Nedelja, 26.4.2015: Dan za nagrajence
Zgodaj zjutraj smo se zbrali na avtobusni postaji v Novi Gorici.
Kot vsako leto, je bila destinacija izleta mala skrivnost in pričakovanja udeležencev velika.
Upam, da mi je tudi letos uspelo pripraviti zanimiv dan. Po obrazih sodeč, je bilo tako.
Hvala vam za zaupanje.
Mirjam

Prvi ogled smo opravili v Krškem. V »Svet energije«nas je popeljal g. Novak Mirko. Res se je za nas
potrudil. Hvala mu.

NOVAK MIRKO

NOVAK MIRKO
Hvala, ker ste si vzeli čas za naše društvo
Krško, 26.4.2015

O muzeju
Mestni muzej Krško je bil ustanovljen konec leta 2009 kot enota Kulturnega doma
Krško, z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ur.l. RS, št.
109/09).
Temelji muzeja pa segajo že v 19. stoletje, ko so Krčani na hišo, ki je takrat nosila
številko 85, 7. oktobra 1894, postavili ploščo z napisom: »V tej hiši je umrl JANEZ
BAJKORT VALVASOR 19. septembra 1693.«
Naslednja prelomnica je leto 1939, ko je bilo 30. septembra v Krškem ustanovljeno
Muzejsko društvo za politična okraja Krško in Brežice. Prostore je imelo v desakralizirani
cerkvi Sv. Duha in v Valvasorjevi hiši. Leta 1948 so hišo izpraznili, predmete pa je Franjo
Stiplovšek odpeljal v Brežice.
25. junija 1966 je bil pred Valvasorjevo hišo postavljen kip Janeza Vajkarda Valvasorja,
delo Vladimirja Štovička, slovesno pa je bila odprta Galerija Krško, v nekdanji cerkvi Sv.
Duha. Občina Krško je leta 1993 razglasila območje za kulturni in zgodovinski spomenik
(Ur. l. RS, št. 61/93) ter hkrati poskrbela za konservatorsko in projektno dokumentacijo
za prenovo treh hiš: Valvasorjeve in sosednjih Jarnovičeve in Kaplanove. Celota pa je
dobila ime Valvasorjev kompleks.
V letih 2008—2010 je potekala intenzivna gradbena obnova. Omogočila sta jo Občina
Krško, s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007—2013, razvojna
prioriteta »Razvoj regij« in Ministrstvo za kulturo RS. Mestni muzej Krško je s slovesnim
odprtjem prvič odprl vrata 30. marca 2010


Mencingerjeva hiša
Med najpomembnejše in najstarejše zidane hiše v mestu uvrščamo Mencingerjevo hišo,
poimenovano po pisatelju, odvetniku in politiku Janezu Mencingerju, ki si je leta 1887 za
svoje domovanje izbral imenitni hiši. Danes ima hiša naslov Cesta krških žrtev 2, v njem
pa sta združeni dve hiši, ki sta še do okoli leta 1930 imeli naslov Krško 37 in 38. O
življenju in prebivalcih hiš še potekajo raziskave, največ vemo o prebivalcih južne hiše.
Ob raziskovanju in iskanju pravega krškega domovanja slavnega polihistorja Janeza
Vajkarda Valvasorja je dr. Boris Golec med prebivalce hiše številka 37 dodal tudi

Valvasorjeve, ki so tu živeli še po polihistorjevi smrti. Leta 1706 pa je njegova vdova hišo
prodala Janezu Krstniku Kamnikarju, od leta 1717 so bili lastniki hiše baroni Zetschkerji.
Pred Mencingerjem je bil lastnik obeh hiš grof Anton Aleksander Auersperg, ki ga
poznamo tudi kot pesnika, Anastasiusa Grüna. Njegovi dediči so jo leta 1887 prodali
Mencingerju, Mencingerjevi dediči pa leta 2009 Občini Krško.

Galerija Krško se nahaja v nekdanji cerkvi Sv. Duha (1770-1777), arhitekturi Johanna
Fuchsa, zgraditi pa jo je dala rodbina Auersperg. Na tem mestu je že prej stala špitalska
cerkev Sv. Duha (1440). Po 2. svetovni vojni cerkev ni več služila svojemu namenu. Od
leta 1939 je tu deloval Muzej Krško, od leta 1966 pa Galerija Krško. V razstavnem
prostoru se začasne likovne razstave kontinuirano prirejajo od leta 1998, pod
organizacijskim okriljem JSKD-OI Krško, od 2010 dalje pa pod upravljanjem Kulturnega
doma Krško. Kot Mestni muzej Krško tudi Galerija Krško deluje kot enota Kulturnega
doma Krško.

