
Program dogodkov ob 20. Prazniku kozjanskega jabolka, ki v letošnjem letu 
poteka od 20. septembra do 20. oktobra. 
 
20. 9. Pobiranje jabolk v kolekcijskem sadovnjaku Kozjanskega parka, kjer je posajenih več kot 100 

sort avtohtonih in tradicionalnih sort jablan ter več kot 60 avtohtonih in tradicionalnih sort 
hrušk. Akcijo bomo izvedli s »parkovnimi« šolami. Iz pobranih jabolk bomo naredili sok, ki ga 
bodo otroci imeli na razpolago v svojih šolah. 

 

21. 9.  Tradicionalni pohod po Emini romarski poti. 
 

27. 9.  Prižig kope ob Svetovnem dnevu turizma. Pri postavljanju kope sodelujemo z Društvom za 
ohranjanje starih običajev iz Polja ob Sotli in Društvom oglarjev Slovenije. 

 

4. 10. Odprtje tradicionalne razstave Starih sort jabolk, ki jo letos spremlja razstava Ptice v 
travniškem sadovnjaku. 

 

6. 10. Pohod po Kozjanskih sadovnjakih, ki ga organiziramo s Planinskim društvom Atomske toplice 
iz Podčetrtka. 

 

8. 10. Hiša v parku »Če želimo ohraniti identiteto kozjanske krajine, ni potrebno graditi 
tradicionalnih kozjanskih hiš iz 19. stoletja, temveč prepoznati njihove prostorske, oblikovne 
in estetske kvalitete ter jih združiti s potrebami današnjega časa,« pravijo v METRO SR, 
Zavodu za prostor savinjske regije, s katerim bomo izvedli arhitekturno delavnico z učenci OŠ 
Bistrica ob Sotli. 

 

8.10. Odprtje Grajske poti v okviru projekta LIFE NATURAVIVA. 
 

9. 10. Z igro do dediščine, ustvarjalnica s Hermanom Lisjakom in ogled razstave na gradu Podsreda, 
»Herman lisjak vódi po vôdi«. Ustvarjalnico pripravljamo z Muzejem novejše zgodovine Celje. 

 
10. 10.  Aškerčev večer – posvečen slovenskemu pesniku. Aškerčev večer organiziramo v sodelovanju 

s Kulturnim društvom Podsreda. 
 

12. 10. SEJEMSKI DEL Praznika kozjanskega jabolka, na katerem se bodo na 150 stojnicah predstavile 
ekološke kmetije, tradicionalni obrtniki, društva... Celotno sejemsko dogajanje popestrimo s 
kulturnim programom kjer se zvrstijo ljudski pevci in godci, harmonikarji, folklorne skupine, 
mažuretke... skupaj preko 200 nastopajočih. 

 

13. 10.  SEJEMSKI DEL Praznika kozjanskega jabolka 
 

20. 10. Zasaditev jabolčnega drevoreda (20 sadik) na poti proti Čerčkovi domačiji. Pri zasaditvi 
sodelujejo dosedanji Carjeviči (Naziv Carjevič pridobi lastnik sadovnjaka, ki je po oceni 
komisije najlepše poskrbel za svoj sadovnjak. V letošnjem letu bomo ustoličili že 11. 
Carjeviča) in župani občin, ki ležijo znotraj zavarovanega območja Kozjanskega parka. 

 

 


