
OD NEDELJE, 7. DO NEDELJE, 14. OKTOBRA PRIPRAVLJAMO NASLEDNJE 
DOGODKE: 

 
 

ČASOVNI PREGLED PRIREDITEV 
 

NEDELJA, 7. oktober  POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH  

od 9.00 – 16.00 ure  Zbirališče: Pišece, cerkev sv. Mihaela  
Pot: Pišece-Pleteršnikova domačija-grajski park Pišece-
cerkev sv. Jedrti-Pavlova vas-sv. Jernej-Pišece 
Čas hoje: 4,5 ure, z razlagami in postanki 7 ur 
Startnina: 10,00 € (zajema stroške priprave pohoda, 

kartonček, malico).  
Strokovne razlage ob poti in degustacijo na začetku poti 
krije Kozjanski park. Startnina ni obvezna.  
Zaključek: okoli 16.00 ure 
Oprema:  planinska obutev in obleka primerna vremenu.  
Hrana: hrana in pijača med potjo iz nahrbtnika. 

 
 
TOREK, 9. oktober   Hermanova ustvarjalnica-Škatlica za rojstnodnevno 

darilo in 
ob 16. uri ogled razstave "Rojstni dan v Hermanovem brlogu. 

Dogodek bomo izvedli v sodelovanju z Muzejem novejše 
zgodovine Celje v okviru skupne akcije muzejev in galerij 
»Z igro do dediščine«. 

 

 
 
 
SREDA, 10. oktober HIŠA V PARKU – delavnica  

od 8. do 12. ure »Če želimo ohraniti identiteto kozjanske krajine, ni 
potrebno graditi tradicionalnih kozjanskih hiš iz 19. 
stoletja, temveč prepoznati njihove prostorske, oblikovne 
in estetske kvalitete ter jih združiti s potrebami današnjega 
časa,« pravijo v METRO SR, Zavodu za prostor savinjske 
regije, s katerim bomo izvedli arhitekturno delavnico z 
učenci OŠ Bistrica ob Sotli. 

    Kraj: grad Podsreda 
     
 
 
ČETRTEK, 11. oktober 6. Aškerčev večer v Podsredi 
ob 19. uri bo posvečen pesniku Simonu Gregorčiču. Na večeru 

bodo mnogi recitatorji in glasbeni gostje izvajali 
Gregorčičeve pesmi. 
Prireditev organiziramo v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo in Kulturnim društvom Podsreda.  
Kraj: dom krajanov v Podsredi 



 
 

  

PETEK, 12. oktober   Odprtje razstav 
ob 18.00 uri  

 STARE SORTE JABOLK 

 GOZDNI HROŠČI – jih poznamo? 
Kraj: Slovensko-bavarska hiši v Podsredi 

 
SOBOTA,  13. oktober 2018 SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV 

od 10. do 18. ure 
 

 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 
  
ob 10. uri SLAVNOSTNO ODPRTJE Praznika kozjanskega jabolka ob 

udeležbi ministra za okolje in prostor gospoda Jureta Lebna z 
nagovorom, podelitev naziva Carjevič leta 2018 in blagovne 
znamke Sožitje-Kozjanski park 

 
ob 11. uri  Odprtje razstave gob GOBARSKEGA DRUŠTVA KOZJANSKO  

KOZJE 
Kraj: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi 

 
od 12. ure  Nogometni turnir mladincev v malem nogometu  

Kraj: igrišče v Podsredi 
 
ob 14. uri  Kozjanski zmaj 100 let nazaj / veseloigra za staro in mlado 
 
od 17. ure   Nogometni turnir veteranov v malem nogometu za prehodni 
pokal  

Kozjanskega parka 
Kraj: igrišče v Podsredi  

 
od 18. do 24. ure  Program z ansamblom Sekstakord 
    
 
 
NEDELJA, 14. oktober 2018 SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV 

od 10. do 17. ure Tržnica in bogat kulturni program 
 
    
od 10.30 do 13. ure Družabno kolesarjenje 
   Info: Kolesarska sekcija ORANS, Gašper Rainer, 041/968-106 



 
od 11. do 13. ure Rekreativni tek na grad Podsreda 
   Info: Športno društvo Podsreda, Jernej Jagrič, 041/834-761 
 
ob 12.00 uri   Tekmovanje v peki »študla« za naziv Štrudlmojstr-ca 
 

Preberite več: 
 
Slovenske sorte jabolk  

Naše super sadje – sadje iz bližine 

Atomski potencial jabolka 

  
 

 

https://www.nasasuperhrana.si/clanek/jabolka-sorte-jabolk/
https://www.nasasuperhrana.si/clanek/nase-super-sadje-sadje-iz-blizine/
https://www.nasasuperhrana.si/clanek/atomski-potencial-domacega-jabolka/

