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Dobje pri Planini

	 	21.–24.	avgust	2018
torek, 21. avgust ob 19. uri

Na cimpru, gledališka predstava

Čudni snubci
Veseloigra v izvedbi animatorjev Oratorija 2018 v Dobju. Avtor 
je slovenski izseljenec, Jože Vomberger, režija: Marta Jerman, 
igrajo: Nives Kovačič, Ana Vidic, Lara Malgaj, Anže Oprešnik, Lan 
Leskovšek, Urban Uduč, Žan Koprivc.

Oče in sin gresta kupovat živino na Gorenjsko, tam pa pričakujejo 
snubca …
Vstopnina 5 €, v celoti namenjena izvedbi letošnjega oratorija v 
Dobju. Pridite in jih podprite!

sreda, 22. avgust ob 17. uri
Pred Kozjansko domačijo

Srečanje  kluba 
Jezerce, Dobje in ostalih 

lastnikov legendarnih »štirjakov«

Koncert Ansambla 
Braneta Klavžarja
Lani jih je bilo čez 100, letos gremo do 200 J. Pride tudi neutrudni 
»Anza«. Vabljeni z in brez motorjev! V večernih urah bo z nami 
Ansambel Braneta Klavžarja.

četrtek, 23. avgust ob 19. uri
Na cimpru

Četrtkov večer 
Kozjanske domačije 

Košnikova gostilna živi naprej. Na cimpru Kozjanske domačije  
bodo nastopili:
• Ljudske pevke Taščice,
• Milica Prešiček (harmonikašica  

in pevka, stara skoraj 91 let),
• Šentjurski muzikanti,
• Hobl majstri,
• Ansambel Tineta Lesjaka,
• Paridolska godca in Paridolski pevci,
• Ansambel Dori.
Vse bo skup sklamfal in ravno prav začinil legendarni Franci 
Podbrežnik. 
Po prireditvi bo za prijetno vzdušje poskrbel ansambel Dori. 25020020
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250 let je stara domačija Repuš 13

200 let je stara domačija Ravno 13

20 let je od začetka obnove obeh domačij 
20 tisoč obiskovalcev v teh letih

10 let od dokončanja obnove  
Kozjanske domačije
10. Kozjanski teden
10. Guzajev pohod

Koncert ansambla Dori



Donatorji
• 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, 041 753 764 
• Gradbeništvo Durakovič, Iztok Duraković s.p., Planina
• Polje d.o.o, skupina Top Dom, Polje ob Sotli
• Trgovine Kea, d.o.o., Šentjur

Simpatizerji
• Fasaderstvo Bini, Andrej in Marko Kovačič s.p., Dobje pri Planini 
• Geonaris, geodetske storitve d.o.o., Šentjur
• Vulkanizerstvo Mulej, Dejan Mulej s.p., Šentjur

2018
EVROPSKO
LETO KULTURNE
DEDIŠČINE
#EuropeForCulture

	 	10.	Kozjanski	teden
petek, 24. avgust ob 15. uri

Na cimpru, v Kozjanski domačiji in okrog nje

Ohranjamo dediščino, 
otroški dan

OBČINA
DOBJE

T R G O V I N E

Dobje 
pri Planini

Šentjur

Planina 
pri Sevnici10
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SponzorjiPokrovitelja

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.

Stalna ponudba Kozjanske domačije
 Domača hrana za zaključene družbe do 50 oseb
 Nočitve z zajtrkom
 Spanje na seniku in v apiterapevtskem čebelnjaku
 Učna pot

TM

uDobje, narava, 
dediščina in 
kulinarika 
vabijo 

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

• Vožnja z zapravljivčkom 
• Razstava stare kuhinje iz časa 

»Matijatovih deklet«
• Prikazi starih obrti in znanj
• Pranje na 100 let star leseni  

pralni stroj
• Kovačija KD Prevorje z že 

legendarnimi klobasami s 
kovaškega oglja

• Peka koruze, krompirja in jabolk
• Prešanje sadja in pokušina 200% 

naravnega soka

nedelja, 26. avgust od 10. do 14. ure 
Prevorje

Guzajev pohod

POZOR: zbirno mesto je na Prevorju, pri večnamenskem prostoru 
ob 10. uri.
Letos je pohod samo po prevorski guzajevi poti. Cilj in pogostitev 
pohodnikov na igrišču Prevorje okrog 14. ure. Vabljeni stari in 
mladi. Pot je primerna tudi za rekreativce. Prijavnine ni.

Z GUZAJEMna poti


