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V KOZJANSKEM PARKU JE JABOLKO VEČ KOT SADEŽ  
Praznik kozjanskega jabolka je ena najuspešnejših okoljskih zgodb, 
je simbol ohranjene narave, izročila in prepoznavnosti našega 

zavarovanega območja.

S prireditvijo Praznik Kozjanskega jabolka smo v dvajsetih letih v naše 
zavarovano območje privabili številne razstavljavce in obiskovalce iz 
cele Slovenije. Žal sejemskega dela prireditve zaradi epidemioloških 
razmer v letu 2020 nismo izvedli, letos pa bomo vložili vse napore, da 

prireditev izpeljemo.

Ena najbolj uspešnih in prepoznavnih zgodb Kozjanskega regijskega 
parka je zagotovo oživljanje in ohranjanje visokodebelnih travniških 
sadovnjakov, ki so evropsko pomembna varstvena območja - 
življenjski prostor redkih in ogroženih vrst ptic in nepogrešljiva podoba 
kozjanske krajine. Da smo na pravi poti, nam dokazuje poročilo o 
štetju ptic v letu 2020 – stanje ptic se izboljšuje in mnogi novo zasajeni 
visokodebelni travniški sadovnjaki znotraj zavarovanega območja 

jim nudijo življenjski prostor.

Praznik Kozjanskega jabolka bomo pričeli v nedeljo, 3. oktobra, s 
pohodom po naših sadovnjakih, vrhunec pa bo v soboto in nedeljo 

9. in 10. oktobra.

Čeprav bo letošnja prireditev potekala v znamenju spoštovanja 
ukrepov zaradi epidemije, vas prisrčno vabimo, da pridete v 
Podsredo in da skupaj soustvarimo že 22. Praznik kozjanskega 

jabolka.

DOGODKI OB 22. PRAZNIKU

NEDELJA,
3. oktober
od 9.
do 15. ure

POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH
Zbirališče: Gostilna Banovina-Virštanj
Pot: Lesično - Gubno - Javoršica - Virštanj
Čas hoje: 4 - 5 ur 
Startnina: 10,00 € (zajema strošek priprave pohoda, 
kartonček, malico). Strokovne razlage ob poti, 
degustacijo na začetku poti in prevoz na start pohoda 
krije Kozjanski park. Startnina ni obvezna.
Zaključek: Gostišče Banovina, okoli 15. ure
Oprema: planinska obutev in obleka primerna vremenu
Hrana: hrana in pijača med potjo iz nahrbtnika

TOREK,
5. oktober
ob 16. uri

HERMANOVA USTVARJALNICA
Delavnica za otroke in ogled razstave Herman Lisjak v 
Kozjanskem parku
Lokacija: Grad Podsreda

SREDA,
6. oktober
ob 18. uri

ODPRTJE RAZSTAV
STARE SORTE JABOLK
SONČNA VRATA, fotografska razstava, avtorica Lea Babič
Kraj: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi



ČETRTEK,
7. oktober
ob 19. uri

9. AŠKERČEV VEČER V PODSREDI
bo posvečen pesniku Francetu Prešernu. Aškerčev večer 
organiziramo z Recitacijsko skupino iz Bistrice ob Sotli, 
okoliškimi kulturniki in Kulturnim društvom Podsreda.
Kraj: Dom krajanov v Podsredi

SOBOTA,
9. oktober
od 10. 
do 18. ure

ob 10. uri

ob 11. uri

ob 12. uri

ob 16. uri

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV
• Tržnica z regionalnimi proizvodi
• Predstavitve društev in združenj
• Predstavitev predelovalnice jabolčnega soka
• Tekmovalne in družabne igre
• Ustvarjalne delavnice za otroke
• Bogat kulturni program

SLAVNOSTNO ODPRTJE Praznika kozjanskega jabolka, 
podelitev naziva Carjevič leta 2020 in 2021 in blagovne 
znamke Sožitje-Kozjanski park

Odprtje razstave gob Gobarskega društva Kozjansko Kozje
Kraj: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi

Tekmovanje v peki “štrudla” za naziv Štrudlmojstr-ca

Tekmovanje v najdaljšem jabolčnem olupu

INFORMACIJE:

Podsreda 45
3257 Podsreda
Tel.:  +386/3 800-7100

E-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si
www.kozjanski-park.si
     Praznik kozjanskega jabolka

Uvodni nagovor: Mojca Kunst
Besedilo: mag. Valerija Slemenšek
Fotografije: Arhiv Kozjanskega parka, Lea Babič
Risba in oblikovanje: Vesna Zakonjšek
Podsreda, september 2021

Prireditev organizira Kozjanski park. Pridržujemo si pravico do sprememb 
v programu.

Prireditev povezuje: Zdenka Ivačič 

”Kuhna na jabki” - dobrote lokalnih ponudnikov:
	 	 	 Kmetija	Kunej
	 	 	 Lovska	družina	Podsreda
   Kavarna MiaMia
   Hiša vin Emino
	 	 	 Gostilna	Krpan

NEDELJA,
10. oktober
od 10. 
do 17. ure

od 10.30
do 13. ure

ob 11. uri
 

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV
Tržnica in bogat kulturni program

Družabno kolesarjenje
Info: Kolesarska sekcija ORANS, Gašper Rainer, 041 968 106

Rekreativni tek na grad Podsreda
Info: Športno društvo Podsreda, Jernej Jagrič, 041 834 761

Opozorilo glede bolezni COVID – 19
Zaradi koronavirusa (covid-19) si jemljemo pravico 

do sprememb programa o katerih vas bomo 
obveščali.

Ohranjajmo medsebojno razdaljo.

Prosimo vas, da na vseh dogodkih upoštevate 
varnostna priporočila NIJZ.

Pogoj PCT obvezen za vse udeležence 
Praznika kozjanskega jabolka. 

V času Praznika kozjanskega jabolka, 
9. in 10. oktobra 2021, 

možnost samoplačniškega hitrega testiranja in 
cepljenja (cepivo Pfizer ali Johnson) 

v zdravstveni postaji Bistrica ob Sotli od 9. do 13. ure.


