
POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH
Zbirališče: gostišče Banovina na Virštanju
Pot: Najprej z avtobusom do Prevorja - naselje Lopaca -Straška 
gorca - Krivica - Gostinca - Virštanj 
Čas hoje: 4-5 ur 
Startnina: 10,00 € (zajema kartonček, malico, oglede, 
degustacije). Startnina ni obvezna. 
Oprema:  planinska obutev in obleka primerna vremenu. 
Hrana: hrana in pijača med potjo iz nahrbtnika.

»Z igro do dediščine« – igramo se z glino
Delavnica pod mentorstvom Milojke Drobne, prof. likovne 
vzgoje bo namenjena osnovnošolski mladini. Na delavnici bodo 
učenci spoznali osnove ustvarjanja z glino, prostoročno bodo 
oblikovali reliefe. 
Kraj: Slovensko bavarska hiša v Podsredi

Aškerčev večer v Podsredi
Recitacije in pevske izvedbe Aškerčevih pesmi, kramljanje 
o pesniku in ogled kipa Antona Aškerca, ki se nahaja pred 
Slovensko-bavarsko hišo v Podsredi.
Kraj: Dom krajanov v Podsredi

NEDELJA,
6. oktober
od 9.00 
do 15.00 ure

TOREK, 
8. oktober 
ob 16.00 uri

ob 19.00 uri

KOZJANSKO JABOLKO – VEČ KOT SADEŽ

Praznik kozjanskega jabolka je osrednja prireditev Kozjanskega parka. 
Letos ga bomo praznovali od 6. do 13. oktobra. Prireditev je v okolju 
odlično sprejeta in letos že štirinajstič pripravljena, kar pomeni, da postaja 
tradicionalna. Sejemsko dogajanje bo v soboto, 12. oktobra, svečano odprl 
minister za infrastrukturo in prostor g. Samo Omerzel. 

S prireditvijo želimo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna 
prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kozjanske 
kmetijske kulturne krajine, katere razpoznavni krajinski element so 
visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.

Praznik kozjanskega jabolka z »okoljskim sejmom z dušo« je prireditev 
domačinov, katere se udeležujejo tudi gostje iz države in tujine. Prireditev 
ima okoljski in etnološki značaj. Ekološke in okoljsko usmerjene kmetije 
ponujajo od starih sort jabolk, zdrave kmetijske pridelke pridelane na 
sonaravni način in izvirno ter domiselno predelano sadje za ozimnico. 
Obrtniške delavnice pa ponujajo vrhunske izdelke tradicionalne ljudske 
obrti.

V tednu Praznika kozjanskega jabolka pripravljamo zanimiv in pester 
izobraževalno kulturni program. Na »sejmu z dušo« se ob ponudnikih 
predstavljajo tudi društva, šole 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. 
Letos bo ob prazniku tudi odkritje kipa Antona Aškerca, ki je nekaj časa 
služboval v Podsredi. 

Kozjansko jabolko nas s svojim simbolnim pomenom, kot sadež in kot 
tržno blago povezuje v okolju prijazno celoto.

Vsi sodelujoči na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka in zaposleni v 
Kozjanskem parku vas prisrčno vabimo na prireditev in vam želimo prijetno 
počutje v idiličnem, lepo urejenem trgu Podsreda.

ČASOVNI PREGLED PRIREDITEV

Prireditev bo 
odprl minister za 
infrastrukturo in 
prostor 
g. Samo Omerzel.



Dan odprtih vrat učnega sadovnjaka na Trebčah narejenega 
v okviru projekta LAS Posavje »Priložnosti v posavskih 
tradicionalnih sadovnjakih«.
Kraj: Trebče 8, Bistrica ob Sotli

Strokovni posvet v soorganizaciji LAS Obsotelje in Kozjansko 
ter LAS Posavje »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – izziv 
za programsko obdobje 2014–2020 in predstavitev dobrih 
okoljskih projektov LEADER v zavarovanih območjih«.
Kraj: grad Podsreda

Predstavitev raziskovalnih nalog mreže šol biosfernega 
območja Kozjansko in Obsotelje 
Kraj: na upravi Kozjanskega parka

Odprtje dveh razstav v Slovensko-bavarski hiši v    
Podsredi
• STARE SORTE JABOLK
• BOTANIČNE RISBE JABOLK 
   ILUSTRATORKE  ZAGORKE SIMIĆ

OD PETKA, 11. OKTOBRA DO NEDELJE, 13. OKTOBRA BO 
POTEKAL FOTOGRAFSKI EX-TEMPORE – KOZJANSKO JABOLKO.
K sodelovanju so vabljeni vsi ljubitelji fotografije, predvsem 
ljubitelji narave in okolja, ki želijo svoja doživetja prikazati s 
pomočjo fotografije. 

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV
• Tržnica z regionalnimi proizvodi
• Predstavitve projektov, šol, zavarovanih območij ter
   partnerskih institucij
• Predstavitve društev in združenj
• Predstavitve tradicionalnih obrti
• Predstavitev pridelave jabolčnega soka in žganjekuhe
• Tekmovalne in družabne igre
• Ustvarjalne delavnice za otroke
• Bogat kulturni program

Slavnostna otvoritev Praznika kozjanskega jabolka z nagovori, 
podelitvijo naziva Carjevič leta in otvoritvijo kipa Antona 
Aškerca

Odprtje razstave gob GOBARSKEGA DRUŠTVA KOZJANSKO 
KOZJE, pred Slovensko-bavarsko hišo

Nogometni turnir mladincev v malem nogometu za pokal 
Kozjanskega parka, na igrišču v Podsredi

Nogometni turnir veteranov v malem nogometu za pokal 
Kozjanskega parka, na igrišču v Podsredi 

Program z ansamblom Donačka

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV
Tržnica in bogat kulturni program

Družinsko kolesarjenje

Rekreativni tek na grad Podsreda

SREDA, 
9. oktober
ob 10.00 uri

ČETRTEK, 
10. oktober 
ob 10.00 uri

PETEK,  
11. oktober
ob 16.00 uri

ob 18.00 uri

SOBOTA,  
12. oktober
od 10. do 
19. ure

Ob 10. uri

Ob 11. uri

Od 11. ure

Od 17. ure

Od 20. 

do 24. ure

NEDELJA, 
13. oktober 
od 10. do 18. ure

od 10.30 do
13. ure

od 11. do 
13. ure

INFORMACIJE:

Podsreda 45
3257 Podsreda
Tel.:  +386/3 800-7100
Fax.: +386/3 800-7108 

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

Izdal in založil: Kozjanski park

Uvodni nagovor: mag. Teo Hrvoje Oršanič
Besedilo: mag. Valerija Slemenšek
Risba in oblikovanje: Vesna Zakonjšek
Tisk: Print shop OKo
Naklada: 15000
Podsreda, september 2013

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

Prireditev povezuje Zdenka Ivačič.
Gostinska ponudba: gostišče Montparis, Planina pri Sevnici


