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Vir - GURS, DTK 25, priredba - JZ Kozjanski park

1. PODSREDA, trg
2. GRAJSKA POT PODSREDA 
3. MARIJINA ROMARSKA POT 
4. EMINA ROMARSKA POT 
5. GRAD PODSREDA
6. KRIŽEV POT 
7. SADOVNJAK KOZJANSKEGA PARKA 
8. TREBČE, RIBNIK
9. JAVERŠKOVA DOMAČIJA 
10. KUKOVIČIČEV MLIN
11. NARAVOSLOVNA POT TRAVNIK VETRNIK
12. GRUSKA, naravni spomenik
13. KOZJE, GRAJSKA POT 
14. KOZJE, trg 
15. PILŠTANJ, trg
16. VODNA UČNA POT LESIČNO-PILŠTANJ 
17. LURŠKA JAMA 
18. SAMOSTAN OLIMJE
19. GEOLOŠKA UČNA POT NA RUDNICO IN VIRŠTANJ 
20. KRAŠKI IZVIR DAVJEK
21. UČNA POT KUNŠPERK-KLESTJE 
22. ORANSOVA KOLESARSKA POT
23. SVETE GORE
24. BIZELJSKE PEŠPOTI
25. GNEZDIŠČE ČEBELARJA
26. REPNICE 
27. PIŠECE, GRAD, GRAJSKI PARK 
28. PIŠECE 
29. GOZDNA POT PIŠECE
30. VODNA UČNA POT GABERNICA 
31. KOŠČEVA POT, JOVSI 
32. JOVSI, naravni spomenik
33. STOLP ZDRAVJA IN VESELJA

O KOZJANSKEM PARKU
Velikost: 206 km2 (20600 ha)
Statusi: regijski park – obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in 
krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se 
prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo 
uravnotežen. 
IUCN (Svetovna zveza za varstvo narave) kategorija: V. – zavarovana krajina 
– protected landscape. 
NATURA 2000: 69 % ozemlja Kozjanskega regijskega parka spada med ob-
močja Natura 2000. 
UNESCO: Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje pod okriljem Unesco 
programa MAB – Man and biosphere, Človek in biosfera – upravljavec ob-
močja je JZ Kozjanski park.
Ključne značilnosti: izjemno visoka stopnja geo- in bio- diverzitete z 
ohranjeno tradicionalno kulturno krajino
Št. naselij: 78
Št. prebivalcev: 10700 (2002) 
Regiji: Savinjska (69 %) in Posavska (31 %)

Občine (delež v zavarovanem območju):
Bistrica ob Sotli (100 %)
Brežice (21 %)
Kozje (89 %)
Krško (2 %)
Podčetrtek (51 %)
Ustanovitelj: Republika Slovenija – leta 1981 ustanovljen kot Spomin-
ski park Trebče z Zakonom o spominskem parku Trebče (Ul. SRS, št. 1/81, 
42/86), leta 1999 preimenovan v Kozjanski park z Zakonom o ohranjanju 
narave (Ul. RS 56/99).
Upravljalec: Javni zavod Kozjanski park (18 zaposlenih)

KOLOFON
Izdal in založil: Javni zavod Kozjanski park
Glavna in odgovorna urednica: Barbara Ploštajner
Uredniški odbor: Mojca Kunst, mag. Valerija Slemenšek, Barbara Ploštajner, Nataša Ferlinc, 
Lucija Zorenč, Nina Gabron
Naslovnica, fotografije: Dušan Klenovšek, Barbara Ploštajner, Matevž Lenarčič
Avtorji fotografij: Dušan Klenovšek, Barbara Ploštajner, Hrvoje Teo Oršanič, Lucija Zorenč, 
Mojca Valenčak, arhiv Kozjanskega parka
Naslovnica, oblikovanje: Vesna Zakonjšek
Oblikovanje in prelom: Mihael Gorenak
Tisk: Gorila print d.o.o.
Naklada: 5000
Podsreda, maj 2021

Kozjanski park
Podsreda 45, 3257 Podsreda
www.kozjanski-park.si
www.facebook.com/Kozjanski.park
kozjanski-park@kp.gov.si
tel: 03 800 71 00

KOZJANSKI REGIJSKI PARK 
ZA OBISK, OPAZOVANJE, SPROSTITEV

UVODNIK

BESEDA DIREKTORICE

Kozjansko & Obsotelje
Biosphere Reserve since 2010
Man and the Biosphere Programme

Kozjansko & Obsotelje 
Biosferno območje od leta 2010
Program Človek in biosfera

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Razmišljanje ob 40. obletnici  
zavarovanega območja

Pred nami je 7. številka glasila Sožitje - glasila 
Kozjanskega parka, ki smo ga začeli izdajati 
leta 2009. Glasilo izdamo občasno, ob poseb-
nih priložnostih, in leto 2021 je za Kozjanski 
park posebno leto, mineva namreč 40 let, 
odkar se je naša država odločila, da zaradi 
naravnih posebnosti in kulturnih znamenito-
sti zavaruje 1 % svojega ozemlja v vzhodnem 
delu Slovenije. 

Sožitje narave in človeka je slogan upravljanja 
zavarovanega območja Kozjanskega parka - 
habitate višje naravovarstvene vrednosti je 
v veliki meri soustvarilo stoletno sonaravno 
ravnanje, delo domačinov. Tradicionalni koz-
janski travniki, sadovnjaki so delo pridnih rok 
in dom za številne redke in celo ogrožene ra-
stlinske in živalske vrste. 

Seveda ne smemo pozabiti, da je tudi človek 
del narave, ki pa si včasih preprosto vzame 
prevelik delež ali pa z neprimernim ravna-
njem uničujoče vpliva na življenjske prostore 
in ostale vrste – živali, rastline. S tem ruši na-
ravno ravnovesje, ki se izkazuje kot slabšanje 
življenjskih pogojev tudi za človeka - pomis-
limo na podnebne spremembe (suše, neurja, 
rast temperatur, ...), razmah invazivnih tuje-
rodnih vrst, širjenje virusov, povečevanje šte-
vila samo nekaterih vrst, drastično upadanje 
drugih vrst ali kar celih rastlinskih in živalskih 
skupin npr. žuželk med katere spadajo opra-
ševalci ... Ali lahko človek preživi brez dela 

opraševalcev? Rušenje naravnega ravnovesja 
seveda ne občutimo od danes na jutri, spre-
membe se pokažejo šele na daljši rok. Takrat, 
ko so popravki zelo težki ali pa celo nemogoči.

Kozjanski park je doma in po svetu znan po 
izjemni geo- in bio-diverziteti. Znani smo kot 
»vroča točka« številnih redkih in ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst. Bogato dediščino 
so stoletja ohranjali in nam zapustili predniki. 
Gotovo ne želimo biti mi tisti, ki bi to dedišči-
no zapravili. Kakšen pogled vendar bi na naša 
ravnanja imeli zanamci, če bi se morali boriti s 
skoraj nerešljivimi problemi, ki bi jim močno 
oteževali življenje. Z odgovornim in tenko-
čutnim ravnanjem z naravo okoli nas se bodo 
tudi naši zanamci lahka pohvalili z zapuščino, 
ki jim jo bomo pustili.

Ljudje smo dele narave, ki so lepši, bolj ohra-
njeni, začeli varovati, ustanavljati smo začeli 
zavarovana območja narave. Zakaj? Zaradi 
strahu pred nami samimi, pred ljudmi, da si ne 
bi vzeli preveč in uničili še nekaj teh čudovitih 
delov narave.

Prvo zavarovano območje na svetu je Bogd 
Khan Uul, danes narodni park v Mongoliji, ki 
ga je že leta 1783 zaradi naravnih lepot raz-
glasila kitajska dinastija Qing. Leta 1872 je bil 
ustanovljen najstarejši narodni park na svetu 
Yellowstone v Združenih državah Amerike. 
Za evropska zavarovana območja je bilo po-
membno leto 1909, 24. maja je Švedska usta-
novila kar 9 narodnih parkov - v spomin na ta 
dogodek 24. maja obeležujemo evropski dan 
parkov. 

Kako pa je bilo na ozemlju Slovenije?

Leta 1892 so bili na pobudo dr. Leopolda 
Hufnagla, glavnega gozdarja Auerspergovih 
gozdov, na Kočevskem deli gozdov izvzeti iz 
gospodarjenja in predlagani, da se ohranijo 
kot pragozdovi.

Leta 1924 je v dolini Triglavskih jezer nastal 
Alpski varstveni park, 1961 je bil tam ustano-
vljen Triglavski narodni park. Leta 1981 sta bila 
z zakonom ustanovljena Triglavski narodni 
park in Spominski park Trebče, danes Kozjan-
ski park. 

Danes imamo v Sloveniji 1 narodni park, 3 re-
gijske parke, 46 krajinskih parkov, 1 strogi na-
ravni rezervat, 56 naravnih rezervatov in 1161 
naravnih spomenikov, kar predstavlja dobrih 
13 % ozemlja Slovenije. Tu je pravo bogastvo 
Slovenije, ki ga ne bomo našli nikjer drugje in 
če ga enkrat izgubimo, ga nikoli več ne bomo 
mogli povrniti.

Zavarovana območja so nadstandardno ži-
vljenjsko okolje, - popoln cvet kukavičevke na 
travniku, veliki skovik v krošnji drevesa, pisa-
ne luske metuljevih kril, stoletni bukov gozd, 
prelet alpskega kozlička, zamolklo oglašanje 
hribskega urha v blatni luži, zdravo jabolko 
v sadovnjaku, neumorno oglašanje vijeglav-
ke, ... Če se malo ustavimo, ozremo naokrog, 
bomo uzrli nepopisno lepoto. Potrudimo se in 
jo ohranimo še za tiste, ki prihajajo za nami.

Barbara Ploštajner, urednica

Zavarovano območje narave, Kozjanski regij-
ski park, že 40 let soustvarja zgodbo Kozjan-
skega in Obsotelja. Hribovja porasla z gozdo-
vi, gričevja s pašniki, sadovnjaki in vinogradi 
ter ravninski svet ob rekah Sotli in Bistrici tvo-
rijo mozaik, ki je podlaga za izjemno biodiver-
ziteto prostora.

Dogajanje je bilo tukaj pestro že pred več sto 
milijoni let, kar se odraža v izjemni geodiver-
ziteti in ustvarili so se pogoji, ki danes omogo-
čajo pester preplet živega sveta. Prav tako so 
ta prostor naselili prebivalci, ki že leta sobiva-
jo z naravo in skrbijo za okolje.

Prebivati in tudi delati v zavarovanem obmo-
čju je zagotovo privilegij, ki se ga vsi zaposle-
ni še kako zavedamo in ga tudi spoštujemo. 
V vseh teh letih smo spletli pomembne niti 
s prebivalci in ostalimi institucijami znotraj 
prostora in rezultati, ki jih danes imamo, so 
vredni zavidanja. Pokazali smo, da znamo in 

zmoremo zelo uspešno upravljati zavarovano 
območje in zagotovo z ustvarjanjem dobrih 
praks vstopamo tudi v peto desetletje.

Visokodebelni travniški sadovnjaki so naša 
najuspešnejša zgodba, ki povezuje naravo, 
ljudi in kulturno krajino in dokazuje, da je to 
sožitje lahko uspešno tudi na daljše obdobje, 
kar zagotovo dokazuje Praznik Kozjanskega 
jabolka, ki je najbolj prepoznana naravo-
varstvena in etnološka prireditev v Sloveniji.

Suha travišča na Vetrniku in Oslici so vrstno 
najbogatejši življenjski prostori ne samo v Slo-
veniji ampak tudi v Evropi. Tukaj smo uspešno 
izvedli prvi Life projekt in le te uspešno izva-
jamo tudi sedaj in tako skrbimo za ogrožene 
življenjske prostore živali in rastlin, hkrati pa 
na zanimiv in poučen način naravo predsta-
vljamo obiskovalcem.

Številne urejene naravne vrednote in opre-
mljene pešpoti k nam privabljajo obiskovalce 

iz različnih koncev Slovenije in tudi širše, kar 
se dopolnjuje z naravi prijazno pridelavo, pre-
delavo in trženjem izdelkov ter je priložnost 
za dodaten vir zaslužka številnim domačinom.

Prenovljen grad Podsreda, katerega upravlja-
vec smo in kjer so od leta 2020 urejeni graj-
ski apartmaji, je pomemben nosilec kulturne, 
promocijsko – izobraževalne, družabne in tu-
ristične ponudbe.

Ponosni smo, da smo kot biosferno območje 
Kozjansko in Obsotelje uvrščeni na svetovni 
zemljevid velike Unescove družine v okviru 
programa Človek in biosfera.

V naslednje desetletje vstopamo z novimi 
idejami in vsem prebivalcem zavarovanega 
območja zagotavljamo, da bo Kozjansko in 
Obsotelje ostalo pokrajina ohranjene narave 
in številnih priložnosti.

Mojca Kunst, direktorica JZ Kozjanski park

40 LET KOZJANSKEGA REGIJSKEGA PARKA

SOŽITJE
GLASILO KOZJANSKEGA PARKA

ŠTEVILKA

7/2021

40 LET



4      SOŽITJE // GLASILO KOZJANSKEGA PARKA SOŽITJE // GLASILO KOZJANSKEGA PARKA      5

ŠTIRI DESETLETJA 
ZAVAROVANEGA OBMOČJA
PRVO DESETLETJE 
KOZJANSKEGA  
PARKA 1981 – 1991
Leta 1981 je bil ustanovljen Spominski park 
Trebče, ki je pričel s svojim delovanjem leta 
1983 s sedežem v Bistrici ob Sotli. Isto leto je 
v upravljanje prevzel Muzej maršala Tita na 
Trebčah in rojstno hišo Titove matere, Marije 
Broz, na Javerškovi domačiji v Podsredi.

Muzej maršala Tita na Trebčah je Občina 
Šmarje pri Jelšah ustanovila že leta 1976, roj-
stno hišo Marije Broz pa je Občina Šmarje 
pri Jelšah odprla 9.5. 1979, v okviru zadnjega 
uradnega obiska Josipa Broza Tita v Republiki 
Sloveniji.

Prav tako leta 1983 se je pričela prenova gra-
du Podsreda in septembra je bilo v nekdanjih 
kaščah odprtje razstave »Kozjansko v NOB«. 
Prireditev je potekala v okviru osrednjega 
občinskega praznovanja Občine Šmarje pri 
Jelšah 

V naslednjih letih je potekala rekonstrukci-
ja lesene hiše s slamnato streho na Trebčah, 
1987 smo v sodelovanju z Muzejem novejše 
zgodovine Ljubljana pripravili razstavo »Tito v 
Sloveniji 1934-1940« in »Tito na Trebčah«. Is-
točasno je bila v sosednji zidani hiši na ogled 
razstava del likovne kolonije »Titovi kraji – 
Naši kraji«. 

Leta 1988 smo pričeli z raziskovanjem Kozjan-
skega parka v obliki taborov. Prvi tabor je bil 
pionirski raziskovalni tabor, ki je bil namenjen 
osnovnošolski mladini. Isto leto smo v sode-
lovanju s Fakulteto za arhitekturo Ljubljana 
organizirali mednarodni arhitekturni tabor. 
Tematika je z leti od kulture prehajala k naravi, 
od etnologije h geologiji, od arhitekture do 
načina življenja, od plazilcev do ptičev. Tabore 
še vedno izvajamo in z njimi vzgajamo Mlade 
varuhe narave.

Leta 1989 smo odprli del prenovljenega gra-
du Podsreda in v kletnih prostorih postavili 
na ogled stalno steklarsko razstavo. S tem so 
prostori v gradu Podsreda postali dostopni 
za številne obiskovalce. Ob odprtju gradu 
smo podpisali listino o partnerstvu med gra-
dovoma Wolfsegg na Bavarskem in gradom 
Podsreda.

Leta 1990 smo pričeli s programskim oživlja-
njem gradu Podsreda – z razstavno in glasbe-
no dejavnostjo. Prva razstava »Prevoj prostora 
v slikah« je bila likovna razstava akademske 
slikarke Irene Romih, prvi koncert na gradu 
je izvedel glasbeni ansambel »Pro musica ti-
bicinia«, s koncertom baročne in renesančne 
glasbe. 

Prvo desetletje smo zaključili s preselitvijo 
uprave parka v Podsredo, v nekdanjo Sotoško-
vo trgovino. Ta dogodek je potekal v okviru 
»Prazničnih dni v Podsredi«, ko so se v trgu 
predstavljali številni obrtniki, dogodke pa je 
spremljal tudi bogat kulturni program. 

Odprtje razstave NOB na gradu Podsreda 1983

Pionirski tabor 1988

Odprtje uprave v Podsredi 1991

 
Otvoritev gradu 26. 10. 1989

DRUGO DESETLETJE 
KOZJANSKEGA  
PARKA 1992 – 2001
Prva prireditev za naše najmlajše je bila leta 
1992 – Živ žav na gradu Podsreda in je bila 
namenjena otrokom pred začetkom novega 
šolskega leta. Z obiskovalci je napolnila grad 
in grajsko dvorišče, zabavo pa so popestri-
li številni glasbeni gostje: Andrej Šifrer, Čuki, 
Sanja Mlinar, Tinkara Kovač in Jan Plestenjak. 
Bogat glasbeni program so spremljale števil-
ne ustvarjalne delavnice, ure pravljic, lutkov-
ne predstave, lokostrelstvo, vožnja s kočijami, 
iskanje grajskega zaklada, otroški piknik, obi-
skala pa nas je tudi kamela iz Živalskega vrta 
Ljubljana.

Na gradu Podsreda smo leta 1994 in 1995 s 
prenovljenimi grajskimi kaščami in grajskim 
podstrešjem pričeli z bogato galerijsko de-
javnostjo. Od takrat naprej gostimo števil-
ne mednarodno priznane domače in tuje 
umetnike.

Mednarodno sodelovanje, ki se je stkalo ob 
partnerstvu med gradovoma Wolfsegg na 
Bavarskem in gradom Podsreda se je v tem 
desetletju nadaljevalo z veliko predstavitvijo 
Slovenije v Regensburgu »Slovenija danes – 
Slowenien heute« (1993) ter z ustanovitvijo 
Bavarsko-slovenskega društva (1995), kate-
rega namen je bil povečanje prepoznavnosti 
Slovenije tako doma kot tudi v tujini. V okviru 
sodelovanja je bila mednarodna akcija »Gra-
dimo most«, ko so mladi iz različnih držav s 
pomočjo slovenske vojske gradili most čez 
reko Bistrico proti »Seniku« na Trebčah. Več 
let je potekalo evidentiranje in dokumenti-
ranje stavbne dediščine Kozjanskega parka, 
simpoziji o dediščini ter nastopi bavarskih 
glasbenikov, gledališke predstave ter razstave 
umetnikov. V Podsredi smo odprli prenovlje-
no staro kaplanijo, ki je zaradi sodelovanja s 
Bavarsko-slovenskim društvom dobila ime 
Slovensko-bavarska hiša. V njej je bila na za-
četku večja soba za različne prireditve, delav-
nice, knjižnica in bavarska soba. Čez nekaj let 
smo na podstrešju uredili še »jabolčna« apart-
maja. Od leta 1997 potekajo v razstavnem 
prostoru praznične ustvarjalne delavnice ter 
številne razstave. 

Od leta 1995 poteka na gradu Podsreda bogat 
glasbeni program »Glasbeno poletje na gradu 
Podsreda«, v sklopu katerega organiziramo 
koncerte ter različne glasbene seminarje, ki jih 
vodijo priznani glasbeni pedagogi. V tem času 
so se kot umetniški vodje zvrstili Jean Marie 
Londeix, Dejan Prešiček in Andrej Zupan.

V sodelovanju z Društvom za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije smo leta 1999 iz-
vedli prvi popis ptic Kozjanskega parka, ki je 
pokazal ugodno stanje vrst in njihovo šte-
vilčnost. Isto leto je bila na Bizeljskem priredi-
tev KVIP - KVIP, namenjena popularizaciji naj-
bolj barvitega predstavnika ptic – čebelarja, ki 
ima na Bizeljskem eno izmed redkih gnezdišč 
v Sloveniji.

Leta 2000 smo prvič prenesli dvoživke preko 
ceste pri ribniku na Trebčah. Na svojem spo-
mladanskem popotovanju iz Orlice do ribnika, 
kjer odlagajo mreste, morajo prečkati še zad-
njo oviro, zelo prometno cesto. Pri prenosu 
nam vsako leto pomagajo tudi učenci iz oko-
liških osnovnih šol, gobarji, planinci in ostali 
prostovoljci.

Naša najbolj množična tradicionalna prire-
ditev Praznik kozjanskega jabolka poteka v 
trgu Podsreda drugi vikend v oktobru že od 
leta 2000 in promovira jabolko, jablano, trav-
niški sadovnjak z namenom ohranjanja biot-
ske pestrosti in do narave prijaznega gospo-
darjenja s prostorom. 

Drugo desetletje smo zaključili z letom 2001, 
ko smo pričeli izvajati projekt »Ohranjanje 
in upravljanje s suhimi travniki Vetrnika in 
Oslice«. S prvim LIFE projektom v Sloveniji 
smo uspeli preprečiti izgubo suhih travišč na 
Vetrniku in Oslici, ki spadajo med vrstno naj-
bogatejše življenjske prostore v Evropi. Razi-
skave, narejene v okviru projekta, so bile pod-
laga za uvrstitev habitatov suhih travišč med 
območja Natura 2000. 

Živ žav 1993

Čebelarjev kvip-kvip

Seminar za klasični saksofon, 1996

Praznik kozjanskega jabolka

TRETJE DESETLETJE 
KOZJANSKEGA  
PARKA 2002-2011
V tretje desetletje smo leta 2002 vstopili z 
odmevno razstavo »Odmaknjena bližina« - 
Naravna in kulturna dediščina Kozjanskega 
parka, ki smo jo postavili na ogled v Kulturno 
informacijskem centru Mestnega muzeja Lju-
bljana. V času trajanja razstave so bile okrogle 
mize z različno tematiko: zavarovana obmo-
čja, vloga kulturne dediščine, arheološki in 
umetnostni kulturni spomeniki v Kozjanskem 
parku.

V sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ce-
lje smo isto leto v Slovensko-bavarski hiši v 
Podsredi pripravili razstavo »Od načrta do 
stavbe«, na kateri je bila predstavljena arhi-
tektura Kozjanskega v načrtih in dokumentih 
19. stoletja, ki jih hrani Zgodovinski arhiv Ce-
lje. Ob razstavi je izšel tudi bogat katalog.

Leta 2004 je bilo zelo dejavno, saj smo odprli 
kar tri učne poti: 

Geološka učna pot Rudnica / Virštanj, kjer s 
pomočjo 21 opazovalnih točk obiskovalec 
spozna pestro geološko dogajanje Kozjanske-
ga in je dolga 10 km;

Pešpot Podsreda poteka v ožji in širši okolici 
trga Podsreda po starih, nekdaj živih poteh 
in stezah ter povezuje pomembne sestavine 
kulturne in naravne dediščine. Dolga je 32 km; 

Naravoslovna pot Travnik poteka po suhih 
travnikih pod vrhom Vetrnika, kjer je izredno 
visoka biotska pestrost (orhideje, metulji), tu 
lahko pozno pomladi in poleti naštejemo več 
kot 50 rastlinskih vrst na kvadratni meter, z 
vrha Vetrnika je lep razgled po Kozjanskem. 
Dolga je 2 km.

Isto leto smo temeljito obnovili in programsko 
dopolnili spomeniški kompleks Trebče. Pro-
gram smo obogatili s filmom o Josipu Brozu 
Titu, uredili informacijsko pisarno, sanitarije, 
na poti k rojstni hiši Titove matere Marije Ja-
veršek pa obnovili apnenico in Nežino hišo. 
Kolarjeva domačija ob ribniku, bližnji Senik 
na drugem bregu reke Bistrice ter Javerškova 
domačija z Nežino hišo in apnenico so močno 
povezani z življenjem in delom Josipa Broza 
Tita in poleg tega prikazujejo nekdanjo pove-
zanost in odvisnost človeka od narave. Leta 
2008 smo informacijsko pisarno dopolnili s 
trgovino z regionalnimi produkti. 

Leta 2005 smo za ogled uredili Grusko jamo, 

ki je naravni spomenik ter geomorfološka in 
hidrološka naravna vrednota državnega po-
mena. 

V dolini oz. na dnu »jame« je bogat rastlin-
ski in živalski svet, ki ga spoznamo na 1,8 km 
urejeni poti. Puščavnikova jama in izvirni rov 
potoka Gruska sta jami v pravem pomenu 
besede. Puščavnikovo jamo so domačini tako 
poimenovali, ker je v obdobju med prvo sve-
tovno vojno in po njej v tej jami živel Valentin 
Podstenšek, puščavnik.

Leta 2006 se je začelo obujanje Emine romar-
ske poti na Slovenskem, ki povezuje kraje, 
kateri so neposredno ali posredno povezani 
z življenjem, delom in izročilom sv. Eme. Pote-
ka preko Koroške, Štajerske, Dolenjske in Go-
renjske ter je povezana z istoimensko potjo v 
Avstriji. V okviru projekta Emina romarska pot, 
ki se je izvajal v sklopu programa Interreg IIIA 
SLO-A se je označila trasa poti med Sv. Emo pri 
Podčetrtku in Šentrupertom na Dolenjskem. 
V okviru projekta Pilgrimage Europe SI-AT, ki 
se je izvajal v sklopu operativnega programa 
Slovenija-Avstrija 2007– 2013, pa se je nada-
ljevalo oživljanje Emine romarske poti (688 
km). Leta 2007 smo na gradu Podsreda slove-
sno odprli Emino romarsko pot in spominsko 
sobo sv. Eme. 

Od leta 2006 pripravljamo literarne »Večere 
pod češnjo«, ki smo jih vse do leta 2011 sou-
stvarjali z idejnim vodjem Marjanom Marin-
škom, ki je večkrat poudaril, da gre za »večer-
na druženja pod staro češnjo v idiličnem trgu 
Podsreda«. Pod češnjo smo se srečali z deli Anto-
na Aškerca, Maksima Gasparija, Astrid Lindgren, 
kneginjo Emo, razbojnikom Guzejem in citrami, 
in avtorji Marjanom Marinškom, Ivanom Sivcem, 
Milenkom Straškom, Deso Muck…

Leta 2006 smo s študenti geografije organizi-
rali krasoslovno delavnico, kjer smo raziskova-
li površinske kraške pojave osamelega kozjan-
skega krasa. 

Na gradu Podsreda smo leta 2008 na ogled 
postavili stalno slikarsko razstavo » Ko igra 
trenutka postane brezčasnost« priznanega 
umetnika Franceta Slane. V najstarejšem delu 
gradu je razstavljenih 36 del iz različnih obdo-
bij umetnikovega ustvarjanja. Med deli pre-
vladujejo zapuščene domačije, šopki, morski 
motivi in živalske figure.

Z letom 2009 smo pričeli z izdajo glasila z 
naslovom SOŽITJE in ga namenili vsem go-
spodinjstvom na območju zavarovanega ob-
močja. Prebivalcem smo želeli približati našo 
dejavnost, jih obveščati o novostih, dogodkih 
in raznih akcijah.

V letu 2010 smo organizirali mednarodni posvet 
na temo Vloga in pomen travniških sadovnja-
kov v prihodnje, ki se ga je udeležilo zelo lepo 
število zainteresiranih za področje sadjarstva. 

Leta 2010 smo pridobili naziv Biosferno 
območje Kozjansko in Obsotelje v okviru 
UNESCO programa Človek in biosfera in tako 
postali tudi upravljavec območja. Istega leta 
smo pripravili posvet, kjer smo predstavili 
delovanje Slovenske nacionalne komisije za 
UNESCO, delovanje programa MAB v Sloveniji 
ter predstavili delovanje že obstoječih bios-
fernih območij v Sloveniji. 
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Ob mednarodnem letu biodiverzitete leta 
2010 smo v sodelovanju z OŠ Bistrica ob So-
tli in Občino Bistrica ob Sotli zaključili projekt 
Vodna učna pot Bistrica ob Sotli. Vodna učna 
pot vsebuje 8 točk, začenja se pri osnovni šoli 
in se zaključi v soteski reke Bistrice. Pot smo 
opremili z informativnimi tablami in z izdajo 
zgibanke. 

Leta 2011 smo na gradu pripravili pregledno 
razstavo akademskega slikarja in grafika Petra 
Krivca z naslovom Retrospektiva, ki je zasno-
vana kot celovitejša predstavitev njegovega 
dela tako kronološko kot po zvrsteh ustvarja-
nja.

Tretje desetletje smo zaključili z odprtjem pre-
novljene Lurške jame v Zagorju pri Lesičnem. 
Prenova je zajemala ureditev vodnega izvira 
in njegovega odtoka po terenu ter gradbeno 
restavratorska dela na oltarju. Postavili smo 
informativno tablo, klopi za obiskovalce ter 
uredili sprehajalno pot. Lurško jamo smo pre-
dali v upravljanje krajanom Zagorja pri Lesič-
nem. 

Ureditev Gruske jame, naravnega spomenika

Prvi LIFE projekt v Sloveniji – suha travišča 
(trizoba kukavica, navadna kukavica, osjeliko mačje uho)

 
Večer pod češnjo leta 2016

 
Otvoritev Lurške jame

ČETRTO DESETLETJE 
KOZJANSKEGA  
PARKA 2012-2021
V Kozjanskem parku smo v štirih desetletjih iz-
vedli vrsto aktivnosti, številne potekajo še da-
nes, prav gotovo pa je pred nami vrsta novih 
izzivov, ki vam jih bomo predstavili ob novem 
jubileju.

V zadnjem desetletju vam bomo predstavili le 
del naše bogate dejavnosti:

Na območju Kozjanskega parka je bilo od-
kritih 1027 vrst metuljev - 85 dnevnih in 942 
vrst nočnih, 26 zavarovanih vrst, 37 z Rdečega 
seznama ogroženih vrst, 7 Natura 2000 vrst, 
za nekatere je v evropskem merilu potrebno 
ohranjati habitate znotraj omrežja Nature 
2000. Kljub velikemu številu že znanih vrst ob 
vsakem novem pregledu terena odkrijemo 
več deset novih vrst. Z letošnjim štetjem smo 
dopolnili predvsem vedenje o metuljih suhih 
travnikov na Bohorju, potrdili pa smo tudi pri-
sotnost velikega nočnega pavlinčka – vrste, ki 
je razvojno vezana na travniške sadovnjake.

Leta 2012 smo v okviru Unescovega MAB pro-
grama ustanovili Mrežo šol bisfernega območja.

Namen ustanovitve je otroke že v zgodnji 
dobi njihovega izobraževanja pritegniti k is-
kanju in raziskovanju tistih delov njihovega 
domačega prostora, ki se jim z vidika njihove-
ga poznavanja prostora zdijo najbolj zanimivi 
in želijo svoja spoznanja prenesti tudi ostalim 
prebivalcem in obiskovalcem prostora. Začeli 
smo izvajati program Mladi varuh narave.

V letu 2012-2013 smo vodili projekt Sodobna 
arhitekturna tipologija na Kozjanskem, kate-
rega rezultat so bile razstave in knjiga Andreja 
Pajerja, »Temelji graditeljske prepoznavnosti« 
ter brošura »Sodobna arhitekturna tipologija 
na Kozjanskem«, v izdaji Metro SR, Zavoda za 
prostor Savinjske regije, s katerim še vedno 
vsako leto izvedemo delavnico »Hiša v parku«, 
z učenci OŠ Bistrica ob Sotli.

V Kozjanskem parku smo bili od 1. aprila 2013 
do 30. marca 2016 vključeni v projekt Izkori-
ščanje potencialne lesne biomase v EU parkih 
»BIOEUPARKS«. V projektu je sodelovalo 10 
partnerjev iz šestih evropskih držav, od tega 
pet naravnih parkov. V povezovanju z Goz-
darskim inštitutom in z Zavodom za gozdove 
smo ugotavljali kakšni so potenciali biomase 
na našem zavarovanem območju in v nadalje-
vanju kakšno je zanimanje predvsem lastni-
kov gozdov, da del svojih lesnih zalog upora-
bijo kot biomaso. 

Leta 2013 smo na gradu Podsreda posodobi-
li stalno steklarsko razstavo, ki je dobila nov 
prostor ter ime »Ujeta prosojnost«. Tradicijo 
steklarstva še vedno nadaljuje Društvo ste-
klarjev Slovenije, s katerim že vrsto let uspeš-
no pripravljamo steklarske razstave in delav-
nice. 

Od leta 2013 v Kozjanskem parku organizira-
mo Festival ekološke hrane, s katerim želimo 
promovirati ekološko kmetovanje in hkrati 
vzpodbujati prebivalce parka, da se odločijo 

za pot ekološkega kmetovanja. Verjamemo, 
da je ekološko kmetovanje ena od najbolj-
ših trajnostnih oblik sožitja med človekom in 
naravo in zato tudi eden najboljših primerov 
dobre prakse v zavarovanih območjih. 

V sklopu Praznika kozjanskega jabolka od 
leta 2013 v sodelovanju s Kulturnim društvom 
Podsreda organiziramo Aškerčev večer, v 
okviru katerega predstavljamo slovenske pe-
snike in pisatelje ter njihovo bogato zapušči-
no. V spomin na službovanje kaplana Antona 
Aškerca v Podsredi smo isto leto pred Sloven-
sko-bavarsko hišo postavili Aškerčev kip, ki ga 
je izdelal Franci Černelč. 

2014 vzpostavljena - Vodna učna pot, ki po-
teka iz Lesičnega na Pilštanj in se zaključi pri 
Osnovni šoli v Lesičnem, je rezultat sodelo-
vanja Kozjanskega parka, Osnovne šole Lesič-
no in Občine Kozje. Vodna učna pot je dolga 
2.300 m.

V prvi polovici leta 2015 je Občina Kozje vodila 
prenovo gradu Podsreda, s katero se je uredil 
dostop do spodnjega grajskega poslopja, nova 
razsvetljava, stavbno pohištvo, za obiskovalce 
je postal sodobnejši s pomočjo sistema av-
diovodnikov. Spodnje dvorišče je v poletnih 
večerih postalo prizorišče »Kina pod grajskimi 
zvezdami.« V vseh letih smo predstavili kar ne-
kaj filmov z naravovarstveno vsebino. 

V letu 2015 je UNESCO praznoval 70. obletnico 
delovanja. Ustanovljen je bil z namenom ra-
zvoja »intelektualne in moralne solidarnosti 
človeštva« kot sredstva za izgradnjo trajno-
stnega miru. Njihovo pionirsko delo je po-
magalo spremeniti način razumevanja med 
ljudmi in razumevanja planeta, na katerem 
živimo. Osrednji dogodek praznovanja oble-
tnice je v soboto, 26. septembra, potekal na 
gradu Podsreda.

2016 so zaposleni v javnem zavodu Kozjanski 
park uspešno zaključili izobraževanje za nara-
vovarstvene nadzornike in vzpostavili smo 
naravovarstveno – nadzorno službo. Od leta 
2019 so nadzorniki tudi ustrezno opremljeni 
za delo na terenu.

Od leta 2017 sodelujemo z Muzejem novejše 
zgodovine Celje/Otroškim muzejem Herma-
nov brlog. V nekdanjih grajskih kaščah vsako 
leto gostimo otroško razstavo Herman Lisjak 
skozi različne vsebine. Leta 2020 smo pripra-
vili skupno razstavo »Herman Lisjak v Kozjan-
skem parku«, ki smo jo dopolnili z izjemnimi 
naravovarstvenimi vsebinami in bo na ogled 
vse do junija leta 2022.

V letih 2018 in 2019 smo v sodelovanju z 
osnovnima šolama Kozje in Lesično urejali na 
šolskem dvorišču učilnici v naravi, v OŠ Lesič-
no aktivnosti še vedno potekajo.

V Kozjanskem parku od septembra leta 2017 
sodelujemo v projektu BIODIVERZITETA – 
UMETNOST ŽIVLJENJA, LIFE Naturaviva. Glavni 
cilj projekta je promocija, ozaveščanje in izo-
braževanje o nujnosti ohranjanja bogate biot-
ske raznovrstnosti naših zavarovanih območij 
kot tudi celotne Slovenije. Največja aktivnost 
Kozjanskega parka je bila ureditev interaktivne 
Grajske poti Podsreda, ki povezuje srednjeve-
ški trg in grad Podsreda. Zadnja točka poti je na 
grajskem podstrešju, kjer domujejo netopirji, ki 
pripadajo vrsti mali podkovnjak.

Od leta 2018 se povezujemo gradovi Posavja 
(Brežice, Kostanjevica, Rajhenburg, Sevnica, 
Mokrice in Podsreda), s skupnimi akcijami kot 
so: skupna brošura, ekskurzija po gradovih 
Posavja, priprava skupnih dogodkov, novinar-
ske konference. Vse to se v letu 2020 odrazi v 
nagradi Jakob, ki jo gradovi Posavja prejmejo 
za inovativne turistične vsebine in programe 
v gradovih in dvorcih. 

Leta 2019 smo ob Prazniku Kozjanskega jabol-
ka pripravili razstavo o sadovnjaku in pticah. 
Ob tej priložnosti smo izdelali zvočno tablo z 
oglašanji 20 ptic v Kozjanskem parku.

V okviru praznovanja Praznika kozjanskega ja-
bolka smo leta 2019 zasadili drevored Podsre-
da, v katerem se nahaja 21 sadnih dreves sor-
te carjevič, ki imajo svoje skrbnike - otroke iz 
Podsrede, društva, župane in carjeviče.

Po dolgih letih je v sodelovanju z Občino Koz-
je, RA Celje in Visit Podčetrtek leta 2019 na 
dvorišču gradu Podsreda potekal GRAJSKI ŽIV 
ŽAV, ki je namenjen našim najmlajšim obisko-
valcem.

V prvi polovici leta 2020 je Občina Kozje na 
gradu Podsreda v nekdanjih prostorih spo-
dnjega gospodarskega poslopja uredila sobe 
in apartmaje. Grad je postal bogatejši za 15 
nastanitvenih kapacitet. Grad s tem postaja 
pomembna turistična destinacija.

Naše poslanstvo je tudi skrb za živali, ki so 
vedno bolj ogrožene zaradi človeka. V letu 
2020 smo poskrbeli za ranjene lesne sove, ki 
so okrevale v zavetišču na Muti. Ozdravljene 
smo z odmevnimi dogodki izpustili v naravo. 

Leto 2020 in tudi 2021 je pred nas postavilo 
nove izzive, saj smo morali poiskati nove poti 
do naših obiskovalcev in smo velik del naših 
aktivnosti prestavili na splet. 

Pred 40. leti smo začeli pisati zgodbo Koz-
janskega parka, ki vse od začetkov do danes 
stremi k sožitju narave in človeka in je ostal in 
postal dom tudi za redke in ogrožene rastlin-
ske in živalske vrste ter prijetno in ustvarjalno 
okolje za bivanje domačinov. 

 
Urejanje šolskega vrta pri OŠ Kozje

 
Grajska pot Podsreda

 
Spoznavanje dvoživk v okviru mreže šol

 
Dan netopirjev na gradu Podsreda

RAZVOJNA NARAVNANOST – 
KAKO NAPREJ?
Za nami je 40 let dela, v katerih je bilo nareje-
nega ogromno pionirskega dela za območje 
Kozjanskega. V prihodnjih letih bomo prav 
gotovo še bolj poglobljeno spremljali stanje 
vrst, pojavnost morebitnih novih vrst za zava-
rovano območje ter stanje znanih in kvalite-
to njihovega življenjskega okolja. V letu 2020 
smo se lotili obsežne celostne naloge vred-
notenje travniških sadovnjakov v Kozjanskem 
parku – rezultati nam bodo prinesli natančen 
pregled stanja sadovnjakov, vrst, sort in ra-
zvojnih teženj.

V teku sta dva velika projekta v okviru evrop-
skega programa LIFE, ki je največji evropski fi-
nančni mehanizem, namenjen izključno ukre-
pom na področju varstva okolja, ohranjanja 
narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim 
spremembam:

• Projekt LIFE NATURAVIVA: Biodiverziteta 
– umetnost življenja, katerega namen je 
razkriti izjemne naravne dragocenosti 
Slovenije in njihov pomen ter osvetliti 
nevarnosti, ki jim pretijo.

• Projekt LIFE AMPHICON: Ohranjanje dvo-
živk in obnova njihovih habitatov, ki nas-
lavlja zmanjševanje številčnosti populacije 
dvoživk zaradi izgube habitatov. V okviru 
projekta bodo obnovljeni življenjski pro-
stori za dvoživke, zgrajen podhod pod 
prometno cesto na Trebčah in vzpostavljen 
informacijski center za dvoživke ob ribniku 
na Trebčah.

V okviru Evropskega kmetijskega sklada v so-
delovanju s partnerji izvajamo dva projekta: 

• Centri interpretacije zavarovanih obmo-
čij: glavni cilj bo v zgornjem gospodarskem 
poslopju na gradu Podsreda vzpostavljen 
Center interpretacije narave Kozjanskega 
parka in biosfernega območja Kozjansko in 
Obsotelje ter sprejemnica, namenjena obi-
skovalcem in gostom grajskih apartmajev.

• Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanske-
ga in Obsotelja: glavni cilj je vzpostavitev 
Gobarske učne poti in priprava razstave 
gob na gradu Podsreda.

V trgu Podsreda bomo v nekdanji Tončkini hiši 
v prihodnjih letih nadaljevali z vzpostavljanjem 
Informacijskega centra zavarovanega obmo-
čja, v kolekcijskem sadovnjaku na Gradišču pa 
z vzpostavljanjem Centra biodiverzitete. 

Kot nam nalaga ustanovitelj – Republika Slo-
venija bomo izvajali nadzor v naravi, v prvi 
vrsti z ozaveščanjem in opozarjanjem.

Nadaljevali bomo s posodabljanjem obsto-
ječega sistema pešpoti, z ozaveščevalnimi in 
izobraževalnimi aktivnostmi tako za mlajše 
kot za starejše. Še naprej bomo vzgajali mlade 
varuhe narave. 

Na gradu Podsreda bomo skrbeli za kvalite-
ten vsebinski program – prireditve, razstave, 
koncerte. Skrbeli bomo, da bodo obiskovalci 
z veseljem prišli v Kozjanski park in zadovoljni 
odšli.

V prihodnje želimo, da bo dejavnost varstva 
narave imela pozitiven prizvok, da bo lju-
dem predstavljala potrebo in nadstandard 
v smislu življenja domačinov in z vidika obi-
skovalcev. 
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4O NAJBOLJŠIH  
PARKOVNIH PRAKS
1. Grad Podsreda  
1981 - 2021
Leta 1983 se je pričela prenova gradu Podsre-
da in takrat je bila v nekdanje grajske kašče 
umeščena razstava Kozjansko v NOB (naro-
dno-osvobodilnem boju). Z leti prenov je 
grad dobival novo podobo. Danes sredi goz-
dnate Orlice stoji obnovljena grajska stavba, 
od leta 2020 lahko tudi prespimo v grajskih 
apartmajih v spodnjem gospodarskem poslo-
pju. Del gradu smo namenili stalnim postavit-
vam – prezentaciji grajske kuhinje, renesančni 
dvorani, zbirki stekla, v drugem delu se razsta-
ve in predstavitve menjujejo. 

Grad je tudi poročno mesto občine Kozje. Pro-
gramsko se povezujemo z ostalimi grajskimi 
stavbami v prostoru in nastopamo v javnosti 
z imenom Gradovi Posavja.

V letu 2021 bo v zgornjem gospodarskem po-
slopju urejena nova sprejemnica ter Center 
interpretacije narave Kozjanskega parka in 
Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

2. Popis stavbe dediš-
čine, arhitekturna  
tipologija
Ukvarjanje z arhitekturo sega že v leto 1988, 
ko je potekal mednarodni arhitekturni tabor. 
V letih 1990-1992 smo gostili mednarodne 
raziskovalne tabore, ki jih je organizirala Fa-
kulteta za arhitekturo. V sodelovanju z Ba-
varsko-slovenskim društvom je med leti 1999 
– 2002 potekal pilotni projekt Popis stavbne 
dediščine, v akciji sta sodelovali Visoka šola 
za arhitekturo iz Regensburga in Fakulteta za 
arhitektura iz Ljubljane. S popisom stavbne 

dediščine je evidentirano več kot 3000 gra-
jenih struktur, od katerih je 1161 podrobneje 
dokumentiranih.

V letu 2012-2013 je potekal projekt Sodobna 
arhitekturna tipologija na Kozjanskem, ki je 
razen razstav na gradu prinesel tudi izdajo 
knjige Andreja Pajerja Temelji graditeljske 
prepoznavnosti in brošuro Sodobna arhitek-
turna tipologija na Kozjanskem. Še vedno z 
Metro SR, Zavodom za prostor Savinjske regi-
je, vsako leto izvedemo delavnico za otroke z 
naslovom Hiša v parku.

3. Popis kamnitih  
znamenj, popis  
sončni vrat
Leta 2008 je ugledala luč sveta drobna knji-
žica Kamnita znamenja v Kozjanskem parku. 
Prinaša nam opise 20 znamenj, ki so še ohra-
njena na našem območju. Večino njih ljudje 
imenujejo kužna znamenja, a s kugo nimajo 
veliko skupnega. V našem prostoru se javljajo 
od 16. stoletja dalje, namen njihove postavi-
tve je izbrisal čas. Večina znamenj se ne naha-
ja več na prvotnem prostoru, saj so se morala 
umakniti prometu, ki je marsikatero od njih 
tudi poškodoval. 

Za območje Bizeljskega so značilna sončna 
vrata – vrata v vinske hrame, ki so arhitektur-
na posebnost Bizeljskega. Z evidentiranjem 
bomo imeli podatke o lokacijah, opise, foto-
grafije.

4. Zbiranje podatkov 
o naravi, spremljanje 
stanja vrst, razisko-
vanje – poznavanje 
značilnosti in poseb-
nosti območja
Konec 20. stoletja je bilo območje Kozjanske-
ga še zmeraj slabo raziskano predvsem z nara-
voslovnega vidika. Terensko delo zaposlenih 
v javnem zavodu Kozjanski park, povezovanje 
in sodelovanje z različnimi strokovnjaki in in-
štitucijami je precej dvignilo stopnjo pozna-
vanja prostora. Sodelovali smo z Geološkim 
zavodom Slovenije, Univerzo v Ljubljani, Uni-
verzo v Mariboru, Nacionalnim inštitutom za 
biologijo, Inštitutom za raziskovanje krasa, 
Društvom za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije, Mikološko zvezo Slovenije, Cen-
trom za kartografijo favne in flore, strokovni-
mi društvi in združenji … 

Raziskujemo in popisujemo favno - metulje, 
hrošče, dvoživke, netopirje, ptice, bobra... ; 
floro - orhideje, rastlinstvo suhih travnikov, 
botanične posebnosti; geomorfološke po-
sebnosti – skalne osamelce, slapove, kraške 
pojave, …; geološke značilnosti – kamnine, 
minerale, fosile …

Na pobudo Kozjanskega parka je Društvo za 
opazovanje in opazovanje ptic Slovenije iz-
vedlo 3 popise ptic po enaki metodi v dese-
tletnem razmiku (1999, 2010 in 2020). V letu 
2020 je bilo skupaj zabeleženih 6535 različnih 
parov ptic in 83 vrst gnezdilk (v letu 1999 4961 
parov in 78 vrst gnezdilk, v letu 2010 pa 4744 
parov in 79 vrst gnezdilk). To je 32 % parov in 5 
vrst gnezdilk več kot leta 1999 ter 38 % parov 
in 4 vrst gnezdilk več kot leta 2010.

Vsakoletno izvedemo januarski popis vod-
nih ptic ob reki Sotli, sodelujemo pri vsako-
letnem popisu kosca v Jovsih in srednjega 
detla v Dobravi, spremljamo število izbranih 
vrst metuljev, vrste ptic v izbranih travniških 
sadovnjakih, vrste in število dvoživk ob ribni-
ku Trebče, število ptic čebelarjev v gnezdilni 
koloniji na Bizeljskem, izbrane rastlinske vrste.

Terensko delo, spremljanje stanja favne in flo-
re, raziskovanje, sodelovanje s strokovnjaki, 
… je prineslo tolikšen doprinos k poznavanju 
prostora, da zavarovano območje Kozjanske-
ga parka danes uvrščamo med območja z iz-
jemno geo- in bio-diverziteto, torej pestrost 
nežive in žive narave.

5. Vzpostavitev 
Natura 2000 območij
Obsežne naravoslovne raziskave so prinesle 
bogate rezultate glede pojavnosti rastlin-
skih in živalskih vrst– dokazana je bila izred-
no visoka stopnja biotske raznovrstnosti, kar 
je pogojevalo k uvrstitvi Kozjanskega parka 
med najpomembnejša naravovarstvena ob-
močja v Sloveniji in Evropi. Od leta 2004 večji 
del Parka spada med ekološko pomembna 
območja Slovenije in evropsko pomembna 
posebna varstvena območja Natura 2000 - 70 
% zavarovanega območja je pokrito z Natura 
2000 območji. Prizadevamo si, da je to nara-
vovarstveno dejstvo tudi razvojna priložnost. 

6. Kozjansko in 
Obsotelje postane 
UNESCO območje
Leta 2010 je zahtevna prijavnica za sprejetje 
v svetovno mrežo biosfernih območij pod 
okriljem UNESCA naletela na ugoden odziv s 
strani medvladnega odbora za koordinacijo 
programa MAB – Man and biosphere, Človek 
in biosfera na sedežu UNESCA v Parizu.

Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje je 
postalo član družine 714 biosfernih območij 
v 129 državah sveta, UNESCO območje. S po-
vezovanjem različnih akterjev znotraj biosfer-
nega območja želimo prestižni status čimbolj 
obrniti v prid prebivalcem.

7. Skrb za suhe 
travnike, prvi Life 
projekt v Sloveniji 
Ekstenzivni travniki na Vetrniku so eksplozija 
biotske pestrosti. Pred 20 leti smo pripravili in iz-
vedli naravovarstveni projekt v okviru evropske-
ga programa LIFE, ki je bil prvi tovrsten projekt 
v Sloveniji. Območje izvajanja projekta je bilo na 
400 ha suhih travnikov na Vetrniku, Oslici in Bo-
horju, ki danes spadajo med posebna evropska 
varstvena območja Natura 2000. S projektnimi 
aktivnostmi smo uspeli preprečiti izgubo su-
hih travnikov zaradi zaraščanja, intenziviranja 
ali prepašenosti. Uspeli smo, da v Kozjanskem 
parku še vedno uspevajo kukavičevke – orhi-
deje, da so številni metulji in kobilice obdržali 
svoj življenjski prostor. Hkrati smo vzpodbudili 
lastnike travnikov, da so se vključili v kmetijsko-
-okoljske ukrepe in travnike obdelujejo kar naj-
bolj sonaravno. Javni zavod še vedno upravlja z 
delom zemljišč s primerno košnjo.

8. Oživitev travniških 
sadovnjakov
Leta 1999 smo pristopili k Nacionalnemu pro-
jektu oživljanje travniških sadovnjakov, kas-
neje smo številne aktivnosti izvedli v okviru 
večjih mednarodnih projektov in tudi manjših 
na regionalni ravni – od nakupa zemljišč za 
sadovnjak in drevesnico do nakupa polnilne 
linije za sok. Od takrat pa do 2019 je bilo v 
okviru dejavnosti Kozjanskega parka na ob-
močju obrezanih čez 15.000 dreves. Travni-
škim sadovnjakom kot kmetijski, krajinski in 
naravovarstveni kategoriji smo uspeli povrniti 
veljavo. Travniški sadovnjak daje zdravo hrano 
človeku, dom ptici, metulju, hrano domačim 
živalim ter omogoča rast pisanih travniških 
cvetlic.

Med enim nočnim 
popisom metuljev 
lahko zabeležimo 
tudi 200 vrst!

400
mladih varuhov 
narave.

25720 
otrok na dnevih 
dejavnosti v 
Kozjanskem 
parku.

1. 3.
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9. Vzpostavitev  
drevesnice
Leta 2003 smo na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano opravili vpis v FITO-
SEME register, registrirali drevesnico starih 
sort in jo vključili v kontrolo fitosanitarne in-
špekcije. Letna proizvodnja je 2000 do 3000 
sadik avtohtonih in tradicionalnih sort jablan 
in hrušk.

Za 52 sort jablan in hrušk, ki so v slovenski sor-
tni listi sadnih rastlin smo s strani Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Upra-
va za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin določeni kot vzdrževalec in skrbnik 
sorte.

10. Vzpostavitev kolek-
cijskega sadovnjaka
V letu 2006 smo z nakupom zemljišč na Gra-
dišču nad Podsredo pričeli z zasajevanjem 
kolekcijskega sadovnjaka – genske banke sa-
dnih dreves. V kolekcijskem sadovnjaku danes 
vzgajamo in skrbimo za 123 avtohtonih in 
tradicionalnih sort jablan sort, 60 avtohtonih 
in tradicionalnih sort hrušk ter 24 sort sliv in 
češpelj. Sadovnjak Kozjanskega parka je pos-
tal učni poligon za spoznavanje sadnih vrst in 
sort ter spoznavanje biotske pestrosti v trav-
niškem sadovnjaku – opraševalcev, ptic, me-
tuljev, žuželk, orhidej, travniških cvetlic, trav.

11. Vzpostavitev  
drevoredov
Na pobude, ki so prihajale iz lokalnega okolja 
in s strani javnega zavoda Kozjanski park, je 
bilo zasajenih kar nekaj drevoredov, ki dovr-
šujejo podobo kozjanske krajine:

Gregovce - 26 jablan sorte Bobovec;

Podsreda – 50 hrušk sorte Tepka, Vinska mo-
štnica;

Podsredški drevored: 21 jablan sorte Carjevič;

Bistrica ob Sotli: 18 hrušk sorte Vinska moštni-
ca, Vinogradovka, Pšeničnica, Nagovička; 

Olimje: 250 hrušk sorte Črna tepka, Tepka, 
Vinska moštnica, Vinogradovka;

Klestje: 55 različnih vrst in sort (pravi kostanj, 
divja češnja, češnja, drobnica, skorš, navadni 
gaber, lipa).

9.

10.

12. Od jabolka do 
soka - polnilna linija 
za predelavo  
sadja v sok
Od vijeglavke do soka je bil slogan medna-
rodnega projekta, v okviru katerega smo 
vzpostavili polnilno linijo za predelavo sadja 
v sok. Lastniki sadovnjakov pripeljejo jabolka 
in naslednji dan odpeljejo svoj popolnoma 
naraven sok v steklenici ali bag in box emba-
laži. Od leta 2009 na sezono, ko sadje lepo ob-
rodi, predelamo med 20.000 in 30.000 litrov 
soka, kar pomeni predelavo med 40 in 60 ton 
jabolk. Polnilna linija je v jesenskem času ves 
času polno zasedena, kar kaže na prepoznano 
vrednost pridelkov iz lastnega sadovnjaka.

13. Prikazi rezi,  
svetovanje lastnikom 
travniških sadovnjakom
Z namenom usposobiti lastnike, sadjarje k čim 
boljši negi sadovnjakov vsako leto izvajamo 

prikaze oživitvene, korekcijske in vzgojne rezi. 
Od leta 2008 smo izvedli 31 prikazov rezi po 
zavarovanem območju, ki se jih je udeležilo 
1188 udeležencev. 

Hkrati izvajamo individualna svetovanja la-
stnikom, ki želijo vzpostaviti nov sadovnjak, 
dosaditi obstoječega ali potrebujejo nasvet 
pri oskrbi. Letno v povprečju svetujemo 12 la-
stnikom, letos pa kar 28.

Želja po znanju k samostojni oskrbi sadov-
njaka je zagotovilo, da se nam za prihodnost 
travniških sadovnjakov ni potrebo bati.

14. Carjevič– najbolj 
skrben lastnik travni-
škega sadovnjaka
Od leta 2009 najskrbnejšemu lastniku travniš-
kega sadovnjaka podelimo naziv Carjevič. Ko-
misija Kozjanskega parka na podlagi terenskih 
preverjanj izbere najbolj zaslužnega sadjarja 
za tekoče leto. Carjeviču naziv podelimo na 
slavnostnem odprtju prireditve Praznik koz-
janskega jabolka, ustoličimo ga na sadjarskem 
tronu v Podsredi – laskavi naziv si je prislužilo 
že 12 skrbnih sadjarjev. 

15. Praznik kozjan-
skega jabolka 
Praznik kozjanskega jabolka pomembno vpli-
va na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko 
dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z 
dušo«. Ohranjanje visokodebelnih travniških 
sadovnjakov prinaša zdravo jabolko, ki je »več 
kot zgolj sadež«, je simbol ohranjene narave 
krajine in sonaravnega trajnostnega razvoja. 
Prireditev je iz skromnih začetkov prerasla 
v eno največjih in najodmevnejših okoljskih 
prireditev v Sloveniji, pa tudi širše. V 20 letih 
je Praznik kozjanskega jabolka obiskalo preko 
200.000 obiskovalcev, zvrstilo se je preko 350 
različnih ponudnikov, v kulturnem programu 
je sodelovalo preko 3.000 nastopajočih.

11.

12.
Število ptic se 

je v letih 2000 
– 2020 poveča-
lo za 32 odstot-

kov parov in 
pet vrst gnez-

dilk, torej 6535 
različnih parov 

ptic in 83 vrst 
stalnih gnez-

dilk.

13.

14.15.

200 000 
obiskovalcev 
na Prazniku 
kozjanskega 
jabolka.
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16. Skrb za dvoživke 
V letu 2020 smo zaposleni v Javnem zavodu 
Kozjanski park na lokaciji ceste ob ribniku 
Trebče (pri Podsredi) izvedli že enaindvajseto 
akcijo prenašanja dvoživk v obdobju spomla-
danskih selitev iz prezimovališč na mrestišče. 
Prva akcija je stekla leta 1999 – razlog je bil 
1.500 povoženih dvoživk na razdalji 400 m. 
Od takrat vsako leto ob koncu zime posta-
vimo začasno varovalno ograjo ter dvakrat 
dnevno čez cesto prenašamo dvoživke v obe 
smeri. Na začetku sezone k ribniku, nato pa v 
obratni smeri, ko dvoživke odidejo v svoj ko-
penski habitat. 

Tudi v letošnjem letu smo začasno varovalno 
ograjo postavili na obeh straneh ceste. Zaradi 
dolgotrajnih nizkih nočnih temperatur in suše 
je bila pomladna selitev motena, kar se je po-
kazalo tudi na številu prenešenih dvoživk. Na-
mesto običajnih 5.000 do 8.000 osebkov smo 
jih prenesli le 2.132. Sklepamo, da se mnogi 
osebki v letu 2020 sploh niso razmnoževali. 

17. Ukvarjanje s pro-
blematiko invazivnih 
tujerodnih vrst
Problematika razširjanja invazivnih tujerodnih 
vrst predvsem v zadnjih letih precej narašča. 
Sistematično smo se lotili prepoznavanja – 
popisovanja in odstranjevanja invazivnih 
tujerodnih vrst. Odstranjevanje smo izvedli 
ob reki Bistrici in v peskokopu Župjek pri Bi-
zeljskem, kjer gnezdi živopisani ptič čebelar. 
Z namenom, da bodo prebivalci znali prepo-
znati te vrste in jih znali odstraniti, organizira-
mo terenske izobraževalne delavnice in akcije 
odstranjevanja.

18. Blagovna znamka 
Sožitje – Kozjanski 
park
Kolektivna blagovna znamka Sožitje-Kozjan-
ski park je namenjena promociji pridelkov, 
izdelkov in storitev, ki so v duhu trajnostne 
sonaravne pridelave in predelave.

Blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park lah-
ko pridobijo kmetje, obrtniki in organizacije, 
ki delujejo na zavarovanem območju Kozjan-
skega regijskega parka in Biosfernem obmo-
čju Kozjansko in Obsotelje. Do sedaj je pravico 
do uporabe blagovne znamke Sožitje-Kozjan-
ski park pridobilo 25 ponudnikov pridelkov in 
izdelkov.

19. Ureditev naravne 
vrednote Gruska
Gruska – najstarejša in največja naravna 
vrednota v zavarovanem območju, narav-
ni spomenik, je bila pred letom 2005 veliko 
smetišče. Kljub naravovarstvenemu pomenu 
jame pa je le-ta dolga leta služila kot divje od-
lagališče odpadkov, katerega sanacija je pod 
vodstvom Kozjanskega parka ter ob pomoči 
Občine Kozje, Krajevne skupnosti Buče, Ja-
marskega kluba Črni galeb iz Prebolda in Jav-
nega podjetja za komunalne storitve Rogaška 
Slatina potekala kar nekaj let. Danes po udorni 
dolini Gruske poteka urejena in označena pot, 
naravni spomenik je lep primer za spoznava-
nje značilnosti kraških pojavov. Zgodbe in le-
gende o Gruski ter lepota naravnega pojava 
privablja domačine in obiskovalce.

20. Ureditev naravne 
vrednote Bizeljsko – 
gnezdišče čebelarja 
Čebelar – ogrožena, zavarovana živopisa-
na ptica gnezdi v peskokopu Župjek na Bi-
zeljskem že od samih začetkov Kozjanskega 
parka kot zavarovanega območja. Gnezdilne 
rove si skoplje v navpični steni opuščenega 
peskokopa, kjer so mladiči varni pred plenilci. 
Ptica je zaradi lepote - pisanosti perja, načina 
gnezdenja v rovih in kolonijah zelo atraktivna 
za opazovanje in fotografiranje. S primernim 
načinom opazovanja in približevanja gnez-
dilni steni ptic ne motimo. Z namenom omo-
gočiti možnost opazovanja in fotografiranja 
smo uredili opazovališče za opazovanje z dalj-
nogledom ali teleskopom in posebno skrito 
opazovalnico za fotografe, ki privablja števil-
ne naravoslovne fotografe in ljubitelje narave 
od blizu in daleč.

21. Vzpostavljanje  
sistema pešpoti 
Leta 1999 je bila vzpostavljena prva pot v 
zavarovanem območju - Gozdna učna pot 
Podsreda, danes posodobljena kot Grajska 
pot. V letu 2004 so bile vzpostavljene kar štiri 
pešpoti: Pešpot Podsreda, Naravoslovna pot 
Travnik-Vetrnik, Geološka učna pot na Rudni-
co in Virštanj ter Pot Pilštanj. V naslednjih letih 
so bile na pobudo domačinov vzpostavljene 
Bizeljske pešpoti - 5 poti, Vodna učna pot Bi-
strica ob Sotli, Vodna učna pot Lesično-Pil-
štanj, Pešpot Kunšperk-Klestje. Skupaj smo 
vzpostavili 108 km pešpoti. V okviru mednaro-
dnih projektov sta bili vzpostavljeni 2 daljinski 
poti – Emina in Marijina romarska pot. Hkrati 
čez zavarovano območje potekajo Evropska 
pešpot – E7, Zasavska planinska obhodnica in 
številne planinske poti.

22. Mladi varuhi  
narave
0d leta 2000 izvajamo naravoslovne tabore za 
osnovnošolske otroke, leta 2013 smo naravo-
slovne tabore nadgradili v obliki usposablja-
nja mladih varuhov narave v dveh počitniških 
terminih, 2014 smo usposabljanja razširili na 
tri termine, leta 2016 smo vzporedno vpeljali 
še dnevne delavnice za mlajše otroke.

Od leta 2000 je bilo v naravoslovnih taborih 
udeleženih 600 otrok, od leta 2013 je 400 ot-
rok pridobilo naziv Mladi varuh narave. Mladi 

varuhi narave se učijo o naravi v naravi. Števil-
ni mladi varuhi narave so odrasli v mlade ljudi, 
ki si svojo življenjsko pot utirajo v duhu ohra-
njanja narave.

23. Ustanovitev 
mreže šol UNESCO 
Biosfernega območja 
Kozjansko in Obsotelje
Leta 2012 ustanovljena mreža šol Biosfernega 
območja Kozjansko in Obsotelje je namenjena 
osnovnošolcem, ki na območju Kozjanskega 
in Obsotelja spoznavajo in raziskujejo naravo, 
kulturo, ljudi ter povezave med njimi. V mreži 
šol sodelujejo naslednje osnovne šole: OŠ Bi-
strica ob Sotli, OŠ Kozje, OŠ Gorica pri Slivnici, 
OŠ Lesično, OŠ Kumrovec (HR), OŠ Podčetrtek. 
v okviru mreže šol so nastale izjemne razisko-
valne naloge, na skupnih terenskih dneh smo 
se veliko naučili. Takšno povezovanje je prilož-
nost za spoznavanje otrok, domačega okolja, 
izmenjavo idej in povezovanje. Mladim želimo 
povrniti zavedanje o pomenu in vrednosti do-
mačega okolja.

16.

17. 18.

19.

21.

20.

22.23.

123 sort jablan, 
60 sort hrušk.

15000 
obrezanih dreves.

100 
velikih skovikov.

1027 vrst metuljev -  
85 dnevnih in  
942 vrst nočnih,  
26 zavarovanih vrst, 
37 z Rdečega seznama 
ogroženih vrst,  
7 Natura 2000 vrst.
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24. Sodelovanje z 
vrtci, osnovnimi, 
srednjimi šolami
Zavarovano območje ponuja veliko naravo-
slovnih vsebin in vsebin s področja kulture, 
dediščine. Z naravovarstvenimi in kulturnimi 
vsebinami zavarovanega območja dopolnju-
jemo šolske programe vse leto. Naš namen je, 
da se otroci spoznajo z naravo, jo znajo raz-
iskovati in spoštovati njeno ohranjenost. Po-
membno se nam zdi, da znajo ceniti bogato 
ohranjeno kulturno dediščino, ki so nam jo 
zapustili naši predhodniki.

Stik z naravo je pomemben od čisto malih 
nog, zato z veseljem sodelujemo že z vrtci ter 
naprej z osnovnošolci in srednješolci.

V preteklih letih je v Kozjanski park na kultur-
ni dan prišlo 12.060 udeležencev, izvedli smo 
334 kulturnih dni.

V letih 2010 do 2020 je prišlo na naravoslovni 
dan z različno tematiko 13.660 udeležencev.

25. Delavnice rabe 
naravnih materialov
Delavnice, na katerih povezujemo rabo narav-
nih materialov z običaji in izročilom, se v Koz-
janskem parku izvajajo že vrsto let. Veseli smo, 
da so naše delo povzemala društva in razširja-
la povezavo izročila in ročnih spretnosti.

Na velikonočne delavnice, kjer smo izdelovali 
pisanice z batik tehniko, pisanice s servetno 
tehniko, butare, voščilnice, drsanke, ragljice 
….je prišlo 4179 udeležencev. Adventih de-
lavnic, kjer smo izdelovali okraske iz slanega 
testa, voščilnice – tudi s kaligrafsko pisavo, 
rože iz krep papirja, sveče iz voska, pomander, 
adventne venčke, okraske iz različnih materia-
lov ….se je udeležilo 3531 udeležencev.

26. Projekt Zlato  
jabolko
Pred 15 leti je med Gimnazijo Celje Center 
in Kozjanskim parkom vzklila ideja o skupni 
izvedbi projektnega dne, kjer se bodo dija-
ki seznanjali s kar najširšim naborom vsebin 
zavarovanega območja. Od takrat vsako leto 
cela generacija (od 120 do 140) dijakov 2. le-
tnikov pride v Kozjanski park, kjer spoznavajo 
biotsko pestrost suhih travnikov, sadne vrste 
in sorte travniškega sadovnjaka, ptice, opra-
ševalce, rastlinsko čistilno napravo, na gradu 
Podsreda se pomaknejo v srednjeveško dobo, 
spoznavajo detajle arhitekture srednjeveških 
trgov, razvojne možnosti zavarovanega ob-
močja… Izdelki izpod rok ustvarjalnih dijakov 
so več kot odlični. Sodelovanje je že vrsto let 
odlično.

27. Glasbeni seminarji
Glasbene prireditve potekajo v Kozjanskem 
parku že vse od leta 1995 pod skupnim nazi-
vom »Glasbeno poletje na gradu Podsreda« in 
predstavljajo pomemben doprinos k oživlja-
nju prenovljene grajske stavbe. V tem času 
smo izvedli 108 glasbenih seminarjev za 15 
različnih instrumentov. Seminarjev se je ude-
ležilo 1056 mladih glasbenikov.

28. Razstavna 
dejavnost
Po odprtju polovice obnovljenega gradu se 
je pričelo s programskim oživljanjem graj-
ske stavbe. Najprej so v grad prišle razstave 
in nato koncerti. Prva razstava je bila Prevoj 
prostora v slikah, takrat še študentke Likovne 
akademije, Irene Romih. Do danes so svoja 
dela razstavili priznani domači in tuji avtorji, 
pridružili so se jim fotografi. Po prenovi tako 
Slovensko-bavarske hiše kot tudi upravne 
stavbe v Podsredi, sta tudi ta objekta zaživela 
kot razstavišča. V Slovensko bavarski hiši tra-
dicionalno predstavljamo Stare sorte jabolk. 
Letos na gradu Podsreda gostimo razstave 
Franceta Slane Ko igra trenutka postane brez-
časnost, Hermana Lisjaka v Kozjanskem parku, 
fotografije Magične narave 2019, Biodiverzite-
ta – umetnost življenja 2020 in Zgodbe iz na-
rave – ilustracije, ki so nastale ob istoimenski 
knjižici.

29. Vzpostavitev 
vzorčne rastlinske 
čistilne 
naprave
Za zavarovano območje je značilna razpršena 
poselitev, v kateri izvedba javnega kanalizacij-
skega sistema ni možna. Za ureditev čiščenja 
odpadnih voda iz hiš, kmetij, zaselkov so ra-
stlinske čistilne naprave odlična rešitev, ki je 
cenovno in izvedbeno sprejemljiva. Leta 2011 
smo s pomočjo financiranja Sklada Si.voda pri 
upravi Kozjanskega parka v Podsredi vzposta-
vili vzorčno rastlinsko čistilno napravo z na-
menom, da si prebivalci lahko pobliže ogleda-
jo njeno delovanje in izgled. Ob vzpostavljanju 
rastlinske čistilne naprave je bil posnet film, ki 
prikazuje faze in postopke izdelave le te, ki je na 
ogled na upravi Kozjanskega parka v Podsredi.

30. Popularizacija ra-
stlinskih in živalskih 
vrst – približevanje 
narave človeku
Kolikokrat ste kot otrok imeli možnost dotak-
niti se sove, kače, čutiti oprijem hrošča rogača, 
od blizu opazovati luske metuljevih kril, hodi-
ti po sledeh bobra, poslušati šakala, občutiti 
prestrašenost žabe v svojih rokah, občudovati 
popoln cvet orhideje pod lupo, ...? Dotiki, ob-
čutenja, poslušanja bitij, ki živijo z nami in po-
leg nas, nam ljudem dajo zavedanje, da smo 
le ena izmed vrst na tem planetu.

Stik z naravo, približati se različnim vrstam 
živali in rastlin, ki jih ne srečamo ali vidimo 
ravno vsak dan, je izjemno pomembno pred-
vsem za otroke in mlade ljudi. Če bodo ti bo-
doči upravljavci prostora, kjer živimo, znali 
delovati z občutkom za naravo okoli sebe, po-
tem se nam ni treba bati za prihodnost. V Koz-
janskem parku z namenom vzbujanja skrbi za 
naravo in približevanje narave organiziramo 
nočna opazovanja metuljev, prenose dvoži-
vk, sprehode po sledeh bobra, javne izpuste 
pozdravljenih poškodovanih žival, razne de-
lavnice, ...

31. Okoljski dnevi 
Svetovni dan mokrišč (2. februar), svetovni 
dan voda (22. marec), vseevropski dan trav-
niških sadovnjakov (30. april), svetovni dan 
čebel (20. maj), evropski dan Nature 2000 (21. 
maj), mednarodni dan biotske pestrosti (22. 
maj), evropski dan parkov (24. maj), svetovni 
dan okolja (5. junij), mednarodna noč netopir-
jev (zadnji vikend avgusta), svetovni dan živali 
(4. oktober), … Tekom celega leta se zvrsti kar 
nekaj dni, ki so namenjeni temu, da nas spom-
nijo na naravo. Ob okoljskih dneh organizira-
mo tematske pohode, delavnice, opazovanja. 
Od leta 2010 se je tematskih pohodov udele-
žilo 1437 udeležencev. Pohodi so odlična pri-
ložnost za širjenje naravovarstvene zavesti in 
poznavanja narave od vrst do povezav med 
njimi. Tematske delavnice so vezane na dolo-
čeno skupino živali ali rastlin. Delavnice izva-
jamo po vrtcih, šolah, na prireditvah v okviru 
Kozjanskega parka in drugje. 

24.

25. 26.

27.

28.

78 
naravnih vrednot.

44 
 vrst orhidej.

1056 
mladih glasbenikov
na glasbenih 
seminarjih.

30.29.

172 
kulturnih 

spomenikov.

11 
 vrst dvoživk. 

31.
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35.

36.

34.

33.

32.

32. Nadzor v naravi
V okviru nadzora v naravi opravljamo ne-
posredni nadzor nad izvajanjem varstvenih 
režimov in prepovedi na območju regijske-
ga parka po Zakonu o ohranjanju narave. JZ 
Kozjanski park ima tri nadzornike opremljene 
s predpisano uniformo, izkaznico in službe-
nim znakom. Najpomembnejša naloga nara-
vovarstveno nadzorne službe je predvsem 
ozaveščanje in svetovanje lokalnemu prebi-
valstvu. Prebivalce pozivamo, da se v prime-
ru nejasnosti ali dvomov, kako kdaj ravnati ali 
kam se obrniti, obrnejo na JZ kozjanski park.

33. Uporaba električ-
nih avtomobilov
V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in 
prostor smo v okviru Sklada za podnebne 
spremembe dobili v last dva električna avto-
mobila. Uporabljamo ju za prevoz po zavaro-
vanem območju in tako prispevamo majhen 
delček k prilagajanju na vse bolj zaznavne 
podnebne spremembe.

34. Sodelovanje s  
prebivalci, društvi, 
ekološkimi kmetija-
mi, Visit Podčetrtek 
Od leta 2013 do 2019 smo vsako leto organizi-
rali Festival ekološke hrane na gradu Podsre-
da. Na stojnicah so se predstavljali in prodajali 
ponudniki ekološke hrane in ekoloških izdel-
kov. Poleg stojnic so bila različna strokovna 
predavanja na temo ekološkega kmetovanja 
ter kulturni program. Redno sodelujemo z 
več kot 20 društvi na zavarovanem območju. 
Odlično sodelujemo z upravami občin, Visit 
Podčetrtek ter razvojnimi agencijami (RA So-
tla, RRA Posavje in RA Kozjansko), ki pokrivajo 
zavarovano območje.

35. Sodelovanje z  
institucijami
Za prostor zavarovanega območja so pristoj-
ne, poleg upravljavca zavarovanega območja 

tudi številne druge inštitucije - Zavod RS za 
varstvo narave, Zavod RS za varstvo kultur-
ne dediščine, Zavod za gozdove, Kmetijsko-
-gozdarska zbornica Slovenije, Direkcija RS za 
vode. Za zagotavljanje ugodnega stanja nara-
ve je nujen konsenz, za katerega se trudimo in 
se bomo še naprej. 

36. Vzpostavitev Fo-
ruma Kozjanskega 
parka 
Leta 2019 smo v okviru programa World wil-
dlife foundation Adria »Zavarovana območja 
za naravo in ljudi« in sodelovanja v okviru 
mreže Parkov Dinaridov vzpostavili Forum 
Kozjanskega parka. K sodelovanju smo pova-
bili različne deležnike iz zavarovanega obmo-
čja- uprave lokalnih skupnosti, šole, krajevne 
skupnosti, različna društva, turistične in ra-
zvojne agencije, … Odziv je bil zelo lep, kar 
je kazalo na nujnost vzpostavitve tovrstnega 
posvetovalne skupine. Namen je, da skupaj 
oblikujemo cilje, predloge, aktivnosti za pri-
hodnje delo, ki bodo v prid naravi in prebival-
cem zavarovanega območja.

37. Promocijske  
aktivnosti
Samostojno in v povezavi z ostalimi promo-
torji območja (razvojne agencije, turistično 
-informacijski centri) smo se promovirali na 
številnih sejmih doma in v tujini. Izdali smo 
številne promocijske publikacije, ki so v po-
moč obiskovalcem, sodelujemo v številnih 
medijskih objavah, organiziramo tiskovne 
konference, objavljamo na spletni strani in 
družbenih omrežjih.

38. Projekti 
Kozjanski park je od leta 2002 kot prijavitelj 
ali partner na mednarodnem, nacionalnem, 
regionalnem ali lokalnem nivoju izvedel 24 
projektov v vrednosti okoli 3.000.000 eurov. 
Projekti so bili vsebinsko vezani na naravo-
varstvene, izobraževalne, promocijske in in-
terpretacijske aktivnosti.

Izvajanje projektov prinaša nove zaposlitve, 
izvajanje naravovarstvenih ukrepov, ureditve 
parkovne infrastrukture, izvajanja promocij-
skih in izobraževalnih aktivnosti, izdajanje pu-
blikacij, nakupe zemljišč, …

39. Sodelovanje v 
mednarodnih mre-
žah: Europarc, Dina-
ric arc parks, Sava 
parks network
Uspešne prakse upravljanja zavarovanega 
območja so Javnemu zavodu Kozjanski park 
prinesle ugled in prepoznavnost. Dobro 
vzpostavljeno sodelovanje z lokalnimi prebi-
valci, korektno izvajanje projektnih in ostalih 
aktivnosti, možnost prenosa dobrih praks 
upravljanja so razlog, da nas mednarodne 
mreže z veseljem vabijo in sprejmejo v svo-
je vrste. Javni zavod Kozjanski park je član 
Evropske zveze zavarovanih območij - Eu-
roparc, član mreže parkov Dinarskega loka 
– Dinaric arc parks (povezava zavarovanih 
območij bivše države Jugoslavije in Albanije) 
in član mreže parkov porečja reke Save – Sava 
parks network. Mednarodne povezave širijo 
možnosti za pripravo in izvajanje projektnih 
predlogov ter dvigujejo prepoznavnost zava-
rovanega območja.

40. Kozjanski park – 
prejemnik priznanj, 
nagrad, znakov
Vsaka dejavnost ima svoj odsev v prostoru, 
kar se odraža v zahvalah, priznanjih in nagra-
dah. V vseh letih delovanja se jih je nabralo 
kar nekaj. 

Najbolj smo ponosni na zadnje priznanje 
- zlati grb Občine Kozje, saj izhaja iz najbliž-
jega okolja kar je nedvomno dokaz, da smo 
uspeli vzpostaviti dobro sodelovanje. Leta 
2019 smo bili nacionalni kandidat za Nagrado 
Sveta Evrope za krajino - Landscape Award s 
predlogom Travniški sadovnjaki in krajina, pri-
dobili smo znak Slovenia green Park za zelene 
razvojne aktivnosti v prostoru in nagrado Ja-
kob skupaj s Posavskimi gradovi za inovativne 
turistične vsebine in programe v gradovih in 
dvorcih.

9 
naravnih spomenikov.

37.

38.

39.

40.

14 
kraških jam.

12 
carjevičev.

108 
km pešpoti.
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V Kozjanskem parku spoštujemo možnost in 
veseli nas, da smo v preteklih štirih desetletjih 
imeli priložnost sodelovati s številnimi ljudmi 
in institucijami, ki so nam pomagali ustvarjati 
zgodbo zavarovanega območja Kozjanskega 
regijskega parka.

Prosili smo jih za nekaj besed, misli o preteklih 
letih sodelovanja s Kozjanskim parkom, sode-
lovanja v prihodnje in njihovega pogleda na 
zavarovano območje.

Ker so nekateri zapisi nekoliko daljši, smo 
izvzeli posamezne dele, ki še posebej poudar-
jajo medsebojno povezovanje. V celoti bodo 
zapisi objavljeni na spletni strani Kozjanskega 
parka www.kozjanski-park.si. Hvala vsem so-
delujočim za čas, da so svoje misli prelili na 
papir.

»Kozjanski park je eno najstarejših zavarova-
nih območij v državi in je v mnogočem oral 
ledino za naslednja zavarovana območja, pa 
tudi za razvoj naravovarstvene misli v državi. 
Znan je po kar nekaj dobrih in dobro razvitih 
parkovnih praksah. 

Od nekdanjih stereotipnih mnenj o zavarova-
nem območju, kot območju predvsem omeji-
tev, je sprejetost parka med prebivalci danes 
neprimerno višja in to je ob občasnih pozitiv-
nih rezultatih o pojavnosti vrst v parku dobra 
popotnica za naprej, predvsem pa pohvala in 
obveza zagnani ekipi parka in vsem prebival-
cem, ki so park sprejeli za svoj in znajo ziveti 
z Naravo. Kot družba le s spoštljivejšim odno-
som do Narave lahko gradimo boljši svet zase 
in vse bodoče rodove. Čestitke ob obletnici in 
uspešno delo še naprej.«

mag. Teo Hrvoje Orsanic,  
direktor zavoda RS za varstvo narave

... »Slikovita kulturna krajina, ki jo je skozi 
zgodovino sooblikoval človek s posluhom za 
naravo, je dom številnim vrstam živih orga-
nizmov, tudi mnogim redkim in ogroženim, ki 

prav tu še najdejo ustrezne pogoje za ohrani-
tev svoje vrste. Ne le visokodebelni sadovnja-
ki, prepoznani kot simbol ohranjanje narave 
tega območja, tudi pisani travniki, vodotoki in 
gozdovi, ki jih prepletajo trgi in vasi, izrišejo 
podobo prepoznane kulturne krajine Kozjan-
skega. 

Dolgoletni trud in prizadevanja sodelavcev 
Kozjanskega parka spoštujem in cenim, nji-
hova srčnost in predanost varstvu narave in 
ohranjanju kulturnega izročila tega območja 
je navdih za vse nas, ki smo svoje poslanstvo 
našli v naravovarstveni stroki. « ...

Mateja Nose Marolt; JP VOKA SNAGA, 
Služba Krajinski park Tivoli,  
Rožnik in Šišenski hrib

... »Kot eden izmed mlajših in manjših zavaro-
vanih območij, smo ponosni na »naše starej-
še in velike brate«. Ti nam utirajo pot na poti 
ohranjanja narave. Med njimi je tudi Kozjan-
ski regijski park, ki nam v svoji več desetletni 
zgodovini delovanja kaže številne primere 
dobre prakse sožitja narave in človeka, tradi-
cije in sodobnosti. Skozi zgodovino je človek 
tako na Kozjanskem kot na Ljubljanskem barju 
ustvaril mozaično pokrajino, ki predstavlja ve-
liko zakladnico biotske pestrosti. Sodobnejši 
načini obdelave zemlje povzročajo upadanje 
pestrosti življenjskih prostorov in vrst. V Koz-
janskem parku z roko v roki z domačini, obči-
no in stroko ohranjajo ravnovesje med izkori-
ščanjem in ohranjanjem. Odličen primer tega 
ravnovesja so visokodebelni sadovnjaki, v ka-
terih ohranjajo avtohtone tradicionalne sorte, 
s tem pa tudi številne ogrožene živalske vrste. 
Ob okroglem jubileju želimo svojem »velikem 
bratu«, da bi še naprej odločno hodil po svoji 
poti in s tem bogatil našo družino zavarovanih 
območij Slovenije.«

Janez Kastelic,  
direktor KP Ljubljansko barje

»Naše sodelovanje s Kozjanskim parkom sega 
v devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Leta 
1999 smo ob veliki spodbudi uprave parka 
opravili pionirski popis ptic v parku in njegovi 
okolici. Po temeljitosti je izstopal tudi v pri-
merjavi z ostalimi območji v Sloveniji, skupaj 
pa smo popis ponovili v letih 2010 in 2020. 
Tako je Kozjanski park ornitološko odlično raz-
iskan. Pri obdelavi podatkov se nam je odstrla 
izjemno ohranjena kulturna krajina, pomen in 
dobro delovanje parka pa se kaže predvsem v 
dobrem stanju vrst ekstenzivnih sadovnjakov: 
vijeglavke, pogorelčka in velikega skovika. 
Tudi za nekatere druge vrste predstavlja park 
pravo zatočišče, denimo rjavega srakoperja, 
sršenarja in pivko, ki imajo tu izstopajoče go-
stote. V prihodnje bi si zelo želeli sodelovati 
pri snovanju projektov predvsem v povezavi s 
kmetijskimi vrstami ptic in ohranjanjem struk-
tur zanje. Nekatere od njih, denimo kosec, so 

namreč v težavah povsod po Sloveniji in tukaj 
je delo parka izjemnega pomena.«

dr. Primož Kmecl, vodja varstveno 
ornitološkega sektorja DOPPS

… »V kozjanski pokrajini, v kateri se skozi 
stoletja prepletajo danosti narave z ustvarjal-
nostjo posameznika in skupnosti, se prepleta 
več kot 40 letno delo Kozjanskega regijskega 
parka …

In kaj lahko zapišemo danes ob tako po-
membnem jubileju kot je 40 let delovanja 
Kozjanskega regijskega parka. Odgovor je 
preprost. Zapišemo lahko veliko, saj se je pred 
40. leti oblikovala organizacija, ki organizira-
no skrbi za svoje osnovno poslanstvo, skrb za 
naravo, skrb za okolje, naravno in kulturno dedi-
ščino. Kozjanski regijski park ima pomembno 
vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja, 
skrbi za ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst, 
ki danes nimajo več mirnega okolja, kot so ga 
imele včasih, ker je človek korenito posegel 
tja, kjer mu nekdaj ni bilo mesto. 

Obeležitev 40. obletnice delovanja Kozjan-
skega regijskega parka naj bo priložnost za 
obujanje spominov in ponosen pogled na 
prehojeno pot. Velja naj kot prelomnica za 
delovanje v prihodnosti, za katero se ni bati, 
saj ste v zavodu prizadevni in skrbni «…

Milenca Krajnc,  
županja Občine Kozje

... »Javni zavod Kozjanski park že od vsega za-
četka deluje iniciativno in zelo povezovalno 
z osnovnimi šolami. V ponujenih programih 
poglablja in dopolnjuje obvezni in nadstan-
dardni program tudi Osnovne šole Lesično. 
Naše sodelovanje s strokovnimi delavci parka 
je tesno in strokovno s pomočjo celotnega oza-
veščenega tima. Zaposleni obeh zavodov se 
trudimo, da se med sabo čim več povezujemo, 
izmenjujemo izkušnje in razširjamo znanje. …

V vseh teh letih pristnega sodelovanja smo si 
nabrali mnogo izkušenj in znanja o ohranja-
nju trajnostnega in sonaravnega delovanja 
ter odgovornem odnosu do okolja, narave in 
ljudi, ki smo jih uresničevali skozi pestre šolske 
in obšolske dejavnosti.

Prav po zaslugi Kozjanskega parka lahko 
kot šola izkoristimo kar največ možnosti, ki 
nam jih ponuja okolje, v katerem živimo. 
Odzivi učencev in zaposlenih glede med-
sebojnega sodelovanja so zelo pozitivni, 
zato si še v naprej želimo dobrih odnosov 
in uspešnega sodelovanja. ... Želimo si, da 
se naše sodelovanje nadgradi z novimi in 
edinstvenimi priložnostmi, ki jih ponuja samo 
Kozjanski park.« ...

Kolektiv OŠ Lesično z  
ravnateljico Ireno Krajnc

... »Z učenci se radi udeležimo tudi vaših pri-
reditev, kot so Praznik kozjanskega jabolka, 
festival Ekološke hrane … Ponosni smo tudi, 
če lahko nastopimo s kakšno izvirno točko na 
vaših prireditvah. 

Otroci radi sodelujejo tudi na literarnih ali li-
kovnih natečajih, ki jih organizirate vsako leto 
ob praznovanju svetovnega dneva Zemlje. 
Tudi letos so učenci ustvarjali na vašo izbra-
no temo in tako so nastala besedila, prežeta z 
inovativnostjo in kreativnostjo.« ....

Nives Kostevc Arzenšek,  
OŠ Lesično

...»Lahko bi rekli, da se je v dolgoletnem sode-
lovanju tudi med nami razvilo posebno soži-
tje. Ste naši dragi prijatelji, projektni partnerji 
in nepogrešljiva strokovna podpora pri tkanju 
in uresničevanju projektnih idej. Uspešno smo 
skupaj spisali že kar nekaj zgodb, od e-gradov 
Posavja, do projektov sodelovanja LAS Posav-
je, vse pa smo zaključili – in to nas izredno ve-
seli – z dogovorom, da jih bomo ohranili žive, 
v prihodnje pa spisali še več novih.« ...

Ekipa RRA Posavje

...»Kot gostje ali obiskovalci vaših prireditev 
smo imeli priložnost spoznati dragocene ljudi, 
bogate z znanjem, spomini ter ljubeznijo do 
naravne in kulturne dediščine. ... Naše kultur-
no društvo se je pogosto povezalo z vami pri 
različnih projektih, ki so se navezovale na živ-
ljenje in delo sv. Eme. Bili smo počaščeni, da je 
lahko naša DS Peilenstein na gradu Podsreda 
predstavila igro o Pilštanjski Emi. S pomočjo 
projekta Emina romarska pot, ki ste ga ustva-
rili, pa je marsikateri pohodnik obiskal tudi Pil-
štanj. Skupaj smo se trudili in se še trudimo, da 
bi ti naši skriti zakladi, kulturne znamenitosti 
naših krajev postali znali tudi širši javnosti.« ...

Nives Kostevc Arzenšek, predsednica 
Kulturnega društva Lesično – Pilštanj 

...»Ob vsem tem pa v svojem dolgoletnem 
delu niste pozabili na pomen sodelovanja in 
dihanja s krajem, z ljudmi. Sodelovanje PGD 
Podsreda s Kozjanskim parkom ima že dolgo 
in pestro zgodovino, tako kot vsak odnos pa je 
tudi na poti našega sodelovanja včasih prišlo 
do vzponov in padcev. Slednjih je bilo seve-
da le za vzorec, veseli pa nas, da je bilo toliko 
več vzponov. Najbolj odmevno sodelovanje 
je prav gotovo organiziranje Praznika kozjan-
skega jabolka, kjer gasilci PGD Podsreda že 
leta skrbimo za varnost številnih obiskoval-
cev, ki se v tistih dneh zvrstijo v Podsredi. ... 
Člani PGD Podsreda se zavedamo, da je ključ 
razvoja kraja le v sožitju in sodelovanju med 
ljudmi in organizacijami v kraju. Zato si še 
naprej želimo dobrega sodelovanja, uspešnih 
zgodb in odličnih odnosov.« ...

Jernej Šulc,  
predsednik PGD Podsreda 

...»Prijetni so občutki, ki se porajajo, ko lahko 
raziskujemo gobe v tem zdravem in lepem 
okolju ter sodelujemo z Gobarskim društvom 
»Kozjansko« iz Kozjega ter strokovnjaki iz 
Kozjanskega parka. ... V MZS lahko na osnovi 
večletnega monitoringa gob potrdimo, da 
ima Kozjanski park še en simbol varovanja 
narave, saj na zavarovanem območju Kozjan-
skega parka najdemo posebne in redke vrste 
gob, ki so v Sloveniji zavarovane ali na Rde-
čem seznamu gliv Slovenije, redke pa celo v 
drugih evropskih državah in prav tako zavaro-
vane ali na Rdečih seznamih.« ...

Amadeo Dolenc,  
predsednik Mikološke zveze Slovenije 

»Kozjanski park s svojim delovanjem ohranja 
dobre pogoje za življenje čebel, ostalih opra-
ševalcev in vsega živega sveta na svojem po-
dročju. V takšnih okoljih so zdravi pogoji tudi 
za življenje ljudi. Verjamem, da ima delovanje 
Kozjanskega parka svetlo prihodnost, saj vse 
več ljudi prepoznava pomembnost trajno-
stnega delovanja in nujnost ohranjanja naše-
ga okolja.«

dr. Peter Kozmus, Čebelarstvo Kozmus, 
podpredsednik Apimondia

»Ob prebiranju tega lepega nagovora k pisa-
nju, se mi je utrnila ta misel:

Ko živiš tu, ti je vse samoumevno. Ko greš v 
svet, vidiš, kako zelo si se motil. In ko se vrneš... 
si hvaležen za ta košček parka na zemlji.

Čisto premalo, vidimo v kako neverjetnem 
okolju živimo... Kateri smo ta „aha» moment 
doživeli, ko smo šli od doma, drugi so ga doži-
veli ob čudenju turistov nad našo naravo in so 
še tretji, to ste vi! Vi, ki vidite in storite, prosite, 
sodelujete, vspodbujate ter pomagate, da to 
okolje tako čudovito tudi ostane.«

Ida Simončič,  
TD Podsreda

»Živim v središču Kozjanskega parka in se pre-
malo zavedam, kaj vse imam. Kot kmet sem 
tesno povezana z naravo; z rastlinami, živalmi 
- tako domačimi kot divjimi. Lepo je, da se še 
kdo trudi ohranjati naravo tako kot je. Ponos-
na sem na to, da se razvijajo sprehajalne poti, 
ohranjajo sadovnjaki, obnavljajo znamenito-
sti. Želim, da nam ta košček narave ostane v 
ponos.«

Olga Simončič,  
Podsreda

»Ob vodenju turistov se v Turističnem dru-
štvu Pilštanj radi pohvalimo, da se nahajamo 
na območju Kozjanskega parka. Narava je v 
naših krajih res radodarna, vendar potrebuje 
nenehno skrb in odločitve, ki ji to skrb zagota-
vljajo. Zaposlenim v Kozjanskem parku se ob 
40-letnici delovanja iskreno zahvaljujemo za 
nenehen trud, delo, podporo in izobraževanje 
vseh nas, ki na tem območju živimo. Želimo 
vam še veliko energije in uspehov pri ohranja-
nju okolja in inovativnih idej pri ozaveščanju 
prebivalcev, hkrati pa se veselimo nadaljnjega 
sodelovanja z vami.«

dr. Andreja Kozmus, predsednica 
Turističnega društva Pilštanj

DRUGI O NAS

»Triglavski narodni park in Kozjanski 
park v letošnjem letu praznujeta 40 
let zakonske razglasitve. Prvi je alp-
ski park, drugi park mnogih gradov 
in sadovnjakov, zelo različna, a hkrati 
podobna, zato ne čudi, da sta vseh 40 
let tvorna partnerja, ki skupaj z ostalimi 
zavarovanimi območji v Sloveniji sode-
lujeta pri razvoju naravovarstva.

Sodelavci zavodov nismo le sodelavci 
in partnerji, smo predvsem prijatelji s 
skupnim ciljem – ZA NARAVO IN LJUDI.

Spoštovani Kozjanski park in vsi, ki v 
njem delujete in ustvarjate, iskrene 
čestitek za 40. rojstni dan.«

Triglavski narodni park

Zahvaljujemo se vam, da sodelujete pri pisanju zgodbe Kozjanskega 
parka in ustvarjanju dobrih praks na zavarovanem območju.
Upamo in želimo si, da bomo zgodbo Kozjanskega parka še naprej 
ustvarjali skupaj. Le tako bomo uspešni in le tako bo življenje v zavaro-
vanem območju še naprej prijetno.

Hvala vam za pretekla leta. Veselimo se prihodnjih.
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Velja do 30. 10. 2022

Nagrade:
    1. nagrada: 15 l jabolčnega soka +  2 sadiki starih sort jablan
    2. nagrada: 5 l jabolčnega soka + 2 sadiki starih sort jablan
    3. nagrada: majica + 2 sadiki starih sort jablan
Nagrajenci bodo potrdilo, s katerim bodo dvignili nagrade, dobili po pošti ali e pošti.

Gesla pošljite do 1. 7. 2021 na naslov: JZ Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda
ali skenirana na e-naslov: kozjanski-park@kp.gov.si 

Vodoravno
1. srednjeveška naselbina
2. franci zidar
4. živopisana ptica
8. okameneli ostanek rastline ali živali
12. zdravi rane
14. cesta z vrsto dreves
16. gozdna steklarna
19. pogosta drevesna vrsta
20. kozjanski park
21. hrvoje teo oršanič
23. graditelj jezov
26. pogost mineral
28. sramotilni steber
31. hrošč s kleščami
32. zavarovan iglavec
36. orodje za košnjo
37. najbolj grajski izmed gradov
38. ivo trošt
39. ...lilija

Navpično
1. sorta hruške
3. soteska reke Sotle
5. iglavec
6. korozija
7. najmanjša žolna
9. brezalkoholna pijača
10. prostor pod previsno steno
11. sedimentna kamnina
13. simbioza
15. vrsta hrasta
17. dvoživke latinsko
18. majhna ujeda
22. življenjski prostor
24. kozjansko...
25. trava pokončna..
27. geološko obdobje
29. vinska klet na Bizeljskem
30. leti s prhutmi
33. mojca kunst
34. votlorog
35. pregrada na vodotoku
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