
Kozjanska  
domačija

27. avgust–1. september

ponedeljek, 27. avgust

Privod živine na pašo
 Razstava Foto utrinki Tedna starih obrti in običajev 2009–2011. 
 Razstava Zavoda za gozdove RS, KE Šentjur  Možnost jahanja konj.

 Kuozuc(kozolec): Priprave za pokrivanje slamnate strehe, tesanje prekl in škupnic.

torek, 28. avgust

Zeliščni dan, predstavitev 
pesniške zbirke Milenka Straška

 Cimpr (skedenj): Zeliščna kmetija Kalan se predstavi in svetuje.
 Zeliščni vrt s Kneippovo potjo: Spoznali boste čebričenje in se naučili pripraviti 

ognjičevo kremo.  Kozjanska krčma: Predstavitev pesniške zbirke Milenka 
Straška – Mejaši mojih gmajn.  Spoznali boste ljudsko glasbilo oprekelj 
in se prepustili zvokom mlade violinistke.  Otvoritev razstave kruha, peciva in 
ostalih kozjanskih dobrot. Naše kuharice vam letos kar cel teden na ogled ponujajo 
razstavo kozjanskih jedi.

sreda, 29. avgust 

Otroški dan,  
otroška folklora,  
vaški godci Vaški kuharji

 Cimpr (skedenj): Delavnice za otroke, nastop folklore. 
 Nekdanji osmošolci OŠ Dobje bodo prikazali del vasovanja.  

Janko Novak bo otroke vozil z zapravljivčkom.  Kozjanska 
krčma: Nastop vaških godcev po imenu Vaški kuharji. Na prvi pogled 
kuharji, ki pa namesto kuhalnic v roke vzamejo harmoniko, lončeni 
bas, piskr in pero. Tako zmešajo vaše noge, ki vas poženejo na ples.

četrtek, 30. avgust 

Čebelarski dan,  
etno skupina Slamjeki,  
večer dobjanskih muzikantov

 Cimpr (skedenj), čebelnjak: Predstavitve čebelarstva, apiterapij 
in pokušine medu v organizaciji Čebelarstva Medokošt.  Večer 
dobjanskih muzikantov. Vabljeni vsi, ki znate zaigrat na katerikoli 
instrument. Dobjani in tudi iz drugih krajev. Brez komisije in ocen.  

 Kozjanska krčma: Nastop etno skupine Slamjeki.

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

1630

1630

16301630

Teden starih obrti in običajev v Dobju 2012

TM



Občina Dobje

1630

1430

Teden starih obrti in običajev v Dobju 2012

petek, 31. avgust 

Ljudska igra: Razbojnik Guzaj,  
delavnica Od zrnja do kruha, 
pečen odojek

 Cimpr (skedenj): Ljudska igra: Razbojnik Guzaj (igra Dramska skupina Prevorje). 
 Delavnica Od zrnja do kruha (Zavod Etno-Eko), ličkanje, mletje žita na ročne 

žrmlje.  Vsi godci dobre volje vabljeni na Večer kozjanskih muzikantov, za 
vsak slučaj pa bodo za muziko zadolženi ansambel Jelša.  Pečen odojek, ki 
ga bo za vas pripravil Marjan Tržan.

sobota, 1. 9. ob 14.30

Prikaz starih obrti in običajev,  
veselica z ansamblom Polet

 Šranganje po starih običajih. Prekaljeni muzikant in govorec na šest prestav, Peter Frece, vam z vsemi sodelujočimi 
obljublja klicanje neveste in šranganje po vseh pravilih, kot so veljala nekoč.

 Nastop folkloristov MFS Lintvar iz Šentjurja.
 Ročno podiranje drevesa, žaganje in cepanje 

metrskih drv.
 Ustvarjalne delavnice za otroke (Zavod Etno-Eko).
 Pokrivanje slamnate strehe.
 Žganjekuha.
 Pletenje košev in cej, izdelovanje kmečkega orodja.
 Prodajalna domačih izdelkov in dobrot.
 Mogoče nas bodo obiskale predice in gospodinje, še 

vešče kvačkanja, vezenja in izdelovanja suhih 
rož iz krep papirja in ličkanja.

 Mlačev na mlatilnico na ročni pogon.
 Prikaz ročne košnje.
 Izdelovanje ognjičeve kreme v zelišniščnem vrtu.
 Veselica z ansablom Polet.

Povezovala bo Karmen Magyar.

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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PPS Prizma d.o.o. Vrečko Jože, Parižlje 10c, 3314 Braslovče
Prevozi in gradbena mehanizacija Jože Gračnar s.p. Dobje pri Planini 9b, 3224 Dobje pri Planini

Grales d.o.o. Cvetko Gračnar, Ravno 9, 3224 Dobje pri Planini
Darles – Darko Gračnar s.p., žagarstvo Brezje pri Dobjem 14, 3224 Dobje pri Planini

Polje d.o.o. Polje ob Sotli 8, 3255 Buče
Vulkanizacija in avtopralnica Mulej Dejan s.p. Ulica Tončke Čečeve 17, 3230 Šentjur

Majda Mauer s.p. Ulica Dušana Kvedra 43, 3230 Šentjur
Biro Izkop Felicijan Marjana s.p. Suho 17, 3224 Dobje pri Planini

Uduč Branko s.p. Dobje pri Planini 32, 3224 Dobje pri Planini
Kulturno društvo Dobje Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini

Vsak dan od ponedeljka do sobote:
 Cimpr (skedenj): Foto utrinki 2009–2011,  

razstava Zavoda za gozdove RS, KE Šentjur 
 Kuozuc(kozolec): Pokrivanje slamnate strehe, tesanje prekl,  

škupnic, čiščenje slame – od 9. ure naprej
 Ob ognju: Peka koruze in krompirja, ogled domačih živali 
 Kozjanska krčma: Ponudba domačih jedi 

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

d.o.o.
Lokarje 1A, 3230 Šentjur

Glavna sponzorja Sponzor

Donatorji

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

medijska sponzorja


