
Otvoritvena slovesnost Nastop

Telovadnica

Igrišče

Plezalna stena

Učilnica

Šola

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 
je s septembrom 2020 pridobil dodatne prostore 
za izvajanje Posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja v prostorih bivše podružnične šole 
Paški Kozjak. Prostore nam je odstopila v brezplačni 
najem OŠ Mislinja ob podpori župana Občine Mislinja 
z namenom obuditve šolskega življenja v kraju.

Poudarek izvajanja posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja je na krepitvi praktičnih znanj in veščin 
in utrjevanju vsebin vseživljenskih učenja v okolju 
neokrnjene narave Paškega Kozjaka.

Vzporedno z vzgojno izobraževalnim procesom se na 
lokaciji Paški Kozjak načrtujejo tudi krajša letovanja 
za uporabnike, izobraževanja za zaposlene in starše 
ter povezanje z lokalnimi skupnostmi.

Z dodatno vkjljučitvijo športnega in likovnega 
pedagoga krepimo veščine uporabnikov na področju 
gibalno športnega udejstvovanja in likovno kreativnih 
znanj. Ob šoli se nahaja veliko ograjeno igrišče, kjer 
lahko učenci razvijajo športne spretnosti. V šoli se 
nahaja opremljena telovadnica s plezalno steno.

K pouku na Paškem Kozjaku se vključuje 15 učencev, 
ki se z učitelji s kombijem dnevno vozijo na lokacijo 
šole.



Območje Paškega Kozjaka je bogato z naravno dediščino, 
do katere se moramo obnašati spoštljivo. Gozdovi te 
krajine  nudijo življenjski prostor mnogim živalskim 
vrstam.  Poudariti velja dve botanični posebnosti 
tega kraja, mogočno lipo in Trilistno valdštajnijo. Del 
Paškega Kozjaka je umeščen v NATURO 2000 ter s tem 
v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so 
namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter 
habitatov.

Paški Kozjak v svojih razpotjih radovednemu kolesarju 
ali popotniku odkriva domače, etnološke bisere 
nekdanjih časov in bogastvo živalskega in rastlinskega 
sveta. Med drevesnimi vrstami se izmenjujejo v 
mešanem gozdu bukev in jelka, smreka in gaber, bor 
in breza. Travnate planote pogosto ne poznajo kose, 
na njih so se včasih pasle ovce, danes pa le še redko 
tudi govedo.

Za vse informacije, podrobnosti in dogovore v zvezi z 
aktivnostmi na Paškem Kozjaku se obrnite na tajništvo 
CUDV Dobrna.

Glavni vrhovi Paškega Kozjaka, dobrih 10 km dolgega, 
ozkega in zelo strmega apnenčastega pogorja, so 
znano razgledišče Špik – 1109 m, najvišji vrh Basališče 
– 1272 m in najvišji vrh Dobrne Štrukljev vrh 1227 m. 
Z vrha Špika je čudovit razgled na Mozirske planine, 
Raduho, Peco, Uršljo goro in Savinjske Alpe.
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Trilistna valdštajnija -  (Waldsteinia ternata supsp.trifolia)


