
 
VII. Tradicionalna košnja na Lisci, sobota 14.7.2018 

 

VABILO K SODELOVANJU 
 

Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite in aktivno sodelujete na dogodku na Lisci v kateri 
od spodnjih treh možnosti.  
 
V vsakem primeru pa pridite pogledat, kako se je trava kosila nekoč, ko še niso brnele 
kosilnice in ko se je namesto hrumenja traktorjev slišalo švistanje in klepanje kos, smeh in 
pesem. 

 
1. Razstava, ocenjevanje in pokušina jabolčnikov  

 
Vsi pridelovalci domačega jabolčnika ste prijazno vabljeni, da 
sodelujete na ljudskem ocenjevanju jabolčnikov, ki je 
tradicionalna pijača koscev in grabljic. 

 
Kako lahko sodelujete? Vsak pridelovalec jabolčnika prinese 3 litre 
jabolčnika v treh neoznačenih steklenicah po 1 liter. Vzorce prinesite 
na dan prireditve, to je 14.7.2018, med 12:00 in 14:00.  
 
Vsak sodelujoči prejme simbolično nagrado. 
 

Kontakt za sodelovanje pri razstavi, ocenjevanju in pokušini jabolčnikov ter vse s tem povezane 
informacije je Turistično društvo Boštanj ob Savi (Aleš Germovšek, tel: 031 655 936; e-naslov: 
ales.germovsek@gmail.com) 

 
 

2. Razstava, ocenjevanje in pokušina ocvirkovke - ocvirkove potice ter 
ocvirkove puhle 

  
Ocvirkova potica in ocvirkova puhla sta tradicionalni jedi koscev in 
grabljic, zato vabimo vse, ki ju še znajo pripraviti, da se s svojo 
ocvirkovko udeležite razstave, ocenjevanja in pokušine na Lisci. 
 
Svojo ocvirkovo potico ali ocvirkovo puhlo prinesite na Lisco v soboto, 
14.7.2018, med 12:00 in 14:00 uro, kjer bomo na prireditvenem prostoru 
namenili osrednji prostor za vse te domače dobrote. 
 
Vsak sodelujoči prejme simbolično nagrado. 
 

Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi s sodelovanjem se obrnite na gospo Majdo Jazbec (tel: 041 715 
949; e-naslov: jazbec.majda@gmail.com) ali gospo Olgo Lužar (tel: 041 940 077; 
olga.luzar@guest.arnes.si)  
 
 

3. Sodelujte in se predstavite na tržnici regionalne obrti, živil in pridelave 
domačih izdelkov 

 
Pridelovalci in obrtniki ste povabljeni, da se s svojimi izdelki predstavite na tržnici regionalne obrti, živil in 
domačih izdelkov. Organizatorji omogočajo brezplačen najem stojnice, na kateri se lahko predstavljate in v 
okviru svoje pristojnosti tudi prodajate svoje pridelke in izdelke, za katere ima registracijo. 
 
Vse informacije in rezervacija stojnice so na voljo pri Zdravku Remarju (KŠTM Sevnica;  tel.: 051 680 287; 
e-naslov: zdravko.remar@kstm.si).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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