
Where comfort meets history 

Kjer udobje sreča zgodovino





Častiti gost!

Voščimo vam grajsko dobrodošlico na gradu Podsreda in vas ponižno vabimo, 
da se prepustite užitkom grajskega oddiha v varnem zavetju grajskih zidov, 
daleč od tokov sodobnega življenja.

Z zavedanjem, da naše ravnanje vpliva na okolje, lokalno skupnost ter ohranje-
nost naravne in kulturne dediščine, smo si za glavna vodila poslovanja zadali tes-
no sodelovanje z lokalno skupnostj o, pridelovalci hrane in pijače, lokalnimi ponu-
dniki in izvajalci tradicionalnih obrti in spodbujanje pozitivnega odnosa do okolja, 
v katerem bivamo. Ta načela želimo deliti tudi z vami, dragi gost, zato smo se ob 
urejanju apartmajev in sob ter pripravi ponudbe povezali z lokalnimi ustvarjalci, 
pridelovalci in obrtniki.

V naslednjih vrsticah sledi kratek opis vseh sodelavcev iz lokalnega okolja, ki so 
vsak na svoj način pustili pečat v grajskih nastanitvah in prispevali majcen delec 
v mozaik vašega grajskega doživetja ter poskrbeli, da bo vaše bivanje na gradu 
Podsreda dobilo resnično (g)rajski pridih.

Dragi dvorjani, naj se grajska 

pravljica prične!



KOZJANSKI REGIJSKI PARK

Poti kozjanskih gričev vodijo do skritih kotičkov, kjer se čas ustavi in je 
zgodovina še vedno živa. Nad dolino Bistrice in srednjeveškim trgom se dvi-
ga mogočni grad Podsreda – najbolj grajski med gradovi na Slovenskem, ki 
leži v osrčju zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka. 

Leta 1983 je upravljanje gradu prevzel Kozjanski park in začel s 

sistematično obnovo, ki jo spremlja bogato programsko oživljan-

je. Najnovejši projekt grajskih sob in apartmajev je v enkratno okol-

je gradu Podsreda vnesel 15 novih namestitev, ki nudijo kraj za nav-

dih, razmislek in ponovno povezovanje z naravo v družbi najdražjih.

Kozjanski regijski park je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij 

v državi. Tukajšnja pokrajina je prepoznavna po še ohranjenih visokodebel-

nih sadovnjakih, kozjansko jabolko pa je postalo več kot sadež – je simbol 

ohranjene narave, izročila in prepoznavnosti zavarovanega območja. 

V sadovnjakih, travnikih, gozdovih, in vodah se skriva izjemno bogas-



tvo življenja. Kozjanski park slovi po izjemni biotski pestrosti. V ohran-

jeno naravo je vtkano stoletno delo človeka: mogočni gradovi, prastare 

cerkve, srednjeveški trgi ter značilne kozjanske domačije s skrbno ob-

delano zemljo. Stoletno sobivanje človeka z naravo je soustvarilo nar-

avovarstveno pomembne habitate in pomagalo ohraniti številne ras-

tlinske in živalske vrste, ki jih drugje poznajo le še iz knjig. Krajinska 

razgibanost in izredna biotska pestrost Kozjanskega parka obiskov-

alcu vsakokrat ponudi neponovljiva doživetja pristne narave. V Koz-

janski park obiskovalca vabi dobra in odprta »kozjanska duša«.



Nekaj o biotski raznovrstnosti v Kozjanskem parku:

V sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi raste 117 tradicionalnih in av-

tohtonih sort jablan ter 60 sort hrušk.

V travniških sadovnjakih prebivajo številne vrste ptic, ki spadajo že med 

redke ali ogrožene: vijeglavka, pivka, rjavi srakoper, pogorelček, črna žolna, 

sršenar, velika uharica, mali skovik, zlatovranka, smrdokavra. 

Od spomladi do poznega poletja nas presenečajo nenavadni cvetovi več kot 40 

različnih vrst orhidej – kukavičevk. Nekatere izmed njih lahko občudujemo 

ob urejeni učni poti Travnik na Vetrniku.



Kozjanski park
Podsreda 45, 3257 Podsreda
kozjanski-park@kp.gov.si
https://kozjanski-park.si/

+386 (0)3 800 71 00
FB: Kozjanski park

Ekipa Kozjanskega regi-

jskega parka in kolektiv 

gradu Podsreda vam žel-

ita prijeten grajski oddih 

v Sobah in apartmajih na 

gradu Podsreda, daleč od 

tokov sodobnega življenja. 

Na območju parka je bilo odkritih preko 1200 vrst metuljev (od 3600 

znanih v Sloveniji) in 70 vrst kobilic.

V peskokopu Župjek na Bizeljskem gnezdi od konca aprila do začetka av-

gusta okoli 30 parov živopisanih ptičev čebelarjev.

V reki Bistrico in Sotlo se je vrnil naš največji glodavec – bober, ki je do 

nedavnega veljal za izumrlega. 

Mikologi so odkrili 20 vrst gliv vlažnic na enem rastišču, kar je evropske-

ga pomena.

V poletnih mesecih lahko opazujemo hrošče – rogača, alpskega in buko-

vega kozlička.



GRAJSKA ČAJNA MEŠANICA
Kje so tiste rožice?

Ste v osrčju Kozjanskega parka, kjer je narava na prvem mestu. Tu ste lahko priča 
izjemni biotski pestrosti, ki človeku omogoča ne le svež dih in slikovit pogled, temveč 
tudi bogastvo na krožniku ali v skodelici. 

Da boste začutili zeliščno dušo 
tega kraja, bo poskrbela naša 
lokalna nabiralka, poznavalka 
zdravilnih rastlin Karmen Gajšek 
iz Lesičnega, ki pod imenom ‘’Kje 
so tiste rožice?’’ pripravlja divjo 
hrano in različne zeliščne zvarke. 
Za Vas je pripravila GRAJSKI 
ČAJ, mešanico pozorno izbranih 
in ročno nabranih zelišč.

GRAJSKI ČAJ na organizem deluje čistilno, krepilno in varovalno, spodbuja pres-
novne procese in človeku pomaga, da izostri svoje čute za prepoznavanje dogajanja v 
lastnem telesu kot tudi v naravni okolici. Naj čajni opoj odpre pot, ki jo želite raziskati.  

Karmen Gajšek, 
Drensko Rebro 29 a, 
3261 Lesično
T: +386 (0)51 245 731
karmen.gaj@gmail.com
FB: Kje so tiste rožice?

PRIPRAVA: Zeliščno mešanico namočite v 

vrelo vodo, počakate 10 minut, jo odstranite 

in uživate ob skodelici čaja. Na vaše zdravje!



NARAVNO TRDO MILO 
Olimska žajfca

Naravna ročno izdelana mila z uporabo termalne 
vode

Olimska žajfca je plod pridnega dela in ljubezni 
ustvarjalke Sanje Počivalšek, ki prihaja iz sosed-
njega Podčetrtka, kjer je odraščala v idilični va-
sici Olimje. »Da si sam narediš stvari, ki jih po-
trebuješ, se mi je vedno zdelo samoumevno, to 
človeka spodbuja h kreativnosti in iznajdljivosti,« 
pove Sanja in doda, da končni izdelek, ki je delo 
lastnih rok, človeku daje veselje, potrditev in moč. 

V želji po domačih izdelkih, takih, kjer »veš, kaj je notri,« je za družino od nekdaj rada 
izdelovala mila, mazila, dezodorante, detergente za perilo, zobne kreme ... Kasnejša 
odločitev, da bo izdelovala mila tudi za trg, je prišla sama od sebe. Olimska žajfca je 
znamka ročno izdelanih naravnih mil, ki so izdelana iz maščob, lužnega kamna 
in 100% čistih eteričnih olj. Uporabljamo jih za umivanje celega telesa, tudi lasišča. 
Ker Sanja prihaja iz območja, bogatega 
s termalno vodo, se je odločila termalno 
vodo vključiti tudi v izdelavo mil. Tako so 
nastala edinstvena trda mila v Sloveniji 
- mila z dodano termalno vodo iz vrelca 
v Podčetrtku. Poleg naravnih mil izdelu-
jemo tudi unikatne ročno izdelane nara-
vne izdelke, primerne za pozorna darila. 

DOREJA, Sanja Počivalšek, s.p., 
Cesta na grad 15, Podčetrtek
T: +386 (0)31 607 775
sanja.pocivalsek@gmail.com

Vsa ponudba, ki je plod Sanjinih 
rok, je na ogled in naprodaj v njeni 
prodajalni v Podčetrtku ali v splet-
ni trgovini: www.naravno-doreja.si



PLETENI PLADNJI IN KOŠARE 
Leseni izdelki Ivan Preskar

S pletarsko spretnostjo se je Ivan Preskar seznanil že v osnovnošolskem obdobju, ko 
je doma, predvsem v zimskem času, pod očetovim mentorstvom pomagal pri ust-
varjanju prvih košev in »cajn«. Tej dejavnosti se je bolj posvetil po izgubi službe v 
steklarni in se odločil za osebno dopolnilno delo, ki ga opravlja v mali lesarski delavnici 
v svojem domu nad Podsredo. 

Poleg tradicionalnih izdelkov, ki so 
bili v preteklosti zelo uporabni pri 
kmečkih opravilih (koši, cajne, lese) 
izdeluje tudi raznolike košarice, 
pladnje in solnice, ki krasijo mizo 
in imajo tudi uporabno vrednost. 
Izdela tudi razne drobne modne 
lesene izdelke – metuljčke in kra-
vate. Pri oblikovanju uporablja last-
ni navdih, upošteva pa tudi želje 
naročnikov. Osnovni materiali so 
les, vezana plošča, leskove vitre in vrbove šibe. Materiale pripravi, obdeluje in oblikuje 
predvsem ročno.  Z izdelki se predstavlja na okoliških sejmih in na svoji spletni strani.

Leseni izdelki Ivan Preskar
Ivan Preskar, Gradišče 18, 
3257 Podsreda
T: +386 (0)41 944 440
liipreskar@gmail.com
FB: Leseni izdelki Ivan Preskar

Njegove izdelke lahko v sobah in 

apartmajih občudujete v obliki pletenih 

pladnjev in košaric. Če želite izvedeti 

več o Ivanovih izdelkih ga pokličite ali 

obiščite na domu v domači delavnici.



ROČNO GRAVIRANI STEKLENI IZDELKI  
Graviart

Steklo je produkt taljenja silicijevega dioksida z drugimi oksidnimi primesmi. Ljudje 
so ga že stoletja oblikovali in ga v vsakdanjem življenju uporabljali v najrazličnejše 
namene. Na vzhodnem obrobju Slovenije, znanem po zdravilnih vodah in žlahtni 
vinski trti, je steklarska obrt zaživela že pred stoletj i.

V družinskem podjetju Graviart v Koz-
jem se Tanja in Franci Valenčak, oba 
izučena steklarja srednje steklarske šole 
v Rogaški Slatini, z graviranjem kristal-
nega stekla ukvarjata že skoraj dvajset 
let. Z ročnim in globokim brušenjem, 
obdelavo z malimi bakrenimi kolešč-
ki ter diamantnimi brusi iz stekla 
nastajajo umetnine, ki jih krasijo na-
jrazličnejše slike, ornamenti in druge 
podobe. Večino znanja sta pridobila 
z izkušnjami in napakami, ki sta jih 
občutila na lastni koži. Ključni de-

javnik za uspeh njunega podjetja GraviArt v Kozjem, ki ga odlikujejo unikatne ročne 
gravure na kristalno steklo, je po njunih besedah priseganje na vrhunsko kvalite-
to surovin in same izdelave posameznega izdelka ter seveda zanesljivost, delav-
nost, vztrajnost in želja po uspehu. Pri svojem delu stremita k popolnosti in najbol-
jši možni kakovosti, zavedata se namreč, da so zadovoljne stranke najboljša reklama.

Tanja Valenčak s.p., 
Kozje 183, 3260 Kozje
T: +386 (0)41 292 376
T: +386 (0)41 697 372
graviart@gmail.com
www.graviart.si / FB: Graviart

Ročno delo podjetja Graviart lahko občudujete na 

steklenih izdelkih, ki krasijo sobe in apartmaje na gradu. 

Za več info o njuni unikatni steklarski ponudbi obiščite 

spletno stran ali domačo steklarsko delavnico v Kozjem.



POHIŠTVO V SOBAH IN APARTMAJIH 
Mizarska dela Franci Sinkovič

Mizarska obrt se je razvila s specializacijo nekdanjega domačega ali hišnega mizarjen-
ja. Mizarji so nekdaj naredili vse potrebno pohištvo in opremo za domove: skrinje, omare, 
postelje, mize, stole, klopi, zibelke. Mizarska obrt pa se je kmalu osamosvojila in jo danes 
uvrščamo med redne obrtne dejavnosti. Mizarsko rokodelstvo se sicer na Slovenskem 
pohvali z izjemnim razvojem in kakovostjo, dediščino mizarjev pa danes nadaljujejo 
nekatere odlične obrtne delavnice, kakršno je tudi domače mizarstvo Francija Sinkoviča. 

V majhni podeželski mizarski delavni-
ci v kraju Buče se izpod pridnih rok le-
sarskega mojstra, nekdanjega steklar-
ja, Francija rojevajo prefinjeni izdelki. 
Butično izdelani izdelki z dovršenostjo 
detajlov poudarjajo mehkobo in čar 
lesa. Namen je ustvariti večne kose po-
hištva, ki postanejo del zgodbe bivan-
jskega prostora in več generacij krasijo 
prostor. Franci je izdelovalec unikatne-
ga pohištva iz naravnega masivnega 
lesa in ostalih materialov. 

Mizarska dela 
Franci Sinkovič s.p.

Vrenska gorca 29, 
3255 Buče

T: +386 (0)41 502 565
franci.sinkovic@gmail.com

Z veliko pozornostjo do detajlov je 
po meri izdelal vsak masiven kos 
pohištva iz hrastovega lesa, ki kra-
si vašo sobo in je ob enem moderen 
pa tudi navdahnjen s preteklostjo.



GRAFIČNA PODOBA 
CRE8 d.o.o.

CRE8, d.o.o.
Opekarniška cesta 15c, 
3000 CELJE 
T: +386 (0)31 766 569
info@cre8.si 
www-cre8.si

Ob prvih korakih oblikovanja celostne podobe, ki bo zastopala naše Sobe in apartmaje na 
gradu Podsreda, smo bili vsi mnenja, da želimo moderen in eleganten videz podobe – ter s 
tem tudi logotipa, kljub temu pa morajo biti motivi izrazito »naši«, vzeti iz našega gradu.

Velika zahvala gre kreativni oblikovalski ekipi CRE8, ki jo sestavljata Andreja in Boris – dva 
sposobna in izkušena oblikovalca 
in umetnika, doma iz Kozjega in 
Lastniča, ki delita strast do ustvar-
janja! Njuno poslanstvo je, je skozi 
oblikovanje ter tiskarske storitve 
vdahniti življenje željam svojih 
strank ter s pomočjo unikatne 
ideje ustvariti kreativen dizajn, ki 
v sliki in besedi ustvarja manjka-
joči člen v verigi med naročnikom 
in ciljno skupino strank ter svetu 

približa zgodbo in zagotavlja uspeh. S kombinacijo oblikovalskih spretnosti, snovanjem 
unikatnih besedil, kreativno fotografijo, profesionalno ilustracijo in pestro paleto tiskar-
skih storitev ustvarjata estetski dizajn.

Resnično smo hvaležni ekipi 
CRE8 za celostno podporo vse 
od začetnih zametkov ideje do 
končne izvedbe.



Na gradu je življenje piknik! 

Zajtrk košarico lahko pojeste v 
udobju grajske sobe, na dvorišču 
gradu, pri bližnjem ribniku na 
piknik odejici, ki jo najdete v 
omari, v bližnjem cvetočem sa-
dovnjaku, na travniku, polnem 
divjih cvetlic, ali gozdni jasi.



Lokalno nabrano. 

Lokalno pridelano.

Lokalno ljubljeno.



GRAJSKA ZAJTRK KOŠARICA  
Pekarna pod gradom

Dan na gradu se začne z raznolikim zajtrkom iz izbranih domačih koz-
janskih dobrot, pridelanih na zemlji, ki je stoletja napajala grad. Naša 
glavna vodila so spodbujanje lokalnih pridelovalcev, ohranjanje kako-
vosti živil in spodbujanje pozitivnega odnosa do okolja. To delimo tudi z 
vami, častiti gostje, ki vam nudimo zajtrk, poln dobrot iz lokalnih sestavin.

V Pekarni pod gradom se jutro zgodaj začne. Peka je njihova strast. Z ljubeznijo 
pečejo in ustvarjajo kruh in pecivo, ki prebudi brbončice in napolni srce. Verjamejo, 
da mora domač, ročno narejen kruh biti na voljo vsem. 

V Pekarni pod gradom vsakodnevno eksperimentirajo z novimi okusi in kombi-
nacijami naravnih, lokalnih surovin, kar jih pripelje do edinstvenih izdelkov. Dol-
go so preizkušali različne vrste mok, semen, zrn in izbrali kakovostne sestavine, ki 
naredijo njihove izdelke tako dobre in posebne. Vsi izdelki, ki jih nudijo, so ročno 
izdelani izpod rok pridnih nočnih mojstrov. V njihovi peči nastajajo različne vrste 
kruha, pekovskega peciva, potice, piškoti, biskvitno pecivo, granola, včasih tudi piz-
za ali pa kaj drugega. Verjamejo v domače, tradicionalne izdelke, ki prebudijo okus 
domačnosti. To strast delijo s svojimi lokalnimi strankami in tistimi, ki prihajajo od 
daleč naokoli in uživajo v dobrotah, ki so jih pripravili.

V skrbno pripravljeni 

GRAJSKI ZAJTRK KOŠARICI 

vas bodo pričakali izdelki in 

pridelki okoliških kmetij in 

domačij Kozjanskega, kar bo 

pika na i vaši grajski izkušnji.



Ekod d.o.o. PE. Pekarna pod gradom, 
Trška cesta 4, 3254 Podčetrtek
T: +386 (0)41 754 801
info@pekarnapodgradom.si
www.pekarnapodgradom.si
IG: pekarna_pod_gradom
FB: Pekarna pod gradom

Veseli smo, da smo pri Sobah in apartmajih na gradu Podsreda ravno v 
kolegih s Pekarne pod gradom našli odličnega partnerja za pripravo naše 
GRAJSKE ZAJTRK KOŠARICE! Tako lahko brezskrbno uživate v skrbno 
pripravljeni zajtrk košarici vsak dan svojega bivanja na gradu in ste med 
okušanjem dobrot prepričani, da so vse do zadnje pripravljene z veliko 
mero strokovnosti, skrbnosti in ljubezni.

Vas je grajski zajtrk navdušil in bi radi poskusili še druge dobrote iz njihove široke 
ponudbe pekovskih in drugih domačih izdelkov? Obiščite jih v njihovi pekarni!



Domači mlečni izdelki
Kmetija Sinkovič

V osrčju Kozjanskega se v neokrnjenem podeželskem okolju nahaja kmetija Sinkovič. 
Glavna dejavnost na kmetiji je prireja mleka, ki ima že več kot 40-letno tradicijo. 

Iz polnovrednega mleka, ki mu ni nič 
dodano niti odvzeto, izdelujejo probiotične 
sadne in navadne jogurte, skuto, namaze 
ter mlade sire. Pri njih si lahko ogledate 
celotno kmetijo in proizvodne prostore 
ter sirarno. Na voljo pa je tudi degustaci-
ja njihovih okusnih izdelkov: jogurtov, 
sirov, namazov, grškega jogurta in drugih 
mlečnih izdelkov. Posebej zanimiva pa je 
njihova najnovejša pridobitev – domač 
frozen oz. zmrznjen jogurt, ki ga obožu-
jejo majhni in veliki, saj je nekaj edinst-
venega. Zakaj? Ker je narejen iz lastne surovine (mleka in navadnega jogurta),  ker 
ga na kmetijah ne najdete in ker je brez dodanega sladkorja, konzervansov in barvil! 

Kmetija Sinkovič
Vrenska Gorca 4, 3255 Buče; 
T: +386 (0)41 369 354; 
katja.sinkovic@gmail.com; 
www.kmetijasinkovic.si 
FB: Katja Sinkovič Kmetija
Sinkovič

Lokalna ponudba v košarici

Obiščite družino Sinkovič na njihovi kmetiji in 

poskusite odlične domače mlečne izdelke. Posebej 
priporočamo pokušino “Frozi-ja” - zamrznjen-
ega jogurta z različnimi prelivi, ki je zdrava 
in ob enem slastna osvežitev v vročih dneh.



DOMAČI MESNI PROIZVODI 
Kmetija Gorjup

Družinska kmetija Gorjup je le hrib oddaljena od Kozjega in je pravo mesto za vse 
ljubitelje domačega mesa in mesnih izdelkov. 

Ukvarjajo se z živinorejo in pre-
delavo mesnin, z domačo krmo 
hranjena živina živi v pogojih, ki 
zagotavljajo počasno rast in ka-
kovostno meso. Časi se spremin-
jajo in z njim tudi standardi ka-
kovosti v proizvodnji ter okusi 
kupcev. Za zagotavljanje stan-
dardov kakovosti so na kmetiji 
uredili sodobno predelovalnico 
mesnin. Ponujajo pestro izbi-
ro izdelkov: salame, hrenovke, 

domačo tirolko, pašteto, zmajevo klobaso, zaseko, narezke in še bi lahko naštevali. 

Kmetija Gorjup
Zdole 45, 3260 Kozje
T: +386 (0)41 809 547
karel.gorjup@gmail.com 
FB: Kmetija Gorjup

Obiščite kmetijo Gorjup in poskusite 

njihove odlične domače mesne izdel-

ke ali si s predhodno najavo zagoto-

vite degustacijo okusnih suhomesna-

tih dobrot z domačim kruhom.



med 
Čebelarstvo Kozmus

Na čebelarstvu Kozmus na Pilštanju, ki leži v jugovzhodnem delu Slovenije, v osrčju
Kozjanskega parka, čebelarijo s približno 50-timi čebeljimi družinami. 

Vodja čebelarstva je dr. Peter 
Kozmus, priznan čebelar, čebe-
larski strokovnjak in predavatelj. 
Zaposlen je na Čebelarski zvezi 
Slovenije, kjer skrbi za čistost 
vrste kranjske čebele. Od leta 
2017 je podpredsednik največ-
je čebelarske organizacije na 
svetu Apimondia. V okviru svo-
jih nalog se udeležuje številnih 
čebelarskih konferenc po vsem 
svetu, kjer na različne načine 
pomaga čebelarjem. Trenutno je 
naš največji ambasador slovenskega čebelarstva v svetu!  Med na čebelarstvu Kozmus 
pridelujejo z veliko skrbnostjo in si prizadevajo obdržati njegovo prvinsko kakovost. Med 
izdelki čebelarstvo ponuja različne vrste medu, cvetni prah, propolis, vosek ter izdelke, 
ki jih iz teh sestavin izdelujejo. Od leta 2017 so vključeni v kolektivno blagovno znamko 
»Slovenski med kontrolirane kakovosti«, ki dodatno potrjuje kakovost njihovih izdelkov.

Čebelarstvo Kozmus
Pilštanj 62, 3261 Lesično

T: +386 (0)3 809 02 21; 
M. +386 (0)41 352 997

peter.kozmus@gmail.com; 
www.kozmus.net

FB: Čebelarstvo Kozmus

Družina Kozmus in lepote kraja Pilštanj vas vabijo, da jih obiščete 
ter spoznate bogastvo in izročilo čebelarstva – tudi z moderno 
tehnologijo! Medtem ko boste uživali v degustaciji različnih 
vrst medu, boste lahko ob blagodejnih vonjavah čebelnjaka in 
medovitih rastlin s pomočjo virtualnih očal poleteli kot čebela.



DOMAČ NARAVNI SOK 
SADKO

Ekološka kmetija Dobravc, katere travniški sadovnjaki rastejo v Kozjanskem parku, iz stolet-
nih jablan že več let ustvarja okusne jabolčne izdelke, obenem pa ohranja kmečko tradicijo.

Voda, zemlja in zrak, brez kemičnih 
gnojil in pesticidov skupaj s spret-
nimi rokami je njihov recept za 
proizvodnjo plodov izjemne kako-
vosti in okusa. S to prakso ponudi-
jo jabolčne izdelke SADKO, ki so v 
samem vrhu kakovosti. Verjamejo, 
da izbira hrane in pijače vpliva 
na naše zdravje. Ekološko pridela-
na hrana ima pozitiven vpliv na 
naše telo in okolje. Zavzemajo se 
za proizvodnjo 100% ekološkega 

sadja, ki ima posebno aromo in polnost okusa. Ker je njihov sok narejen iz sveže obranih 
jabolk, je ohranjena visoka vsebnost vitamina C, ki je ključen gradnik imunskega sistema.

Sadko
Vrenska Gorca 16, 
3255 Buče
T: +386 (0)51 311 416
sadko@ekod.si, www.sadko.si

Ljubiteljem rujne kapljice bi se mor-
da prilegel kozarček čisto posebnega 
jabolčnega vina, ki ga pridelajo na 
Ekološki kmetiji Dobravc. Gre za pre-
mium izdelek, narejen iz ekoloških 
jabolk sort bobovec, mošancelj ali 
goriška sevka. Prepustite se osvežil-
nemu okusu, ki preseneti s prijetno 
kislino in svežim ter sadnim vonjem. 



GRAJSKI NAREZEK  
Kmetija Kunej

Kmetija Kunej leži v osrčju Kozjanskega parka, v neposredni bližini gradu 
Podsreda, njena zgodovina pa sega stoletja nazaj. Od prednikov so današn-
ji lastniki podedovali kmetijo kot tudi predanost kmečkemu delu in pa na-
jpomembnejše – dobre in preverjene recepte za odlične mesne in druge izdelke.

Tako je Kmetija Kunej na pot predelave in pridelave mesnih izdelkov stopi-
la pred dobrim desetletjem. Na šestnajst hektarjev veliki kmetiji v Gorjanah nad 
Podsredo je prevzemniku Marku s partnerko Moniko sreča podelila tudi hčer 
Nino ter sina Tilna in skupaj danes ustvarjajo uspešno zgodbo. Doma vzrejene 
prašiče, govedo in piščance skoraj v ce-
loti predelajo v izdelke. Trudijo se, da so 
izdelki čim bolj pristni – dodajo jim le nar-
avne začimbe in kakovosten naravni dim.

Prav tako iz lastnega visokodebelnega sadovnjaka pridelujejo domač jabolčni sok, z 

domačih njiv pa »zeleno zlato« – domače bučno olje in bučno olje s česnom.

S pripravo domačih narezkov s pridihom namazov poskrbijo tudi za vegetarijance 

in vegane!  Skozi vse leto, še zlasti v prazničnem času, pa ponujajo poslovno-darilne 

pakete, ki so sestavljeni iz njihovih izdelkov in pridelkov.

Družina Kunej vas z veseljem vabi na svojo kmetijo in seveda na Kozjansko!

Pri njih lahko poskusite široko paleto 

suhomesnatih izdelkov: domača salama, 

salama z bučnimi semeni, pikantna sala-

ma, domača klobasa, domače hrenovke, 

mesni sir, suha vratina, svinjska ribica, 

klobasice in slanina, svinjska mast, domača 

pašteta, zaseka in drugi namazi. Nudijo pa 

tudi celoten asortima mesnih izdelkov za 

kuhanje (šunka, pleče, vratina, krača …).



Kmetija Kunej
Gorjane 2, 3257 Podsreda

T: +386 (0)41 380 553
kunej1976@gmail.com



GRAJSKI NAREZEK  
na gradu Podsreda

Popotniku, ki je našel zatočišče znotraj naših starodavnih grajskih zidov in je žel-
jan dobre grajske jedače in pijače, ponižno priporočamo izbiro grajskega narezka, 
sestavljenega iz pristnih domačih dobrot, ki jih za vas pripravijo na bližnji grajski 
Kmetiji Kunej. Vsebina narezka je pripravljena v Vaše zadovoljstvo, častiti gost gra-
du, dobrote pa so glede na Vašo izbiro lahko: mesne / mešano mesne in zelenjavne / 
vegetarijansko-veganske.

Sušene mesnine: suha domača salama, suha vratina, 

suha ribica, domača čajna klobasa, sušene klobasice, 

sušena slanina ...;

Domača jetrna in čili pašteta ter zaseka;

Domači sveži sirčki – kmetija Sinkovič;

Vsak narezek vsebuje vsaj dva ne-mesna namaza

 (skutno bučni, skutno čemažev, fižolov …);

Domača kuhana jajca;

Domačo sezonsko ali vloženo zelenjavo 

(paradižnik, paprika, kumare, čebula, domača koruza …)

Suho domače sadje;

Domače štručke in kruhek iz pšenične, ajdove in bučne 

moke.

GRAJSKI NAREZEK SESTAVLJAJO:



VINSKA SPREMLJAVA:
Če bo vaša ekscelenca poleg odlične jedače, željna še do-
bre pijače, vam ob narezku ponižno priporočamo naročilo 
buteljčnega vina kozjanskih gričev iz Vinotoča Mramor. 
Družina Mramor se ukvarja z vinogradništvom že vrsto 
let in trta je postala del njihovega življenja. Vsako leto zno-
va sezono okronajo s trgatvijo in čudovite grozdne jagode 
spremenijo v kapljico rujnega. Izbirate lahko med nasled-
njimi vini: Rumeni muškat, Zeleni silvanec, Modra 
frankinja in Red Special. 
V kolikor bi si raje kot rujne kapljice ob narezku zaželeli 
malo vitaminov, lahko po želji postrežemo domač jabolčni 
ali gosti sok iz Kmetije Kunej.

Mogoče je tudi naročilo narezka s toplo vsebino (za 10 ali 
več oseb): dimljena domača šunka, vratina, plečka, domača 
klobasa, domača hrenovka, domač mesni sir, dimljen jezik. 
S prilogami. 

Dragi dvorjani, dovolite, da Vas v 
davne čase grajske gospode popelje 
grajski narezek z vinsko spremljavo, 
sestavljen iz izbranih domačih dobrot. 

Želimo vam obilo gurmanskih užitkov med bi-

vanjem na gradu Podsreda – najbolj grajskem 

med gradovi na Slovenskem!

GRAJSKI  NAREZEK ZA DVE OSEBI ...........................................................................29 €
Doplačilo:
na osebo .........................................................................................................................................................14,00 €
na otroka (3 do 14 let ) ........................................................................................................................7,00 €

VINO: 
Zeleni silvanec .................................................................................................................................................14 €
Rumeni muškat ..............................................................................................................................................14 €
Modra frankinja .............................................................................................................................................18 €
Red Special ...........................................................................................................................................................18 €



Poleg vsebine srednjeveške-
ga gradu Podsreda, ki na ogled 
postavlja številne zanimive 
razstave in zgodovinske pros-
tore, je na gradu mogoče tudi 
sodelovanje v zabavni gra-
jski pustolovščini – Lov na 
zaklad na gradu Podsreda, 
primerni za vso družino, ki bo 
zagotovo uživala v razisko-
vanju skrivnih kotičkov gradu.

Grajski vitez vabi na

nepozabno grajsko

dogodivščino!

Pogumen in plemenit vitez brani grad 
Podsreda pred najhujšimi osvajalci, roparji in 
drugimi nepridipravi, tokrat pa se je znašel 
pred veliko uganko ...

Kraljestvo je prizadela huda nadloga, ki so 
jo kraju zakuhale čarovnice iz Olimja, saj 
so zamerile, ker jim je mlinar v Podsre-
di prodal črno moko namesto bele. K sreči 
pa obstaja rešitev – lepa, okusna, dostop-
na vsem, revnim in bogatim! Pogumni in 
plemeniti vitez se odpravlja na pot iskanja 
skrivnega zaklada, ki bo odrešilo kraljestvo, 
s sabo pa vabi vas!

Bodite njegovi neustrašni in nadobudni 

pomočniki!



Sodelovanje v grajski pustolovščini

Vaša grajska pustolovščina se bo začela na dvorišču gradu Podsreda, kjer boste 
prejeli napotke grajskega osebja in se podali na samostojno raziskovanje gradu. 
Za popolno grajsko doživetje boste obiskali vse prostore gradu, od grajske ječe in 
kuhinje od grajskega podstrešja, kjer domujejo netopirji, do tistega prostora »ka-
mor gre še cesar peš« ...

*Oseba, ki kupi vstopnico za pustolovšči-
no Lov na zaklad, prejme pripomočke za 
sodelovanje, navodila in zemljevid ter po 
uspešno rešeni nalogi prejme nagrado. 
Pri pustolovščini jo seveda lahko sprem-
lja več oseb, ki lahko po želji sodeluje-
jo, na koncu pa prejme nagrado tisti, 
ki je plačal vstopnico za pustolovščino. 

CENIK
Lov na zaklad na gradu podsreda

1 oseba ...............................................................12,00 €

2 osebi .............................................................23,00 € 

3 osebe ...........................................................30,00 € 

Gostje sob in apartmajev / 
osebo.........................................................10,00 €

Hkrati pa boste v okviru pus-
tolovščine sledili navodilom na 
zemljevidu ter v različnih grajskih 
prostorih odkrivali skrite namige. 
Ko boste zbrali vse namige in ses-
tavili rešitev uganke ter razkrili 
skrivnost, ki bo odrešila kraljestvo, 
vas bo hvaležno kraljestvo nagradi-
lo z lepo pa tudi slastno nagrado.



Masaža 

na gradu 

Podsreda

Ponudba grajskega razvajanja na 
gradu Podsreda nudi odmik od vsak-
danjika in ponovno vzpostavitev rav-
novesja na telesni in duhovni ravni.

Verjamemo, da lahko mir v samem sebi 
najdemo prav na zgodovinskih točkah, 
ki so bile dolgo zavite v tančico skrivno-
sti in so čakale priložnost, da se v vsej 
svoji mogočnosti ponovno pokažejo 
obiskovalcem Gradu Podsreda. Intimno 
in mirno zgodovinsko okolje, obdano z 
neokrnjeno naravo, nudi posebno mes-
to za sprostitev, obnovo in osvežitev.
Izkusite našo PONUDBO GRA-
JSKIH MASAŽ za dobro počut-

je in nepozabno grajsko doživetje.

Grad Podsreda ponuja številne možnosti

za sprostitev in dobro počutje

Z vami bo maserka Kristina Strnad, ki izhaja iz domačega Kozjanskega okol-
ja in delo maserke vestno in s srcem opravlja že sedem let. »Počaščena sem, 
da sem postala del ekipe gradu Podsreda in da bom svojo dobro energijo z ma-
sažnimi storitvami prenašala na njihove goste. Hvala za zaupanje,« pravi Kristina.



Cenik

Grajska hišna masaža,  70 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 €                                                                        
Masaža celega telesa z masažnim oljem z dodatkom eteričnih olj. Sledi čiščenje obra-
za, toniziranje s tonikom in nanos maske za navlažitev in osvežitev kože ter masaža 
rok. Sledi masaža rok s hranljivim maslom med in mlekom. Doživetje zaključimo s 
sprostitveno masažo nog in z odstranitvijo maske, čemur sledi sprostitvena masaža 
nog. Odstranitev maske, čemur sledi masaža obraza, vratu dekolteja in lasišča.

Wellness masaža, 60 min (klasična sproščujoča masaža) . . . . . . 48,00 €
Masaža celega telesa s toplim aroma oljem. Masaža z nežnimi gibi je namenjena 
sprostitvi ter doseganju telesnega in duševnega ugodja. Premaga stres in utrujenost.

GRAJSKO RAZVAJANJE ZANJO, 50 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63,00 €
S to masažo dosežemo sprostitev napetih mišic hrbta, vratu in ramenskega obroča. 
Krepi mišično vezno tkivo, krepi in vitalnost, pospeši krvni obtok in zagotavlja dovod 
kisika v vse dele telesa ter vrača energijo. Sledi masaža obraza, vratu, dekolteja in 
lasišča, ki je namenjena sproščanju, odpravljanju stresa, napetosti in utrujenosti. Z 
masažo obraza in lasišča dosežemo globoko sprostitev, obenem pa nahranimo kožo v
predelu dekolteja s hranljivim maslom.

GRAJSKO RAZVAJANJE ZANJ, 50 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63,00 €
S sproščujočo masažo hrbta in ramenskega obroča dosežemo sprostitev napetih 
mišic hrbta, vratu in ramenskega obroča. Krepi mišično vezno tkivo, krepi in vitalnost, 
pospeši krvni obtok in zagotavlja dovod kisika v vse dele telesa ter vrača energijo. Sledi 
masaža nog s kremo, ki vsebuje dragocena eterična olja kamilice, divjega kostanja, 
čajevca in kafre. Premaga napetost in utrujenost v vaših nogah, izboljša prekrvavitev

in daje občutek lahkih nog. Po masaži je koža gladka in mehka na dotik.

Prvo spa doživetje (otroška masaža) 20 min. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 €
Skrbno načrtovana masaža za naše najmlajše je posebno doživetje. Vonj čokolade v 
maslu navdaja z občutkom neizmerne sreče in zadovoljstva po masaži.



S SKUPNIMI MOČMI
DO ZDRAVEGA IN VARNEGA 
OBISKA GRADU PODSREDA

Na gradu Podsreda in v Sobah in apartmajih na gradu Podsreda z upoštevanjem vi-
sokih higienskih standardov in protokolov ter trajnostnih priporočil skrbimo za varno 
preživljanje izletniških in dopustniških dni na naši destinaciji.

Zato smo stopili na odgovorno pot ustvarjanja pogojev za varen oddih na našem gra-
du ter sprejeli usmeritve odgovornih potovalnih standardov slovenskega turiz-
ma GREEN&SAFE, s katerimi označujemo in poudarjamo visoke higienske stan-
darde in protokole ter trajnostna priporočila za turistične ponudnike in destinacije.
Za varnost in zaščito gostov in zaposlenih smo na gradu Podsreda in v Sobah in 
apartmajih na gradu Podsreda poskrbeli za pripravo in vpeljavo številnih higiens-
ko zaščitnih ukrepov. Pri tem smo upoštevali priporočila Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje ter ukrepe in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije.

Več o aktivnostih in ukrepih, ki smo jih uvedli za preprečevanje prenosa okužbe s 

Covid-19, si lahko preberete na naši spletni strani: www.castlepodsreda.com

V Sobah in apartmajih 

na gradu Podsreda ve-

liko pozornosti namenja-

mo zagotavljanju dobrega 

počutja in varnosti svojih 

zaposlenih ter vas, cenjeni gostje. 



ZA ČISTO IN VARNO OKOLJE NA GRADU 
SKRBI ...

Z veseljem pa sporočamo, da je za red in čistočo v vaši grajskih namestitvah zasluže-
no podjetje KIP VIZIJA D.O.O., ki je invalidsko podjetje, s sedežem v Občini Kozje. 
Gre za podjetje posebnega družbenega in socialnega pomena, ki omogoča usposa-
bljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti 
ali obdržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju. Vizija invalids-
kega podjetja Kip vizija d.o.o. je, da se ob delu z ranljivimi skupinami in zaposlovanju 
invalidov učinkovito spoprijema z izzivi sodobnega časa in tako ustvarja nove smer-
nice na področju usposabljanja, zaposlovanja in oblikovanja delovnih program-
ov ter delovnih mest s prilagoditvami za delo, vključitev ter zaposlitev invalidov.

Častiti gost, hvala vam, da z bivanjem v So-
bah in apartmajih na gradu Podsreda ohran-
jate delovna mesta invalidov, pomagate 
spodbujati njihovo  vključevanje v družbeno 
življenje in sodelujete pri preprečevanju in 
odpravljanju ovir.

KIP VIZIJA
Usposabljanje in 

zaposlovanje invalidov,
proizvodnja, storitve d.o.o.
Lesično 71, 3261 LESIČNO

T: +386 (0)3 80 95 066
M.: +386 (0)31 791 073

kip.vizija@siol.net



1 PODSREDA, srednjeveški trg s 
prangerjem, uprava in info center 
Kozjanskega parka – upravljavca 
zavarovanega območja regijskega parka 
in Biosfernega območja Kozjansko in 

povezuje Pešpot Podsreda, možnost 
prenočevanja v »jabolčnih« apartmajih v 
Slovensko - Bavarski hiši. 
www.kozjanski-park.si

2 GRAJSKA POT PODSREDA, 2,5 km 
dolga pot vodi po trgu in gozdnatem 
severnem pobočju Orlice, povezuje trg in 
grad Podsreda. 
www.kozjanski-park.si

3 MARIJINA ROMARSKA POT, del 
mednarodne Marijine  kulturne romarske 

(Slovaška) – Mariazell (Avstrija) – Ptujska 
Gora in Svete gore nad Bistrico ob Sotli 
(Slovenija) – Marija Bistrica (Hrvaška). 
www.kozjanski-park.si

4 EMINA ROMARSKA POT, dolga okoli 
690 km, poteka preko Koroške, Štajerske, 
Dolenjske in Gorenjske, povezana je z 
istoimensko potjo v Avstriji. Posvečena 

rojeni na Pilštanju. 
www.kozjanski-park.si

5 GRAD PODSREDA, »najbolj grajski med 
gradovi na Slovenskem«, bogate stalne 
in občasne razstave, glasbeni in drugi 
kulturni dogodki, info točka Kozjanskega 
parka in Biosfernega območja Kozjansko 
in Obsotelje, možnost prenočevanja v 
grajskih apartmajih.
www.kozjanski-park.si, 
www.castlepodsreda.com, 
www.gradoviposavja.si

7 SADOVNJAK KOZJANSKEGA PARKA, 
genska zakladnica avtohtonih in 
tradicionalnih sort jablan in hrušk, 
bivališča za koristne organizme, sorte 
so označene. Kozjanski visokodebelni 
travniški sadovnjaki so evropsko 
pomembna varstvena območja Natura 
2000, saj so izjemno pomemben 

www.kozjanski-park.si

8 TREBČE, info center za dvoživke, 

za dvoživke, območje je povezano z 
dediščino Josipa Broza Tita.
www.kozjanski-park.si

9 JAVERŠKOVA DOMAČIJA, muzej, 
rojstna hiša Titove matere, predstavljena 
bivalna kultura 19. st., pri domačiji je 
apnenica in Nežina hiša. 
www.kozjanski-park.si

10 KUKOVIČIČEV MLIN, ob reki Bistrici, 
eden redkih ohranjenih in delujočih 
mlinov na kamne v Kozjanskem parku, 
možnost nakupa ekoloških pridelkov in 
izdelkov. 
www.mlin-kukovicic.si

11 POT TRAVNIK, 2 km dolga krožna pot  
na Vetrniku (708 m n.v.) ponuja doživetje 
pisano cvetočega travnika z orhidejami, 
metulji, kobilicami in čudovite poglede na 
kozjansko krajino.
www.kozjanski-park.si

12 GRUSKA, naravni spomenik in 
naravna vrednota državnega pomena, lep 
primer osamelega kozjanskega krasa z 
urejeno potjo nudi spoznavanje rastlin in 
živali ter življenje puščavnika, ki je tu bival 
nekoč.
www.kozjanski-park.si.

13 KOZJE, GRAJSKA POT, slikovita krožna 
pot vodi od ribnika Kozje do ostankov 

nazaj v trg. 
www.kozje.si

14 KOZJE, srednjeveški trg, osrednje 
naselje Kozjanskega parka, na ogled 

mlin ob Bister grabnu, Stari zapori - 
razstava Sodstvo v Kozjem, možnost 
prenočevanja. 
www.kozje.si

15 PILŠTANJ, srednjeveški 
trg s prangerjem, zgodovinsko 
najpomembnejše naselje na Kozjanskem, 

bogato zgodovino kraja in srečamo 
Ajdovsko ženo.
www.td-pilstanj.si

16 VODNA UČNA POT, krožna, vodi od 
cerkve v Lesičnem, ob reki Bistrici, preko 
Pilštanja, povezuje točke, povezane z 
vodo. 
www.kozjanski-park.si

19 GEOLOŠKA UČNA POT, 10 km dolga 
krožna pot okoli Olimja z 21 točkami 
ponazarja geološko zgradbo Kozjanskega, 
izhodišče rudniški rov Slake. 
www.kozjanski-park.si

20 KRAŠKI IZVIR DAVJEK, čudovit 

rodolit, vaški družabni in kulturni prostor. 
www.bistricaobsotli.si

21 UČNA POT KUNŠPERK-KLESTJE, 
krožna, poteka iz središča Bistrice ob Sotli 
do trga Kunšperk, soteske Zelenjak in reke 
Sotle ter mimo drevoreda. 
www.bistricaobsotli.si

22 ORANSOVA KOLESARSKA POT, 
40 km, 3 krajše variante, izhodišče Bistrica 
ob Sotli, povezuje naravne in kulturne 

www.ks-orans.bistricaobsotli.si

23 SVETE GORE, eno najstarejših 
romarskih središč na Slovenskem, 
arheološko najdišče, ob glavni cerkvi, 
ki je posvečena Mariji,  so še Lurška, 

kapela.
www.svetegore.si

26 REPNICE, edinstvene jame na 
Bizeljskem so skopane v kremenčevem 
pesku,  nekoč so poleg repe v njih 
shranjevali poljske pridelke, danes služijo 
za hrambo vina bizeljsko-sremiškega 
vinorodnega okoliša.
www.bizeljsko.si

27 PIŠECE, GRAD, GRAJSKI PARK, lepo 
obnovljen grad ni odprt za javnost, v 
angleškem parku ob gradu rastejo številna 

www.pisece.si

28 PIŠECE, muzej Pleteršnikova domačija 
– hiša velikega slovenskega jezikoslovca 
in zgodovinarja Maksa Pleteršnika, 
Kovaški muzej Podgoršek, mlin, izvir reke 
Gabernice, avtohtona pišeška marelica. 
www.pisece.si

29 GOZDNA POT PIŠECE, 4,5 km dolga 
krožna pot, 11 vsebinskih točk, začetek v 
Pišecah, povezuje Pleteršnikovo domačijo, 
gozdove Orlice, grad in grajski park Pišece 
ter ribnik pod gradom.
www.zgs.si

30 VODNA UČNA POT GABERNICA, 
17 km, poteka od izvirne jame potoka v 
Pišecah do izliva v Savo.
www.discoverbrezice.si

31 KOŠČEVA POT, 5 km, poteka po 
gozdu in mokrotnem svetu Jovsov, ob 

ornitološke opazovalnice lahko v miru 
opazujemo okoliško naravo.
www.kapele.si

33 STOLP ZDRAVJA IN VESELJA, 36 m 
visok kovinski razgledni stolp stoji na 
Silavcu, s 622 m najvišjem vrhu Male 
Rudnice. 
www.visitpodcetrtek.com

6 KRIŽEV POT vodi na hrib Gradišče 
do gotske cerkve Matere božje sedem 

na trg in grad Podsreda. 
www.kozjanski-park.si

17 LURŠKA JAMA, romarska točka 
v bližini Marijine cerkve v Zagorju pri 
Lesičnem, pod velikim spodmolom je 
oltar s kipcem Lurške Marije, vodni izvir, 
naravni prireditveni prostor. 
kdzagorje@gmail.com

18 SAMOSTAN OLIMJE, v nekdanjem 

obiskovalce popeljejo skozi veličastno 
cerkev Marijinega Vnebovzetja,  v staro 

vrt. 
www.olimje.net

24 BIZELJSKE PEŠPOTI, okoli Bizeljskega 
se lahko sprehodimo po 5 pešpoteh: Pot k 
repnicam, Vidova pot, Grajska pot, 
Pot po Orešju in Pot ob Sotli. 
www.bizeljsko.si

25 GNEZDIŠČE ČEBELARJA, najstarejša 
gnezdilna kolonija redkih živopisanih 

lahko občudujemo iz opazovalnice pred 
gnezdilno steno od začetka maja do 
začetka avgusta. 
www.kozjanski-park.si

32 JOVSI, naravni spomenik, naravna 
vrednota državnega pomena, območje 
Natura 2000,  so veliko območje 
zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle. 
Tu gnezdi kosec, svetovno ogrožena vrsta 

vzhodni Sloveniji. 
www.kapele.si
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1 PODSREDA, srednjeveški trg s 
prangerjem, uprava in info center 
Kozjanskega parka – upravljavca 
zavarovanega območja regijskega parka 
in Biosfernega območja Kozjansko in 

povezuje Pešpot Podsreda, možnost 
prenočevanja v »jabolčnih« apartmajih v 
Slovensko - Bavarski hiši. 
www.kozjanski-park.si

2 GRAJSKA POT PODSREDA, 2,5 km 
dolga pot vodi po trgu in gozdnatem 
severnem pobočju Orlice, povezuje trg in 
grad Podsreda. 
www.kozjanski-park.si

3 MARIJINA ROMARSKA POT, del 
mednarodne Marijine  kulturne romarske 

(Slovaška) – Mariazell (Avstrija) – Ptujska 
Gora in Svete gore nad Bistrico ob Sotli 
(Slovenija) – Marija Bistrica (Hrvaška). 
www.kozjanski-park.si

4 EMINA ROMARSKA POT, dolga okoli 
690 km, poteka preko Koroške, Štajerske, 
Dolenjske in Gorenjske, povezana je z 
istoimensko potjo v Avstriji. Posvečena 

rojeni na Pilštanju. 
www.kozjanski-park.si

5 GRAD PODSREDA, »najbolj grajski med 
gradovi na Slovenskem«, bogate stalne 
in občasne razstave, glasbeni in drugi 
kulturni dogodki, info točka Kozjanskega 
parka in Biosfernega območja Kozjansko 
in Obsotelje, možnost prenočevanja v 
grajskih apartmajih.
www.kozjanski-park.si, 
www.castlepodsreda.com, 
www.gradoviposavja.si

7 SADOVNJAK KOZJANSKEGA PARKA, 
genska zakladnica avtohtonih in 
tradicionalnih sort jablan in hrušk, 
bivališča za koristne organizme, sorte 
so označene. Kozjanski visokodebelni 
travniški sadovnjaki so evropsko 
pomembna varstvena območja Natura 
2000, saj so izjemno pomemben 

www.kozjanski-park.si

8 TREBČE, info center za dvoživke, 

za dvoživke, območje je povezano z 
dediščino Josipa Broza Tita.
www.kozjanski-park.si

9 JAVERŠKOVA DOMAČIJA, muzej, 
rojstna hiša Titove matere, predstavljena 
bivalna kultura 19. st., pri domačiji je 
apnenica in Nežina hiša. 
www.kozjanski-park.si

10 KUKOVIČIČEV MLIN, ob reki Bistrici, 
eden redkih ohranjenih in delujočih 
mlinov na kamne v Kozjanskem parku, 
možnost nakupa ekoloških pridelkov in 
izdelkov. 
www.mlin-kukovicic.si

11 POT TRAVNIK, 2 km dolga krožna pot  
na Vetrniku (708 m n.v.) ponuja doživetje 
pisano cvetočega travnika z orhidejami, 
metulji, kobilicami in čudovite poglede na 
kozjansko krajino.
www.kozjanski-park.si

12 GRUSKA, naravni spomenik in 
naravna vrednota državnega pomena, lep 
primer osamelega kozjanskega krasa z 
urejeno potjo nudi spoznavanje rastlin in 
živali ter življenje puščavnika, ki je tu bival 
nekoč.
www.kozjanski-park.si.

13 KOZJE, GRAJSKA POT, slikovita krožna 
pot vodi od ribnika Kozje do ostankov 

nazaj v trg. 
www.kozje.si

14 KOZJE, srednjeveški trg, osrednje 
naselje Kozjanskega parka, na ogled 

mlin ob Bister grabnu, Stari zapori - 
razstava Sodstvo v Kozjem, možnost 
prenočevanja. 
www.kozje.si

15 PILŠTANJ, srednjeveški 
trg s prangerjem, zgodovinsko 
najpomembnejše naselje na Kozjanskem, 

bogato zgodovino kraja in srečamo 
Ajdovsko ženo.
www.td-pilstanj.si

16 VODNA UČNA POT, krožna, vodi od 
cerkve v Lesičnem, ob reki Bistrici, preko 
Pilštanja, povezuje točke, povezane z 
vodo. 
www.kozjanski-park.si

19 GEOLOŠKA UČNA POT, 10 km dolga 
krožna pot okoli Olimja z 21 točkami 
ponazarja geološko zgradbo Kozjanskega, 
izhodišče rudniški rov Slake. 
www.kozjanski-park.si

20 KRAŠKI IZVIR DAVJEK, čudovit 

rodolit, vaški družabni in kulturni prostor. 
www.bistricaobsotli.si

21 UČNA POT KUNŠPERK-KLESTJE, 
krožna, poteka iz središča Bistrice ob Sotli 
do trga Kunšperk, soteske Zelenjak in reke 
Sotle ter mimo drevoreda. 
www.bistricaobsotli.si

22 ORANSOVA KOLESARSKA POT, 
40 km, 3 krajše variante, izhodišče Bistrica 
ob Sotli, povezuje naravne in kulturne 

www.ks-orans.bistricaobsotli.si

23 SVETE GORE, eno najstarejših 
romarskih središč na Slovenskem, 
arheološko najdišče, ob glavni cerkvi, 
ki je posvečena Mariji,  so še Lurška, 

kapela.
www.svetegore.si

26 REPNICE, edinstvene jame na 
Bizeljskem so skopane v kremenčevem 
pesku,  nekoč so poleg repe v njih 
shranjevali poljske pridelke, danes služijo 
za hrambo vina bizeljsko-sremiškega 
vinorodnega okoliša.
www.bizeljsko.si

27 PIŠECE, GRAD, GRAJSKI PARK, lepo 
obnovljen grad ni odprt za javnost, v 
angleškem parku ob gradu rastejo številna 

www.pisece.si

28 PIŠECE, muzej Pleteršnikova domačija 
– hiša velikega slovenskega jezikoslovca 
in zgodovinarja Maksa Pleteršnika, 
Kovaški muzej Podgoršek, mlin, izvir reke 
Gabernice, avtohtona pišeška marelica. 
www.pisece.si

29 GOZDNA POT PIŠECE, 4,5 km dolga 
krožna pot, 11 vsebinskih točk, začetek v 
Pišecah, povezuje Pleteršnikovo domačijo, 
gozdove Orlice, grad in grajski park Pišece 
ter ribnik pod gradom.
www.zgs.si

30 VODNA UČNA POT GABERNICA, 
17 km, poteka od izvirne jame potoka v 
Pišecah do izliva v Savo.
www.discoverbrezice.si

31 KOŠČEVA POT, 5 km, poteka po 
gozdu in mokrotnem svetu Jovsov, ob 

ornitološke opazovalnice lahko v miru 
opazujemo okoliško naravo.
www.kapele.si

33 STOLP ZDRAVJA IN VESELJA, 36 m 
visok kovinski razgledni stolp stoji na 
Silavcu, s 622 m najvišjem vrhu Male 
Rudnice. 
www.visitpodcetrtek.com

6 KRIŽEV POT vodi na hrib Gradišče 
do gotske cerkve Matere božje sedem 

na trg in grad Podsreda. 
www.kozjanski-park.si

17 LURŠKA JAMA, romarska točka 
v bližini Marijine cerkve v Zagorju pri 
Lesičnem, pod velikim spodmolom je 
oltar s kipcem Lurške Marije, vodni izvir, 
naravni prireditveni prostor. 
kdzagorje@gmail.com

18 SAMOSTAN OLIMJE, v nekdanjem 

obiskovalce popeljejo skozi veličastno 
cerkev Marijinega Vnebovzetja,  v staro 

vrt. 
www.olimje.net

24 BIZELJSKE PEŠPOTI, okoli Bizeljskega 
se lahko sprehodimo po 5 pešpoteh: Pot k 
repnicam, Vidova pot, Grajska pot, 
Pot po Orešju in Pot ob Sotli. 
www.bizeljsko.si

25 GNEZDIŠČE ČEBELARJA, najstarejša 
gnezdilna kolonija redkih živopisanih 

lahko občudujemo iz opazovalnice pred 
gnezdilno steno od začetka maja do 
začetka avgusta. 
www.kozjanski-park.si

32 JOVSI, naravni spomenik, naravna 
vrednota državnega pomena, območje 
Natura 2000,  so veliko območje 
zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle. 
Tu gnezdi kosec, svetovno ogrožena vrsta 

vzhodni Sloveniji. 
www.kapele.si
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Kozjansko & Obsotelje 
Biosferno območje od leta 2010
Program Človek in biosfera

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

PRILJUBLJENE TOČKE ZA GRAJSKI 

PIKNIK ZAJTRK:

2 - 

6 –

7 – 

8 – 

11 –

23 – 

33 – 

Grajska pot Podsreda (ob 

ribniku malo pod gradom)

Jasa vrh Križevega pota na 

stare Gore nad Podsredo

Sadovnjak Kozjanskega parka

Ob ribniku na Trebčah

Razgledišče na vrhu hriba       

Vetrnik s Klopco ljubezni

Svete gore nad Bistrico ob Sotli

Stolp zdravja in veselja na               

Rudnici



DELITE GRAJSKE 

TRENUTKE IN PREJMITE 

NAGRADO!

Vsak grajski trenutek je navdih za 

izjemno fotografijo! Vabimo vas, 

da delite svoje doživetje na socialnih 

omrežjih in takoj prevzemite SUPER 

NAGRADO v naši grajski pisarni.

Objavite svoj grajski trenutek na 

svojem INSTAGRAM profilu ali 

ustvarite Story in nas označite s 

@podsredacastle in 

@podsredacastle.apartments

Delite svoj edinstveni 

grajski spomin med prijatelje na 

svojem FACEBOOK profilu in nas 

označite s @podsredacastle in 

@podsredacastle.apartments





Rooms & Apartments -
Podsreda Castle

@podsredacastle.apartments

www.castlepodsreda.com


