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OB ZAKLJUČKU PROJEKTA - OTVORITEV DREVOREDA IN NOVINARSKA
KONFERENCA
V Kozjanskem parku je bila ob zaključku projekta 23.4.2007 ob priložnosti otvoritve drevoreda
novinarska konferenca. Z novinarsko konferenco smo uradno zaključili projektne aktivnosti na
slovenski strani. Na hrvaški strani se bo projekt zaključil konec novembra 2007. Prvotno smo
načrtovali drevored visokodebelnih starih sort hrušk, ki bi nestrnjeno potekal od Bistrice ob Sotli
do Kumrovca, kar pa nam zaradi vseh potrebnih soglasij žal ni uspelo. Tako sta zasajena
drevoreda v Bistrici ob Sotli in v Kumrovcu ločena.
V projektu, ki je bil namenjen ozaveščanju pa tako tudi izobraževanju in usposabljanju kar se da
velikemu številu prebivalcev podeželja o pomenu ohranjanja visokodebelnih sadnih dreves in
zagotavljanju kvalitetnih sadik visokodebelnih sadnih smo uspeli uresničiti zastavljene naloge:
a) TISKANI MATERIAL
- promocijski material (dva plakata – eden z naravovarstveno vsebino in eden s kmetijsko
vsebino in zloženko) z namenom informiranja kar se da širokega kroga ljudi o projektu in o
pomenu visokodebelnih sadnih dreves,
- učni list z namenom izobraževanja mladine o visokodebelnih sadnih drevesih,
- glasilo »Jabolko« vsebuje vsa tehnološka navodila o postavitvi in oskrbi visokodebelnih sadnih
dreves in o predelavi sadja,
- »Priročnik tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort visokodebelnih sadnih dreves« vsebuje
pregled in opis najznačilnejših tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort visokodebelnih sadnih
dreves s kvalitetnimi fotografijami.
Razen priročnika lahko tiskana gradiva poiščete na naši internet strani.
- Objavili smo 15 člankov v medijih z informativno in strokovno vsebino o visokodebelnih sadnih
drevesih.
b) ŠIROK SPEKTER TERENSKIH AKTIVNOSTI
- Demonstracijski prikazi oživitvene rezi visokodebelnih sadnih dreves (5) in demonstracijski
prikazi predelave sadja (5).
- Animacijske predstavitve (3).
- Tečaja oživitvene rezi, kjer so po izobraževanju in opravljenem praktičnem in teoretičnem
preskusu znanja udeleženci pridobili potrdilo o usposobljenosti za izvajanje oživitvene rezi
visokodebelnih sadnih dreves. Seznam je na internet strani. S to aktivnostjo smo tako omogočili,
da so na terenu ljudje, ki so sposobni nuditi usluge (oživitvene rezi) visokodebelnih sadnih
dreves.
- Tečaj predelave sadja, ki je zajemal vsebine potrebne za pridobitev poklicne kvalifikacije.
- Naravoslovni dnevi na osnovnih šolah z zasaditvijo visokodebelnih sadnih dreves na dvorišča
osnovnih šol (10).
- Sodelovanje na vsebinsko istih aktivnosti na hrvaški strani.
c) DREVESNICA, MATIČNI SADOVNJAK IN DREVORED
Na območju Kozjanskega parka je bilo kupljeno zemljišče v izmeri 5,1 ha kmetijske zemlje, na
katerem je:
- Zasajena drevesnica z namenom vzgoje visokodebelnih sadnih dreves – vrst in sort, ki so
tradicionalna za območje, s kapaciteto 4.000 – 5.000 sadik letno. Prve sadike za prodajo iz
drevesnice bodo jeseni 2007.
Partnerji v projektu so: KGZS – Zavod Novo mesto, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kozjanski park, Zavod RS za
varstvo narave, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje in Hrvatski zavod za poljuprivrednu savjetodavnu službu.
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- Zasajen matični sadovnjak, kar bo dolgoročno zagotavljalo bazo za nabor cepičev
tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort visokodebelnih sadnih drves.
- Zasajen drevored 100 dreves visokodebelnih hrušk starih sort (na dveh lokacijah v Bistrici ob
Sotli in v Podsredi).
S sredstvi projekta smo kupili vso potrebno opremo za izvajanje aktivnosti izobraževanja in
usposabljanja na terenu, prav tako pa večino potrebnih strojev za delo v drevesnici.
Vse naštete aktivnosti so se izvajale tudi na hrvaški strani, na katerih smo aktivno sodelovali.
Tako smo v času izvajanja projekta zabeležili več kot 50 srečanj s partnerji na hrvaški strani.

Ob zaključku projekta v idiličnem okolju Kozjanskega parka funkcionalna vodja projekta mag.
Zdenka Kramar s projektnimi sodelavci s hrvaške in slovenske strani in direktorji partnerskih
organizacij (od leve proti desni): Stjepan Gregorič – Park prirode Žumberak Samoborsko gorje,
dr. Ivan Katalinič – Hrvatski zavod za savjetodavnu službu in Ivo Trošt – Kozjanski park.
Na sliki ni direktorja vodilnega partnerja KGZS-zavoda Novo mesto Jožeta Simončiča in
direktorja Zavoda RS za varstvo narave dr. Darija Krajčiča.
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Adrijan Černelč, ki je bil odgovoren za aktivnosti na območju Kozjanskega parka in je svoje delo
odlično opravil, ob zasaditvi zadnjega drevesa v drevoredu.

TRAJNOST PROJEKTA
V času trajanja projekta so potrjena pričakovanja o velikem zanimanju za demonstracijske
prikaze na terenu. Vsa potrebna oprema, ki je potrebna za izvajanje tovrstnih prikazov (za rez in
predelavo sadja) in je kupljena s sredstvi projekta, bo omogočala izvajanje aktivnosti na terenu
tudi v prihodnosti. V pomoč bodo vsa pripravljena natisnjena gradiva.
Z vzpostavljeno drevesnico in matičnim sadovnjakom bo dolgoročno zagotovljena oskrba s
sadikami cepljenih na sejancu res tradicionalnih sort in vrst visokodebelnih sadnih dreves.
Prodaja sadik bo po letu 2008 zagotavljala obseg dohodka za zaposlitev 0,5 PDM.

Funkcionalni vodja projekta:
Mag. Zdenka Kramar
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