Ljubljana, 22. septembra 2017
Spoštovani kolegi in kolegice,
Društvo DONDES in Društvo Drobnovratnik Postojna organizirata skupno ekskurzijo v
Kozjanski regijski park v soboto, 14. oktobra 2017.
Kozjanski park je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji. Nahaja se v
vzhodnem, subpanonskem delu Slovenije. Dolgoletno življenje regijskega parka, izjemne
naravne danosti in bogato kulturno dediščino območja nam bodo predstavili strokovnjaki in
domačini, ki s parkom živijo in dihajo.
Program ekskurzije:
7:30 - odhod avtobusa iz Postojne, zbor udeležencev na parkirišču pred Primorko
8:20 – odhod iz Ljubljane, zbor udeležencev na parkirišču Dolgi most
10:00 - prihod na sedež Kozjanskega regijskega parka
Sledi sprejem na upravi parka (kava, čaj) in v nadaljevanju ogled multivizije o parku (ali
predavanje direktorja parka) in razgovor o parku in zavarovanih območjih.
Nato se peš odpravimo do gradu Podsreda – ogled gradu in zbirk v njem.
Kosilo bo med 13.30 in 14. uro.
Po kosilu sledi še ogled zatrepne doline Gruska in predstavitev naravovarstvenih posebnosti.
Če nam bo čas dopuščal si bomo ob poti ogledali še kolekcijski sadovnjak Kozjanskega parka,
ki se nahaja na Čerčkovi domačiji.
Nazaj proti Ljubljani oziroma Postojni bomo krenili okoli 17. 30 ure.
Priporočamo terensko obutev, vsi sprehodi in ogledi pa niso naporni in potekajo po urejenih
poteh. Za čas do kosila pa vam priporočamo, da vzamete na pot kakšno vodo in malico.
Prijave sprejemamo do 10. 10. 2017 oziroma do zapolnitve sedežev na avtobusu, zato se čim
prej prijavite na spelah16@gmail.com ali 041-657-308 (Špela), 041 791 007 (Mateja). Prosim
vas za predhodno prijavo na kosilo, prav tako do 10. oktobra. Sporočite ali bi želeli
vegetarijanski obrok.
Za člane društev DONDES oziroma Drobnovratnik s plačano članarino je udeležba brezplačna
(vodenje in vstopnina na grad, avtobusni prevoz in kosilo).
Stroški ekskurzije za nečlane so: vodenje in vstopnina na grad (5 evrov), prispevek za
avtobusni prevoz (20 evrov) in plačilo toplega obroka (10 evrov). Plačilo za otroke je polovično.
Plačila bomo pobrali na avtobusu. V ceno obroka je vračunana enolončnica, pecivo, kava in
ena pijača.

V primeru zelo slabe vremenske napovedi bomo ekskurzijo pravočasno odpovedali.
Lep pozdrav in lepo povabljeni na ekskurzijo!
mag. Mateja Poljanšek
predsednica DONDES

mag. Špela Habič
predsednica Društva Drobnovratnik

Kratka predstavitev Kozjanskega regijskega parka in njegovih zanimivosti, ki jih bomo
obiskali
Kozjanski park: Leta 1981 je Republika Slovenija razglasila varovano območje – Spominski
park Trebče. Leta 1999 je bilo uradno ustanovljeno zavarovano območje z imenom Kozjanski
park. Regijski park je obsežno. 206 km2 veliko območje regijsko značilnih ekosistemov in
krajine, kjer je človekov vpliv večji, vendar z naravo trajnostno in sonaravno zgledno
uravnotežen. Kozjanski park spada v ekološko pomembna območja Slovenije in evropsko
pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000. Od leta 2010 se širše območje
Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje
pod zaščito Unesca v okviru programa MAB (Man and Biosphere).
Grad Podsreda ima posebno mesto med slovenskimi gradovi, saj je ohranjen in obnovljen in
živi še danes. Grad je spomenik romanske dobe in sodi med najpomembnejše objekte iz te
dobe na slovenskem. Srednjeveško jedro gradu je skozi stoletja ostalo skoraj neokrnjeno.
Zgodovina gradu sega v 12. stoletje. V prvi polovici 13. stoletja je grad kupil Friderik Žovneški
(iz rodbine grofov Celjskih) in v lasti grofov Celjskih je ostal do njihovega izumrtja. Grajski
lastniki in oskrbniki so se pogosto menjavali. Pred letom 1848 je posest kupil knez Weriand
Windischgrätz, ki je gradu dal današnjo podobo. Leta 1983 je upravljanje gradu prevzel
Kozjanski park in začel s sistematično obnovo, ki jo spremlja bogato programsko oživljanje.
Danes si sredi orliških bukovih gozdov podajata roko tisočletna dediščina romanske dobe in
sodobna umetnost.
Na gradu je predstavljena narava zavarovanega območja parka - naravovarstveno pomembni
habitati in rastlinske in živalske vrste, ki živijo v parku. V gradu je na ogled srednjeveška kuhinja
z odprtim ognjiščem, prav tako je predstavljena zgodovina gradu. Grad Podsreda je središče
kulturnega življenja in so zato v gradu razstave fotografov in slikarjev, na ogled so tudi
steklarski izdelki, po katerih je področje Kozjanskega znano.
Gruska je naravni spomenik ter geomorfološka in hidrološka naravna vrednota državnega
pomena, je kraška izvirna zatrepna dolina, ki se začenja s 30 metrov visoko previsno steno. V
dolini je bogat rastlinski in živalski svet od potočnega raka, kačjih pastirjev, mladoletnic, vrbnic,
netopirjev do vodne mete, močvirske spominčice, močvirske preslice, v podrasti pa še trpežno
srebrenko in nekatere vrste teloha. Dolina Gruske z legendami in zgodbami že stoletja živi v
duhu domačinov. Skozi Grusko se bomo sprehodili po urejeni poti z opisi rastlinskega in
živalskega sveta.
Kozjansko jabolko: Kozjanski regijski park je zelo bogat s starimi sortami sadja, predvsem
jabolk in hrušk in jih tudi načrtno ohranjajo in predstavljajo v svojem sadovnjaku, prav tako pa
vzdržujejo tudi lastno drevesnico, v kateri je mogoče kupiti stare sorte visokodebelnih hrušk in
jabolk.

