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Dobje pri Planini

	 	22.–27.	avgust	2017
torek, 22. avgust ob 20. uri

Na »cimpru«

Koncert glasbene 
skupine Salteris iz 
južne Nemčije

Ne zamudite koncerta, kjer boste deležni glasbenih užitkov 
opreklja, violine, citer, kitare in kontrabasa. Ter seveda izjemne 
vokalistke. Ob sozvočju dveh koncertnih lajn boste spoznali skupino 
Salteris kot izvajalca svetovno znanih zimzelenih melodij, kar 
pomeni, da boste slišali tudi najlepše Avsenikove skladbe. 
Pokrovitelj večera: Trgovine Jager.

sreda, 23. avgust ob 17. uri
Pred Kozjansko domačijo

Srečanje 
kluba Jezerce, 
Dobje
APN 4, APN 6, APN 7, Automatic N/NT, A3, Colibri, 14 TL,  
ATX 50C, BT50 … Če ne veste, kaj to pomeni,  
potem Tomos motorjev ne poznate dovolj :)
Vsaj 30 legendarnih Tomos »štirjakov« bo parkiranih pred 
Kozjansko domačijo. S ponosnimi lastniki, pripravljenimi 
na pogovor. Vabljeni ljubitelji Tomos motorjev in ljubiteljice 
motoristov J.  

Za dobro voljo bo 
še posebej (po)
skrbel motorist 
Anza - Peter 
Frece, za ples in 
pesem pa Frece 
trio.

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

TM

četrtek, 24. avgust ob 19. uri
Na »cimpru«

Četrtkov večer 
Kozjanske 
domačije
Tradicija je na Kozjanski domačiji prisotna tudi v četrtek. 
Nadaljevanje legendarne Košnikove gostilne z gosti, ki smo jih 
resnično veseli.
• Šentjurski muzikanti
• Milica Prešiček
• Ljudske pevke Taščice
• Anza
• Kozjanski lumpi
• Ansambel Pik
• Citrarka Iva Čede
• Vokalna skupina Up
Brez njega ne gre;  nenadomestljivi Franci 
Podbrežnik, ki s svojim šarmom in improvizacijo 
navdušuje mlado in staro.
Večer bodo do konca »zapikali« fantje iz Ansambla Pik.
Pokrovitelj večera: Grales Dobje.

 041 340 619
 www.kozjanska-domacija.si • info@kozjanska-domacija.si
 Ravno 13, 3224 Dobje pri Planini



Donatorji
• Asfalt Kovač, d.o.o., Planina

• Ateconia d.o.o., računovodske in davčne storitve, Šentjur, (03) 749 31 40

• Avtoprevozništvo Jože Gračnar, s.p., Dobje pri Planini

• Darko Fidler s.p., izdelovanje strešnih konstrukcij, Šentvid pri Grobelnem, 041 753 764 

• Gradbeništvo Durakovič, Iztok Duraković s.p., Planina

• Montpreis, družba za prodajo in razrez lesa, d.o.o., Planina

• Polje d.o.o, skupina Top Dom, Polje ob Sotli

• Trgovine Kea, d.o.o., Šentjur

	 	9.	Kozjanski	teden
petek, 25. avgust ob 19. uri

Na »cimpru«
Gledališka predstava

Nazaj h 
koreninam

Komedija v izvedbi Družinskega gledališča 
Kolenc iz Vač, ob kateri se spominjamo 
svojih korenin in starih šeg na vasi.
Angelca in Mici sta zelo dobri prijateljici, 
občasno pa tudi sovražnici. Ob šegah 
in navadah, ki nas spremljajo iz daljne 
preteklosti, doživimo življenje na vasi, kjer 
se je ves čas nekaj dogajalo: od prihoda 

kolednikov do kresovanja, martinovanja in božiča. Zgodba pa je še 
bolj napeta, ko se vmešajo fantje, ki dekletom (tako nekoč kot tudi 
danes) zmešajo glave. Toda opravljivki sta vedno vsemu kos … 
Po predstavi zabava s Kozjanskimi lumpi.
Pokrovitelj večera: Uniforest.

sobota, 26. avgust ob 13. uri
Na«cimpru« v Kozjanski domačiji in okrog nje

Veronikina 
sobota, tržnica
• 

• Otroški dan
• Tržnica na cimpru
• Razstava stare kuhinje in 

gospodinjskih pripomočkov iz časa 
Matijatovih deklet 

• Kovačija KD Prevorje; zase in za 
najbolj lačne bodo pekli klobase  
na kovaškem oglju

• Prikaz starih obrti in znanj
• Izdelovanje suhih rož
• Izdelovanje ognjičeve kreme
• Prešanje sadja
• Fračanje s fračo velikanko
• Vožnja z zapravljivčkom
• Peka koruze in jabolk
• Pranje na 100 let star pralni stroj 

Miele
Vmes in počez: zabava in ples, čisto zares!

nedelja, 27. avgust od 10. do 14. ure

Guzajev pohod 
Letos je  cilj na Kozjanski domačiji. Vabljeni vsi, ki radi hodite po 
neokrnjeni naravi. Pohodniki bomo štartali iz Prevorja, iz Planine, v 
Dobju pa se bomo podali na krožno pot od gasilskega doma preko 
Handila do Kozjanske domačije.
Poskrbljeno bo za jedačo in pijačo. 

Občina Dobje

T R G O V I N E

Dobje pri Planini
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Simpatizerji
• Fasaderstvo Bini, Andrej Kovačič s.p.,  

Dobje pri Planini 
• Geonaris, geodetske storitve d.o.o., Šentjur
• Vulkanizerstvo Mulej, Dejan Mulej s.p., 

Šentjur

Sponzorji

 Tamara Volasko 070 877 600
 Bojan Guček 041 340 619
  kozjanska domačija

Pokrovitelja

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.


