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Cena: 1,50 €
LETNIK  14,  29. julij 2022

ŠTEVILKA: 681
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Grad Podsreda bo 
dobil nove vsebine

Požar na 
Krasu, gasilska 
olimpijada in 
varno domače 
dvorišče 
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Izdaja: Kip vizija d.o.o.
Sedež uredništva: Lesično 72, 
3261 Lesično
Uradne ure: Pon., tor., čet. od 10 do 14 ure.

Odgovorni urednik:  Jernej Šulc 
E-mail: urednistvo@casopisoko.si, 
sulc.jernej@gmail.com
Tel.: 070 770 362

Lektoriranje: Lucija Hrženjak
E-mail: lucija.hrzenjak@gmail.com

Dopisniki: 
Jernej Šulc, Emilija Šterlek,  
Boštjan Šelekar

Oblikovanje: Canvas, s.p.
Naklada: 1700 izvodov 

Cena: S 1.1.2020 znaša cena 1,50 EUR 
na izvod. Naročnina se poravna 1 x, 
2 x ali 4 x letno. Izhajamo ob petkih. 
Odjave so možne zgolj pisno ob koncu 
obračunskega obdobja.

UVODNIK

Obljubim, zadnji v nizu uvodnikov o gasilstvu. No, vsaj za nekaj 
časa. A minuli dogodki, ki so povezali glavnino Slovenk in Sloven-
cev, si te vrstice zaslužijo.
Požar na Krasu, ki so ga pristojni že razglasili za največji požar v 
slovenski zgodovini, je združil ljudi iz celotne države. Ob tem mo-
ramo izpostaviti gasilce, ki so bili na Krasu dnevno prisotni tudi v 
številki 1000 ali več, a prav tako ne smemo pozabiti na druge služ-
be, vojsko, policijo, helikopterske enote, letala za gašenje iz tujine, 
nujno medicinsko pomoč, gozdarje, sekače … Prav vsi od prvega 
do zadnjega so zaslužni, da so ukrotili gorečo pošast. Da so rešili 
domačije in cele vasi, da so ljudem dali upanje, da bo bolje. 
A ne morem mimo komentarjev posameznikov, ki se skrivajo v 
anonimnosti domačega kavča in preko tipkovnice streljajo z be-
sedami na tiste, ki so se izkazali. Ciljam na tiste, ki so obsojali, da 
sočasno v Celju poteka gasilska olimpijada, da se gasilci igrajo, na 
drugem koncu države pa gori. A še enkrat več so se anonimni 
»mehkužci« izkazali, da nimajo pojma! Gasilci iz cele države so 
vedno, v vsakem trenutku zagotovili dovolj ljudi, ki so pomagali 
tako na Krasu kot na olimpijadi. Še enkrat več so dokazali, da so 
najboljše, kar premore naša država, da so ponos ljudi, da so heroji, 
kot se zadnje dni piše in govori na vsakem koraku. 
Pa pustimo ta neprijetni del. Z vami želim deliti besede Matica 
Grmeka, domačina iz Vrtojbe, ki najbolje povzamejo hvaležnost 
ljudi, ki so po zaslugi gasilcev in drugih vključenih služb spet videli 
sonce izza dima rdečega petelina, ki je goltal vse pred sabo: »He-
roji. Noben superlativ ni dovolj za opis teh posameznikov. Posamez-
nikov, ki so nesebično pomagali ljudstvu. Ljudstvu, ki jim je to nese-
bičnost želelo vsaj malo povrniti. Ljudstvu, ki jim je z vsem srcem hva-
ležno za vse ure dela, za noči brez spanca, za obešanje svojih lastnih 
življenj na nitko. Za nas. ‚Pa saj to je naša služba‘, ‚Pa saj smo se sami 
javili za to‘ – ne, v naših očeh ste svojo lastno dobrobit popolnoma 
zanemarili v namen varovanja in pomoči neznancem. Zagnali ste se 
v gost dim in ognjene zublje, ki so divjali čez kras, brez dvakrat pomis-
liti, kaj bo jutri. Težek teren, ki bi že domačinom povzročal preglavice, 
ste obvladovali z maksimalnim fokusom na en sam cilj – premagati 

ogenj. In uspelo vam je. Vasi so ostale cele izrecno 
po vaši zaslugi. Poleg ognja ste s solzami, potom 

in srčnostjo na Krasu svoj pečat pustili tudi vi. 
Obljubimo, da tega ne bomo nikdar pozabili.«

Jernej Šulc, odgovorni urednik 

LE ČEVLJE SODI NAJ KOPITAR

Imate tudi vi fotografijo, ki bi lahko krasila naslovnico časopisa Naše OKo? 
Pošljite nam jo na urednistvo@casopisoko.si. Najboljše z veseljem objavimo. 

Na naslovnici:  Del konvoja gasilcev šmarske gasilske zveze na pomoč na Kras.
Fotografija:       Jernej Šulc 

34,90 €

AKCIJA
M E S E C  J U L I J

Slike so simbolične. Akcija velja od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022 oziroma do prodaje zalog.

5,85 €

8,85 € 0,54 €

10,80 €

6,75 €

33,90 €

3,19 € 2,89 €

11,95 €

Fungicid proti 
peronospori 

Momentum trio 1 kg

Fungicid proti 
botritisu Pyrus 

400 SC Tekoče organsko 
mineralno gnojilo 
Basfoliar aktiv 1 l

21,85 €
9,69 €

Mehčalec za 
perilo Lenor 2,9 

litra, beli ali modri

Detergent za perilo 
Persil Freshness 
by Silan 3,38 kg

Briketi za mačke 
Bonami perutnina 
-  govedina 2 kg

Solni kamni 
za govedo in 
drobnico 3 kg

Cev za vodo Mint 
15 metrov, 1/2 

cole s priključki

Gnojilo v kristalih 
Rasti cvet 800 gr.

Vaba za polže 
Compo bio 1 kg

Muholovec hišni z 
medom Forth

Mreža proti
insektom 

100 cm x 100 m

20
22

14,90 €
 200 ml

 1 l

52 
PRANJ
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Namen projekta je ustvariti nove turistične 
produkte, ki bodo močno okrepili obstoje-
čo turistično ponudbo na Gradu Podsreda. 
Projekt bo s svojimi aktivnostmi pripomogel 
tudi k ozaveščanju in izobraževanju prebival-
stva o pomenu kulturne dediščine, raznoliki 
uporabi in ponovni uporabi spomenikov 
kot najpomembnejše kulturne dediščine ter 
prispeval k izkoriščanju njihovih potencialov. 
Izboljšana bo dostopnost do kulturnega 
spomenika, tako fizično kot digitalno. Pro-
jekt bo prispeval tudi k razvoju podjetništva 
in k izboljšanju poslovnega okolja lokalno in 
v turistični destinaciji.

V sklopu projekta bodo izvedeni:
• obnova romanske kapele Gradu 

Podsreda z izvedbo vseh potrebnih 
konzervatorsko, restavratorskih pose-
gov ter instalacijskih del;

• obnova prostorov zgornjega gospodar-
skega poslopja in v njem vzpostavitev 
namestitvenih kapacitet, treh prestižno 
opremljenih apartmajev;

• statična sanacija severne stene Gradu 
Podsreda;

• vzpostavitev dveh vrhunsko opremlje-
nih dvoran za poslovne sestanke, sre-
čanja, izobraževanja in druge dogodke;

• vzpostavitev wellnessa v prostorih spo-
dnjega gospodarskega poslopja, kjer so 
že urejene prenočitvene kapacitete, ki 
bo namenjen gostom apartmajev;

• vzpostavitev ponudbe doživljanja kul-
turne dediščine skozi igro z MR-tehno-
logijo v mešani realnosti;

• vzpostavitev novih komunikacijskih in 
tehnoloških rešitev za dvig prepoznav-
nosti in atraktivnosti turistične destina-
cije in Gradu Podsreda;

• vzpostavitev ponudbe novega turistič-
nega doživetja;

• izvedba izobraževalnih delavnic s pod-
ročja ohranjanja kulturne dediščine ter 
ohranjanja naravne dediščine.

Novi turistični produkti bodo dvignili pri-
vlačnost celotne turistične destinacije in 
spodbudili turistični obisk Gradu Podsreda. 

GRAD PODSREDA BO DOBIL NOVE VSEBINE
Občina Kozje je od Ministrstva za kulturo dobila odobrena sredstva v višini skoraj 977.000,00 EUR za 
izvedbo projekta Grad Podsreda – kulturna dediščina in turizem, ki ga je prijavila na javni razpis za 
oživljanje kulturnih spomenikov. Skupna vrednost celotne naložbe znaša 1.516.468,39 EUR, izvajati 
pa se bo začela leta 2023.

Na gradu Podsreda se obetajo nove vsebine, ki bodo dopolnile že tako odlično ponudbo gradu, občine 
Kozje in celotne destinacije. 

Apartmaji in sobe Gradu Podsreda bodo dobili še dodatek – wellness. 

Grajska kavarna nudi za vsak okus nekaj, o destinaciji pa lahko več izveste v Centru interpretacije zavaro-
vanih območij.
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V sklopu projekta sta predvidena rušenje 
obstoječega statično ogroženega objekta 
in gradnja novega skoraj nič energijskega 
večstanovanjskega objekta s sedmimi jav-
nimi najemnimi stanovanji, ki se bodo v 

najem oddajala po neprofitni najemnini. 
Novi večstanovanjski objekt bo zgrajen na 
istem mestu, v enakih zunanjih gabaritih 
in v enakem izgledu kot sedanji, skladno s 
smernicami ZVKDS. Vrednost celotnega pro-

jekta bo znašala 1.594.266,28 EUR, od tega 
bo 722.558,58 EUR zagotovilo Ministrstvo za 
okolje in prostor. Gradbena dela se bodo iz-
vajala v letih 2023 in 2024. (Naše OKo)

Uspešno mlado občanko Valentino Černelč 
je ob diamantnem uspehu na maturi v pro-
storih občine sprejel bistriški župan Franjo 
Debelak, ki se je iskreno razveselil uspeha 
mlade maturantke. Kot je povedal, ga veseli, 
da ima v občini tako uspešne mlade občane. 
Valentini je ob tem izjemnem uspehu česti-

tal in ji izročil tudi spominsko darilo. Seveda 
pa sta diamantna maturantka in župan spre-
govorila tudi o njenih nadaljnjih željah. Kot 
je povedala Valentina, si želi najprej opraviti 
še splošno maturo na maturitetnem tečaju 
na Gimnaziji Novo mesto, nato pa jo zanima 
bodisi študij anglistike bodisi študij psiholo-

gije. V sproščenem klepetu se je župan do-
taknil tudi svojih srednješolskih in študent-
skih let, Valentini pa je zaželel obilo dobrega 
na nadaljnji poti. Kot je povedal, se ji za delo 
ni treba bati, saj je povpraševanja po kozme-
tičnih storitvah vedno zelo veliko. (J. Š.)

KOZJE BO DOBILO SEDEM NOVIH 
STANOVANJ
Občina Kozje je bila s projektom Prenova Mačkove hiše, Kozje 35, uspešna na razpisu Ministrstva za 
okolje za dodelitev sredstev s področja stanovanjske politike, zagotavljanje javnih najemnih stano-
vanj.  

Obstoječa Mačkova hiša bo porušena, na tem mestu pa bo zrastel nov objekt s sedmimi stanovanji.

Še skupinska fotografija za spomin. Župan Franjo Debelak je zelo ponosen na Valentino Černelč, ki je dosegla diamantni uspeh na maturi.

V eni izmed prejšnjih številk smo predstavili letošnjo diamantno maturantko Valentino Černelč iz 
Hrastja pri Bistrici. Valentina je obiskovala Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto, smer 
kozmetični tehnik. Poklicno maturo ob koncu šolanja je zaključila z odliko in zbrala vse možne toč-
ke ter se razveselila naziva diamantne maturantke.

DIAMANTNA MATURANTKA NA  
SPREJEMU PRI ŽUPANU
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Občina Podčetrtek je prejela pozitivno odločbo za projekt z naslovom Doživetja grajskega razgle-
da – grad Podčetrtek. Občina je marca pripravila obsežno dokumentacijo za prijavo na Javni razpis 
za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter 
vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za 
okrevanje in odpornost, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturo. Med vsemi merili so izgubili le 3 
točke, ker grad ni zaščiten kot spomenik državnega pomena oziroma vpisan med Unescove zašči-
tene spomenike, tako so za vlogo s 107 točkami, od skupaj možnih 110, prejeli odločbo za sofinan-
ciranje v višini 1.614.246,14 EUR. 

PRIDOBLJENA SREDSTVA ZA PROJEKT 
DOŽIVETJA GRAJSKEGA RAZGLEDA

Glavni izziv projekta je spodbujanje razvoja 
trajnostnega kulturnega turizma z uporabo 
dediščine in njenih potencialov. Namen na-
ložbe je energetska, programska in statična 
obnova dela gradu, ki v naravi predstavlja 
bivšo konjušnico, vključno z obnovo fasa-
de in stavbnega pohištva, ter predpriprava 
statične sanacije na obodnih zidovih. Ob-
nova fasadnega ovoja reprezentativnega 
dela gradu omogoča zagotavljanje bistve-
nih zahtev varnosti, izgleda in uporabnosti 
konjušnice. Za zagotavljanje atraktivnosti in 
trajnosti bodo v projektu razviti novi turistič-
ni produkti, večinsko nadgrajeni z uporabo 
digitalnih sredstev in informacijsko-komuni-
kacijskih tehnologij za prezentacijo in pro-
mocijo kulturne dediščine in celotne desti-
nacije Podčetrtek s širšim območjem. 

Projekt v celoti sledi osnovnemu namenu 
razpisa, ki stremi k spodbujanju večjih na-
ložb v prenovo, obnovo, celostno revitaliza-
cijo in modernizacijo kulturnih spomenikov 
v lasti občin z multiplikativnim učinkom na 
gospodarski in turistični razvoj.

Aktivnosti projekta v celoti sledijo tudi ciljem 
Strategije kulturne dediščine 2020–2023 
in usmeritvami za novo strateško obdobje 
razvoja slovenskega turizma 2022–2028, še 
posebej naslednjim ciljem: 

−	 spodbuditi raznoliko uporabo in 
ponovno uporabo spomenikov 
kot najpomembnejše kulturne 
dediščine ter izkoristiti njihove po-
tenciale, 

−	 izboljšati dostopnost do spomeni-
kov kot najpomembnejše kulturne 
dediščine (tako fizično kot digital-
no), 

−	 izboljšati kakovost življenja z 
ohranjanjem dediščine in spodbu-
janjem dediščinskih dejavnosti, 

−	 vključevati dediščino v informacij-
sko družbo.

Z naložbo bo Občina Podčetrtek dosegla 

naslednje cilje ob zaključku projekta:

−	 spodbudila raznoliko uporabo in 
ponovno uporabo gradu Podčetr-
tek kot najpomembnejše kulturne 
dediščine ter izkoristila njegove 
potenciale: z izvedbo vlaganj v 
obnovo gradu Podčetrtek in vzpo-
stavljenimi štirimi novimi turistični-
mi produkti bodo trajnostno izko-
riščeni potenciali objekta kulturne 
dediščine in zagotovljeni multipli-
kativni učinki v širši regiji (kreiran-
je delovnih mest in gospodarska 
rast). 

REZULTAT: štirje novi turistični produk-
ti (1. Fascinantno sodobno interaktivno 
doživetje, imenovano Četrtkova sodba, 2. 
Opazovalnica s premičnim interaktivnim za-
slonom in odzivna AR-opazovalnica, 3. Graj-
ska pojedina – gastronomsko doživetje, 4. 
Poroka na grajski terasi), 1 obnovljen objekt 
(grad Podčetrtek, del konjušnica). 

1. izboljšala dostopnost do spo-
menikov kot najpomembnej-
še kulturne dediščine (tako 
fizično kot digitalno). 

Dostopnost do dediščine – oddaljen dostop 
ali dostop na lokaciji – predstavlja dodano 
vrednost projekta. Njene različne oblike, 
snovne in virtualne, fizične in kognitivne, 
v ljudeh zbujajo najrazličnejše zaznave. Z 

naložbo v ureditev dvigala, ki bo omogočil 
premike v višja nadstropja, je zagotovljena 
fizična dostopnost, z vlaganji v k uporabni-
ku usmerjeno informacijsko-komunikacijske 
tehnološke in digitalne rešitve za dvig dos-
topnosti, prepoznavnosti in atraktivnosti tu-
ristične destinacije in kulturnega spomenika 
(sodobne digitalne tehnologije: Fascinant-
no sodobno interaktivno doživetje, imeno-
vano Četrtkova sodba, Opazovalnica s pre-
mičnim interaktivnim zaslonom ter odzivna 
AR-opazovalnica, ki omogoča informacijsko 
obogaten pregled s funkcijo interaktivnega 
zemljevida, ki predstavlja okoliške naravne 
in kulturne znamenitosti, športno-rekreativ-
ne atrakcije, gostinske ter nočitvene ponud-
nike na multimedijski način) je zagotovljena 
še digitalna dostopnost dediščine. 

REZULTAT: urejena fizična dostopnost do 
objekta kulturne dediščine (1 dvigalo) in 
urejena fizična dostopnost (tri sodobna di-
gitalna doživetja). 

2. izboljšala kakovost življenja 
z ohranjanjem dediščine in 
spodbujanjem dediščinskih 
dejavnosti.

Dediščina je nenadomestljiva razvojna 
dobrina z visoko kulturno, družbeno, okolj-
sko, gospodarsko in znanstveno vrednostjo. 
Njeni viri so dolgoročne dobrine, ki prispe-
vajo k trajnostnemu razvoju in upravljanju 

Fotografije trenutnega stanja, po nekaj osnovnih nujnih vzdrževalno-obnovitvenih delih in prvi revitaliza-
ciji kulturnega spomenika.
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prostora. Veliko pozitivnih učinkov dedišči-
ne na gospodarske, kulturne, družbene in 
na okoljske segmente bivanja ponazarjajo 
vse številnejši dokazi, ki lahko prepričajo 
najrazličnejše investitorje (lokalne in regi-
onalne oblasti, zasebne lastnike, podjetja, 
človekoljubne, nevladne organizacije). Z 
naložbami v dediščino lahko neposredno 

ali posredno prispevamo h gospodarske-
mu razvoju. Kot sektor, ki ustvarja veliko 
delovnih mest, dediščina pokriva širok raz-
pon poklicev z najrazličnejšimi vlogami ter 
stopnjami spretnosti in kvalifikacij (zaščita in 
obnova, inženirstvo in vzdrževanje, uprava 
in vodenje, proučevanja in promocija, razis-
kave, razvoj posebnih strok, interpretacija 

ter druge dejavnosti itn.), za katere so po-
trebne različne tehnike. Varovanje, ohran-
janje, spodbujanje ter obogatitev objekta 
kulturne dediščine, gradu Podčetrtek, bo 
prispevalo k izboljšanju bivalnega okolja in 
kakovosti življenja. 

REZULTAT: vzpostavljena nova turistična 
točka za namene turistične dejavnosti des-
tinacije in primer dobre prakse obnove kul-
turnega spomenika (en obnovljeni objekt 
kulturne dediščine). 

3. vključevala dediščino v infor-
macijsko družbo. 

Občina Podčetrtek bo z k uporabniku 
usmerjenimi informacijsko-komunikacij-
skimi tehnološkimi in digitalnimi rešitvami 
vključila dediščino v informacijsko družbo, 
in sicer z razvojem treh gradnikov ponudbe: 
fascinantno sodobno interaktivno doživet-
je imenovano Četrtkova sodba, Opazoval-
nica s premičnim interaktivnim zaslonom 
ter odzivna AR opazovalnica, ki omogoča 
informacijsko obogaten pregled z funkci-
jo interaktivnega zemljevida, ki predstavlja 
okoliške naravne in kulturne znamenitosti, 
športno-rekreativne atrakcije, gostinske ter 
nočitvene ponudnike na multimedijski na-
čin). 

REZULTAT: tri nove digitalne komponente 
dediščine gradu Podčetrtek. 

Izvedena naložba bo spodbudila razvoj 
trajnostnega kulturnega turizma z uporabo 
dediščine in njenih potencialov. Dediščina je 
namreč skupaj z dejavnostmi, ki jih ustvarja, 
izjemno dragocen vir za turistično-gospo-
darski sektor in kreativne industrije. Skrbno 
negovana dediščina ustvarja prijazno okolje 
za vse vrste dejavnosti, hkrati je njena pes-
trost vir za novo ustvarjalnost.

Vizualizacija ureditve terase in konjušnice. 

Grad je konec junija že gostil prve obiskovalce, ki so si ogledali, kaj vse je že bilo postorjenega. 

VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH V EUR

Vrsta stroškov 2022 2023 2024 SKUPAJ v EUR %

Upravičeni stroški 28.000,00 1.290.749,58 724.599,96 2.043.349,54  

Neupravičeni stroški 10.410,00 283.964,91 159.411,99 453.786,90  

Viri financiranja  

Sredstva sklada NOO 
(JR-NOO-KS 2022-25) 0,00 1.224.714,50 389.531,64 1.614.246,14 64,64 %

Sredstva Občine Podčetrtek 38.410,00 349.999,99 494.480,31 882.890,30 35,36 %
Skupaj viri financiranja 38.410,00 1.574.714,49 884.011,95 2.497.136,44 100,00 %

Naložbena vrednost projekta Doživetja 
grajskega razgleda – grad Podčetrtek znaša 
2.497.136,44 EUR (po tekočih cenah). Ob-
čina Podčetrtek bo proračunska sredstva 
za izvedbo naložb zagotovila v proračunu 

občine za leto 2022 in NRP od leta 2022 
do 2025 (OB124-19-005) v višini 882.890,30 
EUR. Z odločbo pa je prejela sofinanciranje 
v višini 1.614.246,14 EUR iz Javnega razpisa 
za sofinanciranje projektov trajnostne obno-

ve in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti 
občin ter vključevanje kulturnih doživetij 
v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje 
nacionalnega Načrta za okrevanje in odpor-
nost in s tem zagotovila vire za izvedbo.
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Datum: 19. 7. 2022, Številka: 478-6/2022-3
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 
11/18, 79/18, 61/2020 - ZDLGPE, 175/2020),  Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Letnega načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto 2022

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, tel. 03/800 14 00

2. Predmet prodaje

Nepremičnina Izmera 

m2

Dejanska 
raba

ID ozna-
ka dela 
stavbe

Površina 
dela stav-

be

parcela 507/2, 
k. o. 1236 
Zagorje (ID 
2722368)

1.208 zazidano 
stavbno 

zemljišče

157-1 58,60

parcela *91/2, k. 
o. 1236 Zagorje 
(ID 874403)

122 zazidano 
stavbno 

zemljišče

38-1 105

parcela *90, k. 
o. 1236 Zagorje 
(ID 4737108)

151 zazidano 
stavbno 

zemljišče

156-1 360

parcela 507/3, 
k. o. 1236 
ZAGORJE (ID 
5902118)

1.262 nezazidano 
stavbno 

zemljišče

parcela *89, k. 
o. 1236 Zagorje 
(ID 3057525)

72 nezazidano 
stavbno 

zemljišče

Nepremičnine so bremen prosta, na nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali 
pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.
Več podatkov o nepremičninah je razvidnih iz priložene lokacijske informacije. 
Nepremičnine so prodajajo v paketu.

3. Izhodiščna vrednost

Izhodiščna vrednost nepremičnin je 9.417,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV (nezazidano stavbno zemljišče)  oz. 2 % DPN (zazidano stavb-
no zemljišče), ki ga plača kupec. 
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo 
in drugo) plača prodajalec.

4. Pogoji prodaje

1. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno kupljeno, prodajalec ne odgovarja 
za stvarne in pravne napake, ki so oziroma bi morale biti kupcu znane. 
2. Nepremičnina je zemljiškoknjižno urejena.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina. V pri-
meru, da bo med prejetimi ponudbami več ponudb z najvišjo ponujeno ceno, se 
bodo ti ponudniki pozvali k oddaji nove ponudbe.
4.  Podpis pogodbe in plačilo kupnine. Z najugodnejšim ponudnikom se bo skle-
nila pogodba najpozneje v 8 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudni-
ka. Če ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku, se zadrži varščina. Kup-
nina se plača v roku 15 dni po prejemu računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu 
takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Občine Kozje, 
št.: SI56 01251 0100003805, sklic 00 75507-722100-2022, IBAN:BSLJSI2X. Polože-
na varščina se všteje v kupnino. 
5. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če 
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen, ne sklene pogodbe in je krivda na 
njegovi strani oz. odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, 
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oz. razdreti že sklenjeno pogodbo 

brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
6. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine, davka in ostalih 
stroškov. 
7. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po celotnem plačilu kupnine.
8. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju ponudb je položitev varščine v višini 
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
9. Ponudnik lahko ponudbo umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe. Če 
ponudnik ponudbo umakne, se varščina ne vrne. Ponudniki nosijo stroške pri-
prave in oddaje ponudbe. Veljavnost ponudbe je vsaj 60 dni od roka za prejem 
ponudb.

5.  Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja 
ponudb 

1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje po-
nudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % od izhodiščne vred-
nosti nepremičnine na transakcijski račun Občine Kozje, št.: SI56 01251 
0100003805, sklic 00 75507-722100-2022, IBAN: BSLJSI2X. 

2. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
•	 OBR-1 – Ponudba;
•	 potrdilo o plačani varščini;
•	 kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za 

fizične osebe in s.p.-je.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani 
komisije ter z njimi povezane osebe skladno s sedmim odstavkom 51. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPD-
SLS-1).

Najugodnejši ponudnik bo moral pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, 
da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

6. Postopek

1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na 
naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, do 22. 8. 2022 do 12. ure. 
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: „Ponudba za nakup ne-
premičnine – NE ODPIRAJ“. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden 
naziv in naslov ponudnika.

2. Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 8. 2022 ob 12.30 uri v sejni sobi 
Občine Kozje.

3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki 
bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.

4. Ponudbe pod izhodiščno vrednostjo ne bodo upoštevane oz. se bodo 
v postopku odpiranja ponudb izločile.

5. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 
dneh po izbiri.

6. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina 
brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.

7. Ustavitev postopka

Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe in lahko vse do podpisa brez odškod-
nine ali odškodninske odgovornosti ustavi postopek prodaje nepremičnin. V tem 
primeru se varščina brez obresti ponudnikom vrne v petnajstih dneh po odločitvi 
o ustavitvi postopka, vendar najkasneje v tridesetih dneh po odpiranju ponudb.

8. Pravila javnega zbiranja ponudb

Javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 
78/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20-ZIUOPDVE) in Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

9. Informacije

Kontaktna oseba: Andreja Reher, tel. št.: 03/800-14-14, e-pošta: obcina.
kozje@siol.net. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.                                                                                                                                        
                      ŽUPANJA OBČINE KOZJE

                                                                                        Milenca Krajnc, univ. dipl. inž. 
kmet., l.r.

OBČINA KOZJE
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Damjan Kejžar ne bo več upravljal župnije Sveta Ema. Poleg Sv. Petra pod Sve-
timi gorami bo soupravljal še župnije Polje ob Sotli, Buče, Kozje in Podsreda. 

Danijel Golavšek OFMConv je letos še daroval sveto mašo ob Florjanovem v Polju ob Sotli, od prihodnjega tedna dalje pa bo imenovan med drugim tudi za župnij-
skega soupravitelja Župnije Sv. Ema. 

Alojz Weingerl in Niko Marovt bosta v župnijah Podsreda, Kozje in Buče odslej 
delovala kot duhovna pomočnika. Upravljanje omenjenih župnij pa s 1. avgu-
stom 2022 prevzema Damjan Kejžar. 

MENJAVE V ŽUPNIJAH KOZJANSKEGA  
IN OBSOTELJA
Celjska škofija je pred dnevi objavila menjave, ki se bodo zgodile v župnijah, ki sodijo pod njeno okrilje, 
z letošnjim avgustom. Do kar nekaj menjav bo prišlo tudi v župnijah iz naših krajev. Predvsem se te obe-
tajo v občini Kozje in občini Podčetrtek.

Aktualno

OKO

S prvim avgustom je mag. Ernest Benko OFMConv na predlog pro-
vincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razre-
šen službe župnika moderatorja Župnije Olimje, župnijskega upra-
vitelja Župnije Podčetrtek in župnijskega soupravitelja Župnije Polje 
ob Sotli ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Olimje, v 
Župniji Podčetrtek in v Župniji Sv. Ema. 
Danijel Golavšek OFMConv je na predlog provincialnega ministra 
Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnijske-
ga kaplana v Župniji Olimje ter imenovan za župnijskega upravitelja 
Župnije Olimje in župnijskega soupravitelja Župnije Podčetrtek in 
Župnije Sv. Ema.
Damjan Kejžar, župnijski upravitelj Župnije sv. Peter pod Svetimi go-
rami, je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Sv. Ema ter 
imenovan za župnijskega soupravitelja Župnije Polje ob Sotli, Župni-
je Kozje, Župnije Buče in Župnije Podsreda.

Nikolaj Marovt je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538 – § 3. 
razrešen službe župnika Župnije Kozje in župnika soupravitelja Žu-
pnije Buče ter imenovan za duhovnega pomočnika v istih župnijah.
Alojzij Weingerl je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538 – § 3. 
razrešen službe župnika Župnije Podsreda in imenovan za duhovne-
ga pomočnika v isti župniji.
Kot nam je povedal Damjan Kejžar, ki bo del kar nekaj sprememb v 
župnijah v naših krajih, povsem točno, kako bodo vse spremembe 
potekale v praksi, še ne vedo. Po njegovih besedah gre predvsem za 
razbremenitev starejših župnikov, ki bodo tako lahko lažje opravljali 
svete maše. Za pojasnila glede sprememb smo vprašanja naslovili 
tudi na Škofijo Celje, odgovore objavimo takoj, ko jih dobimo. (J. Š., 
Škofija Celje, foto: arhiv časopisa Naše OKo)
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Občina Podčetrtek je letos v sklopu obnove občinskih cest uredila in prenovila skoraj šest kilo-
metrov cest. Ti odseki so razporejeni po vsej občini od Lastniča in vse do Nezbiš, skupno pa so jih 
obnovili kar sedem. Občina Podčetrtek nima v navadi, da pripravi otvoritve odsekov, se pa župan 
z veseljem odzove na povabilo na otvoritev, ki jo pripravijo tamkaj živeči občani. Tako je bilo tudi v 
soboto, ko so v Nezbišah namenu predali okrog osemsto metrov prenovljene ceste.

V NEZBIŠAH PRENOVLJENA CESTA

Pogovor pripravil: Jernej Šulc, foto: osebni 
arhiv Nika Mlinariča

ZA ZAČETEK MORDA NEKAJ O SEBI: KAKO TI 
JE IME IN OD KOD PRIHAJAŠ?
Sem Niko Mlinarič, pripadnik vrste Homo 
sapiens, in prihajam iz Brezovca pri Polju, 
majhne vasice na stičišču občin Podčetrtek 
in Kozje, kjer se vsi poznamo. Sem ljubitelj 
mesa in morja, ne maram krompirja, veči-
no časa me zebe, raje imam mačke kot pse, 
dokler pa ne poskusim leva, je zame pujs 
kralj živali. 

KATERO SREDNJO ŠOLO SI OBISKOVAL IN ZA-
KAJ SI SE ODLOČIL ZANJO?
Minula štiri leta (no, zaradi pandemije de-
jansko le dve leti in pol) sem obiskoval II. 
gimnazijo Maribor, srednjo šolo, ki leži na 
desnem bregu reke Drave in daleč naokoli 
slovi po izkušenih profesorjih, ambicioznih 
dijakih, sodobni opremi in odprtosti. Na 
odločitev za Drugo je vplivalo več različnih 

dejavnikov, na primer širok spekter obšolskih 
dejavnosti, v katerih lahko vsak posameznik 
najde svoje mesto. Isto šolo je že pred mano 
obiskoval starejši brat Gregor, ki mi je predal 
zbirko potrebnih učbenikov, arhiv starih te-
stov in kup praktičnih nasvetov za življenje v 
vijol‘čnem mestu. Pritegnilo me je tudi avan-
turistično dejstvo, da se bom praktično čez 
noč moral navaditi na hrupno življenje v šta-
jerski prestolnici, polni semaforjev, prehodov 
za pešce, mestnih avtobusov in kolesarjev. 
Prosti čas preživljati brez bratov, sestre, star-
šev in prijateljev iz otroštva je bil svojevrsten 
izziv, ki pa sem ga kaj kmalu premagal.

KAKO SO POTEKALA TVOJA SREDNJEŠOLSKA 
LETA? ALI TI JE OB ŠOLSKIH OBVEZNOSTIH 
OSTALO ŠE KAJ PROSTEGA ČASA?
Marsikdo bi dejal, da so srednješolska leta 
najboljša leta v življenju posameznika, in 
tudi pri meni je bilo tako (do zdaj). Čeprav je 
opravljanje gimnazijskih obveznosti zahtev-
no samo po sebi, na Drugi pa še toliko bolj, lahko rečem, da sem zelo uspešno usklajeval 

šolske obveznosti in prostočasne aktivnosti. 
Bivanje v dijaškem domu z drugimi dijaki, ki 
so prihajali iz vseh krajev, ki ležijo med Go-
ričkim in Piranom, na drugi strani pa obisko-
vanje šole, ki povezuje mlade ljudi, kritične 
do najrazličnejših tematik, je bila izredno 
zanimiva izkušnja, ki mi je prinesla ogromno 
novih prijateljev in pogledov na svet. Tudi 
šolske obveznosti so tako bile dostikrat pri-
jetne, saj smo jih s prijatelji spremenili v pri-
jetna druženja in napete debate, ali pa smo 
učenje preprosto »dali na pavzo«, vzeli žogo 
in šli na svež zrak. 

ALI SI SE OB ŠOLI UKVARJAL S KATERIMI 
DRUGIMI OBŠOLSKIMI DEJAVNOSTMI?
Kot sem že omenil, II. gimnazija ponuja več 
kot 70 različnih obšolskih dejavnostih. Sam 
sem najaktivneje, pa tudi najuspešneje, so-
deloval v raziskovalni dejavnosti, ki mi je 
omogočila, da sem dobil vpogled v svet 
znanosti, ki obsega branje zahtevne litera-
ture, načrtovanje eksperimentov in interpre-
tacijo rezultatov. Poleg tega sem se posvetil 
učenju nemškega jezika, ki je obsegalo de-
batiranje z maternim govorcem nemščine. 
Rad sem se vključeval v rekreativne športne 
aktivnosti, kot so tečaj namiznega tenisa in V uniformi Slovenske vojske. 

Nikov maturantski ples.

NIKO MLINARIČ: »ISKRENO, NAZIV 
ZLATEGA MATURANTA SEM SI OBETAL«Predstavl jamo

Tretji v vrsti intervjujev z uspešnimi dijaki in dijakinjami, ki so se na letošnji maturi izkazali še nekoliko bolj 
in se v letopise svojih šol zapisali z zlatimi črkami. Po dveh dijakinjah je tokrat na vrsti dijak Niko Mlinarič 
iz Brezovca pri Polju, ki je srednješolska leta na II. gimnaziji Maribor zaključil z zlatim uspehom na maturi. 
Kaj vse je povedal o srednješolskih letih in kakšni so njegovi načrti za prihodnost, pa preberite v spodnjih 
vrsticah, v katerih Niko razkrije marsikaj zanimivega. 
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medrazredna tekmovanja v košarki, odbojki 
in nogometu. Bil sem tudi del polletnega 
projekta MEPI (mednarodno priznanje za 
mlade), ki združuje področja prostovoljstva, 
veščin, športa in preživetja v naravi, prav 
tako pa sem prejel naziv ambasador evrop-
skega parlamenta. Kot član PGD Polje - Sed-
larjevo sem se udeleževal tekmovanj in izo-
braževanj, pričel pa sem se tudi ukvarjati s 
kulinariko, predvsem s peko sladic.

KATERI PREDMET TI JE NAJBOLJ PRI SRCU? 
TVOJ NAJLJUBŠI PROFESOR ALI PROFESORI-
CA?
Skozi celotno srednješolsko izobraževanje 
mi je bila zelo pri srcu biologija, saj mi je od-
prla nov zorni kot na delovanje življenjskih 
procesov, tako teoretično ob zelo zanimivih 
predavanjih profesorja dr. Jureta Škrabana 
kot tudi praktično ob številnih laboratorij-
skih vajah. V zadnjem letu se je biologiji ob 
bok postavila slovenščina, predvsem knji-
ževnost, saj so me zelo pritegnile problema-
tike in tematska vprašanja eksistencializma, 
modernizma, postmodernizma, absurda, 
avantgarde in konstruktivizma, zahvaljujoč 
razgibanim in aktivnim interpretacijam pro-
fesorja Gorazda Beraniča Senegačnika, ki je 
bil tudi moj razrednik in si zaradi vseh stro-
kovnih in življenjskih nasvetov brez dvoma 
zasluži naziv mojega najljubšega profesorja.

KATERI DOGODEK IZ SREDNJEŠOLSKIH DNI 
SE TI JE NAJBOLJ VTISNIL V SPOMIN?
V štirih letih se je zgodilo mnogo dogod-
kov, ki jih zagotovo ne bom nikoli pozabil. 
V spominu mi bodo za vedno ostali vedno 
posebni prvi šolski dnevi, spoznavni teden 
davnega septembra 2018, grenko-sladki 
zadnji šolski dnevi, letni razredni pikniki na 
Ptuju in druženja brez posebnega razloga, 
zaprtje šole zaradi pandemije in ponovno 
odprtje ter ponovno zaprtje, maturantski 
izlet, svečane podelitve priznanj, obeleže-
vanje dosežkov, priprave in pisanje mature 
in še bi lahko našteval. Dogodek, ki si ga 
bom najbolj zapomnil, se je zgodil tik pred 
zrelostnim izpitom, tj. maturantski ples. Gala 
dogodek, noč, polna glamurja in svečanosti, 
ki sem jo preživel v soju žarometov s prijate-
lji in družinskimi člani ob plesu in glasbi ter 
dobri hrani in pijači. Nepozaben dogodek, o 
katerem se bo še dolgo govorilo. 

KAKO SI SE PRIPRAVLJAL NA MATURO, ALI SI 
PRIČAKOVAL TAKO DOBER REZULTAT?
Če povem po pravici, so bile priprave na 
maturo kar naporne. Kot dijak z visokimi am-
bicijami in še višjimi pričakovanji profesorjev 
sem čutil dolžnost, da se izkažem še posled-
njič v srednji šoli in tam tudi pustim pečat. 
Omenjeni stres sem znal izkoristiti pozitivno 
in ob izdelanih planih učenja sem uspešno 
krmaril od predmeta do predmeta, od je-
drske cepitve urana do stavčnih struktur in 
podredij. Drži, da je bil moj prosti čas v dveh 
mesecih zelo okrnjen zaradi učenja, a ob 
retrospektivi lahko rečem, da je bilo vredno. 
Iskreno, naziv zlatega maturanta sem si obe-
tal, saj po trdem delu vedno pride zaslužena 
nagrada.

ALI JE SITUACIJA OKROG KORONAVIRUSA 
VPLIVALA NA PRIPRAVE NE MATURO IN 
KAKO JE TO VPLIVALO NA TVOJE SREDNJE-
ŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE?
V prvi vrsti moram reči, da koronavirus ne-
posredno fiziološko ni vplival na moje šo-
lanje, saj zahvaljujoč upoštevanju ukrepov 
in cepivu (še) nisem zbolel. Je pa virus za-
gotovo posredno vplival na izobraževanje. 
Namesto v šolski klopi sem sedel pred ra-
čunalnikom v spalnici, namesto v nasme-
jane obraze profesorjev smo dijaki strmeli 
v zaskrbljene in utrujene poglede, »kulico« 
je zamenjala tipkovnica, skratka, ni bilo pri-
jetno. Izkazalo se je, da mladi vsem očitkom 
starejših generacij navkljub nismo otroci 
(anti)socialnih omrežij in da nam največ po-
meni pogled iz oči v oči brez ekrana vmes. 
Bili smo prikrajšani za prenekatero razlago v 
živo, kar pa na moje znanje ni vplivalo, saj so 
se profesorji trudili zamujeno snov brez do-
datnega stresa nadoknaditi v minulem letu, 
ko je bila v ospredju matura. Koronavirus je 
bil svojevrsten zalogaj za učni proces dija-
kov, ki pa se ga je z dobršno mero zagona 
dalo premagati.

NA KATERI FAKULTETI BOŠ NADALJEVAL ŠO-
LANJE IN ZAKAJ SI SE ODLOČIL RAVNO ZA 
TO?
Šolanje bom nadaljeval na Medicinski fakul-
teti Univerze v Mariboru, smer splošna me-
dicina. Izbira študija mi ni predstavljala no-
bene težave, saj že zelo dolgo želim delovati 
v medicini, kjer bom lahko s svojim znanjem 
in razmišljanjem izven okvirjev pomagal šib-
kejšim in ranljivim. Hkrati pa je to tudi poklic, 

Z dobrimi prijatelji je vse lažje.

V prostem času se ukvarja s peko sladic.
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ki se razvija skupaj s tehnologijo in zahteva 
neprestano učenje ter izpopolnjevanje, kar 
poskrbi, da zdravnik ne stagnira, temveč ras-
te. Zelo dobro delujem v napetih situacijah, 
kar bom lahko v medicini s pridom izkoristil.

NA KAJ SI POLEG TEGA, DA SI ZLATI MA-
TURANT, IZ ČASA SREDNJEŠOLSKEGA IZO-
BRAŽEVANJA ŠE PONOSEN?
Verjetno je to del intervjuja, kjer bi lahko 
našteval svoje srednješolske dosežke, kamor 
spadajo priznanja z različnih tekmovanj, pa 
plakete za raziskovalne naloge, šolske nagra-

de in odlikovanja, jezikovne diplome iz tujih 
jezikov in še bi lahko našteval. Pa vendar, 
najbolj sem ponosen na to, da me je srednja 
šola in ljudje, s katerimi sem bil v stiku, obli-
kovala v osebo, kakršna sem; z lastnim mne-
njem, kritičnim pogledom na svet in em-
patijo do sočloveka. Vrline, ki jih dandanes 
ljudem primanjkuje, saj je prevečkrat varneje 
prevzeti mnenje večine, slepo verjeti namiš-
ljenim avtoritetam in se ̋ brigati za lastno rit˝. 
Odhod od doma pri petnajstih letih je vse-
kakor pripomogel k hitrejši osamosvojitvi in 
posledično odraslosti.

ALI SI BOŠ PO ZLATEM USPEHU PRIVOŠČIL 
KAJ POSEBNEGA V ČASU POČITNIC?
Vsekakor. No, v bistvu sem si že. Takoj po za-
ključku maturitetnih obveznosti smo s prija-
telji kampirali ob Kolpi, za hiter skok v morje 
sem se še uspel ustaviti v dobrem starem 
Piranu, za kaj več pa ni bilo časa. V začetku 
julija sem namreč pričel s prostovoljnim slu-
ženjem vojaškega roka v Murski Soboti, kjer 
bom do konca septembra, ko se bom podal 
novim dogodivščinam naproti.

Povezale so se energije zelišč in podporne energije gonga, hima-
lajskih posod, kristalne lire in drugih zvočil, s katerimi sta pričarali 
čudovito občutenje sprostitve, miru in dobrega počutja. Na Herbaliji 
bo skozi letošnje poletje še en podoben večer, in sicer 11. avgusta, 
ko pripravljajo Sozvočje s sopranistko Andrejo Zakonjšek Krt, ki je 
operna pevka stalnega ansambla Opere Maribor in letošnja nagra-
jenka Prešanovega sklada. Andreja Zakonjšek Krt bo izvajala operne 
samospeve, s katerimi se bo zagotovo dotaknila src vseh udeležen-
cev in prispevala še k enemu lepemu poletnemu večeru na Herbaliji. 
Že zdaj vas na posestvu Herbalija vabijo, da se udeležite dogodka s 
sopranistko Andrejo Zakonjšek Krt, za katerega pa si je treba rezervi-
rati mesto po telefonu na telefonski številki 041 795 635. (Naše OKo)

Domačija Hernavs – Herbalija je gostila prvega v nizu Sozvočij – glasbenih poletnih večerov. Prvo 
Sozvočje je na Herbaliji gostovala Mateja Bobek, priznana holistična terapevtka, ki je skupaj z Barba-
ro Hernavs izvajala zvočno terapijo in zvočno občutenje v objemu zeliščnega vrta. 

SOZVOČJA NA POSESTVU HERBALIJA 

Barbara Hernavs in Mateja Bobek sta na posestvu Herbalija izvajali zvočno 
rapijo.

Zvoki, ki sproščajo v kombinaciji z energijami zelišč. 
Na posestvo Herbalija ponovno vabijo 11. avgusta, ko bo na Sozvočjih gosto-
vala Andreja Zakonjšek Krt.



29. julij 2022   | 13 

Komaj smo letos dobro začeli čebelariti, že je tu mesec avgust, ko se čebele začnejo resno nagibati 
k skrajni varčnosti – začetek novega čebelarskega leta je že tu. Ob naravi, ki se polagoma pripravlja 
na mirovanje, tudi čebele ne morejo izostajati. Avgust je za čebelarja zelo pomemben mesec, kajti 
čebele je treba pripraviti na naslednje leto. Čebele, rojene v jesenski dobi, ostanejo v panjih do 
zgodnje pomladi, zato moramo paziti, da bo sedanji rod čebel vzrejen ob dobri beljakovinski krmi.

ČEBELARSKA OPRAVILA V AVGUSTU

Čebele in vsi drugi mrzlokrvci skladiščijo za 
zimo beljakovine v notranjosti svojih teles. 
Te beljakovine varujejo čebelo pred bolez-
nimi in so osnova za proizvodnjo mlečka, ki 
je potreben za ustvarjanje mladega rodu v 
zgodnji pomladi. Čebelarji, ki imajo v okolici 
čebelnjaka kostanjeve gozdove, imajo veliko 
večjo prednost pred čebelarji, ki te paše ne 
izkoriščajo. Na kostanjevi paši čebele nabe-
rejo veliko peloda, ki je osnovni pogoj za 
dobro prezimovanje in za razvoj čebeljih 
družin pomladi naslednjega leta.
Meseca avgusta je že čas za zimsko krmlje-
nje čebel. Čebelarji pogosto raje počakajo 
na konec poletne vročine in krmijo čebele 
šele septembra. Veliko bolje je, če čebele že 
avgusta nakrmimo s sladkornim sirupom v 
obrnjenih vedrih z navrtanimi luknjami v po-
krovu. Poskrbimo da bo konec avgusta v pa-
njih vsaj 15 kilogramov zimske zaloge hrane.
S krmljenjem družin takoj po končani paši 
dosežemo več ciljev.
• Z dodajanjem hrane ustvarimo pri če-

belah občutek, da paša še traja, zato če-
bele obilno krmijo matico, ki še naprej 
zalega. Obseg zaleganja se zmanjšuje 
že zaradi naravnih pogojev in poteka 
počasi in ne skokovito, kar se zgodi, če 
čebel ne krmimo. 

• Pri predelavi sladkorja v med čebele 
potrošijo precej energije in oslabijo. 

Lahko rečemo, da se hitreje starajo. Z 
zgodnjim krmljenjem izkoristimo vse 
pašne čebele, ki jih je še precej v panjih 
in ki bi odmrle že pred zimo. Zaradi njih 
s temi opravili manj obremenjujemo 
mlajše zimske čebele in tako dosežemo, 
da pričakajo zimo malo ali skoraj nič 
iztrošene. Mlade čebele so zaradi tega 
bolj odporne, lažje kljubujejo zimskim 
tegobam in njihova življenjska doba je 
daljša.

Pri avgustovskem krmljenju družin moramo 
biti zelo previdni, kajti včasih že malenkost 
lahko povzroči rop, zaradi česar lahko nasta-
ne velika škoda. Če pride do pojava ropa, je 
navadno čebelar povzročitelj tega. Vzrokov 
je lahko več: od razlitja sladkorne tekočine 
do nepotrebnega brskanja po čebelji druži-
ni. Ob nastanku ropa je treba takoj končati 
vsako delo pri čebelah, močnejšim družinam 
pripreti žrela, slabše družine pa prepeljati na 
rezervno stojišče.

VAROJA
Po zatiranju varoj, ki smo ga izvedli konec 
julija, moramo tudi konec avgusta pristopiti 
k temu opravilu. Število varoj moramo še v 
aktivni dobi zmanjšati na najmanjšo mož-
no mero in tako preprečiti prezimovanje 
čebel invalidov. Na zimsko zatiranje varoj se 

ne smemo zanašati, ker je lahko prepozno. 
Varoje tretiramo s mravljično kislino ali s ti-
molom. Da bo zatiranje čim bolj uspešno, 
je priporočeno, da v okviru društva ali regije 
izdelate načrt zatiranja, nato pa kontrolirano 
izvajate akcije zatiranja. To vodi k samostoj-
nosti, uspešnosti in zadovoljstvu čebelarjev.
Avtor: Vlado Auguštin

Glede na trenutno situacijo, ki se odvija 
na Krasu, ko so ogrožena tudi živa bitja, 
je Čebelarska zveza Slovenije urgentno 
pristopila k aktivnostim za omilitev pos-
ledic. Ponovno smo čebelarji tisti, ki zna-
mo stopiti skupaj in pomagati tistim, ki so 
pomoči v tem trenutku najbolj potrebni.
Pozivamo vse, ki ste pripravljeni poma-
gati, tako v materialni kot v finančni ob-
liki, da to sporočite po e-pošti na naslov 
barbara.dimc@czs ali po telefonu na 
telefonsko številko 041 370 409 (Barbara 
Dimc) ali pa namenska sredstva nakažete 
na račun SKB Banke SI56 0318 6100 2214 
727, sklic: 22072022, namen: Kras.
Sredstva, zbrana na računu, bodo name-
njena izključno čebelarjem, ki so utrpeli 
škodo v požaru. 
Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš pri-
spevek.

DOGODKI
• 1907: Robert Baden - Powell ustanovi 

gibanje skavtov
• 1914: začetek prve svetovne vojne
• 1958: ameriški Kongres ustanovi NASO

ROJSTVA
• 1882: Števan Kühar, slovenski pisatelj in 

ljudski zbiratelj na Madžarskem († 1915)
• 1883: Benito Mussolini, italijanski fašistič-

ni diktator († 1945)
• 1981: Fernando Alonso, španski dirkač 

formule ena

SMRTI
• 1952: Vinko Vodopivec, slovenski sklada-

telj (* 1878)
• 1952: Ivan Zajec, slovenski kipar (* 1869)
• 2018: Oliver Dragojević, hrvaški pevec (* 

1947)
• 2019: Tine Lesjak, slovenski harmonikar 

in skladatelj (* 1957)

NA DANAŠNJI DAN 29. JULIJ JE 210. DAN 
LETA. V LETU 2022 OSTAJA ŠE 155 DNI.
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Uvod v ognjeno stihijo na Krasu ni bil tako 
na očeh medijev, požarov v naravi na tistem 
koncu države so predvsem gasilci navajeni. 
Za njihovo krotenje imajo primerno opre-
mo, znanje in razpoložljive ljudi – v večini 
prostovoljce. A kombinacija zelo sušnega 
obdobja, velike vročine in vetra za požare ni 
nikoli dobra. Ti se namreč ob takih pogojih 
širijo zelo hitro. Tako je bilo tudi na Krasu, 
kjer se je požar (beri: več teh) kmalu razvil 
v takšen obseg, kot ga v Sloveniji ne pom-
nimo. Več kot 3500 hektarjev – samo za pri-

merjavo: povprečna slovenska kmetija meri 
nekaj manj kot sedem hektarjev in v celoto 
bi morali združiti kar 500 povprečnih kmetij, 
da dobimo takšno površino, je zagorelo na 
Krasu. 

VEČ KOT 200 GASILK IN GASILCEV NA KRASU 
SAMO IZ GZ ŠMARJE PRI JELŠAH
A kljub vsem dejavnikom gasilke in gasilci 
niso niti za trenutek pomislili, da ne bi odšli 
na pomoč. V nekaj urah se je zbralo dovolj 
gasilcev, pripravili so opremo, nabavili pijačo 
in okrepčila. Gasilci in gasilke iz šmarske ga-
silske zveze pa so se prvič na dolgo pot na 

drugi konec države podali v noči na četrtek, 
ko so ob 3. uri zjutraj krenili in v jutranjih urah 
dosegli zbirno mesto na Krasu. Prvi konvoj, 
ki se je s šmarskega podal na Kras, je vodil 
poveljnik PGD Steklarna Rogaška Slatina 
Luka Bercko, in je s seboj odpeljal 13 vozil in 
43 gasilcev. Kot je povedal Bercko, je pri in-
tervenciji na Krasu šlo za naporno delo, ki ga 
je poleg gostega dima, visokih temperatur 
in nepoznanega terna oteževalo še dejstvo, 
da je območje posejano z neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi iz prvi in druge svetovne 
vojne. Če je prvo izmeno gasilcev pričakal 
požar, ki je bil še dokaj obsežen, pa je bilo 
nekoliko lažje za naslednji dve izmeni. V ne-

Druga izmena, ki je na Kras odšla v nočno izmeno z nedelje na ponedeljek. 

Ogenj ni odnehal, takole so gasili posamezna ža-
rišča čez noč. Na Kras so se podali tudi gasilci PGD Kozje. 

Ognjena apokalipsa bi lahko zapisali o razmerah na Krasu, ki so bile pretekle dni glavna tema po-
govorov med ljudmi. Prav tako so polnile naslovnice časopisov in novice na televizijskih in radijskih 
kanalih. A še enkrat več se je izkazalo, da znamo Slovenci in Slovenke stopiti skupaj, ko je to najbolj 
potrebno. S požarom na Krasu, ki so ga pomagali krotiti gasilci in gasilke iz celotne države, so se po-
gumno in z željo po pomoči sodržavljanom množično spopadli tudi člani gasilskih društev Gasilske 
zveze Šmarje pri Jelšah. To pa seveda ni bilo edino delo šmarskih gasilcev minule dni, množično so 
bili kot prostovoljci vpleteni tudi v organizacijo gasilske olimpijade v Celju, ob vsem tem pa so 24 
ur na dan skrbeli še za varnost na svojih požarnih območjih. Prostovoljno, a profesionalno in z vso 
skrbnostjo.

POŽAR NA KRASU, GASILSKA OLIMPIJADA 
IN VARNO DOMAČE DVORIŠČE
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deljo popoldne se je na pot podala druga 
izmena, ki je prevzela nočno delo z nedelje 
na ponedeljek. Na pot je iz GZ Šmarje odri-
nilo 78 gasilk in gasilcev s 23 vozili, večinoma 
cisternami za prevoz vode, konvoj pa je vo-
dil poveljnik PGD Rogatec Marijan Čančala. 
Nedeljska nočna izmena je nadzorovala 
požarišče, odkrivala in sanirala posamezna 
žarišča in zalivala robove požara z vodo. V 
ponedeljek zjutraj pa se jim je pridružila še 
tretja izmena. Zamenjala je del moštva, ki je 
delo opravljalo ponoči, prav tako pa so šte-
vilni gasilci delo nočne izmene podaljšali še 
v dnevno izmeno ponedeljka. V ponedeljek 
je bilo na Krasu 96 gasilk in gasilcev s 23 vo-
zili iz šmarske zveze. 

Žarišča so odkrivali enega za drugim.

Na avtocesti hiter postanek za gorivo in kavo, nato 
pa naprej proti zahodu države. 

 Pomoč na Kras je šla tudi iz PGD Podsreda in PGD Bistrica ob Sotli.

V kolaž fotografij so pretekli teden strnili v PGD Podčetrtek.

Gasilci iz Pristave pri Mestinju.
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GASILSKA OLIMPIJADA Z MOČNIM PRIDIHOM 
ŠMARSKE GASILSKE ZVEZE
Na eni strani Slovenije je bil obsežen požar 
tisti, ki je okupiral številne gasilce, spet na 
drugem koncu, v Celju, pa so pretekli teden 
pripravili gasilsko olimpijado. Največji gasil-
ski tekmovalni dogodek v Evropi, ki je odlič-
no uspel, hkrati pa so bila na njem uspešna 
tudi slovenska gasilska društva. In naj že v 
začetku teh vrstic napišemo in ovržemo vsa-
ko sprevrženo obsojanje posameznikov, ki 
so predvsem v anonimnosti svojih tipkovnic 
nergali, da bi morali gasilci z olimpijade oditi 
gasit na Kras. Kot so pristojni že mnogokrat 
povedali, gasilska olimpijada ni imela vpliva 
na delo gasilcev na Krasu, gasilk in gasilcev 
je bilo tam dovolj. Številni, ki so pomagali v 
Celju, pa so se podali, včasih tudi še isti dan, 
tudi na pomoč na Kras. Tudi člani tekmoval-
nih ekip so namesto slavja z domačimi, ki 
bi si ga po odličnih rezultatih zaslužili, tek-
movalne oznake zamenjali za intervencijske 
obleke in se podali v pomoč tovarišem na 
drugi konec države. 
Lep primer, da je sistem deloval, je bila za-
gotovo tudi Gasilska zveza Šmarje pri Jel-
šah. Aktivni so bili množično tako na Krasu 
kot tudi v Celju. Na olimpijadi v Celju je bila 
namreč šmarska zveza zadolžena za špor-
tni del tekmovanja, tisti del, ki je v Sloveniji 
nekoliko slabše poznan. A kljub vsemu so 
delo opravili z odliko. Že pred olimpijado so 
poskrbeli za postavitev stolpa, na katerem 
so potekala tekmovanja s kljukasto lestvijo. 
Ves teden so številni prostovoljci skrbeli za 
pomoč na tekmovalnih progah, na tekmo-
vanjih, treningih. Skozi celoten teden se je 
na olimpijadi izkazalo krepko več kot 150 
prostovoljk in prostovoljcev iz GZ Šmarje pri 
Jelšah, ki jih je vodil poveljnik šmarske zveze 
Bogdan Krumpak. Zastopstvo na olimpijadi 
je bilo tako zelo pisano, pomagali pa so čla-
ni vseh šestih občinskih gasilskih poveljstev, 
tako mladi, člani in veterani. 

KAKO SO SE ODREZALE SLOVENSKE EKIPE?
Odlično organizacijo največjega gasilskega 
dogodka, ki se je odvil na slovenskih tleh, so 
z odličnimi rezultati kronale tudi slovenske 
gasilske desetine. Med mladinci so olimpij-
ski prvaki postali mladi gasilci PGD Drenov 
Grič - Lesno Brdo, šesto mesto v isti katego-
riji so osvojili mladinci PGD Mavčiče. V kate-
goriji mladink so 7. mesto osvojile mladinke 
PGD Podgorica-Šentjakob, 11. mesto PGD 
Andraž nad Polzelo in 13. mesto PGD Zbi-
lje. Pri članih A je tretje mesto osvojila ekipa 
PGD Podgorci, 8. mesto PGD Tinje, 22. mes-
to PGD Oplotnica, 25. mesto PGD Starše, 37. 
mesto PGD Potov Vrh - Slatnik. Izjemno pa 
so si konkurenco podredili slovenski gasilci 
v kategoriji članov B, ki so odnesli prva štiri 
mesta, in sicer PGD Hajdoše 1. mesto, PGD 

Del prve izmene. 

Impresiven pogled iz zraka na konvoj celjske gasilske regije.

Del prostovoljcev na olimpijadi v Celju.

Delo na stolpu, kjer so tekmovali s kljukastimi lestvami. 
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Šmartno na Pohorju 2. mesto, PGD Kebelj 
3. mesto in PGD Korovci 4. mesto. Olimpijski 
prvaki so postali tudi poklicni gasilci članov 
B PIGD Krka Novo mesto. V kategoriji članic 
A so 4. mesto osvojile članice PGD Semič, 11. 
mesto pa članice A PIGD Krka Novo mesto. 

Olimpijskega naslova so se razveselile tudi 
članice B PGD Hajdoše, ki so deklasirale kon-
kurenco in zmagale s prednostjo več kot 15 
točk, v isti kategoriji so bile na 4. mestu čla-
nice B PGD Žiri. 
Gasilke in gasilci GZ Šmarje pri Jelšah so 

samo v minulem tednu prostovoljno odde-
lili skupaj nekaj 1000 ur na gasilski olimpijadi 
in na požaru na Krasu. Ob vseh teh spošto-
vanja vrednih številkah pa naj dodamo, da 
so kljub vsemu bili 24 ur na dan vsak dan 
pripravljeni posredovati in pomagati tudi na 
svojem požarnem okolišu v času, ko so le-
tni dopusti v polnem razmahu. Prostovoljno 
in s srcem. (Jernej Šulc, foto: J. Š., FB Gasilci 
GZ Šmarje pri Jelšah, prostovoljna gasilska 
društva)

Glavnina tekmovalnega dogajanja se je odvila na stadionu Kladivar, ki je veliko sreče prinesel tudi sloven-
skim ekipam.

Del ekipe, ki je pomagala pretekli ponedeljek. 

Svoj del so na olimpijadi prispevali tudi prostovolj-
ci iz PGD Podsreda.



18 |   29. julij 2022

Pri jezerih so imele krajši postanek, ki so ga izkoristile za krajši ogled, 
sprehod ob jezerih in osvežitev. Sledila je vožnja do Žabnice oziro-
ma spodnje postaje žičnice, ki jih je popeljala na romarsko Marijino 
goro Višarje. Najprej so si ogledale romarsko cerkvico treh narodov 
(Slovencev, Avstrijcev in Italijanov), katerih jeziki so tudi pri mašah 
enakovredno upoštevani. Iz bližnjega griča so lahko opazovale sliko-
viti pogled na Mangart in zahodne Julijce na eni strani in Karnijske 
Alpe na drugi. Sledila je sveta maša in nato nekaj malega prostega 
časa za nakup spominkov. Nato so se vrnile v dolino in se za kratek 
čas ustavile v Planici. V Mojstrani so si ogledale Slovenski planinski 
muzej, kjer si podajata roko preteklost in sedanjost. Bogata zbirka 
predmetov s pestro zgodovinsko pripovedjo, raznolikost fotograf-
skega in arhivskega gradiva ter obsežna strokovna knjižnica so jim je 
nudile vpogled v množičnost in pomembnost planinske dejavnosti 
v slovenskem prostoru.
Sledilo je pozno kosilo na turistični kmetiji »Pri Marku« v vasi Crn-
grob v občini Škofja Loka. Kmetija obsega približno 30 hektarjev, od 
tega imajo približno 15 hektarjev obdelovalnih površin in še približ-
no prav toliko gozdov, v katerih so pretežno listnata drevesa. Na tej 
površini pridelujejo krmo za 40 do 50 govedi, prašiče in konje po 
sonaravni reji za potrebe turizma.
Ta dan so videle in doživele veliko zanimivega, ob tem pa so poza-
bile na delo in vsakdanje skrbi. Za odličen program in vodenje se 
zahvaljujejo podjetju Flucher Turizem, d. o. o.

Pripravila: Marjeta Orlčnik, KGZS – Zavod CE

Članice Društva kmetic Ajda so se 12. julija odpravile na izlet na Svete Višarje. Pot jih je vodila proti 
Gorenjski mimo Jesenic in Kranjske Gore preko Rateč do Mangartskih jezer. 

DRUŠTVO KMETIC AJDA  
NA SVETE VIŠARJE

Skupinska fotografija na Višarjah. 

Sobota, 30. julij 2022
KONJENICA VIRŠTANJ OBSOTELJE
POLETJE V PODČETRTKU 2022: KONJSKE 
DIRKE V IMENEM
Od 13.00 dalje na hipodromu v Imenem.
Program: dirka ponijev, dirka hladnokrvnih 
in toplokrvnih konj, dirka rekreativnih konj, 
dirka članov Konjenice Virštanj Obsotelje, 
dirka arabskih konj in dirka polnokrvnih an-
gleških konj.
Spremljevalni program z bogatim srečelo-
vom in veselica z Ansamblom JUHU Glasbe-
ni Mix.
Info: Ivan Amon, 041 376 881.

KOZJANSKI PARK
GLASBENO POLETJE NA GRADU PODSRE-
DA: KONCERT UDELEŽENCEV SEMINARJA 
ZA VIOLONČELO
Ob 17.00 na Gradu Podsreda.
Info: 03 800 71 00.

Ponedeljek, 1. avgust 2022
KOZJANSKI PARK
ODPRTJE RAZSTAVE IN DELAVNICA
Ob 17.00 na upravi Kozjanskega parka v 
Podsredi.
Odprtje razstave Invazivne tujerodne vrste, 
naše nezaželene sosede in delavnica o inva-
zivnih rastlinskih vrstah.
Info: 03 800 71 00.

Od ponedeljka, 1. avgusta, do petka, 5. av-
gusta 2022
KOZJANSKI PARK
ODDIH ZA GLASBENIKE
Na Gradu Podsreda.
Info: 03 800 71 00.

Četrtek, 4. avgust 2022
TIC PODČETRTEK
ČETRTKOV SEJEM V PODČETRTKU
Od 8.00 do 16.00 v Podčetrtku na parkirišču 
pri Trgovini Kea.

Ponudba: oblačila, drobna darila, naravna 
mila, pekovski in mesni izdelki, medeni iz-
delki …
Info: 03 810 90 13.

Petek, 5. avgust 2022
ŽUPNIJA SVETI PETER POD SVETIMI GORA-
MI
ROMANJE NA PRAZNIK MARIJE SNEŽNE 
NA SVETIH GORAH
Maše ob 9.00 in 10.00 v slovenskem jeziku 
in ob 11.00 v hrvaškem jeziku v cerkvi Sveto-
gorske Matere Božje na Svetih Gorah, Bistrica 
ob Sotli.
Info: Damjan Kejžar, 031 278 180.

TEDENSKE PRIREDITVE
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ANINA NEDELJA BO ODSLEJ SVETOVNI 
DAN STARIH STARŠEV IN OSTARELIH
Papež Frančišek je letos nedeljo, ki je najbližje prazniku sv. Joahima in Ane (26.7.) - Marijinih staršev, 
starega očeta in stare mame Jezusa, razglasil za praznik starih staršev in ostarelih.
Dragi dedki, drage babice! »Jaz sem s teboj 
vse dni« (prim. Mt 28,20) je obljuba, ki jo je 
Gospod dal učencem, preden se je dvignil v 
nebo in ki jo danes ponavlja tudi tebi, dragi 
dedek, drag babica. »Jaz sem s teboj vse dni« 
so tudi besede, ki ti jih kot rimski škof in kot 
prileten želim nameniti ob tem prvem Sve-
tovnem dnevu starih staršev in ostarelih: ce-
lotna Cerkev ti je blizu – povejmo bolje, nam 
je blizu: skrbi zate, te ima rada in te noče 
pustiti samega.
Pandemija je bila trda preizkušnja, ki je priza-
dela življenje vseh. Mnogi med nami so zbo-
leli in veliko jih je odšlo, preveč jih je bilo pre-
dolgo prisiljenih v samoto, osamljenih.
Gospod pozna vsako naše trpljenje 
tega časa. Blizu je tistim, ki doživljajo boleče 
izkustvo osamljenosti. Tudi sv. Joahim, Jezu-
sov dedek, je bil izključen iz svoje skupnos-
ti, ker ni imel otrok; njegovo življenje – ka-
kor življenje njegove žene Ane – so imeli za 
nekoristno. Gospod pa mu je poslal angela, 
da ga je potolažil. To je smisel tega dneva, 
za katerega sem želel, da bi se prvič obha-
jal ravno letos, po dolgi osami in še vedno 
počasnem okrevanju družbenega življenja: 
da bi vsak dedek in vsaka babica, vsak starej-
ši človek – posebno tisti med nami, ki so bolj 
sami – dobil obisk angela! Včasih bodo imeli 
obraze naših vnukov, drugič naših domačih, 
naših starih prijateljev ali tistih, ki smo jih 
spoznali prav v tem težkem času. V obdob-
ju pandemije smo se naučili razumeti, kako 

pomembni so za vsakega izmed nas objemi 
in obiski.
Bog pa nam pošilja svoje glasnike tudi po 
Božji besedi. Sveto pismo nam bo pomagalo 
tudi razumeti tisto, kar Gospod danes zahte-
va od našega življenja. 
V Matejevem evangeliju Jezus reče apos-
tolom: »Pojdite torej in naredite vse narode 
za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in 
Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati 
vse, kar koli sem vam zapovedal« (28,19-20). 
Te besede so namenjene tudi nam danes in 
nam pomagajo bolje razumeti, da je naša 
poklicanost varovati korenine, posredovati 
vero mladim in poskrbeti za majhne. Nihče 
se ne reši sam. Dolžniki drug drugega smo. 
Vsi smo bratje.
Rad bi ti povedal, da si potreben, da bi gra-
dili jutrišnji svet: svet, v katerem bomo žive-
li – mi s svojimi otroki in vnuki – ko se bo 
nevihta umirila. Med različnimi oporniki, ki 
morajo podpreti to novo gradnjo, so trije, 
ki jih bolje od drugih znaš postaviti ti. Trije 
oporniki: sanje, spomin in molitev. 
Prerok Joel je nekoč izrekel tole obljubo: 

»Vaši starčki bodo sanjali sanje, vaši mladeni-
či bodo gledali videnja«. Prihodnost sveta je 
zavezi med mladimi in starejšimi. Kdo, če ne 
mladi, lahko sprejme sanje starejših in jih po-
nese naprej? Vendar je za to treba še naprej 
sanjati: v naših sanjah o pravičnosti, miru, 
solidarnosti se skriva možnost, da bodo naši 
mladi imeli nova videnja in bomo lahko sku-
paj zgradili prihodnost. Potrebno je, da tudi 
ti pričaš, da lahko prenovljeni izidemo iz 
doživetja preizkušnje. Prepričan sem, da ne 
bo edina, saj si jih v svojem življenju imel že 
veliko in ti je uspelo priti iz njih. Iz tistega 
doživetja se nauči, da boš tudi sedaj prišel 
iz preizkušnje.
Sanje so zaradi tega prepletene s spomi-
nom. Mislim na to, kako dragocen je boleči 
spomin na vojno in koliko se lahko novi ro-
dovi iz njega naučijo o vrednosti miru. In to 
moraš posredovati ti, ki si doživel bolečino 
vojne. Spominjanje je resnično poslanstvo 
vsakega starejšega človeka: 
Končno molitev.  »Molitev starejših lahko 
zavaruje svet, in mu morda pomaga bolj 
učinkovito kot trud mnogih«. Tvoja molitev 
je zelo dragocen vir: to so pljuča, ki se jim 
Cerkev in svet ne moreta odpovedati. 
Ob zaključku tega sporočila bi rad pokazal 
zgled blaženega – in kmalu svetega – Karla 
de Foucaulda. Živel je kot puščavnik v Alžiriji 
in je v tem obrobnem okolju izražal »željo, 
da bi bil brat vsakemu človeškemu bitju«. 
Njegovo življenje nam kaže, kako je mogoče 
tudi v samoti svoje puščave prositi za uboge 
vsega sveta in v resnici postati univerzalni 
brat in univerzalna sestra.
Gospoda prosim, da bi tudi vsakdo izmed 
nas po njegovem zgledu razširil svoje srce in 
ga naredil občutljivo za trpljenje najmanjših 
in sposobno za prošnjo zanje. Naj se vsak iz-
med nas nauči ponavljati vsem, zlasti pa naj-
manjšim, besede tolažbe, ki smo jih danes 
slišali kot namenjene nam: »Jaz sem s teboj 
vse dni.« Naprej in pogum! Naj vas Gospod 
blagoslovi.
Razglas papeža Frančiška povzel Damjan 
Kejžar.
Molitev papeža Frančiška za prvi svetovni 
dan starih staršev in ostarelih

ŽUPNIJA ZAGORJE
Zagorje pri Pilštanju vabi 7. avgusta 2022 
romarje na leskovško nedeljo.
Maši bosta ob 9. in ob 10. uri.
Romarska maša bo tudi v soboto zvečer, 
6. avgusta 2022, ob 19. uri.
Vabljeni!

Zahvaljujem se ti, Gospod, 
za tolažbo Tvoje navzočnosti. 
Tudi v osamljenosti 
si moje upanje, moje zaupanje. 
Vse od mladosti si ti moja skala in moja 
trdnjava.
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Matjaž Hribljan se je že nekaj časa spog-
ledoval z idejo, da bi prekolesaril vse slo-
venske občine. Svoje kolesarske podvige 
namreč redno deli na družbenih omrežjih 
Facebook in YouTube. Ta osebni projekt se 
mu je porodil kot, tako pravi, malo bolj nora 
ideja za svoje video vsebine na družbenih 
omrežjih. »Toda po pogovoru s prijatelji sem 
se odločil, da bi bilo pametno sproti narediti 
nekaj v dobrodelne namene,« je ob začetku 
podviga povedal Hribljan, dobrodelnost je 
namreč tudi del njegovega osebnega življe-
nja, saj je tudi prostovoljni gasilec. 
Trinajstdnevni podvig s kolesom v vsako 
slovensko občino je začel 19. julija v Cerkni-
ci, 31. julija pa načrtuje zaključek v Postojni. 
V tem času bo prevozil okvirno 2570 kilo-
metrov in obiskal vse slovenske občine. Na 
nekaterih postankih ga bodo pozdravili 
oboleli z ALS, v Sloveniji jih je okrog 160, in 
drugi člani Društva distrofikov Slovenije ter 
njihovi svojci; odbor za ALS namreč deluje 
v okviru Društva distrofikov Slovenije. Poleg 
ozaveščanja o bolezni ALS pa Hribljan želi 
spodbuditi ljudi, da donirajo tudi finančna 

sredstva za pomoč tem bolnikom. Tako je 
odprta številka 1919, kamor pošljete ključno 
besedo ALS5, in s tem donirate 5 evrov. 

VROČINA UPOČASNILA TEMPO
Matjaž Hribljan je načrtoval, da bo občine 
Kozjanskega in Obsotelja obiskal preteklo 
sredo kmalu po 14. uri, a sta vročina in ne-
načrtovani postanki terjali svoj davek in je 
v naše kraje prikolesaril šele proti večeru. 
Najprej se je ustavil v Bistrici ob Sotli, kjer ga 
je pred občinsko stavbo sprejel župan Fra-
njo Debelak, ki mu je zaželel predvsem obi-
lo sreče na poti in čim lažje noge. Pot je nato 
zavila proti občini Kozje in nato skozi Buče 
do Podčetrtka, kjer je dobrodelnega kole-
sarja sprejel še direktor Turizma Podčetrtka, 
Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, Boštjan Misja 
in mu zaželel dobrodošlico v Podčetrtku. 
Sredino etapo pa je Hribljan končal v Šmarju 
pri Jelšah, kjer je nabral moči za naslednje 
dni, ko je bil pred njim še dobršen del poti. 
Vso pot čez 212 slovenskih občin je Hribljan 
tudi neposredno prenašal na omrežju Twi-
tch, fotoutrinke z naporne poti pa je delil 
tudi na družabnih omrežjih. 

Ustavil se je tudi v občini Kozje. V Podčetrtku ga je sprejel direktor Visita Podčetrtek Boštjan Misja.

ZA DOBER NAMEN V VSAKO  
SLOVENSKO OBČINO

Matjaž Hribljan je verjetno večini ljudi v naših krajih neznano ime. No, morda je znan kakšnemu kolesar-
skemu navdušencu, ki na spletnem omrežju Youtube spremlja njegove podvige s kolesom po raznih 
amaterskih kolesarskih dirkah v Sloveniji. A Matjaž ni le rekreativni kolesar, je tudi zagovornik dobrodel-
nosti, ki se je lotil dobrodelne akcije, ko želi s kolesom prikolesariti v vsako slovensko občino z željo, da 
ozavešča in opozarja na hudo nevrološko motnjo − amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Minulo sredo 
je obiskal tudi naše občine.

Aktualno

OKO

KAJ JE ALS?
Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je 
ena najtežjih nevroloških bolezni, a so 
šele nedavni napredki nevroznanosti in 
genetike okrepili obete za nove možnosti 
zdravljenja. Najbolj se kaže v mišični šib-
kosti, ki se lahko začne kjerkoli v telesu, in 
nazadnje zajame večino mišic.
Potek bolezni je predvidljiv in neusmi-
ljen: bolniki izgubijo sposobnost govora, 
požiranja, premikanja udov in dihanja, v 
povprečju pa jim ostane le od tri do štiri 
leta življenja. Zdravila, ki bi zaustavilo ali 
obrnilo potek bolezni, še ni.
Okrog 160 bolnikov z ALS v Sloveniji zah-
teva intenzivno in nenehno skrb, kar je 
veliko breme za bolnika in njegove svoj-
ce. Največji del oskrbe jim zagotavljajo v 
okviru Multidisciplinarne skupine za ALS 
in v Univerzitetnem zavodu za rehabili-
tacijo invalidov Soča, pomemben del pa 
je tudi Odbor za ALS, ki deluje v okviru 
Društva distrofikov Slovenije in letos pra-
znuje 20-letnico; zaradi usodnosti bolez-
ni nikogar od obolelih ustanovnih članov 
odbora ni več med živimi.
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AFORIZMI IZPOD PERESA TONČIJA BABIČAA
JUNAŠTVO

Ni junaštva brez sovraštva.
Junaštvo najbolj cenijo tisti, ki se z drugimi vrednotami ne morejo ponašati.

Junaki se za svoja dejanja odločajo pred bitko.
Tudi junaško življenje je junaku le eno.

Heroj je tisti, ki mu je uspelo pozabiti, česa ga je strah.
Heroj lahko postaneš čez noč, če si podnevi dovolj buden.

Resnični heroj je danes postati težko. Preveč se vtikujemo v njegovo poslanstvo.
Več herojstva je v pokončnih kot v dobro stoječih.

Marsikdo še ne bi bil hladen, če ne bi bil v življenju prevroč.
Junak dneva še ni junak noči.

Mnogo junakov je bilo prej počiščenih kot pa počaščenih.
V vsakem junaštvu ni trpljenja, v vsakem trpljenju ni junaštva.

Junaštvo je izvirno premagovanje strahu.
Junak postaneš z jajci, ki jih nisi podedoval.

Junaštvo ni premagovanje enih s pomočjo drugih, ampak osrečevanje vseh.

** aforízem -zma m (ī) zgoščeno izražena duhovita, globoka misel, izrek: avtor rad uporablja aforizme; splošno znani aforizmi; aforizmi o prijateljstvu; aforizmi v verzih (vir: SSKJ)

ČUDO NARAVE
Še en bralec se nam je javil, da ga je narava letos res bogato obda-
rila. Na vrtu Franca Plevnika iz Slak je zrastel paradižnik, ki tehta kar 
1460 gramov. Kot je povedal Franc, je ta res pravi velikan, kar nekaj 
pa je takšnih, ki so prav tako veliki, a še vedno nekoliko lažji.
Ali je tudi vas presenetil dar narave? Pošljite nam fotografijo na 
e-naslov uredništva urednistvo@casopisoko.si.

Kar 1460 gramov tehta paradižnik. 

Dobre želje mu je prenesel bistriški župan Franjo Debelak. 

Matjažu Hribljanu kolesarski izzivi niso 
tuji, saj redno sodeluje na vzdržljivostnih 
kolesarskih dirkah in dosega izjemne re-
zultate. Lani je skupno zmagal v pokalu 
Slovenije, zmagal je tudi na 12-urnem 
kolesarjenju kluba Cerkniški rekreativni 
kolesarji, kot član ekipe Kolesarskega klu-
ba Jan Sport z Vrhnike je zmagal na 24-
urni skupinski dirki SLO24ULTRA, opravil 
je Everest na trenažerju, kar pomeni, da 
je prekolesaril višino Everesta (8.848 me-
trov) v eni vožnji, za kar je porabil devet 
ur in 44 minut, sodeloval je tudi na do-
brodelnem dogodku »Pobeg s kolesom« 
od Horjula do Planice (in s kolesom nazaj 
domov) ter tako opravil 294 kilometrov.
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PLANTELLINI VRTNARSKI NASVETI: ALI 
PRAVILNO GNOJITE BALKONSKE RASTLINE? 

Balkonske rastline porabijo za svojo rast in cvetenje veliko hranil, saj v samo nekaj mesecih v majhni 
količini zemlje poženejo veliko listov in bujno cvetijo. Od naše oskrbe in seveda malo tudi od sreče 
z vremenom je odvisno, ali bodo s svojim razkošnim cvetenjem paša za oči ali pa samo bleda senca 
same sebe.
Gnojenje balkonskih rastlin se začne tri do 
štiri tedne po sajenju v korita. Če smo upo-
rabili kakovostno zemljo za sajenje Plantella 
Balkonia ali Plantella Premium, imajo rastline 
hranil vsaj za ta čas popolnoma dovolj. Tre-
ba se je zavedati, da so rastline ob sajenju še 
majhne, listov ni veliko, večina pa takrat niti 
še ne cveti. Zato so v tem obdobju hranila v 
substratu popolnoma dovolj za njihov zače-
tni razvoj. Če bi v tem obdobju dognojevali, 
bi bila v zemlji prevelika koncentracija soli, 
rastline pa bi se odzvale s poškodbami v ob-
liki rumenih listnih robov in venenja.
Po tem času pa korenine hranila iz zem-
lje izčrpajo, rastline pa so že malo zrasle in 
tudi začele cveteti. Njihove potrebe se od tu 
naprej strmo povečujejo. Zato je nujno, da 
začnemo z dognojevanjem. Tu pa lahko na-
redimo kar nekaj napak. 

PRI DOGNOJEVANJU NE SMEMO SPREGLE-
DATI
• Da imajo različne rastline različne pot-

rebe do dognojevanju. Skupaj sadimo 
rastline s podobnimi potrebami.

• Da rastline, ki bogato cvetijo in jih zato 
tudi gojimo, potrebujejo drugačna hra-
nila od strukturnih rastlin, ki predvsem 
rastejo.

• Da suhih rastlin ne smemo dognojevati. 
Najprej jih je treba dobro zaliti, kakšno 
uro pozneje pa jih lahko tudi dognoji-
mo. 

• Žejne rastline so tudi lačne rastline, 
saj rastline brez vode hranil ne morejo 
sprejemati.

• Voda, v katero zmešamo gnojilo, mora 
biti ogreta na zunanjo temperaturo.

RAZLIČNE POTREBE PO DOGNOJEVANJU
Rastlina Potrebe po hranilih Dognojevanje Gnojilo Koncentracija

Surfinije, petunije, milijon 
zvončki

Zelo velike Dvakrat tedensko, v 
sezoni lahko tudi tri-
krat

Plantella tekoče special-
no gnojilo za surfinije

70 ml/5 l vode

Pelargonije, bršljanke Srednje Enkrat tedensko, v se-
zoni lahko tudi 2x

Plantella tekoče special-
no gnojilo za pelargonije

70 ml/5 l vode

Begonije Manjše enkrat na 14 dni, v se-
zoni enkrat tedensko

Plantella cvet 15 ml/2 l vode

Vse ostale cvetoče rastline Srednje enkrat tedensko Plantella cvet 15  ml/2 l vode

Strukturne zelene rastline Velike Enkrat do dvakrat te-
densko

Plantella list 15 ml/ 2 l vode

RASTLINE V MEŠANIH ZASADITVAH

Gomoljne begonije se zadovoljijo tudi samo z obča-
snim dognojevanjem.

Streptokarp in bakopa – zasaditve z zmernimi po-
trebami po gnojenju. Cvetoče rastline dognojujemo z gnojilom Plantella Cvet. 
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Brezplačni nasveti  strokovnjakov agronomov:
080 81 22 in www.klubgaia.com

Naj vrtnarjenje postane vaš 
najljubši hobi.

Naročite se na priljubljeno 
revijo za vrtnarje!

Kadar sadimo skupaj različne rastline, pazi-
mo, da združujemo tiste s približno enakimi 
potrebami po hranilih. Če so si preveč različ-
ne, jih raje posadimo vsako posebej v korito 
ali lonec. 
Korita, zasajena samo z zelenimi struktur-
nimi rastlinami, dognojujemo z gnojilom 
na osnovi alg in vitaminov Plantella List. Če 
imamo v koritu samo cvetoče rastline, pa z 
gnojilom Plantella Cvet. Če so v istem koritu 
rastline, ki cvetijo, in strukturne rastline (kar 
je tudi najbolj pogosto), za dognojevanje 
uporabimo Plantella Cvet. Ta je obogaten 
z vitamini in izvlečki morskih alg. Vsebuje 
zlasti vitamine iz skupine B (predvsem B1 
in B6), ki skrbijo za večjo odpornost in lep-
ši videz rastline. Vsebnost in razmerje hranil 
je povsem prilagojeno potrebam cvetočih 
rastlin. Za cvetoče rastline je še posebej 
pomembno, da poleg dušika za rast dobijo 
tudi dovolj kalija in fosforja, ki zagotavljata 
cvetenje in mikroelemente, železo, magnezij 
in mangan, ki poskrbijo med drugim tudi za 
lepo barvo listov in cvetov. Rastline, ki niso 
dovolj prehranjene, hitreje podležejo različ-
nim neugodnim vremenskim pogojem, bo-
leznim in škodljivcem. 
Besedilo in foto: Plantellini strokovnjaki

Surfinije za takšno predstavo potrebujejo gnojenje skoraj vsak dan.

Kopriva in surfinija – slednja le redko najde pravo družbo glede svojih potreb po vodi in hranilih.
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Letošnje letovanje gasilske mladine se je 
odvilo med 25. junijem in 2. julijem, ko se 
je v Mladinsko letovišče in zdravilišče na 
Debelem rtiču podalo 68 otrok in devet 
mentorjev. Mladi gasilci so na morju uživali v 
morskih dogodivščinah, manjkalo ni nama-
kanja v bazenu ali v morju. Program letova-
nja so popestrili tudi mentorji, ki so za mlade 
gasilce in gasilke pripravili številne družabne 
in gasilske igre, pri katerih ni manjkalo sme-
ha in zabave. Mladi gasilci so se podali tudi 
na izlet z ladjico, čas ob morju pa so izko-
ristili tudi za usposabljanje. Teden na morju 
je tako za mlade gasilce in gasilke šmarske 
gasilske zveze (pre)hitro minil, vsi pa so se 
domov vrnili polni vtisov in lepih spominov, 
ki so jih doživeli na gasilskem letovanju. (J. Š., 
foto: Sandi Rajgl)

Mladi gasilci z mentorji na morju na Debelem rtiču.

Devet mentorjev je skrbelo za varnost in animacijo 68 otrok. 

Prosti čas so preživljali tudi ob plesu in glasbi.Manjkale niso niti gasilsko obarvane igre.

V luči vseh novic o gasilstvu bo tale mnogo bolj pozitivna in obarvana z otroškim smehom. Konec 
junija in v začetku julija so se na tradicionalno letovanje gasilske mladine podali mladi gasilci in ga-
silke iz Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Tudi letos je bila morska destinacija mladih gasilcev Debeli 
rtič, kjer so preživeli krasen teden.

MLADI GASILCI UŽIVALI NA MORJU
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Uživanje v bazenu.

Mladi gasilci iz občine Kozje z mentorjem Sandijem Rajglom. Morske norčije na plaži. 

Mladi šahist iz Kozjega se je med 11. in 16. julijem 2022 udeležil svetovnega mladinskega prvenstva 
za slepe in slabovidne šahiste, ki je potekalo v Castelnaudaryju v Franciji. 

BOR GRADIŠEK OSMI NA SVETOVNEM 
MLADINSKEM PRVENSTVU V ŠAHU

Šport

Bor Gradišek je ljubezen do šaha razvil že 
v prvih letih šolanja na OŠ Kozje, ko se je 
udeleževal šahovskega krožka pod mentor-
stvom Marjana Drobneta. Kmalu se je začel 
udeleževati šahovskih tekmovanj v regiji in 
v državi. V zadnjih letih je kot član Celjske-
ga ŠK osvojil dva naslova regijskega prvaka 

v svoji starostni kategoriji, uspešen pa je bil 
tudi na številnih drugih turnirjih za mlade 
šahiste v bližnji in daljni okolici. Ker pa je Bor 
slaboviden, se je pred nekaj leti začel udele-
ževati tudi tekmovanj za slepe in slabovidne 
šahiste, kjer zastopa Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih Celje. V kratkem času se 

je zavihtel med najboljše v državi in tako je v 
letu 2021 osvojil tretji mesti v absolutni kon-
kurenci na državnem prvenstvu slepih in sla-
bovidnih šahistov v standardnem in hitropo-
teznem šahu. Še posebej pomembno je bilo 
tretje mesto na prvenstvu v standardnem 
šahu, saj je bilo verjetno razlog, da ga je Zve-
za za šport invalidov – Slovenski paraolim-
pijski komite prijavil na svetovno mladinsko 
prvenstvo v šahu za slepe in slabovidne, ki je 
potekalo med 11. in 16. julijem 2022 v Castel-
naudaryju v Franciji. Bor je postal sploh prvi 
slabovidni šahist, ki je Slovenijo zastopal na 
takšnem prvenstvu, saj je zadnji udeleženec 
mladinec iz Slovenije leta 1989 zastopal še 
Jugoslavijo.  

SMOLA Z RAZPOREDOM, A ODLIČNI REZUL-
TATI
Bor se je na prvenstvo podal v spremstvu 
svojega očeta v nedeljo, 10. julija. Po teža-
vah s poletom na letališču v Münchnu sta 
v Toulouse prispela s šesturno zamudo, a 
vendar še pravi čas, da sta lahko naslednji 
dan prisostvovala svečani otvoritvi prven-
stva. Prvi dan je bil na sporedu prvi krog, v 
katerem je Bor remiziral s petim nosilcem 
turnirja Marimuthujem iz Indije. V torek sta Med partijo s svetovnim prvakom.
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ŠALJIVI KOTIČEK TEDNA
DRAGA PARKIRNINA 

Voznik pripelje na parkirni prostor in vpraša redarja na parkirišču:
»Koliko stane parkiranje?«
»100 evrov!« mu odvrne redar.
»Kaj?« se začudi voznik. »100 evrov? Pa je vedno tako drago?«
»Ne, samo za vas!« mu odgovori redar.
»Ne razumem!« je zmeden voznik. »Zakaj pa samo zame?«
»Glede na to, kako izgleda vaš avto, nisem prepričan, da ga boste tudi odpeljali s parkirišča!«

bila na sporedu dva kroga, v katerih Bor ni 
imel ravno sreče z razporedom. V dopol-
danskem drugem krogu mu je računalnik 
namenil najvišje rangiranega tekmovalca 
turnirja, Johanssona s Švedske, ki je bil pre-
močen nasprotnik. Popoldan mu je sledil še 
drugi nosilec, Aryan iz Indije, s katerim je Bor 
remiziral. V sredinem četrtem krogu je Bor 
dobil nekoliko lažjo nasprotnico, Casade-
vall iz Španije, in jo premagal za svojo prvo 
zmago na turnirju. V četrtek je bil na turnirju 
prost dan. Organizatorji iz Francije so za ude-
ležence prvenstva na njihov državni praznik 
organizirali vožnjo z ladjo po Canalu du Midi 
in piknik. V petek je bil ponovno dvojni spo-
red, v katerem je bil Bor polovično uspešen. 
Dopoldan je izgubil proti Staskeviciutejevi 
iz Litve, popoldan pa je premagal Amansha 
iz Kazahstana. V zadnjem, sedmem krogu, v 
soboto, je bil prost zaradi lihega števila tek-
movalcev. Prvenstvo je končal s štirimi toč-
kami iz sedmih krogov, kar je zadostovalo za 
osmo mesto. Prvenstvo je bilo zelo izenače-
no, saj je imel prvak na koncu le točko več 
kot Bor, tretjeuvrščeni pa le pol točke. Borov 
rezultat je res odličen, saj je, kljub temu da je 
bil najmlajši tekmovalec na prvenstvu, za tri 
mesta izboljšal svoj izhodiščni položaj in za 
44 točk izboljšal rating FIDE. (R. G.)

S priznanjem in plaketo za 8. mesto na svetu.

Z ladjico po Canalu du Midi.Pred začetkom prvenstva.
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V klubu iz Podčetrtka se te dni intenzivno ukvarjajo s sestavo članske zasedbe. Potem ko je postalo 
jasno, da v ekipi ostaja Sandi Čebular, so v klubu dosegli dogovor o podaljšanju pogodbe tudi s 
prvim igralcem ekipe v lanski sezoni, Simom Atanackovićem. 

PODČETRTČANI PODALJŠALI SODELOVAN-
JE Z ATANACKOVIĆEM IN MURATOVIĆEM

Šport

Izkušeni 32-letnik je v lanskem letu odigral 
svojo najboljšo prvoligaško sezono, kjer 
je bil s povprečno 17,3 točke drugi strelec 
državnega prvenstva. K temu je treba do-
dati, da je bil s 6,3 skoka tudi prvi skakalec 
ekipe, zato ni treba posebej dodajati, kako 
pomemben je bil njegov prispevek h konč-
nemu uspehu in k uvrstitvi v polfinale. Poleg 
Atanackovića je sodelovanje podaljšal še en 
pomemben člen ekipe, Nedžad Muratović. 
Slednji je v povprečju v lanski sezoni dose-
gal 11,1 točke in 5,5 skoka, kar ga je seveda 
uvrščalo med vidnejše posameznike mo-
štva. V klubu so zatrdili, da bo kmalu znan 
tudi ostali del članskega moštva, seveda pa 
je želja podaljšati pogodbe s še nekaterimi 
igralci iz lanske sezone. Že sedaj pa je jas-
no, da klub zapuščata Milojko Vasilić, ki se 
po dveh letih v podčetrtškem dresu vrača 
nazaj na Polzelo, in Oshowen Williams, ki si 
je z dobrimi igrami v dresu Podčetrtka pri-
igral prestop v Bundesligo, kjer bo nastopal 
za nemškega prvoligaša iz Würzburga. (B. Š.)

Prvi strelec ekipe Simo Atanacković bo tudi v prihodnji sezoni branil barve Podčetrtka.

Tudi v novi sezoni še naprej ostaja med Podčetrtčani Nedžad Muratović.
Po dveh sezonah se poslavlja srbski center Miloj-
ko Vasilić, ki bo spet oblekel dres Hopsov.
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MALI OGLASI
ŽIVALI
Prodam prašiča domače reje, teža 120-130 kg, lahko tudi polovi-
co. Telefon: 070 622 944.
Prodam domače mlade pisane peteline, različnih sort. Telefon: 
040 742 730
Prodam dve breji telici, simentalki. Telefon: 031 841 886
Prodam dve visoko breji kravi Telefon: 041476176
Prodam prašiče težke do 100 kg, krmljenje z domačo hrano, cena 
po dogovoru.  Telefon: 031 394 883
JARKICE - mlade kokoši nesnice. Trenutno so na voljo zlate, tri-
kolor, slonokoščene, zelenojajčne grahaste in temnojajčne črne. 
Vse pri nas vzrejene jarkice so zdrave in zaščitene proti osmim 
boleznim. Brezplačno pripeljemo v Podčetrtek, Imeno, Kozje, Bi-
strico ob Sotli. Po dogovoru možna dostava tudi na dom. Naroči-
la: 031 751 675. Kmetija Šraj, Poljčane. 
Prodam prašiče hranjene z domačo hrano,težke100-120kg, cena 
po dogovoru. Telefon: 031 721 437
Oddamo tri mlade muce, en samec, dve samički. Črne barve, sta-
re tri mesece. Telefon: 031 878 020
Prodam zajklje mlade - nemški lisac, ugodno. Telefon: 031 656 947

RAZNO
Prodam cisterno za vino 300 litrov in 100 litrov. Cena po dogovo-
ru. Telefon: 040 742 730
Prodam ječmen in koruzo v vrečah ali rinfuzo. Telefon 041 382 735.
Prodam hidravlično lestev, višina dviga 7 metrov. Prevoz tovora 
300kg, enofazni priklop, je na kolesih. Telefon: 070 780 079.
Po simbolični ceni prodam 2x lesena garažna vrata, več dimenzij 
lesenih oken in žaluzij, 2x balkonska vrata, 2x vhodna vrata, ter 
40 kvadratov cementnih tlakovcev. Vsi artikli so dobro ohranjeni. 
Telefon: 040796148.
Prodam mešano belo vino, cena po dogovoru. Telefon: 031 596 
918.
Ugodno prodam sadni mlin, pecljalnik na elektro motor, lesen, 
ročno izdelan.  Telefon: 041 257 879.
Prodam malo rabljen sadni mlin. Cena po dogovoru. Telefon: 041 
794 146.
Prodam električni sadni mlin, pecljalnik. Cena ugodna. Telefon: 
041 257 879.
Prodam kvalitetna metrska bukova drva, cepljena izključno iz 
hlodovine. Možen razrez in prevoz. Več informacij na telefon: 068-
181-777.
Prodamo ekološko pridelan jabolčni sok, grozdni sok, piro, oves, 
marmelade in izdelke iz drnul. Prodamo tudi kocke slame iz pire 
in ovsa. Telefon: 041 513 794.
Prodam etažno obnovljeno centralno peč IVT tobi 19 kkal. Cena 
300€. Telefon: 051 342 224.
Prodam malo rabljeno leseno arnico za aranje (čiščenje) prašičev. 
Inf. na tel. 041/482-284; Tone, okolica Lesičnega.
Prodam 120l kotel za žganjekuho in prešo 300l za grozdje. Pro-
dam avtomatski priklop za traktor ferguson-cena ugodna. Tele-

fon: 068 123 024.
Prodam tračni obračalnik SIP Favorit 200 malo rabljen in voz gu-
miradelj. Telefon: 041 849 877
Prodam suhe gobe, orehova jederca ali cele orehe. Telefon: 031 
736 716
Prodam en kos nove pnevmatike Goodyear M+S, 205/50/R17. Te-
lefon: 051 316 044
Prodam nasekana drva v bližini Kozjega. Telefon: 031 839 805
Prodam šrotar trofazni na kladivce,10 kN 7.5kw.Dobro ohranjen. 
Št tel.041-453-477
Prodam prekopalnik-motokultivator MTD ThorXohv 55.Dobro 
ohranjen.Podatki ; 10W30, MTD 1/330 M. Št tel.041-453-477
Po simbolični ceni prodam dobro ohranjeno Gorenje kuhinjo Ja-
nja dolžine 3.65 m z električno pečico, napo, umivalno korito in 
kuhalno ploščo plin-elektrika ter šank dolžine 1.6 m z vgradnim 
hladilnikom. Telefon: 040796148
Prodam dnevno sveža jajca domačih kokoši. Sprejemam naročila 
za bele piščance stare 1 dan ali 1 teden ali 2 tedna ali večje,  do-
bava vsak teden oz po dogovoru. Telefon: 040 218 554
Kamen za prešo in vit. Skobelni stroj, železen, 50cm, kombiniran, 
dva hrastova ovalna soda (1000l), profesionalna salamoreznica-
-nerabljena, lesene stare vozove in kolesa različnih velikosti. Te-
lefon: 041 524 146
Prodam 10 suhih okroglih bal sena, prodam vinsko žganje, pro-
dam 100l rdečega vina. Cene po dogovoru. Telefon: 041 763 948
Prodam otroški voziček 3 v 1, znamke Peg Perego. Cena po dogo-
voru. Telefon: 031 376 642
Prodam nakladalko za seno SIP 19, dobro ohranjena.  Telefon: 041 
944 446
Prodam ječmen. Telefon: 041 720 506
Prodam osebni avto Opel Astra 1.6., zelene barve, letnik 1998. 
Ima vlečno kljuko in je dobro ohranjen. Tehnični pregled velja-
ven do 28.10.2022. Vreden ogleda. Lokacija: Verače. Telefon: 031 
478 497
Ugodno prodam rotacijski mulčar. Delovna širina 115cm. Cena 
po dogovoru. Telefon: 070 780 079 in 041 912 214

MALI OGLASI ZA NAROČNIKE SO BREZPLAČNI. 
Maksimalno število objav istega oglasa je pet zaporednih objav, po petih objavah se oglas odstrani, oziroma ga je moč 
podaljšati še za pet objav po dogovoru z uredništvom. Mali oglasi za nenaročnike se obračunajo, in sicer ena objava 5 €, 
dve objavi 9 €, tri objave 12 €, 4 objave 14 €, 5 objav 15 €. Pri poslovnih malih oglasih je cena 50% višja. Cene ne vključu-
jejo DDV.



29. julij 2022   | 29 

POLICIJA 113

ODTUJILI OZVOČENJE
19. 7. 2022 smo bili obveščeni, da je bilo iz parkiranega kombinira-
nega vozila v lasti znanega podjetja iz Šmarja odtujeno ozvočenje 
večje vrednosti. Policisti še zbirajo obvestila v zvezi s storitvijo kazni-
vega dejanja in storilca in bodo na pristojno tožilstvo podali kazen-
sko ovadbo.  

ODPETA TOVORNA PRIKOLICA TRČILA V NASPROTI VOZEČE 
VOZILO
19. 7. 2022 smo v kraju Belo obravnavali prometno nesrečo, do ka-
tere je prišlo, ker se je vozniku tovornega vozila med vožnjo odpela 
prikolica. Ta je zapeljala na levo smerno vozišče, po katerem je iz na-
sprotne smeri pravilno pripeljal voznik kombiniranega vozila. Med 
prikolico in vozilom je prišlo do trčenja, zaradi česar je bila glavna 
cesta dalj časa zaprta. V nesreči se ni nihče telesno poškodoval. Voz-
niku tovornega vozila je bila na kraju izdana globa, ki jo je poravnal. 

V PROMETNI NESREČI SE JE LAŽJE POŠKODOVAL
19. 7. 2022 v popoldanskem času smo obravnavali prometno nesre-
čo v naselju Podčetrtek, do katere je prišlo zaradi neprilagojene hi-
trosti voznika osebnega vozila. Ta se je v nesreči lažje poškodoval in 
mu je bil na kraju izdan plačilni nalog. 

NA BAZENU UDARIL PARTNERKO
19. 7. 2022 smo morali intervenirati na bazenu v Podčetrtku, ker je 
tuji državljan udaril svojo partnerko. Zaradi navedenega mu je bila 

izdana globa, ki jo je na kraju poravnal. 

TRČILA V PARKIRANO VOZILO IN S KRAJA POBEGNILA
21. 7. 2022 smo bili obveščeni, da je neznani voznik na enem od par-
kirišč v Podčetrtku trčil v parkirano vozilo ter s kraja odpeljal. Policisti 
so pozneje povzročitelja uspeli izslediti na domačem naslovu mu v 
zvezi nepravilnega premika z vozilom in ker ni nudil potrebnih po-
datkov drugemu udeležencu, izdali plačilni nalog. 

LAŽNA NAZNANITEV POŽARA
22. 7. 2022 v dopoldanskem času smo bili obveščeni, da v kraju 
Močle gori klet stanovanjske hiše. Ugotovljeno je bilo da je bila pri-
javiteljica pod vplivom alkohola in je lažno naznanila požar. Zaradi 
navedenega so bili aktivirani gasilci, policija in tudi reševalci. Zoper 
prijaviteljico bomo zaradi zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost 
podali kazensko ovadbo. 

VOZIL BREZ VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA, ODKLONIL ODRJEN 
PREIZKUS IN POBEGNIL S KRAJA…
V noči s 23. na 24. 7. 2022 so policisti v kraju Zdole ustavili voznika 
osebnega vozila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi če-
sar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Prav tako je bilo v po-
stopku ugotovljenih več drugih kršitev cestnoprometnih predpisov 
(vožnja brez vozniškega dovoljenja, neregistrirano vozilo, namešče-
ne druge registrske tablice). V času postopka je znani voznik s kraja 
pobegnil. Policisti bodo zoper znanega kršitelja uvedli postopke o 
prekršku. 

VARNO Z E-SKIROJEM
Električni skiroji so lahka prevozna sredstva, ki jih je na naših uli-
cah čedalje več, saj so hitri in priročni za premagovanje krajših 
razdalj. Priljubljeni so še posebej v lepem in toplem vremenu. 
Vendar pa je vožnja z njimi lahko nevarna.

E-skiroji se pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj ne-
stabilni, zaradi majhnih koles obstaja večja verjetnost padcev na 
neravnih površinah. Prav tako lahko hitro predstavljajo nevarnost 
za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, 
tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo, dodatno nevarnost pa 
predstavlja, če vozniki e-skirojev ne upoštevajo predpisov. Najpo-
gostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč sta namreč neprilago-
jena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti. 

NASVETI POLICISTOV IN PRAVILA, KI JIH MORAJO UPOŠTEVA-
TI VOZNIKI E-SKIROJEV
Med pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu, 
kot je e-skiro, so najpomembnejši naslednji:

Obvezna čelada. Vozniki e-skiroja morajo imeti do dopolnjenega 
18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko 
čelado.
Vozijo naj po kolesarskih površinah. Uporabniki lahkih motornih 
vozil morajo voziti po kolesarskih pasovih, kolesarskih stezah ali ko-
lesarskih poteh. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, 
smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, 
kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km/h.
V območjih za pešce morajo upočasniti. Vozniki e-skirojev sme-

jo voziti tudi v območju za pešce, vendar le tako, da ne ogrožajo 
pešcev, in sicer morajo način in hitrost svojega gibanja prilagoditi 
razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje 
hitrosti, s kakšno se lahko gibljejo pešci.
Ponoči le z lučmi. Lahko motorno vozilo mora biti ponoči in ob 
zmanjšani vidljivosti ustrezno označeno z lučmi in odsevniki. Na 
sprednji strani morajo imeti žaromet za osvetljevanje ceste, ki od-
daja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja 
rdečo svetlobo, in rdeč odsevnik. Na obeh straneh pa mora imeti 
rumene ali oranžne bočne odsevnike.
Prevoz drugih oseb ni dovoljen. Na e-skiroju je prepovedano pre-
važati druge osebe. Prevoz je izjemoma dovoljen, če je proizvajalec 
to predvidel (peti odstavek 97/a člena Zakona o pravilih cestnega 
prometa). Osebe lahko prevaža le polnoletna oseba (osmi odstavek 
93. člena Zakona o pravilih cestnega prometa).
Prepoved vožnje za otroke do 12. leta starosti. Lahka motorna 
vozila smejo po določilih Zakona o voznikih voziti otroci od dopol-
njenega 12. do 14. leta starosti, če imajo pri sebi kolesarsko izkazni-
co, in osebe, ki so starejše od 14 let.
Dovoljena samo vozila, ki lahko peljejo do 25 km/h. Uporaba 
lahkih motornih vozil, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost 
presega 25 km/h ali so širša od 80 cm, lahkih motornih vozil brez 
krmila in miniaturnih motornih vozil v cestnem prometu ni dovo-
ljena.
Na e-skiroju moramo biti na druge udeležence še bolj pozor-
ni. E-skiroji so zaradi električnega pogona zelo tiha vozila, zato jih 
pešci običajno slišijo šele takrat, ko so že skoraj v njihovi neposre-
dni bližini. Zato morajo biti vozniki e-skirojev med vožnjo še toliko 
bolj pozorni na ravnanje in gibanje drugih udeležencev v cestnem 
prometu, predvsem najranljivejših, tj., pešcev.
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SUPERMARKET 
JAGER 

PODČETRTEK
Zdraviliška cesta 27b

3254 Podčetrtek

Tel.: 03/818 39 30 

SUPERMARKET
JAGER
KOZJE

Kozje 138a
3260 Kozje

 
Tel.: 03/812 04 85

 Usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
 proizvodnja // dodelavna dela 

         (zlaganje, pakiranje, lepljenje, vijačenje ...),
 kombi prevozi,
 čiščenje poslovnih prostorov – NOVO,

 vse vrste tiskovin (digitalni in offset tisk),
 vse vrste etiket (na roli in polah),
 izdajanje časopisa,
 priprava PR prispevkov.

Nagrado podarja GORILA PRINT d.o.o.. Izžrebali bomo enega nagrajenca. 

Rešitev križanke pošljite na email 
naslov urednistvo@casopisoko.si
ali napišite na kupon in ga pošljite 
na dopisnici najkasneje 
do 1. 8. 2022, na naslov: 

NAŠE OKo
Lesično 72, 3261 Lesično

Rešitev križanke 680:  
Konjske dirke

NAGRAJENEC/KA:
VELJKO KOLAR, KOZJE
 
Sponzor križanke je Gorila Print.

            REŠITEV:

Ime in Priimek: 

             Naslov: 

                Pošta: 
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