PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA 2019
ORGANIZATOR: KOZJANSKI PARK

PROJEKTNI PARTNERJI
 Športno društvo, Podsreda
 Krajevna skupnost, Podsreda
 Gasilsko društvo, Podsreda
 Kolesarska sekcija Orans, Bistrica ob Sotli
 Turistično društvo, Podsreda
 Kulturno društvo, Podsreda
 Gobarsko društvo Kozjansko-Kozje
 Pohodniško društvo Podčetrtek
 Društvo za ohranjanje starih običajev, Polje ob Sotli
 Gostinska ponudba; Gostilna Virštanj, Banovina
 Moderiranje prireditve; Zdenka Ivačič Tomaž Pančur

KRAJ IN ČAS IZVEDBE: Podsreda, 20. september - 20. oktober 2019

Letošnjo jesen smo se v Kozjanskem parku s prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka že 20. poklonili
visokodebelnim travniškim sadovnjakom. Prireditev je iz skromnih začetkov prerasla v eno največjih in
najodmevnejših tovrstnih prireditev v Sloveniji, pa tudi širše. 20. Praznik kozjanskega jabolka je simbolično
potekal od 20. septembra do 20. oktobra.
Prireditev je vsebinsko vpeta v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju, ob
upoštevanju načel varstva narave. Praznik kozjanskega jabolka pomembno vpliva na prepoznavnost
Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«. Odlična parkovna praksa nege
visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je »več kot zgolj sadež«, ohranjeni
krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju.
Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno med
najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic kot so
vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper in ravno zaradi njih so ti
habitati vključeni v območje Natura 2000 po »Ptičji direktivi«. Jabolko iz visokodebelnih travniških
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sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in
zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije
domačinov z zavarovanim območjem.
S prireditvijo želimo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu naravnih
vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični razpoznavni krajinski
element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.
Praznik kozjanskega jabolka je prireditev domačinov in mojstrskih umetniško obrtniških delavnic iz drugih
območij v državi. Prireditev ima etnološki in okoljski značaj. Okoljsko osveščene – ekološke – kmetije
ponujajo stare sorte jabolk, zdrave kmetijske pridelke pridelane na sonaravni način in izvirno ter domiselno
predelano sadje v ozimnico. Obrtniške delavnice pa ponujajo vrhunske izdelke tradicionalne ljudske obrti.
Na prireditvi se predstavljajo društva in različne strokovne službe, ki delujejo v kozjanskem prostoru ali z
njim upravljajo, ter množica glasbenih skupin, ki s kulturnim programom prispevajo k prijetnemu vzdušju na
prireditvi.
Kozjansko jabolko nas s svojim simbolnim pomenom, kot sadež in kot tržno blago povezuje v okolju prijazno
celoto.
Sejemsko dogajanje je v soboto, 12. oktobra ob 10. uri odprl minister za okolje in prostor gospod Simon
Zajc.
Slavnostni govorniki so bili:
Mojca Kunst, direktorica Kozjanskega parka
Milenca Krajnc, županja občine Kozje
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Simon Zajc, minister za okolje in prostor in
Pavle Hevka, predsednik turistične zveze Slovenije.
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DOGODKI OB 20. PRAZNIKU
PETEK, 20. september ob 12. uri, Čerčkova domačija, Gradišče pri Podsredi
POBIRANJE JABOLK V KOLEKCIJSKEM SADOVNJAKU KOZJANSKEGA PARKA,
Učenci iz sedmih osnovnih šol znotraj zavarovanega območja Kozjanskega parka so se nam pridružili pri
pobiranju jabolk v našem kolekcijskem sadovnjaku na Čerčkovi domačiji. Prisotni so bili učenci iz OŠ Bistrica
ob Sotli, Podčetrtek, Kozje, Lesično, Koprivnica, Pišece in Bizeljsko in vrtec Kozje. Prisotnih je bilo 94 otrok.
Poleg pobiranja jabolk so otroci sodelovali v jabolčnem labirintu, poslušali pravljice o jabolkih in se
sprehodili po sadovnjaku Kozjanskega parka.
V kolekcijskem sadovnjaku imamo posajenih več kot 100 sort avtohtonih in tradicionalnih sort jablan ter več
kot 60 avtohtonih in tradicionalnih sort hrušk.

SOBOTA, 21. september od 8. do 12. ure
TRADICIONALNI POHOD PO EMINI ROMARSKI POTI
Tradicionalni pohod po Emini romarski poti je letos potekal od Lesičnega, Planine pri Sevnici, Zagorja in
nazaj v Lesično. Pohoda se je udeležilo 10 pohodnikov
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PONEDELJEK, 23. september
ZLATO JABOLKO - projektni dan z Gimnazijo Celje center,
Dijaki vseh drugih letnikov so se seznanili z naravo zavarovanega območja in nalogami upravljavca. V
projektu je sodelovalo kar 135 dijakov.

PETEK, 27. september ob 10. uri
PRIŽIG KOPE
V okviru dogodkov Praznika kozjanskega jabolka smo na Čerčkovi domačiji, Gradišče 22, prižgali kopo.
Slavnostno so jo prižgali županja občine Kozje, Milenca Kranjc, Marija Imperl, generalna sekretarka Društva
oglarjev Slovenije, Jože Prah, predsednik Društva oglarjev Slovenije in direktorica Kozjanskega parka Mojca
Kunst.
Prižig kope sta s harmoniko popestrila učenca OŠ Kozje.
Glavni oglar je bil Franc Kostanjšek, ki je tri dni skrbel, da je kopa pravilno gorela. Prižiga kope se je udeležilo
30 obiskovalcev.

4

PETEK, 4. oktober ob 18. uri, Slovensko-bavarska hiša v Podsredi
ODPRTJE RAZSTAV: STARE SORTE JABOLK in KOZJANSKE PTICE
Razstava starih sort jabolk je v programu Kozjanskega jabolka tradicionalna in tudi letos sta jo avtorja
razstave Adrijan Černelč in Vesna Zakonjšek pričela pripravljati že v poletnih mesecih. Število sort nam priča
o bogati biotski raznovrstnosti, kar pa je velika prednost in bogastvo manj razvitih regij. Pri nekaterih sortah
jabolk se pojavljajo sinonimi katere smo ob pravem imenu tudi zapisali. Na razstavi so prisotne jesenske in
zimske sorte. Med njimi so carjevič, rdeči ovčji nos, zlata parmena, krivopecelj, renete … Na razstavi je bilo
41 različnih sort jabolk iz visokodebelnih travniških sadovnjakov.
Razstavo starih sort jabolk je letos spremljalala razstava fotografij Kozjanske ptice, avtorja Dušana
Klenovška. Fotografska razstava “KOZJANSKE PTICE” simbolično predstavlja 20 različnih ptic našega
zavarovanega območja. Njihovo oglašanje lahko obiskovalci poslušajo na zvočni tabli, ob tej priložnosti smo
izdali in predstavili tudi koledar za leto 2020 – Kozjanske ptice. Odprtja razstav se je udeležilo 40
obiskovalcev.

NEDELJA, 6. oktober od 9. do 16. ure
POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH
V nedeljo, 6 oktobra smo se podali na 11. tradicionalni pohod po kozjanskih sadovnjakih. Pohod je
Kozjanski park organiziral skupaj s Planinskim društvom Atomske toplice Podčetrtek.
Pohod smo pričeli v Polju ob Sotli od koder nas je pot vodila čez Brezovec, Lastnič in Gradišče nazaj v
Podsredo. Ob poti smo se ustavili pri koči Gobarskega društva Kozjansko-Kozje, kjer nam je Marta Kunst,
predsednica društva, predstavila delovanje društva. Na Čerčkovi domačiji smo si ogledali kolekcijski
sadovnjak Kozjanskega parka. Ves čas pohoda nas je spremljalo sonce in čudoviti razgledi. Pohoda se je
udeležilo 50 pohodnikov.
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TOREK, 8. oktober od 8. do 12. ure, grad Podsreda
HIŠA V PARKU
Delavnico smo izvedli z učenci OŠ Bistrica ob Sotli v sodelovanju z METRO SR, Zavodom za prostor savinjske
regije. 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.

TOREK, 8. oktober ob 11. uri
Odprtje GRAJSKE POTI v okviru projekta LIFE NATURAVIVA
Interaktivna grajska učna pot o biodiverziteti leži v osrčju Kozjanskega parka in poteka od srednjeveškega
trga Podsreda mimo Levstikovega mlina na reki Bistrici ter nato skozi gozd do gradu Podsreda. Pot ima 14
točk in je označena s smernimi in dvojezičnimi slo-ang informacijskimi tablami ter številni animacijskimi
elementi, kjer si lahko obiskovalci preberejo več o izjemni biotski pestrosti in kulturni dediščini ob poti ter
se preizkusijo o svojem znanju.
S potjo poskušamo nagovoriti obiskovalce, da se na grad podajo peš in si ob tem pridobijo nova znanja o
bogati biotski pestrosti okolice.
Odprtja Grajske poti so se udeležili člani društva Šola zdravja Brežice in Pevsko društvo upokojencev iz Celja,
ki so nam s pesmijo popestrili zaključek pohoda na gradu Podsreda. Odprtja grajske poti se je udeležilo 110
pohodnikov.
Grajska pot Podsreda je nastala v okviru projekta »Biodiverziteta – umetnost življenja« z akronimom LIFE
Naturaviva (LIFE 16 GIE/SI/000711), v katerem Kozjanski park sodeluje kot partner.
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SREDA, 9. oktober ob 16. uri, grad Podsreda
Z IGRO DO DEDIŠČINE
V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje smo izvedli Hermanovo ustvarjalnico »Ribe v akvariju?«
Po ustvarjalnici so si otroci ogledali razstavo“HERMAN LISJAK VÓDI PO VÔDI”. Obiskal nas je tudi Herman
Lisjak.
Dogodek je potekal v okviru 20. Praznika kozjanskega jabolka in programa muzejev in galerij »Z igro do
dediščine«.
Dogodka se je udeležilo 37 obiskovalcev, od tega 21 otrok.

ČETRTEK, 10. oktober ob 19. uri, Dom krajanov v Podsredi
7. AŠKERČEV VEČER V PODSREDI
je bil posvečen pesniku Tonetu Pavčku. Pesnikovo življenje in delo je predstavila literarna sekcija Kulturnega
društva Podsreda z gosti: vrtec Kozje, Dramska skupina OŠ Bistrica ob Sotli, kantavtor Andrej Černelč, tim
Špela in Janko Avsenak. Gospoda Pavčka smo večkrat srečali na Prazniku kozjanskega jabolka. Aškerčevega
večera, ki se je odvijal v Domu krajanov v Podsredi, se je udeležilo 70 obiskovalcev. Za pogostitev
obiskovalcev ob koncu dogodka je poskrbelo Kulturno društvo Podsreda in Kozjanski park.
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SOBOTA in NEDELJA, 12. in 13. oktober 2019
V družabno-sejemskem delu, ki je potekal v soboto med 10. in 24. uro ter v nedeljo med 10. in 17. uro so se
s svojimi projekti in proizvodi predstavili:






kmetije ter ostali ponudniki
domače in umetnostne obrti ter predstavitve
šole in vrtci
društva
partnerske institucije

Na 155 stojnicah se je predstavilo 184 ponudnikov. Iz zavarovanega območja Kozjanskega parka in
biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje se je predstavljajo kar 110 ponudnikov vključno z osnovnimi
šolami in vrtci.
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PREDSTAVITEV PREDELAVE SADJA
Ob Slovensko-bavarski hiši je bila predstavljena predelava sadja na mobilni predelovalnici soka, ki smo jo
pridobili preko projekta IPA v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2008–2013.
RAZSTAVA GOB
Razstavo gob so pripravili člani Gobarskega društva Kozjansko-Kozje. Na ogled je bila ves čas sejemskega
dogajanja tako v soboto kot tudi v nedeljo. Člani društva so zagotavljali tudi strokovno vodstvo po razstavi.
Obiskovalce pa so postregli tudi z gobovo juho.

NOGOMETNI TURNIR VETERANOV in MLADINSKI TURNIR U18
že petnajsto leto zapored je v okviru prireditve Praznik kozjanskega jabolka potekal nogometni turnir
veteranov za prehodni pokal Kozjanskega parka, ki ga je organiziralo Športno društvo Podsreda. Turnirja so
se udeležile 4 ekipe in sicer iz Bistrice ob Sotli, Virštanja, Podsrede in Senovega. Prehodni pokal je osvojila
ekipa iz Virštanja.
PROGRAM ZA OTROKE
V soboto in nedeljo so potekale otroške delavnice, ki smo jih izvajali v sklopu projekta Life Naturaviva.
Otroci so izdelovali magnetke iz lesa v obliki jabolk, netopirje in ptice iz pene ter barvali metulje. Izdelali so
si tudi lojno pogačo iz naravnih materialov za hranjenje ptic pozimi. Pri animaciji otrok pa so sodelovali še
knjižnica Šmarje pri Jelšah/Muzej baroka in Mladinski društvo Bistrica ob Sotli.
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NAJDALJŠI OLUP IZ JABOLKA
Med tekmovalci je bil večkratni zmagovalec Martin Magdalenc, ki je seveda ponovno zasedel prvo mesto.
Njegov olup je meril 437 cm (Martin je v letu 2018 nalupil rekordno dolg olup, ki je meril kar 730 cm), drugo
mesto je zasedel Matija Recko s 363 cm dolgim olupom, tretje mesto pa si je prilupila Olga Simončič s 328
cm dolgim olupom. V tekmovanju se je preizkusilo okoli 30 tekmovalcev.

KULTURNI PROGRAM JE POTEKAL VES ČAS SEJEMSKEGA DOGAJANJA
V programu je sodelovalo 23 skupin, kar pomeni 240 nastopajočih, ki so nam v dveh dneh predstavili del
ustvarjanja z zavarovanega območja Kozjanskega parka, skupine pa so prihajale tudi z roba parka in
sosednje Hrvaške.
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REKREACIJSKI TEK NA GRAD PODSREDA
Že trinajsto leto zapored je Športno društvo Podsreda organiziralo rekreacijski tek na grad Podsreda z
naslovom »S tekom kozjanskega jabolka v Podsredi do bolj zdravega življenja«. 30 tekačev je uspešno
premagalo pot. Najhitrejši je bil Matevž Konšič.

DRUŽABNO KOLESARJENJE – Z JABKO NA KOLO
V sodelovanju s Kolesarsko sekcijo Orans, Bistrica ob Sotli smo že sedmič organizirali družabno
kolesarjenje»Z JABKO NA KOLO«. Kolesarjenja se je udeležilo 29 kolesarjev, ki so prihajali iz celotne
Slovenije.

CARJEVIČ LETA 2019 – FRANC LUPŠINA
Podelitev naziva Carjevič smo izvedli že enajsto leto zapored. Naziv Carjevič si lahko prisluži lastnik
sadovnjaka, ki v tekočem letu za sadovnjak najlepše poskrbi.
V letu 2019 smo ocenjevali 19 lastnikov travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka.
Največje število točk je zbral sadjar Franc Lupšina iz Hrastja ob Bistrici, ki si je tako prislužil naziv Carjevič
leta 2019.
Travniške sadovnjake smo ocenjevali po naslednjih kriterijih:
1. sadovnjak se nahaja na zavarovanem območju Kozjanskega parka
(v parku 5 točk, v širitvenem območju 3 točke, “na Kozjanskem” 1 točka)
2. sodelovanje v projektu Oživljanja travniških sadovnjakov
(redno 5, občasno 3, le enkrat 1 točka)
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3. redna oskrba sadnega drevja (izvedena rez v obdobju 5. let, pomlajevanje...)
(redno 5, občasno 3, le enkrat 1 točka)
4. ohranjanje starih dreves z dupli
(več kot 5 dreves 5 točk, 2-5 dreves 3 točke, 1 drevo 1 točka)
5. prisotna starejša sadna drevesa od 100 let (da/ne) in koliko
(več kot 5 dreves 5 točk, 2-5 dreves 3 točke, 1 drevo 1 točka)
6. najmanj 1X letna košnja ali paša živali na travniku pod sadnimi drevesi
(obdelava 5 točk, neobdelano 0 točk)
7. dosajevanje sadnih dreves
(več kot 10 5 točk, 2-9 3 točke, vsaj eno 1 točka)
8. v travniškem sadovnjaku prisotnih starih sort jabolk
(do 5 1točka, 5-10 dreves 3 točke, 10 < 5 točk)
9. v sadovjaku prisotne ostale sadne drevesne vrste
(vsaj 4 vrste 5 točk, 2-3 vrste 3 točke, 1 vrsta 1 točka)
10. ali je sadovnjak ob domačiji in pomaga potopiti- vklopiti objekte v krajino?
(pomaga vklopiti 5 točk, ne vklopi 0 točk)
11. ali obstaja sadni drevored (vsaj 5 dreves)
(obstaja 5 točk, ne obstaja 0 točk)
12. posamezno (mogočno!) sadno drevo, ki ima pomembno lego v prostoru domačije
(5 točk, 3 točke, 1 točka)
13. prodaja ali predelava sadja na domu
(4 produkti in več 5 točk, 3 produkti 3 točke, 1 do 2 produkta 1 točka, nič produktov 0 točk)

Franc z družino kmetuje na kmetiji, ki je velika 15 hektarjev in usmerjena v sadjarsko, vinogradniško in
živinorejsko pridelavo. Po domače pri Požegovih, kmetujejo že več generacij. Gre za tradicionalno kmetijo
na Kozjanskem, kjer sadovnjak in sadna drevesa v veliki meri obkrožajo kmetijo, posajeni pa so tudi v Gurce
in na Ujčekovem bregu. Na kmetiji rastejo številna mogočnejša sadna drevesa, med katerimi prevladujejo
hruške, ki nam govorijo, da je ekstenzivna pridelava sadja na kmetiji že tradicija. Pred pol stoletja je
predstavljala glavni vir dohodka na kmetiji. Številna sadna drevesa so na kmetiji posadili po drugi svetovni
vojni, vendar so jih zaradi propadanja nadomeščali s sajenjem novih. Nazadnje v letošnjem letu, kjer so na
lokaciji, kjer je bil posajen vinograd posadili nov travniški sadovnjak
Tudi ob poti na kmetijo in v njeni okolici so številna sadna drevesa, ki skupaj razgibanim reliefom
predstavljajo mozaik tradicionalne kozjanske krajine.
Franc Lupšina je v naravo, sadna drevesa in sadje zaljubljen že iz otroštva. Ljubezen sta mu vzbudila stari
oče in oče, katerima je pogostokrat pomagal pri sadjarskih opravilih. Tako med drugim na kmetiji rastejo
sadna drevesa, ki si jih je sam vzgojil. Aktivno se je vključil tudi v izvajanje aktivnosti projekta Oživljanje
travniških sadovnjakov v Kozjanskem parku. S svojim delom in načinom kmetovanja prispeva k ohranjanju

12

narave, biotsko raznovrstnost in okolja. Je gospodar, ki zna s posebnim čutom opazovati naravo in vse okoli
nje. V dokaz so mu številne najdbe, med njimi okamnine in fosili, ki jih je odkril v naravi.
Pri ocenjevanju za naziv Carjeviča, je imel veliko vlogo tudi starejši travniški sadovnjak okoli domačije, ki je
vrstno zelo pester in so v njem prisotne številne tradicionalne sorte. Številna sadna drevesa z dupli in
gnezdilnicami imajo pomembno lego v prostoru in pomagajo vklopiti objekte kmetije v krajino.
Ekološke niše v okolici in sadovnjaku, ki je naravi prijazno obdelan, dajejo možnost življenja številnim
organizmom.
Podelitev naziva Carjevič leta 2019 - Francu Lupšina je priznanje, ki ga podeljujemo za skrbno delo, trud in
tudi vzpodbudo za nadaljnje vzdrževanje visokodebelnih sadnih dreves na kmetiji.
Carjeviča smo ustoličili na sadjarskem tronu, ki stoji pred upravo Kozjanskega parka. Sadjarski tron je izdelal
domačin, vsestranski umetnik, Franci Černelč.

ŠTRUDLMOJSTR/CA LETA 2019
Tudi v letu 2019 smo pripravili tekmovanje v peki jabolčnega »štrudla«, ki smo ga izvedli že enajstič
zapovrstjo. V tekmovanju za najboljši štrudl sta zmagala Gregor Ivačič in Martin Kos Strašek.
Komisija za ocenjevanje »štrudla« v sestavi:
- Nataša Ferlinc Krašovic, Kozjanski park
- Dušan Andrej Kocman, častni občan občine Kozje
- Jasmina Resnik, pekarna Resnik
- Simon Zajc, minister za okolje in prostor
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
je imela zelo težko nalogo, saj so vsi tekmovalci spekli odličen štrudl. Komisija je ocenjevala:
zunanji videz: max 9 točk; videz sredice: max 15 točk; okus testa in polnila: max 15 točk; oblika: max 6 točk
in dekoracija: max 3 točke
Največje število točk sta prejela Gregor Ivačič in Martin Kos Strašek in si tako prislužila naziv »Štrudlmojstra
leta 2019«. V tekmovanju za naziv »Štrudlmojstr-ca« je tekmovalo 10 ekip.
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BLAGOVNA ZNAMKA SOŽITJE-KOZJANSKI PARK
Kolektivna blagovna znamka Sožitje-Kozjanski park je namenjena promociji pridelkov, izdelkov in storitev, ki
so v duhu trajnostne sonaravne pridelave in predelave, ki ohranja okolje in naravo. Proizvodi morajo biti
pridelani in predelani na naravi in ljudem prijazen način ter s čim manjšim vplivom na okolje in naravo.
Med nastajanjem, rabo ali po vsebini proizvodi ne smejo biti v nasprotju s poslanstvom zavarovanega
območja.
Blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park lahko pridobijo kmetje, obrtniki in organizacije, ki delujejo na
zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje.
Do sedaj je pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park pridobilo 22 ponudnikov pridelkov
in izdelkov.
Na Prazniku kozjanskega jabolka je svoje pridelke in izdelke prodajalo 18 dobitnikov blagovne znamke
Sožitje-Kozjanski park.
V letu 2019 so dobili pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke:
KMETIJA OMERZU
Kmetija Omerzu leži znotraj zavarovanega območja Kozjanskega parka. Skrb za naravo in zdravje ljudi jim je
prvotnega pomena zato so pridobili ekološki certifikat. Ukvarjajo se s pridelavo in predelavo orehov, starih
sort jabolk, sivke ter s čebelarstvom.
Obiska na kmetiji so vedno veseli, prijazno vas bodo sprejeli, vam predstavili kmetijo in vas postregli.
OŠ KOPRIVNICA
Osnovna šola Koprivnica je majhna podeželska šola na obrobju Kozjanskega parka. Kljub svoji majhnosti s
pridom izkorišča svoj podeželski status in izvaja dejavnosti v duhu trajnostnega razvoja ter odgovornem
odnosu do okolja, narave in ljudi.
ŠMALČIČ SANDI
Na čebelarski kmetiji se že tretja generacija aktivno ukvarja z rejo čebel. Zavzeto se trudijo, da znanje
prenašajo na naslednike. Pridelke katere njihove čebele nabirajo izključno na območju Kozjanskega parka
prodajajo pod blagovno znamko Klet Trebče. Od danes pa bodo med prodajali pod blagovno znamko
Sožitje-Kozjanski park.
POLONA ŠERGON
Polonine blazinice so različnih oblik in velikosti, vsem pa je skupno, da v svojih trebuščkih skrivajo, česar
pravzaprav ni mogoče skriti – dišeča, na domačem vrtu nabrana in posušena zelišča, ki bodisi pomirjajo in
sproščajo bodisi lajšajo prehlade in pomagajo premagovati kašelj, pri najmlajših pa so še najbolj priljubljene
kot preproste ninice, s pomočjo katerih lažje utonejo v spanec.
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NEDELJA, 20. oktober ob 15. uri
ZASADITEV DREVOREDA JABLAN na poti proti Čerčkovi domačiji
V nedeljo, 20. oktobra se je odvil še zadnji dogodek v okviru 20. Praznika kozjanskega jabolka in sicer
zasaditev drevoreda jablan na poti iz Podsrede proti Gradišču. Simbolično smo zasadili 20 jablan.
Jablane je zasadilo 11 otrok iz trga Podsrede. Vsak otrok je torej boter eni od jablan s ciljem, da bodo skupaj
s Kozjanski parkom skrbeli za njihovo rast in v jesenskem času obirali njihove plodove.

Praznika Kozjanskega jabolka se je udeležilo okoli 20.000 obiskovalcev, ki so odhajali iz Podsrede s proizvodi
iz stojnic in upamo, zaznamovani tudi s programom, ki so ga ujeli ob sprehajanju po trgu.
Veseli smo, da pri organizaciji prireditve nismo sami, ampak z nami sodelujejo: Krajevna skupnost Podsreda,
Kulturno društvo Podsreda, Športno društvo Podsreda, Gobarsko društvo Kozjansko-Kozje, Planinsko
društvo Podčetrtek, Kolesarska sekcija Orans, Društvo za ohranjanje starih običajev Polje ob Sotli… Vsako
leto nas je več in to je garancija, da prireditev na kozjanskem ne bo zamrla, kar pa je še pomembneje,
ohranili bomo visokodebelne travniške sadovnjake.
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20. Praznik kozjanskega jabolka smo obogatili tudi s pestro dodatno ponudbo kot je izposoja električnih
koles, možnost fotografiranje s pomočjo okvirja ali fotoboxa, ki je obiskovalcem brezplačno natisnil
fotografije z zanimivimi »jabolčnimi« ozadji. V soboto, 12. oktobra je skozi cel dan preko mobilnega studia
iz trga Podsrede v živo potekal program Radia Štajerski val.
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SPONZORJI in DONATORJI 2019

SPONZOR, DONATOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
10
41
42

GH HOLDING D.D., LJUBLJANA – ZLATI SPONZOR
OBČINA KRŠKO – SREBRNI SPONZOR
ADRIATIC SLOVENICA – SREBRNI SPONZOR
GOSTIŠČE BANOVINA
POINT BIRO D.O.O.
OBČINA PODČETRTEK
GRADBENA MEHANIZACIJA, KARL KUNEJ S.P.
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO
TELEKOM SLOVENIJE
KTI D.O.O., ROGAŠKA SLATINA
PETER KUŽNER s.p.
TERMO SHOP D.O.O., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI
PEKARNA RESNIK, KOZJE
ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA, ALEKSANDRA FABJAN
DELES, DEJAN BOŽIČNIK S.P.
TURIZEM PODČETRTEK
TERMOGLAS D.O.O., BOŠTANJ
ZIP-POOBLAŠČENI PRODAJALEC TELEKOMA SLOVENIJE
MIBO, MILAT BOŠTJAN S.P., BUČE
TAJFUN PLANINA
OKO MEDIA, D.O.O., IMENO
ELMONT D.O.O., KRŠKO
OBČINA DOBJE
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV BISTRICA OB SOTLI
TERME OLIMIA
FRIZERSKI STUDIO KATJA, SEDLARJEVO
KOSTANJŠEK MARKO
DARILNA EMBALAŽA KUNEJ, PODSREDA
THERMANA LAŠKO
KMETIJSKA ZADRUGA, ŠMARJE PRI JELŠAH
TESI D.O.O., BIZELJSKO
OKP ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
PAPIRNICA POLONCA, POLJČANE
GEAART D.O.O.
JAGROS D.O.O., PODPLAT
TRGOVINA POLJE, BUČE
KOZMETIKA AFRODITA, ROGAŠKA SLATINA
AGRAD D.O.O.
ČOKOLADNICA OLIMJE, SYNCERUS D.O.O.
SLOVENSKE ŽELEZNICE
DS SMITH
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