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Prvo denarno nagrado prejme Župnija Buče

Med kulturnimi znamenitostmi na Bučah prevladuje župnijska cerkev sv. Petra. 

Prvič jo omenjajo leta 1545. Žal se od prvotnega stavbišča ni ohranilo prav nič. 

Obstoječa stavba je bila zgrajena v 18. stoletju, vendar jo je navkljub kamniti in 

obrizgani gradnji, zob časa precej načel, zato je bila potrebna obnove. Župnija 

Buče je v letu 2003 poskrbela za notranjo obnovo cerkve. V lanskem letu je 

povsem novo podobo dobil zvonik, urejena je bila tudi okolica cerkve. V letu 

2014 je bilo celotne obnove deležno župnišče, ki lepo zaokrožuje podobo kraja. 

Vse to je zahtevalo precej truda pri pridobivanju sredstev za realizacijo, za 

katero so v veliki meri prispevali farani, donatorji in lokalna skupnost, del 

sredstev pa je doprinesla tudi  državna blagajna. 

Seveda se dela še niso končala. Obnoviti se nameravajo orgle, prav tako je 

potrebna sanacija cerkvenega oboka, ki mu lanski potres ni prizanesel. 

V prepoznavi dosedanjega prizadevanja in v vzpodbudo za nadaljevanje dela 

Občinski svet Občine Kozje Župniji Buče podeljuje denarno nagrado.

Drugo denarno nagrado prejme Dramska skupina Kozji rog

Dramska skupina Kozji rog je bila ustanovljena leta 2016, torej letos praznuje 

pet let delovanja. Ustanovnega leta so za prireditev Koza, zmaj in še kaj 

pripravili avtorsko veseloigro Kozja resnica o kozjanskem zmaju, ki na 

hudomušen način govori o legendi z zmajem in kozo. Z igro so gostovali po več 

krajih v okolici. Leto kasneje so pripravili novo veseloigro Zmajska resnica o 

kozjanski kozi, ki je opisovala naše kraje v fevdalnih časih. 2018 je sledila še 

tretja veseloigra z naslovom Kozjanski zmaj sto let nazaj, ki je gledalcem 

približala naše kraje, dogodke in ljudi na prelomu v dvajseto stoletje.  
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Tudi slednji veseloigri sta bili premierno predstavljeni na prireditvi Koza zmaj 

in še kaj, za katero je dramska skupina uredila tudi sceno. Na omenjeni 

prireditvi so sodelovali tudi pri pripravah in izvedbi treh srečanj na temo 

Slovenskih zmajev. V letu 2019 so pripravili kratko dramatizacijo zmajske 

legende, s katero so gostovali v številnih krajih, tudi na Hrvaškem. Vse naštete 

igre so večkrat odigrali v različnih dvoranah tako v občini kot izven njenih meja, 

tradicionalno pa tudi na Prazniku kozjanskega jabolka v Podsredi. Pripravili so 

še nekatere druge nastope kot so skeči na koncertu pevskega zbora Vinea, 

dramatizacija Turjaške Rozamunde ob kulturnem prazniku, izseki iz veseloiger 

ob farnem prazniku v Kozjem, prikazi pouka v muzejski učilnici …  V letu 2020 

so pripravljali premiero igre Oblast, ki pa je zaradi epidemije odpadla. V 

letošnjem letu so bili pobudnik in gonilna sila prve virtualne proslave ob 

slovenskem kulturnem prazniku, ki je povezala številna društva v kraju. 

Ves čas delovanja dramska skupina zgledno sodeluje tudi z Osnovno šolo Kozje 

in pripravlja posebne ponovitve svojih iger za učence in otroke v vrtcu. Kot 

priznanje za dosedanje delo skupine in v vzpodbudo za nadaljnje delo Občinski 

svet Občine Kozje Dramski skupini Kozji rog podeljuje denarno nagrado. 

Bronasti grb se podeli Petru Kunstu

Peter Kunst je prepoznavna oseba v gasilskih vrstah, saj že od leta 1986 sodeluje 

tako na organizacijskem kot na operativnem področju delovanju gasilstva na 

Bučah. Njegove izredne mentorske sposobnosti se odlično odražajo v rezultatih 

mladincev in članov ženskih in moških desetin na tekmovanjih v okviru 

Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah kot tudi širše po Sloveniji. Pod njegovim 

mentorstvom so ekipe vedno dosegale visoke rezultate in s tem pripomogle k 

prepoznavnosti kraja in k promociji občine. Kot predsednik Komisije za 
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zgodovino gasilskega društva je imel pomembno vlogo pri pripravil obsežnega 

zbornika o zgodovini PGD Buče, ki je izšel ob obletnici v letu 2017. Peter Kunst 

je tudi aktiven član Športnega društva Buče. Dolga leta je bil vodja pohodniške 

sekcije. Organiziral je zanimive pohode in tako uspel navduševati za tovrstno 

rekreacijo. Kot član ŠD Buče se aktivno udeležuje strelskih tekmovanj v okviru 

Strelske lige GraviArt Kozjansko, kjer dosega odlične rezultate tako posamično 

kot tudi ekipno.

Organizatorji dogodkov v KS Buče lahko vedno računajo na njegovo pomoč.  

Peter Kunst je z nesebičnim in prostovoljnim delom kot zavzet gasilec in aktiven 

član družbe nedvomno botroval k napredku tako gasilstva kot tudi samega kraja 

Buče, zato mu Občinski svet Občine Kozje podeljuje bronasti grb.

Srebrni grb se podeli Romanu Gradišku

Roman Gradišek že dvanajst let ravnateljuje Osnovni šoli Kozje z enoto Vrtec 

Zmajček. Prve vidne sledi je v domačem kraju zarisal že v študentskih letih, ko 

je postal vodja teniške sekcije. Po zaključku študija in vrnitvi v rojstni kraj 

Kozje je vedno več svojega časa posvečal aktivnostim, ki so ga veselile in ki so 

hkrati bogatile družbeno dogajanje. V letu 1999 je prevzel predsedovanje Tenis 

kluba Kozje, kjer na čelu ostaja že 22 let. V vseh teh letih je bilo organiziranih 

ogromno turnirjev v tenisu, badmintonu in namiznem tenisu in to v različnih 

kategorijah in na več nivoji ter tako glas o občini širijo tudi izven lokalnih meja. 

Ob 20 letnici društva je poskrbel, da se je dogodek zapisal v zgodovino in s 

pomočjo soavtorjev iz teniških voda izdal monografijo 20 let Tenis kluba Kozje 

1999-2019. 

Pisanje mu tudi sicer ne dela preglavic. V istem obdobju je bil namreč 

odgovorni urednik lokalnega glasila Zmajev glas in je še vedno član uredniškega 
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odbora; novice iz kraja in občine redno objavlja tudi v lokalnih časopisih 

Rogaške novice, Naše OKO ter na spletnem portalu Kozjansko.info.

Športna scena mu je zelo ljuba, saj je že sedemnajsto leto na čelu Športne zveze 

Kozje, ki združuje vsa tovrstna društva v občini. Za njih zveza organizira in vodi 

široko paleto športnih tekmovanj. Hkrati je Roman Gradišek tudi član skupščine 

Olimpijskega komiteja Slovenije — Združenja športnih zvez kot predstavnik 

lokalnih športnih zvez Savinjske regije.

Aktiven je tudi v drugih društvih v občini, predvsem v Športnem društvu Kozje, 

svoj igralski potencial pa izraža v predstavah Dramske skupine Kozji rog. 

Roman Gradišek preko športnih dogodkov in s pisno besedo širi prepoznavnost 

občine preko njenih meja, zato mu Občinski svet Občine Kozje podeljuje srebrni 

grb. 

Zlati grb se podeli Kozjanskemu parku

Kozjanski regijski park je bil ustanovljen leta 1981 s posebnim zakonom kot 

Spominski park Trebče. Od leta 1999 pa nosi ime Kozjanski park. Velja za 

enega najstarejših in največjih zavarovanih območij v Republiki Sloveniji. 

Večji del Kozjanskega parka izpolnjuje kriterije za posebno območje varstva 

SPA v okviru Nature 2000 - z namenom varovanja ogroženih vrst ptic.

Od leta 2010 ima območje Kozjanskega z Obsoteljem status biosfernega 

rezervata pod zaščito Unesca. Urejene pešpoti, kolesarske steze, informacijske 

table, prireditve s prikazi tradicije in sodobnega ustvarjanja vedno bolj 

povezujejo naravne lepote, kulturno dediščino in domačine Kozjanskega parka.
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Pomen Kozjanskega parka, ki se razprostira v petih občinah, je v štirih 

desetletjih delovanja postal tako velik, da si krajine, ki jo pokriva ne znamo več 

predstavljati brez njegove navzočnosti. Kozjanski park tako ni več le zavod, je 

mnogo več, v prvi vrsti sinonim za celotno okolje Kozjanskega in Obsotelja. V 

svojem delovanju je tako prvobitno namenil čas in svoje vire za ohranjanje 

pestre biotske raznovrstnosti, ter s tem poskrbel, da je narava na njegovem 

območju ostala ohranjena in zelena za nas in naše zanamce. Svoje poslanstvo 

ohranjanja narave v Kozjanskem parku širijo na različne načine. Pri tem velja 

izpostaviti predvsem izjemno sodelovanje z lokalnim prebivalstvom, 

sodelovanje z lokalno skupnostjo, s šolami, ki delujejo v parku in podobno. 

Vrednote ohranjanja narave širijo med mlado in staro ter jih spodbujajo, da z 

naravo in okoljem ravnajo spoštljivo in trajnostno. Splošno javnost ozavešča z 

neposrednim pristopom, pripravlja in izdaja zloženke, knjige in strokovno 

literaturo, skrbi za kulturni utrip kraja in okolja, se vključuje v dejavnosti in 

dogodke ostalih deležnikov in je vzorčen primer dobrih praks na različnih 

področjih. Izjemno pomembno oziroma ključno vlogo pa Kozjanski park 

opravlja na področju ohranitve starih sort jablan in hrušk v tako imenovanih 

visokodebelnih sadovnjakih. Skrbi za komunikacijo z lastniki tovrstnih 

sadovnjakov, jim svetuje in pomaga. V okviru Kozjanskega parka deluje 

drevesnica in kolekcijski sadovnjak, kjer se ohranjajo redke vrste jablan in 

hrušk, ki bi drugače praktično že izumrle. S prodajo sadik tovrstnih dreves 

skrbijo, da se ta pestrost visokodebelnih sadovnjakov veča, posledično so dobile 

svoj življenjski prostor tudi številne živalske vrste. 

Kozjanki park je izjemen promotor kraja in celotne regije. Njegovo območje 

letno obišče vedno več gostov. V prvi vrsti velja izpostaviti prireditev Praznik 

kozjanskega jabolka, ki oktobra v Podsredo privabi okrog 20 tisoč obiskovalcev 

iz Slovenije in tujine, ti pa lahko izbirajo med bogato ponudbo domačih 

pridelkov in izdelkov na več kot 150 stojnicah. Brez zadržkov lahko napišemo, 

da Praznik kozjanskega jabolka velja za verjetno največjo prireditev z okoljsko 
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noto v državi in najboljšo promocijo Kozjanskega in Obsotelja in predvsem v 

prvi vrsti Občine Kozje. Poleg omenjenega praznika pa lahko obiskovalci 

izbirajo tudi med drugimi prireditvami, ki jih KP pripravlja že leta. Omeniti 

velja Literarni Večer pod češnjo, Glasbeno poletje na gradu Podsreda, Festival 

ekološke hrane... Obiskovalci se lahko po številnih pohodniških poteh podajo po 

Podsredi in okolici, po poteh za katere skrbi Kozjanski park. Ena izmed 

tovrstnih poti vodi tudi na grad Podsreda, ki je sicer v lasti Občine Kozje, a z jim 

upravlja prav Kozjanski park. Prav grajska pot Podsreda pa s svojo 

inovativnostjo in tako rekreativno kot tudi poučno vrednostjo postaja med 

domačini in obiskovalci vedno bolj priljubljena. Kot smo že omenili je KP 

upravitelj gradu Podsreda, ki je postal osrednja točka turizma v občini. Številne 

razstave, dogodki in prireditve so vsebina, ki jo gradu daje ravno Kozjanski 

park. 

Velja omeniti še skrb za selitev dvoživk na območju ribnika Trebče; blagovno 

znamko Sožitje, pod katero se tržijo domači, lokalni ponudniki; ohranjanje suhih 

travnikov na Veterniku; vzpostavitev Emine romarske poti in Marijine romarske 

poti; naravovarstveni nadzor... še bi lahko naštevali, pa vendar je že v 

navedenem dovolj razlogov, da se je Občinski svet Občine Kozje odločil 

Kozjanskemu parku ob 40. letnici obstoja in delovanja ter za izjemno promocijo 

občine podeliti zlati grb.


