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Priloga: Vsebinsko poročilo, Društvo 1824, 2021 

 

V letu 2021 smo skladno z možnostmi izpeljali večino programa. Po tehtnem 

razmisleku in želji, da čim prej zabeležimo »brežiške zgodbe« najstarejših 

prebivalcev mesta ter skladno s privolitvami vabljenih ter pridobljenim gradivom 

smo za osrednjo razstavo izbrali temo Brežice, Brežičanke, Brežičani in njihove 

pripovedi 

 

 

Premierni program 

1. Davor Lipej in Alenka Černelič Krošelj: Brežice, Brežičanke, Brežičani in 

njihove pripovedi 

Ulična razstava in kratki filmi, 28. oktober 2021—30. marec 2022 

 

Letošnja razstava, že sedma 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 – zgodbam mesta, ki jih pripovedujejo 

prebivalci, predvsem starejši.. Del razstave sta dva kratka filma – tematski izvleček iz več kot 

12 urnega gradiva, ki sta na voljo na spletni strani Društva 1824. Na odprtju je zbrane 

nagovorila podžupanja občine Brežice Mila Levec. 

 

Kratko o projektu 

Brežice, mesto na brežcu, na poti z zahoda na vzhod, vrata Evrope, »važno trgovsko in 

obrtnijsko« mesto, so mesto, strnjeno v dve lepi večstoletni ulici, kjer so se skozi stoletja 

prepletale številne zgodbe. Njihovo življenje daje stavbam in ulicam istovetnost, ki jo ves čas 

dopolnjujejo novi izjemni prebivalci. Mednje štejemo tudi gospo Majdo Vidmar in gospoda 

Danila Pečnika, ki sta za naš nov projekt Brežice, Brežičanke, Brežičani in njihove 

pripovedi odprla svoja »vrata življenja«. Vrstnika Majda Vidmar, rojena leta 1929, in Danilo 

(Nilč) Pečnik, rojen leta 1930, sta prepoznavna Brežičanka in Brežičan, njuno življenje pa je 

tudi življenje našega mesta. Njuni zgodbi, prepleteni z brežiškimi desetletji, s fotografijami in 

kratkim besedilom predstavljamo s tokratno ulično razstavo. Njune zgodbe pripovedujejo o 

brežiških ulicah, o težkih in lepih časih, o povezanih družinah, ki so dajale mestu utrip. 

Avtorja sta izredno hvaležna obema, da sta odprla svoje domove, spomine in avtorja 

projekta sprejela v svoje življenje. Njuni pripovedi sta avdio-vizualno »zapisani«, delček pa je 

predstavljen tudi na razstavi in povzetih posnetkih, ki so na voljo na spletni strani Društva 

1824.  

Podatki o razstavi: 

Obseg: 10 panojev na 5 obojestranskih stojalih. 

 

Pripravila: Alenka Černelič Krošelj in Davor Lipej 

Besedilo: Alenka Černelič Krošelj 

Snemanje in montaža ter obdelava fotografij: Davor Lipej 

Jezikovni pregled: mag. Mateja Jankovič Čurič 

Transkripcije: Sara Čosić 

Fotografije in razglednice: Družina Vidmar, Danilo Pečnik in Posavski muzej Brežice 
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Oblikovanje in tisk: Artisk 

Najlepša hvala Majdi Vidmar in njeni družini ter Danilu Pečniku za vso naklonjenost, 

sodelovanje in pomoč. 

 

2. Nadaljevanje projekt: pogled v umetnostnozgodovinsko dediščino: 

objavljen je bil prispevek o kapeli sv. Križa v gradu Brežice, 20. 5. 2021 

 

Cikel, pričet leta 2020 se je nadaljeval z objavo enega prispevka, in sicer o kapeli sv. Križa 

gradu Brežice. Glede na pomembnost in obsega projekta Brežice, Brežičanke, Brežičani in 

njihove pripovedi bo projekt dobil nadaljevanje v letu 2022.  

 

Dogodki: 

1. Proslava ob dnevu državnosti v Brežicah, 25. junij 2021, 19.00, pred 

cerkvijo sv. Roka, ob lipi 

 

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. Proslava se je 

začela s slovensko himno v izvedbi Mešanega pevskega zbora Župnije Brežice, pod vodstvom 

zborovodkinje Jelke Žnideršič, nato je zbrane pozdravil predsednik Društva 1824 Jurij 

Žnideršič , sledil je svečani nagovor župana Občine Brežice Ivana Molana. Osrednji del sta 

pripravila gosta Jože in Cita Galič, glasbenika in pisca, ki sta izvedla glasbeni program in 

predstavila knjigo o svojem življenju. Poseben del so pripravili mladi, in sicer so sestavili 

slovensko zastavo. 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. 

Napoved: 

19. 12. 2021 bo Društvo 1824 dopolnilo 10 let delovanja. Pripravili bomo dogodek, ki bo 

zaključil jubilejno leto. Glede na možnosti bo ali »v živo« ali pa bomo pripravili AV verzijo. 

Dogodek bo predstavil večzvrstnost delovanja društva, kjer sta skupni imenovalec kultura in 

medgeneracijsko sodelovanje. 

 

Zaključek: 

Zaradi razmer, povezanih s COVID-19 ni bilo mogoče izpeljati dogodka Rokovo 2021 ter 

Socialni teden, kar pa finančno ni bilo del programa. Pri vseh izvedenih programih smo 

dosledno upoštevali priporočila in navodila NIJZ in Vlade RS.  

 

Pripravila: 

Alenka Černelič Krošelj 


