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       PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA 2020 
 

 
ORGANIZATOR: KOZJANSKI PARK  
 

 
Letošnji Praznik kozjanskega jabolka ni bil takšen kot smo ga navajeni. Zaradi nepremostljivih ovir povezanih 
z epidemiološkim stanjem, ki smo ga bili deležni v mesecu septembru in oktobru nismo izvedli sejemskega 
dela praznika, oziroma so se na trgu v Podsredi v soboto, 10. oktobra prodajala le jabolka iz visokodebelnih 
sadovnjakov. Odpadlo je večina dogodkov, ki jih v okviru praznika organiziramo skupaj z društvi.  
 

V okviru praznika smo izvedli številne aktivnosti pri katerih smo lahko upoštevali priporočila 
NIJZ-ja: 
- Pohod po kozjanskih sadovnjakih 
- Označitev drevoreda jablan 
- Pobiranje jabolk v kolekcijskem sadovnjaku Kozjanskega parka v sodelovanju z osnovnimi    
  šolami iz zavarovanega območja (Koprivnica, Bistrica ob Sotli, Kozje, Lesično) 
- 8. Aškerčev večer 
- Podelitev blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park 
- Podelitev naziva Carjevič 
- Odprtje dveh razstav    
- Predelava sadja 
- Prodaja jabolk 
- Predstavitev ponudnikov na spletni strani Kozjanskega parka 

IZVEDENI DOGODKI OB 21. PRAZNIKU 
 
NEDELJA, 4. oktober od 9. do 15. ure  
12. POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH 
Praznik kozjanskega jabolka se je tradicionalno pričel s pohodom po travniških sadovnjakih. Pohod smo 
organizirali v sodelovanju s Planinskim društvom Atomske toplice Podčetrtek. Skupina 40 pohodnikov se 
nas je zbrala pred Domom krajanov v Podsredi, od koder smo se napotili proti Podsredškemu drevoredu.  
Od drevoreda smo se podali proti Dobravčevemu sadovnjaku, ki je pomemben krajinski element 
podsredške izjemne kulturne krajine. Naprej smo zavili proti Kukovičičevem mlinu ob reki Bistrici, kjer nam 
je lastnik predstavil obnovo mlina, nam razkazal notranjost ter razložil delovanje mlinskih koles in mletja. 
Pot smo nadaljevali po dolini potoka Dupla, od koder smo se povzpeli do zaselka Zaravno na Gradišču, kjer 
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je kolekcijski sadovnjak Kozjanskega parka. Tu so pohodniki poizkusili letošnji jabolčni sok in izvedeli več o 
sadovnjaku, v katerem raste kar 115 sort jablan in 60 sort hrušk. Seveda so lahko različne sorte tudi 
poizkusili. Pot smo nadaljevali proti Starim Svetim goram nad Podsredo. Iz Starih Svetih gor smo se po 
obnovljenih kapelicah križevega pota spustili do izhodišča poti. 
 

        
 
 

NEDELJA, 4. oktober ob 9. uri  
OZNAČITEV DREVOREDA JABLAN 
V lanskem letu smo v okviru 20. Praznika kozjanskega jabolka simbolično zasadili 20 jablan na poti iz 
Podsrede proti Gradišču. 
 
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. 
 
Svoje jablane pa so zasadili in se obvezali, da bodo zanje skrbeli tudi: 
Alojz Weingerl, župnik v Podsredi 
Milenca Krajnc, županja občine Kozje 
Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli 
Peter Misja, župan občine Podčetrtek 
Martina Zupan, predsednica KS Podsreda 
Olga Simončič, predsednica kulturnega društva Podsreda 
Jernej Šulc, predsednik PGD Podsreda 
Franc Lupšina, Carjevič leta 2019 
Janez Bračun, Carjevič leta 2010 
 
Letos smo zasadili 21. sadiko, ki pripada novorojenčku Leonu Konečniku iz Podsrede in vse jablane označili s 
tablicami na katerih so navedena imena botrov.  
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POBIRANJE JABOLK V KOLEKCIJSKEM SADOVNJAKU KOZJANSKEGA PARKA 
Učenci iz štirih osnovnih šol znotraj zavarovanega območja Kozjanskega parka so se nam pridružili pri 
pobiranju jabolk v kolekcijskem sadovnjaku Kozjanskega parka. Prisotni so bili učenci iz OŠ Bistrica ob Sotli, 
Kozje, Lesično in Koprivnica. Pobrana jabolka so otroci odnesli v šolo. 
V sadovnjaku Kozjanskega parka raste kar 115 sort jablan in 60 sort hrušk. 
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ČETRTEK, 8. oktober  
8. Aškerčev večer – preko radijskih valov 
 
V sklopu 21. Praznika kozjanskega jabolka smo načrtovali že tradicionalni Aškerčev večer, ki ga izvajamo v 
sodelovanju s  Kulturnim društvom Podsreda. Aškerčev večer, ki tradicionalno poteka v Domu krajanov v 
Podsredi, vsako leto v ospredje postavlja enega pesnika ali pesnico.  
Že od leta 2013 Aškerčevi večeri v Podsredi družijo številne lokalne ustvarjalce, društva, pevske zbore, pa 
tudi šole in vrtce. Na njih želimo različne pesnike predstaviti čim več ljudem. Prvi večer pred 7 leti smo 
posvetili Antonu Aškercu, doslej pa so bili v ospredju že Karel Destovnik Kajuh, Ivan Minatti, Svetlana 
Makarovič, Srečko Kosovel, Simon Gregorčič in Tone Pavček. Letošnji večer smo posvetili Edvardu Kocbeku. 

 
Zaradi slabe epidemiološke slike smo ga seveda odpovedali, kljub temu pa smo Aškerčev večer izvedli preko 
radijskih valov Štajerskega vala. 
 

 

BLAGOVNA ZNAMKA SOŽITJE-KOZJANSKI PARK 
Ob Prazniku kozjanskega jabolka že vrsto let podeljujemo pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje-
Kozjanski park. Čeprav je bil uradni del Praznika kozjanskega jabolka odpovedan, smo pravico do uporabe 
blagovne znamke vseeno podelili trem upravičencem. 
 
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 že  22 ponudnikov 
pridelkov in izdelkov. 
 
V letu 2021 so dobili pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke: 
 
KARMEN GAJŠEK - KJE SO TISTE ROŽICE? 
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.  

https://www.stajerskival.si/sl/news/askercev-vecer-tokrat-malo-drugace-na-nasem-radiu.html
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KMETIJA KUNEJ 
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. 
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ČEBELARSTVO KOZMUS 
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. 
 

 
 
 
 

CARJEVIČ LETA 2020 – Jože Kozole 
V sklopu številnih aktivnosti, ki jih izvajamo v visokodebelnih travniških sadovnjakih na območju 
Kozjanskega parka, je tudi podelitev naziva Carjevič - najskrbnejšemu lastniku travniškega sadovnjaka za 
tekoče leto. Podelitev naziva Carjevič je priznanje, ki ga podeljujemo za skrbno delo, trud in tudi spodbudo 
za nadaljnje vzdrževanje sadovnjaka. Carjeviča vsako leto ustoličimo na sadjarskem tronu ob odprtju 
Praznika kozjanskega jabolka.  
Letos Carjevič torej ni bil ustoličen, vsekakor pa je bil izbran. Letošnji Carjevič bo ustoličen na 22. Prazniku 
kozjanskega jabolka, ko bomo ustoličili kar dva Carjeviča.   
 
V letu 2020 smo ocenjevali 17 lastnikov travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka.  
Ocenjeni so bili sadovnjaki naslednjih lastnikov: 
1. Ivan Preskar, Gradišče 
2. Anica Štukelj, Gradišče 
3. Ivanka Strgar, Ješovec 
4. Aleš Ivanc, Buče 
5. Dragica Bovha, Buče 
6. Franc Šturbej, Prelasko 
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7. Silvo Amon, Sela 
8. Gabrijela Weis, Imenska gorca 
9. Franci Godler, Ortnice 
10. Miha Zakošek, Drensko rebro 
11. Jože Kozole, Vetrnik 
12. Janez Gmajnič, Trebče 
13. Javeršek, Trebče 
14. Anica Geršak, Trebče 
15. Franc Černelč, Dekmanca 
16. Bojan Pregrad, Dekmanca 
17. Vesna Kunej, Bizeljsko 
 
 
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) 

 
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) 
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Največje število točk je zbral sadjar Jože Kozole iz Vetrnika, ki si je tako prislužil naziv Carjevič leta 2020. 
Jože z družino kmetuje na kmetiji, ki je velika 16 hektarjev in usmerjena v sadjarsko in živinorejsko 
pridelavo. Po domače pri Kajških, kmetujejo že več generacij. Gre za tradicionalno kmetijo na Kozjanskem, 
kjer sadovnjak in sadna drevesa v veliki meri obkrožajo kmetijo in posamezne pašne površine. Kdor pozna 
območje Vetrnika ve, da so tukaj pogoji za kmetovanje zahtevnejši. Kmetija leži na 700 metrih nadmorske 
višine, kjer uspevajo samo nekatere vrste sadnega drevja ali dozorevajo nekoliko kasneje. Poletno sorto 
hrušk Junijska lepotica je lastnik zaradi kasnejšega dozorevanja poimenoval kar Avgustovska lepotica. 
Večina kmetijskih zemljišč je v strmini in z zelo plitvo prstjo, zato so morali skrbno odbirati sadilna mesta. 
Na kmetiji rastejo številna mogočnejša sadna drevesa, med katerimi prevladujejo hruške, ki nam govorijo, 
da je ekstenzivna pridelava sadja na kmetiji že tradicija. Gospodar nam v šali pove, da je sadje na domačiji 
odkar so hribi. Ohranjena so številna stoletna sadna drevesa, med katerimi so posamezna tudi z zgodbo. 
Lep primer je stara jablana, ki je bila poškodovana v požaru domačije med 2. svetovno vojno. S številnimi 
dupli in dobro rodnostjo še služi svojemu namenu. Ob poti do kmetije in v njeni okolici so številna tudi divja 
sadna drevesa za katere skrbijo na kmetiji, ki skupaj z razgibanim reliefom predstavljajo mozaik 
tradicionalne kozjanske krajine.  
Jožeta Kozole navdušujeta narava, gozd in sadna drevesa že iz otroštva. V preteklosti je znanje o oskrbi 
sadnih dreves pridobival od staršev. S službovanjem v Kozjanskem parku je to znanje še poglobil in 
nadgradil. Aktivno se je vključil tudi v izvajanje aktivnosti oživljanja travniških sadovnjakov v Kozjanskem 
parku. 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 drevesni očaki imajo pomembno lego v prostoru in pomagajo vklopiti objekte kmetije v krajino. 
S svojim delom in načinom kmetovanja prispeva k ohranjanju narave, biotske raznovrstnosti in okolja. Je 
gospodar, ki zna s posebnim čutom opazovati naravo in vse okoli nje.  
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SOBOTA, 10. oktober, Slovensko-bavarska hiša v Podsredi 
ODPRTJE RAZSTAV: STARE SORTE JABOLK in CVETJE OB PLOTU 
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 ohranjene tradicije na podeželju. Na 
razstavi je bilo prisotnih nekaj poletnih, v glavnem pa jesenske in zimske sorte. Med njimi so bili carjevič, 
rdeči ovčji nos, zlata parmena, krivopecelj, renete … Na razstavi je bilo preko 70 različnih sort jabolk iz 
visokodebelnih travniških sadovnjakov. 
 
Razstavo starih sort jabolk je letos spremljala razstava Cvetje ob plotu, avtorice Marije Sušnik. 
Marija Sušnik je letos konec meseca julija dopolnila 90 let in ob tej priložnosti smo v Kozjanskem parku v 
Slovensko bavarski hiši pomagali predstaviti njeno razstavo z naslovom CVETJE OB PLOTU. Z Marijo Sušnik, 
ki se sama opiše kot občasno literarno zapisovalko svojega življenjskega okolja, drobnih doživetij, skritih 
želja in neizsanjanih sanj, smo sodelovali v preteklih več kot dveh desetletjih kar nekajkrat.  
 
Marija Sušnik je opisala 22 vrtov predvsem z območja Bizeljskega od koder je doma. Opise vrtov in njihovih 
lastnikov je bogato dopolnila z opisi rastlin in njihove uporabe, dodala kakšen recept, doživetja lastnikov 
vrtov ob vrtnarjenju in številna svoja prodorna razmišljanja, ugotavljanja. Opisom je dodala fotografije. 
Tako publikacija, ki spremlja razstavo, obsega zapiske utrinkov iz življenja z rastlinami, drobne zgodbice iz 
življenja ljudi podeželja. Dotakne se podobe rajskega vrta, ki človeka spremlja od pradavnine do danes. 
 
Razstavi sta bili na ogled po predhodni najavi vse do konca oktobra 2020.  
 

 
 
 

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.  
 
 

PREDSTAVITEV PONUDNIKOV NA SPLETNI STRANI KOZJANSKEGA PARKA  
Na spletni strani Kozjanskega parka PONUDNIKI predstavljamo ponudnike, ki že več let soustvarjajo Praznik 
kozjanskega jabolka in so nam dovolili objavo. Na tej povezavi najdete njihovo ponudbo in kontakte. Letos 
se torej ozimnica nabavlja direktno pri ponudnikih in ne v Podsredi.  
 

https://kozjanski-park.si/?page_id=8974

