
 
 

PROGRAM O DELU DRUŠTVA 1824 

ZA LETO 2021 
 

 

Marec 2021: 

26. marec - Zbor članov, prvič izveden preko e- povezave Zoom (zaradi epidemiološke situacije). 

 

Marec - junij 2021:  

Glede na trenutno situacijo epidemije predvidevam, da večjih dogodkov, ki bi jih društvo 

organiziralo, do poletja ni smiselno predvidevati. 

Sicer pa ob razglasitvi konca epidemije, oziroma ko bodo dovoljena zbiranja, priredimo romanje 

na Svete gore v zahvalo za konec epidemije. Izhodiščne točke bodo še določene, najbolj zagreti 

bomo šli peš iz Brežic. 

 

Junij 2021:  

1. Dan državnosti ob lipi, 25. junij 2021, organizacija in izvedba proslave ob dnevu 

državnosti (30. obletnica).  

2. Priključitev festivalu Brežice moje mesto s kakšnim predavanjem ali pričevanjem z versko 

tematiko v Slomškovem domu / možnost postavitve t.i. malega odra pri Slomškovem domu 

s kakšno glasbeno skupino (skavtski band / DRG band). 

 

Julij / avgust 2021:  

1. Oratorij 

2. Dogodek za animatorje/izlet kot nagrada in povezovalni element za nadaljnje 

aktivnosti animatorjev. 

3. Rokovo 2021, 16. avgust 2021, sejem in »telerflajš«. 

 

September 2021: 

Socialni teden: organizacija in izvedba okrogle mize z osrednjo temo, ki je del vseslovenske akcije 

Socialni teden. Teme odpirajo pomembna vprašanja sodobne družbe in nagovarjajo širšo publiko.  

 

 

 



Oktober 2021: 

Fotografska razstava in spremljevalni video zapisi, spletna vodstva: Davor Lipej in Alenka 

Černelič Krošelj: Brežice – pogled v umetnostnozgodovinsko dediščino, oktober 2021—marec 

2022, odprtje in več spletnih vodstev.  

 

November 2021: 

Stalna razstava izbranih starih fotografij iz življenja šole in razstava ob 10-letnici Društva 

1824.  Odprtje v novembru 2021.  

Društvo od leta 2016 zbira fotografije in zgodbe iz »stare šole«, saj je ravno zbiranje in snemanje 

pričevanj izjemno pomembno, čeprav gre za čas, ko je bilo manj fotografij, spomini pa se počasi 

sestavljajo v zgodbe. Posneta pričevanja štirih izbranih meščanov, ki so obiskovali šolo in živijo v 

mestu vse življenje ter ga »budno« spremljajo, bodo na voljo na spletni strani, kratki vpogled pa 

tudi na razstavi, kjer bo s QR kodo vzpostavljena povezava s posnetkom.  

 

December 2021:  

1. Slovesni dogodek ob 10. obletnici ustanovitve Društva 1824. 

2. V predbožičnem času bodo organizirane delavnice, kjer bodo otroci skupaj z voditelji 

ustvarjali jaslice, okraske za jelko, božične voščilnice in adventne venčke. 

 

Planirani program bomo sproti prilagajali takratni epidemiološki situaciji ter težili k temu, da vse 

zastavljene projekte in dogodke uspešno izvedemo. 

 

 

Za Društvo 1824 pripravil: 

Jurij Žnideršič, predsednik 


