
 

 

 

Poročilo o delu Društva 1824 

(za leto 2020) 

 

 

Januar 2020:  

Organizirano je bilo koledovanje. 

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

sofinanciranje projektov na področju Mladine (projekt: Oratorij 2020) in Ljubiteljske kulture. 

 

Februar 2020:  

8. februarja 2020 smo se člani Društva 814 srečali na vsakoletnem Zboru članov, ki smo ga 

združili s predavanjem msgr. dr. Stanislava Lipovška na temo »Blaženi Anton Martin 

Slomšek in njegovo delo za edinost“. 

 

Junij 2020: 

1. Proslava ob dnevu državnosti, 25. 6. 2020. 

Na dan državnosti, 25. junija, že od leta 2016 skupaj z Občino Brežice organiziramo proslavo 

ob dnevu državnosti. Po koncu maše za domovino pa je sledil kulturni program pri simbolu 

slovenstva – lipi pred cerkvijo sv. Roka, v ta namen blagoslovljeni leta 1991. V počastitev 

dneva državnosti in z namenom osveščanja, da imamo čudovit jezik, ki nas združuje in 

povezuje ter omogoča ustvarjanje tudi kakovostnih književnih del, so študentke projektne 

skupine v sodelovanju s Fakulteto za turizem ob glasbeni spremljavi mladih glasbenikov 

Judite Volčanšek in Florijana Volčanška, kulturni program obogatile z recitacijo izbranih 

pesmi posavskih ustvarjalcev. Po prireditvi so se udeleženci dogodka družili, obujali spomine 

na leto 1991 in poveselili pred cerkvijo sv. Roka ter ob okušanju domačih dobrot tudi 

nazdravili naši domovini. 

 

Julij 2020: 

Na dvorišču Slomškovega doma v Brežicah se je v začetku julija odvil Slomškov literarni 

festival, ki so ga v sklopu projekta ŠIPK (Študentski inovativni projekt za družbeno korist) 

pripravile in izvedle študentke Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani pod mentorstvom 

vodje projekta doc. dr. Jasne Potočnik Topler s Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in 



strokovne sodelavke mag. Mojce Strašek Dodig, predsednice projektnega partnerskega 

Društva 1824 iz Brežic. Slomškov literarni festival so obogatile popevke in recitacije 

posavskih ustvarjalk in ustvarjalcev, program pa so z avtorskimi pesmimi popestrili mladi in 

manj uveljavljeni avtorji Klavdija Žitnik, Nika Gradišek, Ana Razbelj in aforist 

Tonči. Projektnega dogodka se je med drugim udeležila podžupanja Občine Brežice Mila 

Levec. 

 

Avgust 2020: 

Oratorij. Kljub epidemiološki situaciji je bil uspešno izveden s prilagojenim programom.  

 

Oktober 2020: 

Župnijska cerkev sv. Lovrenca Brežice – pogled v umetnostnozgodovinsko dediščino, 

ulična razstava in predstavitev kratkih filmov, ulična razstava, od 29. oktobra 2020 do 

30. marca 2021. 

Razstava, šesta v nizu sodelovanj fotografa in AV zapisovalca dogajanja v občini Brežice 

Davorja Lipeja in Alenke Černelič Krošelj, umetnostne zgodovinarke in etnologinje in 

kulturne antropologinje, je posvečena novi temi – umetnostnozgodovinski dediščini mesta. Po 

ciklu petih razstav iz arhiva Davorja Lipeja in lanski prvi ulični razstavi na prostoru med 

župnijsko cerkvijo sv. Lovrenca in Slomškovim domom (zelenica ob Kržičnikovi ulici) sta 

prav tako z ulično razstavo predstavila 1. del novega cikla. Ta je posvečen vpogledu v 

največje umetnostnozgodovinske »zaklade« župnijske cerkve sv. Lovrenca. Del razstave so 

tudi kratki filmi po posameznih sklopih, ki sta jih pričela pripravljati maja, objavljeni pa so na 

facebooku in spletni strani Društva 1824. 

Razstava na šestih obojestranskih panojih predstavlja zunanjost in notranjost župnijske cerkve 

s poudarkom na umetnostnozgodovinskih vrednotah.  

 

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

ki jo ves čas ažurno ureja Davor Lipej, za kar se mu res lepo zahvaljujemo. Z lastno spletno 

stranjo zagotavljamo boljšo promocijo, predstavljanje in prepoznavnost aktivnosti Društva 

1824. Vabljeni na ogled na povezavi http://drustvo1824.si. 

 

 

Za Društvo 1824 pripravila: 

mag. Mojca Strašek Dodig, predsednica  

http://drustvo1824.si/

