste na skupni dolžini 1.100 m.
odsek 024701 Sv. Jedert-Kerinov križ-Osredek
Sanacija plazu v Lesičnem

Izgradnja kanalizacije in male komunalne
čistilne naprave v Lesičnem

Izgradnja kanalizacijskega omrežja, nove komunalne
čistilne naprave, kanalizacije za optično omrežje, odsek
sekundarnega vodovodnega omrežja in obnova odseka
javne poti v dolžini 400 m.
Pomožni objekt v Športnem parku Podsreda Kozolec dimenzije 12,00 m x 6,00 m.
Energetska sanacija Zdravstvene postaje Kozje Zamenjava stavbnega pohištva in vgradnja senčil.

HPG Brežice d.o.o.

Agromelioracija na območju komasacije Gubno Izvedba projektne dokumentacije za komasacijo.

Geodetski zavod Celje, d.o.o. 51.507,17

Izgradnja krožišča v Kozjem – sofinanciranje

HPG Brežice d.o.o.

Rekonstrukcija regionalne ceste, izgradnja pločnikov,
kolesarske steze in javne razsvetljave.
Izgradnja krožišča v Lesičnem – sofinanciranje Rekonstrukcija regionalne ceste, izgradnja pločnikov,
kolesarske steze, javne razsvetljave in avtobusnega
postajališča.

546.420,00

Mlakar Franc s.p. iz Boštanja 19.090,30
Rajmax d.o.o.
7.246,76 €

GAAL gradnje d.o.o.

347.280,02 od tega občina
60.550,00
496.891,89od tega občina
71.102,21

Rekonstrukcija lokalne ceste Gubno-Zg. Krivica 1

Rekonstrukcija lokalne ceste Sv. Jedert-Kerinov križ-Osredek

Rekonstrukcija lokalne ceste Stari trg– Pilštanj-Drenik 1

Rekonstrukcija lokalne ceste Gubno-Zg. Krivica 2
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Čistilna naprava Lesično

Krožišče Lesično

Energetska sanacija ZP Kozje

Most športni park

Kozolec Podsreda

Plaz Lesično 1

Krožišče Kozje

Plaz Lesično 2

Zapisal: Daniel Čoklc, slike Nives Bercko
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AKTUALNO

Učenci OŠ Lesično poskrbeli za ureditev krožišča
Učenci Osnovne šole Lesično, ki je bila izbrana na natečaju Občine Kozje za ureditev krožišča v Lesičnem, so
v okviru 7. in 9. mednarodne otroške kolonije Lesko
Lesično 2019 pod strokovnim mentorstvom učiteljice
likovne umetnosti Milojke Drobne in učitelja tehnike
Janeza Čepina ustvarili in na ogled v krožišče postavili
edinstvene lesene kipe. Tako so pomembno prispevali
k prekrasni končni podobi javne infrastrukture.
Avtorji kipov 7. kolonije so nekdanji učenci OŠ Lesično: Žan Jug,
Andrej Motoh, Gašper Kokot, Tadej Janc, Jure Kokot in Gašper
Hladin. V letošnji, 9. koloniji, pa so sodelovali sedanji učenci 8.
in 9. razreda omenjene šole, ki so svoje vtise strnili v naslednjih
vrsticah.
8. razred; Valerija Senica, Nika Gajšek in Alen Zidar: »Skica kipa
je nastala po navdihu in inspiraciji Valerije ob pogledu na Lesično.
Kip smo najprej izdolbli po tej skici, nato ga obžgali in na koncu
pobarvali z lakom v več plasteh. Pri izdelovanju kipa smo uživali
in pridobivali nove izkušnje. To izkušnjo bi še ponovili in ponovno
ustvarjali za ponos Lesičnega.«
8. razred; Miha Preskar in Jure Kozmus: »Začela sva s preprosto
idejo združitve človeka z naravo. Najina ideja je bila na začetku zelo
enostavna, z dodajanjem podrobnosti pa se je spremenila. V kip sva
vložila veliko truda, tako da sva zdaj nanj zelo ponosna. Nastal je
kip, ki žaluje za naravo: Žalujoči hlod. Ustvarila sva ga po Mihovi
zamisli, jaz (Jure) pa sem dodal ideje za končne dodatke in vzorce.
Ko sva ga obžgala in prebarvala z lakom v več plasteh, je bil končan.
Zdaj pa stoji na krožišču in žaluje.«
9. razred; Teja Planko, Tisa Polšak, Rožle Centrih in Rok Lebič:
»Osnutek za kip smo pripravili na temo oblik v naravi in jesenskih
radosti. Pritegnili so nas motivi in naravni materiali iz bližnje okolice. Nato smo kot ekipa 9. razreda naredili kip, ki ga imenujemo Sin
dleta in žage. Drugi kip je nastal na idejo Tise Polšak in Teje Planko,
imenuje pa se Oče treh sinov. Kipa smo z različnimi dleti izdolbli v
različne oblike. Ob koncu smo kipa še zbrusili in obžgali.«

Učenci OŠ Lesično v urejenem krožišču.

Strokovni mentor 9. mednarodne otroške kolonije, akademski kipar magister Mitja Stanek, je ob tej priložnosti povedal: »Verjamem, da smo vsi veseli, da skupinsko otroško delo s pomočjo strokovnega vodenja in podpore lokalne skupnosti krasi domači javni
prostor, v katerega vstopamo. Krožišče, v katerem so dela učencev, ki
so nastala na edinstvenem otroškem kiparskem srečanju pri nas, pri
katerem gre za skoraj monumentalni format, naredi lep in topel vtis
na obiskovalca. Tovrstno otroško kiparsko srečanje s tako trajno postavitvijo v krožišče je nekaj čudovitega. Veselim se že desetega otroškega kiparskega srečanja v letu 2020 v Lesičnem s podobno javno
postavitvijo, da otroško likovno delo živi, je izpostavljeno ter javnosti
na ogled.«
OŠ Lesično
Krožišče krasi šest prekrasnih lesenih kipov, ki so jih s pomočjo avtodvigala postavili predstavniki podjetja RAJ-GOZD,
d. o. o., Kovaštvo Pečnik, hišnik OŠ Lesično Franc Amon in
javni delavci Občine Kozje. Drenov grm za sredino krožišča je
prispeval Miha Zakošek.

Zaključen razpis za področje kmetijstva za leto 2019
V letošnjem letu je bil javni razpis o dodeljevanju podpor za ohranjanje in razvoj kmetijstva objavljen v začetku marca. Na javni razpis je prispelo 54 vlog, od tega devet s strani društev s področja
kmetijstva.
Največje zanimanje je bilo tudi tokrat za sofinanciranje posodabljanja kmetijskih gospodarstev, predvsem za nakup kmetijske
mehanizacije in posodobitev hlevov, povečalo pa se je tudi zanimanje za sofinanciranje zavarovalnih premij. Nakupi kmetijske
mehanizacije so bili sofinancirani v višini 22,17 % upravičenih
stroškov, ureditev hlevov, pašnikov in agromelioracije v višini 25
%, zaokrožitev zemljišč in izobraževanje za nekmetijske dejavnosti
v višini 100 %, dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini 40 %,
zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini 10,68 %
zavarovalne premije.
Letos se vsi upravičenci, ki so oddali vloge za sofinanciranje, investicije tudi izvedli. To je razveseljivo, saj je v določilih razpisa na-
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vedeno, da prijavitelj na javni razpis, ki neupravičeno ni izkoristil
odobrenih sredstev, ni upravičen do dotacij oz. subvencioniranih
storitev dve leti po neizpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Skupno je za področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva v proračunu občine za leto 2019 namenjenih 118.450 EUR, za namen
javnega razpisa je bilo letos namenjenih 47.000 EUR. Preostala sredstva se namenjajo še vzdrževanju prikolic za prevoz živali,
vzdrževanju gozdnih cest, trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo,
oskrbi zapuščenih živali in agromelioraciji na območju komasacije
Gubno.
Letošnja novost javnega razpisa je bila, da so upravičeni stroški tisti
stroški, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis. Tako upravičencem ni bilo treba čakati z izvedbo investicije na prejem sklepa o
dodelitvi sredstev. V naslednjem proračunu pa se predvideva povišanje sredstev za ta javni razpis.
Suzana Kunst

AKTUALNO

V Občini Kozje pripravili srečanje
gospodarstvenikov
Tudi letošnjo jesen so se na gradu Podsreda zbrali gospodarstveniki, ki delujejo na območju Občine Kozje. Renesančna dvorana gradu Podsreda je bila na letošnjem srečanju skoraj v celoti zasedena. Podjetnice in podjetniki
so uvodoma prisluhnili domači županji Milenci Krajnc, predsedniku odbora za gospodarstvo Boštjanu Prešičku,
Metki Kovačič iz Razvojne agencije Sotla in osrednjima gostoma. Gospodarsko sliko v Sloveniji in načrtovane
projekte je zbranim predstavil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, svojo podjetniško pot, ki traja že skoraj štiri desetletja, pa je predstavil Franc Mlakar, ki je s svojim podjetniškim delovanjem
dodobra vpet tudi na območju Kozjanskega.

Gost srečanja z ženo in sinom

Podjetnice in podjetniki so na Kozjanskem razporejeni predvsem v
manjših in srednje velikih podjetjih, ki pa s svojim delom, vlaganjem
in predvsem zaposlovanjem lokalnega prebivalstva pomembno vplivajo na gospodarsko sliko v Občini Kozje. Pomembnosti uspešnega
gospodarstva v Občini Kozje se zaveda tudi županja Milenca Krajnc,
ki je kot prva zbranim zaželela dobrodošlico na tradicionalnem srečanju na gradu Podsreda. V nadaljevanju je Krajnčeva predstavila način,
na katerega se občina trudi vzpostavljati dobre pogoje za podjetnike
in podjetnice. Pri tem je izpostavila ureditev poslovno-obrtne cone, v
kateri trenutno delujeta dva gospodarska subjekta, občina pa je pred
kratkim sprejela tudi odlok o zmanjšanju komunalnega prispevka v
višini 70 odstotkov. Z ukrepom želijo spodbuditi potencialne investitorje in povečati zanimanje za nove naložbe v poslovno-obrtno cono
Kozje. Prav tako so v Občini Kozje naredili premik na področju turizma, kjer se še vedno kot paradni konj obiska izpostavlja grad Podsreda. Na gradu Podsreda bodo tako med drugim uredili tudi namestitvene kapacitete za 16 oseb, ki bodo predvidoma na voljo prihodnjo
sezono. Pomembna pridobitev je po besedah Krajnčeve tudi turistični
informator, ki so ga zaposlili v letošnjem letu in aktivno dela v smeri
promocije Občine Kozje. Prav tako se turizem v občini naslanja na
prireditev Praznik kozjanskega jabolka, ki je letos ponovno odlično
uspela in v občino privabila več kot 20 tisoč obiskovalcev. Poleg tega
pa so letos pripravili še dve odmevni prireditvi, in sicer Grajski živ žav
ter Kuhinjo na gradu, ki sta prav tako pritegnili lepo število obiskovalcev. Seveda pa za izpeljavo vsega naštetega skrbijo s primerno urejeno
infrastrukturo; tako veliko vlagajo v cestno omrežje, kanalizacijo, sanacijo plazov …
Besedam županje je prikimal tudi predsednik odbora za gospodarstvo Občine Kozje Boštjan Prešiček, ki je izpostavil predvsem zadovoljstvo s tem, da takšna druženja podjetnic in podjetnikov postajajo
tradicionalna, s tem pa deležniki v gospodarstvu dobijo možnost za
izmenjavo mnenj in predvsem izkušenj ter dobrih praks, ki so na tem
področju še kako pomembne. Preden sta o gospodarstvu spregovorila
oba gosta, minister Zdravko Počivalšek in podjetnik Franc Mlakar, je
zbranim spregovorila še Metka Kovačič iz Razvojne agencije Sotla, ki
je predstavila številne možnosti, ki jih ponujajo v okviru točke SPOT.
Tako imajo podjetniki možnost, da kandidirajo za sredstva na različ-

nih razpisih. Poleg razpisov gospodarstvenikom nudijo različne vrste
pomoči in svetovanj, zato si želijo, da se ti v bodoče še bolj pogosto
obrnejo na njih.
V nadaljevanju večera je zbranim spregovoril minister za gospodarski
razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki tudi sam izhaja iz gospodarstva in pozna ustroj delovanja podjetij. V svoji karieri je namreč –
preden je sedel na stol gospodarskega ministrstva – uspešno vodil več
podjetij. Kot je dejal v svojem govoru, je kondicija gospodarstva v Sloveniji trenutno zelo dobra, kar kažejo tudi kazalniki gospodarske rasti,
ki so krepko pozitivni in v trendu rasti. Seveda pa se na drugi strani
pojavljajo tudi težave. Tako je ena izmed večjih, ki jo občutijo delodajalci, da prihaja do pomanjkanja delovne sile, kljub temu da je v Sloveniji še vedno okrog 60 tisoč brezposelnih. Kot pravi minister, je za
to delno kriva tudi država, kajti socialni transferji so skoraj izenačeni z
minimalno plačo, posledično je veliko brezposelnih mnenja, da se jim
delo ne izplača. Počivalšek izpostavlja, da je tistim, ki ne morejo delati,
treba zagotoviti primerne socialne transferje za normalno življenje, a
po drugi strani ocenjuje, da je v bazenu 60 tisoč brezposelnih vsaj 20
tisoč takšnih, ki so delovno sposobni in bi bili lahko zaposleni. Poleg pomanjkanja delovne sile je minister izpostavil tudi pomembnost
tega, da mora država za podeželska obmejna območja pripraviti načrte za izboljšanje pogojev gospodarstva. Zavedajo se namreč, da se
bo podeželje v nasprotnem primeru še hitreje in dodatno izpraznilo,
nakar bo težava še toliko večja. V zaključku je svojo podjetniško pot
predstavil Franc Mlakar, direktor in lastnik podjetja Termoglas, d. o.
o. Mlakar je na svoji podjetniški poti tako že skoraj štiri desetletja. V
začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja je začel z majhno steklarsko
delavnico v Radečah. Skozi čas je njegovo podjetje postalo eno izmed
vodilnih na področju izdelave stavbenega pohištva. Njegova pot na
Kozjanskem se je začela na Polani, kjer izdelujejo senčila, v zadnjem
času pa je poslovni izziv našel v Kozjem. Najprej je odkupil objekt Steklarne Rogaška, v katerem je prvotno načrtoval povsem drugo delo, a
mu je padlo v vodo. Čez noč so pripravili drug načrt in se preusmerili
v drugo dejavnost. Poleg tega je Mlakar v neposredni bližini odkupil
staro žago, jo prenovil in opremil z najsodobnejšimi stroji. Na žagi izdelujejo lepljence, iz katerih nato gradijo skeletne hiše. Po njegovih
besedah je pri vsem tem pomembno, da imajo sklenjen celoten cikel
in da porabijo vso surovino, tako da skoraj nimajo odpada. V Kozjem
zaposlujejo dvajset ljudi, celotna skupina pod njegovim okriljem pa
delo nudi 76 zaposlenim.
Uradni del večera se je tako počasi končal. A druženje in neformalni
pogovori, izmenjava izkušenj in dobrih praks so se nadaljevali ob večerji. A tudi tam ni šlo za klasično večerjo, ki bi jo pripravil gostinec,
temveč so priložnost dobili domači ponudniki, ki so na mizo postavili,
kar so pridni Kozjanci pridelali na domačih poljih, vrtovih in v vinogradih. Moči so tokrat združili Kmetija Gorjup s suhomesnatimi
izdelki, Kmetija Sinkovič s siri, EKOD, d. o. o., s kruhom in s sladkimi dobrotami, Turistična kmetija Mramor z domačimi dobrotami,
pečenimi na odprtem ognju, in z vini iz njihove kleti. Še enkrat več
so dokazali, da skupaj povezani lahko gostu na mizi ponudijo veliko.
Jernej Šulc
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AKTUALNO

Zavarovalnica Triglav z donacijo defibrilatorja
Defibrilator je lahko v krajih, ki so oddaljeni od urgentnih centrov ključnega pomena pri preživetju v primeru
zastoja srca. Tega se zavedajo tudi v Občini Kozje, kjer je mreža javno dostopnih defibrilatojev dobro razvejana,
tako imajo občani v vsaki krajevni skupnosti na voljo vsaj enega. V Kozjem pa bodo tako dodali še enega, katerega pokrovitelj je Zavarovalnica Triglav, ki je v začetku decembra predala bon za nakup defibrilatorja, ki bo
nameščen na Večnamenskem centru Kozje.

Predstavnik zavarovalnice Ljubo Perčič je
predal bon županji

Zavarovalnica Triglav je tako s svojo akcijo
pripomogla k nakupu treh defibrilatojev, ki
bodo med drugim nameščeni na Mestni tržnici Celje, na vstopni točki Zbirnega cen-

tra Bukovžlak in kot že omenjeno na stavbi
Večnamenskega centra Kozje. V Triglavu
želijo skozi akcijo Za boljši jutri za večjo
varnost v Celjski kotlini in na Kozjanskem
lokalnim skupnostim omogočiti najboljšo
oskrbo za pravočasno prepoznavanje in
reševanje zdravstvenih težav ter povečati
možnosti preživetja ob zastoju srca. Minulo sredo so tako ček za nakup defibrilatorja predali v Kozjem, kjer je ob priložnosti
županja Milenca Krajnc povedala: »Vsako
življenje šteje in v nekaterih situacijah je še
posebej pomembno, da je pomoč takojšnja.
Zavedanje, da je poskrbljeno za varnost ljudi
in da imamo v teh prizadevanjih partnerja
Zavarovalnico Triglav, nas še posebej veseli.
Skupaj namreč ustvarjamo okolje, v katerem
se občani in obiskovalci počutijo varne.«
V zadnjih petih letih je Zavarovalnica Triglav pod okriljem akcije Za boljši jutri podprla skoraj 130 preventivnih projektov po

•

•
•
•
•

LOKACIJE DEFIBRILATORJEV V
OBČINI KOZJE:
KS Kozje (Gasilski dom Kozje,
Zdravstveni dom Kozje, Večnamenski
center Kozje) KS Buče (Gasilski dom
Buče)
KS Osredek pri Podsredi (Dom krajanov)
KS Podsreda (Upravna stavba
Kozjanskega parka)
KS Lesično (Gasilski dom Lesično)
KS Zagorje (Dom krajanov Zagorje)

vsej Sloveniji, medtem ko jih bo letos še
nekaj manj kot 30. V preteklih letih je pomagala številnim gasilskim društvom po
državi, sofinancirala nakup defibrilatorjev,
ultrazvočnega aparata in EKG-aparata ter
podprla številne druge projekte na področju zdravstva, civilne zaščite, poplavne in
prometne varnosti ter razvoja in varnosti
otrok.
OKo, foto: Občina Kozje

V Kozjem bogatejši za avtopralnico
V Kozjem je zadnje novembrske sobote dalje možno jeklene konjičke oprati v novi avtopralnici, ki je svoje mesto našla ob nekdanji stavbi Steklarne Kozje. Družinsko podjetje Franca Mlakarja je tako še dodatno dopolnilo
ponudbo v Kozjem, ki sedaj premore tudi 24 ur na dan odprto samopostrežno avtopralnico. V soboto se je na
njenem uradnem odprtju zbralo več kot 200 ljudi, ki so si prišli pogledat novo pridobitev, prav vsi pa so lastniku
Francu Mlakarju z veseljem stisnili roko in mu zaželeli, da se nova investicija v Kozjem kar se da dobro obnese.
Avtopralnico Kozje so odprli v sobotnem
dopoldnevu, ko je zbrane nagovoril lastnik,
Franc Mlakar, ki je bil vesel, da jim je uspelo projekt zaključiti v tako kratkem času,
obenem pa ni pozabil na podporo družine,
ki ji je izrekel zahvalo za potrpežljivost. Po
besedah Mlakarja so avtopralnico končali v
petih mesecih, celotna investicija pa je terjala okrog 70 tisoč evrov, skupaj z opremo,
objektom in ureditvijo okolice. Avtopralnica, ki bo delovala 24 ur na dan vse dni v
letu, bo strankam nudila celoten paket nege
vozila za ceno šestih evrov. Tako si bo moč
avto najprej oprati z vapom in ga našamponirati, nato bo avto po avtomatskem traku
potoval skozi avtopralnico, kjer bo opran v
celoti, od podvozja do strehe. Na koncu bo
deležen še sušenja, dodatno pa bo moč avto
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Svečani prerez traku

tudi posesati. Ob novi investiciji v Kozjem
je zadovoljstvo izrazila tudi županja Milenca Krajnc, ki je Mlakarju čestitala ob

uspešno izpeljanem projektu. Novo pridobitev sta blagoslovila domači župnik Niko
Marovt in podsredški župnik Lojze Weingerl. Ob koncu je sledil še slavnostni prerez
traku, ki je pripadel prihodnosti podjetja,
Franciju Mlakarju mlajšemu, in tako je
avtopralnica tudi zaživela. Na odprtju ni
manjkalo niti glasbe, za katero so poskrbeli
Okrogli muzikantje. S svojo navzočnostjo
so navdušili tudi člani Kluba starodobnikov Šentjur, za konec pa so zbrane pogostili v kolektivu Okrepčevalnice Podsreda,
kjer so pripravili okusen golaž za vse prisotne na uradnem odprtju. Prvi dan je bilo
pranje avtomobila zastonj, tudi v bodoče pa
se glede na odlično ponudbo v družinskem
podjetju Franca Mlakarja nadejajo, da bo
avtopralnica dobro obiskana.
(J. Š.)

AKTUALNO

V Občini Kozje pozdravili 31 novorojenčkov
Pravijo, da prihodnost sloni na mladih. In če je res tako, se občini Kozje obeta lepa prihodnost. 12. novembra
je namreč županja Občine Kozje pozdravila dojenčke, ki so luč sveta ugledali v letošnjem letu. In takšnih je v
kozjanski občini kar 31, 17 deklic in 14 fantkov.

Udeleženci srečanja

Uvodoma sta dobrodošlico z glasbo družinam
zaželeli osnovnošolki Jerneja in Laura, nato je
besedo prevzela Polona Zakošek iz občinske
uprave, ki je pletla besedne niti dogodka. V
nadaljevanju je družine dojenčkov nagovorila
tudi županja Občine Kozje Milenca Krajnc,
ki je dejala: »S ponosom se danes oziram
na vas, kajti naredili ste največje življenjsko
poslanstvo, podarili ste življenje svojemu
otroku in verjamem, da boste te draguljčke v
objemu družinske ljubezni negovali, da bodo
nekoč zrastli v samostojne osebe. Seveda
pa boste zagotovo na velikih življenjskih
preizkušnjah tako in drugače, kajti ti mladi

otroci bodo odraščali, bodo mladi raziskovalci,
ki bodo raziskovali svoj prostor in ga hkrati
preizkušali.« Županja se je v nadaljevanju
dotaknila tudi tega, da si občina prizadeva in se
trudi ustvariti čim boljše pogoje za kakovosten
življenjski prostor, ki bo spodbuden za mlade
družine. Tako občina zagotavlja številne
nadstandardne programe tako v predšolski kot
šolski vzgoji, pomaga srednješolcem v okviru
štipendijske sheme ter je naklonjena mladim
družinam ob gradnji domov. Vse to z željo, da
je življenje najmlajših občanov kar se da mirno
in na visoki ravni.
Ob rojstvu vsakega novega občana Občina

Kozje nameni enkratno denarno spodbudo v
višini 200 evrov, v okviru srečanja družin z dojenčki pa najmlajši občani prejmejo še sadiko
kozjanske jablane iz Kozjanskega parka, plaketo in brisačo z izvezenim imenom novorojenčka. Županji sta pri podelitvi letos pomagala
oba podžupana, Marko Kunej in Filip Volaušek, prav vsaki družini pa so z veseljem segli v
roko z željo, da mladi nadobudnež pridno raste
in postane ponosen občan Občine Kozje. Ob
koncu prijetnega dogodka je občina za zbrane
pripravila še pogostitev s sladkimi dobrotami
in zdravico z mislijo na lepo prihodnost, ki jo
obeta 31 letošnjih dojenčkov.
Jernej Šulc

Podpora razvoju Obsotelja in Kozjanskega
Razvojna agencija Sotla na območju predstavlja subjekt podpore lokalnim skupnostim, deluje kot spodbuda pri
razvoju podjetništva, podeželja in turizma, čemur sledijo tudi izvedene in načrtovane aktivnosti.
Podjetništvo
Ob rednih nalogah izvajanja celovitih podpornih storitev za podjetništvo je trenutno za
podjetnike zelo zanimiv nov vavčerski sistem.
Vavčerski sistem je program spodbud malih
vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge (v nadaljevanju: MSP). MSPjem omogoča bistveno poenostavljen dostop do
sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo
katerih krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. Podjetja lahko hitro in na enostaven način
pridobijo vavčerje za različne vsebine, dodatna

Ogled primerov dobrih praks drugih biosfernih
območij Slovenije.

prednost za podjetja pa je, da ni rokov za oddajo vloge, vavčerji so na voljo skozi vse leto, po
oddaji vloge pa sledi hitra obravnava. Zaposlena
svetovalka na RA Sotla, ki deluje znotraj mreže
projekta SPOT svetovanje Savinjska, vam lahko
brezplačno pomaga pri pripravi vloge in skupaj
z vami poišče najustreznejšo obliko vavčerja.
Podeželje
LAS Obsotelje in Kozjansko s svojo prepoznavnostjo nima več težav, saj ga je javnost sprejela
kot enega pomembnih sooblikovalcev razvoja
lokalnega okolja. Konec meseca oktobra je LAS
na pristojno ministrstvo vložil prošnjo za spremembo SLR, ki bo osnova za objavo 3. javnega
poziva za podporo izvajanju operacij v okviru
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.
Sredstva iz sklada EKSRP bodo na voljo predvidoma konec tega leta ali v začetku leta 2020, v
skupni vrednosti dobrih 607 tisoč evrov nepovratnih sredstev.
Regionalno, čezmejno in mednarodno
RA Sotla pa aktivno deluje tudi na širšem,
čezmejnem in mednarodnem prostoru. Skupaj

s partnerji tako izvaja aktivnosti s poudarkom
na razvoju ponudbe ob vinski cesti VTC 10,
razvoju konjeniške in kolesarske ponudbe območja ter vrednotenja in vključevanja kulturne
dediščine v vsakdanje življenje, s poudarkom na
vključevanju ranljivih ciljnih skupin.
V projektih sodelovanja LAS sodelujejo pri
razvoju pametnih rešitev na podeželju (projekt
Pametne vasi za jutri) in promociji Unescovega
biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, ki
celovito pokriva tudi občino Kozje. Pri slednjem
skupaj s Kozjanskim parkom načrtujejo izdelavo
Strategije trženja, organizacijo ogleda primera
dobrih praks v ostalih slovenskih biosfernih območjih in organizacijo dogodkov za dvig prepoznavnosti območja.
Na RA Sotla je sredi meseca novembra nov
mandat vodenja začela »stara-nova« direktorica
zavoda Bojana Žaberl, ki ji želimo uspešno štiriletno vodenje javnega zavoda.
Spremljajte naše aktivnosti na spletni strani
www.ra-sotla.si in Facebook strani www.facebook.com/rasotla.
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AKTUALNO

KAKO DO MANJ ODPADKOV
MED PRAZNIKI
Vstopili smo v praznične dni, v obdobje, ko
bo okrašene domove napolnil vonj po prazničnih dobrotah, vzdušje pa bodo zaokrožile zabave s prijatelji in obdarovanja tistih,
ki so nam najbližje. Vse to pa bo prispevalo
tudi k več odpadkom. V komunalnem podjetju OKP Rogaška Slatina opažamo, da se
med božično-novoletnimi prazniki zbere
kar 20 odstotkov več odpadkov, kot znaša
letno povprečje. Predvsem narastejo količine odpadne embalaže (rumene vreče),
steklene embalaže in bioloških odpadkov.
Naj vas spomnimo: najboljši odpadek je tisti, ki ga ni, zato sprejmite izziv in poskusite
v letošnjem decembru količino odpadkov
zmanjšati na minimum. Zakaj? Preprosto
zato, ker trošimo več, kot imamo. Porabimo namreč kar tretjino več naravnih virov,
kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti.
Zato je prav, da razmislimo o svojih navadah in potrošniških vzorcih ter o tem, kako
lahko ravnamo drugače. Pripravili smo nekaj nasvetov, kako zmanjšati porabo naravnih virov in proizvesti manj odpadkov med
prazniki.
Darila
Razmislite o nakupu »izkušnje«. Namesto
materialnih daril podarjajte doživetja –
npr. ogled gledališke predstave, obisk koncerta, nočno sankanje, tečaj jahanja, ure
joge ali boksa, kuharski ali slaščičarski tečaj
ipd. Razmislite tudi o podarjanju darilnih
bonov. Lahko ste prepričani, da bo v tem
primeru obdarovanec gotovo kupil nekaj,
kar potrebuje in si resnično želi. Morda pa
bi podarili svoj čas in obiskali teto v domu
za ostarele ali kogarkoli drugega, za katerega »ni nikoli dovolj časa«.
Baterĳe
Vsako leto nastane na tone odpadnih baterij, ki sodijo med nevarne odpadke. Kupujte
raje darila, ki ne potrebujejo baterij, baterije
za večkratno uporabo, lahko pa se odločite
za izvirno darilo in komu podarite polnilne
baterije in polnilec!
Voščilnice
Pošljite raje e-voščilnice. Na spletu najdete
celo paleto brezplačnih e-kartic. Še bolje
pa, da kar osebno voščite vesele praznike.
Nakupovanje
Ko greste po nakupih, s sabo vzemite vreč-
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ke. Naredite seznam, kaj res potrebujete in
se izogibajte skušnjavam. Poskusite to početi skozi vse leto – ne samo za božič!
Božična drevesca
Umetna drevesa so odlična izbira, saj jih
lahko uporabljate več let zapored. Vendar
če si kljub temu še vedno želite pravo drevesce, razmislite o nakupu drevesa s korenino, ki ga lahko znova uporabite prihodnje
leto ali pa posadite na vrtu.
OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV
PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA
ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI
ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA
VODE, NASTALE PRI OPRAVLJANJU
KMETIJSKE DEJAVNOSTI
Uporabniki, ki so oproščeni plačila okoljske
dajatve za vode nastale pri opravljanju
kmetijske dejavnosti, morajo v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju občin Rogaška
Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli vsako leto
vlogo obnavljati. Vlogo (obrazec OB 18)
s prilogami je potrebno poslati ali osebno
dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina
d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina najkasneje do 31.01.2020.
Če vlagatelj vloge ne obnovi v določenem
roku, mu oprostitev preneha in se mu začne obračunavati okoljska dajatev v polnem
znesku.
OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV
IZVAJANJA STORITVE PRAZNJENJA
GREZNIC IN MKČN
Kmečka gospodinjstva, ki uveljavljajo
oprostitev izvajanja storitve praznjenja
greznic in MKČN, obveščamo, da je treba
vlogo za oprostitev obnavljati na vsaka 3
leta. V nasprotnem primeru se začne zaračunavati storitev praznjenja blata greznic in
MKČN. Konec leta 2019 se namreč izteka
triletno obdobje za vse, ki ste oprostitev
uveljavljali s 1.1.2017.
Oprostitev se uveljavlja na podlagi vloge
za oprostitev izvajanja storitev praznjenja
greznic in MKČN (obrazec OB14) in izjave
o praznjenju grezničnih gošč (blata) in blata MKČN do 50 PE v ustrezno gnojno jamo
(obrazec OB 14-1).

Obrazci za vlogo in izjavo so objavljeni na
naši spletni strani www.okp.si, lahko pa jih
dvignete tudi na sedežu podjetja.
Izpolnjene obrazce je potrebno poslati ali
osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250
Rogaška Slatina, ali po elektronski pošti
na naslov tajnistvo@okp.si najkasneje do
31.01.2020. Oprostitev izvajanja storitev
praznjenja grezničnih gošč in MKČN se bo
upoštevala s 1. naslednjega meseca od datuma prejema popolne vloge.
ZAŠČITA VODOMEROV PRED
ZMRZALJO
Prihajajo mrzli zimski meseci, ko se temperatura zraka spusti pod ledišče in tam vztraja večino dneva, zato se lahko zgodi, da se
zaradi zmrzali pokvari (poči) vodomer v
vodomernem jašku. Pomembno je, da uporabniki pravočasno poskrbite za ustrezno
toplotno zaščito in občasen pretok vode.
Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov,
morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov. Zlasti
bodite pozorni na merilna mesta in vodovodno napeljavo, ki je izvedena v zidnih
nišah na fasadah ali na mestih v objektih,
ki niso (dovolj) ogrevani (hodniki oziroma
veže, garaže, kleti, stopnišča …). Navajamo
nekaj koristnih napotkov, kako lahko sami
preventivno zaščitite vgrajene vodomere.
Pet nasvetov, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:
1. Vodomerni jašek naj bo dovolj globok
– najmanj 120 cm;
2. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
3. z izolacijskimi materiali (penasta
guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) dodajte toplotno zaščito nad
vodomer;
4. preprečite kroženje hladnega zraka
v vodomernem jašku oziroma okrog
inštalacij;
5. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter
vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije);
6. v primeru, da v zimskih mesecih vodo
zaprete, je treba po zaprtju ventila
vodo obvezno spustiti iz vodovodnih
cevi, vodomer pa je potrebno tudi v
tem primeru dodatno toplotno zaščititi.

AKTUALNO
Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:
1. preverite objekte, v katerih nimate
stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške
hišice);
2. preverite gradbišča in novogradnje,
kjer dvorišča niso zaključena (če jašek
ni zasut, lahko zmrzne s strani);
3. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
4. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
5. preverjate tudi ostalo napeljavo do
pomožnih objektov in vrtnih pip.
Zmrzal poškoduje tudi veliko napeljav do
zunanjih vrtnih pip in pomožnih objektov
(lope, garaže, gospodarska poslopja, hlevi).
Pred začetkom zime uporabniki običajno
zaprejo dovode do teh objektov, vendar če
te napeljave pred zimo niso ustrezno zaščitene (ustrezna toplotna zaščita in/ali temeljito izpraznjenje vode iz napeljave), jih
zmrzal lahko poškoduje. V pomladanskem

času, ko lastniki ponovno začnejo uporabljati napeljavo, sprva niti ne opazijo, da voda
zaradi poškodbe nekontrolirano izteka. Če
stanje ostane dalj časa neopaženo (na primer
do naslednjega letnega popisa vodomernega
števca), potem je visok račun za porabljeno
vodo neizbežen. Vsak lastnik oziroma uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare, odgovoren sam.

V času izven delovnega časa so dežurne
številke za prijavo okvar na vodovodnem
omrežju za področja občin:

OKP Rogaška Slatina d.o.o. kot upravljavec
vodovodnega sistema ne prevzema odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov,
saj so le-ti v lasti uporabnikov. Vse stroške,
ki nastanejo pri zamenjavi vodomerov zaradi neustreznega ravnanja oziroma zmrzali vodomera, krijejo uporabniki.
Uporabniki ste na podlagi 35. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo dolžni upravljavca obveščati o vseh okvarah na priključku
ali na vodomeru. Obvestila o okvarah na
vodovodnem omrežju lahko sporočate na
telefonsko številko: 03-81-21-405 vsak dan
med 07. in 15. uro, v sredo do 16. ure, v petek pa do 14. ure.

Pri tem bi vas opozorili tudi na to, da je v
skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo za
vse notranje instalacije za glavnim vodomerom, vključno z jaškom ali nišo za vodomer, odgovoren uporabnik.
Poškodovani vodomer lahko zamenja izključno upravljavec vodovodnega sistema.
Lastniki oz. uporabniki NE SMEJO sami izvesti demontaže vgrajenega vodomera.
V primeru zamrznitve je uporabnik dolžan plačati zamenjavo vodomera, če pa
zaradi zamrznitve pride še do iztekanja
vode, pa tudi vso porabo vode.

Rogaška Slatina, Rogatec, Poljčane, KS Laporje: 031 532 094
Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob
Sotli in Kozje: 031 362 539

OKP Rogaška Slatina

Prevoznost občinskih cest v zimskih razmerah –
obvestilo za javnost
Trenutno na naših cestah še ni zimskih razmer, vendar se takšno stanje
lahko nenadoma spremeni. Vozniki morajo med 15. novembrom in
15. marcem na motornih vozilih imeti predpisano ustrezno zimsko
opremo. Ustrezna zimska oprema, poleg prilagojene hitrosti glede na
stanje cest in vremenske razmere, zagotavlja varno udeležbo v cestnem
prometu.
Tako kot vsako leto bodo občine in krajevne skupnosti tudi letos v
zimskih razmerah zagotavljale vzdrževanje cest v skladu s predpisano
zakonodajo (Zakon o cestah, odloki o občinskih cestah, Pravilnik o
rednem vzdrževanju javnih cest). Zimske razmere nastopijo takrat, ko
je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo
normalno odvijanje prometa. Izvajalci vzdrževanja cest zaradi
izrednih vremskih razmer in drugih nepredvidljivih okoliščin (okvare
strojne opreme ipd.) včasih v vsakem trenutku in na vsaki lokaciji
ne morejo zagotoviti takšne prevoznosti ceste, ki bi jo morda občani
takrat pričakovali. Zato moramo vozniki ostati strpni in potrpežljivi
ter upoštevati postavljeno cestnoprometno signalizacijo.
Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah določa
poseben pravilnik, ki ceste opredeljuje s prednostnimi razredi, v
katere so razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa,
geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Za večino
občinskih cest je tako opredeljeno, da je prevoznost zagotovljena,
če višina snega ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo
zimske opreme vozil.
V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih
plazovih prevoznosti cest ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno
velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče
odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi (žled).
Na pomembnejših lokalnih cestah, zbirnih mestnih in krajevnih

cestah je ob normalnem sneženju od 5. do 20. ure potrebno zagotoviti
prevoznost, možni so zastoji do 2 ur, predvsem med 20. in 5. uro. Med
močnim sneženjem so v nočnem času možni zastoji.
Na ostalih lokalnih, mestnih in krajevnih cestah je potrebno zagotoviti
prevoznost cest med 7. in 20. uro, pri čemer se upoštevajo krajevne
potrebe. Na teh cestah so v tem času ob normalnem sneženju možni
krajši zastoji, ob močnem in dolgotrajnejšem sneženju pa so zastoji
možni do enega dne.
Na javnih poteh, parkiriščih in kolesarskih povezavah se prevoznost
cest zagotavlja glede na krajevne potrebe. Pri normalnem sneženju so
zastoji možni do enega dne, ob močnem sneženju pa so možni tudi
večdnevni zastoji.
Mesta in način posipanja proti poledici se določijo glede na
geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter
druge lokalne razmere.
Občane bi tudi želeli opozoriti, da Zakon o cestah (ZCes-1) in Odloki
o občinskih cestah v posameznih občinah določajo, da morajo lastniki
zemljišč ob občinski cesti dopustiti prost odtok vode in odlaganje
snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. Prav
tako morajo lastniki objektov ob občinski cesti imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene
snegolove. Z objektov ob cesti morajo lastniki odstraniti ledene sveče
pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
Omenjeni predpisi tudi določajo, da je sneg prepovedano metati na
cesto. Globa za fizične osebe večine omenjenih prekrškov na podlagi
odlokov znaša 200,00 evrov, za nekatere pa 1.000,00 evrov.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Marko Razboršek, vodja
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Med in kulinarika
Med je v tradicionalni kuhinji skorajda nepogrešljiv, saj daje jedem posebno aromo.
Med ne sodi le v napitke in posladke. Obogati celo glavno jed! Preizkusite!
V preteklosti so med uporabljali kot edino sladilo, potem ga je zamenjal sladkor, danes pa se trend uporabe medu kot sladila, predvsem z vidika zdravega prehranjevanja, vrača. Prav tako ga vse pogosteje srečamo kot dodatek jedem in to ne samo sladicam, ampak
tudi mesnim jedem, testeninam, rižotam ... Kako pestra je uporaba
medu v kulinariki, nam kaže tudi bogata dediščina jedi z medom
(kaše, pečena jabolka, potice, razni štruklji, sladice iz medenega
testa …).
Uporabo medu v kulinariki zagovarja tudi priznani kuharski mojster Uroš Štefelin, ki je ob dnevu slovenske hrane v Gostišču pri
Čebelici na Čebelarski zvezi Slovenije, z uporabo lokalnih živil in
zaščitenih kmetijskih pridelkov, prisotnim gostom pričaral okuse,
kakršne so poznale naše babice. Chef Uroš je znan po tradicionalni kuhinji in obujanju pozabljenih tradicionalnih slovenskih jedi
in napitkov. S sodobnimi tehnikami in lastno ustvarjalnostjo dediščinske jedi nadgradi v jedi nove slovenske kuhinje.
Med uporabljamo kot dodatek marinadam za razne vrste mesa,
predvsem pri svinjini, divjačini, govedini, domači in divji perutnini, drobnici, pri svežih in prekajenih ribah, morski hrani in zelenjavi, ki je lahko dušena, pečena ali ocvrta. Meso lahko glaziramo
tako, da zmešamo olje in med, temu dodamo še manjšo količino
želeja rdečega ribeza ali brusnic in namažemo po mesu pred koncem pečenja. Pri hladnih začetnih jedeh med dodajamo k raznim
sirom, ki jih kombiniramo s sadjem in oreščki, hladnim pečenkam
in dodajamo v prelive za razne solate. Lahko popestri okus raznim
hladnim in toplim juham ter omakam. Razne jedi iz riža, testenin,

stročnic, zelenjave, oreščkov, lahko tudi mesa, dobijo sladkokisli
priokus eksotičnih kuhinj. Med je lahko dodan kipnikom/pudingom, kruhu in raznim vrstam jedi iz raznega testa, kremam, strjenkam, sladoledom ter zmrzlinam. Uporabljamo ga lahko pri vlaganju sadja in zelenjave. Odlično tekne k svežemu sadju.
Stopiti iz okvirjev in poiskati najprimernejši okus medu je izziv
vsakega kuharja. V Sloveniji nam je na voljo pester nabor različnih okusov slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo,
kočevskega gozdnega medu z geografskim poreklom in kraškega medu z geografskim poreklom. Ti medovi izvirajo iz slovenskih travnikov in neokrnjenih gozdov, v njih okusite raznolikost tisočerih cvetlic. Za pridelavo medu, vključenega v sheme kakovosti,
morajo čebelarji čebelariti po načelih dobre čebelarske prakse. Tak
med dosega višje kakovostne parametre, kot jih predpisuje Pravilnik o medu, in je podvržen dodatnemu nadzoru s strani neodvisne
kontrolne organizacije.
Drožasti kruh z medom, suhe slive s pršutom in medom, pečene
polnjene paprike z ajdo, feto in medom, praženec s proseno kašo,
slanino, porom in lipovim medom, medena korenčkova solata,
medeni biskvit z makom in ajdovo moko … Vse to in še več receptov najdete na spletni strani www.okusi-med.si/medeni-recepti. V
nadaljevanju pa recept kuharskega mojstra Uroša Štefelina za potico z medom in s tepko.
Vabimo vas, da preizkusite medene recepte in postanete »master
šef v kuhanju medenih jedi«.
Tanja Magdič, Javna svetovalna služba v čebelarstvu

Potica z medom in s tepko
SESTAVINE
Testo: 800 g bele moke (TIP 500), 200 g ajdove
moke, 10 rumenjakov, 84 g kvasa, 17 g soli, 7 g
limonove lupine, 4 dl mleka, 1 dl konopljinega
olja, ½ dl vroče vode, ½ dl mleka (kvasec), 70 g
sladkorja, 1 strok vanilje.
Orehov nadev s tepkami: 500 g zmletih orehov,
2 dl mleka, 150 g hojevega medu, 150 g sladkorja, 3,5 g limonove lupine, 3 rumenjaki, sneg
treh beljakov, 100 g masla, 200 g suhih, kuhanih
tepk, 250 g svežih hrušk, karamela za premaz, 1
strok vanilje.
PRIPRAVA
Kvas zalijemo z ½ dl vroče vode in mleka ter
postavimo na toplo. V mleku skuhamo strok
vanilje. Vaniljevo mleko ohladimo. Preostale sestavine, kvasec in vaniljevo mleko zmešamo in
vzhajamo.
V mleku skuhamo strok vanilje. Vaniljevo mleko ohladimo. Iz beljakov pripravimo trd sneg. Skupaj zmešamo orehe, med, sladkor,
limonovo lupino, nato dodamo vaniljevo mleko in maslo, rumenjake in v maso vmešamo sneg treh beljakov. Sveže hruške in suhe
tepke narežemo. Na razvaljano testo najprej razmažemo karamelo, nato maso in nanjo posujemo sveže hruške in tepke. Pečemo 15
minut na 200 °C, nato 45 minut na 175 °C.
Avtor recepta: Uroš Štefelin
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Slovenski med odlično darilo za praznike

Turobni jesenski dnevi naj ne bodo razlog za malodušje. Pred nami
je čas, da razmislimo, kako bomo obdarovali svoje najbližje in jih
razveselili ob bližajočih se praznikih. Mogoče vam bo to letos uspelo narediti brez večjih zapletov in mrzličnega tekanja. Za vas smo
pripravili nekaj predlogov za obdarovanje.
V jesensko-zimskem času je povpraševanje po čebeljih pridelkih
in izdelkih največje. Ko nastopi prvi mraz, čebelarji hitro zaznajo
povečan obisk kupcev, ki se želijo založiti z medom in povprašujejo tudi po ostalih pridelkih iz čebeljega panja. Kupci pogosteje
povprašujejo po izdelkih, ki jih bodo lahko uporabili za obdarovanje svojih najdražjih ali poslovnih partnerjev. Številni slovenski čebelarji bodo pripravili bogato ponudbo, ki bo zadovoljila še
tako zahtevne porabnike. Postregli vam bodo z različnimi vrstami
medu, ki jih boste pred nakupom lahko poskusili in tako izbrali
med po svojem okusu. Svoje najdražje boste obdarovali z njihovim
najljubšim medom, lahko pa jim za spremembo privoščite kakšen
drug med iz široke palete okusov slovenskega medu. Med, ki ga
boste podarili v ličnih darilnih embalažah, ima močno sporočilno
vrednost, povezujemo ga s tradicijo, marljivostjo čebel, opraševanjem, slovenskim zajtrkom … Zato je med primerno darilo za vsakogar in za vsako priložnost, naj bodo to bližajoči prazniki, rojstni
dnevi, drobne pozornosti, zahvale …
Na slovenskem trgu boste lahko kupili tudi med, označen z oznako
ene izmed shem kakovosti, kar kaže na posebnost ali višjo kakovost proizvoda. Na področju medu poznamo tri zaščite geografskega poimenovanja medu priznane na evropskem nivoju, in sicer
Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni
med in Kraški med, ki nosita zaščiteno označbo porekla. Nekateri čebelarji pa se vključujejo tudi v ekološko pridelavo medu.

Med, ki ga imenujejo tudi tekoče zlato in ga cenimo kot posebno
darilo narave, lahko s pridom uporabimo tudi v kulinariki. Z medom pogosto namažemo kos kruha, uporabljamo ga kot naravno
sladilo, zelo uporaben pa je tudi v kuhinji, saj ga lahko dodajamo
mesnim jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju seveda pa slaščičarsko – pekovskemu pecivu … Zakaj ne bi npr. vsakodnevne navade pitja kave in čaja spremenili in sladkor zamenjali
z odličnim medom slovenskih čebelarjev? Med bo s kuhanjem izgubil biološko vrednost, še vedno pa bo uporaben kot sladilo. Zato
ga tudi, če želimo, da se bo ohranila njegova biološka vrednost, ne
damo v vroč čaj. V primeru, da bo temperatura medu presegla 40
°C se bodo v medu poškodovale ali celo uničile nekatere njegove
sestavine, kot so encimi, hormoni, vitamini ... K različnim jedem
(omakam, zelenjavi, mesnim jedem), ki jih pečemo, kuhamo, ga
dodamo predvsem zato, ker bodo dobile posebno svojevrstno aromo.
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu
je izdala elektronsko knjižico medenih receptov z naslovom Jedi z
medom od tu in tam. Recepte smo opremili s priporočilom o tem,
kateri med je najbolj primeren za pripravo posameznih jedi. Obiščite spodnji spletni naslov in za svoje goste pripravite prav posebno
medeno presenečenje, naj bo to letos medeno praznična pojedina.
http://www.czs.si/Upload/Jedi%20z%20medom%202019%20
last%20(1).pdf
Polepšajte sebi in drugim praznike z odličnim medom slovenskih
čebelarjev.
Nataša Klemenčič Štrukelj,
svetovalka za ekonomiko pri ČZS JSSČ
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Oktobrski utrinki iz vrtca Zmajček Kozje
Oktober je bil v našem vrtcu dogajanj poln mesec. Otroci so se v vrtec že uvedli in lahko smo začeli z izvajanjem skupnih in skupinskih dejavnosti. Že septembra
smo obiskali Čerčkovo domačijo, kjer smo pobirali in
obirali jabolka. Seveda so nam v Kozjanskem parku
pripravili še druge zanimive delavnosti, za kar vedno
znova in znova poskrbijo.
S skupinama Balončkov in Medvedkov smo obiskali vrtec Senovo
in se vse dopoldne igrali in družili z njihovimi otroki. Še v istem
tednu smo si ogledali intervencijska vozila in službe za reševanje
pred vrtcem v Šmarju pri Jelšah. V tednu otroka smo za otroke
pripravili številne zanimive dejavnosti, kot so spoznavanje ptic z
naravovarstvenicama Barbaro Ploštajner in Tino Osovnikar,
branje pravljic knjižničarke Andreje, s člani PGD Kozje (z Denisom Kukovičičem, Dejanom Resnikom, Primožem Pečnikom
in Dariom Kukovičičem) smo izvedli evakuacijsko vajo. Po vaji
so si otroci podrobneje ogledali gasilsko vozilo. Pred vrtcem smo
izdelali jesenski vlak, za katerega so starši v vrtec prinašali različne
jesenske in poljske plodove, kocke iz slame. V vrtec smo povabili
tudi delavki iz centra za ponovno uporabo, ki sta pred otroki iz
zavržene majice sešili uporabno vrečo. Pozneje so otroci vreče ok-

Jesensko rajanje pred vrtcem

rasili s potiskom ali dodali kakšen drug okrasek. Kot vrtec smo se
predstavili na Prazniku kozjanskega jabolka, kjer smo imeli stojnico, na kateri smo za prostovoljne prispevke ponujali naše izdelke,
ravno tako smo imeli tudi delavnico, na kateri so si otroci iz kuhalnice naredili lutko.
Tako, oktober je že za nami in naš Zmajčkov jesenski vlak nas bo
odpeljal novim dogodivščinam naproti.
Simona Jazbec

Tradicionalni slovenski zajtrk v Vrtcu Zmajček
V petek, 15. novembra, smo obeležili dan slovenske hrane. Ob prazniku vrtci, šole in javne ustanove pripravijo
tradicionalni slovenskih zajtrk, pri katerem na mizi ne smejo manjkati domači proizvodi, kot so kruh, med,
maslo, mleko in jabolka. Prazničnega jutranjega obroka so se razveselili otroci v naših vrtcih, z njimi pa so zajtrkovali tudi čebelarji in predstavniki lokalne skupnosti.

Otroci so uživali ob obisku čebelarke

Sladko in omamno je bilo v petek tudi v Kozjem, v tamkajšnjem
Vrtcu Zmajček. Petkovo jutro je bilo za vrtčevske otroke nekoliko
drugačno, kot so ostala jutra, dobili so namreč obiske tistih, ki niso
tako pogosti obiskovalci vrtca, a se med najmlajše vedno znova radi
odpravijo. Vzgojiteljicam, pomočnicam vzgojiteljic in pomočnici
ravnatelja za vrtec Simoni Jazbec so se namreč pridružili županja
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Občine Kozje Milenca Krajnc, ravnatelj OŠ Kozje Roman
Gradišek in čebelarka Marica Kolar, ki vrtec Kozje obiskuje
že trinajst let oziroma od prvega medenega zajtrka dalje. Tudi
letos je gospa Marica otroke razveselila z medenimi dobrotami,
najmlajši pa so nato še z veseljem preizkusili čebelarska pokrivala
in spoznavali čudoviti svet čebel. V letošnjem letu Vrtec Zmajček
pod svojo streho združuje 90 predšolskih otrok, ki so razporejeni
v pet starostnih skupin. Najmlajši so v skupine Žabice, nato sledijo
Kapljice, Sončki, Medvedki in tisti, ki so tik pred vstopom v šolo,
Balončki. In prav vseh pet skupin so gostje obiskali in jim zaželeli
dober tek ter otroke povprašali, ali imajo radi sladek med. Ob
koncu je goste v skupini Balončkov pričakala bogato obložena miza
samih domačih dobrot, seveda z medom na čelu. Balončki pa so
gostom pokazali, da znajo tudi zapeti pesmi o čebelah. Po zajtrku
je otroke po vseh skupinah ponovno obiskala čebelarka Marica
Kolar, ki je tokrat prinesla s seboj tudi prave čebelje satnice. Te so
si otroci z zanimanjem ogledali, še raje pa so s prstki kar poizkusili
čisto sveži med. Mladi bodoči čebelarji pa so tudi zapeli in zaplesali
ter spoznavali delo čebelarjev, ki ga že kar dobro poznajo in vedo,
da je med še kako zdrav. Medeno dopoldne se je v Vrtcu Zmajček
Kozje tako skoraj prehitro končalo, a mladi nadobudneži na med,
mleko in druge tradicionalne slovenske dobrote ne bodo čakali vse
leto, kajti v kozjanskem vrtcu je tovrstni zajtrk večkrat na mizi.
J.Š.

IZ ŠOLSKIH KLOPI

Included in nature, projekt erasmus+
na OŠ Lesično
V letošnjem šolskem letu smo začeli izvajati dvoletni projekt, v katerega so vključene še tri evropske države. Kot
koordinatorica projekta sem v preteklem šolskem letu prek portala eTwinning poiskala partnerje projekta in
skupaj s šolskim timom uredila vso potrebno dokumentacijo. Na šoli stremimo k temu, da naši učenci pridobijo
čim več jezikovnih izkušenj in različna znanja na različne načine.

Pred športnim centrom Rafaela Nadala

Projekt je razdeljen v štiri faze in zaključni del. Z različnimi aktivnostmi in s sodelovalnimi načini bomo realizirali zastavljene cilje.
Vse teme so povezane z živo in neživo naravo. Namen aktivnosti
je spodbuditi izmenjavo dobrih praks in razvoj, prenos ter implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni,
nacionalni in evropski ravni. Prvo mobilnost in fazo našega pro-

jekta smo že realizirali v času od 20. do 26.oktobra na Mallorci
v mestu Palma. Z mano in učiteljico Urško Ž. Golež je potovalo
pet devetošolcev, ki so bili nastanjeni pri španskih družinah. Pred
odhodom smo opravili vse dejavnosti in se pripravili na uvodno
srečanje s predstavitvijo šole in kraja. Skupaj smo obeležili evropski dan jezikov. Naši devetošolci in osmošolci so sodelovali na natečaju za skupni logotip projekta. S sabo smo nesli nekaj izvirnih
in dobrih skic. Učenci so aktivno sodelovali na delavnicah, izvedli
delavnico za ostale udeležence s pripravljenim materialom, ob posnetem filmu odlično predstavili šolo in njeno okolico, se dobro
znašli v različnih situacijah, uporabljali angleščino, dopolnili vedenje o zdravem načinu življenja, pripravili zdrav obrok hrane in
stkali nova prijateljstva. Za nekatere izmed učencev je bil to tudi
prvi polet z letalom in prvo takšno potovanje brez staršev, zato so
pridobili tudi na odgovornosti, samozavesti in si dokazali, da zmorejo veliko stvari opraviti sami. Vse te vrline pa so dobra popotnica
za odkrivanje sebe in sveta. Do naslednje mobilnosti nas čaka še
nekaj aktivnosti na šoli, sodelovanje z drugimi šolami prek družbenih omrežij in različnih spletnih portalov ter urejanje Erasmus
kotička na šoli. Takšne izkušnje in drugačne oblike dela ter sprejemanja različnih znanj pripomorejo k razvoju posameznika in širše
družbe.
Koordinatorica projekta na šoli: Liljana Cerar, prof.

Zmajčkov bazar v drugi izvedbi
Lansko leto so v Vrtcu Zmajček Kozje pripravili prvi Zmajčkov bazar, ki je tako dobro uspel, da so si tudi letos
zadali pripraviti podobno prireditev, ki napove praznični decembrski čas. Tudi letošnji bazar je odlično uspel in
napovedal, da bo december res čaroben
Vrtčevski otroci so se zbrali pred šolo v Kozjem, od koder so se
skupaj s starši, s sorodniki in z zaposlenimi v vrtcu podali na sprehod skozi Kozje. Da je bil sprehod toliko bolj čaroben, so ga popestrili z lučkami, ki so celoten dogodek naredile toliko bolj čaroben.
Otroci so se nato ustavili pred vrtcem Kozje, kjer jih je pričakalo
presenečenje, na pročelju vrtca, ki je zažarel odet v praznične lučke.
Bazar sam se je nato odvijal v Večnamenskem centru Kozje, kjer je
številne pričakal zvok harmonike. Otrokom, staršem in vsem prisotnim je vesele melodije igral Marko Mramor. Otroci so plesali
in se zabavali, medse pa so priklicali tudi kozjanskega zmaja, ki se
ga niso prav nič bali, še več, z njim so veselo plesali. Nekaj besed je
vsem namenila tudi pomočnica ravnatelja za vrtec Simona Jazbec,
ki je povedala, da so se zaposlene v vrtcu dalj časa trudile, da bi
pripravile praznične izdelke za bazar, prav tako so pripravile številne sladke dobrote. V zameno za prostovoljne prispevke so izdelki
hitro dobili nove lastnike, vsa zbrana sredstva pa bodo še kako prav
prišla Vrtcu Zmajček, ki bo z njimi popestril vrtčevsko dogajanje,
bodisi z novimi igračami ali kakšnimi drugimi vsebinami.
J. Š.

Rajanje z zmajčkom v VCK
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Odgovorni smo za svoje zdravje
in zelenjave z zavezanimi očmi in reševanju sadno-zelenjavne
križanke so učenci aktivno spoznavali pomen sezonskega uživanja
sadja in zelenjave.
Učenci so tako z zanimanjem, na humoren in zabaven način
osvojili znanja in veščine o zdravem življenjskem slogu.

Ena od delavnic

15. 11. 2019 je na naši šoli za učence od prvega do devetega razreda
potekal naravoslovni dan z naslovom ODGOVORNI SMO ZA
SVOJE ZDRAVJE.
V okviru projekta Zdrava šola smo si učitelji v sodelovanju z
go. pedagoginjo zastavili cilj, da za učence na ta dan pripravimo
delavnice na temo gibanja, zdrave prehrane in promocije
duševnega zdravja.
Učenci so dan začeli s slovenskim tradicionalnim zajtrkom. Tako
okrepčani so aktivno nadaljevali z aktivnostmi v delavnicah, kjer
so spoznavali, kako utrjevati samopodobo in samospoštovanje,
se urili v učinkovitem poslušanju in odzivanju, se naučili
prepoznavati, izražati in sprejemati čustva, reševati konfliktne
situacije in biti odgovorni za svoja ravnanja. Pri dejavnostih so
sodelovali vsi učitelji in učenci šole. V vsakem razredu smo izvedli
različne dejavnosti, primerne starosti in razvojnim značilnostim
otrok. Premore med posameznimi delavnicami smo zapolnili z
dejavnostmi aktivnega gibanja, ki jih je pripravila učiteljica Greta
Simončič. Igranje odbojke in igre med dvema je učence sprostilo in
zabavalo. Delavnico o prehrani sta pripravili učiteljici Lidija Čepin
in Manica Kolar. Ob interaktivnem kvizu, igri okušanja sadja

Nekaj vtisov učencev:
»Bilo je zanimivo, saj se ne pogovarjamo pogosto o takih temah.«
»Delavnice so mi bile zelo všeč. Bile so zabavne in zanimive.«
»Danes je bil odličen dan. Upam, da ga bomo še ponovili.«
»Učitelji so se zelo potrudili in od predstavljenega bom odnesel
veliko znanja.«
»Rada bi pohvalila vse učitelje, ker so tako dobro organizirali
delavnice.«
»Pohvala. Ta dan mi je bil zelo všeč in upam, da se bo ponovil.«
»Na ta dan smo bili vsi veseli, zato mi je bil všeč.«
»Zanimivo je bilo odgovarjati na vprašanja s pomočjo tablic.«
»Super je bilo tudi zato, ker sem lahko pomagala učiteljici voditi
delavnico.«
»V telovadnici je bilo super, predvsem ker smo se družili in igrali.
Naslednje leto si želim istih delavnic.«
»Dan je bil odličen. Začel se je z lepim govorom učiteljice,
nadaljeval z zajtrkom ter končal z odličnimi delavnicami.«
»Popestritev naravoslovnega dne z igro v telovadnici nam je
bil vsem zelo všeč, saj se vsi radi gibamo, družimo, smejemo in
zabavamo, kar zelo pozitivno vpliva na nas.«
»Na delavnici o poznavanju sezonskega sadja in zelenjave mi je
bilo zelo všeč. Še posebej, ko smo okušali hrano z zavezanimi očmi.
Bilo je poučno in sproščujoče.«
Ta dan je bil odlična priložnost za krepitev medsebojnih odnosov,
sodelovanja, spoznavanja drug drugega in učenja različnih veščin,
ki bodo tako učencem kot učiteljem koristile v življenju.
Zapisala vodja projekta Zdrava šola:
dr. Katja Valenčak

Predstavitev poklica vzgojiteljice
V okviru letošnjega otroškega parlamenta, ki deluje pod
naslovom Moja poklicna prihodnost, smo skupaj z učenci
oblikovali tudi seznam poklicev, ki bi jih oni še želeli spoznati.
Prvi poklic, ki so ga učenci izbrali, je bil poklic vzgojiteljice.
Tako nas je v petek, 8. 11. 2019, obiskala gospa Simona Jazbec.
Učencem je na kratko predstavila, kaj vse delajo vzgojiteljice,
nato pa zavrtela posnetke, kjer so učenci tudi videli, kako
potekajo dejavnosti v vrtcu in kaj vse delajo vzgojiteljice.
Ob koncu pa so besedo dobili tudi učenci, ki so jo lahko vprašali,
kar jih je zanimalo.
Učencem je bil obisk všeč, zato se gospe Simoni zahvaljujem, da
se je odzvala vabilu in nam predstavila delo vzgojiteljice.
								
Mentorica OP: Maja Garbas Učenci so z zanimanjem prisluhnili
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Jabolčni drevored za zaključek praznika
Letošnji 20. oktober je tisti datum, ko se je uradno zaključil letošnji jubilejni, 20. Praznik kozjanskega jabolka. Letošnje praznično dogajanje se je dogajalo ves mesec, od 20. septembra do minule nedelje, 20. oktobra.
Jubilejni Praznik kozjanskega jabolka se je začel z obiranjem jabolk v kolekcijskem sadovnjaku na Čerčkovi
domačiji, ko so jabolka, letos žal redka, obirali šolarji
parkovnih šol, prireditev pa se je zaključila z zasaditvijo jabolčnega drevoreda, kjer od nedelje naprej raste
20 novih jablan, carjevičev, ki bodo v opomin in spomin na odlično izpeljan 20. Praznik kozjanskega jabolka.
Če bi v nedeljo pogledali na termometer, bi verjetno le s težavo
verjeli, da smo krepko zakorakali v drugo polovico meseca oktobra. Sonce je namreč termometer pognalo krepko preko 20 stopinj
Celzija. Prekrasna sončna kulisa je v Podsredo natanko mesec dni
po odprtju Praznika kozjanskega jabolka privabila mnoge, ki so
se udeležili sklepnega dogodka enomesečnega praznovanja v čast
jabolku, in ne le jabolku, v čast naravi in vsemu živemu. Simboličnih dvajset sadik jablan je čakalo na zasaditev, še pred tem pa sta
zbranim, več kot petdesetim udeležencem, spregovorila direktorica
Kozjanskega parka Mojca Kunst in Adrijan Černelč. Oba sta letošnji praznik ocenila kot zelo uspešen in za nadaljevanje uspešne
jabolčne zgodbe so seveda potrebna jabolka z domačih, kozjanskih jablan. Tako so se v Kozjanskem parku odločili, da ob koncu
enomesečnega praznovanja zasadijo jabolčni drevored. Zemljo za
drevored je ob cesti na Gradišče prijazno odstopila župnija, zato
je čast zasaditve prve sadike pripadla domačemu župniku Lojzetu
Weingerlu. Sadike so nato zasadili še županja Občine Kozje Milenca Krajnc, župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan
občine Podčetrtek Peter Misja, predsednica KS Podsreda Martina
Zupan, predsednica kulturnega društva Olga Simončič, predsednik PGD Podsreda Jernej Šulc, letošnji carjevič Franc Lupšina in

Saditev dreves

domačin, najbližji carjevič Janez Bračun, ki je to postal leta 2010.
Poleg naštetih so svoje jablane posadili tudi tisti, ki bodo tradicijo in izročilo starih sort prenesli naslednjim generacijam – otroci
iz trga Podsreda. Svojo sadiko so posadili Urban, Luka, Sieben,
Casper, Maj, Anej, Jan, Martin, Timotej, Klara in Nikita, mladi Podsredčani, ki bodo vestno skrbeli za svoje jablane. Prekrasen
dogodek je združil trg Podsreda v celoto in tako, kot so blizu trške
hiše, bodo blizu rastle tudi jablane v jubilejnem jabolčnem drevoredu. Skupaj s Kozjanskim parkom in botri novega drevoreda pa je
v zraku že pričakovanje, ko bodo, v to ne dvomimo, pripravili tudi
prvo obiranje slastnih plodov jubilejnega jabolčnega drevoreda.
J. Š., foto: Kozjanski park, J. Š.

Venec velikan znova v Podsredi
Turistično društvo Podsreda je tudi letos
pripravilo in okrasilo čisto pravi adventni venec velikan. Tudi tokrat je postavljen zraven
župnišča v Podsredi. Krasijo ga smrekove veje,
velike pentlje in adventne svečke. Prva od štirih že gori in odštevanje do božiča se je tako
začelo. Adventni venec velikan je v Podsredi
postal tradicija, ki jo člani turističnega društva
skrbno negujejo že kar nekaj let. Se pa zadnja
leta tega lepega dogodka udeležuje vedno manj
krajanov, konec koncev so takšni dogodki namenjeni prav njim z željo, da bodo prazniki še
bolj čarobni. Udeležba pa nič ne stane in bi bilo
lepo videti, da se tako, kot je pred leti že bilo v
navadi, dogodkov v kraju udeležuje več ljudi.
A člani turističnega društva pravijo, da bodo
za svoj kraj še vedno radi pripravljali takšne in
drugačne dogodke, ki bogatijo utrip.
J. Š.
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Gasilstvu predani že od mladih nog
V drugi polovici meseca novembra so pri Gasilski zvezi
Šmarje pri Jelšah pripravili tradicionalno srečanje gasilskih veterank in veteranov, ki delujejo pod okriljem
štiriindvajsetih društev šmarske gasilske zveze. Tokratno srečanje je bilo organizirano v Večnamenskem centru Kozje, domačin in gostitelj pa je bilo Prostovoljno
gasilsko društvo Kozje, ki je pripravilo všečen dogodek
za več kot dvesto trideset udeležencev, v večini gasilskih veterank in veteranov.
Uvod v srečanje je minil v znamenju gasilke himne, nato je številno
množico pozdravil in nagovoril predsednik GZ Šmarje pri Jelšah,
Erih Strašek, ki je poudaril predvsem pomembnost obilice izkušenj
in modrosti, ki jih gasilski veterani prispevajo v svoja prostovoljna
gasilska društva. Poleg tega je pohvalil njihovo prizadevnost in visoko raven pripadnosti gasilstvu kot dejavnosti in v nadaljevanju
dejal: »Zato je še posebej pomembna vaša vloga, ki jo imate pri vzgoji
svojega podmladka. V mlada srca vcepljate vrednote požrtvovalnosti,
tovarištva, solidarnosti, poguma, vztrajnosti, zaupanja, nesebičnosti
…« Preden so veterani predstavili opravljeno delo v lanskem letu,
so člani dramske skupine Kozji rog pripravili kratko igro in z njo
predstavili legendo o Kozjem. Dramski igri je sledil glasbeni nastop
ljudskih godcev Slamjekov s Planine pri Sevnici. V nadaljevanju večera je opravljeno delo predstavila predsednica komisije za veterane
pri GZ Šmarje pri Jelšah, Dragica Gobec. V letu 2019 so veterani in
veteranke aktivno sodelovali na tekmovalnem področju. Tekmovalo
je enajst ekip veteranov in pet ekip veterank, pri čemer ne gre pozabiti uspeha veterank iz PGD Kozje in PGD Pristava, ki so se uvrstile
na državno tekmovanje, ki bo prihodnje leto v Celju, prav tako so
se na državno tekmovanje uvrstili starejši gasilci PGD Šmarje pri
Jelšah. Veterani so se skozi vse leto tudi udeleževali slovesnosti ob
obletnicah društev v domači zvezi, na zadnjo pot so pospremili svoje
sotovariše in se udeleževali vseh drugih dejavnosti po programu. Veteranske vrste v šmarski zvezi štejejo več kot petsto članic in članov
in so izjemno pomemben del gasilskega ustroja v vseh 24 društvih
šmarske zveze.
Veteranom so spregovorili tudi številni gostje. Kot prvi je zbrane nagovoril namestnik predsednika gostiteljskega društva PGD Kozje,
Anton Oprešnik, ki je vsem zaželel dobrodošlico v njihovi sredini, v
Kozjem, ter veteranom in veterankam položil na srce, da naj izkoristijo priložnost predvsem za druženje. Pozdrave so šmarskim veteranom prinesli tudi kolegi iz GZ Žalec, s katerimi jih veže dolgoletno

Prejemniki priznanj
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sodelovanje. V imenu Sveta veteranov pri Gasilski zvezi Slovenije je
besede zbranim namenil Alojz Tirgušek, sicer tudi častni poveljnik
GZ Šmarje pri Jelšah. Tirgušek je med drugim apeliral na vsa društva,
da prihodnje leto sestavijo ekipe starejših gasilcev in gasilk ter še bolj
množično prihajajo na tekmovanja. Ob koncu je v imenu vseh županov in županje šmarske upravne enote spregovorila domača županja
Občine Kozje Milenca Krajnc, ki je dejala: »Gasilci ste tisti, ki pletete
bogato nit med številnimi generacijami, jih povezujete in združujete in
pri tem tkete zlate niti srčnosti, humanosti, sočutja do tistih šibkih, ki
so v nesreči. Vaše generacije ste tiste, ki ste s svojimi pridnimi rokami
gradile gasilke domove, ki so mnogokrat bili in so še prostor, v katerem se je družilo, izobraževalo, srečevalo. Vaše generacije so poskrbele
za opremo in avtoparke, ki jih v lokalnih skupnostih obnavljamo in
na novo opremljamo. S tega mesta vam izražam vso zahvalo in zadovoljstvo nad vašim poslanstvom, ki ga neumorno prenašate na mlajše
generacije, in verjamem, da se za gasilstvo v naših krajih ni bati.«
Najbolj slavnostni dogodek večera je šele sledil. Najprej so podelili plakete in značke veterana, ki jih je tokrat prejelo 41 veterank in
veteranov. Prejemniki značke in plakete veterana so naslednji: Jože
Geršak, Marjan Ljubek, Marjan Uršič (PGD Bistrica ob Sotli),
Franc Ivanc, Franc Štukelj, Dominik Žučko (PGD Buče), Vladislav
Cvetko, Marjan Drofenik, Matevž Drofenik, Marjan Šelekar, Roman Šelekar, Vincenc Šelekar, Romana Ulčnik (PGD Imeno), Franc
Ogrizek (PGD Kostrivnica), Darko Čebular (PGD Kozje), Peter
Kotnik, Irena Zidar (PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje), Branko Cvetič, Danijel Cvetič, Vera Humski, Marjan Humski, Jožef Jesih, Jože
Lipošek (PGD Podčetrtek), Joško Osojnik, Jožica Pečovnik, Anton
Planinc, Anton Planinc, Olga Simončič, Martin Šmalčič, Marija
Šulc (PGD Podsreda), Stanko Dervarič, Mirica Hostnik, Anica Kovačič, Jože Vajdič (PGD Polje-Sedlarjevo), Vladislav Županec (PGD
Pristava pri Mestinju), Amon Martin, Aplenc Ivan, Pajk Klotilda
(PGD Sela-Verače-Virštanj), Marjan Klenovšek (PGD Šmarje pri
Jelšah), Ljubica Bele, Stanko Drame (PGD Zibika).
Ob koncu je poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah Bogdan Krumpak še
postrojil zbrane za slavnostno predajo veteranskega praporja. V preteklem letu so za prapor skrbeli in ga hranili v PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje, sedaj pa bodo to častno dolžnost do naslednjega srečanja
opravljali v PGD Mestinje. Uradni del srečanja je bil tako zaključen,
druženje veterank in veteranov pa je trajalo še dolgo v večer, ker gasilci radi svoj prosti čas preživljajo v družbi istomislečih, v družbi
gasilskih tovarišev in tovarišic.
Jernej Šulc
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Druženje starejših v Lesičnem
Na zadnjo nedeljo v mesecu novembru so prostovoljci
Krajevne organizacije Rdečega Križa Lesično organizirali tradicionalno srečanje starejših. Osnovnošolci so
pripravili kulturni program, pozdravili so jih številni
visoki gostje, prav tako je zapela harmonika
Kot že mnogo leta do sedaj so prostovoljci KORK-a Lesično pripravili prijetno popoldne za starejše krajane Lesičnega. Uvodoma
sta jih s harmoniko in kitaro pozdravila Aljaž in Gašper. Nato je
vsem zbranim dobrodošlico izrekla predsednica Marta Bostner in
se zahvalila, da so se udeležili srečanja. Sledila je beseda gostov.
Prva med njimi jih je v imenu občine, občinskega sveta, občinske
uprave in v svojem imenu pozdravila županja Občine Kozje, Milenca Krajnc. »Spoštovani gospe in gospodje, spoštovana predsednica KORK Lesično, gospa Marta Bostner, spoštovane predstavnice in
predstavniki krajevnih organizacij, predvsem en lep pozdrav predsedniku Območnega združenja Rdečega Križa, predsedniku krajevne skupnosti, mentorici, z nami je danes tudi gospa ravnateljica OŠ
Lesično skupaj z najmlajšimi predstavniki. Najprej iskrena hvala za
povabilo na vaše že tradicionalno srečanje. Moram vam reči, da se
z velikim veseljem odzovem, kajti v vaši sredi je vedno prijazno in
toplo ne samo zaradi tega, ker ste zbrani v taki obliki, ampak zaradi
tega, ker tukaj veje neka posebna energija. Mnogokrat sem že dejala, da ste vi generacija, ki je znala živeti svoje življenje. V Kozjem
smo nedavno tudi sedeli skupaj v taki sredi. In ko sem prejela vabilo
KORK Kozje, je na njem pisala lepa misel: 'Ni važno, kako dolgo
je življenje, je pomembno, koliko je življenja v njem.' In še kako to
drži. Namreč včasih imam občutek, da si ne znamo vzeti časa drug
za drugega, včasih se zdijo stvari tako samoumevne in samo hitimo
drug mimo drugega in si ne znamo vzeti časa. Seveda pa ste vi ravno
te generacije, ki ste gradile našo skupno sedanjost pa tudi prihodnost.
In na vse to, kar ste ustvarili, se na vas obračam kot hvaležna lokalna
skupnost, namreč naredili ste trdne temelje.« Na koncu je županja
vsem zbranim zaželela, naj se imajo lepo, in se zahvalila vsem prostovoljkam in prostovoljcem za vso njihovo delo. Pozdravom se je
pridružil tudi predsednik OZRK Šmarje pri Jelšah, Vladimir Ka-

Kulturni program so otvorile plesalke

menšek, ki je dejal: »Lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu
Območnega združenja Rdečega Križa Šmarje pri Jelšah. Prav lep
pozdrav vsem vam tukaj. Vesel sem, da ste se zbrali v takšnem številu, saj je ta dan namenjen vam, da se družite, nam pa je prioriteta,
da vam popestrimo ta dan, jesen življenja, saj vemo, da čas hitro
beži in starejša leta prihajajo, otroci odidejo v službe, vnuki pa v šole
in se velikokrat zgodi, da ste doma sami. Zato vam želimo popestriti
ta dan, kolikor je to v naši moči. In na tem mestu bi se rad zahvalil
vsem prisotnim, predvsem prostovoljcem in predsednici gospe Marti,
da se trudijo in da so organizirali to srečanje.« Zbrane je pozdravil tudi predsednik KS Lesično, Franc Plahuta, in jih opomnil, da
se bližajo božični prazniki. Zato jim je zaželel lepe priprave na te
praznike, da bi jih preživeli v krogu svojih družin, prav tako jim je
zaželel obilo zdravja in prijetno druženje še naprej. V imenu sosednjih krajevnih organizacij Rdečega Križa je zbrane pozdravila
predsednica KORK Podsreda, Olga Simončič. Vesela je bila, da se
jih je zbralo tako lepo število, in jim zaželela, da bi se imeli lepo.
Nato je sledil kulturni program, ki so ga pod mentorstvom učiteljice Urške Drobne pripravili osnovnošolci. Druženje se je nato
nadaljevalo ob hrani gostišča Banovina, dobri kapljici in zvokih
harmonike in kitare Aljaža in Gašperja.
Vesna Žlender

V december z glasbeno šolo MJUZ

Matej je pri nastopu pomagal svojim učencem

Kozjanci niso le ljudje dobrih delovnih navad, ki so venomer pripravljeni pomagati sočloveku. Kozjanci so tudi ljudje mnogih talentov in en izmed takšnih talentov je prav gotovo tudi glasba. Matej
Jagrič je v glasbenih krogih dobro poznano ime, svojo ljubezen
do glasbe in znanje pa širi tudi med mlade v svoji glasbeni šoli
MJUZ. Kaj so se naučili in kako dobro obvladajo oder pa so učenci
glasbene šole MJUZ pokazali pretekli teden na koncertu, ki so ga
pripravili v Večnamenski dvorani Kozje. Tako ni manjkalo petja,
igranja na razne inštrumente in seveda zabave, ki je bila v večini obarvana v melodije veselega decembra. Predstavili so se tako
najmlajši, ki so ob spremljavi glasbenega učitelja Mateja pokazali,
da je glasbena prihodnost na Kozjanskem še kako svetla, kot tudi
malo starejši in bolj izkušeni učenci glasbene pole MJUZ. Prav vsi
pa so bili nagrajeni z bučnimi aplavzi lepo napolnjene dvorane v
Večnamenskem centru Kozje.
OKo
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V opomin in spomin
Prvi november je dan, ko se naše misli usmerijo k tistim, ki so za večno
odšli. Za večno so odšli tudi tisti, ki so življenje dali za boljšo in predvsem
svobodno prihodnost, prihodnost, ki je postala naša sedanjost in je nam
tako samoumevna kot jutrišnji vzhod sonca. Pa je res tako, ali je naša sedanjost res tako samoumevna? Da je tako, so zaslužni predvsem tisti, ki so
pred več kot 75 leti dali svoje življenje v boju z okupatorjem, tisti, ki so dali
svoje življenje, da mi danes govorimo slovenski jezik na slovenski zemlji. In prav je, da se pred prvim novembrom povsod spomnimo teh naših
prednikov, se jim poklonimo in jih trdno zasidramo v spomin in za opomin, da naj se vojne grozote nikoli več ne ponovijo na naši zemlji. Tako
so se pretekli teden junakov preteklosti in tvorcev samostojne sedanjosti spomnili v občini Kozje, ko so s prižigom sveč, polaganjem cvetja in s
kulturnim programom poskrbeli, da njihove žrtve ne bodo šle v pozabo,
temveč da bodo s spomenikov tiho bdele in opozarjale na težko, z vojno in
grozo prežeto zgodovino boja za samostojno življenje.

V parku v Kozjem so nastopili tamkajšnji
osnovnošolci

Tako kot je v občini Kozje v navadi, so se
spominske komemoracije odvijale na treh
lokacijah: najprej pri spomeniku v Lesičnem, v Parku spomina v Kozjem in pri spomeniku v Podsredi, ki je posvečen padlim

borcem druge čete Kozjanskega bataljona.
Člani veteranskih in borčevskih organizacij
ter vsi, ki ohranjajo spomin na padle prednike, so se najprej zbrali v Lesičnem, kjer so
kulturni program pripravili osnovnošolci
bližnje OŠ Lesično. Tudi tokrat so tamkajšnji osnovnošolci pripravili bogat kulturni
program. S prepletanjem pesmi, z recitacijami in z igranjem na instrumente so se
poklonili svojim prednikom, prednikom,
ki so zaslužni, da se v šolskih klopeh danes
lahko izobražujejo v slovenskem jeziku, da
brez strahu prebirajo slovenske avtorje in se
učijo o bogati in pestri zgodovini Slovenije
in slovenskega naroda. Zbranim v Lesičnem je spregovoril tudi podžupan Občine
Kozje Filip Volaušek, ki je v svojem govoru
izpostavil grozote, ki jih naredi vojna in jih
počne še danes, niti ne tako daleč od nas, ko
marsikateri prebivalec nam ljubega planeta
Zemlja še vedno živi v strahu za svoje živ-

Nastop učencev OŠ Lesično

ljenje. Volaušek je zaželel predvsem to, da
bi te, ki imajo moč političnega in vojaškega odločanja, srečala zdrava pamet in da bi
prekinili z nesmiselnimi vojnami. Prav tako
se je župan zahvalil osnovnošolcem za lepo
pripravljen program ob spominu na padle
v vojni. Nato so predstavniki šole kot predstavniki vseh borčevskih in veteranskih organizacij v spomin na padle položili vence
in prižgali sveče. Z odhodom praporščakov
je bila komemoracija v Lesičnem zaključena, padlim pa so se nato poklonili tudi v
Kozjem. V tamkajšnjem Parku spomina so
prav tako bogat kulturni program pripravili
šolarji, tokrat osnovnošolci OŠ Kozje, ki so
v spomin na težke vojne čase recitirali odlomke pesmi, ki opisujejo tisti čas, manjkala pa ni niti pesem. Tako kot v Lesičnem je
tudi v Kozjem besede v spomin in v opomin
zbranim namenil podžupan Občine Kozje
Filip Volaušek. S polaganjem cvetja in s prižigom sveč so tudi v Kozjem počastili padle.
Delegacija se je nato ob zaključku dopoldneva padlim poklonila še pri spomeniku v
Podsredi. In kljub temu da so minila že desetletja od časa, ko je vojna vihra vzela pogumne in zavedene ljudi tistega časa, bodo
ti ostali v spominu sleherniku, ki se zaveda
pomena njihove žrtve za današnjo svetlo in
samostojno sedanjost.
J. Š.

Tradicionalni obisk mladih iz Leo
kluba Rogaška Slatina
Malo hišo za soc. ogrožene otroke na Pilštanju so 30. novembra obiskali mladi iz Leo
kluba Rogaška Slatina. Že vrsto let nam priskočijo na pomoč pri raznih nujnih opravilih. Letos so nam pomagali pri demontaži
in montaži postelje. Organizirali so prevoz
za štedilnik, ki so ga donirale trgovine Jager. Pomagali so nam odpeljati kosovni
material na Dinos. Vsako leto potrebujemo
kakšno pomoč, na primer pri spravilu drv,
beljenju ali karkoli nujno potrebnega. Mladi iz Leo kluba Rogaška Slatina so nam pri
tem v veliko pomoč! Druženje in organizacija dela na Mali hiši Pilštanj je vzor tudi
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našim otrokom iz Male hiše, saj jim mladi
iz Leo kluba dajejo odličen vzor. Na Mali
hiši se že 15. leto izvaja brezplačen družinski program, ki se ga udeležijo soc. ogroženi otroci, otroci, ki imajo probleme, otroci
iz zavodov, ki nimajo med vikendom kam
oditi, ali nekaj dnevna namestitev staršev z
otroki. Brezplačna namestitev otrok je čez
celo leto, počitnicami, vikendi in prazniki.
V decembru nas obiščejo tudi iz družinskega podjetja trgovin Jager, da se prepričajo,
če štedilnik, ki so ga donirali, dobro peče.
V decembru bo dosti druženj, obiskov in
raznih prireditev v drugih krajih, ki se jih

bomo z otroki udeležili. Na Mali hiši bo decembra dišalo po piškotih, poticah in cimetovem čaju.
Vsem donatorjem ob tej priliki ena velika
srčna hvala v imenu otrok, saj brez vas program družinskega tipa ne bi zmogel delovati.
Lepo pozdravljeni,
Ada Požeg, predsednica društva

IZ NAŠIH KRAJEV

Miklavž prišel kar s kočijo
Dobri mož Miklavž je obiskal tudi pridne otroke v Kozjem, kjer so
ga pričakali v četrtek zvečer. Otroci so se najprej z lučkami skupaj
s starši podali na sprehod od gasilskega doma do trga Kozje, kjer
jih je pričakalo prvo presenečenje, gledališka predstava družinskega gledališča Kolenc, ki je govorila o porednem parkeljnu in
angelčku. Otroci pa tudi malo starejši so z zanimanjem prisluhnili predstavi in na koncu skupaj priklicali Miklavža. Letos pa je
Miklavž prišel slovesno, s konji in kočijo so ga v trg pripeljali člani
konjenice Virštanj Obsotelje. Otroci so se skupaj z Miklavžem
nato prestavili v bližnjo farno cerkev, kjer je prav vsak mali junak
dobil svoje darilo, ki so jih skupaj z Miklavžem razdeljevali člani
turističnega društva in domači župnik Niko Marovt. Domači župnik je vse prisotne tudi nagovoril, prav tako pa sta besede zbranim namenili predsednica TD Kozje Mojca Valenčak in županja
Milenca Krajnc. Miklavževanje v Kozjem je tako ponovno odlično
uspelo za kar gre zahvala organizatorjem, domačemu TD Kozje,

Miklavž se je pripeljal s kočijo

ki je darila pripravilo ob pomoči župnije Kozje in Kluba mladih
Kozje, seveda pa so s konji in kočijo svoj kamenček v mozaik dodali tudi člani Konjenice Virštanj Obsotelje.
J. Š., foto: Mojca Valenčak

Več kot 50 otrok pričakalo Miklavža
Prvi izmed dobrih mož v veselem decembru je Miklavž.
V Podsredi, kjer že tradicionalno pripravljajo Miklavževanje, se je tokrat zbralo nekaj več kot petdeset otrok,
ki so z nestrpnostjo pričakovali prvega dobrega moža,
ki je obdaril prav vsakega malega korenjaka, seveda pa
niso manjkali niti parkeljni, ki so igrivo poskakovali
med otroki.
Najprej je otroke in njihove starše v farni cerkvi pozdravila predsednica Turističnega društva Podsreda Ida Simončič, ki je povedala,
da je Miklavž že čisto blizu in povprašala otroke, če so bili kaj pridni
skozi leto. Otrokom in staršem pa je spregovorila tudi predsednica krajevne skupnosti Podsreda Martina Zupan in domači župnik
Lojze Weingerl. Še preden pa je prvi decembrski dobri mož prišel
med najmlajše pa so s prijetno igrico program popestrili animatorji iz Oratorija, ki sedaj že kar nekaj let redno obiščejo Podsredo
v času Miklavževanja. A otroci so z zanimanjem pogledovali proti
vratom, kjer se je kmalu prikazal Miklavž v spremstvu angelov in

Miklavž s svojim spremstvom

seveda tudi parkeljnov. Dobri mož je tako darila podaril več kot 50
otrokom, nagradil pa je tudi predsednico KS in domačega župnika.
Po Miklavževanju sta starše in otroke pred cerkvijo pričakala topel
čaj in kuhano vino, manjkalo pa ni niti sladkih dobrot za pod zob.
(J. Š.)

Miklavž obiskal pridne otroke v Zagorju

Pred Miklavžem je otroke zabaval čarodej

Na prvo decembrsko nedeljo je Sveti Miklavž obiskoval vse pridne
otroke v Zagorju. Najprej je vse zbrane z čarovnijo zabaval Čarodej Andrej, ki je pokazal marsikateri trik, da so se še starši in stari
starši spraševali kako mu je uspelo. Na odru se mu je pridružilo
tudi nekaj otrok, ki so mu pri čarovnijah pomagali, za nagrado pa
dobili balone v različnih oblikah. Nato pa so otroci skupaj s čarodejem priklicali Miklavža. Ta jim je povedal, da ker so mu lansko
leto obljubili, da bodo vse leto pridni, s sabo ni pripeljal parkeljnov.
Miklavž je otroke pozdravil, se z njimi rokoval, najmlajši pa so podelili z njim tudi kakšno petko. Nato je vse otroke obdaril in jim
obljubil, če bodo seveda pridni in ubogali starše, se zopet vrne naslednje leto. Na koncu pa so se lahko otroci tudi slikali z Miklavžem.
V.Ž.
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V Kozjem so se tradicionalno družili starejši
Konec oktobra je Krajevna organizacija Rdečega križa
Kozje pripravila tradicionalno druženje starejših in invalidnih krajanov. Srečanje je letos potekalo v dvorani
Večnamenskega centra Kozje, kjer se je zbralo nekaj
več kot 50 starejših, ki so prisluhnili gostom in kulturnemu programu.
Da se starejši in invalidni družijo, je zelo pomemben vidik družbenega življenja. Ljudje, ki so na starost večinoma ostali sami doma,
potrebujejo družbo, pogovor in interakcijo z drugimi. Pomemben
delež k temu v občini Kozje prispeva Krajevna organizacija Rdečega križa Kozje, katere prostovoljci ne le da pripravijo tradicionalno
srečanje, ampak tudi skozi vse leto skrbijo za starejše, jih obiskujejo, jim delajo družbo in jim dajo vedeti, da so zelo pomemben del
prebivalstva v občini Kozje.
Letošnje srečanje se je začelo s kulturnim programom, ki so ga
pripravili učenci OŠ Kozje. Zbranim so spregovorili tudi gostje.
Prva je spregovorila predsednica KORK-a Marija Klavžar, ki je
prav vsem udeležencem srečanja zaželela dobro počutje v Kozjem
in dejala, da si v prihodnje želi še številnejšega obiska na tovrstnih
srečanjih, ki jih KORK primarno pripravlja prav za to ciljno skupino. Besedam predsednice se je pridružil tudi Vladimir Kamenšek, ki predseduje Območnemu združenju Rdečega križa Šmarje
pri Jelšah. Tudi on je starejše pozval, da se srečanj bolj množično

Zbrani so prisluhnili učencem OŠ Kozje

udeležujejo. Spregovorila je tudi županja Občine Kozje, Milenca
Krajnc. Predstavila je številne projekte, ki so v občini trenutno v
fazi izvajanja, in izpostavila, na kak način se občina trudi olajšati
življenje starejših občanov. Druženje se je nato nadaljevalo ob kosilu, za vse so pripravili bogat srečelov, manjkala ni niti harmonika,
ki jo je spretno vihtel harmonikar Gašper. Ob tej priložnosti se pri
KORK Kozje zahvaljujejo prav vsem, ki so pomagali pri izvedbi
srečanja in pripravi srečelova, hkrati pa obljubljajo, da se bodo tudi
v bodoče trudili z organizacijo srečanja starejših.
J. Š., foto: KORK Kozje

Miklavževanje v Zdravstvenem
domu Šmarje pri Jelšah
Leto gre proti koncu in ozračje je polno prazničnega pričakovanja. Prišel
je mesec december, ki ga mnogi poimenujejo najboljši mesec v letu, mesec
obdarovanj, čarobni mesec ali mesec darežljivosti. Naj zima še tako stiska
zobe, mesec december prinaša toplino, ki nas ponese v obdobje brezskrbnega otroštva, saj smo prav takrat nestrpno pričakovali prihod dobrih decembrskih mož.
V nedeljo, 8. 12., zjutraj je ZD Šmarje pri
Jelšah oziroma naše otroke, otroke zaposlenih obiskal prvi dobri mož, sveti Miklavž v
Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah.
Jutro se je začelo s pozdravom gospe direktorice Jasne Žerak, ki je nagovorila otroke
in njihove starše. Nato nam je pravljičarka
gospa Gusta Grobin pripovedovala pravljico Potičke za vse, ki je bila zelo poučna.

Program je povezovala Aleksandra Jelača,
razvajali pa so nas tudi nežni zvoki citer
Maje in Neže Drame.
V veselem pričakovanju prihoda svetega Miklavža je sledila igra. Zaposleni smo
se odločili, da otroke presenetimo in igro
pripravimo sami.
V igro smo vložili veliko truda in pozitive
energije. Za nas je bila to ena velika čudovita izkušnja, ki je razveselila otroke, nasmejala naše sodelavce in utrdila vezi med
nami. Med samo pripravo smo se zelo zabavali in smehu ni bilo nikoli konca. Poželi
smo tudi zelo veliko pohval, tako, da smo se
odločili, da se bomo tudi drugo leto potrudili in pripravili kaj zabavnega in smešnega.
Kajti dobro vzdušje v zavodu in povezovanje med sodelavci je ključnega pomena.

Nastop zaposlenih v ZD

Uprizorili smo igro Vila Malina, Svetlane
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Makarovič, saj je primerna času in govori
o tem, da se med sabo ne smemo kregati
zaradi igrač ali sladkarij in da moramo biti
prijazni in strpni drug do drugega. Ker je
gospa Svetlana Makarovič velika ljubiteljica živali, bomo v ta namen donirali hrano
za male muce, ki živijo v zavetišču za male
živali.
Želeli bi se zahvaliti Aleksandri Jelača, Katji
Vide, Darji Grejan, Blažu Kregarju, Dorijanu Zabukovšku, Primožu Arzenšku in moja
malenkost, Sanji Drofenik, Velimiru Krklecu
in Mihi Cmoku za sceno in tehnično izvedbo,
Slavici Drame, Štefici Peček, Sonji Drovenik,
Zlatki Polajžer, ki nam je priskrbela kostume
in za fotografije, Petru Črnezlu in pohvala
gospe direktorici Jasni Žerak za posluh in pozitiven odziv.
Zahvala gre tudi gospe Gusti Grobin za pravljico, Društvu Ajda za sladke dobrote.
Posebna zahvala tudi za donirana darila
Perutnini Ptuj, Trgovine Jager, Vitli Krpan,
Rajmax Kozje, Domača pekarna Resnik
Kozje, Mladinska knjiga, Sanolabor, Lekarna Kozje, da smo lahko otrokom pričarali
nepozaben dan.
Na koncu igre je Miklavž razdelil darila za
otroke. Skupaj pa smo se podružili ob torti
in sladkih dobrotah.
Olja Mesec, predstavnica sindikalne enote
Šmarje pri Jelšah

KULTURA

Gojc napolnil knjižnico Kozje do zadnjega kotička
V mesecu novembru smo v Knjižnici Kozje priredili prvi čitalniški večer v sezoni 2019/20. Naši čitalniški večeri
že imajo dolgo tradicijo, pobudo zanje pa je dal žal že pokojni Marjan Marinšek. Tako že enajsto leto prirejamo
večere, katerih gostje so tudi ljudje, ki jih videvamo in slišimo na televiziji, po radiu, spremljamo v medijih. Povedati velja, da se zelo radi odzovejo našemu povabilu in tako privabijo goste od blizu in daleč.

Gojc v razgovoru z gostiteljem

Gostili smo Gojmirja Lešnjaka, znanega kot Gojca. Je slovenski
gledališki, filmski in televizijski igralec, režiser, glasbenik, pisec pesmi, voditelj, direktor, knjižničar, lesar in tabornik. Gojc je namreč
obiskoval srednjo lesarsko šolo in je navdušen oblikovalec izdelkov

iz lesa. Kljub disleksiji je postal učitelj slovenskega jezika, ki ga je
eno leto celo poučeval, diplomiral na AGRFT in pogumno zakorakal v svet besedil, ki so še vedno del njegovega vsakdana. Gojc je
prišel v naše domove z vlogo voditelja v televizijski oddaji Periskop
v letih od 1985 do 1991. Igral je v različnih filmih, kot so Ljubezen, Odpadnik, Babica gre na jug, Do konca in naprej, Oko za oko
in še bi lahko naštevali. Najbolj se ga spomnimo po nadaljevanki
Naša mala klinika in kot žiranta v oddaji Znan obraz ima svoj glas.
Videli smo ga lahko tudi v muzikalih Mamma Mia in Briljantina,
zdaj trenutno ga lahko spremljamo v muzikalu Nune, v katerem
igra mati prednico.
Na poti po Sloveniji se podaja iz kraške vasi Škofi, kjer sta si s partnerico Zvonko Makuc uredila svoj dom. Njegova mati je izvirala iz
Pilštanja, prav tako tudi teta Rozika, ki je bila knjižničarka na Pilštanju, živela pa v Lesičnem. Torej Gojc pozna naše kraje, saj jih je
v mladosti nekajkrat obiskal, in lahko rečemo, da je naše Kozjansko
tudi malo njegovo. Lahko pa tudi omenimo, da je njegova mama
26. novembra praznovala svoj 95. rojstni dan. Preživeli smo čudoviti večer, ki ga je povezoval naš dolgoletni direktor Jože Čakš.
Andreja Ferlič

MEPZ Vinea Kozje prejel srebrno priznanje
Aktivno in zagnano delovanje številnega pevskega zbora iz Kozjega
je v organizaciji JSKD zaznamovalo
prejetje srebrnega priznanja na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb Dolenjske, Bele krajine
in Posavja 9. novembra 2019 v Veliki dvorani Gradu Rajhenburg.

mi pesmimi, ki jih je strokovna žirija vzela
pod drobnogled in ocenila. MePZ Vinea
Kozje je z 73,3 točke prejel srebrno priznanje. Uspeh na tovrstnem tekmovanju
zboru veliko pomeni, saj potrjuje aktivno
in zagnano delo strokovne vodje in pevovodje Jasne Polovič ter seveda vseh pevcev
in pevk, ki ljubiteljsko vadijo in prepevajo.

Že nekaj let zapored je MePZ Vinea Kozje na območnih revijah odraslih pevskih
zborov osvojil regionalno raven. Ti dosežki
omogočajo prijave na nadaljnja tekmovanja
tovrstnega zborovskega udejstvovanja. Leta
2016 so se s tematskimi pesmimi udeležili
Sozvočja: Od Celja do Koroške. Junija letos
so prepevali na mednarodnem tekmovanju
Zlata lipa Tuhlja, kjer so osvojili srebrno
priznanje. Po letošnjem tovrstnem uspehu
na območni reviji so se odločili in se prijavili na regijsko tekmovanje odraslih
pevskih zasedb 2019 in bili sprejeti. Tekmovanja so se udeležile tudi druge priznane
vokalne skupine: Lan Metlika, Vokalnih 5 Z
Bučke ter zbori: MoPZ Kapele, MePZ Leo
Fortis Trebnje in MePZ Viva Brežice. Zbori
in vokalne skupine so se predstavili s štiri- Veselje ob osvojenem priznanju

Vsi ti uspehi jih notranje bogatijo in so motivacija za ustvarjalno delo v prihodnje. V
decembru bodo v sosednji Koprivnici obogatili praznični čas s prepevanjem v Božični
zgodbi, za leto 2020 pa se že pripravljamo
na tematski samostojni koncert na temo
vinske trte.
MePZ Vinea Kozje, Silva Kovačič
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Veronika Gradišek, pesnica in kulturnica,
ki pušča neizbrisljive sledi
Konec meseca oktobra so v Lesičnem pripravili literarni večer. Tokratni šesti zapovrstjo je bil posvečen pesnici Veroniki Gradišek iz Kozjega. Veronika Gradišek
je v kozjanski občini in tudi širše dobro poznana kulturnica, brez katere ne mine kulturno obarvana prireditev. Svoje ideje, znanje, predvsem pa voljo, zanos
in ljubezen do tovrstnega ustvarjanja vnaša v mnoge
dogodke, poleg tega pa svoje misli z veseljem prelije
tudi na papir. Tako sta izpod njenih rok nastali že dve
pesniški zbirki, Trepetlika in Robinija, ki slehernemu
bralcu dokažeta in pokažeta mojstrstvo besede, ki jo
avtorica premore. O vsem tem in seveda še mnogih
drugih stvareh je tekla beseda na literarnem večeru, ki
ga je v obliki pogovora vodila predsednica KD Lesično-Pilštanj Nives Kostevc Arzenšek.

Robinija, tako prva kot tudi druga zbirka pesmi bralcu ponujata
v sklopih, avtorica pa v njih mojstrsko ubesedi svoje doživljanje
sebe, sveta in življenja. Skozi odlično in dovršeno metaforiko se
besede željni bralci lahko naužijejo lepot pisane besede. Niso pa le
pesmi in dela v obeh pesniških zbirkah tisti, ki zaznamujejo delo
Veronike Gradišek. To je le del tega, kar je ustvarila, v svoj ustvarjalni mozaik pa nenehno dodaja nove in nove kamenčke kulturnega udejstvovanja. Med drugim je vodja dramske skupine Kozji
rog, ki zadnja leta na oder postavlja odlične prigode kozjanskega zmaja in kozice, svojo pevsko nadarjenost neguje v Mešanem
pevskem zboru Vinea, aktivno sodeluje in soorganizira številne
literarne večere od Dobja prek Kozjega do Podsrede. Na njeni bogati kulturniški poti so se med drugim dogodile številne anekdote,
ki jih je z veseljem delila tudi z občinstvom v Lesičnem. Nekoč je
med predstavitvijo v Dobju, od tam namreč izvira, bila navdušena.
Zima je namreč tistega dne natrosila veliko količino snega, ljudje
pa so kljub temu prišli, nekateri peš, spet drugi z verigami na avtomobilih. Rada se spominja tudi nastopa na gradu Podsreda, ki je
bil zapakiran v obliko literarno-plesnega performansa. Uradni del
literarnega večera je bil tako sklenjen, druženje pa se je nadaljevalo
ob sproščenem klepetu, izmenjavi zgodb in številnih stiskih rok.
(J. Š.)

Avtorica je spregovorila o svojih pesmih

Uvod v večer kulture je minil v znamenju glasbe: na citre sta zaigrali Nika Senica in Ana Ploštajner, osmošolki OŠ Lesično. Beseda je
nato pripadla predsednici domačega Kulturnega društva Lesično-Pilštanj, Nives Kostevc Arzenšek, ki je uvodoma predstavila avtorico in gostjo večera, Veroniko Gradišek. Zbrani, polna učilnica
se jih je nabrala, so prisluhnili življenjepisu pesnice in nekaterim
njenim delom, ki so zbrana v dveh pesniških zbirkah. Trepetlika in

Nastop citrark z OŠ Lesično

O VERONIKI GRADIŠEK
Rojena je bila v letu, v katerem so Bahami postali neodvisna država in v katerem je bil opravljen prvi klic z mobilnim telefonom.
Otroštvo je preživela v Dobju pri Planini, v krasnem hribovitem kraju, ki je sedaj sedma najmanjša občina v Sloveniji. Po končani
jezikovni gimnaziji v Celju se je na Univerzi v Mariboru izobrazila za učiteljski poklic, ki si ga je vedno želela opravljati, in ga od takrat tudi z veseljem opravlja. Ljubezen jo je tik pred koncem tisočletja pripeljala v Kozje, kjer si je z možem ustvarila družino, kar ji je
dalo še eno čudovito vlogo, ki si jo je vedno želela – biti mama. Poezijo je začela objavljati že v osnovni šoli, ko je od lokalne banke
za drugouvrščeno pesem na razpisu prejela svoj prvi pesniško zasluženi denar. V študijskem času je obiskovala literarne delavnice
pri mentorju Marjanu Pungartniku, objavljala pesmi v študentskih in neštudentskih literarnih publikacijah in pripravila svoj prvi
literarni večer z veliko sodobnega plesa in s prijatelji pa brez sveč in literarnih kritikov. Objavljala je v Mentorju, Locutiu, Cimetu,
različnih zbornikih. Dvakrat je bila med nagrajenimi finalisti na republiški ravni – na Festivalu mlade literature Urška, letos pa finalistka natečaja za najboljšo družbenokritično pesem na natečaju za mentorjev feferon ter zmagovalka občinstva na pesniškem
turnirju Založbe Pivec v Mariboru. Izdala je dve zbirki pesmi (Trepetlika in Robinija) pri Literarnem društvu Šentjur – najbolj srčnem literarnem društvu v voglajnsko-sotelski Sloveniji – in neizmerno uživala v literarnih performansih, s katerimi je svoje pesmi
delila med svojo pisano publiko. Hvaležna za objeme in odprtost ter ujeta v zaklade besed in njihovih čarnih moči pesni naprej.
V domačem kraju je vključena v vrsto kulturnih dejavnosti. Ker čuti veselje ob tem, ko gre živa beseda med ljudi, obiskuje, soustvarja in tudi vodi literarne večere, v zadnjem času pa jo izpolnjujeta tudi pisanje dramskih besedil in vodenje dramske skupine.
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»Srebrna« cvetoča drnula
V petek 6. decembra so člani Kulturnega društva Lesično – Pilštanj organizirali jubilejno prireditev Pod cvetočo
drnulo. Namreč kar petindvajseto zapovrstjo. Letošnja tematika je opevala staro šego – Miklavževanje, saj je prireditev potekala ravno na 6. december. Na odru so se predstavili pevci in glasbeniki, ki so na drnuli že nastopili,
nekateri iz med njih pa so se na tem odru predstavili prvič.
Uvodoma je zbrane pozdravil Miklavž s sabo pa pripeljal tudi parkeljna, ki je že kar na začetku Miklavžu hotel ukrasti koš z darili.
Nato je občinstvo pozdravila tudi predsednica kulturnega društva
Nives Kostevc Arzenšek, ki je tudi povezovala program, hkrati pa
povedala veliko zanimivih pripovedk o tej stari šegi. Kot prvi so
nastopili osnovnošolci OŠ Lesično. Nastopili so četrto in petošolci, katerih starši ali pa stari starši so člani KD Lesično – Pilštanj
in so na različne načine vpeti v njihovo delo. Najprej sta Leja in
Tina prebrali pismo, ki sta ga napisali Miklavžu, nato pa so zapeli pesmici o Miklavžu in parkeljnih. Na sintetizatorju pa je pevce
spremljala devetošolka Nika Potočnik. Dan danes veliko otrok igra
različne instrumente, najbolj pa je popularna frajtonarica. Da so
mojstri te lahko tako fantje kot dekleta sta dokazala Tadej Perc
in Nika Ivič, ki sta suvereno zaigrala vsak v svoji točki. Naslednji nastopajoči so bili Ljudski pevci iz Bistrice ob Sotli, ki pravijo da je pesem nepogrešljivi del življenja in da je človekova večna
popotnica. Zapeli pa so pesmi Sneg odel je vso dolino in Velika
se zvezda prikazala je. Prvič so se na odru predstavili Kozjanski
fantje, katere družijo sorodstvene in prijateljske vezi, saj skupino
sestavljajo trije bratje ter oče in sin. Ob spremljavi harmonike so
zapeli dve Slakovi pesmi Božična noč in Domači vasici. Da ima
OŠ Lesično glasbeno nadarjene učence so dokazale citrarke in pa
šolski ansambel. Citrarke Nika Senica, Ana Ploštajner, Teja Planko in Maja Reberšak so zaigrale pesem Braneta Klavžarja Zaradi
pesmi. Nato pa sta se Maji pridružila še Nika Potočnik s kitaro in
Jure Kozmus s klarinetom. Zaigrali pa so snežni valček. Nepogrešljivi na vsaki prireditvi Pod cvetočo drnulo pa so zagotovo Pilštanjski gospodarji, ki so zapeli pesmi Rože je na vrtu plela in Lani
sem kupil in pa Ansambel Prijatelji pod vodstvom Ivana Gnusa,
ki vsako leto pripravi odličen venček domačih. Nato pa je besedo
dobila gospa županja Milenca Krajnc, ki je pozdravila vse zbrane:
» Spoštovane in spoštovani, ponosna skupaj z vami delim že 25 let,
večer pesmi in napevov tukaj v Lesičnem, zato mi spoštovane gospe
in gospodje, spoštovani organizatorji, vsi nastopajoči dovolite ad vas
pozdravim v imenu Občine Kozje, v imenu občinskega sveta, občinske uprave ter v svojem imenu. V teh dneh smo vstopili v praznični
čas, čas ko se naše misli selijo med naše prijatelje, med naše drage, v
krog naše družine. Seveda to je tudi čas, ko si vse pogosteje segamo v
roke in izrečemo lepe želje, misli ob praznikih. Vendarle naj ne bodo
te besede zgolj oguljena fraza ampak naj bodo iskrene in od srca.
Imejmo to srečo v krogu matične celice v krogu družine in to delimo
naprej na lokalno skupnost in na državo. In če bomo srečni, bomo
srečni v družbah, ki se bo razvijalo tudi v prihodnjem. In v tem duhu
vam želim da preživimo ta večer in ga seveda delimo skupaj med
naše najdražje. Organizatorjem pa iskrena čestitka ob jubileju in
želim vam dobro popotnico novim petindvajsetim naproti. Vse dobro.« Pozdravom se je pridružil tudi predstavnik JSKD Šmarje pri
Jelšah David Stupica: »Spoštovana županja, spoštovane obiskovalke
in obiskovalci, vesel sem, da sem danes po nekaj letih ponovno tukaj
na tej prireditvi Pod cvetočo drnulo. Na tej prireditvi sam sicer ne
sodelujem ampak s kulturnimi društvi in ostalimi društvi v Občini
sodelujemo odlično skozi vse leto. Rad bi pohvalil njihovo delo, tudi
delo osnovne šole, kjer je bilo krožkov, pevski zbori, folklorne skupine tudi odrasle skupine, kot so pevski zbor Vinea, moški pevski zbor
Kozje, odlična folklorna skupina in pa seveda Pilštanjski gospodarji,

Večer se je začel z Miklavžem

gledališka sekcija in še in še. Skratka ogromno prireditev, ki na tem
področju ustvarjajo vsi prostovoljci. Na tem mestu bi se rad zahvalil za vse dogodke v preteklem letu, želel veliko novih in da boste
uživali zraven in čestitam ob 25. letnici vaše cvetoče drnule. Vsem
vam želim v prihodnje veliko zdravja, veselja in sreče. Uživajte in
imejte se lepo.« naslednji so se na odru predstavili člani ansambla
Simpl band, ki so na odru Cvetoče drnule tudi prvič predstavili
njihovega novega trobentača. Zaigrali pa so skladbi Na sejmu in
Veselje, radost, srečo vam želimo. V svojih zapisih pa se je domačinom poklonila tudi Ivanka Uduč s Planine. Kot zadnji pa so se
predstavili člani Ansambla Luba Užmaha s skladbami Jesen, Kako
bi jo spoznal ter Čas bi zavrtel nazaj. Preden pa so se poslovili pa
je oder še enkrat prišel Miklavž s tremi zlatimi kroglami. Eno je
podaril županji, da bo pripomogla občinskemu proračunu, drugo
predstavniku JSKD Šmarje pri Jelšah, da bodo še kulturna društva
deležnega kakšnega evra, zadnjo pa je dobila povezovalka večera,
v znak zahvale, da ej prireditev tako lepo uspela. Za zaključek pa je
zazvenela skladba Na golici zadnjih dveh nastopajočih.
Vesna Žlender

Najlepša hvala
donatorjem prireditve…
Občina Kozje, KS Lesično, Solarmont Gubno, Termoglas d. o.
o. Boštanj, KEMOPLAST d. o. o. Šentjur, Jagros d. o. o., Soving
Žaromir Sotlar s. p., FTA d. o. o., Damijan Arzenšek s. p., EDIKOM d. o. o. Šentjur, Rajmaks d. o. o. Kozje, Pekarna RESNIK,
Kmetijska zadruga Šmarje z. o. o., Franc Plahuta, Vinogradništvo Amon - Kokot.
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V Kozjem ima tenis bogato zgodovino
Tenis? Če bi ta šport opisali takole na prvo žogo kot popolni nepoznavalci, bi rekli, dva igralca vsak na svoji strani s svojim loparjem, vmes mreža in ena rumena žogica, ki si jo nenehno, sem ter tja podajata in zraven spuščata
glasne zvoke. Močno bi se zmotili in temu prekrasnemu športu naredili veliko krivico. Že res, da gre v osnovi za
izmenjavo žogice čez mrežo, a ta šport vsebuje toliko dovršenih gibov, vrhunske motorike igralcev, premišljenih
udarcev, odlične psihofizične priprave in še kaj. In ko spremljamo napet dvoboj, ki ponudi nenehne izmenjave v
vodstvu, dih jemajoče poteze in reševanje nemogočih situacij, ko se na trenutek zdi, da so zakoni fizike povsem
odpovedali, imamo do tega športa spoštovanje in ga vzljubimo. Bodisi kot igralec, bodisi kot gledalec. In ta šport
so pred tremi desetletji vzljubili tudi v Kozjem, se z njim deset let ukvarjali v okviru športne sekcije pri športnem
društvu in ga ljubijo še danes, ko so že dve desetletji združeni v povsem samostojni Tenis klub Kozje. Klub s tradicijo, znanjem in željo, da se bogata zgodovina tenisa v Kozjem nadaljuje tudi v bodoče.

V torto sta zarezala predsednik in vodja teniške šole

Članice in člani Tenis kluba Kozje so se na
zadnji novemberski petek malo ustavili,
peščeno oranžno igrišče v športnem parku zamenjali za dvorano in skupaj s svojimi športnimi prijatelji ter gosti pogledali v
svojo bogato teniško zgodovino in se smelo
zazrli tudi v – to verjamemo – lepo prihodnost. Da je Tenis klub Kozje klub številnih
generacij, tako tistih malo starejših in vse
tja do najmlajših, priča že to, da so program
ob dvajsetletnici kluba družno pripravili
tako mladi kot stari. Besedne niti večera
sta pletla mlada člana, Nika in Matic, ki sta
hitro povedala, da že res, da klub praznuje
dvajset let, a tenis se v Kozjem organizirano
igra že kar trideset let. Še preden je zbrane
nagovoril predsednik kluba in gonilna sila
Roman Gradišek, je zadonela glasba. Člani
tenis kluba so namreč zelo nadarjeni, in to je
mladi Luka tudi dokazal s svojim odličnim
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igranjem na trobento. V nadaljevanju je
spregovoril predsednik kluba Roman Gradišek, ki ni skrival veselja, da so 20-letnico
kluba in izdajo monografije prišli pozdravit
županja Milenca Krajnc in vsi trije njeni
predhodniki, Dušan Andrej Kocman, Jože
Planinc in Božo Sok, seveda pa niso manjkali niti drugi gostje iz športnih krogov, teniški prijatelji iz Gorenje vasi in Brestanice
ter predstavniki drugih društev iz kraja in
širše. Gradišek se je v svojem govoru dotaknil pomembnih mejnikov v zgodovini.
V drugi polovici osemdesetih let prejšnjega
stoletja so začeli z izgradnjo teniških igrišč
v športnem parku. Po izgradnji potrebne
infrastrukture so že leta 1992 organizirali
prvo odprto prvenstvo Kozjega v tenisu, ki
ga še vedno organizirajo vsako leto, turnir
pa velja za enega najbolj tradicionalnih daleč naokrog. Leta so tekla, tenis se je redno

igral. In prišel je 6. november 1999, ko je
Tenis klub Kozje tudi uradno zaživel kot
samostojni klub. Največji uspehi kluba segajo v leti 2007 in 2008, ko so igrali v tretji
slovenski ligi, kamor so se nato vrnili še leta
2014, v letu 2015 pa je klub uspešno nastopal tudi med slovenskimi drugoligaši. Gradišek se je dotaknil tudi podmladka, ki ga v
klubu aktivno vzgajajo že od začetka, pred
poldrugim desetletjem pa je mlade tenisače
pod okriljem teniške šole Zmajko združil
Blaž Hartl, ki še vedno skrbi, da je prihodnost tenisa v Kozjem svetla in obetajoča.
Ni pa v klubu v ospredju le tenis kot šport,
veliko dajo tudi na druženje in prijateljstvo
članov med seboj. Tako se poleg druženja
na igrišču družijo tudi ob igrišču, ko skrbijo za okolico igrišča in igrišče. Pri tem je
Roman Gradišek še posebej izpostavil dva
člana; prva leta obstoja društva je glavnino
dela opravil Franci Pečnik, v zadnjem času
pa ogromno postori tudi Bojan Dobravc,
a tudi drugi člani z veseljem priskočijo na
pomoč. Pregled mnogih dejavnosti in pomembnih dogodkov v zgodovini kluba je
Gradišek zaključil z naslednjimi besedami:
»Za nami je torej zelo zanimivih in intenzivnih dvajset let društva, dobrih trideset
let igranja tenisa ter nekaj manj namiznega tenisa in badmintona v Kozjem. Vse to,
kar sem danes na kratko predstavil tukaj
in seveda še kaj več, pa lahko preberete v
monografiji Dvajset let Tenis kluba Kozje,
ki je danes ugledala luč sveta. Hvala vsem
članicam in članom, ki vestno sodelujete pri
aktivnostih društva, hvala vsem, ki ste nam
stali ob strani v minulih letih, tistim, ki ste
nas podprli pri izdaji monografije ter pripravi svečane akademije, in vsem, ki nas boste
podpirali tudi v prihodnje.«
Večer pa ni bil le v znamenju govorjenja,
manjkalo ni plesa in glasbe. Med drugim
se je predstavil Bor, ki je dvakrat zaigral
na klavir, otroci plesne šole Zmajko pa so
pokazali, da je tenis neke vrste koreografija,
ki prav lepo izpade ob glasbeni spremljavi.
A odra mladi tenisači niso izkoristili le za
to, da bi pokazali svoje plesne sposobnosti,
temveč tudi za to, da so se zahvalili svoje-
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mu trenerju in prijatelju Blažu, ki nad njihovim teniškim znanjem bdi že dolga leta
in jim ni namenil le uric usvajanja teniške
igre, temveč tudi dragoceni čas kot prijatelj
in zaupnik. S simboličnim darilom in širokim nasmehom so se mu tako zahvalili in
si zaželeli, da bi skupaj preživeli še veliko
skupnih ur. Da so se čustva malo umirila, je spet poskrbel Luka s svojo trobento,
zbranim pa so nato prikazali še en podvig
kozjanskih tenisačev. Letos so se podali na
Triglav, kjer so prvi v zgodovini opravili
trgatev in prešali grozdje. O podvigu, ki je
bil omenjen v različnih medijih, smo poročali tudi mi, kozjanskim tenisačem pa bo
prav gotovo ostal v spominu. V spominu pa
bo zbranim ostal tudi nastop članic kluba,
ki so pripravili hudomušno koreografijo, s
katero so izrazile ljubezen do tenisa, svojo ženstvenost ter skrb za dom in družino.
Teniške dame, takšno ime so si nadele, so
od zbranih izvabile bučen aplavz. Program
se je bližal h koncu, a še preden se je končalo, je tenisačem ob jubileju spregovorila
županja Milenca Krajnc, ki je Tenis klubu
Kozje čestitala ob jubileju. V svojem nagovoru se je dotaknila pomembnosti športa
in razodela, da je šport močno vpet v delovanje vsake krajevne skupnosti v občini.
Krajnčeva je izrazila prepričanje, da je Te-

Teniške dame so navdušile

nis Klub Kozje nosilec športne dejavnosti
v kraju in velik promotor občine kot take,
za kar so jim v lokalni skupnosti hvaležni,
občina pa bo še naprej podpirala njihove
dejavnosti. Tako je tudi v letu 2020 načrtovanih kar nekaj investicij v športu, ki bodo
pomagale prav vsem deležnikom v športu.
Z zvokom harmonike izpod rok Žana se je
glasbeno obarvani del programa zaključil, a
še preden so se zbrani poslovili, je spregovoril še Blaž Hartl in v imenu vseh članov
kluba izrekel zahvalo gonilni sili kluba, Ro-

manu Gradišku. Zahvalo za dolgoletno in
neutrudno delo na čelu kluba, za delo, ki
ga Roman Gradišek opravlja z žarom in v
dobro kluba. Seveda se praznuje s torto in
ta ni manjkala niti ob dvajsetletnici kluba.
Čast odrezati prvi kos je pripadla prav Romanu Gradišku in Blažu Hartlu. Uradni del
je bil tako pod streho, zbrani ljubitelji tenisa
in prijatelji kozjanskega teniškega kluba pa
so se zadržali ob pogostitvi, zdravici in ob
pogledu v monografijo, ki je nastala ob jubileju, 20-letnici Tenis kluba Kozje.
Jernej Šulc

Zaključek teniške sezone

Prvi trije v 1. ligi posameznikov

Udeleženci družinskega turnirja 2019

Teniška sezona na igriščih Teniškega kluba Kozje se je zaključila
v mesecu oktobru. V predzadnjem tednu so pod streho spravili še
dva tradicionalna turnirja. Turnirji članic TK Kozje so v klubu potekali med letoma 2006 in 2015, v minulih treh letih pa jih ni bilo.
Letos pa so se ponovno odločili in organizirali turnir, ki je hkrati
štel tudi za občinsko prvenstvo članic. Turnirja se je udeležilo pet
tekmovalk, ki so se pomerile vsaka z vsako. Najuspešnejša je bila
Mojca Volavšek, ki je zanesljivo premagala vse tekmice in postala
občinska prvakinja med članicami. Na drugo mesto se je uvrstila Ivica Krošelj, tretja pa je bila Jerneja Kocman. Za njimi sta se
zvrstili še dve mladi tekmovalki iz teniške šole, Nikita Švajger in
Sanja Debelak.
Na predzadnjo oktobrsko nedeljo pa je bil na sporedu še tradicio-

nalni turnir družinskih mešanih dvojic. Tudi ti turnirji potekajo že
od leta 2006 dalje in letošnji je bil že dvanajsti po vrsti. Udeležile
so se ga štiri družinske mešane dvojice, ki so se pomerile vsaka
z vsako. S tremi zmagami sta naslov najboljše mešane dvojice že
šestič osvojila Ivica Krošelj in Bojan Dobravc. Na drugo mesto se
je uvrstila dvojica Veronika in Roman Gradišek, tretja pa sta bila
Mojca Volavšek in Andrej Bezamovski.
Zaključila pa se je tudi liga posameznikov TK Kozje za sezono
2019. Vanjo se je prijavilo dvajset tekmovalcev, zaključilo pa jo je
sedemnajst, osem v 1. ligi in devet v 2. ligi. Zmagovalec prve lige je
še petič zapored postal Blaž Hartl, drugo mesto je osvojil Jaka Šket
in tretje Matej Sok. V drugi ligi je bil letos najboljši Grega Motoh,
druga je bila Mojca Volavšek in tretji Leon Geršak.
(R. G.)
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Karateisti Kozjanskega osvojili tri naslove državnih
prvakov, dva viceprvaka in enega z bronasto
medaljo za leto 2019

Nastopajoči na državnem prvenstvu Slovenije v karateju do U21 let.

V soboto, 23. novembra, je v Celju potekalo Državno prvenstvo
Slovenije do 21. let, na katerem je sodelovalo 419 najboljših tekmovalcev iz Slovenije, ki so zastopali 50 klubov. Za Karate klub Kozjansko in Obsotelje je tekmovalo enajst tekmovalcev, ki so se dalj
časa pripravljali za to tekmo – Tilen Prah, Ana in Lea Bele, Lara
Sodin, Vinko Juraja, Filip Lotrič, Grega Zbil, Leon Sodin, Benjamin
Herman, Luka Bele in Žan Luka Lesnika.
Tekmovanje sta v kategoriji kata malčki začela tekmovalca Tilen
Prah in Vinko Juraja. Oba sta bila odlično pripravljena, kar se je
izkazalo tudi na tatamiju. Zanesljivo sta se uvrstila v finale, kjer je
sledil klubski obračun. Državni prvak je na koncu postal Vinko
Juraja, Tilen pa je osvojil 2. mesto. V kategoriji kata dečki sta prav
tako nastopila dva naša tekmovalca – Grega Zbil in Filip Lotrič.
Filipu je po repasažu za malo zmanjkalo, da bi osvojil medaljo, v
finale pa je z odločnim in suverenim nastopom prišel Grega. Na
koncu je žal moral priznati poraz, a je kljub vsemu postal vice prvak v katah dečkov, kar je odličen rezultat. Nadaljeval je v nastopih
tudi Luka Bele v kategoriji kata mlajši kadeti, ki je prav tako prišel
v finale, a je bil na koncu žal tudi on poražen in je dosegel odličen
naziv vice prvak svoje kategorije. Tekmo so nadaljevali v tej sezoni odlično pripravljeni borbaši. Prvi je na tatami stopil najmlajši

Skoraj 800 tekmovalcev iz kar 14 držav je nastopilo na Ljubljana OPEN
2019. Med njimi tudi člani Karate kluba Kozjansko.

borbaš Leon Sodin. V kategoriji borbe malčki -30 kg je po dobrih
borbah prišel v finale. Tudi tam je z dobro taktiko uspel prevzeti
vodstvo in je na koncu postal državni prvak. Z bojem za naš klub
je nadaljeval Benjamin Herman v kategoriji kumite dečki +45 kg.
Benjamin se je dobro boril, prišel do repasaža in ga dobil ter tako
osvojil 3. mesto. V kategoriji ml. kadetinje -40 kg je nastopila Lara
Sodin. Tudi ona si je s tekme na tekmo celo leto nabirala izkušnje
za finale karate sezone. Na tekmi se je prebila do velikega finala, tu
premagala nasprotnico in kot tretja naša tekmovalka osvojila naslov državne prvakinje Slovenije. V borbah so tekmovali tudi Žan
Luka, Luka, Ana in Lea, ki pa vidnejše uvrstitve niso dosegli. Za
konec še klubska statistika – na državni ravni med 50 klubi smo na
koncu po osvojenih odličjih dosegli visoko 6. mesto. Že kar nekaj
let zapored se držimo med TOP 10 klubi Slovenije. Zahvaljujemo
se tudi Daniju Lotriču za pomoč pri usmerjanju in vodenju tekmovalcev. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, velika hvala staršem in
navijačem –brez vas ne bi bili na točki, kjer smo sedaj. Ob koncu
želimo vsem občanom in občankam Občine Kozje vesele božične
praznike in srečno, uspešno in športno olimpijsko leto 2020.
KK Kozjansko in Obsotelje

Skupinska slika ne enem izmed decembrskih treningov v Kozjem, kjer člani od 4. leta starosti dalje pridno trenirajo in uživajo.
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Začela se je tretja sezona Športnih iger društev
Po dveh uspešnih sezonah Športnih iger društev v organizaciji Športne zveze Kozje, ki sta letno pritegnili med dvesto in tristo udeležencev, se je zadnjega oktobra pričela nova, tretja sezona.
Tudi v tej sezoni so organizatorji pripravili nekaj novosti. Ekipi
ŠD Lesično in ŠD Zagorje sta se združili in po novem nastopata s
skupno ekipo, s seznama panog so črtali tekmovanje v vleki vrvi,
vsako društvo bo gostitelj ene panoge, preostalih šest panog pa se
bo odvilo v dveh tako imenovanih trojčkih v Kozjem, ko bodo na
isti dan na sporedu po tri panoge. Nekoliko se je še enkrat zamaknilo tekmovanje, ki se po novem začenja oktobra in končuje junija
naslednje leto.

namiznem tenisu se je tako veselila ekipa ŠD Polje ob Sotli, drugo
mesto je osvojila ekipa ŠD Kozje in tretje ŠD Buče.
Bolj napeto je bilo v badmintonu, kjer so se v finalu pomerili lanski
zmagovalci iz ekipe ŠD Kozje in ekipa ŠD Podsreda, ki sta jo zastopala dva člana badminton kluba iz Pišec. Po dveh izenačenih dvobojih je zmaga ponovno ostala v Kozjem, ŠD Podsreda je osvojila
drugo mesto, tretja pa je bila ekipa ŠD Polje ob Sotli.

Zmagovalci badminton ŠD Kozje
Zmagovalci v košarki ŠK Virštanj

Tretja sezona športnih iger se je pričela s tekmovanjem trojk v košarki, gostitelj je bilo ŠD Lesično, potekalo pa je v telovadnici OŠ
Lesično. Tekmovanja se je udeležilo šest ekip, sodelovala ni le ekipa
ŠD Buče. Prvi del tekmovanja je potekal v dveh skupinah s po tremi ekipami, ki so se pomerile vsaka z vsako, nato pa sta se prvi dve
ekipi iz vsake skupine uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeni ekipi pa
v tekmo za peto mesto. V finalu smo videli ponovitev prve tekme
skupine A, ko je bila ekipa ŠK Virštanj še enkrat boljša od lanskih
prvakov iz Kozjega. Na tretje mesto se je uvrstila kombinirana ekipa ŠD Lesično-Zagorje, ki je bila boljša od ekipe ŠD Polje, peto
mesto pa je z zmago nad ŠD Podsreda osvojila ekipa ŠD Bistrica.
Prvi, zimski trojček je potekal v nedeljo, 17. novembra, ko so se v
Večnamenskem centru Kozje pomerili v namiznem tenisu, šahu
in badmintonu. Sodelovalo je vseh sedem ekip, s tem da je v vsaki
panogi manjkala po ena. Pri šahu in namiznem tenisu ni bilo ekipe
z Virštanja, pri badmintonu pa ekipe z Buč, skupaj pa je nastopilo
okroglo petdeset tekmovalcev.

Prvo mesto v namiznem tenisu ŠD Polje

V namiznem tenisu ni bilo presenečenj, saj so se nosilci skupin
gladko uvrstili v polfinale, pa tudi v finalu in tekmi za tretje mesto je bil rezultat popolnoma enak kot lansko leto. Nove zmage v

Najbolj izenačeno je bilo tekmovanje v šahu. Nekoliko presenetljivo je zmago odnesla ekipa ŠD Polje ob Sotli, ki je zmagala na štirih
od petih tekem. Izgubila je le proti drugouvrščeni ekipi ŠD Kozje,
ki pa je izgubila proti ekipi iz Bistrice ob Sotli in remizirala z ekipo
z Buč. Tretje mesto je osvojila ekipa ŠD Lesično/Zagorje.

Najboljši šahisti ŠD Polje

V skupnem seštevku so po štirih panogah na vrhu zmagovalci
prvih dveh sezon, ekipa ŠD Kozje. Na drugo mesto se je z dvema
zmagama prebila ekipa ŠD Polje, tretja pa je ekipa ŠD Lesično/Zagorje. Decembra ni na sporedu nobenega tekmovanja, naslednja
panoga – ročni nogomet pa se bo odvila januarja v Podsredi.
(R. G.)
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SPONZOR NAGRADNE KRIŽANKE je TURISTIKO d.o.o., KOZJANSKI DVOR.
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. februarja 2020. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrade: 1.
nagrada – mesna plošča Kozjanski dvor za 2 osebi, 2. nagrada – 2 x pizza po izbiri, 3. nagrada – topljena čokolada.
NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE IZ 90. ŠTEVILKE: Med pravilnimi rešitvami (OKREPČEVALNICA, PICERIJA PODSREDA) je uredniški
odbor izžrebal tri nagrajence, ki prejmejo nagrado – pizzo po izbiri: Jože Zupan, Pečičce 27, Podsreda; Ana Svetičič, Pod topoli 91,
Ljubljana; Lana Bek, Škapinova 6, Celje.
Nagrade prispeva OKREPČEVALNICA IN PICERIJA PODSREDA, PRENOČIŠČA ZELENI GAJ d.o.o.
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POROČILO PP ŠMARJE

POROČILO PP ŠMARJE PRI JELŠAH
Opozorilo glede uporabe pirotehničnih izdelkov
Ker še vedno opažamo, da se kljub omejitvam nepravilno
uporabljajo pirotehnični izdelki, občane ponovno opozarjamo, da je uporaba dovoljena od 26. 12. do vključno 02.
01. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana, dovoljena je
prodaja, posest in uporaba izdelkov, ki predstavljajo zelo
majhno nevarnost. Opozarjamo tudi, da uporaba izdelkov
ni dovoljenja v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah
in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih
sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih
potekajo javni shodi in javne prireditve, v šoli in okolici, v
okolici domov za ostarele ter v okolici, kjer se nahajajo živali. Staršem svetujemo, da naj se o uporabi pirotehničnih
izdelkov pogovorijo s svojimi otroki in jih tudi opozorijo
na posledice nepremišljene uporabe teh izdelkov. Če že
ne gre brez uporabe pirotehničnih izdelkov, le-te kupujte
pri pooblaščenih prodajalcih, saj so izdelki kupljeni na »črnem trgu« vprašljive kakovosti ter lahko aktivirajo, preden
to želimo.
Zloraba elektronskega bančništva –
opozorilo uporabnikom

Vsem imetnikom transakcijskih računov, ki uporabljate
elektronske bančne storitve v policiji, svetujemo:
• Temeljito se seznanite s pogoji in načini uporabe teh
storitev, ki vam jim ponuja matična bančna ustanova.
• Pozorni bodite na vsa sumljiva elektronska sporočila,
ki jih prejemate na svoje naslove, bodisi neznanih ali
znanih pošiljateljev.
• Obiskujte samo preverjene spletne strani.
• Temeljito pregledujte internetno stran banke, ki jo
uporabljate za prijavo v elektronski bančni sistem, in
upoštevajte navodila svoje banke.
• Svoj računalnik primerno zaščitite s kakovostnimi protivirusnimi programi in požarnimi zidovi. Naučite se,
kako jih uporabljati.
• Na računalnike, ki jih uporabljate za elektronske bančne storitve, ne nameščajte nezakonito pridobljenih
programov, ki večinoma vsebujejo razne oblike trojanskih konjev in druge zlonamerne programe, namenjene za zbiranje informacij, krajo digitalnih certifikatov,
prestrezanje gesel ipd.
Policisti Policijske postaje Šmarje pri Jelšah želijo občanom Občine Kozje v letu 2020 obilo zdravja, sreče in medsebojnega razumevanja, predvsem pa, da bi živeli varno.

Policisti v zadnjem času prejemamo veliko prijav kaznivih
dejanj, povezanih z zlorabami elektronskega bančništva.
Objavljamo opozorila in nasvete, namenjene vsem uporabnikom elektronskih bančnih storitev.

Vodja policijskega okoliša
Dušan JURGEC

Pisali smo pred desetletjem
Decembra 2009 je izšla 49. številka glasila Zmajev glas. Na naslovnici je prinašala fotografijo sledi v prvem snegu te zime.
Mesto pod drobnogledom smo namenili trem čitalniškim večerom, ki jih je Marjan Marinšek pripravil v knjižnici v Kozjem.
Gostje so bili: dr. Jože Lipnik in Nani Poljanec, Željko Kozinc ter
Dušica Kunaver.
Na straneh iz občinskega urada smo pisali o spremembi volilnega sistema v Občini Kozje, o otvoritvi čistilne naprave in zbirnega
centra za ločeno zbiranje odpadkov v Kozjem ter o razpisu koncesije za storitev »Pomoč družini na domu«. Opisali smo seveda tudi
investicije, ki so bile izvedene na občinskih cestah, pa v zdravstveni
postaji in na vodovodnem sistemu na Pokleku.
Pisali smo še o prenovi doma krajanov v Zagorju, o desetem Prazniku kozjanskega jabolka v Podsredi ter o predstavitvi pesniške
zbirke Mejaši mojih gmajn Milenka Straška.
Marjan Marinšek je v rubriki Iz albuma pripravil izbor fotografij
starih hiš v zimskem ambientu v rubriki Iz omare pa je pisal o Dominiku Štefančiču – zadnjemu kozjanskemu apnarju.
V rubriki Iz šolskih klopi smo predstavili mednarodni projekt
Comenius – ekološko kmetovanje in zdrava prehrana, ki so ga iz-

vajali na OŠ Kozje in v sklopu katerega so oživili šolski vrt in pripravili
uvodni sestanek partnerjev. Z OŠ Lesično so pisali o obisku Dedka Mraza
in o peki medenjakov pri izbirnem
predmetu.
Tudi pred desetimi leti je Miklavž
obiskoval pridne otroke, izdelovali
so adventne venčke, v Lesičnem pa
je potekala prireditev Pod cvetočo
drnulo.
V ligi malega nogometa Kozjansko je
svoj prvi naslov prvaka osvojila ekipa Peilenstein Pub iz Lesičnega, med
veteranskimi ekipami pa so prvič nastopile tudi ekipe iz sosednje Hrvaške in ekipa ŠD Tuhelj je tudi
osvojila naslov prvaka.
Pa še to: prvič smo v glasilu predstavili tudi rubriko Pisali smo pred
desetletjem!
Roman Gradišek
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