
Gradivo za lokalno zgodovino! 

v zborniku slovenska osamosvojitev 1991 - prlc~vallja in analize 
je objavljen poziv za zascito osamosvojitvenih dokumentov in 
muzealij, pa tudi zapisane misli 0 zbiranju in proucitvi grad iva 
In dogajanj na lokalnem nivoju. 

v zvezi z zgoraj zapisanim, lahko izjavim, da nam v Posavju 
zaradi tega ni potrebno zardevati. Saj smo v Posavskem muzeju v 
Brezicah zbrali izredno veliko gradiva, ki se vedno priteka. 
Najverjetneje je, da smo ga med vsemi zbrali najvec. 

Zbirati smo ga zaceli se pred odhodom zadnjega vojaka JLA ~z 

Slovenije in to dele nadaljujemo se danes. V nekaj letih mi je ob 
pomoci mnogih prijaznih ljudi uspelo zbrati za trideset omar 
raznih uniform in ustvariti najvecjo depojsko zbirko uniform po 
letu 1945 na Slovenskem. Uspelo mi je pridobiti se precej odliko~ 

vanj in drugih insignij, orozja ter drugih predmetov vojaskega 
znacaja. Skoraj vsak predmet ima svojo zgodbo, nekateri izmed 
njih pa imajo zelo veliko pricevalno vrednost. Pridobil sem tudi 
nekaj arhivskega gradiva, nekaj ga je v originalu, veClna pa v 
obliki fotokopij. Zbral sem precej strokovne literature na 
omenjeno temo. V muzeju pa hranimo se lepo stevilo casopisnih 
izrezkov. Zbirka se dnevno povecuje. 

Seveda smo zbrali in arhivirali se nekaj audio posnetkov In 
video posnetkov (10 kos) ter ogromno fotografij, ki jih bomo 
uporabili v razstavne in promocijske namene. Izdali smo komplet 
posavskih osamosvojitvenih razglednic in jih nameravamo izdajati 
tudi v bodoce. Uspelo nam je zbrati precej spominskih virov (100 
enot spominskih zapisov). Zato sta Posavski muzej Brezice in 
Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo za Posavje 
konec leta 2001 izdala zelo obsezen spominski zbornik izjav iz 
vojne leta 1991. Z njim smo dosegli velik uspeh. Zato z zbiranjem 
izjav nadaljujemo. 

Na dobri poti smo, da bomo imeli v doglednem casu lokalno 
problematiko ustrezno obdelano. Pri tern nam bo zbornik referatov 
breziskega simpozija v veliko pomoc. 

Breiice, 8.7.2002 
mag. Tumaz Teropsic 
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