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• Kmetijska raba prostora in poselitev prevladujeta

• Hribovito območje 200 in 450 m nadmorske višine

• Ekstenzivno tradicionalno kmetovanje

• Izbrane lege in zemljišča za trajne nasade, za katere so morali pred sajenjem 
skrbno preučiti večletne ekološke pogoje

• Zelo pomembna tradicionalna kmetijska gospodarska panoga je bilo sadjarstvo

• Ocenjujemo, da v parku raste več kot 50.000 sadnih dreves v sadovnjakih in divjih 
sadnih dreves v gozdovih

• Jablane, hruške, orehi, slive, drnulje, češnje, višnje, marelice, breskve, kutine, 
skorši, murve in leske.

KOZJANSKA KULTURNA KRAJINA





Povprečna starost sadovnjakov je okrog 40 let, zasledimo pa tudi manjše sadovnjake in 

posamezna drevesa, ki so stara več kot 100 let.

Glavni vzroki za propadanje in krčenje sadovnjakov so:

• intenziviranje kmetijstva, 

• strojna obdelava površin, 

• staranje prebivalstva, 

• pomanjkanje delovne sile, 

• neobdelovanje zemljišč, 

• stroški vzdrţevanja, oskrbovanja, obiranja in obnove ter 

• nerentabilnost proizvodnje zaradi nizkih cen sadja.

STANJE TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV





• Nacionalni projekt Oţivitev travniških sadovnjakov in 

sadnih vrtov Slovenije (OTS), 1999 

• Popis ornitofavne, ki so ga izvedli člani DOPPS-a v 

letih 1998/99. 

VIJEGLAVKA

SREDNJI DETEL

RJAVI SRAKOPER

POGORELČEK

ZAČETKI PONOVNE POZORNOSTI 1998-99



Leta 2004 je bilo kar 69% območja 
Kozjanskega parka vključenega v 
posebno varstveno območje Natura 
2000.      

SPA – “ptičja direktiva” (37%)

Vijeglavka, zelena ţolna, pivka, 
veliki skovik, pogorelček, čuk, 
rjavi srakoper

SAC – “habitatna direktiva”(32%)

NATURA 2000 – POSEBNA VARSTVENA OBMOČJA



• Nacionalni projekt Oţivitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije se 

je v Sloveniji začel izvajati leta 1998.

• Kozjanski park se je v projekt vključil leta 1999, osnovne cilje za območje parka 

smo nadgradili z naravovarstvenimi in trţno-promocijskimi elementi

• Strokovno vodstvo Franc Kotar in Jani Gačnik iz KGZS Novo mesto

• Izvedene izobraţevalne delavnice na temo 

- ţganjekuhe, 

- oţivitvene rezi v sadovnjakih, 

- načinov cepljenja in precepljenja sadnega drevja 

- letnega dela v sadovnjakih

• Ţe leta 1999 se je usposobila ekipa delavcev Kozjanskega parka in zaposlenih 

prek javnih del za opravljanje oţivitvene rezi.

SODELOVANJE V NACIONALNEM PROJEKTU OTS





• Društvo je bilo ustanovljeno leta 2000 na pobudo lastnikov travniških sadovnjakov, 

nacionalnih koordinatorjev projekta Oţivljanje travniških sadovnjakov in 

Kozjanskega parka.

DRUŠTVO KOZJANSKE JABKE



• Oţivitvena ali sanitarna rez je potrebna pri drevesih, ki niso redno obrezana in 

vzdrţevana.

• Zaradi pregoste krošnje in pogosto tudi bele omele (Viscum album) je rodnost 

takšnih dreves močno zmajšana.

• Korekcijsko rez pa opravljamo na drevesih, kjer smo ţe opravili oţivitveno rez. 

Odstranimo bohotivke in odvečne veje, ki so izrasle iz čepov ali skritih brstov v 

notranjosti krošnje.

• V Kozjanskem parku in predvidenem širitvenem območju smo oţivitveno rez 

opravili brezplačno na 9200 drevesih.

REZ SADNEGA DREVJA IN POMOČ LASTNIKOM 

SADNIH DREVES





• Obsegala je anketiranje lastnikov sadovnjakov in kartiranje sadovnjakov

• Izvajali smo jo od leta 2000 – 2006

Zbrali smo podatke: 

– lastništvo, katastrska občina, 

– številka parcele, velikost parcele, 

– število dreves na parceli, 

– starost sadovnjaka, 

– sortni sestav, število dreves po sortah, 

– ocena in uporaba pridelka, 

– podatki meritev z GPS, gnojenje, škropljenje, 

– uporaba in predelava sadja, pripravljenost za predelavo, 

– dosajevanje in vključitev v društvo.

INVENTARIZACIJA TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV
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SORTNA SESTAVA JABLAN



0

5

10

15

20

25

š
te

v
il

o
 l

a
s
tn

ik
o

v

do 30 31-60 61-90 91-120 121-150 nad 151

število jablan

ŠTEVILO JABLAN GLEDE NA LASTNIKE



VIŠINSKA RAZPOREDITEV SADOVNJAKOV
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STAROST SADOVNJAKOV



• Eden izmed ciljev projekta OTS je ohraniti vse evidentirane sorte in z njimi tudi 

genetski potencial starih sort

• Leta 2003 smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravili vpis v 

FITO-SEME  register, registrirali drevesnico starih sort in jo vključili v kontrolo 

fitosanitarne inšpekcije.

• Prva lokacija drevesnice je bila v bliţini trga Podsreda, a je bila zaradi strogih 

fitosanitarnih pogojev neustrezna

• Leta 2005 smo v okviru projekta INTERREG IIIA kupili kmetijska zemljišča 

kmetije Čerček na Gradišču, kjer smo registrirali in uredili novo lokacijo 

drevesnice,

• Na preostalih kmetijskih zemljiščih pa smo uredili matični sadovnjak

• Letna proizvodnja je 2000 do 3000 sadik

• V matičnem sadovnjaku vsako leto dosadimo nove sadike starih sort.

DREVESNICA STARIH SORT IN MATIČNI SADOVNJAK





• z oţivljanjem travniških sadovnjakov ohranjamo tudi ţivalske vrste, ki so vezane 

na sadovnjak.

• Od leta 2004 izvajamo projekt solitarnih čebel v sodelovanju z lasniki travniških 

sadovnjakov in s strokovno sodelavko mag. Marijo Ševar (Zavod Republike 

Hrvaške za kmetijsko svetovalno sluţbo, oddelek za integrirano in ekološko 

kmetovanje)

• Solitarne čebele Osmia rufa, Osmia cornuta in druge imajo poleg medonosnih čebel 

in čmrljev pomembno vlogo pri opraševanju sadovnjakov.

• Da bi jih naselili v travniških sadovnjakih, smo z lastniki sadovnjakov postavili 

hišice za ţuţelke, ki so zgrajene iz močvirske trstike, lesenih blokov, luknjičave 

opeke in lesa

• Projekt smo vključili v ponudbo naravoslovnih dni, ki jih pripravljamo za šole na 

temo travniških sadovnjakov in ekološkega kmetovanja.

SOLITARNE ČEBELE IN DRUGE KORISTNE ŢUŢELKE





V okviru projekta so bile izvedene številne izobraţevalne delavnice:

o ţganjekuhi, 

izdelavi soka in kisa, 

oţivitveni rezi v sadovnjakih, 

načinih cepljenja in precepljenja sadnega drevja ter letnih delih v sadovnjakih.

V času praznika kozjanskega jabolka vsako leto pripravimo 

prikaz predelave soka.

Sok trţimo pod blagovno znamko Soţitje.

Za leto 2009, 2010 in 2011 smo izdali ilustriran koledar z imenom Stare jabke na 

Kozjanskem. Ilustracije je izdelala botanična ilustratorka Zagorka Simić.

PREDELAVA, IZDELKI, IZOBRAŢEVANJA IN 

PUBLIKACIJE



• Projekt v okviru programa INTERREG IIIA SLOVENIJA-MADŢARSKA-
HRVAŠKA)

• Nosilec projekta je bil Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto s partnerji Zavod 
Republike Slovenije za varstvo narave, Naravni park Ţumberak – Samogorsko 
gorje, Javni zavod Kozjanski park in zavod Republike Hrvaške za kmetijsko 
svetovalno sluţbo. 

• Projekt je potekal od septembra 2005 do julija 2007.

• Glavni rezultati v Kozjanskem parku:

- Pridobitev 3,9 ha kmetijskih zemljišč za vzpostavitev drevesnice in matičnega 

sadovnjaka

- Vzpostavitev drevesnice, v kateri pridelujemo sadike starih sort jablan in 
hrušk,

cepljenih na bujno podlago – sejancev in matičnega sadovnjaka

- Zasaditev hruškovega drevoreda med Bistrico ob Sotli in Kumrovcem.

- Izdaja Priročnika tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort visokodebelnih 
sadnih

dreves, kjer so opisi in slike starih vrst in sort jablan, hrušk, sliv, češenj, orehov,

marelic, murv in skorša.

VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI KOT 

ELEMENT OHRANJANJA BIOTSKE 

RAZNOVRSTNOSTI IN ESTETSKE VREDNOSTI 

KRAJINE





Projekt IPA v okviru programa čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška 2008-2013

Kozjanski park je prijavitelj in vodilni partner v projektu, katerega partnerja sta tudi 

Javni zavod Park Kolpa in javna ustanova Nacionalni park Risnjak 

in bo trajal od julija 2009 do marca 2012.

• Nekateri cilji in neposredni učinki projekta:

- Skupna strategija dolgoročnega sonaravnega upravljanja travniških 
sadovnjakov

- Mednarodna konferenca na temo multifunkcijskosti travniških sadovnjakov

- Revitalizirani sadovnjaki

- Kolekcijski nasadi, vsak z info točko

- Novo dosajena drevesa visokodebelnih sort

- Načrt in začetek postopka certificiranja produktov predelave

- Institut “carjevič”

- Izdane publikacije

- Skupne delavnice s prikazom rezi in predelave sadja

- Izboljšana tehnična opremljenost za vzdrţevanje travniških sadovnjakov: 
mobilna stiskalnica in polnilnica soka, kosilnice, sadjarsko orodje.

OD VIJEGLAVKE DO SOKA





Tradicionalna 

osrednja prireditev v Kozjanskem parku, 

ki jo organiziramo 

vsak drugi vikend v oktobru ţe od leta 1999.

• Sejem

• Etnološka prireditev

• Kulturna prireditev

PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA



PRAZNIK 

KOZJANSKEGA 

JABOLKA



Hvala za pozornost

in 

veliko prijetnih trenutkov v sadovnjaku.


