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PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA 
 
 
Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku, ki jo letos 
organiziramo že trinajstič zapovrstjo. S prireditvijo želimo prikazati naše delo in prizadevanja pri 
varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere bistveni 
razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan. 
Letos bo prireditev potekala od nedelje, 7. oktobra do nedelje, 14. oktobra. V prvih dneh prireditve 
želimo predstaviti naravne in kulturne vrednote zavarovanega območja, sobota 13. in nedelja 14. 
oktobra pa sta namenjeni predvsem sejemskemu dogajanju z bogatim kulturnim programom. 
Letošnje sejemsko dogajanje bo v soboto, 13. oktobra ob 10. uri odprl minister za kmetijstvo in 
okolje, gospod Franc Bogovič. 
 
Ob prireditvah v sklopu Praznika Kozjanskega jabolka bomo v nedeljo, 7. oktobra ob 9. uri, 

organizirali skupaj s PD Atomske toplice Podčetrtek, 4. pohod po kozjanskih 
sadovnjakih. 

 
START POHODA: Zbiranje pohodnikov od 8.30-9.00 ure uri pred okrepčevalnico in picerijo 
»LIZIKA« v Grobelcah pri Svetem Štefanu (naslov za navigacijo Grobelce 38, pošta Sv. Štefan 
3264). 
 
Pohod, ki je uvod v tedensko prireditev Praznik kozjanskega jabolka, se bo pričel ob deveti uri, ko 
so bomo zbrali pri okrepčevalnici in piceriji »LIZIKA« v Grobelcah pri naselju Sveti Štefan (Čokle). 
Po prijavi in plačilu startnine (ki ni obvezna), nas bo nemarkirana pot vodila na Bukovje v Babni 
gori in naprej do cerkve Sv. Ane na Babni gori. Po krajšem oddihu se bomo spustili v Babna brda 
in če bo lepo vreme še v sotesko Pokloča, ki jo je izdolbla Babna reka (voda). Iz soteske pa se 
bomo povzpeli po kolovozih in vinogradih na Babno reko (naselje) do zaselka  Šentjanž na Babni 
reki. Po postanku v eni stari cimprani vinski kleti bo sledil ogled sirarne znanega Olimskega sira. V 
nadaljevanju bomo odšli skozi naselji Orehek in Zibika na Tinsko goro do cerkvic  Sv. Marije in Sv. 
Ane. Tu nas bo pričakalo Turistično društvo Tinsko, nas pogostilo z malico in omogočilo ogled 
znanih romarskih cerkva, bližnjo umetnostno galerijo in dendrološki naravni spomenik  Petelinovo 
bukev. V nadaljevanju bo pot vodila na 409m visok Tinski vrh, kjer je žig Štajersko zagorske 
planinske poti. Z vrha se bomo spustili mimo kmečkega turizma »GORCA pri KRAŠU« do 
avtobusne postaje Roginska gorca, kjer bo čakal avtobus za povratek. Prvi avtobus bo odpeljal 
med 15. in 15.30. uro.     
 
Nikar ne zamudite enkratnega potepanja po še skoraj neokrnjenih obronkih Kozjanskega, kjer se 
še vidi izginjajoča stara kulturna dediščina ob novem civilizacijskem napredku. Ob poti si bodo 
izginjajoči sadovnjaki podajali roko s sodobnimi nasadi sadnega drevja, propadajoče kočarije z 
novimi kmetijami, skromne stare stavbe z velikimi novimi modernimi hišami, razdrobljena stara 
polja z velikimi njivami, stari travniki s sodobnimi z električno ograjo ograjenimi pašniki, stare 
vinske kleti z vikendi…  
 
OPREMA: obutev in obleka primerna vremenu.    
HRANA: hrana in pijača med potjo iz nahrbtnika. 
ČAS HOJE: 4 - 5 h  
ZAKLJUČEK: ob 15. uri s prevozi nazaj na start. 
 



 

ZAHTEVNOST: nekaj pohodniške kondicije, primerna obutev in obleka. 
KAKO NA START: Iz Šentjurja peljete v smeri Planine pri Sevnice in na koncu Šentjurja zavijete v 
smeri Lesičnega in Kozja. V krožišču v Gorici pri Slivnici  izvozite tretji izvoz v smeri Loke pri 
Žusmu. Ko se konča Slivniško jezero, je čez približno en kilometer start pohoda v križišču ceste 
proti naselju Sveti Štefan. Iz smeri Podčetrtka, v Sodni vasi zapeljete proti Loki pri Žusmu in naprej 
do Grobelc, kjer je odcep za naselje Sveti Štefan. V priponki je karta (p.b. 46o10min15sek in 15 o 
28 min,35 sek).   
 
ROK PRIJAVE: do sobote 6.10.2012 zvečer, ni pa obvezna. 
 
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: 
 
Ivan Šalamon: 041-794-104 ali 03/5829-135 
 
Vljudno vabljeni. 
 
 
 
Dopis pripravila:                 Direktor: 
mag. Valerija Slemenšek                mag. Teo Hrvoje Oršanič 
 


