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1. Najprej odprite Windows Explorer (Raziskovalec) in na ustreznem disku poiščite 

mapo »dijaki«. V njej ustvarite novo mapo in jo poimenujte s svojim imenom in 
priimkom. 

 
2. Odprite program Paint (Slikar). Narišite spodnjo risbo, ki naj ima mere 400 x 400 

pt. Kvadrat v sredini slike je narisan na koordinatah 100,100 in meri 200 x 200 pt. 
Vsi ostali elementi na sliki merijo 100 x 100 pt. Besedilo na krogih je črne barve in 
velikosti 14 pt, besedilo na kvadratu pa črne barve in velikosti 20 pt. Sliko shranite 
v svojo mapo in jo poimenujte »risba 1«. 

 

 
 
 
 

3. Zdaj lahko narišete še eno risbo po lastni izbiri. Ne pozabite tudi te shraniti v svojo 
mapo pod imenom »risba 2«.  

 
4. Odprite program Word. Dokument shranite v svojo mapo in ga poimenujte 

»Znamenite osebnosti«. V dokumentu natipkajte sledeče besedilo v pisavi Arial, 
velikosti 12 pt. Naslovi naj bodo velikosti 14 pt. Prelome vrstic delajte s pomočjo 
bližnjice SHIFT + ���� . 

 



ZNAMENITE OSEBNOSTI V POSAVJU 

 

Spanheimi - (11., 12., 13. stoletje) – plemiška rodbina  
Plemiška družina Spanheimov iz Porenja je imela več vej. Ena med njimi je bila "Koroška", ki je bila že leta 1091 
povezana z imenom Kostanjevice, središča njihove obsežne posesti na Dolenjskem.  
V Kostanjevici so zgradili dvorec, leta 1234 ustanovili cistercijanski samostan, leta 1252 pa je naselje v njihovi 
lasti prvič omenjeno kot mesto. 
Spanheimi so izumrli leta 1269, dotlej pa so bili največji zemljiški posestniki na Kranjskem. 
 
Brestaniški vitezi 
V službi Salzburških nadškofov jih na gradu Rajhenburg srečamo proti sredi 12. stoletja, v 13. in 14. stoletju pa še 
na gradovih Reštanj, Terog, Šperenberg in Turn ob Savi. V rodbini, ki je izumrla leta 1570, je z imeni znanih 10 
rodov. 
Med Brestaniškimi je najbolj znan Rajnpreht II., ki je živel sredi 15. stoletja. Zaradi vojaških zaslug je postal 
cesarjev dvorni maršal in svetnik ter vrhovni vojni poveljnik; bil je štajerski vicedom, vrhovni glavar na Štajerskem, 
Kranjskem in Koroškem. Rajhenburško posest je razširil še na zemljiška gospostva Pliberk in Slovensko Bistrico 
ter upravljal cesarska gospostva Planina in Sevnica. 
Zadnji Brestaniški, Hans Rajnpreht, je pred smrtjo razpolagal še z Brestanico, 
gospostvom Kozje ter Stolpom ob Savi. 
V brestaniški cerkvi sv. Petra je ohranjen nagrobnik Margarete Rajhenburške iz leta 1502. 
 
Celjski grofje 
Družina je z imenom Žolneški znana že v prvi polovici 12. stoletja. Od leta 1341 so nosili naslov dednih grofov, v 
začetku 15. stoletja pa so postali državni knezi. 
Krški grad in njegovo zemljiško gospostvo sta bila v njihovi lasti med leti 1351 in 1456, od Friderika I. do smrti 
Ulrika III. Za tem je oboje prišlo v last Habsburžanov, a je Friderik III. vdovi zadnjega Celjana, Katarini Branković, 
prepustil grad in del posesti še do leta 1496 v užitek. Znano je, da je na krškem gradu dalj časa živel le Friderik II, 
s svojo prvo ženo Elizabeto Frankopansko in drugo, Veroniko Deseniško. 
Na območju današnje krške občine so Celjski grofje posedovali še gospostvo in grad Šperenberk (krajši čas po 
letu 1342), Šrajbarski turn-Leskovec (1436-1456) ter Kostanjevico (1418-1431). 
 
Auerspergi  
Kranjska fevdalna družina, po rodu verjetno s Švabskega, je na Kranjskem prvič omenjena leta 1220. Leta 1550 
so postali baroni, 1630. leta grofje in leta 1653 dobili naslov knezov. 
Na območju današnjega Posavja je njihovo ime najdlje povezano z zemljiškim gospostvom in gradom Šrajbarski 
turn-Leskovec. Skoraj neprekinjeno je bila to njihova posest od leta 1653 do 1903. Prvi lastnik, Wolf Engelbert, je 
za kratek čas (1652-54) posedoval tudi Kostanjevico.  
Med leti 1695-1903 so bili Auerspergi lastniki zemljiškega gospostva in gradu Krško (najprej Katarina in na koncu 
Ervin, tudi zadnji lastnik Leskovca), ki že v 18. stoletju ni bil naseljen in je zato hitro propadal. 
Wolf Nikolaj je bil začetnik (1712) lastništva gospostva in gradu Mokrice, ki se je končalo z Inocencem, leta 1882. 
Auerspergi so imeli v lasti še gradiča v Veliki vasi (1790-1853) in Nemški vasi (1821-1833), gradova z zemljiškimi 
gospostvi Raka (1814-1846) in Impoljca (1841-1851) ter posest z (že izginulim) dvorcem Gomila pri Boštanju 
(1841-1851). 
 
Mosconi  

Plemiška rodbina je na Štajerskem in Kranjskem znana že v 16. stoletju. Njen začetnik je bil trgovec Inocenc. Ena 
veja Mosconov je bila 1622 povzdignjena v barone, od 1709 pa so nosili naslov grofov. 
Na območju današnje krške občine jo prvič zasledimo med leti 1581-1653, na gradu in zemljiški posesti 
Šrajbarski turn-Leskovec. Grad Krško in njegova zemljiška posest sta bila v lasti Mosconov med leti 1600 in 1672 
(Inocenc, Janez Krstnik, Ferdinand in Janez Jurij), Kostanjevica pa le kratkih 8 let (med 1628 in 1636). Pol stoletja 
so bili "doma" tudi na Mokricah (1637-1687), z Joštom, Jožefom in Barbaro. 
Sicer pa so imeli Mosconi svoje posesti še v štajerskem delu današnjega Posavja. Najdlje so se obdržali na gradu 
Pišece (od 1595 do 2. svetovne vojne). Pomembno je bilo njihovo lastništvo gradu Sevnica (1595-1675), ki so ga 
iz trdnjave preuredili v lepo grajsko rezidenco.  
Pred letom 1639, ko so postali za krajši čas lastniki gradu Rajhenburg, so posedovali še Reštanj, kasneje pa še 
dvorec Rožno (1655) in Turn ob Savi (1653, danes nedoločljiva lokacija). V njihovi lasti sta bila med leti 1588-
1768 tudi grad in posest na Planini nad Sevnico. 

 
Opozorilo: Ko zaključite s svojim delom, pokličite učitelja, da vam izdelek pregleda! 


