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POSAVSKI MUZEJ BREŽICE 
SVET POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE 
Cesta prvih borcev 1 
8250 BREŽICE 
 
 
Številka:  
Datum: 24.4.2014 
  

ZAPISNIK 
 
11. seje Sveta Posavskega muzeja Brežice, ki je bil 24.4.2014 ob 15.00 uri 

sejni sobi  Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
Brežice   

 
Sejo je vodil predsednik Sveta Posavskega muzeja Brežice (v nadaljevanju: svet) dr. Jože Škofljanec. 

 
Na seji so bili prisotni člani sveta:  
Bojan Božič, Katja Ceglar, Jure Pezdirc, Franc Pipan, Ivanka Počkar, Irena Rudman, dr. Jože Škofljanec 
 

Opravičeno odsotni: / 
 
Neopravičeno odsotni: / 
 
Drugi prisotni: Barbara Šoba – vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve.  
 
Seja se je pričela ob 15. uri. Navzočih je bilo 6 članic in članov sveta.   
 
 

Ad 1. 

Določitev dnevnega reda 
 

S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 11. redne seje sveta.  
 
Predsednik sveta je dal na glasovanje naslednji predlog 
 
DNEVNEGA REDA: 

1. Dogovor o poteku predstavitve kandidatov 
2. Predstavitev kandidatov:  

- dr. Tomaž Teropšič ob 15.30 uri 
- Alenka Černelič Krošelj ob 16.00 uri, 
- Suzana Galič ob 16.30 uri, 
- Marjeta Tratnik Volasko ob 17.00 uri, 

3. Oblikovanje mnenja, 
4. Razno. 

 
ZA je glasovalo 6 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Ad. 2 

Dogovor o poteku predstavitve kandidatov 
 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik sveta dr. Jože Škofljanec 
 
Predsednik je predlagal način vodenja predstavitve kandidatov. Kandidatom bi predstavili 6 
vprašanj, ki so priloga tega zapisnika. Vsi kandidati dobijo ista vprašanja. Kandidati bi 
odgovarjali na vprašanja 10 do 15 minut, 5 minut traja njihova predstavitev programa, preostali 
čas člani sveta postavljajo kandidatom vprašanja. Po končani predstavitvi svet zavoda poda 
mnenje KVIAZ-u oziroma posredno občinskemu svetu. Izpostavili bodo kandidata, ki se jim zdi 
primeren. Če bo kateri od kandidatov neprimeren – nekompetenten bodo izpostavili tudi to. V 
zaključku vsak od članov sveta pove svoje mnenje in izpostavi kandidata, ki se mu zdi 
najustreznejši.  
 
G. Pipan je menil, da je neumestno tretje vprašanje, saj je zaposlovanje v javnem sektorju 
prepovedano. Odgovoril je g. Božič, ki je dejal, da imajo trije kandidati v svojem programu 
predvideno zaposlovanje in meni, da je primerno, da to tudi obrazložijo. Nato je g. Pipan dodal, 
da se z vprašanjem strinja in umika svoj predlog.  
 
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Katja Ceglar, Ivanka Počkar, Bojan Božič. 
 
Seji se ob 15.10 pridruži Jure Pezdirc.  
 
Člani komisije so se po krajši razpravi tudi dogovorili, da bo po opravljenih razgovorih potekalo javno 
glasovanje, na katerem bo vsak član sveta zavoda predlagal kandidata oz. kandidatko, ki se mu zdi 
najprimernejši in ta predlog tudi obrazložil.  
 

Ad. 3 
Predstavitev kandidatov 

 
Ob 16.00 uri je predstavitev podal dr. Tomaž Teropšič. 
 
Odgovor na vprašanje št. 1 
Sodelovanje z ustanovitelji: Kako gledate na sodelovanje z ustanovitelji in še posebno sedežno 
Občino Brežice? V katerih točkah vidite potrebo po usklajevanj in koordinaciji? Kakšen se vam 
zdi primeren odzivni čas na pobude ustanoviteljev? 
 
Zadeve so urejene v odloku o ustanovitvi zavoda. Ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina 
Krško, Občina Kostanjevica in Občina Sevnica. Do sedaj je sodelovanje potekalo z oddelki za 
družbene dejavnosti na vsaki od občin ustanoviteljic. Programi, ki se izvajajo v posamezni 
občini so vezani na to občino in ob pripravi programa z občino je sklenjena pogodba. Občina 
Brežice ima v proračunu zagotovljeno kvoto finančnih sredstev, ki zajema 20% potreb zavoda. 
Ko so zadeve glede programa dela usklajene v zavodu jih posredujejo svetu zavoda. Glede 
odzivnega časa na pobudo ustanoviteljev pa je povedal, da je to odvisno od teže vprašanja. 
 
Odgovor na vprašanje št. 2  
Vizija: Kateri (največ 3) programski in/ali infrastrukturni projekti bodo financirani iz pretežno ali v 
celoti javnih sredstev in bodo zato prednostni v mandatu? Kateri projekti bodo financirani 
pretežno iz tržne dejavnosti ali zunanjih virov (razpisi)? 
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Kandidat pojasni, da bo iz javnih sredstev (Ministrstvo za kulturo, Občina Brežice, evropska 
sredstva) financirana prenova gradu (severni trakt, pritličje, klet) ter po njegovem programu tudi 
6 stalnih zbirk (vsaka po 70.000€). Financiranje iz tržne dejavnosti: npr. financiranje po razpisih, 
preko javnih del, iz sredstev za najem prostorov, oddajo stolov. 
 
 
Odgovor na vprašanje št. 3  
Upravljanje s človeškimi viri: PMB bi potreboval več delavcev, pri čemer ne more računati na 
dodatna sredstva za plače iz javnih virov. Na kakšen način imate namen zagotoviti dodatne 
delavce in na katere naloge bi jih razporedili? 
 
Kandidat je navedel, da je to predstavil v svojem programu in sicer bi dodatne delavce pridobil 
na podlagi prostovoljnega dela (stroške zanje npr. prevozne stroške bi zagotovil iz lastnih virov), 
z zaposlenimi preko javnih del (najmanj 2) bi izvajali izven programske dejavnosti (naloge 
tehničnega osebja, programski koordinator); zaposleni v okviru družbeno koristnih del pa bi 
izvajali predvsem fizična dela. 
 
Odgovor na vprašanje št. 4 
Promocija, tržna dejavnost, sodelovanje v turistični ponudbi: Kakšen naj bi bil minimalni delež 
sredstev iz tržne dejavnosti v letnem proračunu PMB? S katerimi dejavnostmi, produkti bi 
dosegel tak tržni delež. 
   
Kot tržno dejavnost lahko štejemo oddajo stolov, najemnine, v letu 2013 smo dosegli  5,30%. V 
svojem programu je opredelil, da v primeru, da ustanovitelj usposobi tudi klet, bi jo oddali v 
najem, grajsko dvorišče bi prekrili s premično streho ter ga oddajali v najem za prireditve, 
prodajali bi več spominkov, potrebno bi bilo večje angažiranje pri prodaji publikacij. 
 
Odgovor na vprašanje št, 5 
Kakšne so vaše izkušnje pri pridobivanju sredstev iz evropskih, državnih ali regionalnih 
skladov? Ste bili morda kje vodilni partner? 
 
Kandidat je povedal, da sodelujejo v EU projektih, vezanih na grad Brežice kot partnerji. Pri 
zadnjem projektu so sodelovali z gradbenim inštitutom, ki je mednarodno zasnovan. Navedel je 
tudi, da je zavod premajhen, da bi samostojno pridobivali EU sredstva oziroma se sami 
prijavljali na razpise. 
 
Odgovor na vprašanje št. 6 
Kaj ocenjujete kot največjo šibkost zavoda? 
 
Kandidat meni, da so največja šibkost depojski prostori. 
 
Predstavitev kandidata: 
Kandidat pove, da bo prenovil vsaj šest stalnih zbirk npr. arheološki park v Krškem, zbirka v 
gradu Brestanica, pripravlja razstave, ki so vezane na celotno Posavje ter razstave, ki so 
vezane na posamezno občino ustanoviteljico, pripravil je pedagoško andragoške projekte, za 
vse Posavske občine in tudi za vsako posamezno občino. Trdi, da ima zelo veliko izkušenj, 
odlično pozna zakonodajo, gradivo, ki ga hrani muzej, teren, ima vrhunsko izobrazbo ter odlične 
rezultate. 
 
Vprašanja članov sveta:  
 
Bojan Božič:  
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Velik del programa temelji na obnovi in finančnih virih. Kaj če teh virov ne bo? Kaj bo z depoji, 
so depoji izven muzeja že blizu realizacije? Kaj meni o delu javne službe, sodelovanju z zavodi, 
kaj bo iz rednih sredstev narejeno za ustanoviteljice? 
 
 
Odgovor: 
Najprej je pojasnil, da so depoji v stavbi muzeja v Brežicah in izven nje. Manjše količine so 
shranjene v gradu, ostalo pa izven gradu. Ima interes sodelovati z vsemi ustanoviteljicami. Kot 
primer sodelovanja z občinami je predstavil razstavo Neviodunum, ki so jo financirano iz 
programskih sredstev in s sredstvi Občine Krško pripravili v lanskem letu.   
  
Ob 16.30 uri je predstavitev podala Alenka Černelič Krošelj. 
 
 
Odgovor na vprašanje št. 1 
Sodelovanje z ustanovitelji: Kako gledate na sodelovanje z ustanovitelji in še posebno sedežno 
Občino Brežice? V katerih točkah vidite potrebo po usklajevanj in koordinaciji? Kakšen se vam 
zdi primeren odzivni čas na pobude ustanoviteljev? 
 
Pomembno je sodelovanje z vsemi štirimi občinami ustanoviteljicami, na programskem in 
strateškem nivoju. Kot lastnik gradu Brežice in financer (tudi vzdrževanje stavbe) je 
najpomembnejša sedežna občina. Posavski muzej pa lahko pomeni povezavo med vsemi 
občinami v regiji in programsko sodeluje z vsemi štirimi enakovredno. Glede odzivnega časa je 
povedala, da mora biti ta čim prej, glede na potrebe in v zakonskih rokih. 
 
Odgovor na vprašanje št. 2  
Vizija: Kateri (največ 3) programski in/ali infrastrukturni projekti bodo financirani iz pretežno ali v 
celoti javnih sredstev in bodo zato prednostni v mandatu? Kateri projekti bodo financirani 
pretežno iz tržne dejavnosti ali zunanjih virov (razpisi)? 
 
Iz javnih sredstev se bo financirala programska dopolnitev (nove razstave in dopolnitev 
obstoječih razstav), kadrovske zadeve, javna infrastruktura (vhod v grad, dvigalo, boljša 
izkoriščenost dvorišča. Izkoristiti je potrebno gradnjo elektrarne v Brežicah. Tržno dejavnost 
predstavlja predvsem najemnina. Če se infrastruktura ne more financirati predvsem iz javnih 
sredstev, se bo financirala tudi iz tržne dejavnosti. 
 
Odgovor na vprašanje št. 3  
Upravljanje s človeškimi viri: PMB bi potreboval več delavcev, pri čemer ne more računati na 
dodatna sredstva za plače iz javnih virov. Na kakšen način imate namen zagotoviti dodatne 
delavce in na katere naloge bi jih razporedili? 
 
Dodatne delavce bi financirala iz tržne dejavnosti in iz sredstev pridobljenih na podlagi javnih 
razpisov (LEADER, Razvoj podeželja, Ustvarjalna jesen, …). Ker je od odobritve projekta do 
realizacije oz. izplačila sredstev lahko več mesecev, bi se za pomoč oz. premostitvena   
sredstva obrnila na ustanoviteljice. Ti delavci bi opravljali naloge povezane s komunikacijo, 
koordinacijo programov, promocijo, z njimi bi tudi deloma razbremenila kustose. 
 
Odgovor na vprašanje št. 4 
Promocija, tržna dejavnost, sodelovanje v turistični ponudbi: Kakšen naj bi bil minimalni delež 
sredstev iz tržne dejavnosti v letnem proračunu PMB? S katerimi dejavnostmi, produkti bi 
dosegel tak tržni delež. 
 
Povprečen delež na slovenskem področju je 10% sredstev. Na področju tržne dejavnosti 
predvideva: spremembo politike vstopnic, trgovina, povečati delež najemov, premalo 
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izkoriščeno dvorišče npr. kavarna, trženje restavratorske dejavnosti, boljše sodelovanje z 
okoljem.  
 
Odgovor na vprašanje št, 5 
Kakšne so vaše izkušnje pri pridobivanju sredstev iz evropskih, državnih ali regionalnih 
skladov? Ste bili morda kje vodilni partner? 
 
Kandidatka je navedla, da ima 10 let izkušenj s prijavami na razpise na različnih nivojih tudi kot 
vodilni partner: Ministrstvo za kulturo, šolstvo, podporni projekti, Norveški mehanizem, LEADER 
projekti. Izvedeni referenčni projekti: prenova Valvasorjeve hiše, gradu Brestanica, 
Mencingerjeve hiše, Kulturnega doma v Krškem.  
 
 
Odgovor na vprašanje št. 6 
Kaj ocenjujete kot največjo šibkost zavoda? 
 
Meni, da so največja šibkost zavoda zastarele vsebine.  
 
Predstavitev kandidata: 
Vodenje bi ji predstavljalo izziv, povezovanje nalog, ki jih je opravljala na različnih področjih. 
Vse izkušnje bi znala povezati v razvojno zgodbo, povezala bi Posavsko regijo, tudi skozi 
kulturo. Meni, da muzej potrebuje več dejavnosti npr. delavnice za različne starostne skupine, 
ne le za šolsko mladino, popularizacijski programi kulturne dediščine. Muzej ima odlične zbirke, 
ki so v depojih, in bi jih bilo potrebno razstaviti, omogočiti tudi mobilnost fonda (predstavitev v 
različnih razstaviščih v Posavju).   
Posavje je dežela gradov, dostopna je dediščina mestnega jedra, zamuda je pri predstavljanju 
arheoloških izkopavanj ob gradnji avtocest. 
 
Vprašanja članov sveta:  
 
Franc Pipan: 
Kje je pridobila tri leta vodstvenih izkušenj? 
 
Odgovor:  
Kandidatka je povedala, da je bila vodja številnih projektov od leta 2002 dalje. Imenovana je bila 
s sklepi ali pa ji je bilo vodenje projektov določeno z aneksi k pogodbi. Od leta 2006 je bila vodja 
prenove gradu Rajhenburg. 
 
Bojan Božič: 
Kot šibkost zavoda so bile navedene zastarele vsebine, ali je še kaj drugega? Kaj bo novega? 
Kako bo krizno reševala situacijo, kako vidi opravljanje javne službe za vse ustanoviteljice? Ali 
bodo kustosi prodajali karte?  
 
Odgovor: 
Najprej je potrebna obnova stalnih razstav, možno je izboljšati infrastrukturo, usmerjevanje 
obiskovalcev, digitalizacijo,… Glede kadrovskih zadev meni, da bi bilo potrebno urediti vodniško 
službo (zlasti nadomeščanje umrlega delavca) z dogovorom med ministrstvom in občino z 
ustreznimi argumenti in programskimi vsebinami. S pravilnimi usmeritvami bi se to dalo urediti. 
Potrebno je nadaljevanje sodelovanja med občinami ter to sodelovanje nadgraditi. Glede 
sofinanciranja je povedala, da je to stvar pogovorov in sodelovanja pri sestavi proračunov. Leta 
2015 vidi veliko možnost za projektne aktivnosti. Do konca leta 2014 bi bilo potrebno pripraviti 
dobra partnerstva in projekte. Meni, da je vodniško službo potrebno okrepiti. Tudi kustosi imajo 
potrebo po stiku z ljudmi, vendar zahtevnejšimi obiskovalci, ne pa zgolj za prodajo vstopnic. Ni 
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vzpostavljena baza študentov, ki bi tudi lahko prodajali karte. Fakulteta za turizem ponuja 
priložnost. 
 
Suzana Galič se razgovora ni udeležila. 
 
Ob 16.45 uri je predstavitev podala Marjeta Tratnik Volasko. 
 
Odgovor na vprašanje št. 1 
Sodelovanje z ustanovitelji: Kako gledate na sodelovanje z ustanovitelji in še posebno sedežno 
Občino Brežice? V katerih točkah vidite potrebo po usklajevanj in koordinaciji? Kakšen se vam 
zdi primeren odzivni čas na pobude ustanoviteljev? 
 
Meni, da je sodelovanje ključno predvsem z Občino Brežice, ki je glavni financer zavoda. 
Občina Brežice je odprta do pobud s strani muzeja. Precej denarja je bilo vloženega v objekt. 
Ključno je, da dobijo v gradu dvigalo. Blizu gradu je upokojenski dom in starejši ljudje imajo radi  
Take vsebine. Če bi imeli dvigalo bi tudi upokojeni, ki težje hodijo, prihajali v grad in bi se obisk 
povečal. Usklajevanje je potrebno v vseh točkah. Kandidatka pogreša odprtost muzeja ter meni, 
da bi ga bilo  potrebno približati občanom. V svojem programu govori o Posavju, saj je grad od 
vseh občin. Muzej je regijski in vsaka občina mora od tega nekaj imeti. Odzivni čas pravi, da 
mora biti »čim prej«. 
  
 
 
 
Odgovor na vprašanje št. 2  
Vizija: Kateri (največ 3) programski in/ali infrastrukturni projekti bodo financirani iz pretežno ali v 
celoti javnih sredstev in bodo zato prednostni v mandatu? Kateri projekti bodo financirani 
pretežno iz tržne dejavnosti ali zunanjih virov (razpisi)? 
 
Težko reče. Strateški plan gradu je v veljavi do konca leta 2015. Urgentne stvari bi morale teči 
do konca, potem pa bi bilo potrebno pripraviti nov strateški plan in nato letne plane. Oblikovala 
bi programski svet, sestavljen iz zunanjih in notranjih strokovnjakov, ki bi dajal predloge. 
Predlaga, da se v gradu uredi dvigalo, organizirajo prireditve. Pomembno je obeleževati 
obletnice. Svoj mandat bi zaključila s 70 letnico muzeja. 
 
Odgovor na vprašanje št. 3  
Upravljanje s človeškimi viri: PMB bi potreboval več delavcev, pri čemer ne more računati na 
dodatna sredstva za plače iz javnih virov. Na kakšen način imate namen zagotoviti dodatne 
delavce in na katere naloge bi jih razporedili? 
 
Uporabila bi notranje rezerve. V gradu so motivirani ljudje. Z notranjimi rezervami bi začela pri 
sebi. Prevzela bi stike z javnostjo, promocijo, kadrovske zadeve. Kot dodatne delavce si 
predstavlja študente in prostovoljce. Za nagrajevanje delavcev bi uporabila del sredstev, ki jih 
ustvarijo na trgu.  
 
Odgovor na vprašanje št. 4 
Promocija, tržna dejavnost, sodelovanje v turistični ponudbi: Kakšen naj bi bil minimalni delež 
sredstev iz tržne dejavnosti v letnem proračunu PMB? S katerimi dejavnostmi, produkti bi 
dosegel tak tržni delež. 
 
Muzej tržne dejavnosti ni izkoristil Tukaj so turisti, Italijani, ki so navdušeni nad barokom. 
Manjka promocija viteške dvorane. Delež sredstev iz tržne dejavnosti bi moral biti maksimalen. 
To bi bil tudi kriterij, na podlagi katerega bi jo ocenil svet zavoda.   
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Odgovor na vprašanje št, 5 
Kakšne so vaše izkušnje pri pridobivanju sredstev iz evropskih, državnih ali regionalnih 
skladov? Ste bili morda kje vodilni partner? 
 
S pridobivanjem sredstev iz skladov nima izkušenj. 
 
Odgovor na vprašanje št. 6 
Kaj ocenjujete kot največjo šibkost zavoda? 
 
Zavod ni dovolj odprt do okolja. Programi so premalo privlačni. Potrebno bi bilo prirediti občasne 
tematske razstave, da bi privabljali različne strukture ljudi.  
 
Predstavitev kandidata: 
Kandidatka meni, da je njena prednost, da ima veliko znanj iz različnih področij. Ljubiteljsko tudi 
kaj napiše – popularizira zgodovino. Sama sebi je lahko notranja rezerva, saj ima veliko znanj. 
Strah jo je, da bo kot direktorica morala veliko delati (ne išče službe ampak delo). Službo ima, 
vendar ji je delo direktorice zavoda izziv. Morala bo veliko več delati za manj denarja.  
 

Ad. 4 
Oblikovanje mnenja 

 
Ivanka Počkar: 
Kot predstavnica zaposlenih v svetu zavoda pove, da večina delavcev zavoda meni, da je nujna 
sprememba vodstva. Glede na izkušnje dela v muzeju in pregledu programa dela predlagajo 
Alenko Černelič Krošelj. Program, ki ga je Tomaž Teropšič predložil kot prilogo prijavi na razpis 
je v določenem delu prepisan iz dela kustosov in strateškega načrta. Veliko del, ki so v 
programu predlagana, je že narejenih, nekatere se pa iz leta v leto oz. programa v program 
ponavljajo, pa še vedno niso realizirana. Naloge so napisane brez napisanih metod dela, nikjer 
ni napisano kako in kdaj bodo pokazane vsebine. Nikjer ni predvidena časovna in finančna 
izvedljivost predvidenega v programu. Internetne strani so neurejene. Menijo, da bi Alenka 
Černelič Krošelj, v primeru vodenja zavoda kot direktorica zaposlenim dala večjo voljo in 
motiviranost do dela. 
 
Katja Ceglar: 
Posavski muzej nujno potrebuje spremembe. Alenko Černelič Krošelj pozna iz prakse in meni, 
da bi predložen program lahko izpeljala. Sposobna je prevzeti vodenje muzeja inmotivirati 
zaposlene. Posvetovala se je tudi z županom. Predlaga Alenko Černelič Krošelj. 
 
Franc Pipan: 
Ima 4 argumente za Tomaža Teropšiča. 1. Na njegovo delo ni resne kritike. 2. V Sevnici so zelo 
zadovoljni z njegovim delom. 3. Če imenujejo za direktorja koga od drugih kandidatov, bo 
potrebno Tomaža Teropšiča zaposliti v zavodu in to v času krize ni primerno. 4. Pogodba o 
zaposlitvi Tomažu Teropšiču poteče februarja 2015.  
Pove, da razume, da sedanjega direktorja kolektiv nima v »čislih«, saj noben kolektiv nima rad 
direktorja, ki »priganja« kolektiv. Meni, da imajo tudi ostali kandidati dobre programe, vendar so 
navedeni argumenti težji. Predlaga Tomaža Teropšiča.  
 
Irena Rudman: 
Pove, da sicer danes odločitev o najprimernejšem kandidatu temelji predvsem na pripravljenih 
programih in predstavitvah kandidatov, da pa ima sama tudi izkušnje z delovanjem zavoda kot 
članica sveta zavoda tudi iz prejšnjega mandata, zato izpostavi opozorila oz. zapise ministrstva, 
ki se ponavljajo v pogodbah o financiranju programov zavoda že od leta 2011, da so 
spremembe nujno potrebne, pa vseeno večina še danes ni niso narejene. Zato meni, da 
potrebujemo spremembe v vodenju zavoda. Kot predstavnica ustanovitelja izpostavi, da velik 
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poudarek dajejo predvsem iskanju različnih virov financiranja iz nejavnih virov pri vseh zavodih. 
Kandidat Tomaž Teropšič je v svojih odgovorih na danes zastavljena vprašanja rekel, da je 
zavod premajhen, da bi se prijavljali na razpise, vendar kot smo danes slišali, se na razpise 
prijavljajo še manjši zavodi. Kandidatka Alenka Černelič Krošelj je po drugi strani predstavila 
svoje bogate izkušnje, ki jih že ima s prijavami na različne razpise in navedla tudi primere novih 
razpisov, na katere bi se lahko prijavila. Sprašuje se ali je program Tomaža Teropšiča 
uresničljiv glede na to, koliko sredstev je realno potrebnih npr. za prenovo ene zbirke. Predlaga 
Alenko Černelič Krošelj.  
 
Jure Pezdirc: 
Tomaž Teropšič bi kot direktor zavoda, na eni strani lahko več naredil, na drugi pa določene 
naloge izvede popolnom in dosledno, »tipi topi«. Ljudje so ga v zadnjem času klicali in 
spraševali ali bodo izgubili še zadnjega direktorja, ki se ne bo podredil občini. Predlaga Tomaža 
Teropšiča. 
 
Bojan Božič: 
Pred sejo se je pogovoril tudi s predstavniki občine. Pove, da je Tomaž Teropšič v programu 
»statičen«, program Alenke Černelič Krošelj pa je »ogenj«, »potegne za seboj«. Pri nobenem 
kandidatu ni dobil odgovora na vprašanje »s katerimi kadri« in »s katerim denarjem« bo izveden 
program. Posavski muzej ima sistemizirano delovno mesto, ki ni zasedeno. Pravni status 
direktorja in zagotovitev potrebnih finančnih sredstev, v primeru, da Tomaž Teropšič ne bo več 
direktor in bo razporejen na to delovno mesto, je skrb ustanoviteljev. Meni, da je program 
Alenke Černelič Krošelj boljši, vendar tudi program Tomaža Teropšiča ni slab. Zanimiv pa se 
mu zdi tudi program kandidatke Marjete Volasko Tratnik. KMVVI bi predlagal oba kandidata, 
Alenko Černelič Krošelj in Tomaža Teropšiča.  
 
Jože Škofljanec: 
Pove, da je prav tako pričakoval odgovore na vprašanje kako bodo kandidati izvedli program, če 
bo v prihodnje manj denarja iz javnih virov. Stvari se v muzeju ne premaknejo npr. za postavitev 
stalnih zbirk so potrebovali veliko časa, muzej lahko še naprej izgublja na ugledu. Kot je že 
izgubil status pokrajinskega muzeja, bi ob enakem vodenju, lahko izgubil tudi sedanjega. Meni, 
da bi Alenka Černelič Krošelj s tistim (denarjem in kadri), kar je na voljo, naredila več kot Tomaž 
Teropšič. Lahko bi premaknila več. Izpostavil je, kje vidi razliko med tema kandidatoma in sicer: 
kandidat Teropšič pričakuje, da mu bodo pogoje za delo muzeja ustvarili oz. zagotovili drugi, 
kandidatka Černelič Krošelj pa bi si boljše pogoje ustvarjala sama. Predlaga Alenko Černelič 
Krošelj. 
 
Ob koncu razprave je Franc Pipan opozoril, da je potrebno ponovno preveriti kandidate ali 
izpolnjujejo pogoje glede jezika in vodstvenih izkušenj. Opozoril je, da bodo nastali veliki stroški 
v primeru tožbe Tomaža Teropšiča glede veljavnosti pogodbe o zaposlitvi oziroma prenehanja 
mandata. Preostali svetniki so bili mnenja, da je to naloga KMVVI oz. ustanoviteljev, zato se bo 
zapisnik sestanka, v katerem bo tudi navedeno opozorilo, poslal v vednost KMVII. 
 
SKLEP: 
Mnenje sveta javnega zavoda Posavski muzej Brežice glede štirih kandidatov za mesto 
direktorja zavoda je naslednje: 

Po kakovosti programov in predstavitev odstopata dr. Tomaž Teropšič in ga. Alenka Černelič 
Krošelj. 
 
4 (štirje) člani sveta zavoda ocenjujejo kot najprimernejšo kandidatko go. Alenko Černelič 
Krošelj, 2 (dva) člana dr. Tomaža Teropšiča, 1 (en) član pa ocenjuje oba omenjena kandidata 
kot enakovredna. 
 



Seja je zaključena ob 18.00 uri. 

ZAPISNIK PRIPRAVILA: 
Vodja oddelka za 
splošne in pravne zadeve 
Občinske uprave 
Občine Brežice 
Barbara Šo ba 

Predsednik sveta 
dr. Jože Škofljanec ,.--
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