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POSAVSKA VODNA POT 

strokovna ekskurzija ob interdisciplinarni razstavi Štirje elementi: 1 – Voda 

sobota, 14. oktober 2017, 8.00—19.00 

 
Spoštovani prijatelji in prijateljice Posavskega muzeja Brežice, 
 
8. decembra 2016 smo v Posavskem muzeju Brežice odprli interdisciplinarno razstavo Štirje elementi: 

1 – Voda. Razstava izhaja iz naše izjemne Viteške dvorane, ki je bila na začetku 18. stoletja poslikana 

tudi s prizori štirih elementov, ki osmišljajo naš svet: zrak, voda, ogenj in zemlja. Kot prvi element 

smo izbrali vodo in ji posvetili obsežno interdisciplinarno razstavo, s katero želimo opozoriti na 

različne zvrsti premične kulturne dediščine, vsaka zase govori tudi o simboliki vode – o nesnovni 

dediščini, različnih načinih življenja z vodo in ob vodi, iskanju, shranjevanju, uporabi ter odnosu do 

pitne in drugih voda, človekovem ustvarjanju, sožitju z vodo in skrbi zanjo. Vse to je prikazano na 

razstavi, ob tem pa obiskovalce seznanjamo še o rečnih poteh, brodovih in mostovih na Savi in Krki, 

poplavni Vrbini, letoviščih, kopališčih, zdraviliščih, vodovodnem stolpu, posavskih krajih ob Savi, Krki 

in Sotli … Ob razstavi smo izdali tudi katalog in pripravili številne obrazstavne programe.                            

Ob tem pripravljamo tudi strokovno ekskurzijo 

Posavska vodna pot, ki bo v soboto, 14. oktobra 

2017. Posavsko vodno pot smo zasnovali v 

sodelovanju s posavskimi podjetji, ki skrbijo za 

oskrbo prebivalcev z vodo, in Kozjanski parkom, 

strokovno pa jo bodo vodili soavtorji razstave 

Štirje elementi: 1-VODA iz Posavskega muzeja 

Brežice (Alenka Černelič Krošelj, Vlasta Dejak, 

Oži Lorber, dr. Ivanka Počkar, Jana Puhar in 

Boštjan Kolar, Posavski muzej Brežice ter mag. 

Hrvoje T. Oršanić, Kozjanski park. Na poti se nam bodo poleg predstavnikov posavskih komunal 

pridružili tudi drugi gostje. 

 
PROGRAM: 
Posavska vodna pot bo potekala po Posavju, regiji, ki je poznana po številnih rekah in drugih 

pomembnih vodnih virih. Na poti bodo na izbranih lokacijah predstavljene naravne, 

kulturnozgodovinske, etnološke, arheološke in gospodarske značilnosti krajev, povezanih z vodo.   

Zbiranje ob 8. uri v Posavskem muzeju Brežice: uvodni pozdravi organizatorjev, preverjanje 

prisotnosti in uvodna predstavitev na grajskem dvorišču pri vodnjaku. Iz Brežic se bomo odpravili 

proti črpališču pitne vode v Glogovem Brodu, kjer nas bo pozdravil predstavnik Komunale Brežice in 

nam predstavil njihovo delovanje in vizijo. Pot bomo nadaljevali proti Pišecam, kjer bo pri izviru reke 

Gabernice predstavljena prva vodna učna pot v Sloveniji. Sledila bo vožnja do Sevnice, kjer si bomo 

najprej ogledali cerkev sv. Nikolaja, zavetnika brodarjev in ribičev, potem pa nas bo ob sotočju Mirne 

 
                                       

 
 

  
 
  
 



in Savo pri Boštanju pozdravil še predstavnik Komunale Sevnica. Pot bomo nadaljevali do podjetja 

Kostak Krško d. d., kjer nam bodo predstavili svoje delovanje in aktivnosti na področju vodne oskrbe. 

 
Iz Krškega se bomo odpravili proti Kostanjevici na Krki, edinemu in najmanjšemu slovenskemu 
mestecu na otoku, kjer si bomo v Čolnarni Jerele ogledali tamkajšnja tradicionalna plovila. Lastnik 
čolnarne Marjan Jerele nam bo predstavil izdelavo kostanjeviškega čolna po starih vzorih in kulturo 
čolnarjenja. Ob poti se bomo ustavili tudi na izhodišču Krakovskega pragozdnega rezervata, kjer bo 
predstavljen eden redkih ohranjenih pragozdov v Evropi. Poplavni hrastov gozd se razteza med 
rekami Sotlo, Savo in Krko, zaradi svoje edinstvenosti pa je že od leta 1952 zaščiten kot naravni 
spomenik. 
 
Pot bomo nadaljevali proti Brodu v Podbočju in Podbočju, kjer bomo v znani gostilni Gadova peč 
uživali pri kosilu ob potoku s pogledom na tročelni kamniti most. Pot na bo vodila po 150 let starem 
lesenem mostu čez Krko. Pred tem je ljudi, živino, poljske pridelke in vozove več kot stoletje prevažal 
brod. 
 
Proti večeru se bomo zapeljali še do cerkve Marijinega vnebovzetja v Kapelah, kjer se bomo 
sprehodili do razgledne točke, od koder sega pogled na Jovse, poplavno ravnico z obsežnimi vlažnimi 
in poplavnimi travniki, kjer so se zaradi tradicionalnega načina kmetovanja ohranile nekatere živalske 
vrste, ki so danes v evropskem merilu ogrožene. Jovsi izstopajo zlasti zaradi največje populacije kosca 
v panonskem delu Slovenije. Do regulacije Sotle, ki predstavlja naravno mejo med Slovenijo in 
Hrvaško, je bil predel redno poplavljen. Sledi povratek v Brežice predvidoma okoli 19. ure. 
 
Vljudno vabljeni na strokovno ekskurzijo, na kateri boste spoznali bogato »vodno« dediščino Posavja.  
 
CENA IN POGOJI: predvidoma 28 €, odvisno od števila udeležencev. V ceno je vključen avtobusni 

prevoz, kosilo, drugi stroški organizacije in izvedbe. Dijaki, študenti, brezposelni in upokojenci imajo 

20 % popust. 

Morebitna doplačila: pijača ob kosilu.   
 
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE: 

Prijave (do 10. 10. 2017) in dodatna vprašanja sprejemamo na bostjan.kolar@pmb.si, 07 466 05 17 ali 031 708 

737. 

Pogoj za prijavo na strokovno ekskurzijo je plačilo. Prijave sprejemamo v Posavskem muzeju Brežice, Cesta prvih 
borcev 1, 8250 Brežice. Rezervacija je potrjena po vplačilu polovice zneska zaradi možnosti zmanjšanja stroškov 
glede na število udeležencev. Če je udeležence potovanja prijavila pravna oseba, kot potrditev lahko velja tudi 
naročilnica, elektronsko sporočilo, vendar mora biti le-to potrjeno iz naše strani.  

 
Organizator ima pravico do sprememb programa in cene. 
 
 

Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice 

t: 07 466 05 17,  031 708 737 
www.pmb.si 
e: vodnik@pmb.si 

Posavski muzej Brežice 

Alenka Černelič Krošelj, 
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