
 
 

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, sodelovanja v 

prihodnje in njihovega pogleda na zavarovano območje. 

Hvala vsem sodelujočim za čas, da so svoje misli prelili na papir. 

 

 

                                 
 

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

 

Kozjanski park je eno najstarejših zavarovanih 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 zavarovanem območju, kot območju predvsem omejitev, je 

sprejetost parka med prebivalci danes neprimerno višja in to je ob občasnih pozitivnih rezultatih o 

pojavnosti vrst v parku dobra popotnica za naprej, predvsem pa pohvala in obveza zagnani ekipi parka 

in vsem prebivalcem, ki so park sprejeli za svoj in znajo živeti z Naravo.  

Kot družba le s spoštljivejšim odnosom do Narave lahko gradimo boljši svet zase in vse bodoče rodove.  

 

Čestitke ob obletnici in uspešno delo še naprej. 

 

                                 

 

Triglavski narodni park 

 

Triglavski narodni park in Kozjanski park v letošnjem letu praznujeta 40 let zakonske razglasitve. Prvi je 

alpski 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 sodelujeta 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 čestitke za 40. rojstni dan. 

 

 

 

 



                                 

 

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

Kozjanski regijski park, zavarovano območje, kjer se narava in kultura prepletata z delom človeških rok, 

prispeva velik delež k bogastvu dediščine, ki jo varujemo v slovenskih zavarovanih območij. Slikovita 

kulturna krajina, ki jo je skozi zgodovino sooblikoval človek s posluhom za naravo, je dom številnim 

vrstam živih organizmov, tudi mnogim redkim in ogroženim, ki prav tu še najdejo ustrezne pogoje za 

ohranitev svoje vrste. Ne le visokodebelni sadovnjaki, prepoznani kot simbol ohranjanje narave tega 

območja, tudi pisani travniki, vodotoki in gozdovi, ki jih prepletajo trgi in vasi, izrišejo podobo 

prepoznane kulturne krajine Kozjanskega.   

Dolgoletni trud in prizadevanja sodelavcev Kozjanskega parka spoštujem in cenim, njihova srčnost in 

predanost varstvu narave in ohranjanju kulturnega izročila tega območja je navdih za vse nas, ki smo 

svoje poslanstvo našli v naravovarstveni stroki. 

Iskrene čestitke ob jubileju! 

 

                                 

 

Janez Kastelic, direktor KP Ljubljansko barje 

V Sloveniji smo lahko ponosni na veliko pestrost živega sveta, ki se v velikem delu ohranja v zavarovanih 

območjih. Imamo preko 40 naravnih parkov, izmed katerih jih ima manj kot 20 upravljavca. V želji po 

čim bolj učinkovitem upravljanju zavarovanih območij smo se leta 2011 povezali v Skupnost naravnih 

parkov Slovenije, ki danes šteje že 15 članov. Kot eden izmed mlajših in manjših zavarovanih območij, 

smo ponosni na »naše starejše in velike brate«. Ti nam utirajo pot na poti ohranjanja narave. Med njimi 

je tudi Kozjanski regijski park, ki nam v svoji več desetletni zgodovini delovanja kaže številne primere 

dobre prakse sožitja narave in človeka, tradicije in sodobnosti. Skozi zgodovino je človek tako na 

Kozjanskem kot na Ljubljanskem barju ustvaril mozaično pokrajino, ki predstavlja veliko zakladnico 

biotske pestrosti. Sodobnejši načini obdelave zemlje povzročajo upadanje pestrosti življenjskih 

prostorov in vrst. V Kozjanskem parku z roko v roki z domačini, občino in stroko ohranjajo ravnovesje 

med izkoriščanjem in ohranjanjem. Odličen primer tega ravnovesja so visokodebelni sadovnjaki, v 

katerih 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. 

  

 

 

 

 

 

 



                                 

 

dr. Primož Kmecl, vodja varstveno ornitološkega sektorja DOPPS 

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 primerjavi z ostalimi območji v Sloveniji, skupaj pa smo popis ponovili v letih 2010 in 

2020. Tako je Kozjanski park ornitološko odlično raziskan. 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 gostote. V prihodnje bi si zelo želeli sodelovati pri snovanju projektov predvsem v povezavi 

s kmetijskimi vrstami ptic in ohranjanjem struktur zanje. Nekatere od njih, denimo kosec, so namreč v 

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

 

                                 

 

Milenca Krajnc, županja Občine Kozje 

 

Veseli me, da lahko podelim nekaj misli ob pomembnem jubileju Kozjanskega regijskega parka. 

Ko  si človek vzame čas in se zagleda v lepoto naših krajev ter  poišče mir v svojem srcu spozna, da 

srečnejši  skoraj ne moremo biti.  Zato sem hvaležna vsem  prednikom, ki so bili tako zelo predani našim 

krajem, da so nam dali  ne le sloves, ampak tudi popotnico, ki se je včasih ne zavedamo dovolj. Ko bi 

mogli in znali živeti, čutiti ter slutiti,  kot so znali oni, bi bile naše korenine še močneje povezane  in 

prepletene v našem skupnem vsakdanjiku. 

V kozjanski pokrajini, v kateri se skozi stoletja prepletajo  danosti narave z ustvarjalnostjo posameznika 

in skupnosti, se prepleta več kot 40 letno delo Kozjanskega regijskega parka. 

In kaj lahko zapišemo danes ob tako pomembnem jubileju kot je 40 let delovanja Kozjanskega 

regijskega parka. Odgovor je preprost. Zapišemo lahko veliko, saj se je pred 40. leti oblikovala 

organizacija, ki organizirano  skrbi za svoje osnovno poslanstvo, skrb za naravo, skrb za okolje, naravno 

in kulturno dediščino. 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 Kozjanskega 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. Pri vašem plemenitem poslanstvu, delu in skrbi 

za naravo, vam želim še naprej veliko uspehov, da ne bi obupali in da bi gledali malo v preteklost, veliko 

v sedanjost in tudi nekaj v prihodnost, kajti brez preteklosti ni sedanjosti in še manj prihodnosti. 

Hvala vam za opravljeno delo in čestitke ob jubileju. 



                                 

 

Kolektiv OŠ Lesično z ravnateljico Ireno Krajnc 

OŠ Lesično leži znotraj zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka. Smo ena tako imenovanih 

parkovnih šol z vsemi prioritetami za sodelovanje, ki poteka že od samega začetka parka vseh 40 let. 

Prav okolje nam omogoča, da se kot javni zavodi med sabo čim več povezujemo, izmenjujemo izkušnje 

in vključujemo izobraževalne vsebine, ki jih ponuja JZ Kozjanski park. 

Javni zavod Kozjanski park že od vsega začetka deluje iniciativno in zelo povezovalno z osnovnimi 

šolami. V ponujenih programih poglablja in dopolnjuje obvezni in nadstandardni program tudi Osnovne 

šole Lesično. Naše sodelovanje s strokovnimi delavci parka je tesno in strokovno s pomočjo celotnega 

ozaveščenega tima. Zaposleni obeh zavodov se trudimo, da se med sabo čim več povezujemo, 

izmenjujemo izkušnje in razširjamo znanje. 

Park idejno podpira in sodeluje v naših večjih projektih kot so Ekošola kot način življenja, Vodna učna 

pot, Učilnica na prostem in izvajanje dnevov dejavnosti ter delavnic. Naši učenci raziskujejo v okviru 

pouka znotraj dni dejavnosti in terenskega dela v naravi ali v okviru popoldanskih terenskih delavnic in 

sodelujejo na različnih prireditvah ter sejmih. Skozi raznolike aktivnosti, z umeščanjem vsebin v pouk, z 

izvajanjem dnevov dejavnosti in raziskovalnim delom pri učencih širimo znanje, razvijamo višje oblike 

učenja, ustvarjalnost in pozitivne medsebojne odnose, spodbujamo njihovo kreativnost, samostojnost 

in odgovoren odnos do okolja, narave in ljudi. 

Naše sodelovanje je Kozjanski park v okviru dejavnosti projekta ekošola nagradil s podelitvijo kolektivne 

blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park, ki nam služili kot potrditev in spodbudo za ozaveščanje 

zdravega življenjskega sloga, ekološkega ravnanja, pristnega stika z naravo ter odgovornega odnosa 

do okolja. 

Skozi vse šolsko leto zaposleni v Kozjanskem parku izvajajo pester nabor dni dejavnosti za učence, kjer 

s svojim strokovnim vodenjem, učnimi listi in raziskovalnim delom pri učencih prispevajo k boljšemu 

poznavanju svojega kraja: ljudi, živali in rastlin. Dodatno znanje vsebin naravoslovja in naravovarstva 

učenci pridobivajo znotraj ponujenih sedmih tem, kjer izvajajo naravoslovne in družboslovne dejavnosti 

in tako razvijajo ustvarjalnost, vedoželjnost, kritičnost in pozitiven odnos do narave.   

Učenci predmetne stopnje v jesenskem času spoznavajo geološko učno pot Rudnica, na kateri spoznajo 

različne kamnine, njihov nastanek in starost. Prav tako je jesen letni čas, ko strokovni delavci 

Kozjanskega parka učencem na gozdni učni poti iz trga Podsreda do gradu Podsreda, na strokoven in 

priljuden način približajo značilne gozdne rastlinske in živalske vrste. V maju učenci spoznajo suhe 

travnike na Vetrniku v polnem razcvetu. Pestrost redkih orhidej in številnih metuljev na trasi 

naravoslovne poti Travnik – Vetrnik vselej navduši naše učence. Biotska raznovrstnost ali biodiverziteta 

je raznovrstnost žive narave in prav visoka pestrosti rastlinskih in živalskih vrst na našem območju je 

tudi ena izmed tem naravoslovnega dne, ki ga učenci izvedejo v Podsredi. Konec šolskega leta, v juniju, 

pa učenci spoznavajo še našo hidrološko in ekosistemsko naravno vrednoto državnega pomena - reko 

Bistrico od izvira do izliva. Opravijo fizikalne meritve, kemijsko analizo vode ter spoznavajo pomen reke 

v odnosu do varstva narave.  



V času poletnih počitnic za otroke organizirajo poletne naravoslovne delavnice in tabore na temo 

naravovarstva, katerih se udeležujejo tudi naši učenci. 

Zaposleni v Kozjanskem parku so vedno pripravljeni s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami 

pomagati pri raznih akcijah. V spomladanskem času učencem  v šolskem sadovnjaku predstavijo 

obrezovanje sadnega drevja in jih osveščajo o rezi v visokodebelnih sadovnjakih. S tem že več let skrbijo, 

da so jablane v šolskem sadovnjaku strokovno obrezane.  

Naši učenci se vsako leto udeležijo ozaveščevalne akcije prenašanja dvoživk, kjer  na cestnem odseku 

Trebče prenašajo krastače in žabe do ribnika.  

Vrsto let smo na Prazniku kozjanskega jabolka predstavljali ekodejavnosti šole na stojnici:  izdelke 

učencev iz naravnih materialov, zelišča in izdelke iz šolskega ekovrta ter pogosto s promocijskim in 

slikovnim gradivom.  Sodelujemo tudi na sejmu Festivala ekološke prehrane, ki je potekaj na gradu 

Podsreda.  

Kozjanski park ponuja številne ustvarjalne delavnice v velikonočnem času. Učenci pod vodstvom 

strokovnih delavcev izdelajo butarice ter poslikajo in okrasijo pirhe.  

Naši učenci sodelujejo tudi na literarnih natečajih, ki so tematsko naravnani, da učenci spoznavajo in 

ohranjajo naravno in kulturno dediščino regijskega parka. Za sodelujoče učence organizirajo brezplačne 

ekskurzije v različne slovenske pokrajine. 

V Kozjanskem parku vsako leto organizirajo natečaj za raziskovalne naloge, v katere vključimo učence 

višjih razredov. Učenci Mreže šol biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje s svojimi mentoricami in 

mentorji raziskujejo svoj šolski okoliš in pripravijo raziskovalne naloge. Organizirajo skupno 

predstavitev na gradu Podsreda. Tematsko so vezane na raziskovanje biotske raznovrstnosti 

Kozjanskega parka. Naloge tudi strokovno ocenijo in tako dobijo učenci strokovne povratne informacije. 

Inovativne, zanimive in poučne naloge so v empiričnem delu pomembno prispevale tudi z izsledki in 

rezultati.  

Javni zavod Kozjanski park nam je s svojo strokovnostjo in tudi finančno pomočjo pomagal pri postavitvi  

Vodne učne poti Lesično – Pilštanj v okolici šole. Vodna učna pot Lesično – Pilštanj je idealna priložnost 

za učenje v naravi in raziskovalno delo učencev.  Terensko delo in vsebine, ki jih učenci lahko ponovijo, 

utrdijo ali na novo spoznajo ob vodni učni poti Lesično – Pilštanj spodbujajo učence v lastno raziskovanje 

na terenu, aktivno doživljanje narave s čutili in spoštljivo opazovanje narave, razvijanje spretnosti in 

veščin terenskega dela ter medpredmetno povezovanje. 

Javni zavod nam pomaga tudi pri organizaciji in gostovanju potujočih razstav kot je bila na primer 

Invazivne rastlinske in živalske vrste.  

Že vrsto let nam strokovni delavci kozjanskega parka pomagajo pri postavitvi učilnice na prostem. Z 

učenci so izdelali labirint modrosti, park kamnin, postavili zelena zavetišča, klopco in mlako, ki bo 

dokončana v tem letu.  

V vseh teh letih pristnega sodelovanja smo si nabrali mnogo izkušenj in znanja o ohranjanju 

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 medsebojnega sodelovanja so zelo 

pozitivni, zato si še v naprej želimo dobrih odnosov in uspešnega sodelovanja. 

Trenutne epidemiološke razmere so v tem letu okrnile marsikatero dejavnost. V upanju, da se čimprej 

sprostijo vsi ukrepi, bomo izvedli tudi več že načrtovanih dejavnosti. 

Kolektivu Kozjanskega parka ob jubileju iskreno čestitamo in se zahvaljujemo za sodelovanje. Želimo si, 

da se naše sodelovanje nadgradi z novimi in edinstvenimi priložnostmi, ki jih ponuja samo Kozjanski 

park. 

 

                                 

 
Nives Kostevc Arzenšek, OŠ Lesično 

Praznovanja so res nekaj lepega v našem življenju. V Kozjanskem parku se lahko veselite uspešnih štirih 

desetletij.    

Kot zavarovano območje se trudite ohraniti veliko število različnih rastlin in živali, ki jih ponekod lahko 

najdejo le še v knjigah. Prizadevate si za sožitje človeka in narave. Vaše poslanstvo je tudi izobraževanje 

mladih in zato tudi z našo šolo sodelujete pri različnih projektih. Veliko pozornosti namenjate 

seznanjanju otrok z ravnanjem v naravi in spoznavanjem okolja, ki ga je potrebno spoštovati in varovati.  

Tudi pedagoški delavci spoštujemo vaše delo in radi sodelujemo z vami. Zelo dobrodošle so vaše 

delavnice, na katerih predstavljate našo bogato naravno dediščino, od rastlinskega do živalskega sveta 

v različnih naravnih okoljih. Zanimiva so tudi vaša raznolika predavanja, veseli smo sodelovanja vaših 

strokovnjakov na naših naravoslovnih dnevih. Z učenci se radi udeležimo tudi vaših prireditev, kot so 

Praznik kozjanskega jabolka, festivala Ekološke prehrane… Ponosni smo tudi, če lahko nastopimo s 

kakšno izvirno točko na vaših prireditvah.                                    

Otroci radi sodelujejo tudi na literarnih ali likovnih natečajih, ki jih organizirate vsako leto ob 

praznovanju svetovnega dneva Zemlje. Tudi letos so učenci ustvarjali na vašo izbrano temo in tako so 

nastala besedila, prežeta z inovativnostjo in kreativnostjo.  

Ob tej priložnosti naj še pohvalim vaše odlične organizacije izletov, ki jih pripravite za sodelujoče na 

natečajih, saj ste našim otrokom pokazali že veliko čudovitih kotičkov naše prelepe Slovenije. Vaše delo 

z mladimi je odlično, tako da lahko trdim, da uspešno udejanjate svoje poslanstvo predajanja znanja o 

naravovarstvenih vsebinah.   

 

 

 

 

 



                                 

 
Ekipa RRA Posavje 

Spoštovani predstavniki Kozjanskega parka,  

Iskrene čestitke za 40 uspešnih let delovanja, sožitja narave in človeka!  

Poslanstvo, ki vas vodi in ga skrbno izvajate, je odgovorno in plemenito. Ne more biti zaupano 

vsakomur, a komur je, ta ima glas, da opominja, da drugače uzremo svet okoli sebe. Da slišimo ptico, 

ki nas prebudi v sveže jutro, okusimo zdravje v domačem jabolku, ozavestimo dih pod zelenimi 

krošnjami…  

Zavedanje, da je človek le del narave, ki bo preživel le, če bo v sožitju z naravo, je nauk, ki nam ga srčno 

podajate že 40 let. Trkate na vest posameznika in družbe, ki včasih nehote odmisli vsakdanje naravne 

dobrine, potrebe najmanjših, a nepogrešljivih živalskih vrst, trud dela, ki je vklesan v ohranjeno kulturno 

dediščino naših krajev.  

Kot upravljalec območja Kozjanskega parka in Biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko s svojim 

delom pomembno vplivate tudi na regijo Posavje. V prepletu skupnih geografskih, naravnih danosti ter 

dediščine ste pomemben gradnik v skrbi za trajnostni razvoj našega območja. Lahko bi rekli, da se je v 

dolgoletnem sodelovanju tudi med nami razvilo posebno sožitje. 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 Posavje, vse pa 

smo zaključili – in to nas izredno veseli – z dogovorom, da jih bomo ohranili žive, v prihodnje pa spisali 

še več novih.  

Ob častnem jubileju vam zato izrekamo iskrene čestitke in veliko zahvalo za pomembno delo, ki ga 

opravljate ter za vsa naša skupna sodelovanja. Veselimo se skupnih novih zgodb! Želimo vam uspešno 

in pogumno pot naprej, naj bo vaš glas slišan!  

 

                                 

 

Nives Kostevc Arzenšek, predsednica Kulturnega društva Lesično – Pilštanj  

Letos praznujete 40 let delovanja, na kar ste lahko zelo ponosni. Ponosni ste lahko na svoja 

prizadevanja, da bi ohranili čisto naravo in lepo okolje. Pohvalite se lahko s pestrostjo rastlinskih in 

živalskih vrst, ki bi jih radi zapustili bodočim rodovom. Pravtako si prizadevate za trajno povezanost ter 

soodvisnost človeka in narave.  

Ljudje, ki živimo in delamo v zavarovanem območju, smo tudi člani KD Lesično –Pilštanj, ki ta naš prostor 

zaznavamo in doživljamo na svojevrsten način.   Še posebno se nas vaše delo dotakne na naših 

sprehodih, pohodih, ko občudujemo neokrnjenost in lepoto naše narave.  

Kot gostje ali obiskovalci vaših prireditev smo imeli priložnost spoznati dragocene ljudi, bogate z 

znanjem, spomini ter ljubeznijo do naravne in kulturne dediščine. Velikokrat smo uživali na grajskih 



srečanjih, ko smo prisluhnili poeziji, prozi, gledališkim igram, ljudskim pesmim ter zabavni in klasični 

glasbi. Tudi raznovrstne razstave so nas navdušile, naj so bila to umetniška dela, izdelki otrok ali 

fotografski material. S paleto koncertov, prireditev, delavnic, predavanj ste obogatili naš kulturni 

prostor.  

V okviru Praznika kozjanskega jabolka se je na trgu v Podsredi pogosto slišala tudi ljudska pesem 

Pilštanjskih gospodarjev, česar smo bili tudi mi veseli. Naše kulturno društvo se je pogosto povezalo z 

vami pri različnih projektih, ki so se navezovale na življenje 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 ustvarili, pa je marsikateri pohodnik obiskal tudi Pilštanj.  

Skupaj smo se trudili in se še trudimo, da bi ti naši skriti zakladi, kulturne znamenitosti naših krajev 

postali znali tudi širši javnosti. 

Ob vašem jubileju vam iskreno čestitam za uspešno preteklo delo ter vam želim veliko ustvarjalne 

energije, različnih izzivov in uspeha tudi v prihodnosti. Naše društvo se veseli sodelovanje z vami tudi v 

bodoče. Še preden pa vas zajame »jesenski utrip s Praznikom kozjanskega jabolka«, naj vam uspejo vse 

načrtovane aktivnosti.  

 

                                 

 

Jernej Šulc, predsednik PGD Podsreda 

Ob 40. letnici Kozjanskega parka smo člani PGD Podsreda veseli in ponosni, da skupaj z vami 

soustvarjamo mozaik krajevnega utripa v Podsredi in Občini Kozje.  

Vaše plemenito delo ohranjanja narave je hvalevredno, z leti vašega obstoja ste s svojimi dobrimi 

praksami postali izjemno pomemben gradnik pokrajine, ki jo s svojim delovanjem pokrivate. Vaše delo 

ni omejeno le na naravo in ohranjanje le te, pomemben pečat vedno bolj puščate v kulturnem utripu 

kraja in razvoju turizma. S skrbjo za grad Podsreda, številne pohodniške in predvsem učne poti dajete 

našemu kraju posebno veljavo in prepoznavo. Predvsem pa vedno znova navdušujete s prireditvijo 

Praznik kozjanskega jabolka, ki je v dobrih dveh desetletjih postala največja prireditev z okoljsko noto 

v Sloveniji.  

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 

seveda le za vzorec, veseli pa nas, da je bilo toliko več vzponov.  

Najbolj odmevno sodelovanje je prav gotovo organiziranje Praznika kozjanskega jabolka, kjer gasilci 

PGD Podsreda že leta skrbimo za varnost številnih obiskovalcev, ki se v tistih dneh zvrstijo v Podsredi. 

Seveda so tukaj tudi ostale vaše prireditve, pa sodelovanje na naravoslovnih taborih, kjer otrokom, ki 

jih gostite predstavimo delo gasilcev, naša, gasilska, jablana krasi vaš jabolčni drevored… Vedno pa ste 

z veseljem odzvali tudi na naše prošnje, predvsem ob naših obletnicah, ko ste nam priskočili na pomoč.  



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.  

Ob vašem prazniku, 40. letnici, pa vam iskreno čestitamo in želimo še mnoga desetletja odličnega dela 

v čast narave zelenega in po vaši zaslugi dokaj neokrnjenega Kozjanskega.  

 

                                 

 

Amadeo Dolenc, predsednik Mikološke zveze Slovenije  

Mikološka zveza Slovenije (MZS) je 40. obletnico že praznovala in se počasi spogleduje z 

Abrahamom. Veseli nas, da lahko sodelujemo s Kozjanskim parkom, ki letos praznuje 40 let 

delovanja in je poleg Triglavskega narodnega parka najstarejše zavarovano območje v Sloveniji. 

Naravo, dediščino in ljudi Kozjanskega parka spremljamo že skoraj poldrugo desetletje. 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. Skupaj 

pomagamo ustvarjati zgodbo zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka. 

Ko smo sodelovanje začeli, smo spoznali praznik »Kozjanskega jabolka«, ki je tradicionalna 

osrednja prireditev v Kozjanskem parku, z dogajanjem na trgu Podsreda. Prireditev je odraz 

sodelovanja s prebivalci zavarovanega in biosfernega območja ter odraz skupnih prizadevanj pri 

varovanju narave in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični 

razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan. 

Prav ta prireditev nas je navdušila, da poiščemo svojo zgodbo. Našli smo jo seveda v gobah 

Kozjanskega parka. Ugotovili smo, da varovanje narave lahko oplemenitimo z raziskovanjem 

posebnih vrst gob, ki rastejo na travnikih in so odzivni bioindikator teh površin. 

Bistven prispevek raziskave gob Kozjanskega parka je v spoznanju, da se število teh posebnih vrst 

gob na travniških površinah lahko uporabi za vrednotenje in kasneje za zaščito teh površin. In prav 

te posebne vrste gob so nam razkrile, da je Kozjanski park res zdravo in lepo okolje. 

V Kozjanskem parku je jabolko iz visokodebelnega travniškega sadovnjaka simbol varovanja 

narave, nadaljevanja tradicije in dediščine prednikov, blagostanja in zdrave hrane ter simbol 

prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z 

zavarovanim območjem. 

V MZS lahko na osnovi večletnega monitoringa gob potrdimo, da ima Kozjanski park še en simbol 

varovanja narave, saj na zavarovanem območju Kozjanskega parka najdemo posebne in redke vrste 

gob, ki so v Sloveniji zavarovane ali na Rdečem seznamu gliv Slovenije, redke pa celo v drugih 

evropskih državah in prav tako zavarovane ali na Rdečih seznamih. 

V imenu vseh članov MZS – društev vam čestitamo ob vaši 40. obletnici in želimo še veliko 

medsebojnega in plodnega sodelovanja! 



                                 

 
dr. Peter Kozmus, Čebelarstvo Kozmus, podpredsednik Apimondia 

Kozjanski park s svojim delovanjem ohranja dobre pogoje za življenje čebel, ostalih opraševalcev in 

vsega živega sveta na svojem področju. V takšnih okoljih so zdravi pogoji tudi za življenje ljudi. 

Verjamem, da ima delovanje Kozjanskega parka svetlo prihodnost, saj vse več ljudi prepoznava 

pomembnost trajnostnega delovanja in nujnost ohranjanja našega okolja. 

 

                                 

 
Ida Simončič, TD Podsreda 

Ob prebiranju tega lepega nagovora k pisanju, 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 doživeli ob čudenju turistov nad našo naravo in 

so še tretji, to ste vi! Vi, ki vidite in storite, prosite, sodelujete, vzpodbujate ter pomagate, da to okolje 

tako čudovito tudi ostane." 

Želim vam lepo praznovanje okroglega jubileja.  

 

                                 

 
Olga Simončič, Podsreda 

Živim v središču Kozjanskega parka in se premalo 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. Ponosna sem na to, da se razvijajo sprehajalne poti, ohranjajo sadovnjaki, obnavljajo 

znamenitosti. Želim, da nam ta košček narave ostane v ponos. 

 

                                 

 
dr. Andreja Kozmus,  predsednica Turističnega društva Pilštanj 

Ob vodenju turistov se v Turističnem društvu 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 zagotavljajo. 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 ohranjanju okolja in inovativnih idej pri ozaveščanju 

prebivalcev, hkrati pa se veselimo nadaljnjega sodelovanja z vami. 


