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Carjevic
V sklopu številnih dejavnosti, ki jih izvajamo v travniških sadovnjakih
na območju Kozjanskega parka, je tudi podelitev naziva Carjevič –
najskrbnejšemu lastniku travniškega sadovnjaka za tekoče leto.
Prvič smo naziv Carjevič podelili leta 2009 v sklopu projekta IPA –
Čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška 2007–2013, z naslovom
»Od vijeglavke do soka«.
Podelitev naziva Carjevič je priznanje, ki ga podeljujemo za skrbno
delo, trud in tudi spodbudo za nadaljnje vzdrževanje sadovnjaka.

Carjevic 2009

Edi Rupret

EDI RUPRET - CARJEVIČ LETA 2009
Gospodar Edi je po oceni strokovne komisije, ki je istega leta ocenila več
travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka, prejel
največje število točk in si tako prislužil prvi naziv Carjevič leta 2009.
Gospodar Edi Rupret je žal že pokojni. Stanoval je v Občini Kozje, na Zdolah
42, kjer je z dvaindvajsetimi leti, po končanju služenja vojaškega roka, prevzel
kmetijo. Rodil se je 8. 9. 1942 v Celju in že od zgodnje mladosti sta ga zanimala
kmetovanje in delo v travniškem sadovnjaku, saj je travniški sadovnjak na
kmetiji predstavljal glavni vir dohodka. Kljub sezonskim zaposlitvam v gozdu,
na žagi in drugih priložnostnih delih, ga je delo v sadovnjaku razvedrilo in mu
ob obilnem pridelku dalo novih moči in energije.
Obiskovalec že ob prvem obisku domačije, ki jo obkrožajo visokodebelna sadna
drevesa, spozna, da ima tam sadjarstvo dolgo tradicijo. Mogočna drevesa hrušk
mlečnic in moštnic imajo pomembno lego v prostoru domačije in krajine, lepa
in vzdrževana sadna drevesa pa pripovedujejo številne zgodbe.
Star sadovnjak so med leti 1951 in 1953 popolnoma obnovili, ostala so
le posamezna drevesa jablan, hrušk in orehov. Nekje do leta 1970 so sadje
prodajali v Kmetijsko zadrugo v Kozjem, s katero so imeli pogodbeno razmerje.
V številnih letih si je gospodar Edi nabral veliko sadjarskega znanja od cepljenja,
vzgoje, obnove do vzdrževanja, vsa sadjarska dela pa je opravljal sam.
Veseli smo bili, ko je že prvo leto projekta Oživljanja travniških sadovnjakov
v Kozjanskem parku aktivno pristopil k projektu in bil tudi član Društva
kozjanske jabke. V njegovem sadovnjaku so se opravile prve oživitvene rezi,
inventarizacija in številna izobraževanja v sklopu projekta. Njegov sadovnjak,
v katerem raste več kot dvajset starih sort jabolk, je imel velik pomen za
ohranitev in razmnoževanje sort, saj so bila že od leta 2003 v njem registrirana
matična drevesa.

Carjevic 2010

Janez Bracun

JANEZ BRAČUN - CARJEVIČ LETA 2010
Leta 2010 je največje število točk po strokovni oceni prejel Janez Bračun, ki
gospodari na kmetiji Bračun, katere travniški sadovnjak najdemo v razloženem
naselju Gradišče pri Podsredi, območju, ki je bilo že v preteklosti znano po
dobrih vinogradniških in sadjarskih legah. Janez Bračun si je tako prislužil naziv
Carjevič leta 2010.
Na kmetiji, ki je usmerjena v živinorejo, sadjarstvo in vinogradništvo, gospodari
Janez Bračun. Pri kmetovanju mu je v pomoč tudi oče s svojim znanjem in
izkušnjami. Vsekakor pa mu na strmih kmetijskih zemljiščih brez pomoči
celotne družine ne bi uspelo obdelovati celotne kmetije.
Ob prihodu na domačijo in pogledu na številna sadna drevesa opazimo, da
so nekatera stara več kot 100 let, kar da vedeti, da je imelo sadjarstvo na
kmetiji že v preteklosti zelo pomembno vlogo. Travniški sadovnjak z več kot
180 visokodebelnimi sadnimi drevesi se razprostira na 1,8 hektara. V njem pa
najdemo več kot deset sadnih vrst, med katerimi prevladujejo jabolka.
Kmetija Bračunovih je od začetka izvajanja projekta Oživljanje travniških
sadovnjakov v Kozjanskem parku aktivno vključena v projekt in članstvo
Društva kozjanske jabke. V njihovih sadovnjakih so se izvajale prve oživitvene
rezi sadnega drevja. Pri izvedeni kasnejši inventarizaciji pa je bilo ugotovljeno,
da je posajenih veliko različnih sadnih vrst s številnimi starimi sortami. Zaradi
številnih starih sort sadja je Kozjanski park v letu 2003 tam registriral matična
drevesa, ki jih je potreboval za nabiranje matičnega materiala.
Pri ocenjevanju za naziv Carjevič je veliko točk prinesel tudi skrbno obdelan
starejši travniški sadovnjak s sajenimi novimi sadnimi drevesi, številnimi
sadnimi drevesi z dupli in drevesi, ki imajo pomembno vlogo v prostoru.
Na kmetiji se ukvarjajo s predelavo sadja in ponudbo številnih produktov, kar
so nadgradili tudi z možnostjo obiska večjih skupin.

Carjevic 2011

Lajoš Špeljak

LAJOŠ ŠPELJAK - CARJEVIČ LETA 2011
Strokovna komisija je leta 2011 podelila največje število točk gospodarju
Lajošu Špeljaku z Bizeljskega, katerega sadovnjak leži v Zgornjem Podgorju pri
Pišecah. Lajoš Špeljak si je tako prislužil naziv Carjevič leta 2011.
Neokrnjena narava, številna visokodebelna sadna drevesa in panoramski
razgled so bili glavni razlogi, da je družina Špeljak med leti 2006 in 2008 kupila
zemljišča v velikosti 2,86 ha. Zemljišča, pridobljena od štirih lastnikov, so bila
zapuščena in zaraščena, saj niso bila obdelovana od leta 1960.
Kot pravijo, so jih čudovita sadna drevesa s svojim naravnim habitusom –
stoletne hruške, jablane, marelice, češnje, slive in orehi, kar vabila k čiščenju
in oživitveni rezi. Ohranili so vsa vitalna drevesa in na praznih mestih dosadili
nova visokodebelna drevesa.
Sončna in zračna jugovzhodna lega (400 m.n.v.) z rahlim naklonom je idealna
za naravi prijazno sadjarsko pridelavo. Na območju je ustvarjena posebna
mikroklima, ki je še posebej ugodna za rast avtohtonih pišeških marelic, ki
imajo na tej legi posebno aromo.
Pri ocenjevanju za naziv Carjevič, je veliko točk prinesel skrbno obdelan starejši
travniški sadovnjak s stoletnimi sadnimi drevesi, ki imajo sadni vrsti značilen
habitus in v krošnjah številna dupla. Mogočna sadna drevesa imajo pomembno
lego v prostoru in pomagajo vklopiti gospodarske objekte v krajino.
V letu 2007 so zasadili nov travniški visokodebelni sadovnjak, ki obsega okoli
100 dreves tradicionalnih in avtohtonih sort jablan, sliv, hrušk, breskev, češenj,
višenj, orehov in marelic.
S številnimi novimi izzivi, s katerimi se srečuje lastnik, od novega nasada
pišeških marelic do sušilnice sadja, smo še bolj prepričani, da je naziv Carjevič
leta 2011 prišel v prave roke.

Carjevic 2012

Janko Dobravc

JANKO DOBRAVC - CARJEVIČ LETA 2012
Leta 2012 je največje število točk prejel gospodar Janko Dobravc iz Ješovca
pri Kozjem, katerega sadovnjak se razprostira okoli kmetije v zaselku Opečnik.
Janko Dobravc si je tako prislužil naziv Carjevič leta 2012.
Naselje Ješovec pri Kozjem leži na hribovitem območju v idilični kozjanski
pokrajini, kjer se tradicionalno obdelana kmetijska zemljišča prepletajo z
gozdom. Že v preteklosti so lastniki sadili sadno drevje na manjvredna kmetijska
zemljišča, strmejše lege, pašnike in travnike v bližini domačij.
Janko Dobravc kmetuje na 10 hektarjev veliki kmetiji, ki je usmerjena v živinorejo,
čebelarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo. Ob prihodu na kmetijo nas ob cesti
spremlja sadno drevje, ki da vedeti, da so se lastniki že več stoletij ukvarjali
s sadjarstvom. Travniški sadovnjak, ki se razprostira na območju Podgaja,
popolnoma obkroža domačijo in predstavlja mehek prehod med gozdnimi
in kmetijskimi zemljišči. Pri Dobravčevih so bili že v preteklosti povezani s
tradicijo podeželja, kjer so ohranili tradicionalen način rabe kmetijskih zemljišč
in samooskrbe s hrano. Janko Dobravc je ohranil številna sadjarska znanja,
ki jih je pridobil od staršev, to je od razmnoževanja, vzdrževanja in oskrbe
visokodebelnega sadnega drevja do predelave sadja v produkte.
Pri ocenjevanju za naziv Carjevič je veliko točk prinesel skrbno obdelan
starejši travniški sadovnjak s stoletnimi sadnimi drevesi, ki imajo sadni vrsti
značilen habitus in v krošnjah številna dupla. Kot priča dobremu dosedanjemu
sadjarskemu delu, so v sadovnjaku ohranjene številne redke tradicionalne
sorte jabolk, ki s plodovi vsakoletno krasijo razstavo starih sort jabolk v
Podsredi ob Prazniku kozjanskega jabolka, in sorte hrušk, med katerimi so bile
v preteklosti določene imenovane za matična drevesa. Mogočna sadna drevesa
imajo pomembno lego v prostoru in pomagajo vklopiti gospodarske objekte
kmetije v krajino. Ne samo čebelnjak, ampak tudi številne ekološke niše dajejo
možnost preživetja številnim organizmom v sadovnjaku, ki je ekstenzivno in
naravi prijazno obdelan.

Carjevic 2013

Ivan Omerzu

IVAN OMERZU - CARJEVIČ LETA 2013
V letu 2013 je strokovna komisija ocenila 21 travniških sadovnjakov na območju
Kozjanskega regijskega parka. Največje število točk je prejel gospodar Ivan Omerzu
iz Dečnih sel, katerega sadovnjak leži v katastrski občini Zgornja Pohanca. Ivan
Omerzu si je tako prislužil naziv Carjevič leta 2013.
Naselje Zgornja Pohanca leži na bizeljsko-sremiškem gričevju, kjer se tradicionalno
obdelana kmetijska zemljišča prepletajo z gozdom. Za območje Rucman vrh je
značilno, da so lastniki že v preteklosti sadili sadno drevje na manjvredna kmetijska
zemljišča, strmejše lege, pašnike in travnike v bližini domačij in gospodarskih
poslopij.
Ivan Omerzu, ki se preživlja z vodenjem družinskega podjetja, v svojem prostem
času kmetuje na osem hektarov velikem posestvu, ki je usmerjeno v gozdarstvo in
sadjarstvo.
Ob prihodu na posestvo nam že prvi vtis da vedeti, da ima lastnik spoštljiv odnos
in strokoven pristop do sadnega drevja. Travniški sadovnjak in nasad orehov,
ki se razprostirata na južni legi, popolnoma obkrožata gospodarsko poslopje in
predstavljata mehek prehod med gozdnimi in kmetijskimi zemljišči. Le streljaj
oddaljen je tudi pet let stari drugi travniški sadovnjak, ki je na vzhodni legi vzgojen
na zemljišču, ki je bilo zaraščeno in zapuščeno. Tu je lastnik ohranil vsa starejša
vitalna sadna drevesa in na praznih mestih dosadil nova visokodebelna drevesa.
Sončna, zračna, jugovzhodna lega (500 m. n. v.) z rahlim naklonom je idealna za
naravi prijazno sadjarsko pridelavo.
Ivan Omerzu, velik ljubitelj narave, gozda in sadjarstva, je že vrsto let aktiven član v
Društvu kozjanske jabke in Slovenskem strokovnem društvu lupinarjev.
Njegov skrbno obdelani in negovani travniški sadovnjak s številnimi sadnimi
vrstami, med katerimi prevladujejo redke tradicionalne sorte jabolk in hrušk, je
dokaz dobrega dosedanjega sadjarskega dela.
Mogočna sadna drevesa v sadni vrsti značilnem habitusu imajo pomembno lego v
prostoru in pomagajo vklopiti gospodarske objekte v krajino. Ne samo zavetišče za
koristne organizme, ampak tudi številne ekološke niše dajejo možnost preživetja
številnim organizmom v sadovnjaku, ki je ekstenzivno in naravi prijazno obdelan.

Carjevic 2014

Anton Kolar

ANTON KOLAR - CARJEVIČ LETA 2014
V letu 2014 je strokovna komisija ocenila 30 travniških sadovnjakov na območju
Kozjanskega regijskega parka. Največje število točk je prejel gospodar Anton Kolar iz
Lesičnega, katerega sadovnjaki se razprostirajo okoli kmetije, na območju Osojnika
in Ledinšce. Anton Kolar si je tako prislužil naziv Carjevič leta 2014.
Naselje Lesično leži ob sotočju Bistrice in Zagorskega potoka, kjer se tradicionalno
obdelana kmetijska zemljišča prepletajo z gozdom. Zaradi odprte lege proti severu
v dolini nastopajo pozni spomladanski mrazovi. Zato so lastniki že v preteklosti
sadili sadno drevje v smeri virštanjskih gričev na manjvredna kmetijska zemljišča,
strmejše lege, pašnike in travnike v bližini domačij in gospodarskih poslopij.
Anton Kolar se z družino preživlja z delom na kmetiji, ki je usmerjena v živinorejo,
vinogradništvo, sadjarstvo in gozdarstvo in kmetuje na 14,5 hektara velikem
posestvu. Domačijo obkroža manjši travniški sadovnjak, ki se razprostira na južni
legi in domačim živalim na pašniku skozi celo leto nudi zavetje. Le streljaj od
kmetije sta oddaljena starejša travniška sadovnjaka na Ledinšci in Osojniku, ki že
več kot 60 let dajeta lastniku sadje. Pri izvedeni inventarizaciji se je ugotovilo, da
je posajenih veliko različnih sadnih vrst s številnimi tradicionalnimi sortami. Zaradi
številnih tradicionalnih sort jabolk je imel Kozjanski park v njihovem sadovnjaku
vrsto let registrirana matična drevesa, potrebna za nabiranje matičnega materiala
in nadaljnje razmnoževanje.
Na zemljišču je lastnik ohranil vsa starejša vitalna sadna drevesa s številnimi dupli
in na praznih mestih dosadil nova visokodebelna drevesa. Mogočna drevesa v
vrsti značilnem habitusu imajo pomembno lego v prostoru in pomagajo vklopiti
gospodarske objekte v krajino. Številne ekološke niše dajejo možnost preživetja
številnim organizmom v sadovnjaku, ki je ekstenzivno in naravi prijazno obdelan.
Sončna, zračna, južna in jugozahodna lega z rahlim naklonom je idealna za naravi
prijazno sadjarsko pridelavo.
Anton Kolar je velik ljubitelj tradicionalnega sadjarstva, že vrsto let član Društva
kozjanske jabke in ponudnik sadja na Prazniku kozjanskega jabolka.

Carjevic 2015

Franc Kostajnšek

FRANC KOSTAJNŠEK - CARJEVIČ LETA 2015
V letu 2015 je strokovna komisija ocenila 21 travniških sadovnjakov na območju
Kozjanskega regijskega parka. Največje število točk je prejel gospodar Franc
Kostanjšek z Gradišča pri Podsredi in si tako prislužil naziv Carjevič leta 2015.
Zdaj žal že pokojni gospodar Franc Kostanjšek je na kmetiji, usmerjeni v
živinorejo, sadjarstvo in vinogradništvo, gospodaril z ženo Vido.
Ob prihodu na domačijo nas danes pozdravijo številna sadna drevesa, nekatera
stara več kot 100 let, med njimi tudi pred hišo rastoča hruška sorte Blička, ki
je po ustnem izročilu stara več kot 300 let. To dokazuje, da je imelo sadjarstvo
na kmetiji že v preteklosti zelo pomembno vlogo. Okoli kmetije se razprostira
travniški sadovnjak v velikosti pol hektara s številnimi sadnimi drevesi in okoli
30 mogočnimi orehi. Na kmetijskem zemljišču, ki ga je v preteklosti pokrival
vinograd, pa uspeva nov travniški sadovnjak s tradicionalnimi sortami jabolk.
Gospodar Franc se je že od samega začetka aktivno vključil v izvajanje projekta
Oživljanje travniških sadovnjakov v Kozjanskem parku in včlanil v nastajajoče
Društvo kozjanske jabke. Svojega bogatega sadjarskega znanja ni pridobil
samo z delom na kmetiji, ampak tudi s šolanjem na kmetijski šoli in kasnejšim
službovanjem na Kmetijski zadrugi v Bistrici ob Sotli. V Kostanjškovem
sadovnjaku so se izvajale prve oživitvene rezi sadnega drevja. Zaradi številnih
tradicionalnih sort sadja je Kozjanski park v letu 2003 v njegovem sadovnjaku
registriral matična drevesa, potrebna za nabiranje cepičev.
Pri ocenjevanju za naziv Carjeviča je veliko točk prinesel obdelan starejši
travniški sadovnjak s sajenimi novimi sadnimi drevesi, številna sadna drevesa
z dupli in mogočna sadna drevesa, ki imajo pomembno lego v prostoru in
pomagajo vklopiti objekte kmetije v krajino.
Številne ekološke niše v sadovnjaku, ki je ekstenziven in naravi prijazno
obdelan, dajejo možnost življenja številnim organizmom.

Carjevic 2016

Alojz Antolovic

ALOJZ ANTOLOVIČ - CARJEVIČ LETA 2016
V letu 2016 je strokovna komisija ocenila 23 travniških sadovnjakov na območju
Kozjanskega regijskega parka. Največje število točk je prejel gospodar Alojz
Antolovič z Gradišča na Bizeljskem in si tako prislužil naziv Carjevič leta 2016.
Na kmetiji, ki je usmerjena v sadjarstvo, vinogradništvo in živinorejo, gospodari Alojz
z ženo Slavico. Kot pove gospodar, je sadjarstvo na kmetiji tradicionalna panoga
že od leta 1950, ko so starši na nekdaj zaraščenih kmetijskih zemljiščih vzpostavili
travniški sadovnjak. Nekaj sadnih dreves so cepili na stalnem mestu, manjkajoče
sadike pa so kupili v drevesnici na Hrvaškem. Ravno zaradi tega se danes sortni
sestav tradicionalnih sort v njihovem sadovnjaku razlikuje od tistega, ki je značilen
za Kozjansko. Nekatere tradicionalne sorte jabolk je imel Kozjanski park v njihovem
sadovnjaku registrirane kot matična drevesa za potrebe ohranitve sort in njihovega
nadaljnjega razmnoževanja. Ne samo številne sadne vrste, ampak tudi sorte so v
sadovnjaku razvrščene na način, da je sveže sadje na kmetiji prisotno skozi vse leto.
Številne tržne viške so v preteklosti podarili osnovnim šolam in posameznikom.
Med drugim tudi Kozjanskemu parku, saj njihova jabolka vsakoletno krasijo
razstavo Starih sort jabolk. Gospodar Alojz je travniški sadovnjak, ki se v velikosti pol
hektara razprostira okoli domačije, v celoti ohranil, vzdrževal in propadla drevesa
zamenjal z novimi. Da je območje Gradišča na Bizeljskem odlično za sadjarske lege,
dokazuje količinsko zadosten in zdrav pridelek. V veliko pomoč pri opravljanju dela
v sadovnjaku in predelavi sadja je Alojzu žena Slavica, ki je hkrati tudi predsednica
Aktiva kmečkih žena Bizeljsko.
Pri ocenjevanju za naziv Carjeviča je veliko točk prinesel obdelan starejši travniški
sadovnjak s sajenimi novimi sadnimi drevesi, številna sadna drevesa z dupli in
mogočna sadna drevesa, ki imajo pomembno lego v prostoru in pomagajo vklopiti
objekte kmetije v krajino.
Številne ekološke niše v ekstenzivnem in naravi prijaznem sadovnjaku dajejo
možnost življenja številnim organizmom.

Carjevic 2017

Franc Stegenšek

FRANC STEGENŠEK - CARJEVIČ LETA 2017
V letu 2017 je strokovna komisija ocenila 22 travniških sadovnjakov na območju
Kozjanskega regijskega parka. Največje število točk je prejel sadovnjak Franca
Stegenška iz Dobležič, ki si je tako prislužil naziv Carjevič leta 2017.
Na kmetiji, ki je usmerjena v sadjarstvo, vinogradništvo in živinorejo, živi
Franc z ženo Zofko. Že ob poti na njegovo kmetijo nas spremljajo številna
sadna drevesa, nekatera stara več kot 100 let. Pri Stegenških je bila pridelava
sadja družinska tradicija in je desetletja predstavljala glavni vir dohodka na
kmetiji. Danes se travniški sadovnjak v velikosti več kot dva hektarja razprostira
okoli kmetije, številna posamezna sadna drevesa pa najdemo tudi na ostalih
travnikih in pašnikih. Kmetijska zemljišča ter pridelava in predelava sadja so že
skoraj dve desetletji vključeni v ekološko kontrolo.
Franc Stegenšek se je od začetka aktivno vključil v izvajanje projekta Oživljanje
travniških sadovnjakov v Kozjanskem parku in bil tudi ustanovni član Društva
kozjanske jabke. V njegovem sadovnjaku so se izvajale prve oživitvene rezi
sadnega drevja na Kozjanskem. Svojega bogatega sadjarskega znanja ni
pridobil le z delom na kmetiji, ampak tudi z udeležbo na številnih sadjarskih
tečajih v Kozjem in v okolici ter na strokovnih ekskurzijah. Vsakoletno je s svojo
bogato ponudbo jabolk in ostalih dobrot z ekološke kmetije aktivno sodeloval
na Prazniku kozjanskega jabolka.
Pri ocenjevanju za naziv Carjeviča je največ točk prinesel obdelan starejši
travniški sadovnjak, ki je vrstno zelo pester, v njem pa so prisotne tradicionalne
sorte. Številna mogočna sadna drevesa z dupli imajo pomembno lego v
prostoru in pomagajo vklopiti objekte kmetije v krajino.
Številne ekološke niše v sadovnjaku, ki je ekstenziven in naravi prijazno
obdelan, in njegovi okolici dajejo možnost življenja številnim organizmom.

Carjevic 2018

Franc Turnšek

FRANC TURNŠEK - CARJEVIČ LETA 2018
V sklopu številnih aktivnosti, ki jih izvajamo v travniških sadovnjakih na območju
Kozjanskega parka, je tudi podelitev naziva Carjevič, ki je bil leta 2018 podeljen
že deseto leto zapored. Tega leta je strokovna komisija ocenila 21 travniških
sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka. Največje število točk je
zbral sadjar Franc Turnšek iz Verač, ki si je tako prislužil naziv Carjevič leta 2018.
Franc z ženo Milko kmetuje na kmetiji, ki je velika 7 hektarjev in usmerjena
v sadjarsko, zelenjadarsko in živinorejsko pridelavo. Kar četrtina zemljišč
je namenjena travniškim sadovnjakom in sadnemu drevju. Sadovnjak se
razprostira na območju, ki ga domačini imenujejo Spodnje Malčanjsko, in je
kljub starosti sadnih dreves še vedno lepo ohranjen in v polni kondiciji. Temu
botruje dobra oskrba sadnih dreves v preteklosti. Tudi ob poti na kmetijo
in v njeni okolici so številna sadna drevesa, ki skupaj z okoliškim gozdom in
razgibanim reliefom predstavljajo mozaik tradicionalne kozjanske krajine. Na
kmetiji je bila pridelava sadja vselej družinska tradicija, ki je več desetletij
predstavljala pomemben vir dohodka. S ciljem, da se tradicija in travniški
sadovnjaki na kmetiji ohranijo, so zasadili številna nova sadna drevesa in
novemu travniškemu sadovnjaku namenili del pašnih površin.
Franc Turnšek je aktivno vključen v izvajanje aktivnosti projekta Oživljanje
travniških sadovnjakov v Kozjanskem parku. Da je s svojim delom in načinom
kmetovanja pripravljen prispevati tudi za ohranjeno naravo, biotsko
raznovrstnost in okolje, dokazuje z vključitvijo v Program razvoja podeželja,
v sklopu katerega se izvajajo Kmetijsko-okoljski ukrepi. Vsakoletno z ženo s
svojo bogato ponudbo pridelkov s kmetije aktivno sodelujeta tudi na Prazniku
kozjanskega jabolka.
Pri ocenjevanju za naziv Carjeviča je največ točk prinesel obdelan starejši
travniški sadovnjak in sadovnjak okoli domačije, ki je vrstno zelo pester in so
v njem prisotne številne tradicionalne sorte. Mogočna sadna drevesa z dupli
imajo pomembno lego v prostoru in pomagajo vklopiti objekte kmetije v
krajino.
Številne ekološke niše v okolici in sadovnjaku, ki je naravi prijazno obdelan,
dajejo možnost življenja številnim organizmom.

