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Kozjanska domačija
20.–24. avgust

sreda, 20. avgust
Začenjamo kulturno in povezovalno. In tako nadaljujemo cel teden. Do nedelje.

Literarni večer
Gledališče na »cimpru«: 
Prevorje in Prevorjani – 
Z godbe iz davnih dni
Predstavitev nove knjige 
Marije Gubenšek
V kulturnem programu bodo nastopili 
citrarka Jasmina Levičar in sopranistka 
Martina Zapušek ter člani dramske skupine 
KD Prevorje, ki bodo v narečju odigrali 
ljudski prizor.

Terasa Kozjanske domačije: 
Razstava fotografij 
Vinka Skaleta  
iz cikla Kozjanske 
korenine

četrtek, 21. avgust

Otroški dan, Pohod 
»Na klopco« Turnče
Otroški dan ne bo minil brez malih folkloristov vrtca Dobje. Za malo večje 
pa bodo na voljo delavnice vezenja, izdelovanja venčkov iz svežih zelišč in 
travniških rož ter izdelovanje stare igrače iz orehov – »drdre«. Za vse otroke 
bo možnost vožnje z zapravljivčkom, za bolj zvedave pa »fračanje«.
Starši in seveda vsi drugi pa vabljeni na Pohod »Na klopco« Turnče. Poskrbeli 
bomo za okrepčilo in dobro voljo. Pot je lahka, namenjena vsem starostnim 
skupinam. Na Turnče in nazaj boste porabili približno uro in pol.

petek, 22. avgust

Gledališka igra
Gledališče na »cimpru«: »Jaz pa k vojakom grem«
V prvem dejanju se vojak Janko poslovi od staršev in svojega dekleta, 
v drugem je prikazano srečanje z oficirjem in vojaki iz ostalih republik 
Jugoslavije, v tretjem življenje v kasarni in dogodivščine med vojaki, v 
četrtem dejanju pa veselo snidenje spet doma.
Igrajo člani Društva Folklorna skupina Sveti Štefan, avtor in  
režiser igre: Karel Artiček. Vstopnina 5 eur

Pečen odojek in zabava z mladimi 
dobjanskimi harmonikaši

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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sobota, 23. avgust 

Gledališče na »cimpru«, objekti v sklopu Kozjanske domačije

Veronikina sobota
Toliko, da boste vedeli: Kozjanski domačiji se je včasih reklo Pr' Matijat, pa Pr' Veronik, 
Pr' dekletah in tudi Pr' tetah. Ker so tu živele tri sestre Terezija, Veronika in Amalija. In 
kar nekaj časa so na domačiji skrbele za svojega očeta, Matijata. Najbolj prepoznavna 
od vseh sester je bila ravno Veronika. Zato Veronikina sobota njej v spomin.

 Stara glasbila: oprekelj, lajna in monokord
 Prikaz mlačve po starem
 Kulturno društvo Prevorje predstavlja kovačijo in izdelovanje žebljev
 Predstavlja se lončarska delavnica lončarstva Buser
 »Pošvedrani« čevelj vam bo popravil mojster čevljarstva Peta
 Najmlajše vabi otroški kotiček in fračanje
 Naše kuhar'ce kuhajo in pečejo v Kozjanski krčmi
 Mogoče ste že videli pranje na kamnu in na »perivjeku«, kako pa to zgleda na 

100 let starem lesenem pralnem stroju, pa verjetno ne
 Članice Društva upokojencev Dobje bodo prikazale svoje ročne spretnosti
 Ročni mlin za sadje in stara preša bosta dala pravi naravni sok

Gledališče na »cimpru«
Citrarski koncert pod vodstvom  
Jasmine Levičar 

Veselica 
Ansambel Mladi upi

nedelja, 24. avgust

Gledališče na »cimpru«

Srečanje Ljudskih pevcev in godcev
Peli in godli nam bodo: Ljudske pevke iz Vojnika, 
Šentviških pet iz Završ pri Grobelnem, Ljudski 
pevci »Jesensko cvetje« iz Šentjurja, Ljudske pevke 
iz Rogatca, Sestre Jakob iz Dobrne, Ljudski pevci s 
Prevorja, Ljudski pevci iz Šentruperta, Ljudski pevci 
s Prevorja pa Godci Mladinske folklorne skupine 
Lintvar iz Šentjurja ter Godca Drago Žekar in 
Bogdan Vodeb s Prevorja in pa godca Viki Novak in 
Ivan Robič iz Paridola

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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Donatorji
Asfalt Kovač d.o.o., Planina

Avtoprevozništvo Jože Gračnar s.p., Dobje pri Planini
Darles, Darko Gračnar s.p., Dobje pri Planini

Elbatrade d.o.o., Šentjur
Kamnolom Jimmy, Franc Škoberne s.p., Šentjur

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

Montpreis, družba za prodajo in razrez lesa d.o.o., Planina
Studio BB, Bezgovšek Branko s.p., Dobje pri Planini

Vsak dan od srede do nedelje:

 Prodajalna domačih izdelkov in pridelkov
 Razstava »bilo je nekoč« in razstava fotografij »Kozjanske korenine«
 Peka koruze in krompirja
 Mletje žita na ročne žrmlje

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

Glavna sponzorja Sponzorji

Iskrena hvala tudi vsem, 
ki ste prispevali nagrade in 

kakorkoli drugače pomagali!

Simpatizerji
Bini – Marko in Andrej Kovačič s.p., Dobje pri Planini

C&C, Šentjur
David Guček s.p., Planina pri Sevnici

Flander Ana – Zasebna fizioterapija, Šentjur
Frizerstvo Jazbec Marica s.p., Planina

G&K Avto d.o.o., Šentjur
Kavarna Center, Žurej Franc s.p., Šentjur

Kob Termoinštalacije Koželj Andrej s.p., Šentjur
Kulturno društvo Dobje, Dobje pri Planini

LaserGraf d.o.o., Šentjur
Protect-Trade d.o.o., Šentjur

P.T.S. – Franc – Prevozi s.p., Dobje pri Planini
Slaščičarna Jana s.p., Šentjur

Soving Sotlar Žaromil s.p., Šentjur
Ramna, Janja Polenšek s.p., Gorica pri Slivnici
Trgovina pri Wiharju, Leon Selič s.p., Šentjur 

Uduč Branko s.p., Dobje pri Planini

Občina Dobje

Območna izpostava Šentjur

 

041 209 147 031 252 575
DENIS HUSIKIĆ s.p. HASAN HUSIKIĆ s.p.


