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sreda, 24. avgust

Literarni večer2 
Na »cimpru«
Aforisti so umetniki, literati in bistroumneži, kar je 
zagotovilo za zelo zanimiv večer. Z nami bosta kar dva: 

 Jože Mastnak-Marjan iz Šentjurja in  Tonči Babič 
iz Bistrice ob Sotli. Za glasbene predahe bo poskrbela 

 Karmen Gajšek. Teme večera bodo dom, domovina 
in država, sklopi pa soočenje, aforističen dvospev, 
avtorja iz oči v oči in skoraj aforistična improliga. 
Pogovor z gostoma bo vodila  Veronika Gradišek.

četrtek, 25. avgust

Četrtkov večer  
Kozjanske domačije
Na »cimpru«
Nadaljevanje Košnikove gostilne so odlični Četrtkovi večeri na cimpru Kozjanske domačije. Tudi 
letošnji druščina je tako pestra in zanimiva, da vam bo žal, če vas ne bo zraven! Nastopili bodo:

 Šentjurski muzikanti,  Mladi tamburaši KD Dobje,  Simpl band,  Ljudske pevke Taščice, 
 Paridolska godca,  Gala kvintet,  harmonikarka Milica Prešiček,  etno skupina Nojeki,  
 citrarka Jasmina Levičar,  Kozjanski zven. 

Moderator in »glavni« na odru bo  Franci Podbrežnik.
 Po prireditvi veseljačenje z ansamblom Simpl band.

petek, 26. avgust

Folklorni večer
Na »cimpru«
Pelo in plesalo se je na cimpru še ko se je na »podu« mlatilo 
in »kožuhalo«. Za likof. Da se tradicija ohranja, bomo letošnji 
petek namenili folklori.
Gostimo   Folklorno društvo Sveti Štefan,  folkloriste 
Osnovne šole Dobje in muzikante, ki ne kuhajo se pa 
imenujejo  Kuharji. Pa morda še koga.

 Po uradnem delu petje in ples, čist zares.

Stalna ponudba 
Kozjanske domačije

 Domača hrana za zaključene družbe do 60 oseb
 Nočitve z zajtrkom in polpenzioni
 Spanje na seniku in v apiterapevtskem čebelnjaku
 Apiterapije
 Zeliščni vrt s Kneippovo potjo
 Učna pot

 +386 (0)41 340 619
 www.kozjanska-domacija.si
 www.ohranjamodediscino.com
 Ravno 13, 3224 Dobje pri Planini

1930 18301830
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8. Kozjanski teden starih obrti in običajev v Dobju 2016

sobota, 27. avgust

Veronikina sobota
Da bute vajdl, kuk se mie majnma, šie najki pu damoače. Lüšn bu, za ist buje krampirjuve murke, damoač krueh, ucvirki, pa 
še kaj. Utruoac se buje lahk igroal tku ku včoas, ta stoar pa bute tüt mail kaj za dalat. Če nie druga, bu kaj za spiet al pa se 
sam za kaj pumajnt s susajdam, ku ga žie doug nieste viedl.
Torej, odklopite od vsakodnevnih skrbi, otroci naj doma pustijo tablice.  Za lačne ali samo radovedne bodo »krampirjuve 
murke«,  otroški dan s starimi igrami za otroke,  streljanje s fračo velikanko,  prikazi starih obrti in ročnih spretnosti. 

 Kulturno društvo Prevorje bo prikazalo delo v potujoči kovačnici. Delala bodo kar tri kovaška ognjišča. Tudi za peko 
»vinogradniške« klobase.  Juzl ve, kako se stvarem streže.

 Na cimpru prikazi, petje ples in domače stojnice.  V zeliščnem vrtu čajnica,  blizu čebelnjaka o čebelah in čebelarjenju.
 Janko Novak in  Franc Salobir bosta mlado in staro brezplačno vozila z zapravljivčkoma. 
 Kuharska ekipa OŠ Dobje, 4. na vseslovenskem osnovnošolskem tekmovanju, bo celo popoldne kuhala za vas in z vami.

»Bug daj, pa u Doubje priedte kaj!«

Informacije
Alja Hrovat 031 784 717 Matej Leskovšek 031 604 565 Bojan Guček 041 340 619

 kozjanska domačija  www.kozjanska-domacija.si
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Sponzorji
Asfalt Kovač, d.o.o., Planina pri Sevnici

Darles, Darko Gračnar s.p., Dobje pri Planini
Gradbeništvo Duraković s.p., Planina pri Sevnici

Kamnolom Hrastje, Lio Leja Škoberne s.p., Šentjur
Kea d.o.o. , Šentjur

Montpreis, d.o.o., Planina pri Sevnici
PPS Prizma, d.o.o., Braslovče

Prevozi in gradbena mehanizacija Jože Gračnar s.p.,  
Dobje pri Planini

Soving Sotlar Žaromil s.p. , Šentjur

Donatorji
Avtomehanika Jager, Jager Franc s.p. , Šentjur

Bini – Marko in Andrej Kovačič s.p., Dobje pri Planini
Polje d.o.o., Šentjur

Studio BB, Bezgovšek Branko s.p., Dobje pri Planini

Vsak dan od srede do sobote:

 Razstava »bilo je nekoč« 
 Peka koruze in krompirja
 Mletje žita na ročne žrmlje
 Ogled zeliščnega vrta

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa. Na prireditvi ste na lastno odgovornost. 
Za parkiranje bo poskrbljeno. Prosimo, upoštevajte navodila varnostnikov.

Pokrovitelja Glavni sponzorji

Iskrena hvala tudi vsem sodelujočim 
in vsem, ki ste kakorkoli pomagali!

Občina Dobje Tesarstvo Darko Fidler s.p.
Šentvid pri Grobelnem

041 753 764

031 252 575
HASAN HUSIKIĆ s.p.

041 209 147
DENIS HUSIKIĆ s.p.

Dobrodošli na Kozjanski domačiji.  
Trudimo se ohranjati slovensko kulturno dediščino.
Willkommen am Kozjanska Gehöft. 
Wir bemühen uns das Slowenische Kulturerbe zu erhalten.
Welcome to Kozjanska homestead. 
We are doing our best to preserve Slovenian Cultural Heritage.


