Grad
Podsreda

S

toji na ozemlju, ki je že okrog leta 1000
pripadalo posesti grofov Breže-Seliških
ter pozneje grofici Emi Krški, ki ga
je prepustila ženskemu benediktinskemu
samostanu v Krki na Koroškem. Po njeni smrti je
bil samostan razpuščen in posest je prešla v last
novoustanovljene krške škofije.
Pozidan je bil sredi 12. stoletja, v virih pa se prvič
omenja šele leta 1213.

G

rad Podsreda leži na severnem
pobočju Orlice na nadmorski
višini 475 m.

Na razgledni točki na severni strani
gradu se obiskovalcu razprostre pogled
na srednjeveški trg Podsreda, dolini
Bistrice in Sotle ter Hrvaško Zagorje.

V prvi polovici 13. stoletja je grad kupil Friderik
Žovneški in v lasti Celjskih grofov je ostal do
njihovega izumrtja. Kot dediči celjskih posesti so
grad prevzeli knezi Habsburžani, ki so ga oddajali
v oskrbo. Grajski zakupniki in oskrbniki so se
pogosto menjavali. Leta 1617 ga je kupil grof
Sigmund Tattenbach, leta 1701 ga je podedovala
grofica Eleonora E. Barbo, nato njena hči Marija
H. pl. Apfaltrern in leta 1787 Franc baron
plemeniti Lazarini. Pred letom 1848 je posest
kupil knez Weriand Windischgrätz, ki je gradu
v naslednjih letih vdahnil današnjo podobo. V
rokah njegovih dedičev je grad ostal vse do konca
druge svetovne vojne, ko je postal državna last.
Grad je danes v lasti občine Kozje, leta 1983 pa
je njegovo upravljanje prevzel Kozjanski park in
še isto leto pričel z njegovo sistematično obnovo,
ki jo spremlja bogato programsko oživljanje, za
katerega je značilno srečanje dediščine romanske
dobe in sodobne umetnosti.

H

örberg ali Herberch, kot se je
grad nekoč imenoval, sodi med
najpomembnejše objekte romanske
arhitekture na slovenskem, saj je njegovo
srednjeveško jedro skozi stoletja ostalo skoraj
neokrnjeno. Začetki gradu, ki velja za »najbolj
grajskega med gradovi na slovenskem,«
segajo v 12. stoletje, ko so okrog leta 1150
pozidali severni palacij, leta 1180 visok
obrambni stolp – bergfrid, leta 1220 južni
palacij in leta 1260 še stolp s kapelo, ki jo
je leta 1612 ljubljanski škof Tomaž Hren
posvetil sv. Filipu, Jakobu in sv. Ani.

V

času svojega obstoja je
doživljal številne predelave
in prezidave. Pri tem so
nekatera arhitekturna obdobja pustila
globlje, druga skromnejše sledove.
Najdragocenejše prvine pa izvirajo
iz obdobja romanike (grajski obod,
bifore, kapela, portali, okna idr.).
Je eden redkih kulturnih spomenikov
romanske dobe na slovenskem, ki je v
zadnjih 30 letih iz stanja propadanja
ob celoviti prenovi postal pomemben
nosilec kulturne, promocijskoizobraževalne, družabne in turistične
ponudbe Kozjanskega parka.

D

okončno podobo
je grad Podsreda
dobil leta 2015, ko
ga je občina Kozje obnovila s
pomočjo nepovratnih sredstev
Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo.

GRAD PODSREDA PONUJA
OBISKOVALCEM NA OGLED
§§ Informacijski center Kozjanskega parka,
kjer je predstavljena živa in neživa narava;
§§ v spomin na sveto Emo, nekdanjo lastnico
ozemlja, na katerem stoji grad Podsreda,
je urejena spominska soba svete Eme;
§§ v najstarejšem delu gradu, t.j. severnem
palaciju, pozidanem okrog leta 1150,
je na ogled stalna slikarska razstava
slovenskega umetnika Franceta Slane;
§§ v nekdanjih grajskih kaščah že vrsto let
razstavljajo umetniška dela tako slovenski
kot tuji umetniki;

§§ na stalni steklarski razstavi so razstavljeni
predmeti, ki prikazujejo del bogate tradicije
kozjanskih gozdnih steklarn – glažut;
§§ na podstrešju gradu so na ogled fotografske
razstave priznanih fotografov;
§§ renesančna dvorana, kjer se odvijajo številni
koncerti;
§§ grajska kuhinja z odprtim ognjiščem;
§§ grajska ječa;
§§ atrij gradu, ki je prizorišče številnih
dogodkov.
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INFORMACIJSKI CENTER
KOZJANSKEGA PARKA

RAZSTAVNA DEJAVNOST

§
Grad Podsreda
postaja vse bolj
priljubljeno
poročno mesto,
kjer si je
večno zvestobo
obljubilo
že mnogo parov.

§
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OBČINA KOZJE

Izdala: Občina Kozje
- v sklopu operacije
Obnova gradu Podsreda.
Besedilo: Kozjanski park
(Nataša Ferlinc Krašovic)
Fotografije: Kozjanski park
(mag. Teo Hrvoje Oršanič,
Izidor Kotnik, Goran Rovan)
Risba: Ivo Gričar
Zemljevid: Kozjanski park
(Barbara Ploštajner)
Lektoriranje: Leemeta
Oblikovanje: Opa!celica
(Bojan Pavšek)
Produkcija: GEAart
Tisk: GM tisk, Vojnik
Naklada: 35.000
Kozje, september 2015

MARIBOR - GRADEC

Grad Podsreda: +386 (0)3 580 6118
Grad Podsreda je odprt v času sezone (od aprila do oktobra) med 10. in 18. uro,
razen ob ponedeljkih. V zimskem času je grad zaprt, razen za najavljene skupine.
Uprava v Podsredi: +386 (0)3 800 7100
e-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si
spletna stran: www.kozjanski-park.si

