
»Ostanite dobri varuhi narave ter ostanite zdravi!« nas je 

v intervjuju nagovorila županja 

 

Spoštovana ga. županja Milenca Krajnc!  

Osnovna šola Lesično vsako leto v 

okviru občinskega praznika, ki je 15. 

aprila, pripravi EKODAN, s katerim 

predstavimo naše celoletne eko 

dejavnosti. Naše aktivnosti so to leto 

usmerjene v samooskrbo, saj vemo, da 

sta zdrava prehrana in zdrav način 

življenja še kako pomembna. Živimo v 

Občini Kozje, v okolju, ki nam vse to 

ponuja, zato je vredno vse to izkoristiti, 

vendar na pravi način. Učenci smo se 

pripravljeni marsikaj naučiti. 

Gospa županja, vsako leto prisostvujete naši prireditvi, ampak letos bomo ta dan zaradi izrednih 

razmer morali izvesti na daljavo, kar bo zagotovo nekoliko drugače, a zato nič manj zanimivo 

in poučno. Učenki 8. razreda Gaja in Nika vas prosiva, da z nami podelite nekaj misli ob 

prazniku Občine Kozje.  

1. Pred dobrega četrt stoletja je bila po 37-letni prekinitvi znova ustanovljena Občina Kozje. 

Nam lahko za začetek poveste kaj več o razlogih za ponovno ustanovitev naše občine? 

Občani in občanke takratne skupne občine Šmarje pri Jelšah so izrazili pobudo o 

ustanovitvi manjših občin z namenom enakomernega razvoja območja. Vsled tega so 

bili izvedeni predhodni referendumski in zakonodajni postopki. Občina Kozje je bila 

ustanovljena ob teritorialnem preoblikovanju komun leta 1994. Nastala je iz takratne 

skupne občine Šmarje pri Jelšah, ki se je preoblikovala v pet manjših samostojnih občin. 

Občini Kozje je pripadlo 89,6 km2 ozemlja z 23 naselji, v katerih ni bilo teritorialnih 

sprememb.  

2. Samooskrba s hrano je predvsem v teh časih izrednega pomena. Ali imamo v občini dovolj 

proizvajalcev osnovne hrane in na kakšen način jih občina vzpodbuja? 

Narava, podnebni in klimatski pogoji so v naših krajih izjemni, saj omogočajo 

najrazličnejšo kmetijsko pridelavo. Na območju naše občine imamo registriranih 384 

kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z živinorejo, poljedelstvom, 

vinogradništvom, sadjarstvom, vrtnarstvom … V ekološko pridelavo in predelavo 

hrane je vključenih več kot 10 odstotkov kmetij. Vse več kmetij se prenaša na mlajše 

generacije. Mladi lastniki kmetij s svojimi znanji in spretnostmi osnovno kmetijsko 

dejavnost preoblikujejo v dopolnilno in tako imamo veliko ponudbe mlečnih izdelkov, 



suhomesnatih proizvodov, pekovskih izdelkov, testenin, marmelad in drugih 

izdelkov. Občina Kozje se zaveda pomena samooskrbe s hrano, zato namenja veliko 

pozornosti v naložbe osnovne in dopolnilne kmetijske dejavnosti z različnimi oblikami 

subvencioniranja. 

3. Kako vpliva trenutna kriza koronavirusa na proizvodnjo v Občini Kozje in kako občina 

poskrbi za tiste, ki so potrebni dodatne pomoči? 

Trenutne krizne razmere, povezane s koronavirusom, na osnovno kmetijsko 

proizvodnjo še nimajo neposrednega vpliva.  Ob dolgotrajnih omejitvenih ukrepih pa 

se lahko pojavijo v različnih oblikah. Izpad prihodka se izkazuje na turističnih in 

vinarskih kmetijah. Slednje bodo lahko vlogo za finančno pomoč posredovale na 

pristojno ministrstvo.  

4. Vsako leto v tednu praznika potekajo določene prireditve, s katerimi skušate povezati občane 

in občanke ter jih ozavestiti o delovanju občine, o njenih realiziranih ciljih in njeni prihodnosti. 

Kako boste letos pozvali občane in občanke? Ali bodo potekale prireditve, kjer se lahko 

proizvajalci predstavijo in prodajajo svoje izdelke?  

Praznovanje občinskega praznika bo drugačno od tistega, ki smo ga vajeni, ko je bilo 
polno dogodkov in prireditev. Vse načrtovane prireditve, otvoritvene slovesnosti ter 
osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj našim nagrajencem 
bodo prestavljene na čas, ko bodo druženja in praznovanja spet mogoča. Ne glede na 
to pa bomo v svojih mislih in srcih praznovali naš praznik Občine Kozje in se veselili  
vsega lepega in dobrega, kar nam je namenilo minulo leto v okviru naše lokalne 
skupnosti.  

5. »Ekošola kot način življenja« je celosten program naše šole, s katerim se gradijo vrednote za 

odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Ker se ravno približuje dan Zemlje, bi vas 

želela vprašati: kaj sami menite o ozaveščanju glede varovanja okolja? 

V zadnjem obdobju je bil odnos človeka do narave ter našega planeta in življenja na 
njem vzvišen in aroganten. Ob pojavu koronavirusa vsi skupaj ugotavljamo, da 
moramo biti bolj ponižni. Hkrati pa prihajamo do zavedanja o velikem pomenu 
pozitivnih vrednot, na katere smo skorajda pozabili in med katerimi imajo solidarnost, 
sodelovanje, medsebojno spoštovanje zelo pomembno vlogo. In ravno tukaj je zelo 
pomembna vloga staršev in vzgojiteljev, da najmlajše ozaveščajo o pomenu narave in 
odnosu z njo. 

6. Kakšni pa so vaši nasveti za nas, učence OŠ Lesično, ki si prizadevamo živeti v zdravem in 

čistem okolju? 

Naši predniki so nam zapustili čudovito dediščino izjemne neokrnjene narave. Na nas 

vseh pa je, da to dediščino negujemo, varujemo in jo čim bolj ohranjeno predamo 

našim zanamcem. Ostanite dobri varuhi narave ter ostanite zdravi! 

 



7. Vsi se želimo čim prej vrniti v šolske klopi. Ali ima občina dovolj zaščitnih mask in opreme, 

ki je potrebna za trenutno situacijo? 

Občina Kozje si s štabom civilne zaščite prizadeva zagotoviti potrebno zaščitno 

opremo, žal so količine omejene, njihova dobavljivost pa je dolgotrajna. V zadnjih 

nekaj dneh so se stvari tudi na tem področju začele sproščati. Razdelili smo zaščitne 

maske, in sicer pet mask na gospodinjstvo. Preko različnih oblik še dodeljujemo 

potrebno zaščitno opremo. 

8. Na občini ste načrtovali, da boste obnovili otroško igrišče, da dobimo nova igrala. Ali boste 

lahko to izvedli kljub trenutni krizi? 

Za obnovo otroških igrišč v športnih parkih pripravljamo vlogo na javni razpis LAS. 

V primeru, da bomo uspeli pridobiti prepotrebna sredstva za izvedbo, bomo pristopili 

k postavitvi novih otroških igrišč v letu 2021. 

Za konec naj poudariva, da imamo resnično veliko srečo, da živimo v tako lepem okolju, zato 

bomo učenci OŠ Lesično še naprej skrbeli, da bo naša okolica skupaj z visokima gredama urejena 

in da bomo pridelano hrano tudi z veseljem in hvaležnostjo uživali. Pri tem pa ne pozabimo: 

vse bo v redu, morda ne danes, temveč sčasoma, saj pozitiva premika gore! 

Gospa županja Milenca Krajnc, najlepša hvala, ker ste si vzeli čas in odgovorili na naša 

vprašanja, hkrati pa iskrene čestitke občini za praznik.  

Učenci in zaposleni OŠ Lesično 

 

Učenki Gaja Cerar in Nika Senica z mentorico Jasno Dobnik 


