
Evropski dan parkov 

 

V nedeljo, 24. maja, je evropski dan parkov, ki ga na pobudo vseevropske zveze narodnih in naravnih parkov 

EUROPARC, obeležuje Evropa že vse od leta 1999. 

Po podatkih Agencije RS za okolje imamo v Sloveniji: en narodni park, tri regijske parke, 46 krajinskih parkov, ki so 

razglašeni za zavarovana območja. Naravni parki so za Slovenijo posebej pomembni, saj slovimo po biotski 

raznovrstnosti, in kar 37% površine države spada v Naturo 2000 (Vir: Jeseničnik, T. (2008). Slovenija v presežnikih. Lj.: 

MK). 

Vsako leto poteka projekt, v okviru katerega v Evropi odkrivajo drevesa s posebno zgodbo. Letos je naziv  Naj evropsko 

drevo,  prejelo drevo iz Češke, rdeči bor, ki mu pravijo tudi 'varuh potopljene vasi'.  

Našo šolo pa zaznamujejo mogočne platane, ki nas pozdravijo ob njenem vhodu, s častitljivo starostjo okrog 200 let. 

Uvrščene so med naravne spomenike. Vse tri merijo v višino približno 50 m in spadajo med javorjevo listno vrsto platan 

z botaničnim poimenovanjem P. x. hispanica. Platane so bile do nedavnega priljubljena drevoredna rastlina v številnih 

mestih, v zadnjem času pa jih ravno zaradi velike količine listja in ogrožanja zaradi odpadanja vej, v mestne drevorede 

ne načrtujejo več.  

Kot dijaki šole, ki vzgaja bodoče rodove kot ljubitelje narave, ne glede na program, ki ste si ga izbrali, morate biti na ta 

naš naravni spomenik, izredno ponosni. Sicer v parku najdemo več kot 100 različnih rodov dreves in grmovnic, tudi 

takšnih, manj znanih. Naš šolski park obsega približno 1,5ha površine in radi se pohvalimo, da je najlepša učilnica na 

prostem. Ob koncu 18. stoletja je bil park del Kvartenikovega posestva, v letih pa se je park razvijal in z ustanovitvijo 

šole je bil zasajen z namenom, da bo služil v izobraževalne namene vrtnarjem in tudi ostalim šolam v okolici, kot 

botanični vrt. Šolski park so zaznamovale številne generacije pridnih rok učiteljev in dijakov; park se zato ves čas 

spreminja in je hkrati brezčasen. 

Šola, na obrobju mesta Celja, kjer se začenjajo polja savinjske doline, se krasi s parkom, vrednim ogleda. Vsako 

strokovno oko bo našlo v njem kakšno posebnost, platane pa ostajajo naše drevo leta.  
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