
POROČILO O DELU DRUŠTVA 1824 

ZA LETO 2019 

 

 

Januar 2019: Organizirano je bilo koledovanje. Gre za običaj, ko otroci, preoblečeni v svete tri kralje, 

obiščejo domove, zaželijo srečo in prinašajo novo upanje. Mladi koledniki so obiskali več kot 1100 

domov.  

Društvo se je ponovno uspešno prijavilo na dva občinska javna razpisa, in sicer za sofinanciranje 

projektov na področju MLADINE (projekta: Oratorij 2019 in Ohranjanje in posredovanje dediščine 

koledarskih in prazničnih šeg 2019) in LJUBITELJSKE KULTURE. 

 

Februar 2019: 7. februarja smo se člani Društva 814 srečali na vsakoletnem Zboru članov.  

 

April 2019: v velikonočnem času je bila organizirana otroška velikonočna delavnica. Na delavnici so 

otroci izdelovali butarice, pirhe in velikonočne voščilnice (pod vodstvom Patricije Kelhar in ge. Zinke 

Žnideršič). 

 

Junij 2019: 

1. Proslava ob dnevu državnosti, 25. 6. 2019, C. sv. Roka in lipa pred njo 

Lipa pred podružnično c. sv. Roka je simbol osamosvojitve Republike Slovenije. Skupaj z Občino 

Brežice pripravljamo slovesnost na dan državnosti od leta 2016, ko smo ob 25-letnici države pripravili 

prvo proslavo. Program so sooblikovali mag. Mojca Strašek Dodig, predsednica Društva 1824, Ivan 

Molan, župan občine Brežice in Mešani pevski zbor Župnije Brežice, ki ga vodi Jelka Žnideršič. 

Pogostitev so pripravili člani in članice Društva 1824.  

2. Slomškov večer v brežiškem Slomškovem domu: na binkoštni večer se je v brežiškem 

Slomškovem domu odvila kulturno-izobraževalna prireditev, posvečena Antonu Martinu Slomšku. 

Ekipa študentskega inovativnega projekta za družbeno korist ŠIPK - Po sledeh Antona Martina 

Slomška v občini Brežice je 9. 6. v Brežicah med drugim premierno predstavila 10-minutni 

dokumentarni film o Slomškovem delovanju v Brežicah z istoimenskim naslovom. Film, ki je nastal 

na osnovi štirimesečnega raziskovalnega dela po občini Brežice in drugih slovenskih občinah in krajih, 

povezanih s Slomškom (Olimje, Maribor, Vuzenica …) je že na voljo zainteresirani javnosti. Poleg 

filma je bil predstavljen tudi plakat, ki bo v Slomškovem domu v Brežicah na ogled, spomin in 

opomin ter kot didaktični pripomoček. Načrtuje se tudi izid monografije o Slomškovem delovanju in 

izročilu.  

Avgust 2019: 

1. Program Oratorij se v občini Brežice izvaja neprekinjeno že od leta 1991. Pripravljajo ga 

animatorji, ki so bili člani društva Župnijski mladinski center, dokler je delovalo. V zadnjem času pa 

se je oratorij izvajal na lastno pobudo animatorjev. Od leta 2012 se program oratorij priključuje 

Društvu 1824. Letošnji oratorij v Brežicah je bil največji do sedaj, kot tudi največji letos v občini 

Brežice. 

 

 



2. Rokovo 2019, 16. avgust 2019, sejem in »telerflajš« 

Od leta 2014 Društvo 1824 prireja oživljene rokodelske sejme in zbrane pogosti z značilno brežiško 

mestno juho – »telerfaljšem«. Predstavijo se domači rokodelci in različne skupine, s tem pa 

predstavljamo obrti, znanja ter obujamo medgeneracijsko sodelovanje ter revitaliziramo dediščino 

enega izmed najpomembnejših dogodkov v Brežicah v preteklih stoletjih. 

 

Oktober 2018: 

1. Življenje brežiške ulice, iz arhiva Davorja Lipeja 5, 

Odprtje: v torek, 29. oktobra 2019, ob 19. uri v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, Brežice 

Peta razstava po vrsti predstavlja nov del vpogleda v bogat arhiv zapisovalca dogajanja in sprememb v 

mestu in občini Brežice. Razdeljena je na 4 sklope uvrščene na 5 panojev, besedila je pripravila 

Alenka Černelič Krošelj. Z njimi so na kratko razložena izhodišča ter predstavljene teme, kar še bolj 

predstavlja razstavo mimoidočim, ki ne poznajo preteklosti Brežic ali pa so katero izmed podob tudi 

že pozabili. 

 

2. Sodelovanje v akciji »Socialni teden« - letos s prireditvijo Pogovor z Milanom Kšelo, 

zlatomašnikom, župnikom v Brežicah od leta 1981 – s predstavitvijo fotografske razstave in filma ob 

zlati maši 

V okviru letošnjega Socialnega tedna smo organizirali okroglo mizo z naslovom: Pogovor z Milanom 

Kšelo, zlatomašnikom, župnikom v Brežicah od leta 1981. 

Okrogla miza je potekala v soboto, 28. septembra 2019, ob 20. uri, v Slomškovem domu v Brežicah. 

Vodila jo je Alenka Černelič Krošelj.  

Letošnja tema Socialnega tedna Kdo sem, kdo smo? Je ponudila številne možnosti razmišljanja o 

posamezniku in skupnosti. In kdo je eden ključnih členov vsake župnije? Zagotovo duhovni pastir, ki 

pa je poleg tega tudi človek vsakdanjika. Milan Kšela je s svojim delovanjem postal nepogrešljiv član 

skupnosti, ne samo župnije, ampak tudi mesta in občine. Leta 2017 mu je OS občine Brežice podelil 

naziv častnega občana, kar se ne zgodi ravno pogosto. Po lepem praznovanju zlatomašnega jubileja na 

župnijski praznik – Lovrenčevo, smo s pogovorom odkrivali istovetnosti, ki jih ne zaznamo, o katerih 

ne razmišljamo, a vemo, da tudi te sooblikujejo našo skupnost. 

Milan Kšela je v pripovedoval o svojem otroštvu in ob fotografijah, predstavljenih na 5 panojih, ki jih 

je Društvo 1824 pripravilo ob praznovanju zlate maše 11. 8. 2019, predstavil tudi del svojega življenja 

v Brežicah, ki ga s posameznimi podobami razkrijejo fotografije. Ob zaključku dogodka je bil 

predstavljen tudi film, ki ga je Društvo 1824 pripravilo ob praznovanja ter je nastalo v produkciji 

Davorja Lipeja s pomočjo članov Društva 1824. 

 

December 2019: 

V predbožičnem času so bile organizirane delavnice, kjer so otroci skupaj z voditelji ustvarjali jaslice 

(pod vodstvom Jurija Žnideršiča), okraske za jelko, božične voščilnice in adventne venčke (pod 

vodstvom Patricije Kelhar). V veliko pomoč pri obeh letnih delavnicah so nam sodelavke Karitas 

Brežice, pod vodstvom ge. Zinke Žnidaršič, članice UO, za kar se jim vsem lepo zahvaljujem. 

 

Spletna stran Društva 1824 - dopolnjevanje: leta 2018 je društvo vzpostavilo spletno stran, ki jo ves 

čas ažurno ureja Davor Lipej, za kar se mu lepo zahvaljujem. Z lastno spletno stranjo zagotavljamo 



boljšo promocijo, predstavljanje in prepoznavnost aktivnosti Društva 1824. vabljeni na ogled na 

povezavi http://drustvo1824.si. 

 

Pripravila: mag. Mojca Strašek Dodig, predsednica  
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