
 

 

Domoznanski mozaik – Portreti (ne)znanih Brežičanov 

MILAN KŠELA 

7. junij 1944 (Čakovec) 

 

Častni občan občine Brežice se je rodil proti koncu 2. svetovne vojne v Čakovcu, ki je bil takrat še 

pod madžarsko okupacijo. Z očetom Francem Kšela, mamo Ano Kšela (rojeno Pučnik) in mlajšo 

sestro Anico je do leta 1949 živel na Hrvaškem. Kot petletni fantič se je z družino preselil v 

Ljutomer, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo.  

Na Prvi državni gimnaziji v Mariboru je maturiral leta 1963. Po srednji šoli je vpisal študij teologije 

na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vmes je med letoma 1964 in 1965 služil obvezni vojaški rok v 

Ohridu in v kraju Resen v Makedoniji.  

Leta 1981 ga je pot pripeljala v Brežice, kjer je bil najprej tri leta župnijski upravitelj, od leta 1984 pa 

redni župnik. Bil je eden glavnih pobudnikov za prenovo stare brežiške šole. Z veliko truda in ob 

pomoči somišljenikov ter darovalcev danes na njenem mestu stoji zgledno urejen večnamenski 

Slomškov dom.  

 

 

 

 



 

S sestro Anico Kšela (rojeno leta 1947), danes poročeno Magdič. 

 

 

 

Osnovno šolo je obiskoval v Ljutomeru. Na fotografiji s sošolkami in sošolci v 3. razredu. 

 



 

 

Študij teologije je zaključil leta 1969, ko je 29. junija prejel mašniško posvečenje v Stolni škofijski 

cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mariboru. Novo mašo je imel 6. julija 1969 v župnijski cerkvi Janeza 

Krstnika v Ljutomeru.    

 

 

 

Od leta 1981 živi in deluje v Brežicah. V tem času je bil pet let prodekan Videmske dekanije (1991–

1996), dva mandata njen dekan (1996–2006), dva mandata naddekan Savskega naddekanata. Po 

ustanovitvi novih škofij v Sloveniji je bil od leta 2007 do leta 2010 član zbora svetovalcev 

novoustanovljene celjske škofije. 



Gospodu Milanu Kšeli, ki župnijo v Brežicah vodi že več kot 36 let,  

čestitamo ob prejemu naziva ČASTNI OBČAN OBČINE BREŽICE. 

 

 

(Vir: Posavski obzornik; leto XXI, št. 22, četrtek, 26. oktober 2017) 


