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Poslanstvo Posavskega muzeja Brežice, ki že od leta 1949 v imenu nosi tudi zaupano 
območje, je celovita skrb za kulturno dediščino Posavja. Naše delo usmerjajo predmeti, 
predvsem pa ljudje, ki so jih soustvarjali, in njihova pričevanja. Ena izmed naših izjav, ki 
smo jih kot del poslanstva zapisali leta 2014, pravi: »Posavski muzej Brežice je prostor, kjer 
se učimo iz preteklosti, da smo bolj spretni in pogumni za prihodnost«. Območje, ki nam je 
bilo v imenu muzeja zaupano že leta 1949, je področje ob rekah s prebivalci številnih znanj 
in veščin, ki so ohranjene zaradi potreb, zaradi zavedanja, da je pomembno spoštovanje 
dosežkov preteklosti in da so ravno ti lahko vzgib in temelj naše prihodnosti.

Del naših prizadevanj za celovito skrb je tudi Leto posavske nesnovne (žive) dediščine 
2016, ki se povezuje tudi z vsakoletno temo Dnevov evropske kulturne dediščine Dediščina 
okoli nas ter s temo, ki zaznamuje muzeje v letu 2016. Osrednjo prireditev Leta posavske 
nesnovne (žive) dediščine in vse leto tako namenjamo tudi predstavljanju in razumevanju 
neločljivosti muzejev in kulturne krajine, temi letošnjega mednarodnega muzejskega dne 
(18. maj) in temi 24. kongresa ICOM (The International Council of Museums – Mednarodni 
muzejski svet), ki je potekal 3.—9. 7. 2016 v Milanu (Italija). V sprejeti Resoluciji št. 1 
Odgovornost muzejev do kulturne krajine je zapisano, da smo muzeji neločljivi del 
krajine, pri čemer je poudarjena odgovornost muzejev za sooblikovanje kulturne krajine, 
vzpostavljanje enovitega razumevanja pomena dediščine in bivanja posameznika in 
skupnosti z njo. 

Povezovanje, sodelovanje, predstavljanje in vključevanje so nepogrešljive sestavine našega 
dela, ki jih »uporabljamo« po naših najboljših močeh. Dediščina, ki je v »rokah Posavskega 
muzeja Brežice«, dobi svoj smisel s prepletenostjo z vsemi, ki se zavedajo, da prihodnost 
prihaja po stezi preteklosti, kot je zapisala dr. Ivanka Počkar, vodja oziroma strokovna 
nosilka našega Leta in področja. Določeno oziroma opredeljeno časovno obdobje je 
samo ogrodje brez natančnih koledarskih razsežnosti, saj je naše Leto opredelitev naše 
trajnostne zavezanosti za celovito skrb in predstavljanje tudi nesnovne dediščine, predvsem 
pa vzpodbujanje in aktivno sodelovanje pri ohranjanju ter vključevanju v različne plasti 
naše družbe in v njen razvoj. 

Kakšno bi bilo naše življenje brez teh znanj in veščin in brez zavedanja, da so nam prav 
naši predniki, predvsem njihova znanja in veščine, omogočili, da še danes igra vaška 
godba, ki je zrasla v pihalni orkester, da je brod še vedno del dveh bregov ter povezuje dve 
deželi, Štajersko in Kranjsko, da je ženitovanjsko pleteno srce še vedno odraz mojstrstva, 
da je ajdov kolač ponos Bizeljskega, da so lončarji, sodarji, vezilje, mojstrice in mojstri 
rokodelstva, še vedno del Posavja … 

Hvala vsem, ki z nami delite svoje znanje in veščine ter omogočate, da naša skupna 
prizadevanja resnično sooblikujejo muzej kot »naš muzej«, neločljiv od območja, ki nam 
je zaupano, torej Posavski muzej Brežice, kjer so načini življenja Posavcev in prišlekov 
spleteni v prikaz bogate kulturne dediščine in kamor ste vedno vljudno vabljeni, nič siljeni, 
ter kjer ste vedno dobrodošli in kamor se radi vračate.

Alenka Černelič Krošelj, direktorica

»Prihodnost prihaja po stezi preteklosti«



Izročilo potuje, ko si ljudje hodijo naproti 

Kulturna krajina v Posavju je izjemno bogata. Prebivalci z njo živimo, jo varujemo, 
soustvarjamo in jo ohranjamo živo. Kot izraz spoštljivosti do zapuščine prednikov, 
dediščine človeštva in dediščine, ki jo živimo, ter z namenom, da obogatimo nabor nosilcev 
izjemnih spretnosti v izražanju nesnovne dediščine in okrepimo motivacijo ustvarjalcev in 
izročevalcev znanj in veščin nesnovne dediščine, smo v Posavskem muzeju Brežice že lani 
razglasili Leto posavske žive dediščine 2016. 

Izraza živa in nesnovna dediščina sta bila v uradni in strokovni rabi do začetka leta 2016, 
ko je Vlada Republike Slovenije 25. februarja 2016 potrdila Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine1 in nadomestila do tedaj veljavni pojem 
»živa kulturna dediščina« s pojmom »nesnovna kulturna dediščina«, spremenjene pa so 
tudi možnosti sofinanciranja ohranjanja spomenikov nesnovne dediščine iz javnih sredstev, 
način določitve pristojne organizacije za varstvo nesnovne dediščine in razglašanje 
nesnovne dediščine.

Nesnovna kulturna dediščina so »nesnovne dobrine, kot so prakse, izrazi, znanja, veščine 
in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali 
izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih 
nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino«.2 

V letu 2016 namenjamo v Posavskem muzeju Brežice posebno skrb za odkrivanje, 
dokumentiranje in promoviranje nesnovne dediščine v Posavju. Prepoznavanje in 
spodbujanje znanj, veščin, praks in predstavitev ter njihovo prenašanje iz roda v rod 
so ključni za ohranjanje in živost nesnovne kulturne dediščine. K temu pripomore tudi 
ugotovitev koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, Slovenskega etnografskega 
muzeja, o primernosti vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine in, seveda, vpis v 
Register. Doslej je Posavski muzej Brežice za območje Posavja izdelal tri pobude za vpis v 
Register (dve vpisani), Slovenski etnografski muzej pa eno (vpisana). Pričujoča publikacija 
prinaša predstavitev treh posavskih enot nesnovne dediščine (Pihalni orkester Kapele, 
Šelmarija in Brod na Mostecu) v zaporedju, kot so bile vpisane v Register nesnovne 
dediščine, ter enote Artiška ženitovanjska pletenica, ki čaka na vpis v Register. Pridružuje 
se jim navedba še osmih zvrsti znanj, veščin in praks, ki so bile doslej najbolj zaznane v 
posavskem prostoru in za vpis katerih si bomo v prihodnje prizadevali.

Leto posavske nesnovne dediščine 2016 je trajnostna spodbuda in izjemna priložnost za 
lokalne skupnosti za krepitev lokalne in nacionalne istovetnosti, razvoj odnosov, obrti in 
gospodarstva in zagotavljanje večje kakovosti življenja. Vpis v Register nesnovne kulturne 
dediščine3 krajem in lokalnemu okolju povečuje ugled in izboljšuje javno ozaveščenost o 

1 Novela Zakona o varstvu kulturne dediščine, dostopno na spletni strani  
http://www.zvkds.si/sl/novice/novela-zakona-o-varstvu-kulturne-dediscine, ogledano 13. 7. 2016.

2 Zakon o varstvu kulturne dediščine, 3. člen, dostopno na spletni strani 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144, ogledano 25. 8. 2016.

3 Register nesnovne dediščine, dostopno na spletnih straneh http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register in  
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nesnovne_kulturne_dediscine/seznam_registriranih_ 
enot_nesnovne_kulturne_dediscine/, ogledano 25. 8. 2016.

kulturni krajini in o dediščini kot posebni vrednoti, spodbudno vpliva na izobraževanje, 
turizem, gospodarstvo in – ne nazadnje – na radost do življenja.

Godbeništvo: Pihalni orkester Kapele
Godbena dediščina je v Kapelah živ pojav glasbene in družabne kulture. Pooseblja jo med 
prebivalci trdno zasidrana Kapelska godba. Z njenim delovanjem se že 160 let izkazuje 
zavest o krajevni in pokrajinski istovetnosti. Godba je sestavni del cerkvenih, državnih, 
političnih, delovnih in osebnih praznikov. Z njo se razvija in raste glasbena kultura 
posameznikov in skupnosti v Kapelah, bližnjih in daljnih krajih. 

Kapelski godbeniki na pihala so s svojim rednim delovanjem pričeli leta 1850 z Johanom 
Požarjem, ki jih je vodil 50 let. Z imenom Kapelska godba je ta v virih prvič omenjena leta 
1891. Priključila se je gasilcem in leta 1929 postala gasilska godba. Godbeno dediščino 
Kapelske godbe nadaljuje in razvija 50–60-članski Pihalni orkester Kapele (POK).

Prijavni obrazec za predlog vpisa kapelskega godbeništva v Register nesnovne dediščine je 
pripravil Posavski muzej Brežice in ga 20. 1. 2010 poslal tedanjemu koordinatorju varstva 
žive dediščine, SAZU v Ljubljani. Kulturno društvo Pihalni orkester Kapele je bilo v Register 
vpisano 16. 12. 2013 kot eno od treh nosilcev enote Godbeništvo. 



Šelmarija: Kostanjevica na Krki
Šelmarija je eno od 22 krajevno značilnih pustovanj,  
vpisanih v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. 
Pustovanje poteka od pustne nedelje do pepelnične srede in vsebuje sestavine podeželskih 
pustovanj in mestnih karnevalov. Glavni liki pustovanja, značilnega za Kostanjevico 
na Krki, so šelmarji, člani društva Prforcenhaus. Simbol kostanjeviškega pustovanja je 
kovinska glava, imenovana Šelma. V priprave in izvedbo štiridnevnega pustovanja so 
močno vpeti številni prebivalci Kostanjevice na Krki. Je eden največjih krajevnih praznikov 
in precej vpliva na prepoznavnost kraja.

Po krajevnem ustnem izročilu naj bi se šelmarija začela leta 1854, najstarejši znani opis 
pustovanja je s konca 19. stoletja, bolj zanesljivi viri pa so od srede 20. stoletja. Osrednji 
lik šelmarije je oče Šelme (iz nem. Schelmenvater, oče navihancev), oblečen v črne hlače 
in frak ter pokrit s cilindrom, ki na palici nosi Šelmo.

Šelmarija je bila v Register nesnovne dediščine vpisana kot samostojna enota 22. 1. 2014, 
kot njen nosilec pa Etnološko društvo Prforcenhaus.

Brodarstvo: Brod na Mostecu
V preteklih stoletjih je imelo brodarstvo – prevažanje ljudi in tovora z enega na drugi breg 
reke z brodom, ki ga poganja rečni tok – velik gospodarski pomen. Brodarstvo na Savi je 
živo samo še na njenem spodnjem toku na Mostecu pri Dobovi, na reki Muri pa vozi še pet 
brodov. 

Vaška skupnost Mostec in v zadnjih desetletjih Brodarsko turistično društvo Mostec skrbita 
za dediščino vsakodnevnega prevažanja z brodom že od leta 1885. Brod na Mostecu je bil 
izjemnega gospodarskega pomena za prebivalce levega brega Save, ki so imeli večino 
zemljišč na desnem bregu. Preko reke so trgovali s kmetijskimi pridelki in čeznjo prevažali 
letoviščarje. Brod v bližini Term Čatež je skupna last soseske, prepelje lahko do 30 ljudi 
hkrati in ga smiselno vključujejo v turistično ponudbo kraja – v turistično dejavnost kot 
pomemben sestavni del gospodarstva v Posavju. 

Pobudo za vpis broda na Mostecu v Register nesnovne dediščine je Posavski muzej Brežice 
oddal koordinatorju (Slovenski etnografski muzej) 11. 9. 2012. Končno se je 3. 8. 2016 vpis 
moščanskega broda v Register, enota Brodarstvo, vendarle lepo umestil v Leto posavske 
nesnovne dediščine 2016, ki mu v Posavskem muzeju posvečamo posebno pozornost. 



Artiška ženitovanjska pletenica
Znanje in veščine izdelave pletenice so dediščina, ki je pomnjena, izpričana in v praksi 
izvajana vsaj od druge pol. 20. stol. dalje v Artičah pri Brežicah. Po načinu izdelave in 
krasitve ikonografsko bogatega zgornjega dela je ženitovanjska pletenica iz Artič posebna 
med pletenicami. Spodnji del kruha je iz petih pramenov narejena pletenica iz mlečnega 
testa, zelo nadrobno izdelano okrasje pa je iz zmesi moke, beljaka in vode. Veščino že 
desetletja ohranja in spodbuja Marjanca Dobnikar, rojena Ostrelič, ki je dediščino izdelave 
nasledila po svojih tetah v Artičah. Pobudo za vpis pletenice v Register nesnovne dediščine 
je Posavski muzej izdelal in poslal koordinatorju 11. 1. 2012.

Kostanjeviški čoln
Prebivalci krajev ob spodnjem toku reke Krke so si iz roda v rod podajali znanje in 
veščine o izdelavi lesenih plovil. S spremembo gradiv v 60. letih 20. stol. je pospešeno 
tonila v pozabo nesnovna dediščina obdelave lesa za plovila ter izdelava lesenih čolnov. 
Na podlagi podedovanih veščin in rokodelskih spretnosti prednikov (zlasti mojstrov 
Alojza Grudna in za njim Draga Jordana) je oživela izdelava lesenih čolnov po starih 
vzorih. Med veščimi nosilci izdelave tradicionalnih kostanjeviških čolnov je danes 
lastnik mestne čolnarne v Kostanjevici na Krki, Marjan Jerele. Nesnovno dediščino v 
zvezi s čolnarjenjem na Krki varuje in bogati tudi kot kulturni prostor, ki ga skupnost 

Bizeljski ajdov kolač
Bizeljski ajdov kolač je slano ajdovo pecivo s skutnim nadevom 
in izvirna kulinarična posebnost Bizeljskega in okolice. Iz 
doma pridelanih sestavin ga danes pečejo na Bizeljskem in 
v okolici za posebne priložnosti, kot je bilo v navadi tudi v 
preteklosti. Edina domovina bizeljskega ajdovega kolača je 
Bizeljsko, Bizeljanci pa spoštljivi nosilci te enote nesnovne 
dediščine. Kontinuiteto pomaga ohranjati ponudba kolača na 
večini praznovanj, prireditev in drugih slovesnih dogodkov 

prepoznava kot del svoje istovetnosti, ohranja veščine, znanja in z  
njimi povezana orodja ter vodi poučne čolnarske delavnice. Pobuda  
za vpis kostanjeviškega čolna v Register nesnovne dediščine je v pripravi. 

Vezilstvo in kvačkanje v Posavju
Izdelovanje vezenin in kvačkanih izdelkov je v Posavju znano 
že najmanj 150 let, najstarejši ohranjeni izdelki so iz druge 
polovice 19. stoletja. Izmed ženskih ročnodelskih dejavnosti 
je bila najpogostejša prav veščina vezenja, povezana tudi z 
znanjem kvačkanja in dopolnjevanjem vezenin s kvačkanimi 
čipkami. Medgeneracijski prenos znanj in veščin na podlagi 
izročil prednic negujejo ročnodelske sekcije pri društvih 
upokojencev: Brežice, Krško, Brestanica, Raka, Dobova-Kape-
le, Senovo, Tržišče, Koprivnica, Dom upokojencev Brežice in 
posameznice. Posavsko vezilstvo in kvačkanje smo kot živo/
nesnovno dediščino predstavili v Posavskem muzeju Brežice 
10. 9. 2015 v Galeriji PMB.

Fašjenk: Dobova; Obrški prutarji: Veliki Obrež pri Dobovi, 
Kosca: Loče
Dobovski Fašjenk je največji pustni karneval in kulturno-turistična prireditev v obmejnem 
delu Posavja. Med starejšimi pustovi so tod značilni Obrški Prútarji z Velikega Obreža 
pri Dobovi in Kosca iz Loč pri Dobovi. Edinstveni pustni lik Prútar je opravljen v oblačila 
iz platna, hlače bregeše, široko srajco rúbačo, na glavi ima visoko pokrivalo turn, obraz 
pa mu prekriva larfa – maska, izdelana 
iz kartona. V rokah drži prút – leskovo 
palico ali lesen kol. Živo in vsako leto 
oživljeno pustno dogajanje je pomemben 
del lokalne samobitnosti, ki vpliva na 
prepoznavnost krajev in je močen del 
turistične ponudbe.

v brežiški in sosednjih občinah. Od leta 1997 k promociji bizeljskega ajdovega kolača 
prispevata Društvo kmetic Brežice in Aktiv kmečkih žena Bizeljsko z razstavami ajdovega 
kolača.



Lončarstvo na Krškem polju
Večina domačij v Posavju je imela eno ali 
več lončenih krušnih peči, pri posodju za 
kuhanje in peko je prevladovala lončenina in 
vino so točili iz glinenih vrčev. Tradicionalna 
znanja in veščine pri delu za lončarskim 
vretenom so v zadnjih desetletjih precej 
zamrla, ker so lončenino v vsakdanji rabi 
zamenjala druga gradiva. Lončarstvo je 
bila stoletja zelo močna obrt na območju 
Krškega polja, lončarjenje v družini Kržan 
pa 115-letna tradicija. Podedovane in 
priučene izkušnje in znanja v praksi izvaja 
lončarska družina Kržan iz Zalok v občini 
Krško. Že nekaj generacij Kržanov se ukvarja 
in preživlja z lončarstvom, svoje izdelke pa 
tržijo tudi na številnih sejmih in žegnanjih v 
Posavju in širše ter s tem ohranjajo rezultate 
podedovanih in priučenih lončarskih znanj, 
vidnih širokemu krogu javnosti. Osnova za 
njihovo delo je z glino bogato Krško polje, 
za katerega so govorili: Kamor si zakopal, 
je bila glina.

Lončarji Kržan delujejo v Zalokah v občini 
Krško. Prednik iz lončarske družine Kržan, 
Jože Kržan (r. 1882), je bil po rodu iz 
Župelevca v občini Brežice. Lončarili so 
on in njegovi sinovi Polde, Alojz in France, 
nato pa še Francetov sin Štefan in Jožetov 
sin Lojze kot pripadnika tretje generacije 
lončarjev Kržan. Nabor njihovih izdelkov 
je širok: cvetlični lončki, lonci za kuhanje, 
skodelice, sklede, pinje za maslo, latvice, 
modeli za šarkelj in potico, posode za 
vodo in kis, petelini, mačke, angeli in sv. 
Florjani kot slemenski zaključki, piščalke, 

Sodarstvo v Posavju
Živahna srednjeveška trgovina v Posavju je dajala možnost za razcvet različnih obrti, med 
njimi sodarstva. Nastalo je zaradi potreb po shranjevanju in prenašanju/prevažanju večjih 
količin tekočin. 

Močno razširjena sta tod vinogradništvo in izdelava sodov. Glavni sodarski izdelek je lesen 
sod, in sicer vinski, saj je še vedno živo izročilo verza Iz brente gre v sode. Sodarji so 
do nedavnega znali izdelovati še čebre, kadi, škafe, sodčke in brente, lesene posode, ki 
so jih do danes zaradi spremenjenega načina življenja skoraj povsem izpodrinile posode 
iz drugih gradiv, izdelanih iz nerjaveče kovine in plastike. Rokodelsko obdelavo lesa je 
zamenjala strojna, prav tako so zamrla znanja starih tehnik priprave lesa za lesne izdelke, 
med njimi stoletja živo kalanje lesa za sode. 

Osnovno gradivo sodarjev je hrastov les, sode za vino in druge namene (tanin, laško olje, 
pivo) pa so izdelovali tudi mizarji iz jesenovega, akacijevega in bukovega lesa. Prakse, 
znanja in nekatere veščine, povezane s še živim sodarstvom, ohranja in razvija nekaj 
sevniških sodarjev. Tri generacije moških članov družine Kranjc iz Sevnice, ter posredno še 
četrta, so se ukvarjale s sodarstvom in še vedno izdelujejo lesene sode. 

Gre za obrtna znanja, ki so bila v preteklosti živa v številnih posavskih krajih, a so se 
do danes večinoma pozabila in obrt opustila. Vendar pa za vinske sode, narejene na 
podlagi starih znanj o lesu in njegovi obdelavi ter s podedovanimi sodarskimi izkušnjami, 
zanimanje znova narašča. Tudi v sodobnosti je namreč zaželeno zorenje vina v kakovostnih 
lesenih sodih.

vrči za vino – firklji ali 
polči, goljufivčki, bilikumi, 
lonci za svinjsko mast ter 
pečnice za krušno peč in 
kamine.
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