
GRAJSKA JEČA, ČRNA KUHINJA
IN ZAJTRK S KOŠARICO LOKALNIH DOBROT

Dobra izhodiščna točka za raziskovanje Kozjanskega, ki leži v 
srednjem delu vzhodne Slovenije, je grad Podsreda, eden naj-
značilnejših in najboljše ohranjenih romanskih gradov pri nas. 
Ko skozi obzidje vstopiš na dvorišče z grajskim stolpom, ne pri-
čakuješ, da je notranjost gradu precej večja. Njegovo velikost 
namreč odstre šele pogled od daleč 
in z druge, »zadnje« strani gradu. Se-
veda veliko o njegovi velikosti pove 
tudi sprehod po notranjosti, katero 
nam je razkazala kustosinja Nataša 
Ferlinc Krašovic. Najprej smo si ogle-
dali slikovit grajski atrij s čisto pravo 
majhno grajsko ječo, ki je še posebej 
všeč radovednim mlajšim obiskoval-
cem. V nadstropjih je več dvoran, namenjene so razstavam, 
prireditvam in civilnim poročnim obredom. V pritličju je črna 
kuhinja in tudi prostor, kjer lahko turisti, ki na gradu prenoči-
jo, pojedo grajski zajtrk, ki jim ga prinesejo v košarah. Pri tem 
so se povezali z bližnjo Kmetijo Kunej, ki zajtrke pripravlja iz 
lastnih proizvodov, kot sta odlična domača pašteta in granola, 
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NA KOZJANSKEM LUŠTNO JE!

Kozjansko je mnogim znano po vsakoletni prireditvi Praznik kozjanskega jabolka, ljubiteljem 
neokrnjene narave pa po Kozjanskem parku, enem najstarejših in največjih zavarovanih območij 
v Sloveniji. Tukaj je še mogoče občudovati zaščitene visokodebelne travniške sadovnjake in suhe 
travnike, ki nudijo domovanje številnim žuželkam in pticam. A Kozjansko se danes razvija tudi 
glede turistične ponudbe. Naš obisk se je začel na gradu Podsreda, kjer je po novem mogoče 
celo prenočiti!

ter izdelkov drugih lokalnih ponudnikov (pekarna Resnik, sirarna 
Sinkovič, med Kozmus…). Rdeča nit so pri vsaki pogostitvi koz-
janska jabolka in dobrote iz njih, tako da na mizi ne manjkajo 
tudi sveža jabolka, jabolčni zavitek, suhi krhlji in sok. 
Milenca Krajnc, že tretji mandat županja Občine Kozje, je ne-
umorna vizionarka razvoja regije. Prihodnost vidi prav v lo-
kalnih okusih in zgodbah, ki jih je kot agronomka, dolga leta 
zaposlena v kmetijski svetovalni službi, na terenu spoznala 

ogromno. In tudi v butičnem ter traj-
nostnem turizmu, ki so mu na gradu 
Podsreda sledili tudi pri prenočitvenih 
zmogljivostih. Preudarno in po načrtih 
so jih s pomočjo evropskih in lastnih 
občinskih sredstev uredili v grajskem 
gospodarskem poslopju. Turistom so 
tako od leta 2020 na voljo 3 sobe in 
3 apartmaji s kategorizacijo 4 zvezdic. 

Namenjene so tistim, ki želijo užiti grajski mir in pozitivno ener-
gijo. Tako v njih ne boste našli televizije, zato pa opremo in 
masivno pohištvo slovenskega porekla, domač grajski čaj in 
lokalno izdelano hotelsko zeliščno kozmetiko. 
Tako Občina Kozje, ki je lastnica gradu, kot Javni zavod Koz-
janski park, ki je njegov upravljavec, imata še veliko načrtov. 

Uspelo jim je že pridobiti dodatna finančna sredstva, s ka-
terimi nameravajo do leta 2024 urediti še tri dodatne apart-
maje in v gradu dve konferenčni dvorani ter prenoviti roman-
sko grajsko kapelo, s čimer bi pridobili možnost izvajanja tudi 
cerkvenih poročnih obredov. V sodelovanju s TIC Podčetrtek, 
Bistrica ob Sotli in Kozje (www.visitpodcetrtek.com) na gradu, 
ki je v zimskih mesecih zaprt in bo svoja vrata zopet odprl 
marca, organizirajo tudi razne dogodke, prireditve in razstave.

VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI,
PRAZNIK JABOLK IN NAJDALJŠI OLUPEK

Grad Podsreda se nahaja v središču Kozjanskega parka, zato 
je prav grad za obiskovalce edina vstopna točka v park. Vse 
informacije, tudi o pohodnih in kolesarskih poteh, dobijo v go-
spodarskem poslopju ob gradu. V njem si je mogoče ogledati 
tudi manjšo razstavo o regiji, parku in kozjanskih jabolkih ali 
kupiti kakšnega od lokalnih izdelkov in spominkov. 
Kozjanski park je bil ustanovljen leta 1981 in je eno najstarejših 
ter največjih zavarovanih območij v Sloveniji (regijski park, ob-
močje Natura 2000 in biosferno območje). Razprostira se na 
območjih petih občin: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kozje, Krško, 
Podčetrtek. Na regionalni ravni pripada večji del parka Savinj-
ski (69 %), manjši del Posavski (31 %) statistični regiji. V Javnem 
zavodu Kozjanski park si zaposleni, vseh skupaj je 19, priza-
devajo, da bo Kozjansko in Obsotelje ostala pokrajina ohra-
njene narave. Njihov trud oživljanja visokodebelenih travniških 
sadovnjakov kot elementa ohranjanja biotske raznovrstnosti 
je bil že večkrat nagrajen. Leta 2021 je zavod v Parizu pre-
jel veliko nagrado UNESCO Greece Melina Mercouri, ki jo na 
vsaki dve leti podelijo najboljšim upravljavcem kulturnih krajin 
z vsega sveta!
Z načrtnim ohranjanjem travniških sadovnjakov in ozavešča-
njem prebivalcev o njihovem pomenu so v regijskem parku 
sicer začeli že leta 1999. Skozi čas so ga bogatili z različnimi 
projekti, na primer s kolekcijskim sadovnjakom, v katerem so 
do zdaj zasadili že 123 sort jabolk. Med njimi tudi avtohtone in 
udomačene, kot so bobovec, mošanček, krivopecelj. 
Da so kozjanska jabolka postale že pravi zaščitni znak Koz-
janskega, priča tudi to, da imajo v Občini Kozje drevored car-
jevičev, v katerem za vsakega novorojenčka v občini zasadijo 
drevo. Ne moremo tudi mimo zelo odmevne prireditve Pra-
znik kozjanskega jabolka, ki že več kot dve desetletji na dru-
gi vikend v oktobru na trg v Podsredo privabi ogromno ljudi. 
Takrat so naprodaj jabolka in tudi cepiči jablan, vzgojenih v 
Kozjanskem parku, jabolčni sok, kis, sušena jabolka. Prav tako 
izdelki kolektivne blagovne znamke »Sožitje – Kozjanski park«, 
ki so delo ponudnikov, delujočih v skladu s poslanstvom tega 
zavarovanega območja. Kozjanski park v času praznika vsakič 
razglasi prejemnika naziva Carjevič, ki gre v roke najskrbnejše-
mu lastniku travniškega sadovnjaka. Za zabavni del pa poskr-
bita tekmovanji v najdaljšem jabolčnem olupku (rekord znaša 
več kot 7 metrov!) in peki jabolčnega štrudlja.

OD VETRNE HARFE V ZAVETJE DVORA KOZJE,
KJER IZVEŠ TUDI LEGENDO O ZMAJU IN KOZI  

Čeprav nas je na poti do razgledne točke in vetrne harfe na 
Županovem bregu, enem od vrhov hribovja Vetrnik (ja, tam res 
skoraj vedno piha), namočil dež, nam ni bilo žal. Do tja vodi 
učna pot, zato smo marsikaj zanimivega izvedeli o suhih trav-

Med grajskimi zidovi iz 12. stoletja si je mogoče ogledati marsikaj zanimivega.
V slikovitem atriju boste našli tudi čisto pravo grajsko ječo.

Od leta 2020 imajo na gradu Podsreda vrhunske prenočitvene zmogljivosti,
za zajtrk z lokalnimi okusi pa poskrbi Kmetija Kunej.

Županja Milenca Krajnc pred poslopjem ob gradu, v katerem so uredili informacijsko točko 
za obiskovalce gradu in Kozjanskega parka ter trgovino z lokalnimi izdelki in kavarnico.

Ne moremo tudi mimo zelo 
odmevne prireditve Praznik 
kozjanskega jabolka, ki že 
več kot dve desetletji na drugi 
vikend v oktobru na trg v 
Podsredo privabi ogromno ljudi.
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nikih, ki so prav tako kot visokodebelni sadovnjaki pomembni 
za pestrost rastlinskega in živalskega sveta v Kozjanskem par-
ku. Na vrhu nas je nagradil razgled, ki ga je mogoče obču-
dovati s klopce ljubezni ali s panoramskim daljnogledom. Če 
dovolj močno piha, boste zaslišali zvoke vetrne harfe, katere 
strune so vpete v leseno ogrodje, ki je, kakopak, narejeno iz 
lesa sadnega drevja in v obliki jabolka. Točka privablja obi-
skovalce od blizu in daleč!
A ne le biotska raznolikost, k odkrivanju Kozjanskega vabi tudi 
kulturna dediščina. Poleg gradu Podsreda še gradovi Pilštanj, 
Pišece in Bizeljsko, samostan Olimje, kjer je tudi znana čoko-
ladnica, Kalvarija in Cerkev sv. Roka v Šmarju pri Jelšah, mlini, 
sramotilni stebri ali prangerji… To je tudi dežela trgov, ki so bili 
od nekdaj pomembno središče in srečevališče ljudi. Podsre-
da in Podčetrtek naj bi svoji nenavadni imeni dobila prav po 
dnevih, ko se je na njunem trgu nekoč davno odvijal tržni ozi-
roma semanji dan. V toplem zavetju gostilne Kozjanski dvor 
pa smo dobrili odgovor tudi na vprašanje, kako je Kozje in 
Kozjansko dobilo ime, kajti koz na naši poti nismo srečali. Le-
genda pravi, da je na gradu Kozje strah sejal zmaj, ki so se 
ga rešili tako, da so mu namesto lepe mladenke podtaknili 
z apnom napolnjen kozji meh. Ker je zmaj slabo videl, ga je 

V Kozjanskem parku si je mogoče ogledati kolekcijski sadovnjak s 123 sortami jabolk, 
med katerimi so tudi avtohtone, in posebnimi čebelnjaki za divje čebele (samotarke).

Na sedežu zavoda Kozjanski park v Podsredi so nam predstavili različne projekte. Poleg 
Praznika kozjanskega jabolka tudi culico kozjanskih dobrot iz Kukovičevega mlina, ki ga 
lahko naročijo obiskovalci kolekcijskega sadovnjaka. 

V Kozjanskem parku ena od zanimivih učnih poti vodi po ti. suhih travnikih, ki očarajo
z biotsko raznovrstnostjo, na Vetrnik, razgledni vrh z vetrno harfo. Tudi v dežju!

Mlada in zagnana ekipa Kozjanskega dvora v Kozjem, nedavno prenovljene gostilne s 
prenočišči (10 sob in savna), skrbi za prijazen sprejem in okusno kulinariko.

požrl in poginil, zato domačini še danes v smehu radi rečejo, 
da je koza njihova rešiteljica. Tako je nastalo ime kraja Kozje, 
v občinskem grbu pa je narisan zmaj. Na takšen srečen ko-
nec smo nazdravili v lepo prenovljenem Kozjanskem dvoru, ki 
ga od leta 2019 vodita simpatična brata in solastnika Sandi 
in Iztok Štus. Čeprav je to njun prvi poslovni izziv v gostinstvu 
in hotelirstvu, sta se zadeve lotila s polno mero strasti in idej. 
Gostom je za prenočitev na voljo 10 sob in vsaka ima ime po 
sorti jabolk. V obdobju korone so prenovili kopalnice in savno, 
novost je tudi dvorana za poslovna druženja ali poročna slav-
ja. V prijetni gostilni, ob kateri je tudi ribnik, so znani po okusni 
kulinariki, obarvani tudi kozjansko. Med drugim smo pokusili 
odličen kozjanski korejevec - močno tradicionalno kozjansko 
juho s fižolom in korenjem ter zabeljeno z ocvirki, šefovega 
piščanca, svinjsko ribico z ajdovimi krapi, nadevanimi s skuto 
in ajdovo kašo, jabolčni zavitek. Tudi kozarci niso ostali suhi, 
nenazadnje je Kozjansko in Obsotelje znano po svojem vinoro-
dnem območju, Šmarsko-Virštanjskem podokolišu. Natakar Gaj 
nam je najprej predstavil vina Mramor, sicer pa je med najve-
čjimi kletmi na tem koncu Hiša vin Emino. Nato smo pokusili še 
pivo iz butične posavske pivovarne Reset, ki je posebej zanje 
zvarila Kozjansko pivo, na etiketi katerega je upodobljen zmaj. 
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