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POSAVSKA POT OGNJA IN ZEMLJE, strokovna ekskurzija ob razstavah Štirje elementi: 2 – OGENJ in Štirje 
elementi: 3 – ZEMLJA, sobota, 28. september 2019, 8.00—19.00  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENA IN POGOJI: 35 €. 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 22. 9. 2019) 
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. 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. 
 
Strokovno ekskurzijo so omogočili:  
 

 

Spoštovani prijatelji in prijateljice Posavskega muzeja Brežice,  

Vabimo vas na našo 6. strokovno ekskurzijo, ki smo jo 

poimenovali POSAVSKA POT OGNJA IN ZEMLJE. Izhodišče 

predstavlja projekt Štirje elementi in razstavi Štirje elementi: 2 – 

OGENJ ter Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, prva odprta konec 

poletja 2018, druga pa 26. junija 2019, na dan, ko smo obeležili 

70 let Posavskega muzeja Brežice. Strokovno ekskurzijo, na 

kateri bomo prepletli različna zgodovinska obdobja ter bogato 

naravno in kulturno dediščino, bodo strokovno vodili sodelavci 

Posavskega muzeja Brežice.  

 

 

 
 
 

Slovesna povorka krških gasilcev skozi mesto ob 
blagoslovitvi motorne brizgalne, 1931. 

PROGRAM: Zbiranje ob 8. uri v Posavskem muzeju Brežice: uvodni pozdravi organizatorjev, preverjanje 
prisotnosti ter ogled razstav Štirje elementi: 2 – OGENJ in Štirje elementi: 3 – ZEMLJA. Ob 9.00 se bomo odpravili 
proti Leskovcu pri Krškem, kjer si bomo v neposredni bližini gradu Leskovec ogledali mavzolej Antona Auersperga, 
s pesniškim imenom Anastazij Grün. Od tu je lep razgled na bližnjo in daljno okolico. Je zadnje počivališče grofa 
Auersperga, pesnika in politika. Postaviti ga je dala njegova vdova, Marija Auersperg, rojena Attems, ki je v gradu 
Leskovec preživljala čudovite poletne mesece. Pot bomo nadaljevali do Krškega, kjer si bomo ogledali obnovljen 
Hočevarjev mavzolej, skoraj 130 let star mavzolej Martina in Josipine Hočevar, ki sta s svojim delovanjem in 
dobrodelnostjo pomembno vplivala in sooblikovala ne samo lokalni prostor, ampak širši prostor nekdanje Avstro-
Ogrske. V bližini mavzoleja domuje tudi najstarejše posavsko gasilsko društvo, ki deluje že od 17. januarja 1871. 
Tam nas bo pozdravila predsednica Gasilske zveze Krško in podžupanja Občine Krško Ana Nuša Somrak. Okoli 
11.20 se bomo odpravili proti Vranju nad Sevnico, kjer si bomo ogledali arheološko najdišče Ajdovski Gradec, eno 
najbolje raziskanih naselij iz časov preseljevanja ljudstev v 5. in 6. stoletju v tem delu Evrope in eno večjih 
starokrščanskih središč na območju Alp. Sledi vožnja do Podkuma, kjer bomo imeli v gostilni Čop okoli 14. ure 
kosilo. Po kosilu se bomo odpravili na Počakovo nad Radečami, kjer si bomo ogledali izredno bogato etnološko 
zbirko Ključevšek, ki predstavlja neprecenljiv prispevek k spoznavanju krajevne preteklosti. Sledi še postanek na 
Jagnjenici, kjer si bomo v sodelovanju s Kulturno turističnim rekreacijskim centrom Radeče ogledali cerkev sv. 
Marjete in nov interpretacijski center, ki bo odprt 18. septembra, predstavljen pa bo tudi projekt »Oživimo Savske 
zgodbe«, skupni projekt Kulturno turistično rekreacijskega centra Radeče, Občine Radeče in Posavskega muzeja 
Brežice. Sledi povratek v Brežice, kamor bomo prispeli okoli 19. ure. 
 
Prijazno vabljeni! 

 

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,                                                                                                                    
direktorica 
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