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V Kozjanskem parku imamo že vse od leta 2002 zaščiteno blagovno znamko Sožitje-Kozjanski
park. Sprva je bila blagovna znamka zaščitena kot individualna, kar pomeni, da jo je lahko
uporabljal samo Javni zavod Kozjanski park. V letu 2013 smo se odločili, da blagovno znamko
zaščitimo kot kolektivno in jo torej lahko uporabljajo vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika
o kolektivni blagovni in storitveni znamki Sožitje – Kozjanski park.
Kolektivna blagovna znamka 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 že 25
ponudnikov pridelkov, izdelkov in storitev. Ponudnikom pravico do uporabe blagovne znamke
Sožitje – Kozjanski park vsako leto podelimo na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka.

Vabimo vse, ki bi želeli pridobiti blagovno znamko Sožitje – Kozjanski park, da nas pokličete na
telefon: 03/800-71-00 ali pišete na kozjanski-park@kp.gov.si.

BLAGOVNA ZNAMKA SOŽITJE – KOZJANSKI PARK

EKOLOŠKA KMETIJA
ŠMALČIČ

EKOLOŠKA KMETIJA
ŠMALČIČ
Izletniški turizem
Nevenka in Martin Šmalčič
Podsreda 47
3257 Podsreda
e-pošta: ekoturizem@gmail.com
spletna stran: www.eko-kmetija.tk
telefon: +386 (0)41 990 922
+386 (0)41 220 339
Kmetija se nahaja na obrobju Kozjanskega med Bistrico ob Sotli
in Podsredo, v kraju Trebče. Na idiličnem hribčku, od koder se
odpira čudovit pogled na podsredški grad, Svete gore nad Bistrico
ob Sotli, na lep del hrvaškega Zagorja in množico okoliških gričev,
boste našli kmetijo, kjer na približno 4 hektarih zemlje pridelujejo
zelenjavo, sadje, zdravilna in začimbna zelišča, negujejo in
varujejo pa tudi užitne divje rastline. Ekološko kmetujejo že 20
let, zadnja leta pa vedno bolj uvajajo permakulturo. Obdelujejo
tudi nekaj trsov vinske trte.
Možen je ogled kmetije z degustacijo, organizirajo tudi delavnice
s svetovanjem o pripravi zdrave hrane, pretežno rastlinskega
izvora, največ iz divjih rastlin.
Ponujajo: več vrst 100 % naravnih sadnih sokov (jabolčni,
grozdni, aronija), marmelade brez sladkorja iz različnih vrst
sadja, domač jabolčni kis, več vrst posušenih zelišč za čaje ali
začimbe, posušeno sadje in gobe (jurčki), več vrst domačih
testenin, pecivo iz pirine in pšenične moke, naravne kompote in
zelenjavo v jabolčnem kisu, več vrst medu, več vrst pesta (listje
in koreninice čemaža, čili, drobnjak).
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MARKO KOSTAJNŠEK

REZBARSTVO
MARKO KOSTAJNŠEK
Sedlarjevo 11
3255 Buče
e-pošta: rezbarstvo.mk@gmail.com
telefon: +386 (0)41 577 092

Marko Kostajnšek je svojo umetniško žilico preizkusil v
rezbarstvu in kmalu po začetku prejel certifikat domače in
umetnostne obrti z vrhunsko oceno. Pri svojem delu si ne
prizadeva le za lepo ovalno obliko izdelka, zanj je pomembna
tudi barva lesa iz pestre palete naših gozdov in sadovnjakov. Ker
je tako lepo pisan in žameten, najraje oblikuje orehov les. Poleg
rezbarjenja kipov izdeluje kose pohištva po naročilu in manjše
izdelke iz lesa, kot so skodelice, pručke in podobno, ter obnavlja
staro pohištvo.
Kostajnškovo vodilo je, da se je treba za vsak izdelek potruditi,
če želimo biti zadovoljni s svojim delom. Ne dela serijsko, vsak
njegov izdelek je unikat.

EKOLOŠKA KMETIJA
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EKOLOŠKA KMETIJA
KRIVEC
Poklek pri Podsredi 30
3257 Podsreda
e-pošta: krivecjurij@gmail.com
telefon: +386 (0)31 511 861
+386 (0)41 369 473

Kmetija z dolgoletno tradicijo naravi prijaznega kmetovanja, kjer
se polja, travniki in sadovnjaki razprostirajo na sončnih gričih v
osrčju Kozjanskega, obdani z gozdovi daleč od cest, industrije
in mestnega vrveža, na zaščitenem območju Kozjanskega parka.
Geografska lega in strategija širšega okolja pogojujeta usmerjenost
kmetije v kulturo pridelkov brez uporabe pesticidov in umetnih
gnojil. Imajo jasno vizijo, ki povezuje tradicijo slovenskega kmeta
z vrednotami kot so zdrava ekološko pridelana hrana, skrb za
ohranjanje naravne pestrosti in neokrnjeno naravo. Od leta 2003
so vključeni v sistem ekološke kontrole, saj se zavedajo pomena
zdrave prehrane, zato jim ni pomembna kvantiteta, ampak
kvaliteta pridelkov.
Na kmetiji ste vedno dobrodošli in z veseljem vas bodo sprejeli
in vam bodo ponudili naslednje izdelke: ajdovo, pšenično in
pirino moko, več vrst suhega peciva, jušne rezance ter pšenične
in pirine mlince. Na voljo je tudi jabolčni sok in kis.

GRAVIART
TANJA VALENČAK S.P.

GRAVIART

TANJA VALENČAK S.P.
Kozje 183
3260 Kozje
e-pošta: graviart@gmail.com
spletna stran: www.graviart.si
telefon: +386 (0)41 292 376
+386 (0)41 697 372
+386 (0)3 8090 531

Tanja in Franci Valenčak se ukvarjata z ročnim graviranjem na
steklo. Ponudbo sestavljajo globoko brušene, vrhunsko izdelane
slike po vaših željah na vse vrste stekla, predvsem kristalno in
kristalin steklo.
Izdelajo vam steklene izdelke z raznimi motivi za vse priložnosti.
Ročno gravirajo portrete, poročne, lovske in ribiške motive,
hobije, objekte, pokrajine ... Po predložitvi fotografije nudijo
svetovanje glede izbire motiva in po najboljših močeh izpolnijo
vse vaše želje.
V ponudbi si lahko izberete že gravirane unikate, ki so takoj
dobavljivi. Graviranje krajšega posvetila je brezplačno.
Vse izdelke lahko prejmete tudi po pošti.
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EKOLOŠKA KMETIJA
KUKOVIČIČEV MLIN
Podsreda 3a
3257 Podsreda
e-pošta: maja.kukovicic@gmail.com
spletna stran: www.mlin-kukovicic.si
telefon: +386 (0)31 288 170

Oglejte si enega redkih delujočih mlinov na vodo v Sloveniji, ki
bogato družinsko tradicijo uspešno povezuje s sodobnimi načini
pridelave. Na ekološki kmetiji Kukovičič vam nudijo vodene
oglede za skupine, šole, družine in društva, organizacijo eko
delavnic in degustacije domačih izdelkov.
Preživite dan drugače. V naravi in miru ob žuborenju vode ter
delujočemu mlinu, kjer vas popeljejo v čas vaših babic.
Na kmetiji pridelke in izdelke pridelujejo in izdelujejo na naravi
prijazen način za katere imajo ekološki certifikat. Po predhodni
najavi si lahko ogledate delovanje starega mlina na kamne, ki ga
poganja voda, ter prisluhnete gospodarju, ki predstavi pot od
zrna do kruha.
V njihovi ponudbi boste našli: kruh in pecivo, žita, moke in
testenine (tudi brez jajc), piškote (polnozrnati: pirini, koruzni,
ajdovi - tudi brez glutena), sokove in sirupe (aronija, jabolka,
hruška, bezeg, meta), vložene pridelke (kumare, paprika, fižol,
pesa), namaze (čemaž, bazilika, ajvar….), čaje in zelišča ter sveže
sadje in zelenjavo.
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EKOLOŠKA KMETIJA
ZAKOŠEK
Lesično 69c
3261 Lesično
e-pošta: ekmetija.zakosek@gmail.com
spletna stran: www.ekozakosek.si
telefon: +386 (0)41 513 794
+386 (0)3 580 51 75
Kmetija leži sredi neokrnjene narave Kozjanskega. Po principih
zdrave pridelave hrane delujejo že od leta 1993, ko so se med
prvimi v Sloveniji vključili v redno kontrolo ekološkega
kmetovanja in ekološko združenje Vigred.
Od ustanovitve so tudi člani združenja Deteljica (združenje
ekoloških pridelovalcev in predelovalcev za Celjsko regijo). Ker
kmetija ni velika, obsega 3,3 ha, večino pridelkov tudi predelajo v
končne izdelke. Prodajajo jih na domu po predhodnem naročilu
in ob sobotah na ekološki tržnici v Celju, ob večjem naročilu, pa
vam izdelke dostavijo tudi na dom.
Pridelki in izdelki imajo ekološki certifikat, ki potrjuje, da so
pridelki in živila pridelani in predelani na naravi prijazen način.
Trudijo se, da bi bila ponudba čim bolj pestra: različna zelenjava,
žita in moke, sadje, razni sokovi in marmelade, likerji, suho sadje,
različni čaji, pekovski izdelki, različni vloženi pridelki in še kaj.
Posebnost kmetije so izdelki iz drnulj (dren), ki so specifični za
Kozjansko (drnuljeva marmelada, liker, keksi, čaj) ter izdelki iz
sladkega pelina.
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EKOLOŠKA KMETIJA
CESAR
Ravno 3
3224 Dobje pri Planini
e-pošta: cesardanica@gmail.com
telefon: +386 (0)3 579 63 83
+386 (0)41 267 430

Ekološka kmetija Cesar leži na 505 metrih nadmorske višine, v
občini Dobje. Je manjša kmetija s 6 hektari obdelovalnih površin
na katerih pridelujejo razna žita, ki jih nato zmeljejo v moko in
porabijo za domači kruh, testenine in pecivo. Ob praznikih pa
zadiši tudi po več vrstah domače potice. Pridelujejo tudi različno
zelenjavo na prostem, kot so bučke, krompir, fižol, večje količine
česna, čebule in zelja. V rastlinjaku pa pridelujejo zgodnji krompir,
solato, paradižnik, papriko, brokoli in cvetačo. Pridelke in izdelke
ponujajo na ekološki tržnici v Celju in na raznih prireditvah. Ob
predhodni najavi si lahko zelenjavo naberete tudi sami.
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UMETNO KOVAŠTVO
PEČNIK
Vladimir Pečnik s.p.
Kozje 86
32 Kozje
e-pošta: kovastvo.pecnik@gmail.com
telefon: +386 (0)31 211 064

Kovaštvo Pečnik je na trgu že preko 10 let, izkušnje pa presegajo
20 let ustvarjalnega dela.
V tem času se je nabralo veliko število zadovoljnih strank, saj
delajo predvsem s končnimi kupci.
Njihova posebnost so izdelki, ki so narejeni na “starinski način”,
kar pomeni, da so takorekoč večni. Posebnost izdelkov je, da so
unikatni, saj so kovani, vsi spoji so zanetani ipd.
Delo podjetja Umetno kovaštvo Pečnik je v večini primerov
namenjeno znanim kupcem in sicer po naročilu.
Njihove stranke so zahtevne in si želijo visok nivo kvalitete ter
razumevanje za unikatne želje oz. izdelke po naročilu.
Prednosti sodelovanja s podjetjem Umetno kovaštvo Pečnik:
vse izdelke izdelujejo sami, zagotavljajo vrhunsko kvaliteto, ni
omejitev pri željah stranke (stranka ima lahko svoj načrt, želje,
zamisli), držijo se rokov izdelave.
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LESIČNO

OSNOVNA ŠOLA
LESIČNO
Lesično 5b
3261 Lesično
e-pošta: o-lesicno.ce@guest.arnes.si
spletna stran: http://os-lesicno.si
telefon: +386 (0)3 800 27 00

V več kot 20 letih si je Osnovna šola Lesično nabrala mnogo
izkušenj in znanja o trajnostnem razvoju ter odgovornem
odnosu do okolja, narave in ljudi. Uresničujejo jih skozi pestre
šolske in obšolske dejavnosti. Dejavnosti programa ekošole
gredo z roko v roki s projektom Šolski ekovrtovi, programom
Odgovorno s hrano (We Eat Responsibly!) in vodno učno potjo
Lesično – Pilštanj, ki daje učencem priložnost za učenje v naravi
in raziskovalno delo.
OŠ Lesično se kot ekošola zelo uspešno predstavlja tudi izven
šolskega okoliša. Kot primer dobre prakse, s katerim izpolnjujejo
cilj ozaveščati o pomenu zdravega načina življenja in odgovornega
ravnanja do okolja, narave in soljudi je predstavitev njihovega
dela na številnih sejmih in prireditvah. Rezultat nenehne
ustvarjalnosti in aktivnega sodelovanja na prireditvah kot so
Praznik kozjanskega jabolka, Festival ekološke hrane in Sejem
Altermed je bil prejem kolektivne blagovne znamke Sožitje –
Kozjanski park. Učenci in zaposleni na OŠ Lesično so jo sprejeli
kot nagrado, obvezo in spodbudo, hkrati pa jim prejem blagovne
znamke daje potrditev, da jim je mar za čisto okolje in ohranjeno
naravo, ter da razmišljajo in ravnajo ekološko.

IVAN PRESKAR

IVAN PRESKAR
Izdelava izdelkov domače obrti
Gradišče 18
3257 Podsreda
e-pošta: liipreskar@gmail.com
spletna stran: www.facebook.com/LeseniIzdelkiIvanPreskar
telefon: +386 (0)41 944 440

Povsod tam, kjer rastejo vrbe, se je ohranilo bogato izročilo
pletarstva kot hišne dejavnosti, kar priča o iznajdljivosti in
ustvarjalnosti kmečkega človeka. Takšen je tudi Ivan Preskar.
Plete koše, košare in košarice, cajne, pladnje in lese najrazličnejših
oblik in velikosti. Razmišlja o naših potrebah in s prepletanjem
vrbovega šibja, lesa in leskovih viter ustvarja vedno nove oblike
uporabnih pletenih izdelkov za različne namene.
Znanje je pridobil od svojih prednikov in kot samouk. V letu
2009 je svoje izdelke poslal na ocenjevanje Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije in pridobil mnenje, da pletarski izdelki: košare
in košarice, koši, peharji, podstavki, solnice, pladnji itd. štejejo za
izdelke domače obrti.
Za svoje izdelke uporablja naravne materiale – naravni les,
leskove, kostanjeve in jesenove kole ter vrbove šibe. Za zaščito
izdelkov uporablja le olivno olje. Ker ustvarja na območju
Kozjanskega parka se mu zdi pomembno ohranjati naravo, zato
je tudi pridobil blagovno znamko Sožitje.
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MLADINSKO
DRUŠTVO BISTRICA
OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 9
3256 Bistrica ob Sotli
e-pošta: pisarnametulj@gmail.com,
andrejcernelcsolo@gmail.com
spletna stran: www.klub-metulj.org
telefon: +386 (0) 31 516 963

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, ustanovljeno leta 1999,
deluje na področjih mladine, kulture, turizma in izobraževanja.
Društvo izvaja koncerte, delavnice, aktivnosti za otroke in
mladino ter celo vrsto različnih projektov. Mnogi od njih (kot so
Ekoplan in Ekolet, Bistrica kot Biser, Gozdni Škratki, Semena
prihodnosti, Evropska reka, iHeritage in Čudežni vrt) so (bili)
ekološko in trajnostno naravnani.
V dveh desetletjih delovanja so uvedli tradicionalne in redne
kulturne vsebine, kot so festivali BoSorok, Kolomonov žegen
in Defencing, glasbeni tabor BoSong, konferenca svobodne
glasbene improvizacije Improcom, Nedeljski koncertni cikel.
Izdali so tudi knjigo z naslovom Rock ob Sotli, v kateri so popisali
razvoj bistriške avtorske glasbene scene, s katero so skozi vsa leta
delovanja tesno povezani.
Kot upravitelji pred kratkim urejenega Mladinskega hotela
Gabronka želijo bistveno sooblikovati Bistrico ob Sotli, pri čemer
so zavezani krepitvi odnosov med lokalnimi akterji, ustvarjanju
novih vsebin in trajnostnemu delovanju.
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ČADEJ

EKOLOŠKA KMETIJA
ČADEJ
Završe pri Dobjem 2
3224 Dobje pri Planini
e-pošta: cadej.karl@gmail.com
telefon: +386 (0)31 247 548

Ekološka kmetija Čadej je družinska kmetija, ki je na trgu
prisotna od leta 2011, s svojo tržno strategijo ostaja v koraku s
časom in trendi, ki se neprestano razvijajo. Karl in Silva Čadej
s svojo blagovno znamko Ekološka kmetija Čadej in sloganom
»Dobrote iz Dobjanskih hribov« širita svojo prepoznavnost
na območju celotne Slovenije. Kmetija se nahaja v neokrnjeni
naravi, sredi travnikov in gozda. S svojim obsegom, 50 hektarov
obdelovalnih površin, se po velikosti uvrščajo na prvo mesto na
agrarnem področju v Občini Dobje. Ukvarjajo se s pridelavo
mleka, mesa in zelenjave.
Pod okriljem svoje blagovne znamke nudijo ekološko pridelano
domačo skuto, sirotko, mleko, jogurte, goveje meso, moko,
razne žitarice, domači jabolčni kis in vložnine. Njihovo mleko
je na voljo na mlekomatu v Šentjurju. Na njihovih njivah raste
krompir, fižol, zelje, repa in druga sezonska zelenjava. Imajo
tudi sadovnjak visokodebelnih travniških jablan, iz jabolk pa
pridelujejo domač kis in jabolčnik, izbirate pa lahko tudi med
večimi sortami svežih jabolk in suhega sadja.
Izdelke ekološke pridelave lahko kupite ob sobotah na kmečki
tržnici v Šentjurju, ob četrtkih pa v City centru v Celju.

OSNOVNA ŠOLA
BISTRICA OB SOTLI

OSNOVNA ŠOLA
BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 63 a
3256 Bistrica ob Sotli
e-pošta: o-bos.ce@guest.arnes.si
spletna stran: www.osbistricaobsotli.si
telefon: +386 (0) 3 800 11 00

Osnovna šola Bistrica ob Sotli je majhna, podeželska, samostojna
osnovna šola, ki je sestavni del prijetnega kraja Bistrica ob Sotli.
Sestavni del šole je enota vrtec Pikapolonica.
Na šoli precej pozornosti posvečajo odnosu do narave in
ekološko delujejo v šoli in v vsakdanjem življenju. Že kar 25 let
so v programu Zdrava šola (vključili so se 1994 kot ena prvih
od 12 evropskih slovenskih Zdravih šol). Za sproščanje učencev
je poskrbljeno z vsakodnevnim izvajanjem aktivnega odmora za
učence razredne in predmetne stopnje.
S 1. 9. 1999 so pričeli s postopnim uvajanjem 9-letke s 1.
razredom, bili so v prvem krogu.
S Kozjanskim parkom odlično sodelujejo na vseh področjih,
saj večina otrok in učiteljev vsakoletno sodeluje pri različnih
parkovnih aktivnostih in tako oplemenitijo šolski kurikul. Skupaj
promovirajo naravni jabolčni sok iz visokodebelnih travniških
sadovnjakov, ki ga uživajo pri šolskih obrokih in ga uporabljajo
kot šolsko protokolarno darilo.
Šola izstopa v slovenskem prostoru, zato je leta 2016 dobila
najvišje priznanje v državnem izobraževanju, to je Nagrada
Republike Slovenije za izjemne dosežke v osnovnošolskem
izobraževanju.

DARILNA EMBALAŽA
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DARILNA
EMBALAŽA KUNEJ
Marinka Lesjak s.p.
Podsreda 51
3257 Podsreda
e-pošta: embalaza.kunej@siol.net
spletna stran: www.embalaza-kunej.net
telefon: +386 (0) 3 809 60 23
Izdelujejo ročno unikatno darilno embalažo iz kartona in lepenke.
Darilna embalaža naj bi bila danes takšna, da jo človek čim
dalj časa občuduje, da začuti sporočilo proizvajalca, da jo
stežka zavrže stran oziroma da išče načine, kako bi jo dalj časa
uporabljal za nove namene. V naši obrti že nekaj časa opažamo,
da kultura obdarovanja iz leta v leto narašča, posebej v podjetjih,
ki že uveljavljajo načrten pristop.
Pri oblikovanju njihove embalaže so glavni zunanji materiali:
lepenka, karton, papir, prevlečni material, platno, usnje, eko papir,
natron. Notranji materiali so: valoviti karton, svila, prevlečni
material, ki imitira pliš. Da pa embalaža ne izgleda tako »pusta«,
na željo naročnika izdelajo še odtis (zaščitni logo določenega
podjetja ipd.) s pomočjo naprave za vroči folijski tisk ali suhi
reliefni odtis.
Da bi čimbolj ustregli vašim željam in potrebam, imajo na voljo
tudi posebne ponudbe – embalažo lahko namreč uskladijo s
celostno podobo vašega podjetja. Namen darilne embalaže je,
da ščiti, proda in promovira izdelek in mu da pravi pomen. To je
moto vseh embalažerjev.

KMETIJA IVANC

KMETIJA IVANC
Aleš Ivanc
Vrenska gorca 10
3255 Buče
e-pošta: info@kmetijaivanc.si
spletna stran: www.kmetijaivanc.si
telefon: +386 (0)41 794 090 Aleš
+386 (0)41 381 312 Danijela

Kmetija Ivanc leži v osrčju Kozjanskega, v vasici Buče. Kmetija
obsega 14 hektarjev in ima tradicijo že vse od leta 1808. Trenutno
obdelujejo 20 hektarjev njivskih površin, sejejo pa vse vrste žit
in oljnic. Prijetna družinska kmetija ponuja celo paleto zdravih
izdelkov, ki jih lahko kupite pri njih ali v izbranih trgovinah.
V ponudbi imajo bio pšenične, pirine, ajdovo, proseno in
konopljino moko, rženo moko, bio ajdovo in proseno kašo,
ješprenj, bio pšenični, pirin in ajdov zdrob, ovsene kosmiče in
ovsene kosmiče z dodatki, bio ajdove, pirine in konopljine široke
rezance, bučne rezance, bučno olje, bio konopljino in sončnično
olje, grozdne sokove, bio jabolčni sok, bio jabolčni kis in vina.
Bogato tradicijo imata vinogradništvo in sadjarstvo. Kmetijo
krasi lep travniški sadovnjak v katerem uspevajo stare sorte
kozjanskih jabolk iz katerih predelujejo sok in kis, ljubiteljsko pa
se ukvarjajo tudi s konjerejo. Kmetija se ponaša s certifikatom
ekološke pridelave.

OSNOVNA ŠOLA KOZJE

OSNOVNA ŠOLA
KOZJE
Kozje 131
3260 Kozje
e-pošta: o-kozje.ce@guest.arnes.si
spletna stran: www.oskozje.si
telefon: +386 (0)3-809 05 10
+386 (0)41 745 638
Osnovna šola Kozje se ponaša z nazivom Kulturna šola, ki
ga je že trikrat zapored prejela za številne kulturne aktivnosti
na dramskem, glasbenem, folklornem, literarnem, likovnem,
fotografskem in drugih področjih. Šola odlično sodeluje pri
številnih parkovnih aktivnostih s poudarkom na izobraževanju
naravne in kulturne dediščine z udeleževanjem na etnoloških
in naravoslovnih delavnicah, ki jih organizirajo v Kozjanskem
parku. Redno sodelujejo pri izdelavi raziskovalnih nalog, odlično
sodelujejo tudi v okviru mednarodnega projekta Zelena Evropa.
Na OŠ Kozje se zavedajo pomena ohranjanja naravne in kulturne
dediščine okolja, v katerem živimo. V okviru mednarodnega
projekta Zelena Evropa je pred šolo nastal šolski vrt kot učilnica
v naravi. Priložnost, da se učenci aktivno učijo o raznolikostih
kamnin naše okolice, spoznavajo avtohtone rastline našega
okolja, zavarovane rastline, uporabno in estetsko vrednost
rastlin... Skozi raziskovalno dejavnost, ki jo izvajajo vrsto let,
želijo, da bi učenci spoznali delček svojega okolja, se zavedali
njegove lepote, pestrosti, predvsem pa bogate vrednosti in
koristnosti ter ga znali varovati zase in za svoje potomce.

DOMAČIJA HERNAVS
HERBALIJA

DOMAČIJA HERNAVS
HERBALIJA
Virštanj 48 c
3254 Podčetrtek
e-pošta: info@herbalija.si
spletna stran: www.herbalija.si
telefon: +386 (0) 41 795 635

Domačija Hernavs – HERBALIJA vas pričakuje z objemom neokrnjene
narave Kozjanskega regijskega parka. Podeželski apartma KAŠČA, ki
je ocenjen z najvišjim znakom kakovosti – 4 jabolka, je v popolnosti
opremljen z vsem, kar potrebujete za luksuzno doživetje. S SONČNO
IZBO, kjer je čudovit ambient finske in zeliščne savne, vas bo navdušil
z domačnostjo in čudovitim razgledom na okoliško pokrajino. V objem
zeliščnih energij, nežnih vonjav, številnih barvnih odtenkov, brenčanja
čmrljev in čebelic ter čudovite simfonije ptičjega petja vas povabi najihov
ZELIŠČNOTERAPEVTSKI VRT. V njem vas bodo obkrožale dišeče
sivke, mete, materina dušica ..., vi pa boste medtem počivali na udobnih
ležalnikih, se predali svežini zeliščnega napitka z njihovo izvirsko
vodo in knajpanjem ali pa si podarili katerega od čudovitih masažnih
tretmajev, ki bodo povrnili notranjo moč in občutek, da vam je v vašem
telesu neizmerno lepo.
Na domačiji si lahko sposodite kolesa in pohodniško opremo ter se
podate na raziskovanje zanimive naravne in kulturne dediščine naših
krajev.
Domačija Hernavs – Herbalija vas bo razvajala tudi s polnostjo okusov
njihovih ekoloških zeliščnih pridelkov, ki jih boste deležni ob sprejemu
in prvem zajtrku ali pa jih boste ponesli s KATKINE TRGOVINICE
še v vaše domove in domove vam dragim.
Za skupine do 20 oseb nudimo na domačiji prav poseben OBJEM
HERBALIJE. Ta vas že ob sprejemu povabi v občutenja tradicije,
domačnosti, edinstvenosti zeliščnih okusov ..., predstavijo vam
zeliščnoterapevtski vrt z refleksno potjo in knajpanjem, vas povabijo
pod krošnje starih kozjanskih sort jablan, kjer vas popeljejo v svet
zeliščnih pravljic in naukov. Številni kotički in razgledišča pa nudijo umik
in stik s samim seboj in vsem lepim, kar nas obdaja.
Vabljeni v OBJEM …..

KMETIJA
SIRARSTVO VIDEC

KMETIJA SIRARSTVO
VIDEC
Sonja Videc s.p.
Vodruž 34
3230 Šentjur
e-pošta: sirarna.videc@gmail.com
telefon: +386 (0)31 844 612
+386 (0)3 5740 472
Sirarstvo Videc leži na nadmorski višini 430 metrov na obrobju
kozjanskih gričev občine Šentjur, v prijazni vasici Ravne
(Vodruž), ki je ohranila neokrnjeno naravo in utrip življenja na
vasi. Kmetija je vključena v sonaravno rejo živali, ki se prosto
gibljejo v hlevu ali pa izberejo izpust v naravo.
Na domačiji Tincl po kateri je dobil ime njihov poltrdi sir, prosto
živi 120 koz slovenske srnaste pasme, katerih mleko predelajo v
široko paleto kakovostnih in večkrat nagrajenih izdelkov: mladih,
poltrdih in staranih sirov, jogurtov, sirotke, albuminske in surove
skute. Izdelki so na voljo na Celjski tržnici (direktna prodaja) ter
v večjih prodajnih verigah po Sloveniji.
Izdelki Sirarstva Videc so skladni z zahtevami zasebnega
standarda »seneno mleko/seneno meso«. Kontrolira IKC Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM. Ker stremijo h kvaliteti,
so njihovi izdelki poleg znaka Izbrana kakovost, ki zagotavlja,
da so vsi izdelki pridelani in predelani v Sloveniji, certificirani
tudi z znakom Seneno mleko. To pomeni, da koze ne jedo silaže,
marveč seno in zeleno travo. Posledica tega je kakovostnejše
mleko nežnejšega okusa.

EKOLOŠKA KMETIJA
OMERZU

EKOLOŠKA KMETIJA
OMERZU
Zgornja Pohanca 50
8256 Sromlje
e-pošta: kmetija.omerzu@gmail.com
spletna stran: www.kmetija-omerzu.si
telefon: +386 (0)31 601 981
Kmetija Omerzu se nahaja na vrhu hribčka v vasi Zgornja
Pohanca od koder se razpostrira čudovit razgled na dolino – vse
od Sljemena (na Hrvaškem) preko brežiške kotline do Krškega.
Kmetija leži znotraj zaščitenega območja Kozjanski park, na
obrobju gozda in neokrnjene narave. Velikost kmetije skupaj z
gozdom je 7 ha. Ukvarjajo se s pridelavo in predelavo orehov,
starih sort jabolk, sivke ter s čebelarstvom. Skrb za naravo in
zdravje ljudi jim je prvotnega pomena zato so pridobili ekološki
certifikat. Izbor izdelkov je širok: orehova jedrca, orehovec,
orehovo vino, jabolčni sok, kis in krhlji, sivkin čaj in sirup,
eterično olje in hidrolat sivke ter med. Vse je pridelano in
predelano z ljubeznijo, zato jim je zadovoljstvo ljudi z njhovimi
izdelki izrednega pomena – takrat sta trud in delo poplačana.
Obiska na kmetiji so vedno veseli, prijazno vas bodo sprejeli,
vam predstavili kmetijo in vas postregli.

OSNOVNA ŠOLA
KOPRIVNICA

OSNOVNA ŠOLA
KOPRIVNICA
Koprivnica 2
8282 Koprivnica
e-pošta: os.koprivnica@guest.arnes.si
spletna stran: www.os-koprivnica.si
telefon: +386 (0)7 49 76 900

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.
Šola redno sodeluje pri številnih aktivnostih s poudarkom
na ohranjanju naravne in kulturne dediščine, ki jih organizira
Kozjanski park. Tako vsako leto s svojimi izdelki sodeluje na
prazniku Kozjanskega jabolka ter Festivalu ekološke hrane, svoje
ideje pa je predstavila tudi na Sejmu Altermed.
Že vrsto let so v programu Zdrava šola, izvajajo pa tudi
ekodejavnosti v duhu Eko šole.
Učenci se vsako leto pridružijo čebelarskemu krožku, šola pa se
ponaša z lastnim čebelnjakom, ki so ga v preteklem šolskem letu na
novo zgradili. Med iz domačega čebelnjaka je namenjen prehrani
učencev, pogosto pa ga uporabijo za šolsko protokolarno darilo.
Ker se zavedajo pomena ekološke, lokalno pridelane hrane, se v
okolici šole bohoti sadovnjak s starimi sortami jabolk, iz katerih
ustvarijo marsikatero zdravo sladico, pohvalijo pa se lahko tudi z
majhnim zeliščnim vrtom.

POLONA ŠERGON S.P.
KUŠINČEK

POLONA ŠERGON S.P.
KUŠINČEK
Dobležiče 2
3261 Lesično
e-pošta: polona.sergon@gmail.com
telefon: +386 (0)31 456 463

Polonine blazinice – v istrskem narečju poimenovane kušinčki –
so se rodile kot ideja ob spoznanju, da sta se na maminem vrtu
razrasli meta in melisa. No, mogoče malo prej, ko sta jih bolj za
šalo kot zares začela izdelovati in s sivko polniti mama in oče.
Vzniknilo je vprašanje, zakaj ne bi uporabili tudi drugih zelišč …
saj imajo vendar tudi meta, melisa, timijan, kamilica, žajbelj, lovor
in rožmarin prijeten vonj ter ne nazadnje blagodejne učinke na
zdravje.
Tako je nastajalo vse več blazinic različnih oblik in velikosti, ki jim
je vsem 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
priljubljeni kot preproste ninice, s pomočjo katerih lažje utonejo
v spanec. Tisti, ki se uporabljajo kot grelne blazinice, so polnjeni
s prečiščenimi pirinimi luščinami, ki so jim dodana zelišča.

ŠMALČIČ ALEKSANDER
KLET TREBČE

ŠMALČIČ ALEKSANDER

KLET TREBČE
Trebče 82a
3256 Bistrica ob Sotli
e-pošta: sandi.smalcic@gmail.com
telefon: +386 (0)41 328 550

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 SožitjeKozjanski park. Naj medi.

KMETIJA KUNEJ

KMETIJA KUNEJ
Gorjane 2
3257 Podsreda
e-pošta: marko.kunej@gmail.com
telefon: +386 (0)41 380 553

Kmetija Kunej leži na Kozjanskem, natančneje v samem osrčju
Kozjanskega parka.
Zgodovina Kmetije Kunej sega stoletja nazaj. Od prednikov
so današnji lastniki podedovali kmetijo kot tudi predanost
kmečkemu delu in pa najpomembnejše – dobre in preverjene
recepte za odlične mesne in druge izdelke.
Tako je Kmetija Kunej na pot predelave in pridelave mesnih
izdelkov stopila pred dobrim desetletjem. Na šestnajst hektarjev
veliki kmetiji v Gorjanah nad Podsredo je prevzemniku Marku s
partnerko Moniko sreča podelila tudi hčer Nino ter sina Tilna in
skupaj danes ustvarjajo uspešno zgodbo. Doma vzrejene prašiče,
govedo in piščance skoraj v celoti predelajo v izdelke. Trudijo se,
da so izdelki čim bolj pristni – dodajo jim le naravne začimbe in
kakovosten naravni dim.
Pri njih lahko poskusite široko paleto suhomesnatih izdelkov
(domača salama, salama z bučnimi semeni, pikantna salama,
domača klobasa, domače hrenovke, mesni sir, suha vratina,
svinjska ribica, klobasice in slanina, svinjska mast, domača
pašteta, zaseka in drugi namazi. Nudijo pa tudi celoten asortima
mesnih izdelkov za kuhanje (šunka, pleče, vratina, krača …).
Prav tako iz lastnega visokodebelnega sadovnjaka pridelujejo
domač jabolčni sok, z domačih njiv pa »zeleno zlato« – domače
bučno olje in bučno olje s česnom.

ČEBELARSTVO KOZMUS

ČEBELARSTVO
KOZMUS
Pilštanj 62
3261 Lesično
e-pošta: peter.kozmus@gmail.com
spletna stran: www.kozmus.net
FB: https://www.facebook.com/peter.kozmusczs
https://www.facebook.com/cebelarstvo.kozmus/
telefon: +386 (0)41 352 997

Čebelarstvo Kozmus se nahaja na sončni strani Pilštanja,
v neokrnjeni naravi, med travniki, vinogradi in sadovnjaki.
Vodi ga priznan čebelarski strokovnjak dr. Peter Kozmus,
ki je raziskovalec, urednik in cenjen čebelarski predavatelj.
Poleg tega je podpredsednik svetovne čebelarske organizacije
APIMONDIA. Zaposlen je na Čebelarski zvezi Slovenije kjer
skrbi za čistost kranjske čebele v Sloveniji. V okviru svojih
nalog se udeležuje številnih čebelarskih dogodkov po vsem
svetu, kjer na različne načine pomaga čebelarjem in čebelarskim
organizacijam. Trenutno je naš največji ambasador slovenskega
čebelarstva v svetu!
V čebelarstvu Kozmus imajo glavno vlogo čebele, ki s pridnim
nabiranjem nektarja in cvetnega prahu, omogočajo obstoj
številnih rastlin in pridelavo različnega sadja in s tem sočasno
zbiranje prvovrstnih čebeljih pridelkov. Iz njih v čebelarstvu
izdelujejo še ostale izdelke med katerimi je najbolj prepoznan
Čebelji zaklad, ki je mešanica medu, cvetnega prahu in propolisa.
V čebelarstvu dajejo velik poudarek na ozaveščanju ljudi, zato
z veseljem sprejemajo številne obiskovalce, da jim predstavijo
čebele, čebelarstvo in širši pomen čebel za obstoj ljudi.

KARMEN GAJŠEK KJE SO TISTE ROŽICE?

KARMEN GAJŠEK -

KJE SO TISTE ROŽICE?
Drensko Rebro 29 a
3261 Lesično
e – pošta: karmen.gaj@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/tisterozice/
telefon: +386 (0) 51 245 731

Karmen je geografinja in nabiralka, ki pod imenom ‘’Kje so
tiste rožice?’’ nenehno raziskuje naravno okolje in z uporabo
divjih rastlin obuja pozabljeno znanje, ki je nekoč služilo
samooskrbnemu načinu življenja. Gospodinjstva so danes
polna pakirane eksotike, ki prepotuje tisoče kilometrov, da bi
nas nahranila, očistila in očedila, a gre največkrat za produkte
okolju in človeku sporne masovne proizvodnje, ki hromi živi
svet. Obenem pa: Tudi če bi šlo za vrhunske izdelke - zakaj bi jih
uvažali in kupovali, če pa nam tako rekoč rastejo na pragu?
Na podlagi zavedanja pomena in vrednosti lokalne narave
Karmen skuša le to ujeti v pripravke za vsakodnevno
kakovostno preživetje. Na dnevnem redu je tako priprava DIVJE
KULINARIKE, ki je za človeka v povprečju 3-4x bolj krepčilna
kakor gojena hrana. Nabrane rastline tudi suši, jih pripravlja za
ČAJNE SHRANKE in ustvarja vse vrste drugih čarovnij, ki
koristijo preskrbi človeka.
Z veliko strastjo izvaja NABIRALNIŠKE TURE po travnikih,
gozdovih in drugih ekosistemih, kjer ljudem omogoča direktno
spoznavanje z divjimi užitnimi rastlinami, jim predstavi njihove
moči in številne možnosti uporabe. Poleg znanja, ki ga interesenti
načrpajo na DELAVNICAH, obenem bogato razvajajo
brbončice z divjimi okusi in se s pripravo divje hrane, čaja ali pa
mazil, čistil, zdravilnih zvarkov naučijo dobre prakse prenesti v
svoj dom. Za boljši jutri zdrave pameti, čvrstega zdravja in lahkih
korakov.

