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V Kozjanskem parku je jabolko ve  kot sade .

Visokodebelni travniški sadovnjaki, evropsko 
pomembna varstvena območja Natura 2000, 
so izjemno pomemben življenjski prostor 
za ptice: zelena žolna, pivka, vijeglavka, 
smrdokavra, čuk in veliki skovik.

V krošnjah sadnih 
dreves gnezdijo 
pogorelček, rjavi 
srakoper, dlesk, 
zelenec, lišček in kos. 
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Metulji, pikapolonice, 
čebele, čmrlji, strigalice, 
hrošči vzdržujejo 
naravno ravnovesje v 
sadovnjaku.

PRaZNik koZjaNSkega jabolka PRoMoViRa jabolko, jablaNo, tRaVNiški SadoVNjak Z NaMe-
NoM ohRaNjaNja biotSke PeStRoSti iN do NaRaVe PRijaZNega goSPodaRjeNja S PRoStoRoM.

V Kozjanskem parku je jabolko ve  kot sade .

oSRedNja ekološka iN etNološka PRiRediteV V koZjaNSkeM RegijSkeM PaRku.

Petelinček
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Stare sorte jabolk, 
sadni sokovi, žganja 
ter produkti pridelani 
do narave in zdravja 
prijazen način 
predstavljajo bogato 
sejemsko ponudbo.

V Kozjanskem parku je jabolko ve  kot sade .

Rezbarji, kovači, lončarji, pletarji, predice, steklarski mojstri in še kdo predstavljajo 
izdelke že skoraj pozabljenih obrti.
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Vsako leto na izviren način oblikovani razstavi starih sort jabolk in kulturnih ter 
naravnih znamenitosti kozjanskega parka.

V Kozjanskem parku je jabolko ve  kot sade .

Predelava 
jabolčnega soka 
je ekonomska 
priložnost 
zavarovanega 
območja.
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Na tekmovanju v peki 
»štrudla« za naziv 
štrudlmojstrca/štrudlmojster 
se pomerjajo tako mladi kot 
tudi starejši.

Vsako leto na sadjarskem 
tronu ustoličimo »carjeviča«, 
ki je bil najbolj skrben 
gospodar v svojem 
visokodebelnem travniškem 
sadovnjaku.

Prireditev spremlja bogat kulturni program, ki ga kozjanski park soustvarja z domačini. 

V Kozjanskem parku je jabolko ve  kot sade .
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tek »S kozjanskim 
jabolkom do 
bolj zdravega 
življenja« se 
odvija med 
trgom in gradom 
Podsreda.

učenci
osnovnih šol na
domiseln način
predstavljajo
svoje izdelke in
projekte.

Priljubljeno 
tekmovanje 
v najdaljšem 
»jabolčnem 
olupu« - rekord 
je 5,4 m.

»Z jabko na 
kolo« – družabno 
kolesarjenje 
poteka okoli trga 
Podsreda.

V Kozjanskem parku je jabolko ve  kot sade .
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V Kozjanskem parku je jabolko ve  kot sade .

Prvo nedeljo v oktobru se podamo na pohod po sadovnjakih kozjanskega parka.

V tednu pred sejmom se odvijajo številni 
dogodki od tematskih delavnic za otroke do 
kulturnih in naravovarstvenih dogodkov. 
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Prireditev organizira KozjansKi ParK v sodelovanju: športno društvo Podsreda, kolesarska sekcija oRaNS 
bistrica ob Sotli, gobarsko društvo kozjansko kozje, Planinsko društvo Podčetrtek, kulturno društvo Podsreda, 
Prostovoljno gasilsko društvo Podsreda.

aškerčev večer v Podsredi - kulturno udejstvovanje in povezovanje društev 
pričara izjemen večer, posvečen enemu izmed slovenskih pesnikov ali pisateljev.




