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UVODNIK

UREDNIKOV STOLPEC

Kot bi mignil, je tu že jesen in z njo zopet kopica zanimi-
vosti, ki jih boste našli v tokratni številki Zmajevega glasu. 
Kar težko se je bilo odločiti, čemu nameniti tokratno mes-
to Pod drobnogledom. Odločili smo se za devetdesetletnico 
Prostovoljnega gasilskega društva Lesično-Pilštanj-Zagor-
je, čeprav bi si to mesto zaslužil vsaj še jubilejni dvajseti 
Praznik Kozjanskega jabolka v Podsredi, ki smo ga tokrat 
praznovali kar cel mesec, osrednja sejemska prireditev pa je 
spet podirala rekorde. 

Čas od zadnje številke občinskega glasila so zaznamovali še 
uspešni maturanti iz naše občine, tradicionalni poletni ta-
bori v Kozjem in v Kozjanskem parku, pa obujeni in odlično 
obiskani Grajski Živ-žav na Gradu Podsreda, kjer je potekal 
tudi tradicionalni Festival ekološke hrane. Za naše občane 
je pomembna tudi prenova zobozdravstvene ambulante v 
Kozjem, pravkar pa poteka še izgradnja krožišča pri obrtni 
coni v Kozjem ter preplastitev ceste proti Podsredi, kar smo 
ovekovečili tudi na naslovnici. 

Se pravi, da se je tudi čez poletje nabralo kar nekaj prispev-
kov in prepričan sem, da smo vam tudi tokrat pripravili kar 
nekaj zanimivega branja. 

Pa nasvidenje,

Roman Gradišek,
 odgovorni urednik 

NASLOVNICA

Zadnje dni smo se v naših krajih pogosto ustavljali 
ob semaforjih na cestnih gradbiščih. Malo smo bili 
nejevoljni, a nam dela, ki potekajo, prinašajo veliko 
dobrega.

Franc Grobelšek
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Začetki tega praznika 
so bili izjemno skromni, 
danes pa se v Podsredi 
predstavlja slovensko 
podeželje. V okviru le-
tošnjega praznovanja 
se je zvrstilo veliko do-
godkov in prireditev 
med drugim smo zasa-
dili jabolčni drevored. 
Danes smo hvaležni 
Kozjanskemu parku 
za izvedbo osrednje 
naravovarstvene prireditve in sledenju sanjam velikega 
slovenskega sadjarja o izvedbi neke vrste »Oktoberfesta 
v Podsredi«.

Vesela sem, da temni odtenki, ki so del vsakdana, ne mo-
rejo uničiti mavričnih barv narave v jeseni, predvsem pa 
trdnega prepričanja, da je vredno premagovati izzive in 
delati dobro.

Življenje vedno nagradi z lepimi in nepozabnimi trenutki 
vsakega izmed nas.

Spoštovane občanke in občani, izkoristite prijetne je-
senske dni in se veselite številnih darov narave.

Milenca Krajnc
županja

V svežih jutrih meglice objemajo griče, ki se v teh dneh 
preoblačijo v čudovite jesenske barve, in sončni žarki, ki 
počasi ogrevajo ozračje, napovedujejo čudovite jesenske 
dni.

Letošnja jesen nam je postregla z bogatimi sadovi nara-
ve in našega dela na poljih, sadovnjakih, vinogradih … 
Kljub obilni letini se iz vinogradov vse manj sliši pesem 
veselih trgačev in vse prevečkrat se postavlja vprašanje, 
kako naprej, kako dolgo še.

Tako kot v življenju, tudi na področju vinogradništva do-
življamo vzpone in padce, prijetne in manj prijetne stva-
ri. Na tej poti bodo vedno pred nami ovire in izzivi. Po-
membno je, da sprejemamo izzive, premagujemo ovire 
in ne dopustimo, da nas vse to spravi s tira. Le tako lahko 
dosegamo cilje in ohranjamo tradicijo ter urejeno krajino.
V vsej veličini pa smo letos obeležili že 20. prireditev 
Praznik kozjanskega jabolka, ki je bila rekordno obiska-
na. Zame je ta praznik nekaj posebnega in drugačnega 
predvsem zaradi dejstva, da sem pred dvajsetimi leti s 
sodelavci v Kozjanskem parku zasadila drobceno krhko 
sadiko sadnega drevesa, ki je imelo drobne koreninice in 
majhne zametke krošnje. To sadiko so v Kozjanskem par-
ku dobro negovali ter oskrbovali in danes je zrasla v mo-
gočno drevo, z razvejano krošnjo, ki rodi bogate sadove. 
To drevo, to jabolko je več kot sadež, saj znova povezuje, 
združuje, navdušuje, vabi in privablja številne obiskoval-
ce in razstavljavce in nam drage goste. 

Beseda županje
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Zadnja avgustovska sobota je bila v Lesičnem slavnostno obarvana 
že v popoldanskih urah, ko so se skupaj z domačimi gasilci na slav-
nostni seji v bogato zgodovino društva zazrli številni gostje, po-
vezovalka dogodka Polona Zakošek je tako dobrodošlico zaželela 
županji Občine Kozje, Milenci Krajnc, predstavnici Gasilske zveze 
Slovenije, Ani Somrak, regijskemu poveljniku celjske regije, Bo-
janu Hrepevniku, predsedniku GZ Šmarje pri Jelšah, Erihu Stra-
šku, častnemu poveljniku GZ Šmarje pri Jelšah, Alojzu Tirgušku, 
poveljniku GZ Šmarje pri Jelšah, Bogdanu Krumpaku, občinske-
mu poveljniku, Janezu Oprešniku, predsedniku KS Lesično, Fran-
cu Plahuti, predsedniku KS Zagorje, Darku Kolarju, in mnogim 
predstavnikom sosednjih in prijateljskih gasilskih društev. 

Na pobudo učitelja s Pilštanja Janka Prislana je bila leta 1929 usta-
novljena takratna gasilka četa Lesično-Pilštanj, nekaj let pozneje se 
jim je pridružila še gasilska četa Zagorje. Že leto dni po ustanoviti 
društva pa so se veselili prve motorne brizgalne Rosenbauer, ki je 
delovala vse do leta 1976. Prvi gasilski dom je društvo pridobilo 
leta 1936 in ga uporabljalo do petdesetletnice društva, ko so se pri-
selili v današnje prostore. Več o novejši zgodovini društva je zbra-
nim na slavnostni seji spregovoril predsednik PGD Lesično-Pilšta-
nj-Zagorje, Robert Volavšek, ki je v svojem govoru zahvalil vsem, 
ki so veliko naredili v minulih letih in vsem, ki so jim pomagali pri 
pridobitvi nove avtocisterne. 
V nadaljevanju slavnostne seje so na govorniškem odru spregovo-
rili številni gostje. Kot prva izmed njih je domačim gasilcem PGD 
Lesično-Pilštanj-Zagorje spregovorila županja Občine Kozje Mi-
lenca Krajnc, ki je društvu namenila le izbrane besede.  Spregovorili 
so tudi drugi gostje; izbrane besede je domačim gasilcem namenil 
predsednik GZ Šmarje pri Jelšah, ki je izpostavil odlično opremlje-
nost in usposobljenost gasilcev v PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje, a 
hkrati poudaril pomembnost dela, ki so ga opravili začetniki ga-
silstva v teh krajih. Besedam predhodnikov se je pridružila tudi 

POD DROBNOGLEDOM

90 Let plemenite gasilske zgodbe
Gasilstvo na Slovenskem te dni praznuje okrogli jubilej, 18. septembra 1869 so namreč v Metliki ustanovili prvo 
gasilsko društvo, takratno požarno brambo Metlika. Tradicija gasilstva na Slovenskem je zato izjemno bogata in 
gasilstvo ima globoke korenine tudi na Kozjanskem, v Občini Kozje, kjer uspešno delujejo štiri gasilka društva, 
eno izmed njih, PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje, pa je ravno v teh dneh slavilo visok jubilej, 90 let. Ob tej prilož-
nosti so se v društvu ponosno spomnili svoje bogate zgodovine in se z velikimi pričakovanji zazrli v svetlo priho-
dnost. Prihodnost, ki bo z novim sodobnim vozilom še lepša in na področju požarne varnosti še bolj varna. Ob 
jubileju so se tako razveselili nove pridobitve, gasilske avtocisterne z oznako AC 24-60 na podvozju Scania 410 XT 
s pogonom 4 × 4.

Gasilci so se županji zahvalili za prispevek občine

Ana Somrak, članica upravnega odbora GZS, ki je naznanila po-
membne obletnice v letošnjem za gasilstvo jubilejnem letu. 

Da slavnostna seja ni bila le govorniško obarvana, so z odlično 
glasbo poskrbeli člani mladega ansambla Sanje, ki so pred pode-
litvijo priznanj zaigrali dve skladbi in izvabili bučen aplavz priso-
tnih. Predsednik Robert Volavšek je podelil štiri priznanja društva 
za aktivno delo. Nagrajenci so si jih zaslužili s svojo prizadevnostjo, 
zagnanostjo, vztrajnostjo in delavnostjo. Tako je predsednik PGD 
Lesično-Pilštanj-Zagorje segel v roko Anici Oprešnik, Ivanu Lu-
pšetu, Ivanu Fiketu in Dušanu Jurgecu. Ob koncu programa so 
želeli podeliti tudi priznanja GZ Šmarje pri Jelšah in Gasilske zveze 
Slovenije, a bodo nagrajencem zaradi birokratskega šuma pode-
ljena na občnem zboru društva, prejemniki pa so sicer bili znani 
že v soboto. Tatjana Žlender bo prejela priznanje GZ III. stopnje, 
priznanje GZ I. stopnje bo romalo v roke Francu Žlendru, Miranu 
Bevcu, Martinu Polutniku, Marjanu Kocmanu in Milošu Cen-
trihu. Odlikovanje GZS II. stopnje bo prejel Martin Jazbec, pla-
menico GZS II. stopnje pa Robert Volavšek. Prav vsi imenovani 
prejemniki priznanj so bili za svoja zasluženo dobljena priznanja in 
odlikovanja nagrajeni z bučnim aplavzom. Pred koncem uradnega 
dela so domačim gasilcem ob visokem jubileju čestitali še mnogi 
predstavniki gasilskih društev iz občine Kozje, gasilske zveze Šmar-
je pri Jelšah kot tudi prijateljska in pobrateno društvo PGD Levec. 

VELIKA GASILSKA PARADA V ČAST 
90-LETNICE PGD LESIČNO-PILŠTANJ-ZAGORJE
Večerni čas je bil namenjen širši množici, domačinom, donator-
jem, sponzorjem in seveda gasilcem, ki so pripravili parado ob 
visokem jubileju PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje. Vodja parade, po-
veljnik GZ Šmarje pri Jelšah Bogdan Krumpak, je skupaj s pomoč-

Novo vozilo na katerega so zelo ponosni
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nikoma, Luko Berckom in Primožem Škrabliom, v mimohod ob 
častni tribuni popeljal 138 gasilcev in gasilk, na čelu katerih je ko-
rakal vodja ešalona Sandi Gobec, prav tako je ob visokem jubileju 
domačega društva vihralo 19 praporov, ki jih je vodil vodja ešalona 
praporov Boštjan Prešiček, ob koncu pa je sledil še motorizirani 
ešalon 12 vozil, ki ga je vodil vodja ešalona Martin Koprivc. Gasil-
ci so se nato postrojili pod velikim šotorom, kjer je sledil uradni del 
s prevzemom vozila. Parada je bila še bolj slovesna ob zvoku godbe, 
za ritem so namreč skrbeli člani Društva godbenikov Šmarje pri 
Jelšah. 
Na odru je povezovalka dogodka, Polona Zakošek, besedo ponov-
no predala govornikom. Predsednik društva Robert Volavšek je 
ponovno spregovoril in izrazil zadovoljstvo ob pridobitvi novega 
vozila, a ob tem ni pozabil zahvale za prav vse, ki so pri tako veliki 
investiciji pomagali. Še enkrat so domačinom čestitali in sprego-
vorili tudi drugi gostje, županja Milenca Krajnc, predsednik GZ 
Šmarje pri Jelšah Erih Strašek, v imenu GZS pa je tokrat spregovo-
ril regijski poveljnik Bojan Hrepevnik. V nadaljevanju in pred naj-
bolj pričakovanim dogodkom dneva, prevzemom vozila, je sledila 
še podelitev dveh odlikovanj Gasilske zveze Slovenije za posebne 

zasluge, ki sta jo z vsem svojim delom, voljo, željo po napredku in 
pomoči sočloveku več kot zasluženo prejela dva člana PGD Lesič-
no-Pilštanj-Zagorje, Janez Oprešnik in Dušan Andrej Kocman. 
Slavnostni dogodek, prevzem vozila se je bližal, a še prej sta pred-
sednik Robert Volavšek in poveljnik Boštjan Oprešnik segla v roke 
vsakemu sponzorju in donatorju, ki so po svojih močeh pripomog-
li k nakupu vozila. Bronasti, srebrni in zlati donatorji so za novo 
vozilo prispevali znatna sredstva, izkazali so se tudi številni botri 
in seveda glavni donator, Občina Kozje, prav vsakemu pa so v PGD 
Lesično-Pilštanj-Zagorje iskreno hvaležni za vsak darovani evro, ki 
pri tako veliki investiciji še kako prav pride. 
Novo vozilo AC 24/60 Scania 410 XT bo operativni enoti v društvu 
služilo dolga leta v prihodnosti, vozilo pa bo izjemnega pomena 
za požarno varnost v celotni občini, česar se zaveda tudi županja 
Občine Kozje Milenca Krajnc, ki je ključe vozila predala poveljniku 
društva Boštjanu Oprešniku. Ta jih je nato predal šoferju Francu 
Oprešniku, ki bo za novo pridobitev skrbel po najboljših močeh 
kot dober gospodar. V znak, da je vozilo tudi uradno prevzeto in 
v operativni uporabi, je šofer vklopil modre luči in zvočne signale. 
Seveda je sledil še blagoslov vozila za veliko varnih let uporabe. 
Tokrat ga je opravil župnik Niko Marovt, po odhodu praporov 
in razpustitvi ešalona pa so novemu vozilo še nazdravili in s tem 
zaključili uradni del prireditve. Novo vozilo je seveda takoj poželo 
veliko zanimanja med prisotnimi, šofer Franc Oprešnik pa je z ve-
seljem razkazal, kaj vse nova pridobitev ponuja. 

A konec uradnega dela ni bil konec dogodka, daleč od tega. Do-
mače gasilsko društvo se je namreč potrudilo in pripravilo odličen 
program še naprej. Za vse prisotne so pripravili odličen golaž, nato 
pa s pestro gostinsko ponudbo zadovoljili vse okuse. Seveda ni 
manjkal niti srečelov, prav vsaka srečka pa je bila dobitna in vredna 
vsaj dvakratnik nakupne vrednosti. Kot se za gasilce spodobi, so za 
dobro vzdušje poskrbeli člani Ansambla Pogum. Fantje iz okolice 
Novega mesta so dokazali, da so mojstri glasbenega ustvarjanja, in 
so s svojo preprostostjo in odlično glasbo poskrbeli, da je Lesično 
plesalo pozno v noč vse do nedeljskega jutra. 

Jernej Šulc, foto: Rok Jazbec

Dušan Andrej Kocman in Janez Oprešnik sta prejela odlikovanje za 
posebne zasluge

Mimohod 138 gasilk in gasilcev v paradi
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Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Kozje 
Dne 11. 7. 2019 je potekel mandat Občinski volilni komisiji Občine 
Kozje.
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah občinske volilne komisije 
vodijo in izvajajo volitve v občinske svete. Občinsko volilno komi-
sijo v občini imenuje občinski svet za štiriletno mandatno obdobje. 
Volilni organi za lokalne volitve so samostojni in neodvisni organi 
občin. Funkcija članov volilnih organov je častna.

Občinska volilna komisija:
1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in 

sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
3. določa volišča;
4. imenuje volilne odbore;
5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinske-

ga sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
7. opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

Občinski svet Občine Kozje je na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja za naslednje mandatno obdobje 
imenoval Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

Predsednica: Andreja Reher
Namestnik predsednice: Franci Strmecki

Članica: Urška Plevnik 
Namestnik članice: Franc Žlender

Članica: Mojca Bezamovski
Namestnik članice: Miha Kužner

Član: Marjan Kocman
Namestnica člana: Verica Preskar

Andreja Reher

Izgradnja kanalizacije in male komunalne čistilne 
naprave v Lesičnem je zaključena 
Projekt izgradnje kanalizacije in nove male komunalne čistilne na-
prave velikosti 150 populacijskih enot za naselje Lesično je zaklju-
čen. Občina Kozje je s strani Upravne enote Šmarje pri Jelšah že 
pridobila uporabno dovoljenje in čistilna naprava je začela obrato-
vati. Celoten projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja, nove ko-
munalne čistilne naprave, kanalizacije za optično omrežje, novega 
odseka vodovodnega omrežja, kjer so bile težave s pritiskom, in 
rekonstrukcija odseka javne poti v dolžini 400 m v novem nase-
lju Lesičnega znaša dobrih 550.000 evrov, od tega prispeva dobrih 
150.000 evrov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V sklopu izgradnje fekalne kanalizacije so bili na gradbenih parce-
lah postavljeni jaški, v katere občani priključijo izključno fekalne 
vode iz svojih objektov. Vse lastnike objektov, ki še niso pridobi-
li soglasja OKP Rogaška Slatina d.o.o., pozivamo, da si pridobijo 
soglasje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Vloge za 
soglasja so objavljene na spletni strani  
https://www.okp.si/index_obrazci.php (obrazec OB 03 in OB 04), 
nekaj izvodov pa je pripravljenih tudi na upravi Občine Kozje.

Daniel Čoklc

Sprejem osnovnošolcev prometnikov pri županji
Na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Obči-
ne Kozje je županja Milenca Krajnc v torek, 8. septembra, sprejela 
učence prometnike OŠ Kozje in OŠ Lesično, ki so se udeležili okro-
gle mize na temo »Varnost šolskih poti«. Dogodek je bil organizi-
ran v sklopu Tedna otroka.

Okrogle mize so se udeležili učenci OŠ Kozje: Matevž Muškatevc, 
Filip Perc, Katja Bratuša in Laura Bratuša z ravnateljem Romanom 
Gradiškom; in učenci OŠ Lesično: Manca Senica, Jona Čepin, Sara 
Polšak, Nina Antlej in Matevž Novak z ravnateljico Ireno Krajnc. 
Županja Milenca Krajnc je udeležence okrogle mize uvodoma sez-
nanila z vlogo občine pri reševanju problemov v zvezi s prometom 
ter naštela nekaj pomembnih aktivnosti, ki jih je financirala Občina 
Kozje v zadnjem letu, da bi izboljšala prometno varnost na svojem 
območju. Za večje in lažje zagotavljanje prometne varnosti je bila v 
tem letu sprejeta tudi Celostna prometna strategija Občine Kozje.
Osnovnošolci prometniki so poročali o zaznanih nepravilnostih, ki 
jih bo treba rešiti, z veseljem pa so tudi pohvalili tisto, kar se jim zdi 
v okolju, predvsem na infrastrukturi, dobro urejeno. 
Učenci so z aktivnim sodelovanjem na okrogli mizi na temo Var-
nost šolskih poti ponovno dokazali, da znajo opazovati dogajanje 
okoli sebe in da jim ni vseeno, kakšna je prometna varnost in kul-
tura na njihovem območju.  

Polona ZakošekUdeleženci okrogle mize
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Rekonstrukcija občinskih cest 2019 V sklopu projekta Rekonstrukcije občin-
skih cest 2019 bo Občina Kozje s pomočjo 
sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, skladno s 23. členom Zako-
na o financiranju občin, rekonstruirala nas-
lednje občinske ceste:
- lokalno cesto LC 181141 Gubno–Zgor-

nja Krivica, v dolžini 900 m,
- lokalno cesto LC 181151 Stari trg–Pil-

štanj–Drenik, v dolžini 600 m,
-  lokalno cesto LC 024701 S. Jedert–Keri-

nov križ–Osredek, v dolžini 1100 m.

Na vseh treh odsekih občinskih cest pote-
kajo zaključna gradbena dela.

Nives Bercko

Imenovanje člana sveta zavoda
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 
Dne 25. 11. 2019 poteče mandat sedanjim članom Sveta zavoda ZD 
Šmarje pri Jelšah. 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Šmarje pri 
Jelšah in Statuta ZD Šmarje pri Jelšah sestavlja svet zavoda:
• 6 predstavnikov ustanoviteljev,
• 2 predstavnika delavcev zavoda,
• 1 predstavnik zavarovancev.

Vsaka občina ustanoviteljica ima po enega predstavnika v svetu 
zavoda. Za posamezno občino imenuje predstavnika njen občinski 
svet v skladu s splošnimi akti občine. 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so lahko v svet zavoda 
izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Svet zavoda:
- sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pri-

stojnosti sveta zavoda,
- sprejema program dela in razvoja zavoda,
- spremlja izvrševanje programa dela,
- sprejema finančni načrt,
- sprejema zaključni račun, 

- odloča o najemanju dolgoročnih kreditov na podlagi soglasij 
občin ustanoviteljic,

- daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za ka-
tere je tako določeno v statutu,

- predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o 

posamičnih vprašanjih,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovite-

ljev,
- na predlog strokovnega sveta imenuje in razrešuje strokovno 

vodjo,
- imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, komisije za 

varstvo pravic delavcev, izvršilnih organov in stalnih ali občas-
nih komisij,

- opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in odlokom.

Občinski svet Občine Kozje je na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja v svet javnega zavoda Zdravstve-
ni dom Šmarje pri Jelšah kot predstavnico Občine Kozje imenoval 
Andrejo Reher za mandatno obdobje 2019–2023.

Andreja Reher

Soglasje k imenovanju direktorice Razvojne 
agencije Sotla
Občinski svet Občine Kozje je podal soglasje k imenovanju ge. Bojane Žaberl, Gallusova ulica 6, 3240 Šmarje pri Jelšah, za direktorico 
Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 13. 11. 2019.

Na javni razpis je prispela ena pravočasna in popolna vloga, ki jo je poslala sedanja direktorica agencije. Svet zavoda RA Sotla je ugotovil, 
da kandidatka izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta, zato je sprejel sklep o imenovanju. K imenovanju direktorice morajo 
vse občine ustanoviteljice podati soglasje.

Andreja Reher
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AKTUALNO

Kozjanski gospodarstveniki na gradu Podsreda
Na gradu Podsreda je Občina Kozje v začetku tedna 
pripravila srečanje gospodarstvenikov, ki delujejo na 
območju občine. Srečanja, ki so v zadnjih letih posta-
la stalnica in so vedno bolj obiskana se je tudi tokrat 
udeležilo veliko število zbranih podjetnic in podjetni-
kov. Županja Občine Kozje Milenca Krajnc in predse-
dnik odbora za gospodarstvo Boštjan Prešiček sta tako 
na gradu poleg vseh domačih podjetnikov pozdravila 
ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdrav-
ka Počivalška in osrednjega gosta večera, podjetnika 
Franca Mlakarja.

Županja sprejala uspešne maturante
V preteklih številkah smo vam predstavili 
zlate in diamantne maturante iz naših kra-
jev, ki so z maturo opravili uspešno, kaj us-
pešno, odlično. Nekateri se lahko pohvalijo 
z nazivom zlati maturant, eni izmed koz-
janskih maturantk pa je uspelo pridobiti 
celo naziv diamantna maturantka. Kot je v 
navadi v Občini Kozje, tamkajšnja županja 
Milenca Krajnc z veseljem na občini sprej-
me uspešne učence in dijake, in nič drugače 
ni bilo sedaj. Najprej je v začetku avgusta 
v svoji pisarni pozdravila diamantno ma-
turantko Anjo Rajgl iz Kozjega, dijakinjo 
Srednje zdravstvene šole Celje in zlatega 
maturanta Kristjana Šolna prav tako iz 
Kozjega, dijaka programa elektrotehnik 
na Šolskem centru Celje. Konec meseca je 
županja sprejela še eno zlato maturantko, 
Ivico Švajger iz Podsrede, ki je obiskovala 
Srednjo ekonomsko šolo v Brežicah. Prav 
vsem trem je čestitala ob izrednem uspe-
hu in jim zaželela tako uspešno tudi na-
daljnje šolanje na fakultetah z željo, da se 
po končanem šolanju vrnejo v svoj domači 

Sprva je številnim zbranim v baročni dvorani gradu Podsreda spre-
govorila prav županja Milenca Krajnc, ki je predstavila projekte 
v teku in se navezala na spodbude, ki jih občina omogoča gospo-
darskim subjektom. Kot primer je županja navedla oprostitev ko-
munalnega prispevka v poslovno obrtni Kozje coni v višini 70 od-
stotkov za vse nove potencialne investitorje. V nadaljevanju pa je 
dobrodošlico ministru Zdravku Počivalšku in podjetniku Francu 
Mlakarju zaželel tudi predsednik odbora za gospodarstvo Boštjan 
Prešiček, ki je tudi orisal pot Franca Mlakarja od njegovih začet-
kov v osemdesetih pa vse do danes. Podjetniki pa so z zanimanjem 
prisluhnili gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku, ki je 
predstavil stanje v gospodarstvu v državi in se navezal predvsem 
na problem, da se pojavlja pomanjkanje delovne sile. Po besedah 
ministra se razlog za to skriva tudi v tem, da so socialni transferji 
skoraj izenačeni z minimalno plačo. Gre za težavo, ki ji bo treba 
v bodoče posvetiti še več časa in urediti neskladja zaradi katerih 
nekateri ljudje ocenjujejo, da se jim delo ne izplača. Da je temu 
tako je prikimal tudi Franci Mlakar, podjetnik, ki je s svojim pod-
jetjem Termoglas d.o.o. postal en izmed vodilnih na področju izde-
lave stavbnega pohištva (oken in vrat). Zbranim je tako predstavil 
zgodbo, kako je začel v delavnici v Radečah, ki ni merila niti 100 
kvadratnih metrov, pa vse do danes, ko uspešno podjetniško zgod-
bo pelje tudi na Kozjanskem, podjetja pod njegovim okriljem pa 
delo nudijo več kot 70 zaposlenim. O vsem tem, vzponih in padcih 
na podjetniški poti Franca Mlakarja pa v prihodnji številki časopi-
sa OKo, ko bomo o srečanju gospodarstvenikov na gradu Podsreda 
pisali obširneje. 

(J. Š.)

Ivica pri županji Kristjan in Anja na sprejemu

kraj, domačo občino. Vsakemu izmed treh 
izjemno uspešnih maturantov je v spomin 
na njihov uspeh podelila spominsko per-
sonalizirano nalivno pero in cvetje. Ob 
prijetnem klepetu sta oba sprejema minila 

v pozitivnem vzdušju in v prepričanju, da 
so občani občine Kozje izjemno uspešni in 
s svojim znanjem v ponos domači občini. 

(OKo, foto: Občina Kozje)

Predsednik odbora, minister, gost in županja
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AKTUALNO

V Kozjem prenovljena ambulanta
Občina Kozje in Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah sta s skupnimi močmi prenovila zobno ambulan-
to v zdravstveni postaji Kozje. Prav tako so prenovili opleske sten, vhod v zdravstveno postajo, nova patronažna 
sestra pa bo svoje delo opravljala z novim službenim vozilom. Celotna investicija je stala okrog 90 tisoč evrov, pri 
čemer je delež Občine Kozje 35 tisoč evrov. Občina Kozje je prav tako uspešno kandidirala na razpisu in pridobila 
nepovratna sredstva v višini 55 tisoč evrov za novo reševalno vozilo, ki ga bodo v šmarskem zdravstvenem domu 
uradno predali namenu v oktobru. 

V začetku septembra so v Kozjem uradno 
predali namenu prenovljene prostore zob-
ne ambulante Tine Faller, dr. dent. med. 
Hkrati s prenovo so obnovili še opleske v 
zdravstveni postaji, uredili vhod v postajo 
in zid ob parkirišču, prav tako je pred vho-
dom čakal tudi novi avto za potrebe patro-
nažne službe. Dogodek, na katerem so se 
zbrali zaposleni v zdravstvenem domu, v 
občinski upravi in nekaj domačinov, je po-
vezovala Polona Zakošek, ki je najprej dala 
prednost mlademu harmonikarju Žanu Ki-
deriču, nato pa je zbranim besede namenila 
županja Občine Kozje Milenca Krajnc. 

Ta je skozi svoje besede dala vedeti, da je so-
delovanje med občino in javnim zavodom 
na visoki ravni, vse skupaj pa je posledica 
tega, da si tako lokalna skupnost kot tudi 
zdravstveni dom želita le najboljše za svo-
je občane in bolnike. V nadaljevanju Kraj-
nčeva ni mogla mimo dejstva, da se po 40 
letih z delovnega mesta patronažne sestre 
poslavlja Marija Gajser, ki bo, zasluženo, 
zakorakala med upokojence. Kot je dejala 
Krajnčeva, se še sama dobro spomni, kako 
je Gajserjeva pomagala praktično vsem 
družinam, ko so imele novorojenčke, zato 
sta cvet v zahvalo in večna hvaležnost le del 
tega, kar lahko gospe Mariji ob odhodu v 
pokoj podari. Z rožo se je za odlično sode-
lovanje zahvalila tudi direktorici JZ Zdra-
vstveni dom Šmarje pri Jelšah, mag. Jasni 
Žerak, in ji hkrati predala tudi besedo. 

Društvo Materina dušica za otroke 
(Mala hiša za otroke Pilštanj)

že 15 let izvaja PROGRAME:

- BREZPLAČNI TABOR za socialno ogrožene družine, enostarševske družine in 
različne stiske otrok (ob bolezni starša, družinskem, medvrstičnem nasilju, ob 
ločitvi staršev, ob težavah s prilagodljivostjo, osamljenostjo itd.);

- NEKAJDNEVNI UMIK STARŠA (svetovanje in pomoč pri spreminjanju 
vzorcev);

- SPREJEMANJE IN POMOČ mladostnikov pri osamosvojitvi;
- DELO NA TERENU IN SVETOVANJE;
- ter DUHOVNE DELAVNICE s področja bolezni raka, odvisnosti od odnosov; 

delavnica traja 2 dni in je plačljiva s prostovoljnim prispevkom 20 evrov 
(hrana, prenočišče in vodenje so vključeni v ceno);

- VARSTVO OTROK (prostovoljni prispevek).

Prispevki so namenjeni brezplačnim taborom. 
Ob tem se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki svoje prispevke v obliki hrane in denarja 
namenijo za izvajanje programa Male hiše na Pilštanju.

Posebej bi izpostavili ZAHVALO Leku d.d., Oplast d.o.o. Slovenske Konjice – g. Ofen-
tavšku, Grawe d.d. Maribor, Leykam d.o.o. Hoče, Gen energiji d.o.o. Krško, Občini Kozje 
in vsem ostalim članom in prostovoljcem, ki s svojim čutom pripomorejo k nemote-
nemu delovanju programa. 
Številka, na katero lahko pokličete v zvezi s programom: 041 840 727.
Za nakazila – donacijo je na voljo naš TRR: SI56 6000 0000 0039 744, LON Celje.

Ada Požeg, predsednica Društva MD za otroke

Veselje ob novi pridobitvi

ti novi sodelavki na področju patronaže, 
Martini Ulčnik Kukolja, in ji predala klju-
če novega vozila.
V nadaljevanju je sledil glasbeni premor, 
ki ga je s svojo harmoniko popestril Pa-
trik Kovačič, nato pa so županja Milenca 
Krajnc, direktorica mag. Jasna Žerak in 
Tina Faller, dr. dent. medicine, še uradno 
prerezale otvoritveni trak v prenovljene 
prostore zdravstvene postaje in si skupaj z 
obiskovalci ogledale novo zobno ambulan-
to, ki med drugim bolnike pričakuje tudi z 
novim, več kot 30 tisoč evrov vrednim zob-
nim strojem. 

(J. Š.)

Tako je tudi Žerakova predstavila investici-
jo v kozjanski zdravstveni postaji in hkrati 
druge investicije, ki se tičejo javnega zavo-
da. Seveda pa se je tudi Žerakova zahvalila 
dolgoletni sodelavki Mariji Gajser in hkra-

−  Prenovljena zobna ambulanta, 
novi opleski, prenovljen vhod, 
energetska sanacija spodnjih 
prostorov, novi avto za 
patronažno službo;

− 90 tisoč evrov vložka; 35 tisoč 
evrov Občina Kozje, 55 tisoč 
evrov JZ ZD Šmarje pri Jelšah.
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AKTUALNO

Jubilejna japka v presežkih
Tako kot že stoletja na trgu v Podsreda stoji pranger, tako že dvajset let 
drugi konec tedna v oktobru na trgu Podsreda gostuje Praznik kozjan-
skega jabolka, ki mu krajše rečemo kar »Japka«. In ta jubilejna, dvajseta 
Japka je letos postregla s samini presežki in v Podsredo privabila okrog 
20 tisoč ljudi. 150 stojničarjev je bilo prezadovoljnih z dobro prodajo, na 
drugi strani pa so bili prezadovoljni seveda kupci in obiskovalci, ki so bili 
poleg dobrot in izdelkov na stojnicah priča pestremu spremljevalnemu 
programu in dogajanju, ki je resnično edinstveno v slovenskem prostoru. 
Temu so prikimali tudi visoki gostje, še posebej okoljski minister Simon 
Zajc, ki je poudaril, da je to dogodek, ki se ga preprosto ne sme izpustiti. 
Kljub obilici dela so bili veseli in ponosni zaposleni v Kozjanskem parku 
z direktorico Mojco Kunst na čelu, saj sta rekordni obisk in zadovoljstvo 
ljudi, ki so ta dva dneva obiskali trg Podsreda, največje plačilo za njihov 
trud, ki ga iz dneva v dan vlagajo v sodobna prizadevanja za trajnostni, 
krožni in sonaravni razvoj, ob upoštevanju načel varstva narave. Ob pra-
znovanju so ustoličili še letošnjega carjeviča, Franca Lupšino iz Hrastja, 
podelili štiri pravice do uporabe blagovne znamke Sožitje, dobili štrudl 
mojstra Martina Kosa Strašeka in Gregorja Ivačiča ter celotno dogajanje 
popestrili s kulturnim programom, razstavami, ustvarjalnimi delavnica-
mi, športno-rekreativnimi aktivnostmi ter s tekmovanjem v najdaljšem 
olupku, kjer je brez konkurence ponovno bil Martin Magdalenc, Edinstve-
nemu dogajanju je piko na i dodalo še čudovito sončno vreme, ki je ta dva 
dneva nad Podsredo sijalo še posebej prijazno.

V trgu Podsreda, v osrčju Kozjanskega par-
ka je Japka doma že 20 let. V vseh dvajsetih 
letih je bilo v okviru Praznika kozjanskega 
jabolka postavljenih 1836 stojnic, dvodnev-
no dogajanje pa je vključno z letošnjim 
letom obiskalo kar 220 tisoč obiskovalcev. 
Že pred uradnim odprtjem dvodnevnega 
sejemskega dogajanje je bilo od gostov in 
obiskovalcev slišali veliko čestitk za pogum 

in vztrajnost, za premikanje mej in trud, 
da je jabolko na Kozjanskem že zdavnaj 
postalo več kot sadež. Temelji praznika so 
bili postavljeni pred dvajsetimi leti in brez 
pravih ljudi – zaposlenih v Kozjanskem re-
gijskem parku, ki ustvarjajo njegovo zgod-
bo – se minuli konec tedna zagotovo ne bi 
tako veselili ob pogledu na trg Podsreda, na 
katerem je bilo postavljenih kar 150 stojnic, 

Praznik so otvorili s simboličnim utrganjem jabolk

na katerih so se predstavljali pridelovalci 
in predelovalci domačih dobrot, ekološke 
kmetije, tradicionalni obrtniki, društva in 
parkovne šole. 

Zbrane stojničarje, obiskovalce, goste in 
domačine je prva nagovorila Mojca Kunst, 
direktorica Kozjanskega parka, ki že več kot 
dvajset let soustvarja delo in razvoj Koz-
janskega parka. Opomnila je, da kozjan-
ski regijski park že skoraj 40 let soustvarja 
skupaj s prebivalci podobo Kozjanskega 
in Obsotelja ter da z veseljem in predvsem 
odgovorno ravnajo z naravnimi vrednota-
mi in kulturno dediščino. Direktorica se je 
zahvalila sodelavkam in sodelavcem, ker 
delajo s srcem in z odgovornostjo ter raz-
stavljavcem zaželela obilno prodajo ter še 
to, da izkoristijo ta čas tudi za druženje med 
sabo, tkanje novih idej in iskanje novih po-
slovnih priložnosti. Vsem obiskovalcem je 
zaželela, da v prelepem sončnem vremenu 
izkoristijo vse, kar so pripravili zanje, ter jih 
pozvala, naj bodo dobri kupci, ki bodo iz 
Podsrede odšli polnih rok in s spočito dušo. 
Čisto na koncu pa je zahvalo izrekla prebi-
valcem Podsrede, ker so vsa ta leta skupaj z 
njimi in jim vedno prijazno dovolijo upora-
biti njihov trg.

S Praznikom kozjanskega jabolka je že 20 
let tesno povezana tudi županja Občine 
Kozje, Milenca Krajnc, ki je bila pred dvaj-
setimi leti del ekipe Kozjanskega parka, ki 
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je zasnovala Praznik, ki danes velja za naj-
večji naravovarstveni in okolijski dogodek 
v državi. Županja ni skrivala ponosa, da 
je iz drobcene sadike jablane s skromno 
krošnjo zraslo mogočno drevo, da je zaradi 
tega praznika med drugim na tem območju 
zraslo kar nekaj novih travniških sadovnja-
kov, da sta zrasla nov kolekcijski sadovnjak 
in drevesnica, iz katere vsak novorojenec v 
Občini Kozje dobi sadiko. Ob jubilejnem 
praznovanju sta spregovorila še predsednik 
Turistične zveze Slovenije, Pavle Hevka, in 
minister za gospodarski razvoj in tehno-
logijo, Zdravko Počivalšek, ki vsak drugi 
konec tedna v oktobru vedno zelo rad pri-
de v Podsredo. Nad vsem videnim in doži-
vetim v Podsredi je bil zelo navdušen tudi 
minister za okolje in prostor Simon Zajc, 
ki je med drugim opomnil tudi na nedavno 
nagrado za krajino, ki jo je Kozjanski park 
prejel od Sveta Evrope. Zahvalil se je in če-
stital vsem, ki skrbijo, da imamo tako lepe 
travniške sadovnjake in posledično zdravo 
naravo. Zahvalo je izrekel zaposlenim v 
Kozjanskem parku, ki so v teh dvajsetih le-
tih poskrbeli, da je kozjansko jabolko pos-
talo simbol ohranjanja narave, nadaljevanja 
tradicije, zdravega življenja ter simbol koz-
janskega regijskega parka. Vsem zbranim 
je zaželel, da preživijo čudovit dan in da si 
poleg prodaje in nakupov na stojnicah vza-
mejo tudi čas za klepet in druženje.

Minister Simon Zajc je potem v družbi di-
rektorice Mojce Kunst podelil pravico do 
uporabe blagovne znamke Sožitje, ki je na-
menjena promociji pridelkov, izdelkov in 
storitev, ki so v duhu trajnostne sonaravne 

pridelave in predelave, ki ohranja okolje in 
naravo. Letos so to pravico dobili: Kmetija 
Omerzu, OŠ Koprivnica, Sandi Šmalčič 
in Polona Šergon. Kunstova in minister 
Zajc sta potem v družbi varuha kozjanske-
ga jabolka Adrijana Černelča razglasila 
še, da letos naziv carjeviča leta, naziv, ki ga 
podeljujejo najskrbnejšemu lastniku trav-
niškega sadovnjaka za tekoče leto, prejme 
Franc Lupšina iz Hrastja ob Bistrici. Car-
jeviča so pozneje na dvorišču uprave Koz-
janskega parka tudi ustoličili, še prej pa so 
minister za okolje in prostor Simon Zajc, 
županja Občine Kozje Milenca Krajnc, mi-
nister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek, carjevič Franc Lupšina 
in direktorica parka Mojca Kunst s sadik 
jablan odtrgali jabolko in uradno naznanili 
začetek dvodnevnega sejemskega dogaja-
nja. Uradno odprtje so s kulturnim pro-
gramom obogatili skupna La Vita, Maruša 
Kunst, Aleksej Ivačič Kolar in Ema Dob-
rina. Na tron so carjeviča pospremili člani 
godbe Orlica, skozi oba dneva pa se je na 
odru pod šotorom zvrstilo več kot dvesto 
nastopajočih, od pevskih zborov in skupin 
do ljudskih pevcev, dramatizacij, harmoni-
karjev in folkloristov. 

Poleg tega so si lahko obiskovalci ogleda-
li razstavo starih sort jabolk, ki jo je letos 
spremljala razstava Ptice v Kozjanskem 
parku. Gobarsko društvo Kozje je tudi le-
tos pripravilo gobarsko razstavo. Sredi trga 
Podsreda se je odvijalo tekmovanje za na-
ziv štrudl mojstra. Letos je tekmovalo deset 
ekip, strokovna komisija v sestavi Dušan 

Andrej Kocman, Jasmina Resnik, Nataša 
Ferlinc Krašovic ter ministra Simon Zajc in 
Zdravko Počivalšek pa je ocenila, da sta naj-
boljši štrudl spekla Martin Kos Strašek in 
Gregor Ivačič iz podjetja KTI. Obiskoval-
ci so tekmovali še, kdo bo naredil najdaljši 
olupek. Tako kot vsako leto je to tudi letos 
uspelo Martinu Magdalencu, ki je letos iz-
rezal 4,37 metra dolg olupek. V nedeljo sta 
se odvila rekreacijski tek na grad Podsreda, 
ki ga organizira Športno društvo Podsreda, 
in družabno kolesarjenje »Z jabko na kolo« 
ki ga organizira Kolesarska sekcija Orans iz 
Bistrice ob Sotli. 
Tako je tudi jubilejni Praznik kozjanskega 
jabolka še enkrat opomnil, da je to pri-
reditev, ki je vsebinsko vpeta v sodobna 
prizadevanja po trajnostnem, krožnem 
in sonaravnem razvoju, ob upoštevanju 
načel varstva narave in pomembno vpliva 
na prepoznavnost Podsrede, Občine Kozje 
ter Kozjanskega in Obsotelja in nenaza-
dnje naše zelene Slovenije. V dveh dneh 
ga je obiskalo in v njem uživalo več kot 
20 tisoč obiskovalcev, ki so bili navdušeni 
nad izjemno pestro in raznoliko ponudbo 
na stojnicah, v obsejemskem programu in 
tudi nad lepim vremenom, ki je letošnji 
Japki dalo piko na i. Za red na sejmu so dva 
dni skrbeli člani PGD Podsreda, ki so več 
kot odlično opravili svoje delo, vsi akterji 
Praznika kozjanskega jabolka pa že snujejo 
ideje, kako prazniku dodati še kaj novega in 
ohraniti edinstvenost tega sejma. 

Zdenka Ivačič,
fotografije: Barbara Ploštajner,

Nina K. Gabron

AKTUALNO

Ustoličili so novega carjeviča
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AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. 
obvešča uporabnike komunalnih storitev, da bo v času od ponede-
ljka do petka, med 4. in 8. novembrom, potekala akcija zbiranja 
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kot so: odpadne barve in laki, 
neuporabljena sredstva za zaščito rastlin, neuporabljena zdravila, 
odpadne baterije in akumulatorji, onesnažena embalaža nevarnih 
kemikalij/snovi, prazne tlačne posode (spreyi), topila, kisline in 
baze, fotokemikalije, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vse-
bujejo živo srebro, jedilna olja in maščobe, mazalna olja in maščo-
be, črnila, lepila in smole, detergenti in čistila ter drugi tovrstni 
odpadki.

Mobilna zbiralnica bo prevzemala nevarne odpadke na zbirnih 
mestih po naslednjem razporedu:

URNIK AKCIJE ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV ZA 
LETO 2019

N O V E M B E R

PO TO SR ČE PE

4. november 5. november 6. november 7. november 8. november 

OBČINA ROGATEC
OBČINA 
ROGAŠKA 
SLATINA

OBČINA ŠMARJE 
PRI JELŠAH

OBČINA 
PODČETRTEK IN 
BISTRICA 
OB SOTLI

OBČINA KOZJE

12:00 do 13:00 pri 
železniški postaji 
Sv. Rok v Dobovcu

11:00 do 12:00 
pri stari šoli v 
Kostrivnici

11:00 do 12:00 
na parkirišču 
železniške postaje 
Mestinje

11:00 do 13:00 
pri gasilskem 
domu Podčetrtek

11:00 do 12:00 
na parkirišču 
pri Ribniku v 
Kozjem

14:00 do 16:00 pri 
gasilskem domu 
Rogatec

12:00 do 13:00 pri 
gasilskem domu 
pri Sv. Florijanu

12:00 do 13:00 pri 
gasilskem domu 
Šentvid

14:00 do 16:00 
na trgu v Bistrici 
ob Sotli

13:00 do 16:00 
na parkirišču 
pri Zidarju v 
Lesičnem

14:00 do 17:00 
na parkirišču 
železniške postaje 
Rogaška Slatina

14:00 do 16:00 
nasproti stare 
bencinske črpalke 
v Šmarju pri Jelšah

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV JE 
BREZPLAČNO!

Kako ravnamo z nevarnimi odpadki? 
Nevarnih odpadkov ne odlagamo v zabojnik za mešane komu-
nalne odpadke, niti jih ne sežigamo ali odlagamo v naravo, ker 
povzročajo obremenjevanje okolja in škodljive vplive na zdravje. 
Upoštevajmo navodila na etiketi o tem, kako ravnati z ostanki ne-
varnih snovi in njihovo embalažo. Nevarne odpadke obvezno pre-
puščamo ločeno v najbližjem zbirnem centru ali jih oddamo v času 
letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov s pomično zbiralnico. 
Prepovedano je mešanje različnih skupin nevarnih odpadkov z 
drugimi odpadki.

Zakaj nevarne odpadke zbiramo ločeno?
Z ločenim zbiranjem nevarnih odpadkov: 
 • preprečujemo onesnaževanje voda, zraka in tal,  

• zmanjšamo škodljive vplive na okolje, 
• preprečimo poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin, 
• omogočamo njihovo varno odstranitev ali predelavo, 
• zmanjšamo možnost negativnih vplivov na zdravje. 

ALI BI TUDI LETOS PRIŽGALI SVEČO MANJ?

Približuje se 1. november, ko na grobovih v spomin na pokojne 
prižigamo veliko sveč, zato letos naredimo nekaj za naravo in 
prižgimo kakšno svečko manj ali svečo z dolgo življenjsko dobo.
V Sloveniji vsako leto prižgemo okoli 16 milijonov sveč, kar po-
meni, da vsak Slovenec v povprečju na grobove odnese osem sveč 
na leto. Ob prazniku ob spominu na mrtve za 1. november na slo-
venskih grobovih zagori okoli 11 milijonov sveč. Preprečevanje in 
zmanjševanje količin odpadkov je naša prednostna naloga, ki pa 
ni lahka, saj zahteva spremembo našega razmišljanja in tudi na-
vad. Običajno pri kupovanju izdelkov sploh ne razmišljamo o tem, 
da bo nakup ali del tega nakupa prej ali slej končal med odpadki. 
Noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predelati. Zato 
je naša naloga, da spodbujamo ljudi k razmišljanju, da odpadki na-
stajajo pri vsakem našem početju in da količino odpadkov lahko 
zmanjšujemo sami.

Primerjava sprejema odpadnih nagrobnih sveč november 
2016/2018                                                                                          

POKOPALIŠČE NOVEMBER 
'2016

NOVEMBER 
'2017

NOVEMBER 
2018

indeks 
2018/2016

Količina (kg) Količina (kg) Količina (kg)

1 KOZJE 550 710 885 1,61

2 PILŠTANJ 360 280 505 1,40

3 DOBLEŽIČE 180 90 485 2,69

4 ZAGORJE 270 255 495 1,83

5 BUČE 270 255 495 1,83

6 PODSREDA 540 605 885 1,64

7 BISTRICA OB SOTLI 750 595 1045 1,39

8 POLJE OB SOTLI 270 255 505 1,87

9 DEVICA MARIJA 270 255 385 1,43

10 OLIMJE 270 355 385 1,43

11 SVETA EMA 620 620 720 1,16

12 ŠMARJE PRI JELŠAH 1370 1590 1135 0,83

13 SVETI ŠTEFAN 460 365 430 0,93

14 ZIBIKA 460 850 320 0,70

15 ŠENTVID 460 530 280 0,61

16 SLADKA GORA 460 440 330 0,72

17 KRISTAN VRH 460 565 330 0,72

18 SVETI JURIJ 460 260 290 0,63

19 SVETI ROK DOBOVEC 460 210 290 0,63

20 ROGATEC 460 600 350 0,76

21 KOSTRIVNICA 390 270 250 0,64

22 SVETI FLORIJAN 390 270 180 0,46

23 SVETA TROJICA 1860 1520 790 0,42

SKUPAJ (kg) 12040 11745 11765 0,98

Ne pretiravajmo z nakupovanjem sveč in prižgimo svečo ali dve 
manj, tako boste prispevali k čistejšemu zraku in zmanjšanju 
količine odpadkov. Predniki vam ne bodo zamerili, potomci 
vam bodo za to hvaležni.

OKP Rogaška Slatina
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LAS Obsotelje in Kozjansko z novim predsednikom
V mesecu septembru je Razvojna agencija Sotla, kot Vodilni partner LAS, 
razpisala redne volitve članov v organe LAS za mandatno obdobje 2019–
2021. To so bile druge volitve članov v organe LAS v programskem obdobju 
2014–2020, ki so v sestavi raznoliki, saj so v njih predstavniki kar treh sek-
torjev: javnega, ekonomskega in zasebnega. Pregled dela LAS kaže, da so 
v prvi polovici leta izvedli veliko aktivnosti, ki puščajo sledi v lokalnem 
okolju, pestra pa bo tudi druga polovica leta.

Deset novih mentorjev mladine

Novi in stari predsednik

Novi mentorji

Sredi septembra je v Rogaški Slatini potekalo gasilsko izo-
braževanje za specialnost mentor mladine. Izobraževanja so 
se udeležili gasilci iz celotne celjske gasilske regije, skupaj 31 
kandidatk in kandidatov. Novi mentorji so spoznali načine 
dela z mladimi gasilci, kako se pripravijo programi zanje, 
kako postopati v primeru težav idr. Kar tretjina novih men-
torjev mladine prihaja iz občin Kozje in Podčetrtek. Tomaž 
Golej bo delo mentorja opravljal v PGD Sela-Verače-Vir-
štanj, Domen Juričan bo na področju dela z mladimi ga-
silci deloval v PGD Imeno, Anja Kajba v PGD Buče, Vesna 
Žlender, Katja Strgar in Romana Zalokar bodo mlade ga-
silce izobraževale v PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje. Robert 
Osojnik, David Pečnik, Davor Kos in Jernej Šulc pa bodo 
znanje na mlade prenašali v PGD Podsreda; s štirimi men-
torji je bilo PGD Podsreda tudi najbolj številno zastopano 
društvo na tečaju v Rogaški Slatini.

(OKo, foto: J. Š.)

Na osmi redni Skupščini LAS Obsotelje in 
Kozjansko je predsedovanje prevzel nov 
predsednik, Boštjan Misja iz Turizma Pod-
četrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, ki je 
predstavnik ekonomskega sektorja. Predse-
dovanje mu je po dveh uspešnih mandatih 
predal David Stupica, ki se v novem man-
datnem obdobju ni več odločil za kandi-
daturo. Na Skupščini so člani LAS potrdili 
tudi člane Organa upravljanja in Nadzor-
nega organa, ki bdita nad izvajanjem Stra-
tegije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko 
skupino Obsotelje in Kozjansko za obdobje 
2014–2020.

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

EKSRP in 592.834 € za sklad ESRR, skupaj 
torej 1,5 milijona evrov. 
LAS bo tako v tem mesecu pripravil spre-
membo SLR, ki jo mora vložiti na pristoj-
no ministrstvo in takoj po odobritvi raz-
pisal tudi tretji javni poziv, na katerem bo 
na voljo dobrih 600.000,00 € nepovratnih 
sredstev iz sklada EKSRP.

Doprinos v lokalno okolje
Predstavnice Razvojne agencije Sotla so 
pripravile pregled dela do meseca sep-
tembra. Na območju LAS se je do Skupšči-
ne zaključilo pet operacij, in sicer ena sofi-
nancirana iz sklada ESRR in štiri iz sklada 
EKSRP. Območje je s tem med drugim pri-
dobilo: prvi skate park, namenjen ekstre-
mnemu rolanju, rolkanju in spretnostnemu 
kolesarjenju; stranski dostop v Športno 
dvorano Rogaška Slatina z zunanjo invalid-
sko klančino; polnilno postajo za električne 
avtomobile; urejeno postajališče za avtodo-
me (vse na območju občine Rogaška Slati-
na), fitnes na prostem za športno aktivne v 
občinah Šmarje pri Jelšah ter Podčetrtek ter 
urejeno učilnico na prostem in tematsko 
Emino pot na območju Občine Podčetrtek. 
LAS pa je uspešen tudi z izvajanjem ak-
tivnosti v okviru dveh operacij sodelova-

nja (Pametne vasi za jutri in približajmo 
Unescova biosferna območja prebivalcem), 
ki se izvajata skupaj s partnerji na obmo-
čju LAS in slovenskimi LAS-i. V okviru 
operacije »Približajmo Unescova biosfer-
na območja prebivalcem« je bil izveden 
ogled primera dobre prakse v Biosfernem 
območju Julijske Alpe, izvedene delavnice 
za deležnike, izdelan pravilnik o uporabi 
znaka Sožitje, izveden MAB dan in izde-
lan promocijski video biosfernega območja 
Obsotelje in Kozjansko. Prav tako pa se v 
okviru operacije »Pametne vasi za jutri« s 
partnerji aktivno oblikuje Model druženja 
na vasi, ki se bo v nadaljevanju preizkusit 
tudi na terenu.  

Če bi želeli o projektih in možnosti prijave 
izvedeti več, spremljate spletno stran LAS 
Obsotelje in Kozjansko ali nam sledite na 
Facebook strani.
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Lipa in lipov med
Vonj cvetoče lipe je eden izmed 
najlepših. Spominja na prve po-
letne dni, ko po naši krajini zadi-
šijo lipe in lipovci. Skoraj ni vasi 
v Sloveniji, kjer se na vaškem 
trgu ne bohoti vsaj ena lipa, sim-
bol slovenstva. S svojo mogočno 
krošnjo daje odlično senco, v 
času cvetenja pa nudi prijeten 
vonj in pašo čebelam.

LIPA V SIMBOLIKI
Že v antiki je starim Grkom in 
Rimljanom lipa simbolizirala 
prijateljstvo ter nežno zvesto 
ljubezen. Zakaj tudi ne, že sami 
listi lipe so srčaste oblike. Tudi 
v slovensko zavest je simbolni 
pomen lipe močno zasidran. 
Povezana je z različnimi običaji, 
šegami in navadami ter vaškim 
družabnim in političnim živ-
ljenjem. Lipa je bila spoštovano 
drevo med kmeti, meščani in 
plemiči. Pod senčnimi krošnja-
mi lip so bile pogosto kamnite 
mize in klopi, priljubljena zbi-
rališča vaških veljakov in vaške 
srenje nasploh. Tam so se zbirali, 
kramljali, tam se je jedlo, pilo, 
počivalo, igralo in veselilo. Tudi 
danes nas lahko lipa simbolič-
no poveže v ključnih trenutkih. 
Tradicija sajenja lip se ohranja še 
danes, ne nazadnje tudi ob obi-
skih tujih državnikov, ki pogosto 
kje posadijo kakšno spominsko 
lipo.
Na dan razglasitve neodvisno-
sti Republike Slovenije so lipo 
zasadili na Trgu republike pred 
slovenskim parlamentom. Sa-
mostojnost Slovenije pa zazna-
mujejo tudi številne druge lipe, 

ki so bile takrat zasajene na vseh 
koncih Slovenije. Tudi ob proto-
kolarnem središču na Brdu pri 
Kranju so člani vlade zasadili 
lipe. Najstarejše naj bi bile za-
sajene še v času turških vpadov, 
na krajih, kjer so bili Turki pre-
magani ali od koder so bili preg-
nani. Od lipovih drevoredov je 
najznamenitejši drevored »Na-
poleonove lipe« pred Logatcem 
ob državni cesti, ki je bila nekdaj 
glavna prometnica med Ljublja-
no in Trstom. 

Lipo lahko zasadimo tudi ob 
rojstvu otroka. Lipa, ki raste 
skupaj z otrokom, je dragocen 
spomin na začetek novega živ-
ljenja in predstavlja pomemben 
korak k sožitju med človekom in 
naravo.

LIPOV MED
V Sloveniji prevladujeta dve vrsti 
lip, lipa in lipovec. Lipa cveti ju-
nija ali na začetku julija, lipovec 
cveti dva tedna pozneje. Čebele 
na njih naberejo sladko mediči-
no ali mano in nam proizvedejo 
lipov med, iz posušenega cvetja 
pa si lahko pripravimo tudi oku-
sen lipov čaj. 

Lipov med je svetlo rumene 
barve z zelenim odtenkom. Ima 
svež vonj po lipovem cvetju, 
mentolu, limonini lupini. Lahko 
je nektarnega ali maninega izvo-
ra, zato ima značilnosti obeh;
v primeru nektarnega izvora 
hitro kristalizira, sicer nekoliko 
počasneje. Ker ni presladek in 
ima značilno osvežilno aromo, 

Aktivno gobarsko društvo
Gobarsko društvo Kozjansko Kozje nadaljuje s svojimi dejavnostmi 
tudi v poletnem času. Enkrat mesečno se navdušeni gobarji zberejo 
pri gobarski koči, kjer ne glede na vreme preživijo kakovosten čas 
ob skupnem druženju in gobarjenju. Medtem ko se glavnina čla-
nov s košarami optimistično poda v gozd, Jože pripravi žar, Marta 
pa ob pomoči še drugih članic poskrbi, da so mize pripravljene. 
Medtem gobarji pridno nabirajo različne gobe. In ko se s polnimi 
košarami utrujeni, a zadovoljni vrnejo k lovski kočo, se okrepčajo s 
pripravljenimi dobrotami. Seveda tudi pri gobarjih ne manjka har-
monika, ki v objemu gozda še kako lepo zveni, nikoli pa gobarjem 
ne zmanjka tem za pogovor. O gobah se lahko pogovarjajo zelo 
dolgo …                 (OKo)

položimo marinirane 
piščančje fileje, ki smo jih 
posolili.

•	 Polijemo s segretim oljem.
•	 V pečici pečemo pol ure pri 

180–200 °C.
•	 Prestavimo na toplo in tik 

pred serviranjem narežemo 
na manjše rezine.

•	 Omako pripravimo tako, 
da vse sestavine, na katerih 
so se spekli fileji piščanca, 
zmešamo, dodamo med in 
po okusu sok limone.

Več receptov z lipovim medom 
najdete na:
http://www.czs.si/Admin/load.
php?sif_ob=19&sif_file=objave_
podrobno&sif_parent=10300

mag. Andreja Kandolf 
Borovšak,

Javna svetovalna služba v 
čebelarstvu, Čebelarska zveza 

Slovenije

ga uporabimo tudi v kulinariki. 

Kot nasvet in namig za odlično 
kosilo: 

Marinirano pečeni piščančji fi-
leji z omako in lipovim medom

Za 4 osebe:
700 g filejev piščanca

Marinada:
60 g lipovega medu
30 ml olja
30 ml vina ali sadnega soka 
(malinovega)
stolčene ali grobo sesekljane 
brinove jagode, timijan, poper

»Steljica za pečenje« in nato 
priprava omake:
30 ml olja
30 g šalotke
50 g korenja
40 g korenine peteršilja
80 g jabolk
1 strok česna
200 ml fonda/osnove

Začimbe:
list lovorja, rožmarin, sol 

•	 Za marinado zmešamo 
med, olje in začimbe. 
Premažemo fileje piščanca 
in jih v hladilniku v pokriti 
posodi mariniramo nekaj ur 
(brez soli).

•	 V pekač zložimo očiščeno, 
olupljeno in drobno 
narezano šalotko, korenje, 
korenino peteršilja, jabolko, 
česen in začimbe ter fond.

•	 Na to pripravljeno »steljico« 
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Gasilci odlično opravili vajo

Gasilci na državnem tekmovanju

Mesec požarne varnosti, oktober, se 
je ravno dobro začel in s tem so se 
začele tudi požarne vaje gasilskih 
občinskih poveljstev. Kot eni izmed 
prvih so svojo vajo opravili gasil-
ci in gasilke v občini Kozje, ki so 
tokrat simulirali gašenje požara v 
podjetju Estet Kozje, ki izdeluje kar-
tonsko embalažo. Na vaji, ki je po-
tekala v petek ob enih popoldne, se 
je zbralo 47 gasilk in gasilcev, ki so 
prikazali odlično sodelovanje enot 
med seboj, prav tako so na ogled 
postavili odličen vozni park, ki ga 
premorejo gasilska društva občine 
Kozje. 

Delo na vaji je bilo razdeljeno v sektorje, 
naloge gasilcev pa so bile usmerjene v reše-
vanje ujetih in pogrešanih oseb ter aktivno 
gašenje požara. Poleg zunanjih napadov, ki 
so se izvajali okrog celotnega objekta, so 
gasilci gasili tudi znotraj, kamor so vsto-
pili s pomočjo izolirnih dihalnih aparatov. 
Na vaji so sodelovala vsa štiri društva iz 
občine, in sicer PGD Podsreda, PGD Koz-
je, PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje in PGD 

Minulo soboto je na Kopah potekalo državno tekmovanje gasilk 
in gasilcev v gasilski orientaciji. Gre za gasilsko disciplino, kjer se 
ekipe treh članov pomerijo v gasilskih spretnostih in znanjih na 
progi, hkrati pa morajo na terenu poiskati točke oziroma se ori-
entirati s pomočjo zemljevida in kompasa. Tako mladi gasilci med 
drugim izvajajo vajo z vedrovko, postavitev orodja, zvijanje cevi, 

Buče. Vodja intervencije je bil poveljnik do-
mačega PGD Kozje Boštjan Prešiček. Vajo 
so ves čas ocenjevali člani poveljstva GZ 
Šmarje pri Jelšah, poveljnik Bogdan Krum-
pak, Miha Šket in Primož Škrablin, seveda 
pa so si vajo ogledali tudi vodstvo podjetja 
Estet, kar nekaj domačinov in prva gasilka v 
občini, županja Milenca Krajnc. 
Ob koncu je sledil še postroj vseh sodelu-
jočih in kratka analiza vaje. Najprej je ga-
silce postrojil vodja intervencije Boštjan 
Prešiček in podal iztočnice o opravljeni 
vaji, nato je spregovoril poveljnik GZ Šmar-
je pri Jelšah Bogdan Krumpak. Dejal je, da 
na vaji ni bilo večjih napak in da so gasilci 
delo opravili dobro. Prav tako je zbranim 
spregovorila županja Občine Kozje Milen-

Vozni park naših društev

ca Krajnc, ki je izrazila zadovoljstvo, da 
so gasilci v občini tako dobro usposoblje-
ni in seveda opremljeni, občina pa je na-
nje ponosna. Zbranim je spregovoril tudi 
predstavnik podjetja Estet Stanko Šket, ki 
je dejal, da se zavedajo pomena odlično 
usposobljenih gasilcev in da so z veseljem 
odstopili prostor za tokratno vajo. Gasilci 
so v nadaljevanju razkazali še vso gasilko 
tehniko, ki jo premorejo, in te ni malo. V 
občini premorejo devet gasilskih vozil, ve-
čina mlajšega letnika in le eno je izpred leta 
2000, moštveno vozilo PGD Kozje, za kate-
rega pa je že predvidena menjava z novim. 
Po vaji so gasilci nadaljevali še z druženjem 
v restavraciji Zadružnik. 

(J. Š.)

Mladinci PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje Pripravnice PGD Buče

ugotavljajo topografske znake in se pomerijo v praktičnih vajah. 
Skozi zvezno in regijsko tekmovanje sta se na državno uvrstili tudi 
ekipi iz občine Kozje, pripravnice PGD Buče Mihaela, Patricija in 
Rebeka, ki so osvojile 18. mesto, in mladinci PGD Lesično-Pilšta-
nj-Zagorje Gaj, Rok in Gašper, ki so osvojili odlično 6. mesto v 
državi. Obema ekipama iskrene čestitke tudi iz našega uredništva. 

(OKo)



16

IZ ŠOLSKIH KLOPI

Prvi šolski dan prvošolcev OŠ Kozje

Predtekmovanje za Male sive celice

2. septembra smo se ob 8. uri v VCK zbrali 
vsi učitelji in učenci naše šole. Prvošolci so 
prihajali v spremstvu svojih staršev prvič v 
šolo.
Po uvodnem pozdravu ravnatelja Romana 
Gradiška in županje Milence Krajnc so se 
učenci višje stopnje poslovili.

Učenci prve triade so ostali. Vse prisotne 
sem pozdravila še jaz. Prvošolcem sem za-
želela, da bi se v šoli prijetno počutili, se ve-
liko naučili in stkali prijateljske vezi, ki jih 
bodo spremljale še kasneje v življenju. Za 
slovesni začetek prvega šolskega dne je pos-
krbel čarodej Andrej, ki je otrokom pripra-
vil čarovniško predstavo in vsakemu prvo-
šolcu podaril balon v obliki zajčka, cvetlice, 
sablje ali klobuka. Iz dvorane so odšli tudi 
drugošolci in tretješolci. Ostali smo sami. 

Prisluhnili smo zvoku Mašine harmoni-
ke, ki nas je popeljala do naše učilnice. Na 
poti so nas s špalirjem presenetili učenci 2. 
in 3. razreda. Prvošolce je pozdravila župa-
nja Milenca Krajnc in jim v spomin na 1. 
šolski dan podarila knjigo. Policist Dušan 

Na začetku preteklega šolskega leta se je ekipa učencev Osnovne 
šole Kozje izkazala in zmagala na predtekmovanju za TV kviz Male 
sive celice za dolenjsko regijo. To je med drugim pomenilo, da je OŠ 
Kozje postala gostiteljica naslednjega predtekmovanja v šolskem letu 
2019/2020. 
V torek, 17. septembra, je OŠ Kozje gostila 144 tekmovalcev, ki so 
sestavljali 48 ekip iz 26 različnih šol dolenjske regije. Nad potekom 
tekmovanja pa je bedela osemčlanska ekipa Malih sivih celic, z vodite-
ljema Nikom Škrlecem in Jasno Merklin. 
Uro pred začetkom prireditve je na šolo prišla TV ekipa Malih sivih 
celic, ki je preverila, ali je v učilnicah vse pripravljeno na tekmovanje. 
Malo pred 16. uro pa so v Kozje začeli prihajati prvi tekmovalci in 
njihovi mentorji. Ko so se vse male sive celice zbrale v večnamenskem 
centru, se je tekmovanje začelo. Najprej je za glasbeni uvod s harmoni-
ko poskrbela Maša Ferlič. Zbrane sta nato pozdravila ravnatelj Roman 

Prvošolčki z razredničarko

Producentka in voditelja Malih sivih celic

Jurgec je vsakemu prvošolcu podaril rutico, 
balon in kresničko ter jih seznanil z varno 
potjo v šolo. Ravnatelj Roman Gradišek je 
otrokom podelil mape ter priznanja, da so 
postali učenci OŠ Kozje. Deklice so prejele 
igračko Lili, dečki pa igračko Bine. Starši 
so po podelitvi odšli iz učilnice. Prvošolci 
so pogledali pod mizice, kjer jih je čakalo 
še eno darilo v mapah. Nad darilom so bili 

navdušeni. Za konec smo se posladkali s 
torto in sokom.

Starši so se vrnili po svoje otroke. Prvošolci 
so zadovoljni in veseli odhajali domov. Ver-
jamem, da se bodo z veseljem spominjali 
svojega prvega šolskega dne.

Učiteljica Darja Jug

Gradišek in županja Milenca Krajnc. Organizatorje, tekmovalce in 
njihove mentorje pa je pozdravila tudi urednica oddaje Male sive celi-
ce. Za glasbeno sproščanje pred pisnim preizkusom je poskrbel Brest 
Lenarčič, ki je učencem zaigral na klavir. Po glasbeni točki sta voditelja 
predstavila pravila in potek tekmovanja. Tekmovalci so se nato odpra-
vili v razrede, kjer so pod budnim očesom televizijcev reševali nalo-
ge. Po pisnem preizkusu je tekmovalce in mentorje v večnamenskem 
centru čakala zaslužena malica ter paketki z darilom, ki jih je za vse 
tekmovalce priskrbelo podjetje Jagros d.o.o. Po pogostitvi in skupnem 
druženju z Nikom je sledila razglasitev rezultatov. V finale se je uvr-
stilo osem najboljših ekip, ki so se nato pomerile v parih na izločanje. 
Najboljše štiri ekipe so se uvrstile v studijski del tekmovanja Malih si-
vih celic, ki bo potekalo v prihodnjih mesecih na RTV Slovenija.
OŠ Kozje se je tekmovanja udeležila s tremi ekipami. Šolo so v tričlan-
skih ekipah, sestavljenih iz učencev sedmega, osmega in devetega ra-
zreda, predstavljali Katja Bratuša, Laura Bratuša, Sanja Debelak, Tim 
Šmon, Jerneja Sikošek, Mia Bricelj Žuželj, Špela Kokovičič, Viktorija 
Godler in Mia Lampič. Naše ekipe letos niso imele te sreče, da bi se 
uvrstile v nadaljnji potek tekmovanja. 
Udeleženci tekmovanja so bili z organizacijo tekmovanja zelo zado-
voljni, navdušeni pa so bili tudi nad Kozjem in njegovo okolico. Pri 
organizaciji in izvedbi tekmovanja so sodelovali tako učenci kot delav-
ci šole. Na pomoč so OŠ Kozje, poleg podjetja Jagros d.o.o., priskočili 
tudi Kozjanski park, Občina Kozje in Hudina Metka, dopolnilna de-
javnost na kmetiji.
Vsem, ki ste pomagali pri pripravi, organizaciji in izvedbi prireditve, 
se iskreno zahvaljujemo.

Mentorica: Marinka Žibret
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26. september – dan jezikov
26. septembra smo na OŠ Lesično obeležili evropski 
dan jezikov. Izdelovali smo evropske zastave, prevajali 
osnovne izraze v evropske jezike, se pogovarjali z na-
ravno govorko angleščine, reševali kviz na temo dneva 
jezikov in se igrali z najdaljšimi besedami ter lomilci 
jezikov.

Po labirintu v sadovnjaku

Učenci tretje triade smo izdelovali zastave devetih evropskih držav, 
prevajali osnovne izraze v devet evropskih jezikov in s svojimi iz-
delki uredili oglasne deske. Posebno pozornost smo namenili pro-
jektu Erasmus+KA229. Z napisi smo uredili tablo, ki je namenjena 
projektu in se nahaja pri glavnem vhodu šole. 
Pri pouku je učence od 4. do 9. razreda spremljala gospa Annette 
Loveland, katere materni jezik je angleščina. Z njo smo spoznavali 
britansko kulturo in se urili v angleškem jeziku. Povedala nam je 
veliko zanimivosti iz rodne domovine in zatrdila, da ji je življenje v 
Sloveniji tako všeč, da se več ne bi preselila.  

Pri izbirnem predmetu nemščina so se učenci poskusili v izgovor-
javi najdaljših besed in lomilcev jezikov v različnih jezikih ter si 
pogledali primere palindromov ter besede, ki jih ima večina jezi-
kov in so edinstvene za določen jezik oziroma kulturo. Ob poslu-
šanju odlomkov avtentičnih pogovorov v tujih jezikih so poskušali 
ugotoviti, za katere jezike gre. 
Mlajši učenci so ob dnevu jezikov poleg angleščine in nemščine, ki 
se jih lahko učijo na naši šoli, uporabili še jezike držav, s katerimi 
sodelujemo v mednarodnem projektu Erasmus KA2. Torej špan-
ski, slovaški, poljski in finski jezik. Besede, ki so jih spoznali v vseh 
teh jezikih, pa so tudi povezane z našim projektom (čebela, čebelar, 
čebelnjak in med). Pri uri angleščine so tretješolci poslušali besede 
in jih poskušali izgovarjati tudi sami. Ugotovili so, da je finščina 
zelo zahteven jezik za izgovorjavo.

Nika Potočnik, 9. razred
Mentorica: Urška Žnideršič Golež, učiteljica TJA

Tretješolci OŠ Lesično smo se skupaj z učiteljico Lili Cerar odzvali 
na vabilo Kozjanskega parka, ki je letošnjo jesen praznoval 20-le-
tnico praznika, poznanega pod imenom Praznik kozjanskega ja-
bolka. 
Po čudovitem športnem dnevu in preizkušanju v skokih na Mini 
Planici smo se odpeljali v Podsredo, na Čerčkovo domačijo. Tam 
so nas pričakali zaposleni v KP in učenci ter njihovi učitelji iz sose-
dnjih šol. Tekmovali smo v iskanju jabolk po labirintu. Med šestimi 
ekipami smo bili najmlajši, a dosegli odlično tretje mesto. Sledila 
je razdelitev nagrad, ogled bližnje okolice ter zasluženo okrepčilo, 
odličen jabolčni zavitek in jabolčni sok. 
Ves čas pa smo se družili z maskoto, s katero smo tekali okoli jablan 
in zabavno preživeli čas v čudoviti naravi.

Učenci in učenke 3. razreda OŠ Lesično

Tabla z besedami v različnih jezikih

Tudi maskota nam je pomagala pobirati jabolka

Z zanimanjem smo prisluhnili gostji
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Gobarski dan na OŠ Kozje

Hvala, Drobtinica!

Teden otroka in otroški parlament

Topli in deževni jesenski dnevi vabijo gobarje v gozd. Tudi sedmo-
šolci OŠ Kozje smo se jim z veseljem pridružili v sredo, 25. sep-
tembra. Predsednica Marta Kunst in članice Gobarskega društva 
Kozjansko Kozje so nas prijazno sprejele pri gobarski koči v Bre-
zovcu. V treh skupinah smo se s košaro v roki odpravili v okoliške 
gozdove, da naberemo jurčke, lisičke in čim več raznolikih gob, 
tudi tiste, ki jih ne poznamo. Iskali smo jih na gozdni stelji, ma-
hovih, drevesih, na štorih, v podrasti. Bili smo dobri opazovalci in 
košare kmalu napolnili z gobami različnih velikosti, oblik in barv. 
Bili smo pozorni, da smo nabrali samo en primer vsake vrste, osta-
le pa nedotaknjene pustili v gozdu. 
Le redke smo znali sami poimenovati, zato nam je priskočil na po-
moč dober poznavalec gob, Filip Barič, ki nam je v šoli pomagal 
določiti ime prav vsaki gobi. Skupaj smo pripravili razstavo, na ka-
teri so se znašle številne golobice, mušnice, grive, gobani, lisičke, 
prašnice, dežniki, sirovke, lesne gobe … 
Razstavili smo blizu sedemdeset vrst gob. Prevladovale so užitne, 
našla pa se je tudi kakšna strupena.

Učenci 6. razreda OŠ Kozje smo na Prazniku kozjanskega jabolka 
v Podsredi sodelovali pri dobrodelni akciji »Drobtinica«, ki so jo 
pripravile KORK Kozje, Buče in Podsreda. Prostovoljke RK iz na-
šega šolskega okoliša so stojnico bogato obložile z domačim kru-
hom, pecivom, mlinci, rezanci, kostanjem, jabolki ... K akciji smo 
aktivno pristopili tudi učenci in naši starši: v šoli in doma smo pek-
li pecivo, nabrali kostanj, prinesli domači sok, bučnice in uredili 
stojnico ter povabili obiskovalce k nakupu. Zbrali smo 678 evrov. 
Finančna sredstva bodo namenjena učencem 6. r., ki izhajajo iz 
socialno šibkejših družin, in sicer za kritje stroškov šole v naravi, 
ekskurzij, nakupa delovnih zvezkov in kosil.
Hvala vsem, ki ste pomagali to dobrodelno akcijo sooblikovati, še 
posebej pa ge. Mariji Klavžar, predsednici KORK Kozje.

Šestošolci OŠ Kozje

Na OŠ Kozje smo v tednu otroka učencem omogočili, da se preizkusijo v poklicih, ki jih 
opravljamo na šoli.  Menjava poklicev je bila izvedena v okviru otroškega parlamenta, ki v 
šolskem letu 2019/2020 deluje na temo Moja poklicna prihodnost.
Učencem višjih razredov smo tako ponudili možnost, da si izberejo poklic, ki ga želijo 
spoznati in za eno šolsko uro smo zamenjali vloge z njimi. Seveda so se morali učenci na 
uro dobro pripraviti, po navodilih, ki so jih dobili od učiteljev.
Največ zanimanja je bilo za poklic hišnika in kuharice, dva učenca pa sta se preizkusila 
tudi v vlogi ravnatelja. Učenci so izvedli ure pouka tudi pri angleščini, fiziki, kemiji, nara-
voslovju, slovenščini, tehniki, likovni vzgoji, računalništvu, zgodovini, športni vzgoji, v 
2. in 4. razredu ter v OPB. Spoznali so tudi delo pedagoginje, tajnice, računovodkinje, 
knjižničarke in vzgojiteljice. 
Učenci nižjih razredov so skupaj z razredničarkami izvedli uro pouka v njihovem razredu.
V menjavo poklicev je bilo vključenih kar 53 učencev in za vse je bila to zanimiva izkušnja, 
zato smo se odločili, da bo takšna menjava poklicev na šoli ostala.
Prav vsi delavci smo bili svoje zamenjave veseli, saj so res dobro opravili svoje delo.  

Mentorica OP:  Maja Garbas

Nabrali smo veliko različnih gob

Tako smo preživeli še en prijeten raziskovalni dan in obogatili svo-
je znanje o bogati raznovrstnosti gob v našem okolju.

Izabela Godler, Mia Lampič ter učiteljica Lidija Čepin

Veliko se jih je poskusilo v vlogi hišnika
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Namenu predali prenovljen cestni odsek
Sobotni večer, ko je poletno sonce že malo popustilo, so se za odprtje pre-
novljenega cestnega odseka zbrali domačini, ki do svojih domačij dosto-
pajo po cesti Drenik–Penkovo selo v Krajevni skupnosti Lesično. Tokrat 
so namenu predali kar dva odseka, enega, ki ga je obnovila Občina Kozje, 
in nato še njegovo nadaljevanje do domačije Reberšak, ki so ga obnovili 
Reberšakovi sami.

Prenovljeno vaško korito krasi Osredek 
Krajevna skupnost Osredek pri Podsredi je najmanjša krajevna skupnost v Občini Kozje, a zato nič manj ak-
tivna. Življenje na Osredku je vedno bolj pestro, o čemer pričajo tudi mnogi projekti, ki se jih lotijo tamkajšnji 
krajani. Letos so po dolgih letih spet pripravili praznovanje materinskega dne, ob prvomajskih praznikih pa so 
postavili mlaj in se poveselili ob velikem kresu. Nič manj aktivni niso bili niti v zadnjih dveh mesecih: uredili 
so vaško korito, kapelico, križ in kolo na bližnjem Preskarjevem mlinu. Vse to so pretekli petek tudi uradno 
predali namenu. 

S soncem obsijano petkovo popoldne je k 
vaškemu koritu privabilo večino doma-
činov, zbrali pa so se tudi mnogi gostje. 
Najprej so prisluhnili kratkemu kultur-
nemu programu, ki je bil odet v recitacije 
predvsem o vodi in v zvoke harmonike, ki 
so popestrili prijeten dogodek v KS Osre-
dek pri Podsredi. Uvodoma je zbrane poz-
dravil predsednik krajevne skupnosti, Jože 
Okrošek, in predstavil bogato zgodovino 
vaškega korita, ki na tem mestu stoji že de-
setletja in je bilo nekoč izjemno pomemben 
vir vode za ljudi in živino na Osredku. Opi-
sal je tudi, kako je do obnove korita sploh 
prišlo. Že v prejšnjem mandatu so dali po-
budo, da bi se vaško korito, kapela in križ 
uredili. Ideji so z veseljem prisluhnili tudi 
v lokalni skupnosti, na Občini Kozje. Kot 
je v nadaljevanju dejala županja Milenca 
Krajnc, je izredno pomembno, da se iz-
postavi vse delo krajanov, ki so v obnovo 
vsega naštetega vložili veliko prostovoljnih 

Uvodoma je zbrane pozdravil predsednik 
KS Lesično, Franc Plahuta, in besedo kma-
lu prepustil domačinom, ki so pripravili 
kulturni program, poln glasbe in recitacij. 
Manjkali nista harmonika in kitara, ki sta 

je 59 tisoč evrov z vključenim DDV. Glav-
nino sredstev je prispevala Občina Kozje iz 
občinskega proračuna, del sredstev pa je bil 
pridobljen iz tako imenovanega 23. člena. 
Dela na odseku je izvajalo domače podjetje 
Karl Kunej, s. p., z Osredka pri Podsredi. 
Županja se je tudi zahvalila vsem lastnikom 
zemljišč, ki so odstopili zemljo ob cestnem 
odseku brezplačno, da je bilo projekt mož-
no izvesti, in ob koncu prav vsem zaželela, 
da cesto uporabljajo varno in srečno. 
Seveda cesta ni uradno predana namenu, 
dokler se ne prereže otvoritveni trak. Čast 
tega slavnostnega dejanja je pripadla župa-
nji Milenci Krajnc, predsedniku KS Lesično 
Francu Plahuti in domačinoma, Karolini 
Reberšak in njenemu sinu Franciju. Sledila 
je še zdravica z željo, da bi bila uporaba ces-
te varna, ob koncu pa je sledila še zahvala 
vsem deležnikom z mislijo hvaležnosti, da 
je cestni odsek Drenik–Penkovo selo pre-
novljen in urejen za prihodnje generacije. 
Druženje se je nato prestavilo na bližnjo 
domačijo Reberšakovih, kjer so poskrbeli 
za bogato obložene mize. 

(J. Š.)

Svečani prerez traku

ju spretno vihtela Dejan in Gašper, prav 
tako so številni zbrani prisluhnili recitaciji 
o cesti. Ob tej priložnosti se je Franci Pla-
huta zahvalil vsem za zgledno sodelovanje 
in vsem zaželel, da bi tudi v prihodnje tako 
lepo skrbeli za cesto, kot so v preteklosti. 
V nadaljevanju je domačinom spregovo-
rila županja Milenca Krajnc. Predstavila 
je cestno omrežje, za katerega skrbi Obči-
na Kozje, in projekt obnove tega odseka. 
Po besedah Krajnčeve gre za 400-metrski 
odsek, ki so ga razširili na tri metre asfal-
ta, uredili odtočne mulde in bankine ter 
poskrbeli za primerno odvodnjavo voda 
prek drenažnih cevi in prepustov. Projekt je 
pripravilo podjetje ISB iz Maribora s pro-
jektantom in nadzornim Metodom Krajn-
cem na čelu, celotna vrednost projekta pa 

ur dela in dokazali, da se marsikaj da po-
storiti z udarniškim delom in z dobro voljo 
domačinov. Ob tem je občina poskrbela za 
pokritje manjših stroškov, ki so nastali z 
ureditvijo odvodnjave. 
Tokrat je bila otvoritev malo drugačna, niso 
prerezali traku, ampak so raje iz korita po-
pili vrček vode, ki je prav prijetno hladna in 
osveži vsakogar, ki se ustavi ob žuborečem 
izviru pri vaškem koritu na Osredku. Na-
menu so predali tudi obnovljena kapelico 
in križ, ki stojita nekaj metrov nad koritom 
in se »skrivata« pod senco mogočnega dre-
vesa. Tako kot se spodobi, je kapelico in križ 
blagoslovil domači župnik Lojze Weingerl, 
druženje pa se je nato nadaljevalo za kratek 
čas pri kapelici, kjer so nazdravili, nato pa 
so se odpeljali do Preskarjevega mlina v do-
lino. Na mlinu so krajani popravili in ure-
dili mlinsko kolo, ki je bilo poškodovano v 
neurju, danes pa se spet vrti. Druženje se je 
nato prestavilo v dom krajanov na Osredek, 

kjer so domačini skupaj z gosti poklepetali, 
se okrepčali in sklenili, da so takšni dogod-
ki še kako pomembni, saj se ohranja kul-
turna dediščina, in – kar je morda še bolj 
pomembno – takšni dogodki še dodatno 
združujejo ljudi in jih povezujejo. 

Jernej Šulc

Korito je res lepo urejeno
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predstavljen tako, da so dela pesnika dobila 
takšno veljavo, kot si jo zaslužijo. Ob kon-
cu je nekaj besed spregovorila še predse-
dnica domačega Kulturnega društva Olga 
Simončič. KD Podsreda je namreč vsa ta 
leta soorganizator dogodka. In tudi letos so 
članice pripravile pogostitev za vse zbrane. 
Aškerčev večer je tako nadaljeval bogato 
kulturno tradicijo in po besedah ter odzivih 
obiskovalcev si ga lahko v Podsredi obetajo 
tudi v prihodnje.                                     (J. Š.)

IZ NAŠIH KRAJEV

Velika otroška zabava na Gradu Podsreda
Grajski živžav se je na grad Podsreda vrnil v velikem slogu, saj je prireditev obiskalo več kot 1500 ljudi. Prevla-
dovale so družine in najmlajši so več kot uživali v pestrem in raznolikem dogajanju. Vrhunec dogajanja je bil 
nastop popularnega Challeta Salleta, ki je otroke navdušil in več kot uro in pol delil avtograme. Dogajanje, ki je 
plod lokalnega in regijskega sodelovanja, občine Kozje, RASR-aja, Kozjanskega parka in Turizma Podčetrtek, je 
bilo dokaz, da sta moč in uspeh v sodelovanju, zato poklon organizatorjem, ki napovedujejo, da Živžav na gradu 
ostaja.

Aškerčev večer posvečen Tonetu Pavčku
Sedem let oziroma odkar v Podsredi stoji kip Antona Aškerca, se v priča-
kovanju Praznika kozjanskega jabolka odvija Aškerčev večer. Večer, ko je 
Podsreda obarvana v odtenke kulture, večer, ki ga vsako leto namenijo 
enemu izmed velikanov slovenske pisane besede. Tokrat so se na četrtek 
pred sejemskim dogajanjem zbrali v domu krajanov Podsreda in večer 
posvetili velikanu slovenskega pesništva, Tonetu Pavčku. 

Grad Podsreda je po skoraj dvajsetih letih spet gostil grajski živžav, 
ki je presegel pričakovanja tako organizatorjev, občine Kozje, 
Razvojne agencije savinjske regije (RASR), Kozjanskega parka in 
Turizma Podčetrtek, ter seveda domačinov. Obiskovalci so že ob 
petnajsti uri, ko se je dogajanje začelo, drli na grajsko dvorišče in 
dokazali, da je bila odločitev, da konec poletja na gradu pripravijo 
nepozaben zaključek počitnic, več kot dobrodošla. Najmlajši 
obiskovalci in tudi malce starejši so preprosto uživali v vsem, kar 
se je dogajalo tako na grajskem dvorišču kot v gradu Podsreda. 
Stopili so nazaj v srednjeveški čas, tako da so občudovali viteške 
dvoboje, sodelovali v srednjeveških igrah in uživali ob srednjeveški 
igri za otroke gledališča Ku kuc. V zavetju gradu so na ustvarjalni 

Aškerčev večer vsa leta soustvarja Lenka 
Černelč, ki je uvodoma povedala, da ta do-
godek ne združuje ozke skupine ljubiteljev 
kulture, temveč ljudi iz vseh okoliških kra-
jev Podsrede, ki jim kulturno udejstvovanje 
veliko pomeni in jim je ljubo. Černelčeva je 
na oder povabila županjo Milenco Krajnc, 
ki je izrazila zadovoljstvo, da Podsreda v teh 
dneh tako prijetno živi, kot del tega pa so 
v dogajanje vključeni tudi vsi, ki se trudijo 
soustvarjati Aškerčev večer. Oder so nato 
zavzeli najmlajši iz Vrtca Zmajček Kozje in 
prav tako dodali kamenček v mozaik veče-
ra kulture, ki je tokrat bil posvečen Tonetu 

Nastopili so tudi otroci iz vrtca

Pavčku. Aškerčev večer je še en dogodek, ki 
sovpada in je organiziran v sklopu Praznika 
kozjanskega jabolka, zato je zbranim bese-
de namenila tudi direktorica Kozjanskega 
parka Mojca Kunst. Razodela je, da je prav 
Pavček njej eden izmed najljubših avtorjev. 
Zbranim je ob tem prebrala pesem Toneta 
Pavčka Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca, 
ki je njej tako ljuba. V nadaljevanju večera 
so se na odru zvrstili številni nastopajoči, 
ki so dela Toneta Pavčka zbranim obisko-
valcem približali skozi recitacije, pesmi ob 
spremljavi glasbe, igro … V celoti je bil v 
skoraj pol drugi uri opus Toneta Pavčka 

delavnici spoznavali grajske netopirje, v gradu pa je bila celo 
vedeževalka, ki je napovedovala usodo. Višek dogajanja se je začel 
ob petih popoldan, ko je županja Kozjega Milenca Krajnc vsem 
skupaj zaželela nepozaben zaključek počitnic in napovedala, da 
na prizorišče prihaja Challe Salle. Na grajskem dvorišču se je 
ob njeni napovedi zaslišal bučen aplavz. Challe Salle je najmlajše 
razveseljeval s svojimi hiti, vsi skupaj pa so z njim prepevali in 
vseskozi dokazovali, da znajo vse njegove pesmi na pamet. Prijazno 
mladi glasbenik jih je animiral, povabil na oder in navduševal ne le z 
glasbo, ampak tudi svojo odprtostjo in dostopnostjo. Po končanem 
glasbenem nastopu je namreč več kot eno uro delil avtograme in 
se fotografiral s prav vsakim, ki si je tega zaželel. Poleg njega je 
nastopila še vokalna skupina La vita, glasbo pa je vseskozi vrtel 
DJ Illusion. Seveda pa je bilo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo. 
Ekipa Kozjanskega dvora je poskrbela za srednjeveško kuhinjo, 
manjkala pa nista niti Sandra in njen Palačink plac. Dogajanje 
na grajskem dvorišču Podsreda so popestrile še stojnice lokalnih 
ponudnikov, opaziti je bilo tudi stojnico RASR-aja, ki je imela 
Informativni dan projekta 2SoKroG – socialna aktivacija. 
Vsi skupaj so ob koncu grajskega dogajanja navdušeno odhajali in 
si zaželeli, da se še večkrat vrnejo na grad Podsreda in uživajo ter 
se zabavajo. Vsi vpleteni v nedeljsko dogajanje pa obljubljajo, da 
bodo dogajanja na gradu Podsreda zagotovo pogostejša. Prvo se bo 
zgodilo že v petek, 13. septembra, ko na grad prihajata Kuhinja na 
gradu in Festival ekološke prehrane. 

(Z. I.)

Prikaz viteških bojev
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Obudili tradicijo 
oglarstva
Praznik kozjanskega jabolka, ki se 
nezadržno približuje, je v letošnji 
jubilejni, 20. različici združil dogod-
ke enega meseca. Vse se je začelo 20. 
septembra s pobiranjem jabolk v 
kolekcijskem sadovnjaku, končalo 
pa se bo s saditvijo jabolčnega dre-
voreda proti Čerčkovi domačiji 20. 
oktobra. Seveda pa brez dogajanj 
ni ostal niti svetovni dan turizma, 
ko so v bližini Čerčkove domačije 
prižgali kopo in s tem po nekaj le-
tih obudili tradicijo oglarstva. Čast, 
prižgati kopo, je letos pripadla trem 
damam, županji Občine Kozje Mi-
lenci Krajnc, direktorici Kozjanske-
ga parka Mojci Kunst in Mariji Im-
perl, generalni sekretarki Društva 
oglarjev Slovenije.

Gostilna Pure uradno odprla 
svoja vrata

Oglarstvo v Sloveniji ima bogato zgodovino in je 
bilo nekoč dejavnost, ki je bila stalnica. Danes je 
oglarjev ostalo še zelo malo, v Sloveniji pa se po 
besedah predsednika Društva oglarjev Slovenije 
Jožeta Praha skuha le okrog 500 ton oglja, kljub 
temu da so potrebe vsaj trikrat večje. Da pa ta 
tradicionalna obrt ne bi popolnoma zamrla in je 
zanamci ne bi le s težavo obudili, je prav, da se 
na takšen in drugačen način ohranja. In danes se 
ohranja predvsem v turistične namene. Kamen 
v mozaik ohranjana so dodali tudi v Kozjanske 
parku, kjer so v sklopu praznovanja letošnjega 
Praznika kozjanskega jabolka pripravili kopo in 
jo minuli konec tedna tudi skuhali. Na prižigu 
pretekli petek se je zbralo lepo število domači-
nov in tudi gostov, manjkali niso niti šolarji, ki 
so spoznali stari običaj. Uvodoma je Vesna Za-
konjšek zaželela dobrodošlico vsem prisotnim 
in razkrila, da so v Kozjanskem parku pred leti 
že prižgali kopo, z letošnjim ponovnim obuja-
njem oglarstva pa želijo dogodek pripeljati do te 
točke, da se bo kopa kuhala vsako leto. Po bese-
dah Zakonjškove sta tokratno pobudo za posta-
vitev kope dala Nina Gabron in Anton Preskar. 
Zbranim je besede namenila tudi županja Obči-
ne Kozje Milenca Krajnc. Dejala je, da je vesela, 
da se ob svetovnem dnevu turizma prižiga kopa 
na Gradišču pri Podsredi, prav tako pa je vese-
la, da Občina Kozje napreduje na področju tu-
rizma. Pri tem je županja izpostavila predvsem 
prednosti povezovanja turističnih deležnikov, 
vseh treh občin s skupno strategijo turizma, in 
seveda prednosti, ki jih omogoča turistični in-
formator, ki trži naše okolje. Predstavila je še ak-
tualne projekte na področju turizma. Veliko pri-
ložnost vidijo predvsem v ureditvi nastanitvenih 
kapacitet na gradu Podsreda, kjer bo na voljo 16 
ležišč, s tem pa bo celotno območje imelo doda-
no vrednost. Napredek na področju turizma se 
opaža tudi pri številu obiskovalcev, saj že samo 
grad Podsreda obišče mnogo več obiskovalcev 
kot pretekla leta. V zaključku je Krajnčeva doda-

Uvodni pozdrav

V trgu Podsreda so pretekli konec tedna nazdravili 
novi gostilni, ki že nekaj tednov bogati ponudbo kraja, 
tokrat pa so še uradno pripravili veliko odprtje. Gostil-
na nosi ime Pure, lastnika, Tanja in Pascal, pa priha-
jata iz Belgije, a že nekaj let živita v Sloveniji. Nova go-
stilna ponuja vse, česar smo že vajeni iz drugih gostiln, 
a z dodatkom več kot 20 belgijskih piv. Po 15 letih je 
tako stavba, v kateri je nekdaj že bila gostilna, ponov-
no zaživela in vabi goste z veliko teraso in prenovljeno 
notranjostjo, ki je v znamenju lesa, kar daje stavbi še 
dodaten čar. Minuli konec tedna so goste razvajali z 
dobrotami z žara, odojkom in z živo glasbo. Sobotno 
popoldne je popestril Duo Val, v nedeljo pa so ušesa 
gostov božali Šani Šeni. Tanja, ki vas vsakodnevno pri-
čakuje v novi gostilni Pure, pa se veseli snidenja z vami 
vsak dan v tednu: ob ponedeljkih od 16. do 22. ure, ob 
torkih, sredah, četrtkih in nedeljah od 8. do 22. ure, ob 
petkih in sobotah pa od 8. do 23. ure. Vabljeni! 

(OKo)

la, da je ravno prižig kope dokaz, da se povezo-
vanje ljudi splača, in tako nastane zgodba, ki jo 
zmorejo in znajo storiti le Kozjanci. O oglarstvu 
pa seveda veliko ve človek, ki predseduje Dru-
štvu oglarjev Slovenije. Jože Prah je povedal, 
da je bilo oglarstvo nekoč zaradi množičnosti 
celo škodljivo, a je danes popolnoma nasprotno, 
oglarstvo je za gozdove le dobro. S tem prihaja 
do manj zaraščanja, nega gozdov je na višji rav-
ni, seveda pa je pomemben tudi vidik ohranjana 
kulturne dediščine. Kot je dejal Prah, se danes 
kope po Sloveniji na približno dvajsetih loka-
cijah prižigajo predvsem v turistične namene, 
povpraševanje po oglju pa je veliko in količine 
skuhanega oglja so vsaj trikrat manjše od potreb. 
Ob koncu svojega nagovora je Prah dejal še, da 
je območje Kozjanskega odličen primer in dob-
ra praksa povezovanja kar treh občin in s tem 
zgled za pravilno delo v turizmu tudi drugod po 
Sloveniji. Številnim je dobrodošlico zaželela tudi 
direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst, ki 
je bila vesela, da se prižig kope vrača med dejav-
nosti parka, in si želi, da to postane tradicionalni 
dogodek v naslednjih letih. 
Še pred prižigom kope, ki je letos pripadel kar 

trem damam, županji Občine Kozje Milenci 
Krajnc, direktorici Kozjanskega parka Mojci 
Kunst in Mariji Imperl, generalni sekretarki 
Društva oglarjev Slovenije, so besede zahvale 
bile namenjene tudi glavnim deležnikom posta-
vitve kope. Peter Kunst, Slavko Kramer, Borut 
Domitrovič, Jože Kozole in Anton Preskar so 
bili tisti, ki so pridno poslušali nasvete izkuše-
nega oglarja  Franca Kostanjšeka, ki je bdel nad 
postavitvijo in kuhanjem. V kopi se po bese-
dah organizatorjev kuha približno štiri kubične 
metre lesa, ki bodo dali kakovostno kozjansko 
oglje. Seveda pa ne gre pozabiti na prispevek 
Lucije Zorenč, ki je na poti proti kopi skozi ko-
lekcijski sadovnjak pripravila razstavo fotografij, 
kako je kopa rastla od prvega polena naprej. Ob 
zvoku harmonike Neja in Kristjana iz OŠ Kozje 
je kopo prižgala že omenjena trojica dam. Seve-
da pa je za uspešno delo treba tudi nazdraviti, za 
kar so poskrbeli v Kozjanskem parku s kapljico 
domačega, manjkalo pa ni niti sladkih dobrot. 
Vse z željo, da bi kopa na Čerčkovi domači-
ji odlično uspela in s tem dodala v mozaik 20. 
Praznika kozjanskega jabolka še en nepogrešljiv 
kamenček. 

Jernej Šulc

Urejena notranjost
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Na Gradu Podsreda ni manjkalo dobrot
Grad Podsreda postaja vedno bolj priljubljena točka med obiskovalci od blizu in 
daleč. Že bežen pogled na avtomobile različnih registrskih oznak iz Slovenije in 
v zadnjem času tudi iz mnogih držav širom Evrope daje slutiti, da je število obi-
skovalcev v občini Kozje v porastu, posledično je več obiskovalcev tudi na gradu 
Podsreda, ki je s svojo urejenostjo, bogato zgodovino in s številnimi odličnimi do-
godki v zadnjem času postal pravi turistični magnet. Eden izmed takšnih dogodkov 
je potekal tudi pretekli petek, odvijal se je namreč sedmi Festival ekološke hrane 
(FEH), hkrati pa tudi premierno Kuhinja na gradu. Vse skupaj so organizatorji, 
Občina Kozje, Kozjanski park in Visit Podčetrtek, začinili z glasbenim nastopom 
Adija Smolarja, ki poslušalce vedno očara s svojimi izvirnimi skladbami. 

Kozjansko krajino spoznavali otroci iz vse Slovenije
Kozjanski park zadnja leta redno prireja naravoslovne tabore za mladino, ki želi 
del počitnic preživeti nekoliko drugače, v stiku z naravo in hkrati obogatiti svoje 
znanje o živalskem in rastlinskem svetu. Tako so v začetku meseca julija pripravili 
že dva termina naravoslovnih taborov, na katerih je kar 48 udeležencev spozna-
valo pestro pokrajino Kozjanskega. Ena skupina mladih ljubiteljev narave pa bo 
Podsredo in okoliške kraje spoznavala na tretjem terminu sredi meseca avgusta. 

Prekrasna vremenska kulisa zgodnjejesenske-
ga sonca je na grad Podsreda privabila številne 
obiskovalce, ki so imeli kaj videti in predvsem 
okusiti. Več kot 20 razstavljavcev je pokazalo 
in obiskovalcem ponudilo odlično ponudbo 
domačih, ekoloških izdelkov. Pri stojnicah je 
bilo moč kupiti vse od moke, domačih peko-
vskih izdelkov, namazov, rezancev, sadja, zele-
njave in seveda do vina, ki ga na Kozjanskem 
ne manjka. Prav tako so pri stojnicah številni 
ponudniki ponujali različne izdelke iz lesa 
in različnih naravnih materialov. Festival pa 
ostaja zvest svojemu namenu, ki je v pri vrsti 
promocija ekološko pridelane hrane in kre-
pitev zavesti ljudi o pomenu ekološke hrane. 
Poleg tega je ekološko kmetovanje ena od 
najboljših trajnostnih oblik sožitja med člo-
vekom in naravo ter zato tudi eden najboljših 
primerov dobre prakse v zavarovanih obmo-
čjih, kar območje Kozjanskega parka tudi je. 
Tokratni Festival ekološke hrane pa ni bil 

sejemsko obarvan. V osrčju grajskega dvori-
šča so svoje mesto dobili ponudniki pijače in 
jedače, tako gostinci kot tudi domači ponu-
dniki s kmetij. Omamne dišave so skozi ves 
popoldan dražile brbončice zbranih pod graj-
skim stolpom. Svojo ponudbo so med drugi-
mi razodeli Kmetija Kunej, gostišče Kozjan-
ski dvor, gostišče Krpan, vedno odlična Hiša 
vin Emino, Vina Mramor, sladke dobrote so 
prispevali v Pekarni pod gradom, za nekaj 
»kratkega« sta poskrbela Benjamin in Laura 
z žganjem iz rožc, ni manjkal niti hmeljev 
napitek Savinjske pivovarne. Vse to in še več 
so tokrat ponujali na prvi Kuhinji na gradu, 
ki bo po odzivu obiskovalcev postala stalnica 
odlične ponudbe, ki jo premore grad s svojimi 
vsebinami. 
Ob odlični hrani, rujni kapljici in polnih 
vrečah nakupljenih domačih, ekoloških pro-
duktov seveda sede tudi odlična, a hkrati 
sproščujoča glasba. In ravno za to je sinonim 

Tudi letošnji naravoslovni tabori v Kozjan-
skem parku so bili pripravljeni tako, da so 
udeleženci lahko izbirali med dvema mo-
žnostma preživljanja počitnic. Eni so bili tako 
imenovani vozači, ki so se aktivnosti udeleže-
vali le med dnevom, zvečer in ponoči pa so 
bili doma, spet drugi so na taboru preživeli 
tako dneve kot tudi noči, svoje nočno zato-
čišče pa so našli v Slovensko-bavarski hiši. 
Tabore že vsa leta vodijo mentorji, zaposleni 
v Kozjanskem parku, ki drugače opravljajo 
delo geografov, biologov in jim je skupno, da 
so veliki ljubitelji narave, svojo strast do na-
rave in ohranjanje te pa z veseljem prenašajo 
na generacije mladih, ki počitnice zadnja leta 
preživljajo v okviru taborov Kozjanskega par-
ka. Letošnja zasedba udeležencev je bila prav 
tako pestra kot prejšnja leta, na tabor so na-
mreč prišli tako domačini kot tudi mladina iz 
bolj oddaljenih krajev vse tja do Ljubljane, s 
Koroške in s Primorske. 

Otroci so se slikali z Adijem

Udeleženci med aktivnostjo

Adi Smolar, pevec s Koroške, ki je s svojo 
preprostostjo očaral celo Slovenijo in pretekli 
petek tudi grad Podsreda. S svojim šarmom 
in dostopnostjo je lepe besede namenil prav 
vsakemu, ki ga je pocukal za rokav, prav tako 
je vsakemu namenil čas za selfi ali kakšno 
drugačno fotografijo, dodobra pa je napolnil 
tudi svojo nakupovalno košarico na bogato 
založenih stojnicah. Ob njegovem nastopu je 
z njim pelo staro in mlado. Zabava je na graj-
skem dvorišču trajala pozno v petkov večer, s 
skupno ugotovitvijo obiskovalcev, da je dogo-
dek uspel odlično, zato bo postal še ena točka 
v mozaiku grajske ponudbe gradu Podsreda. 

Jernej Šulc

Mentorji Kozjanskega parka vsako leto poskr-
bijo za bogat nabor aktivnosti, ki je otrokom 
všeč, hkrati pa je poučen in v marsikom zbudi 
še dodatno željo po skrbi za naravo. Tudi le-
tošnja prva termina sta bila obarvana s števil-
nimi aktivnostmi, ki so bile mladim v užitek, 
od njih pa niso odnesli le to, da jim hitreje 
mine počitniški čas, temveč tudi mnoga nova 
znanja, ki jim bodo prav prišla tako v šoli kot 
tudi v življenju nasploh. Med drugim so ude-
leženci, 48 jih je bilo v prvih dveh terminih, 
opazovali ptiča čebelarja v peskokopu Župjek 
na Bizeljskem, spoznavali pester svet metu-
ljev, kobilic in rastlinskega sveta na travnikih 
na pobočjih Veternika. Mladina je pokazala 
tudi svoje sposobnosti ročnega dela; izdelali 
so gnezdilnico za smrdokavro in velikega sko-
vika, zašili lastne torbice, risali skupinske ris-
be, spoznavali vodne organizme v reki Bistrici 
in v potoku Gruska. Prav tako so se tudi letos 
podali na iskanje zaklada, ki je bil tokrat skrit 

v sadovnjaku na Čerčekovi domačiji, opazo-
vali so alpskega kozlička in rogača, iskali fo-
sile, se v vročih dneh hladili reki Bistrici in 
spoznavali življenjski prostor bobra, ki si je za 
svoje domovanje izbral tudi reko Bistrico. Ak-
tivnosti je bilo veliko, med drugim tudi noč-
no opazovanje metuljev, ogled letnega kina na 
gradu Podsreda, poslušanje velike uharice in 
šakalov, proučevanje netopirjev … Prav goto-
vo udeležencem ni bilo dolgčas, tisti, ki so na 
taboru še prespali, pa so večere izkoristili še 
za igro na bližnjem igrišču, domači gasilci so 
zanje pripravili gasilke delavnice. Med mladi-
no je veljalo prepričanje, da se ponovno vrne-
jo na tabor v Kozjanski park prihodnje leto. 

Jernej Šulc
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Poletni tabori napolnili športni park
Poletni tabori, ki jih v Kozjem organizirajo že enajsto leto zapored, so tudi letos napolnili Športni park Kozje. 
Letos je po besedah organizatorjev v Kozjem počitnikovalo kar šest skupin otrok, kar pomeni, da je bilo ude-
ležencev okrog 240. Organizatorji so pripravili kar šest različnih aktivnosti, in sicer nogomet, košarko, likovni 
tabor, tenis, šah in letos premierno še plesni tabor.

Kot je že v navadi, so otroci svoje počitnice v Kozjem začeli s pri-
hodom v nedeljo. Letos je potekal že 11. Poletni tabor Kozje, kjer so 
v rekordnih, šestih terminih (od 30. junija do 26. julija in od 4. av-
gusta do 16. avgusta) gostili okoli 240 otrok iz celotne Slovenije. Ob 
bok nogometnemu, košarkarskemu, likovnemu, teniškemu in ša-
hovskemu taboru so letos priključili še plesni tabor, na katerem je 
v dveh terminih plesalo okrog 30 otrok. Ob treningih, ustvarjanju 
in plesu otroci obiskujejo razne delavnice, tekmujejo v športnih in 
kmečkih igrah, igrajo namizne igre in ročni nogomet. Na sporedu 
so sprehodi po poti na stari grad v Kozjem, zvečer pečejo hrenovke 
ob tabornem ognju in imajo karaoke. Enkrat v tednu za vsak ter-
min pripravijo še kopalni dan v Aqualuni, obiščejo čokoladnico in 
se posladkajo na Jelenovem grebenu. Vsak termin otroke obišče 
tudi Zobni Peter, kjer predstavi, kako je pomembno skrbeti za svo-
je zobke. V drugem terminu je v sredo, 10. julija, v dopoldanskem 
času tabornike obiskala skupina za promocijo vojskovanja iz 72. 
Brigade NM. Tabornikom so pokazali prikaz oborožitve in opre-
me, ki jo vojak uporablja pri svojem delu. Uprava za obrambo NM 
je skozi naloge, ki so jih otroci opravljali (premagovanje ovir, skrb 
vojaka za opremo, red, disciplino, maskiranje in zlaganje srajc) 
predstavila njihovo delo, ki je postalo njihova rutina. Iz vojašni-
ce Jerneja Molana so prišli na obisk z vojaškim helikopterjem Bell 

206, pilota sta predstavila naloge poklicnega pilota (kako do tega 
poklica, njegovo delo, naloge, ki jih opravlja, ter statistiko helikop-
terja). Otroci so si lahko pogledali notranjost helikopterja in tudi 
začutili, kako je sedeti za njegovim krmilom. Celoten dogodek je 
podprl 15. polk vojaškega letalstva SV. 
Velika zasluga za ta obisk gre nekdanjemu domačinu, majorju Ale-
šu Zajcu, ki se mu organizatorji iskreno zahvaljujejo za civilno-vo-
jaško sodelovanje.

(OKo)

Gremo za Bistr'co VI.
Naša tradicionalna prireditev Gremo za Bi-
str'co Vl. se je letos odvijala kar dva dneva. 
Sobotni večer smo preživeli ob dobri glasbi 
in tabornem ognju, na katerem smo pekli 
koruzo. Odigrali smo tudi prijateljske igre 
beer ponga. V nedeljo, 18. avgusta, se je 
dogajanje prestavilo na mivko, kjer se je v 
odbojki pomerilo sedem ekip, ki so bile iz 
Kozjega, Bistrice ob Sotli, Imenega in celo 
iz Brežic. Vreme je bilo sončno in gledalci 
so lahko uživali ob zanimivih in borbenih 
setih. Na koncu so zasluženo zmagali fantje 
iz ŠD Globoko, sledila jim je ekipa ŠD Koz-Udeleženci turnrija v odbojki

je, tretje mesto je zasedla ekipa ŠD Bistrica 
ob Sotli. Nagrade so velikodušno prispevali 
iz Kozjanskega dvora, za kar smo jim seve-
da hvaležni. Zahvalili bi se radi tudi Filipu 
Volavšku, ki je pomagal pripraviti odboj-
karsko igrišče, in ŠD Kozje za pomoč pri 
organizaciji, še posebej Romanu Gradišku 
in Blažu Hartlu. Hvala tudi Občini Kozje. 
Menim, da smo upravičili naš moto: »Va-
žno se je zabavati in ob tem ustvarjati nepo-
zabne spomine.« Imeli smo se super, zato že 
komaj čakamo, da se drugo leto spet pome-
rimo in razgibamo ob naši lepi Bistr'ci. 

Anja Rajgl, Klub mladih Kozje

11. Poletni tabor Kozje je dobil novega generalnega pokrovitelja. To je postalo gradbeno podjetje GES, d. o. o. Zahvaljujemo se 
direktorju Jožetu Hartlu in njegovemu sinu Andreju Hartlu za podporo in zaupanje. 

Zahvala gre tudi vsem sponzorjem in donatorjem, brez katerih našega projekta ŠIKOVIH 50 ne bi bilo. To so: IST, d. o. o, MAKOP, d. 
o. o., SIBIZ, d. o. o., PRO GOL, d. o. o., Burgfreund Slavko Rupret, ki dela in živi v Nemčiji, KS logistik, d. o. o. (Tuš Kozje ), Rajmax, d. 
o. o., MZ Tour, d. o. o., DPR Pekarna Resnik, d. o. o., Terme Olimia, d. d., Turistiko, d. o. o., TIC Podčetrtek, MNZ Celje, ZIP Oton Narat, 
s. p., Družinska medicina Bilić, medicinske storitve, d. o. o., KTI, d. o. o., Umetno Kovaštvo Vladimir Pečnik, s. p., Elektro Kunst, d. 
o. o., Trgovina Polje, d. o. o., Kukovičič, s. p., Štus Design, ABH Šport, d. o. o., MOF, s. p., Nogometna zveza Slovenije, Gradbeništvo 
SAPO, s. p., ŠD Bistrica ob Sotli, AZA Plus, d. o. o., Petrol Kozje – Irena Vavričuk, s. p., Boštjan Prešiček, s. p., Silenos, d. o. o. (Glamox 
radiatorji), Bar Sonček, Cvetličarstvo Štravs, ESTET d. o. o.

Za podporo se zahvaljujemo tudi Občini Kozje, ki ima izreden posluh za naš projekt, in društvom, Tenis klubu Kozje, KNK Odred 
Kozje, Športni zvezi Kozje ter Osnovni šoli Kozje.

Obisk vojske na enem od terminov
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S pesmijo v jesenski čas
Območna izpostava Javnega sklada za kulturne de-
javnosti Šmarje pri Jelšah je prvo septembrsko sobo-
to pripravila tradicionalno glasbeno prireditev »Pod 
pilštanjsko lipo«, ki pa je tokrat zaradi deževnega vre-
mena potekala v gasilsko-kulturnem domu Lesično. 
Na tokratni prireditvi se je predstavilo pet skupin, ki 
so pokazale, da jim je ohranjanje slovenske ljudske 
pesmi še kako pomembno, s svojim glasom so božali 
ušesa poslušalcev in dokazali, da je kvalitetna glasba 
sinonim za kraje Obsotelja in Kozjanskega.

Farni praznik v Kozjem
Praznik Marije Device oziroma Marijino vnebovzetje sodi med največje Marijine praznike. Pri nas je Mariji pos-
večenih veliko župnijskih in podružničnih cerkva in kapelic, kar priča o tem, kako globoko zakoreninjeno je Ma-
rijino vnebovzetje v našem verskem izročilu. Ob Marijinem vnebovzetju farni praznik praznujejo tudi v Kozjem, 
kjer so se tudi tokrat številni domačini in krajani okoliških krajev zbrali na slovesni sveti maši.

Sprva je zbranim spregovoril vodja JSKD Šmarje pri Jelšah David 
Stupica, ki je izrazil zadovoljstvo, da se je tudi letos zbralo kar ne-
kaj, natančneje pet skupin, ki z veseljem nastopijo pod pilštanjsko 
lipo, prav tako je Stupica dobrodošlico zaželel obiskovalcem, med 
katerimi je tokrat bil tudi častni občan Občine Kozje Dušan An-
drej Kocman, kozjanski podžupan Filip Volavšek in strokovna 
ocenjevalka dr. Urška Šivic. V nadaljevanju pa je zbranim besede 
dobrodošlice zaželela še predsednica KD Lesično-Pilštanj Nives 
Kostevc Arzenšek, ki je hkrati izkoristila priložnost in prav vse 
povabila tudi literarni večer v oktobru in tradicionalno prireditev 
Pod cvetočo drnulo, ki bo letos 6. decembra, na miklavževo. 
Preostanek večera pa je pripadel petim skupinam, ki so vsaka izved-
li dve skladbi. Kot prvi so se tako predstavili domačini, Pilštanjski 
gospodarji, ki že 24 let delujejo in ustvarjajo pod okriljem domače 
KD Lesično-Pilštanj. Tokrat so v Lesičnem zapeli dve pesmi, »Hla-
dna jesen že prihaja« in hudomušno ljudsko pesem, ki govori o va-
sovalcu in nosi naslov »Ko sem k njej pršov«. Za Pilštanjskimi gos-
podarji so svoje glasove razodeli Ljudski pevci Bistrica ob Sotli, 
ki so sicer po stažu mlada skupina, a zvenijo kot, da bi prepevali že 
dolga leta. Tokrat so se predstavili s pesmima »Dekle, daj mi rože 
rdeče« in »Jaz pa grem; jaz pa grem«. Prvi dve skupini sta se več 
kot izkazali, kar je pričal tudi bučen aplavz. Iz Rogatca so v goste 

tokrat prišle članice KD Ljudske pevke Rogatec, ki jih vodi Hilda 
Ozvaldič. Četrt stoletja že ubrano pojejo, pohvalijo pa se lahko tudi 
s štirimi kasetami in zgoščenkami. V Lesičnem so zapele »Ko sem 
jaz k vojakom šel« in »Šoštarji so v štero šli«. Predzadnji, četrti, 
so svoje odlične pevske sposobnosti pokazali Štefanski fantje, ki 
so se tokrat predstavili s pesmima »Dekle, jaz te vprašam« in »Kaj 
bi te vprašal«. Kot peti po vrsti pa so v Lesičnem zapeli Planinski 
prijatelji pod vodstvom Janeza Mraza. Planinski prijatelji prihaja-
jo iz Rogaške Slatine  in skupaj pojejo vse od leta 2012. Tokrat so 
zapeli pesmi »Že spet jesen je tu« in » Zažarele so planine«. Pevski 
del prireditve je bil tako končan, ob koncu pa sta David Stupica in 
Nives Kostevc Arzenšek podelila še priznanja, zbranim pa sta spre-
govorila še podžupan Občine Kozje Filip Volavšek in predstavnik 
domačih, Pilštanjskih gospodarjev Alojz Slavko Toplišek. 

Jernej Šulc

Že pogled na z avtomobili zapolnjen trg Kozje je dal vedeti, da je 
15. avgust v Kozjem nekoliko drugačen, poseben. Ta dan namreč 
praznujejo farni praznik, ki se je začel s procesijo okrog župnijske 
cerkve in nato še s sveto mašo, ki so jo tudi tokrat družno darovali 
trije duhovniki, domači Niko Marovt, podsredški Lojze Weingerl 
in pilštanjski Jože Hribernik. Že med mašo so pred cerkvijo postavili 
nekaj stojnic, kjer so svojo ponudbo na ogled postavili domači 
ponudniki. Tako sta svoja domača žganja ponudila Benjamin in 
Laura, ki sta stalnica s svojimi žganji iz Rožc, stalnica so tudi leseni 
izdelki Ivana Preskarja, ki s spretnostjo svojih rok naredi prave 
lesene umetnine. Prav tako ni manjkalo omamnih dišav s kmetije 
Gorjup in kmetije Pečnik, kjer so znani po odličnih salamah, vinu 
in drugih suhomesnatih izdelkih. Po maši so obiskovalci ob farnem 
prazniku lahko druženje nadaljevali ob bogato založenih stojnicah, 
v baru Sonček pa so farane tudi letos pogostili z okrepčilom.

 (OKo)Procesija okrog cerkve

Domačini Pilštanjski gospodarji
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Druženje upokojencev DU Kozje tokrat v Podsredi 
Prekrasen  popoldan se je obetal. V skrbno urejenem 
športnem parku ob rečici Bistrici je zavel prijeten piš 
in naznanil, da tokrat ne bomo trpeli pretirane vroči-
ne, disciplinirano, kot velja za upokojence, smo se po-
sedli pod prekrasnim novim kozolcem, ki daje poseben 
šarm športnemu parku. Kaj kmalu je beseda dala bese-
do in že  nas je naš »kozjanski zet« pozdravil s frajtona-
rico. Celo več, za to priložnost je napisal novo pesem, 
pisano na kožo starejšim in upokojencem. Razdelil je 
liste in namesto zdravice je v dolinici zadonela ubrana 
pesem na nam že znano melodijo. Hvala za prekrasen 
uvod, harmonikar Jože Filipančič, publiko si v trenut-
ku osvojil.

Pisali smo pred desetletjem

Udeležba je bila dobra in prav iz vseh naših šestih krajevnih 
skupnosti. Spet se je pokazalo, da je dobro menjavati lokacije za 
tovrstna druženja. Predsednik je po pozdravu omenil še nekaj 
tekočih aktivnosti v letošnjem letu, posebej izpostavil izobraževanje 
na področju informatike, posebej o uporabi pametnih telefonov. 
Saj več ne bo šlo brez elektronske pošte, fotografiranja in pošiljanja 
fotografij, načinov hrambe podatkov. Pošiljajo že elektronske 
bančne izpiske, seznaniti pa se je treba tudi s skypom, viberjem, 
messengerjem in z uporabo navigacije. Društvo mora zaradi izteka 
mandata poskrbeti za novo kakovostno vodstvo. Radi bi, da bi imel 
sleherni član možnost vplivati na izbor kakovostnih kadrov, ki bi 
dali društvu nov zagon, svežino in uvedli tudi nekaj kakovostnih 
novih akcij. Z evidentiranjem novih  članov  bomo začeli takoj po 
razpisu že konec avgusta, vodstvo pa se bo menjalo na občnem 
zboru februarja 2020.

Domači gostilničar Robi je postregel z zelo okusno enolončnico, 
potem pa se je dobra volja stopnjevala. Zaplesal je jubilant Rudi iz 
Zdol, ki je te dni dopolnil 80 let, potem smo zaploskali skorajšnjima 
zlatoporočencema, Cvetki in Tončku iz Šonovega. Čestitamo, saj 
sta se vrtela kot mladeniča. Padlo je še nekaj zdravic, nato pa so 

Druženje v Podsredi

sledile domače starejše pesmi, ki jih nekateri nismo slišali že več 
deset let. Nato je naš muzikant s harmoniko obiskal še skupino za 
skupino in vsaka je svojo zapela. Kdo bi si mislil, da imamo toliko 
dobrih pevcev. Veselje je trajalo in trajalo. Veliko pomenita za 
takšna druženja ambient in prostor. Hvala športnikom iz Podsrede, 
da smo si ta prostor lahko delili z njimi, pa čeprav za en sam 
popoldan. Ob zatonu sonca se je naše rajanje končevalo ob šanku. 
Pesem in harmonika pa sta še kar odmevali. Zaželeli smo vsem še 
srečno vrnitev domov ali rekli, dobimo se prav kmalu. Hvala vsem, 
ki ste se trudili, da smo se imeli lepo. 

Veljko Kolar

Oktobra 2009 je izšla 48. številka glasila 
Zmajev glas. Mesto pod drobnogledom je 
bilo takrat namenjeno Ivanu Štendlerju, 
ki se je upokojil po tridesetih letih 
ravnateljevanja na OŠ Kozje. 
Tistega leta so se v Kozjem odprla vrata 
novega TIC-a, kjer je svoje mesto našla tudi 
e-točka, izšel pa je tudi Turistični vodnik po 
Občini Kozje. 
Kozjanski sejem je praznoval svojo deseto 
ponovitev s kopico obsejemskih aktivnosti, 
v Vrenski Gorci so pri družini Dobravc 
odprli največjo prostostoječo sončno 
elektrarno v Sloveniji, Podsreda pa je gostila 
tradicionalno Prangeriado. 
V Kozjem so na Anino nedeljo pripravili 
srečanje razseljenih Kozjanov, gostja 
čitalniškega večera pa je bila novinarka 
Vida Petrovčič. 

Tudi tistega leta smo bili ponosni na dva 
zlata maturanta. Katja Berk Bevc je to 
postala na splošni, Marko Žlender pa na 
poklicni maturi. 
Zelo aktivni so bili kozjanski folkloristi, 
ki so gostovali tako v Srbiji kot tudi na 
Češkem. 

PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje je ob 
80-letnici prevzelo novo vozilo GV 1, na 
Dobležičah so naredili igrišče, na Gradu 
Podsreda pa pripravili razstavi Ars vitraria 
in Masivni stoli Franca Ziherla. 
Na športnih straneh smo pisali o odličnem 
karateistu Jožiju Preskarju, na 18. odptem 
prvenstvu Kozjega v tenisu pa je zmagal 
Nejc Pepevnik iz Šentjurja.  

Roman Gradišek
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Kozjanski tenisači na vrhu Triglava prešali grozdje
Društvo Tenis klub Kozje v letu 2019 praznuje 20 let od uradne ustanovitve društva. V počastitev okrogle obletnice 
načrtujemo nekaj odmevnih aktivnosti. Prvo izmed njih smo izvedli v prvem tednu septembra, ko smo se podali 
na najvišjo slovensko goro in na njej prešali grozdje.

Ideja o pohodu na Triglav in o prešanju 
grozdja na njem je med člani društva zo-
rela nekaj let, na lanskem občnem zboru 
pa smo sklenili, da jo bomo izpeljali ob 
okrogli obletnici društva. Prvotno pred-
videni termin je bil konec avgusta, vendar 
vreme takrat ni bilo najbolj ugodno, zato 
smo projekt prestavili v začetek septembra. 
V sredo zjutraj, 4. septembra, se nas je se-
dem članov društva s kombijem odpeljalo 
proti Gorenjski. V Ljubljani se nam je prid-
ružil še član Planinskega društva Atomske 
toplice Podčetrtek Zvonko Ivačič, ki nam 
je s svojimi izkušnjami svetoval in poma-
gal pri izpeljavi zadane naloge. Po kavici v 
Mojstrani smo se podali na vzpon iz doline 
Krme. Zvonko nas je usmerjal in po slabih 
petih urah in nekaj žuljih na nogah smo se 
povzpeli do Triglavskega doma na Kredari-
ci. Ker smo si zadali, da bomo na Triglavu 
prešali grozdje, smo s sabo v nahrbtnikih 
seveda nesli še majhno prešo, grozdje in 
tudi harmoniko. Vreme je bilo res lepo, brez 
oblačka in ne prevroče. Na Kredarici smo 
se odločali, ali bomo še isti dan nadaljevali 
na Triglav in izpeljali predvideno prešanje 
ali naj to raje naredimo naslednje jutro. Na 
koncu smo se odločili, da bomo to izvedli v 
četrtek zjutraj. Ker pa se je Zvonko odločil, 
da bo v sredo popoldan vseeno šel do vrha 
Triglava, so se mu pridružili še Primož 
Pečnik, Bojan Dobravc in Matija Pečnik. 
Za slednja dva je bil to prvi vzpon na Tri-
glav, zato pri Aljaževem stolpu ni šlo brez 
krsta – z vrvjo po zadnji plati. Po vrnitvi 

Pred pričetkom vzpona v četrtek zjutraj

Odprava TK Kozje pri Aljaževem stolpu

na Kredarico je Bojan raztegnil meh svoje 
frajtonarice in dobra volja v Triglavskem 
domu je bila zagotovljena. Po ne ravno ka-
kovostnem, a vendarle okrepčilnem spancu 
na skupnih ležiščih smo se v četrtek zjutraj 
po zajtrku odpravili na vrh Triglava. Tokrat 
smo se tja podali v celotni zasedbi, tako da 
smo se že bilo tudi v četrtek izredno lepo in 
vzpon je minil brez posebnosti. Ob prihodu 
na vrh do Aljaževega stolpa smo si nadeli 
priložnostne majice, krstili še Jožeta in Ivi-
co, nato pa je Bojan iz nahrbtnika potegnil 
harmoniko in pesem je zadonela še na naj-
višji točki Slovenije. Pritegnili smo še druge 
planince in vzdušje je bilo res prešerno. Sle-
dilo je še prešanje grozdja. Kot predsedniku 
društva mi je pripadla čast, da sem na vrhu 
Triglava odrezal grozdje, ga dal v prešo in 
nato stisnil. Iz preše je pritekel sladek mošt, 
ki smo ga natočili v kozarce in na vrhu Tri-
glava nazdravili z njim. Nekaj pa smo ga 
odnesli s sabo še v dolino in pričakujemo, 
da bomo donegovali okoli dvesto litrov 
kozjanske Aljaževe kapljice. Šalo na stran, 
po prešanju smo pospravili vse za sabo in se 
vrnili nazaj na Kredarico. Tudi sestop je mi-
nil brez posebnosti in po krajšem postanku 
pri koči smo nadaljevali v dolino. Pot nazaj 
se je kar vlekla, zato smo bili nekateri res 
veseli, ko smo zagledali naš kombi. Na poti 
nazaj smo se ustavili še na poznem kosilu 
oziroma zgodnji večerji in se v večernih 
urah vrnili v Kozje, veseli, da smo uspešno 
izpeljali, kar smo si zadali. 

Roman Gradišek, foto: udeleženci pohoda
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Na 28. prvenstvu dvanajsta zmaga za Blaža

Turnir povabljenih dvojic ob dvajsetletnici društva

Petnajsta sezona turnirjev mladih tenisačev
Športna zveza Kozje in Tenis klub Kozje v poletnem času že od leta 
2005 dalje organizirata poletne turnirje mladih tenisačev. Letošnja se-
zona je tako bila že jubilejna, petnajsta. Po en turnir v vsaki starostni 
kategoriji je potekal julija in avgusta, v nedeljo, 1. septembra, pa je bil 
na sporedu še zaključek – finalni turnir najboljših v vseh štirih staro-
stnih kategorijah.
Najmlajši do deset let so tekmovali v mini tenisu. Zmagovalka final-
nega turnirja je postala Ronja Čepin, ki je v finalu premagala Žano 
Kozole. Tretje mesto je osvojila Lea Kiderič, ki je bila najboljša tako 
na julijskem kot na avgustovskem turnirju, četrti pa je bil Blaž Kozole.
Tekmovalci do enajst let so tekmovali v midi tenisu, kjer je bil najboljši 
Lan Mesec, ki je zmagal tudi na avgustovskem turnirju. Drugo mesto 

Tenis klub Kozje je v soboto, 31. avgusta, pripravil tradicionalno, letos 
že 28. Odprto prvenstvo Kozjega v tenisu. Turnir, ki ga neprekinjeno 
organizirajo že od leta 1992, je letos v Kozje privabil štirinajst tekmo-
valcev, poleg domačinov so nastopili še igralci iz Šmarja pri Jelšah, 
Brestanice, Senovega, Bistrice ob Sotli in Imenega. Število udeležencev 
je bilo sicer manjše, kot smo bili vajeni v preteklih letih, smo pa imeli 
letos res lepo sončno vreme in lahko smo spremljali kakovostne teni-
ške dvoboje. Večjih presenečenj ni bilo, saj so se v polfinalna dvoboja 
uvrstili vsi štirje postavljeni nosilci. Žreb je določil, da smo v polfinalu 
videli dva obračuna med članoma TK Kozje in TK Brestanica. Rezultat 
v zmagah pa je bil izenačen. Zmago za domači klub je dosegel Blaž 
Hartl, ki je bil boljši od Uroša Pavliča, v drugem polfinalu pa je bil 
Tomaž Omerzel iz Brestanice boljši od Mateja Soka. To je pomenilo, 
da smo tudi v velikem finalu in v tekmi za tretje mesto ponovno videli 
dva obračuna med članoma klubov iz Kozjega in Brestanice. In tudi 
tokrat je vsak klub zabeležil po eno zmago. V tekmi za tretje mesto 
je Uroš premagal Mateja in se po devetih letih ponovno uvrstil med 
prve tri na prvenstvu v Kozjem, Matej pa je že petič turnir končal na 
četrtem mestu. Če je to rekord med uvrstitvami na četrto mesto, pa 

ima največjo zbirko zmag Blaž, ki jo je letos povečal še za eno. V finalu 
je namreč premagal še Tomaža in že dvanajstič zmagal na Odprtem 
prvenstvu Kozjega. Zadovoljen z drugim mestom pa je zagotovo tudi 
Tomaž, ki se je sploh prvič zavihtel med dobitnike pokalov v Kozjem. 

(R. G.)

Najboljši na 28. Kozje Open - Tomaž, Blaž, Uroš in Matej

Tenis klub Kozje turnirje povabljenih dvojic organizira ob različnih 
priložnostih že od leta 2001 dalje. Letošnji je bil posvečen praznovanju 

Vsi udeleženci turnirja

je osvojil Bor Gradišek, tretji pa je bil Tilen Perčič, zmagovalec julij-
skega turnirja.
Lan Mesec je bil najboljši tudi v tenisu, v kategoriji do trinajst let. Dru-
go mesto je osvojila Sanja Debelak, tretji pa bil Florijan Kiderič. Lan 
je zmagal tudi na julijskem turnirju, medtem ko je bil na avgustovskem 
najboljši Florijan. 
V najstarejši kategoriji do petnajst let sta se finala udeležila le dva tek-
movalca. Zmagal je Filip Perčič, drugo mesto pa je osvojil Lan Gradi-
šek. Manjkala sta tako zmagovalec julijskega turnirja Jaša Krajnc, kot 
tudi zmagovalec avgustovskega Tim Šmon.
Skupaj je na vseh turnirjih v vseh kategorijah nastopilo dvajset tekmo-
valcev.                (R. G.) 

dvajsetletnice društva, izpeljali pa so ga na drugo oktobrsko nedeljo. 
Na turnir so povabili nekaj dvojic iz teniških klubov, s katerimi največ 
oziroma najdlje sodelujejo, preostale dvojice pa so sestavljali nekdanji 
in sedanji člani domačega društva. Turnirja so se tako poleg domačih 
udeležile še dvojice iz teniških klubov Brestanica, Rogaška Slatina in 
Šentjur. Na turnirju je sodelovalo sedem dvojic, ki so se pomerile vsaka 
z vsako na dve osvojeni podaljšani (tie-break) igri. V lepem jesenskem 
vremenu ter ob dobri družbi starih teniških prijateljev rezultat sicer ni 
bil najpomembnejši, kljub temu pa naj omenimo najuspešnejše. Prvo 
mesto je z maksimalnim številom zmag osvojila dvojica iz Teniškega 
kluba Brestanica, ki sta jo sestavljala Tomaž Omerzel in Marko Kenig. 
Na drugo mesto se je uvrstila dvojica, ki sta jo sestavljala najstarejši in 
najmlajši udeleženec turnirja, prvi trener tenisa v Kozjem – Tibor Pal-
ffy iz Brežic in aktualni vodja teniške šole v Kozjem Blaž Hartl. Tretje 
mesto pa sta osvojila predsednik domačega društva Roman Gradišek 
in Tadej Hartl. S tem prireditev Tenis kluba Kozje ob dvajsetletnici 
društva še ni konec, saj konec novembra pripravljajo še svečano aka-
demijo, na kateri bodo predstavili tudi monografijo društva. (R. G.) 
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Karateisti Kozjanskega začeli z novo sezono 2019/20
Od 22. do 24. avgusta so se člani Karate kluba Kozjansko udeležili 
kampa na Dobrni v organizaciji Društva za karate Celje. Skupaj z 
ostalimi karate klubi Slovenije se nas je nabralo več kot 80. Kot vsa-
ko leto, so bili organizirani štirje karate treningi, kopanje in dnevne 
aktivnosti, tako da smo bili zasedeni čez ves dan. Uživali smo in 
verjamemo, da se bomo udeležili kampa tudi prihodnje leto. 

V soboto, 7. septembra, se je petčlanska ekipa katašev in borbašev 
Karate kluba Kozjansko udeležila mednarodnega turnirja Maribor 
Open 2019. Dogajanje se je odvijalo v športni dvorani TŠC Tezno. 
Udeležilo se ga je 346 tekmovalcev iz devetih držav in 58 klubov. 
Z nastopi sta začela Tilen Prah in Filip Lotrič v katah v kategoriji 
dečki 9 let. Oba sta premagovala nasprotnike vse do finala, kjer 
sta se pomerila med sabo. Tilen je premagal Filipa in tako zasedel 
prvo mesto, Filip pa je bil odličen drugi. Prav tako se je do finala 
zanesljivo prebil Grega Zbil v kategoriji dečki 11 let, v finalu pa je s 
3 : 2 izgubil in osvojil odlično 2. mesto. Nato so sledile borbe. Prvi 
je nastopil Leon Sodin, ki je v najmlajši kategoriji 8, 9 let, do 30 
kg, premagal vse in zanesljivo osvojil 1. mesto. Sestra Lara Sodin 
pa je tekmovala v kategoriji ml. kadetinj, do 40 kg, in prav tako 
premagala nasprotnico in se tudi ona povzpela na najvišjo stopnič-
ko. Čestitke vsem nastopajočim za hrabre nastope. Gremo naprej, 
sezona se je komaj začela in verjamemo v dobre nastope s tem pa 
tudi dobre rezultate. 

V soboto, 21. septembra, se je v Kranju odvijala mednarodna kara-
te tekma KRANJ OPEN 2019, ki se je je udeležilo 239 tekmovalcev 
iz 47 klubov in šestih držav. Iz Karate kluba Kozjansko in Obsotelje 
se je odpravila šestčlanska ekipa katašev in borbašev: Tilen Prah, 
Lea Bele, Lara Sodin, Ana Bele, Leon Sodin in Benjamin Herman. 
Med kataši je bil odličen Tilen Prah. Že izkušen mlajši tekmovalec 
je v kategoriji kate dečki 8, 9 let z lepo tehniko zanesljivo prišel v 
finale, tam pa za las, s 3 : 2 izgubil in na koncu osvojil odlično 2. 
mesto. Nato je nastopila okrepljena ekipa mlajših borbašev. Začel 
je Leon Sodin. Z lepo nožno tehniko v glavo je v kategoriji borbe 
malčki do 30 kg zmagal in osvojil pokal. Lea Bele je tekmovala v 
kategoriji deklice, - 35 kg, in osvojila 3. mesto, prav tako Lara So-
din v kategoriji ml. kadetinj, - 45 kg. Ana Bele pa je kategorijo višje, 
– 40 kg, osvojila 2. mesto. Kot zadnji borbaš je nastopil Benjamin 
Herman, ki je v kategoriji dečki, + 45 kg, osvojil 3. mesto. Nove 
priložnosti nas čakajo že v mesecu oktobru. Zahvala gre tudi Luki 
Beletu in Martinu Sodinu za vodenje tekmovalcev.

V mesecu oktobru poteka vpis na tečaj karateja za vse generacije. 
Dovolj je izgovorov – naredi nekaj za svoje telo, ob tem pa še kako-
vostno preživi čas s svojim otrokom in trenirajte družinski karate. 
Treningi potekajo vsak torek od 18.00 do 20.30 v Večnamenskem 
centru Kozje.

Karateisti so se udeležili karate kampa v Dobrni

Mednarodna tekma v Mariboru 5 medalj 5 tekmovalcev

V Kranju zopet bili zelo uspešni

Vpis v Večnamenskem centru Kozje še vedno poteka
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Ekipa TK Kozje 1 petič zapored prvak VSTL

V nedeljo, 15. septembra, se je v Rogaški Slatini zaključila štirinaj-
sta sezona Veteranske Sotelske teniške lige v kateri je bila že petič 
zapored najboljša ekipa Tenis klub Kozje 1. Letos je v ligi, ki jo vodi 
TK Rogaška, sodelovalo devet ekip in sicer po dve ekipi iz Šentjurja 
pri Celju in Kozjega ter po ena ekipa iz Imenega, Rogatca, Rogaške 
Slatine, Šmarja pri Jelšah in Planine pri Sevnici.
Po odigranih ligaškem delu so se v zaključne dvoboje najboljših šti-
rih uvrstile ekipe TK Šentjur 1, TK Kozje 1, ŠD Imeno in TK Roga-

Ekipa TK Kozje 1, Blaž, Mladen, Igor, Iztok in Damir

tec. V polfinalu je bila ekipa iz Šentjurja boljša od ekipe iz Imenega, 
ekipa iz Kozjega pa je premagala ekipo iz Rogatca. V nedeljo sta se 
na zaključku lige v Rogaški Slatini zmagovalca pomerila za naslov 
prvaka, poraženca pa v tekmi za tretje mesto.
V velikem finalu sta se tako drugič zapored in tretjič v zadnjih šti-
rih letih, pomerili ekipi TK Šentjur 1 in TK Kozje 1. In še tretjič 
je bila boljša ekipa iz Kozjega, ki je tako že petič zapored postala 
prvak VSTL. Dvoboj je bil odločen že po štirih tekmah posame-
znikov, saj so za ekipo iz Kozjega zmagala Iztok Artič, Igor Cesarec 
in Blaž Hartl, edino točko za ekipo iz Šentjurja pa je dobil Tibor 
Orač. Tekma dvojic tako ni več odločala o prvaku, dobila pa sta jo 
Tibor Orač in Branko Recko, ki sta tako svoji ekipi priborila drugo 
točko, končni rezultat pa je bil 3:2 za TK Kozje 1.  Za prvake je 
največ zmag v sezoni, šest dosegel Blaž Hartl, eno manj je prispeval 
Igor Cesarec, pet Iztok Artič, po dvakrat pa sta zmagala Mladen 
Kantoci in Damir Škerl.
V tekmi za tretje mesto je bila ekipa ŠD Imeno z rezultatom 4:1 
boljša od ekipe TK Rogatec. Točke za ekipo iz Imenega so osvoji-
li Ivan Firer, Iztok Tadina, Samo Mrkša in dvojica Tadina-Mrkša, 
edino točko za ekipo iz Rogatca pa je dosegel Goran Prevolšek.
Po zaključku tekmovanja je pokale najboljšim trem ekipam podelil 
predstavnik organizatorja, Mirko Žerak iz TK Rogaška ki je čestital 
vsem udeležencem zaključnih dvobojev ter povedal, da razmišljajo 
o tem, da bi drugo leto uvedli še ligo ekip starejših veteranov nad 
petdeset let. 

(R.G.)

Bor Gradišek odličen na mednarodnem 
šahovskem turnirju v Portorožu
V Portorožu sta med 6. in 13. julijem potekala 13. Mednarodni ša-
hovski turnir Portorož Open 2019 in 3. kadetski mednarodni tur-
nir v standardnem šahu. Skupaj je na obeh turnirjih v Grand hotelu 
Bernardin nastopilo 110 šahistov iz osemnajstih držav. Turnir sta 
organizirali Šahovsko društvo Piran in Društvo šahovskih mentor-
jev Celje, glavni organizator turnirja in hkrati glavni sodnik pa je 
bil Marjan Drobne, ki med drugim vodi tudi šahovsko ligo Kozjan-
skega in Obsotelja ter turnirje za Pokal Kozjega.
Na kadetskem turnirju je nastopil tudi mladi šahist iz Kozjega Bor 
Gradišek, ki se je izvrstno odrezal. V konkurenci enaindvajsetih ša-
histov iz šestih držav je namreč v devetih krogih zbral 6,5 točke ter 
osvojil skupno drugo mesto ter zmago v kategoriji šahistov do 12 
let. Skupni zmagovalec turnirja je postal Pavle Despotović iz Lju-
bljane, v kategoriji do 12 let pa sta se za Borom uvrstila Ates Gun 
Anacak iz Turčije in Denis Kurapov iz Švice. Na glavnem turnirju 
so bili na vrhu sami velemojstri. Zmagal je italijanski velemojster 
Pier Luigi Basso, na drugem mestu je bil slovenski velemojster Ma-
tej Šebenik in na tretjem ukrajinski Andrei Maksimenko. 
Organizatorji so pripravili še nekatere spremljevalne aktivnosti. 
Bor se je tako udeležil še simultanke z velemojstrico Darjo Kapš 
ter hitropoteznega turnirja, 3. memoriala Zlatka Bašagića v organi-
zaciji Šahovskega kluba Ljubljana. Kljub temu da v hitropoteznem 
šahu še nima veliko izkušenj, pa se je tudi tu izkazal. V kategoriji 
kadetov je med petnajstimi šahisti iz štirih držav v petih partijah 

zbral 3,5 točke in osvojil končno tretje mesto. Zmagala je Taja Guid 
iz Ljubljane, drugi pa je bil Tilen Drama iz Šmarja pri Jelšah. Med 
člani je memorial dobil slovenski velemojster Jure Škoberne, sledil 
mu je trenutno najvišje uvrščeni slovenski šahist na FIDE lestvici 
Luka Lenič, tretji pa je bil ukrajinski FIDE mojster Dmitry Dani-
lenko. 

(R. G.)
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KRIŽANKA

SPONZOR NAGRADNE KRIŽANKE je OKREPČEVALNICA IN PICERIJA PODSREDA, PRENOČIŠČA ZELENI GAJ d.o.o.
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. decembra 2019. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrade: pizza 
po izbiri.

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE IZ 89. ŠTEVILKE: Med pravilnimi rešitvami (VINOTOČ GRUSKA) je uredniški odbor izžrebal 
tri nagrajence, ki prejmejo: 1. nagrada: narezek z degustacijo vin za 4 osebe: Jan Hladin, Vetrnik 34, Kozje, 2. nagrada: narezek z 
degustacijo vin za 2 osebi: Vojka Svetičič, Planina 1, Cerkno, 3. nagrada: degustacija vin za 4 osebe: Rudi Medved, Vetrnik 71, Kozje.
Nagrade prispeva TURISTIČNA KMETIJA MRAMOR – VINOTOČ GRUSKA, Vrenska Gorca 15, Buče. 
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POROČILO PP ŠMARJE PRI JELŠAH
OPOZORILO KMETOVALCEM

Smo v obdobju, ko kmetovalci pospravljajo poljske pri-
delke. Na določenih odsekih javnih cest je zaradi tega 
povečan promet s kmetijskimi traktorji in stroji. Voznike 
traktorjev in strojev ponovno opozarjamo, da so vozniki 
delovnih strojev in traktorjev dolžni, preden se vključijo 
v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizira-
ne ceste ali druge kmetijske površine, odstraniti z vozila 
zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče. Kmeto-
valce tudi seznanjamo, da je na cestišču javne ceste pre-
povedano vlačiti hlode veje in podobne predmete. Glo-
ba za omenjene kršitve znaša 1.000 evrov (7. odst. 5. čl. 
Zakona o cestah ZCes-1).

PEŠEC V PROMETU

Preventivne aktivnosti policistov so namenjene pred-
vsem osveščanju pešcev, da lahko za varnost v prometu 
največ storijo sami. Pešci sodijo med najbolj ogrožene 
prometne udeležence. Od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019 sta 
v prometnih nesrečah na območju PU Celje umrla dva 
pešca, devet jih je bilo hudo telesno poškodovanih, de-
vetintrideset pa lažje. Med poškodovanimi pešci prevla-
dujejo osebe v starosti nad 64 let. Glede na vzroke se je 
največ nesreč zgodilo zaradi nepravilnih premikov z vozi-
li, neupoštevanja pravil prednosti, nepravilnosti pešcev 
ter neprilagojene hitrosti. 

Pešci lahko s svojim ravnanjem pomembno prispevajo k 
večji varnosti, in sicer s pravilnim prečkanjem ceste na 
označenih mestih, pravilno hojo ob levem delu cestišča 
v smeri hoje in uporabo odsevnih predmetov (trakovi, 
kresničke, odsevni telovniki, svetilke), ter tako povečajo 
svojo vidnost. 

SAMOZAŠČITNA RAVNANJA 
OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE 

Pred nami so dnevi, ko se bodo intenzivno urejali gro-
bovi na pokopališčih. V tem času so aktivni tudi storilci 
kaznivih dejanj, ki so že velikokrat izkoristili opustitev 
samozaščitnih ravnanj voznikov osebnih avtomobilov, ki 
parkirajo svoja vozila v bližini pokopališč. Najpogostej-
še so opustitve v obliki ne zaklepanja vozil, v katerih se 
pogosto na vidnem mestu nahajajo vrednostne stvari 
(torbice, denarnice, dokumenti), lastnik pa je od vozila 
oddaljen in brez pregleda nad njim.

Ker je v preteklosti do takšnih in podobnih dogodkov ozi-
roma kaznivih dejanj že prihajalo, občane opozarjamo 
na samozaščitna ravnanja, in sicer, da vozila zaklepajo, 
v njih pa ne puščajo vrednostnih stvari in dokumentov 
oziroma jih imajo pri sebi. 

S spoštovanjem!
Vodja policijskega okoliša

Dušan JURGEC

POROČILO PP ŠMARJE
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