
POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH
Zbirališče: Dom krajanov, Podsreda
Pot: avtobus nas odpelje v Ortnice, od koder pričnemo s 
pohodom nazaj do Podsrede
Čas hoje: 5 ur
Startnina: 10,00 € (zajema kartonček, degustacijo na 
vinotoču Gruska in topel obrok ob zaključku). Startnina ni 
obvezna. Prevoz na start poti, strokovne razlage ob poti in 
degustacijo v kolekcijskem sadovnjaku krije Kozjanski park.
Oprema:  planinska obutev in obleka primerna vremenu 
Hrana: hrana in pijača med potjo iz nahrbtnika

BLAGOSLOVITEV KAPELICE
Namenu bomo predali kapelico Sv. Frančiška Asiškega ob 
križevem potu na Stare gore nad Podsredo. Kapelico je 
obnovil JZ Kozjanski park, blagoslovil pa jo bo 
diakon dr. Peter Skoberne.
Kraj: križev pot na Stare gore nad Podsredo

PO UČNI POTI KUNŠPERK - KLESTJE
V okviru projekta “Ne pozabimo vasi” občine Bistrica 
ob Sotli je bila vzpostavljena učna pot z osmimi 
izobraževalnimi točkami. Strokovni sodelavci Kozjanskega 
parka vas bodo seznanili z njimi.
Kraj: občinska uprava v Bistrici ob Sotli

CVET IN MED
Pogovor z Marijo Sušnik in Silvom Polovičem
Kraj: uprava Kozjanskega parka v Podsredi

“Z IGRO DO DEDIŠČINE” - HIŠA V PARKU
V JZ Kozjanski park izvajamo projekt Sodobna arhitekturna 
tipologija na Kozjanskem, v okviru katerega želimo tudi 
mlade spodbuditi k razmisleku, kako hiša vpliva na občutljiv 
prostor Kozjanskega regijskega parka. Spoznavali bomo 
kulturno krajino, ter prostor Kozjanskega zaznavali z vsemi 
čutili.
Delavnico bomo izvedli v sodelovanju z METROSR, zavodom 
za prostor Savinjske regije in OŠ Bistrica ob Sotli.
Kraj: uprava Kozjanskega parka v Podsredi

NEDELJA,
4. oktober
od 9.00 
do 15.00 ure

NEDELJA,
4. oktober
ob 16.00 uri

TOREK, 
6. oktober 
ob 9.00 uri

TOREK, 
6. oktober 
ob 19.00 uri

SREDA,
7. oktober
od 8.00
do 12.00 ure

ČASOVNI PREGLED PRIREDITEV

KOZJANSKO JABOLKO - VEČ KOT SADEŽ

Praznik kozjanskega jabolka je osrednja okoljska prireditev 
Kozjanskega parka in ena najodmevnejših tovrstnih prireditev v 
državi, pa tudi širše. Letos ga bomo praznovali že 16. leto zapored in 

sicer od 4. do 11. oktobra. 

Sejemsko dogajanje bo v soboto, 10. oktobra, svečano odprla 
ministrica za okolje in prostor gospa Irena Majcen.

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

napredne okoljske razvojne rešitve.

V tednu Praznika kozjanskega jabolka pripravljamo zanimiv in 
pester izobraževalno kulturni program. Na sejmu se ob ponudnikih 
predstavljajo tudi društva in različne strokovne službe, ki delujejo 
v kozjanskem prostoru ali z njim upravljajo, ter množica glasbenih 
skupin, ki s kulturnim programom vseskozi prispevajo k prijetnemu 

vzdušju druženja na prireditvi.  

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

Jabolko je pri nas več kot zgolj sadež.

Vsi sodelujoči na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka in zaposleni v 
Kozjanskem parku vas prisrčno vabimo na Kozjansko in vam želimo 

prijetno počutje v idiličnem, lepo urejenem trgu Podsreda.

Prireditev bo odprla ministrica za okolje in prostor gospa Irena Majcen



3. AŠKERČEV VEČER V PODSREDI
Posvečen bo pesniku Ivanu Minattiju. Izvajanje Minattijevih 
pesmi in kramljanje o pesniku.
Kraj: Dom krajanov v Podsredi

PREDSTAVITEV REZULTATOV ENTOMOLOŠKEGA SREČANJA
Zadnja leta bolj intenzivno spoznavamo žuželke kozjanskega 
območja. V letu 2015 smo gostili 30 vrhunskih strokovnjakov 
iz 4 držav, ki so dva dni raziskovali pri nas. S fotografijami, 
glasovi in zanimivimi komentarji bomo predstavili kozjanske 
metulje, hrošče, kobilice, stenice, čebele in še kaj.
Kraj: uprava Kozjanskega parka v Podsredi

ODPRTJE RAZSTAV 
STARE SORTE JABOLK
KAMNINE KOZJANSKEGA 
Kraj: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi

ČETRTEK, 
8. oktober 
ob 19.00 uri

PETEK,  
9. oktober
ob 16.30 uri

PETEK,  
9. oktober
ob 18.00 uri

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: BITISK Peter Gregl s.p.
Naklada: 10000
Podsreda, september 2015

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

Prireditev povezuje Tomaž Pančur
Gostinska ponudba: Gostišče Montparis, Planina pri Sevnici

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

SLAVNOSTNO ODPRTJE Praznika kozjanskega jabolka  ob 
udeležbi ministrice za okolje in prostor gospe Irene Majcen 
z nagovori, podelitev naziva Carjevič leta 2015 in blagovne 
znamke Sožitje - Kozjanski park

Odprtje razstave gob GOBARSKEGA DRUŠTVA KOZJANSKO 
KOZJE
Kraj: ob Slovensko-bavarski hiši v Podsredi

Nogometni turnir mladincev v malem nogometu 
Kraj: igrišče v Podsredi

Tekmovanje v peki »štrudla« za naziv Štrudlmojstr-ca

Nogometni turnir veteranov v malem nogometu za 
prehodni pokal Kozjanskega parka
Kraj: igrišče v Podsredi

Program 
z ansamblom 
Mladi Korenjaki

OD PETKA, 9. OKTOBRA, DO NEDELJE, 11. 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. 
Info: Mojca Kunst, 041/716-128.

SOBOTA,  
10. oktober
od 10.00 
do 19.00 ure

ob 10.00 uri

ob 11.00 uri

od 11.00 ure

ob 12.00 uri

od 17.00 ure

od 20.00
do 24.00 ure

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV
Tržnica in bogat kulturni program

Predstavitev starodobnih koles kluba »Večno mladi«, Šentjur

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

NEDELJA, 
11. oktober 
od 10.00
do 18.00 ure

od 10.30 ure

od 10.30
do 13.00 ure

od 11.00
do 13.00 ure

Glavni sponzor:


