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20.–24. avgust

torek, 20. avgust

Otroški dan in  
hrana na kmetih nekoč
Letošnji Teden starih obrti in običajev začenjajo »ta glavni« pri hiši: ženske in otroci. V 
duhu starih časov se bo plesalo, pelo, peklo in kuhalo. Pod vodstvom naših vzgojiteljic 
in ob pomoči kuharic. Starši, pripeljite otroke, da bodo za nekaj ur ušli ekranom, vi pa 
boste med tem časom lahko v Kozjanski krčmi spoznali katero od starih jedi.
Janko Novak bo tudi letos zapregel svoja vranca in otroke vozil z 
zapravljivčkom. Cel popoldan pa bodo otroci lahko jahali dva poni konja. 
Vožnja in jahanje brezplačno.

Nastop otroške glasbene skupine Kozjanski 
zmajčki iz Kozjega.

sreda, 21. avgust

Dan zelišč,  
čebel(arjev) in kuharic
Martina Vodeb vas bo popeljala po Veronikinem zeliščnem vrtu, privoščili si 
boste pomirjujoč čaj, si zmasirali noge s hojo po kneippovi poti, posedeli ali 
se kako drugače spočili med zelišči.
Čebelarstvo Medokošt pripravlja krajše predavanje o čebelah, 
čebelarjenju in apiterapijah, ogledali si boste lahko slovenski čebelnjak in 
poskusili različne vrste medov.
Kuharice bodo med tem za vas pripravile »krompirjeve murke« 
(kumarice s krompirjem) in »kurejuvka« (korenjeva juha), krompir z 
zeliščnim namazom, pa še kaj bo zadišalo iz Kozjanske krčme.

Nastop vaških godcev Vaški kuharji.

četrtek, 22. avgust

Literarni dan, stara 
glasbila in kmečke jedi
Veronika Gradišek bo vodila zanimiv pogovor s pesnikom, slikarjem, 
fotografom, pisateljem in velikim domoljubom, Janezom Medveškom.  
Je avtor že skoraj ponarodelih foto zgodb o Sloveniji in zamejstvu. 
Spoznali boste oprekelj, citre, zvočilo monokord in lajno. Vabljeni 
tudi vsi, ki igrate na kako ljudsko glasbilo, da se nam pridružite!
Kuharice Alenka, Darinka, Helena, Marjana, Marta, Martina, Milena, Minka in 
Silva bodo še zadnjič letos med nami. Poskusili boste lahko staro kmečko jed 
»mlienčuka« (mlinčevko) in ocvirkovo »pršjačo« (tanek kruh z ocvirki).

Literarno-prozni večer z  
Janezom Medveškom, glasba.

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, čebričenje, medene masaže
 Zeliščni vrt s Kneippovo potjo
 Učna pot

 +386 (0)41 340 619
 www.kozjanska-domacija.si
 www.ohranjamodediscino.com
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Teden starih obrti in običajev v Dobju 2013

petek, 23. avgust

Nastop Kulturnega društva ofirovci. Rok Vodeb bo igral na oprekelj.

Mito Trefalt s Košnikovo gostilno 
Veselica z Mladimi korenjaki

Živa televizijska legenda Mito Trefalt in njegova še bolj legendarna Košnikova gostilna  
vabita. Seveda v odlični družbi. Ob Janezu Košniku bodo nastopili:  
Šentjurski muzikanti, Mladi korenjaki, Paridolski pevci,  
Vokalna skupina Grič, Folklora Šentjur in 86 letna  
Milica Prešiček s harmoniko.
Humanitarna zabavna prireditev, zato bo to edini večer v tem tednu z vstopnino.  
Da bomo lahko res pomagali.
Vstopnina: 9,00 € za odrasle, mladina 5,00 €, otroci brezplačno. 
V ceno vstopnice je vključena pijača v vrednosti 2,00 €.

Veselica  z Mladimi korenjaki

sobota, 24. avgust

Zaključni dan Kozjanskega tedna s 
prikazi starih obrti  
in običajev

 Žetev ovsa na srp in koso.
 Nalaganje na voz, zlaganje v kopico in mlačev.
 Mlačev na cepe in na mlatilnico na ročni pogon.
 Čiščenje (»ravnaje«) slame.
 Žaganje hloda.
 Prikaz ročne košnje.
 Žganjekuha.
 Prešanje na staro prešo.
 Predstavitev slovenskega čebelnjaka in apiterapij. 
 Prikazi drobnih obrti in starih glasbil. 
 Ogled Veronikinega zeliščnega vrta.

Dan bomo zaključili ob zvokih ljudske in  
narodnozabavne glasbe.

Informacije
Brigita Lovrenčič  051 655 862 Matej Leskovšek 031 604 565 Bojan Guček 041 340 619

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

Darles, Darko Gračnar s.p., Dobje pri Planini
Dom-Streha d.o.o., Šentjur

Družba za prodajo lesa, Montpreis d.o.o., Planina pri Sevnici
Jože Gračnar s.p., Dobje pri Planini

Kamnolom Franc Škoberne s.p., Šentjur
KEA d.o.o., Šentjur

Lasergraf d.o.o., Šentjur
MD 777, Darko Mavrič s.p., Šentjur

Mera d.o.o., Šentjur 
Metalko, Brigita Bučar s.p., Štore

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

Vsak dan od torka do sobote:

 Prodajalna domačih izdelkov.
 Razstava »bilo je nekoč«.
 Peka koruze, jabolk in krompirja.
 Mletje žita na ročne žrmlje.
 Pokušine domačih jedi.

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

Glavna sponzorja Sponzorja

Iskrena hvala tudi vsem, ki ste prispevali nagrade in kakorkoli drugače pomagali!

medijska sponzorja

Gradbeništvo
Hasan Husikić s.p.

Šentjur • 031 252 575

Simpatizerji
Avtoelektrika Tojnko Ivan s.p., Šentjur

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

Biro izkop Marjana Felicijan s.p., Dobje pri Planini
David Guček s.p., Planina pri Sevnici

Elbatrade d.o.o., Šentjur
Elektrobum – Selič Anton s.p., Šentjur

Eurostil d.o.o., Šentjur
Flander Ana, zasebna fizioterapija, Šentjur

Frizerstvo Jazbec Marica s.p., Planina pri Sevnici
Grales d.o.o., Dobje pri Planini

Kavarna Center, Žurej Franc s.p., Šentjur
KOB termoinstalacije, David Koželj s.p., Šentjur

Kulturno društvo Dobje, Dobje pri Planini
PPS prizma d.o.o. - Vrečko Jože, Parižlje

Protect servis, Milan Gaberšek s.p., Šentjur
P.T.S. Franc – prevozi, Franc Rajh s.p., Dobje pri Planini

RAMNA, Janja Polenšek s.p., Gorica pri Slivnici
Slaščičarna Jana, Šentjur

Tojnko gradnje d.o.o., Šentjur
Uduč Branko s.p., Dobje pri Planini

Veterinarska bolnica Šentjur, Šentjur

Občina Dobje

1500


