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A.  Poslovno poročilo 
I. Splošni del – podatki 

 

1. Podatki o javnem zavodu – Posavski muzej Brežice 
 

1.1 Podatki 
 
Posavski muzej Brežice 
Cesta prvih borcev 1 
8250 Brežice 
 
Direktorica (od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023): Alenka Černelič Krošelj. 
 
Posavski muzej Brežice spada med določene uporabnike enotnega kontnega načrta po 15. členu 
Zakona o računovodstvu in je kot posredni proračunski uporabnik, določen s Pravilnikom o določitvi 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna pod šifro 37559. 
Matična številka: 5051797000 
Davčna številka: 90721179  
Posavski muzej Brežice od 1. 7. 2007 dalje v skladu s 94. členom ZDDV-1 ni identificiran za DDV; 
spada med male davčne zavezance, ki so oproščeni obračunavanja davka. 
Šifra dejavnosti: 91.020 
Podračun UJP Novo mesto: SI56 0120 9603 0375 567 
 
Telefon: + 386 7 466 05 11, + 386 7 466 05 17 
Fax: + 386 7 466 05 16 
Elektronska pošta: uprava@pmb.si 
Spletna stran: www.pmb.si 
 
Status: Javni zavod s pooblastilom za opravljanje državne javne službe muzejev  
             štev.: 621-6/2019-3, 12. 6. 2019. 
Ustanoviteljice: Občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica. 
 

1.2 Ustanovitveni akt 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05 z dne 9. 9. 

2005). 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej 
Brežice (Uradni list RS št. 68/2012  z dne 7. 9. 2012). 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej 
Brežice (Uradni list RS št. 43/2014  z dne 13. 6. 2014). 

- Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine 
Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski 
muzej Brežice (Uradni list RS št. 43/2014  z dne 13. 6. 2014). 

V letu 2019 je tekel proces potrditve novega odloka, kar bo predvidoma zaključeno aprila 2020.  
 

1.3 Organi javnega zavoda 
 
Vodenje zavoda: Alenka Černelič Krošelj 
direktorica od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023 
 

http://www.pmb.si/
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Svet javnega zavoda:   
 
mandat: od 31. 1. 2018 do 30. 1. 2023 
predsednica: Sonja Levičar, predstavnica zainteresirane javnosti 
člani: mag. Mojca Strašek Dodig, predstavnica Občine Brežice, namestnica predsednice; Suzana 
Veličevič, predstavnica Občine Brežice do avgusta 2019, od avgusta 2019 Goran Miljanović, 
predstavnik Občine Brežice; Darja Planinc, predstavnica Občine Krško; Goran Milovanović, 
predstavnik Občine Kostanjevica na Krki; Doris Možic Žičkar, predstavnica Občine Sevnica in Aleš 
Vene, predstavnik zaposlenih. 
 
Strokovni svet: Posavski muzej Brežice nima imenovanega strokovnega sveta. Skladno z določili 43. 
člena ZUJIK-a (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,  
111/13 in 68/16) ima zavod z manj kot dvajsetimi zaposlenimi direktorja in svet, ne pa tudi 
strokovnega sveta.  
 
Svet javnega zavoda se je v letu 2019 sestal na petih sejah, dveh rednih in na treh korespondenčnih.  
 

1.4 Lokacije, na katerih deluje muzej  
 

Tabela 1: Lokacije, na katerih deluje muzej 

Stavba Naslov Lastnik stavbe Razmerje* 

GRAD BREŽICE s 
pripadajočim 
zemljiščem 

Cesta prvih borcev 1, 8250 
Brežice 

Občina Brežice U 

STARI DIJAŠKI DOM 
Trg Jožeta Toporišiča 2, 8250 
Brežice 

Občina Brežice N 

PARKIRNO MESTO v 
Poslovnem centru 
GASA 

Cesta prvih borcev 24a, 8250 
Brežice 

Skala d.o.o., Brežice N 

* Razmerje do lastnika: N – muzej je najemnik in plačuje najemnino, U – muzej je uporabnik 
prostorov (in zanje ne plačuje najemnine), P – pogodbeno upravljanje (muzej ima z lastnikom 
sklenjeno pogodbo o upravljanju).  
 

1.5 Kratek opis razvoja muzeja 
 
Brežiški grad je bil zgrajen po požigu prejšnje zgradbe v vseslovenskem kmečkem uporu leta 1515 in 
je bil grajen skozi celotno 16. stoletja. Grad je lep primer utrjene renesančne grajske arhitekture na 
ravnini. Razglašen je za kulturni spomenik državnega pomena. Dvoramno stopnišče, kapela in Viteška 
dvorana so poslikani, slednja je največji in v celoti poslikan necerkveni prostor v Sloveniji in je 
edinstveni primer baročnega posvetnega stenskega slikarstva na Slovenskem. V tem 
reprezentančnem rezidenčnem gradu od leta 1949 s svojimi bogatimi zbirkami domuje Posavski 
muzej Brežice, ki je kompleksno urejen in predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes.  
Muzej je bil ustanovljen 26. junija 1949, ko je ustanoviteljske pravice in obveznosti financiranja 
prevzel Okrajni ljudski odbor Krško. Leta 1958 je prešel muzej iz pristojnosti Okrajnega ljudskega 
odbora Novo mesto v pristojnost Skupščine občine Brežice, ki je prevzela tako ustanoviteljske pravice 
kot obveznosti financiranja. Prvi statut muzeja je bil sprejet 26. junija 1958. V register muzejskih zbirk 
pri Svetu za kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije je bil vpisan 30. avgusta 1961. Po 
sprejetju Zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine so v letu 1982 skupščine občin Brežice, 
Krško in Sevnica sprejele odločbe o ustanovitvi muzeja (Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v 
Brežicah št. 022-9/82 z dne 21. 10. 1982 in Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah št. 
022-15/82-1 z dne 3. 11. 1982). Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
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kulture (Uradni list RS, št. 75/94) so občinski sveti občin Brežic, Krško in Sevnica sprejeli Odlok o 
ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice (Uradni list RS, št. 7/98 z dne 30. 1. 1998). Z Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list 
RS, št. 68 z dne 7. 9. 2012) je ustanoviteljica muzeja postala še občina Kostanjevica na Krki.  
 

1.6 Predstavitev dejavnosti in poudarki leta 2019 
 

Posavski muzej Brežice je pooblaščen za celostno varstvo premične kulturne dediščine Posavja. 
Njegovo poslanstvo je izvajanje muzejskih dejavnosti, opredeljenih kot javne službe na področju 
varstva premične kulturne dediščine na območju Posavja. S svojimi zbirkami predstavlja javnosti 
zgodovino oz. dediščino Posavja od pradavnine do danes. Deluje na področjih umetnostne zgodovine, 
umetnostne obrti in likovne umetnosti, zgodovine, arheologije, etnologije, konserviranja in 
restavriranja.  
Poslanstvo muzeja je celovita muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, raziskovanje, 
dokumentiranje, varovanje, izobraževanje in različne oblike predstavljanja vseh vrst materialne in 
duhovne kulturne dediščine, ki so jo od prve naselitve do danes ustvarili prebivalci na območju 
današnjega Posavja. V njej so prepleteni kulturni vplivi sosednjih pokrajin in držav ter enkratna 
ustvarjalnost, ki izvira iz etnične, nacionalne in verske raznolikosti, kakor se je oblikovala skozi stoletja 
v današnji čas. 
 
Posavski muzej Brežice ima naslednje stalne razstave v matični hiši – v gradu Brežice: 

 arheološka razstava;  

 etnološka razstava; 

 zgodovinske razstave: 
o Kmečki upori in reformacija; 
o Bürger–mestjan–meščan; 
o Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990; 

 umetnostnozgodovinske razstave: 
o Posvetna baročna dediščina Posavja – pričetek prenove oktobra 2019, zaključek 

2020; 
o Sledi sakralne dediščine Posavja 17. in 18. stoletja; 
o Galerija Alenke Gerlovič 
o Spominska galerija Franja Stiplovška; 

 Viteška dvorana in  

 kapela sv. Križa ter stopnišče. 
 
Leta 2011 je muzej v sodelovanju z JZ KŠTM Sevnica in avtorjem Rudijem Stoparjem odprl stalno 
zbirko na gradu Sevnica »Ogled«, kjer je vključenih 27 del Rudija Stoparja.  
Od 27. aprila 2014 ima muzej stalno razstavo tudi v prostorih Doma krajanov Sromlje. Zbirka 
Kozjanski partizanski odred je bila dopolnjena v letih 2015 in 2016. 
Od 24. novembra 2016 je na ogled ulična razstava Spomin na izgnanstvo 1941–1945, in sicer v izložbi 
nekdanje trgovine Moda na Trgu izgnancev, pri spomeniku izgnancem. 
Od 27. septembra 2017 sta na ogled še dve razstavi na drugih lokacijah: v Osnovni šoli Podbočje 
razstava Pod Bočjem smo doma in pri Hidroelektrarni Brežice ulična razstava Rečni promet po Savi pri 
Brežicah; Kólnarji – lovilci in nabiralci premoga iz reke Save, Most na sotočju Save in Krke, Kranjsko-
štajerska deželna meja. 
Od 23. oktobra 2018 pa je na ogled ulična razstava Po Brežicah Brežice, postavljena ob obnovljeni 
Prešernovi ulici v Brežicah.  
Od 2018 sta na terenu na ogled dve razstavi, ki jih je muzej pripravil v sodelovanju: Spominska hiša bl. 
Lojzeta Grozdeta v Gornjih Impoljah in Stražni stolp Črneča vas v Kostanjevici na Krki. 
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V letu 2019 so program usmerjala utečena in nova izhodišča ter obsežna obeležitev 70-letnice 
muzeja. Muzej opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in 
finančnim načrtom. 
Ključni poudarki, ki so usmerjali leto 2019: 

1. Obeležitev 70-letnice muzeja z osrednjim dogodkom na 70. »rojstni dan«, 26. 6. 2019. 
2. Občasne razstave – nadaljevanje cikla Štirje elementi: 3 – ZEMLJA,  
3. Gostovanje razstave »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: proti 

sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice v Mestnem muzeju Krško,  
4. Gostovanja z razstavami ob obeležitvi 100-letnice rojstva Alenke Gerlovič – obsežno 

gostovanje v Republiki Severni Makedoniji ter gostovanje na Hrvaškem in sodelovanje v 
medinstitucionalnem projektu v R Sloveniji, ki ga je koordiniral ZDSLU.  

5. Nadaljevanje iz 2018: Mednarodna arheološka razstava Nakit ostane – Dediščina, naš 
najdragocenejši nakit in Vljudno vabljeni, nič siljeni: Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek, proti 
sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice ter nove razstave: Arheološka podoba v 
plakatih Matjaža Vipotnika, Melanholija (Gledališki objekt), Nevenka in sošolci 

6. Pester obrazstavni programi in promocija. 
7. Usposabljanje novih sodelavcev, predvsem 2 kustosinj in projektnih sodelavcev (projekt JSKD 

in CLLD projekti – LAS Posavje). 
8. Priprava na inventuro muzejskih predmetov na področju arheologije in postopno 

odpravljanje zaostankov na področju akcesije in inventarizacije. 
9. Dostopnost za ranljive skupine tako programska kot fizična. 
10. Vključevanje v prostor – kulturno krajino tudi fizično – z uličnimi razstavami ter programi »na 

terenu«. 
11. Lastni obsežni (Znanje in veščine iz depoja) in medinstitucionalni projekti (Gradovi Posavja 

idr.) za boljšo prepoznavnost našega dela in poslanstva. 
12. Nadaljevanje obsežnih projektov in sodelovanj, priprava projektnih idej in vsebin ter izvedba 

prijav na razpise za pridobivanje dodatnih sredstev s poudarkom na usposabljanju sodelavcev 
za pripravo in izvedbo le-teh. 

13. Dobro sodelovanje z okoljem, katerega rezultat je tudi postavitev reliefnega pomnika Ivi in 
Franju Stiplovšek nasproti recepcije, v vhodnem delu, kar je zaključilo jubilejno leto. Avtor 
pomnika je akademski kipar Boštjan Drinovec, izvedbo pa je omogočila Krajevna skupnost 
Brežice. 

 
V poročilo so pri pomembnih in ključnih podatkih o delu PMB vključene primerjave realizacije 
večinoma za zadnja tri leta, torej od 2017 do 2019.  
Podrobnejše priloge s seznami objavljenih predmetov na spletni strani in družbenih omrežjih 
Posavskega muzeja Brežice, s seznami izobraževanj, s seznami predmetov, objavljenih v publikacijah, 
s seznami izdanih obvestil, s podrobnejšimi analizami obiskovalcev, s seznami prireditev, s podatki o 
vstopninah in prodaji v muzejski trgovini, s podatki o dostopnosti muzejskega gradiva, s seznami 
objav strokovnih sodelavcev, s seznami objav na spletni strani in družbenih omrežjih muzeja, s 
seznami objav v medijih ter drugimi statističnimi podatki, so dostopne v dokumentu Priloge k 
Poročilu za leto 2019, ki je na voljo v arhivu Posavskega muzeja Brežice. 
 

1.7 Organizacijska struktura 
 
Poslovno dejavnost opravljajo direktorica, ena oseba opravlja naloge upravne in finančne službe, dve 
osebi pa naloge tehnične službe. 
Strokovno dejavnost je v kustodiatu opravljalo pet kustosov (štiri kustosinje in en kustos: muzejska 
svetovalka, višja kustosinja, muzejski svetnik, dve novi sodelavki), v službi za komuniciranje kustos 
pedagog, koordinatorka in organizatorka kulturnih programov in muzejski sodelavec ter v 
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konservatorsko-restavratorski službi dva konservatorsko-restavratorska tehnika ter akademski 
restavrator – višji konservator.  
S 1. 1. 2019 se je upokojila kustosinja zgodovinarka, za kar je bila takoj zagotovljena zaposlitev nove 
sodelavke.  
 
Organigram 
 

 
 
1.8 Zaposleni v muzeju v letu 2019 
 
Tabela 2: Zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo, stanje 31. 12. 2019 in spremembe skozi 
leto 

Št. Ime, priimek Izobrazba 
Delovno mesto 
Strokovni naziv 

V muzeju od—do 
Vrsta zaposlitve 

1. 
Alenka Černelič 
Krošelj 

Prof. umet. zgod in univ. dipl. etnol. in 
kult. antrop. 
Direktorica 
Muzejska svetovalka 

1. 7. 2018–30. 6. 
2023, mandat 

2. 
Maja Marinčič 
 

Prof. zgodovine  
 
  
 

1. 1. 2019— 
Določen čas (opraviti 
mora strokovni izpit) 

3. Slavko Dvoršak 
IV. stopnja 
Hišnik V 
- 

2. 11. 2007– 
Nedoločen čas 

4. Jelena Kostevc 
Diplomirana ekonomistka 
Računovodkinja 
- 

7. 8. 2006– 
Nedoločen čas 

5. Olga Lapuh 
NK 
Oskrbnica IV 
- 

1. 6. 1995– 
Nedoločen čas 

6. Aleš Vene Akademski restavrator 17. 1. 2014– 

SVET ZAVODA

DIREKTORICA

STROKOVNA 
DEJAVNOST

Kustodiat
Konservatorsko-
restavratorska 

služba

Služba za 
komuniciranje in 

izobraževanje

POSLOVNA 
DEJAVNOST

Uprava Tehnično osebje
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Restavrator, vodja delavnice 
Višji konservator-restavrator 

Nedoločen čas 

7. Oži Lorber 
Prof. umet. zgod. 
Kustosinja 
Muzejska svetovalka 

1. 1. 1987– 
Nedoločen čas 

8. Andreja Matijevc 

Prof. zgod in geogr. 
kustosinja 
koordinator in organizator kulturnih 
programov 

1. 8. 2014– 
Nedoločen čas 
1. 8. 2019 – 4 ure na 
dan – Zakon o 
starševstvu (4 ure 
Anja Medved) 
 

9. Stanka Glogovič 

 
Univ. dipl. etnol. In kult. Antrop. in prof. 
zgod. 
 

1. 10. 2018–  
Določen čas 
(opraviti mora 
strokovni izpit) 

10. Davorin Prah  
Pečar 
Konservatorsko-restavratorski tehnik 
Konservatorsko-restavratorski tehnik 

16. 1. 1992– 
Nedoločen čas 
 

11. Jana Puhar  
Univ. dipl. arheologinja 
Kustosinja 
Višja kustosinja 

4. 1. 2011– 
Nedoločen čas 
7 urni delovnik – 
Zakon o starševstvu 

12. 

Mag. Petra Štalekar 
Devčić 
……………………… 
Boštjan Kolar 

Univ. dipl. pedagoginja in prof. 
slovenščine, mag. slovenistike 
Kustosinja  
…………………………………………… 
Univ. dipl. geograf   
Kustos 

1. 4. 2011 – zaposlitev 
26. 5. 2012 do 31. 7. 
2015 – mirovalna 
pravica MZZ 
vrnila na DM po 
prenehanju Mirovalne 
pravice MZZ, 
1. 8. 2017—31. 7. 
2021: mirovalna 
pravica MZZ 
………………………….. 
1. 8. 2018– 
Določen čas  

 
Tabela 3: Zaposleni, ki jih financira ali pa sofinancira Občina Brežice, gibanje v letu 2019 in stanje 
31. 12. 2019 

Št. Ime, priimek Izobrazba 
Delovno mesto 
Strokovni naziv 

V muzeju od—do 
Vrsta zaposlitve 

1. Nives Slemenšek 
Akademski restavrator 
Konservatorsko-restavratorski sodelavec 

1.3. 2019— 
Določen čas 

2. Ana Vlaisavljević 
Univ. dipl. etnol. in kult. antrop. 
Muzejska sodelavka 
 

1. 8. 2018–   
Določen čas 

3. Dr. Tomaž Teropšič 
Dr. zgodovine 
Kustos dokumentalist 
Muzejski svetnik 

9. 9. 1985– 
Nedoločen čas 
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4. Žan Hočevar* 
Gimnazijski maturant 
Konservatorsko-restavratorski tehnik 

1. 10. 2018–28. 2. 
2019 
Določen čas 

5.  Natalija Zajc*** 
Gimnazijski maturant 
Muzejski vodnik 

1. 6. 2019—Določen 
čas 

6. Anja Medved** 
Profesorica likovne pedagogike 
Muzejska sodelavka 

1. 12. 2018— 
Določen čas 

7. Marko Berkovič 
Magister zgodovine 
Muzejski sodelavec 

1. 10. 2019—Določen 
čas, projekt JSKD 

*Do 30. 9. 2018 je bil zaposlen pri projektu JSKD.  
**Do 30. 9. 2019 je bila zaposlena pri projektu JSKD, potem pa iz projektov ter 4 ure v sklopu 
zaposlitve MK – dopolnjevanje DM, ki ga zaseda Andreja Matijevc.  
*** Pred tem bila vključena v program Javnih del. 
Na 31. 12. 2019 so financirana DM, ki jih zasedajo Ana Vlaisavljević,  Nives Slemenšek, Natalija Zajc in 
Tomaž Teropšič. 
 
Tabela 4: Zaposleni javna dela – dve DM 

Št. Ime, priimek V muzeju od—do 
 

1 
Natalija Zajc 
…………………………… 
Matjaž Matic Medvedec 

1. 1.–31. 5. 2019 
…………………………………….. 
1. 6.—31. 12. 2019 

2. Helena Bratanič 1. 2.—31. 12. 2019 

 
 
Obrazložitve: 
Skladno s prejetim dopisom RS Ministrstva za zunanje zadeve – Sekretariat štev. 1800-2/2017/59 z 
dne 15. 6. 2017 je delavka Petra Štaleker Devčić, zaposlena na delovnem mestu kustosinja 
pedagoginja, upravičena do suspenza pogodbe o zaposlitvi od 1. 8. 2017 do predvidoma 31. 7. 2021. 
Delavka ima priznano pravico do suspenza pogodbe o zaposlitvi glede na dejstvo, da je njen mož 
Davor Devčić kot javni uslužbenec Ministrstva za zunanje zadeve RS razporejen na delo v tujino, in 
sicer na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kopenhagnu, predvidoma do 31. 7. 2021.  
DM je del Kadrovskega načrta, ki ga financira Ministrstvo za kulturo. Nadomešča jo Boštjan Kolar, 
zaposlen za določen čas 8ur/dan, ki je januarja 2019 opravil strokovni izpit in pridobil naziv kustos.  
 
V letu 2019 se je upokojila zgodovinarka. Za DM, ki ga financira MK, je nadomestna zaposlitev.  
Kljub prizadevanjem, da bi DM kustos dokumentalist bilo vključeno v financiranje Ministrstva za 
kulturo, je bilo financiranje tega DM tudi v letu 2019 zagotovljeno na enak način kot od leta 2015: 45 
%  s strani Občine Brežice in 55 % iz drugih lastnih sredstvih. Zagotavljanje sredstev za ohranitev DM 
je tudi v letu 2019 dodatno obremenilo delo zavoda oziroma zaposlenih. 
 
Na podlagi uspešne prijave na Javni razpis »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju 
kulturnih dejavnosti« v okviru JSKD – SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE 2019« ter s tem povezane 
uspešne prijave na Javni poziv za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2019 Občine Brežice, je bila 
omogočena 10 mesečna zaposlitev muzejske sodelavke (december 2018–september 2019). Uspešni 
smo bili tudi z drugo prijavo na Javni razpis »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju 
kulturnih dejavnosti« v okviru JSKD – SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE 2019«, ter tako omogočili 10 
mesečno zaposlitev muzejskemu sodelavcu (oktober 2019—julij 2020), mlademu magistru zgodovine 
Marku Berkoviču.  
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V letu 2019 smo zmanjšali število vključenih v program javnih del, in sicer na 2 osebi (leta 2018 5 
oseb). Zaposlitev obeh oseb (IV., in V. stopnja) je sofinancirala Občina Brežice. Ena oseba je bila 
vključena v program Zaposlitvene rehabilitacije, od 1. 10. 2019. 
Leto 2019 je na kadrovskem področju zaznamovala tudi daljša odsotnost koordinatorke in 
organizatorke kulturnih programov, za katerega je bilo omogočeno nadomeščanje šele maja, vendar 
ne z enako usposobljeno osebo. Kot vsako leto delo zavoda na finančno računovodskem področju 
obremenjujejo in slabijo daljše in krajše bolniške odsotnosti računovodkinje. Nujna je zaposlitev 
ustreznega kadra vsaj za polovičen delovni čas, saj je upravno delo ves čas v zaostanku in okrnjeno.  
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II. Posebni del 
 

1. Vsebinsko poročilo o izvedbi programov  
 

I. Muzejsko gradivo 
Sklop I. 
 

I. / 1. Muzejsko gradivo: uvodna beseda (pojasnila) 
 
Delo v Posavskem muzeju Brežice je potekalo skladno z začrtanim letnim programom, ki ga je 
usmerjala obsežna in raznolika obeležitev 70-letnice delovanja muzeja. Nadaljevali smo s tesnim 
sodelovanjem z občinami soustanoviteljicami, drugimi ustanovami ter posamezniki.  
 
Muzej svoje poslanstvo utemeljuje na zbirkah gradiva s področja arheologije, etnologije, zgodovine, 
umetnostne zgodovine in likovne dediščine. V letu 2019 se je nadaljevalo terensko delo, potekalo je 
evidentiranje – identifikacija dediščine (delo na terenu in z zasebnimi lastniki), dokumentiranje in 
inventarizacija novo pridobljenega gradiva, nadaljevala se je priprava na inventuro na področju 
arheologije, ki je zaradi metodologije bolj zapletena, predvsem zaradi načinov sodelovanja z 
izkopovalci, ki so v preteklih desetletjih »zasedli« inventarne številke.  
 
Pomemben obseg v letu 2019 je bil namenjen učenju in prevzemanju nalog novih dveh kustosinj – 
področji etnologije in zgodovine ter nove Konservatorsko-restavratorske sodelavke.  
 
Muzej še naprej krepi in oblikuje druga sodelovanja ter nadaljuje z oblikovanjem različnih projektov, 
ki izhajajo iz javne službe in muzejskega gradiva, a omogočajo pridobivanje sredstev iz drugih virov. 
Tako smo leto 2019 zaključili s pričetkom 2 novih projektov, leto 2020 pa začeli še s pričetkom enega 
novega projekta. Vsi trije izhajajo iz znanja in gradiva, povezujejo pa različne partnerje in sektorje. 
Strokovni sodelavci muzeja so v letu 2019 na različne načine predstavljali svoje raziskovalno delo in 
krepili ciljna proučevanja. 
 
Muzej je nadaljeval z omogočanjem izobraževanj in usposabljanj, pri čemer so bile upoštevane 
pobude in možnosti. Večina sodelavcev muzeja so se udeležili dveh skupnih strokovnih ekskurzij, 
daljša je bila po poti Alenke Gerlovič v Republiko Severno Makedonijo, povezana z gostovanjem 
razstave Alenke Gerlovič v Republiki Severni Makedoniji. Direktorica se je kot predstavnica muzeja in 
ICOM Slovenija udeležila 25. Generalne konference ICOM-a in 34 Generalne skupščine ICOM-a v 
Kyotu na Japonskem. Potekala je od 1. do 7. 9. 2019, Alenka Černelič Krošelj pa je bila aktivna 
udeleženka (referat) in članica volilne delegacije ICOM Slovenija (ena od 5 članov).  
 
Pomemben del je bilo aktivno sodelovanje na področju popularizacije in promocije ter tesno 
povezovanje kustosov in sodelavcev službe za izobraževanje in komuniciranje ter KR delavnice. 
Začrtano interdisciplinarno sodelovanje v letu 2016 se je nadaljevalo s pripravo razstave Štirje 
elementi: 3 – ZEMLJA, ob kateri je izdana tudi obsežna publikacija s katalogom. Razstavo in 
publikacijo je sooblikovalo 20 avtorjev, večina zunanjih, ki so k projektu dodali nove poglede.  
 
Velik poudarek je bil tudi v letu 2019 namenjen medsebojnem podpiranju sodelavcev pri razstavah, 
odprtjih, vodstvih in delavnicah ter drugih programih, z udeležbo sodelavcev tudi pri aktivnostih 
drugih ter izven muzeja.  
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Sodelavci medsebojno usklajujejo delo in naloge na rednih tedenskih sestankih – kolegijih – v letu 
2019 jih je bilo 36 (v letu 2019: 40), vse je vodila direktorica. Ob posameznih nalogah se je sestala 
ožja, za izvedbo zadolžena, ekipa. 
 
Delo muzeja in dostopnost za obiskovalce je v drugi polovici leta usmerjala tudi nova investicija: 
prenova terase, arkadnih hodnik in vgraditev novih vrat ter oken na arkadnih hodnikih, kar se 
nadaljuje v leto 2020. Nova investicija je omogočena iz razpisa za obnovo nepremične kulturne 
dediščine Ministrstva za kulturo RS in iz lastnih sredstev lastnika gradu Občine Brežice.  
 
Naše delo je bilo pozitivno ocenjeno tako v Sloveniji kot širše, kar dokazujejo tudi naslednje 
nominacije in nagrade: 

1. Nominacija za nagrado ŽIVA – Najboljši slovanski muzej, organizacija Forum 
slovanskih kultur. Predstavitev nominirancev je potekala v Baru, Črna Gora (2.—5. 
10. 2019), kjer smo se predstavili z 2 referatoma. 

2. Na predlog PMB je 18. 11. 2019 upokojeni sodelavec Jože Lorber prejel Nagrado 
Mirka Šubica za življenjsko delo na področju konservatorstva in restavratorstva. 
Nagrado mu je podelilo Restavratorsko društvo Slovenije.  

3. Konec leta je projekt Gradovi Posavja prejel nagrado JAKOB, ki je bila podeljena 29. 1. 
2020 na Gospodarskem razstavišču ob odprtju sejma Alpe-Adria 2020.  

 
V letu 2019 je muzej prejel jubilejno priznanje Občine Krško za 70 let delovanja, podeljeno na 
prazniku občine 7. 6. 2019 v Krškem. 26. 6. 2019 pa je muzej prejel tudi jubilejno plaketo Občine 
Brežice.   
 
 

I. / 2. Nosilci nalog, vključenih v Sklop I 
 
Tabela 5: Nosilci nalog, vključenih v Sklop I 

Področje Nosilec Članstvo v strokovnih 
organizacijah 

Drugi pomembni 
podatki 

Arheologija Jana Puhar 

Slovensko muzejsko društvo, 
članica, 
Slovensko arheološko društvo, 
članica. 

7 ur / dan 

Etnologija Stanka Glogovič 
Slovensko etnološko društvo, 
članica UO. 

Strokovni izpit v 
letu 2020.  

Umetnostna 
zgodovina 

Oži Lorber 
Slovensko muzejsko društvo, 
članica. 
 

Sindikalna zaupnica 
Sindikat SVIZ 
Posavskega muzeja 
Brežice 

Zgodovina Maja Marinčič  
Strokovni izpit v 
letu 2020. 

Kustos 
dokumentalist 

Dr. Tomaž 
Teropšič 

  

Konserviranje in 
restavriranje 

Aleš Vene, 
akademski 
restavrator 
Davorin Prah, KR  
tehnik 
Nives Slemenšek, 
KR sodelavka 

Društvo restavratorjev Slovenije 
Sekcija za KR pri Skupnosti muzejev 
Slovenije, član. 
Aleš Vene: Član sveta zavoda, 
predstavnik zaposlenih. 

Nives Slemenšek: 
strokovni izpit v 
letu 2020. 
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Služba za 
komuniciranje 
in izobraževanje 

Andreja Matijevc, 
koordinatorka in 
organizatorka 
kulturnih 
programov 
Petra Štaleker 
Devčić /  
Boštjan Kolar, 
kustos 
pedagog / Ana 
Vlaisavljević, 
muzejska 
sodelavka / 
Natalija Zajc, 
muzejska vodnica 
Anja Medved / 
projekt JSKD in 
projekti CLLD 
Marko Berkovič / 
projekt JSKD 

Andreja Matijevc, pomočnica 
mandatarke sekcije za 
izobraževanje in komuniciranje pri 
Skupnosti muzejev Slovenije,  
članica ICOM Slovenije. 

 

Projektno delo, 
upravljanje, 
izobraževanje 

Alenka Černelič 
Krošelj 

Slovensko etnološko društvo, 
predsednica, 
Slovensko muzejsko društvo, 
Slovenski odbor ICOM, 
podpredsednica predsedstva 
Skupnosti muzejev Slovenije, 
podpredsednica predsedstva, 
ICOM SEE, predsednica. 

 

 
I. / 3. Evidentiranje in dokumentiranje – akcesija 
 
Evidentiranje  
 
Nadaljevanje z evidentiranjem, ki je odvisno od pobud iz okolja ter možnosti za izvedbo.  
Arheologija: 1 predmet 
Etnologija: 51 predmetov 
Umetnostna zgodovina: 27 predmetov 
Zgodovina: 77 predmetov 
Zgodovina / dokumentacija: 0 predmetov 
Skupaj je bilo evidentiranih 112 predmetov (v letu 2018 108 predmetov). 
 
Akcesija 

 
Tabela 6: Predmeti v akcesiji 2019 

Področje Načrtovana 
akcesija 

Realizirano 
akcesija 

Indeks v % 

Arheologija –  dokumentalist 1600* 164 *** 

Etnologija  20 208 1040  

Umetnostna zgodovina 2 20 1000  

Zgodovina –  kustosinja 100 100 100 
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Zgodovina –  dokumentalist 1600* 1180 84*** 

Skupaj** 1722 1672 97 % 

 
*Napovedali smo skupen podatek - vključena tudi inventarizacija, ker je težko napovedati koliko 
predmetov bo po akcesiji tudi inventariziranih. Skupni seštevek in indeksiranje ni smiselno, ker ne 
predstavlja realnih podatkov. 
** Arheologija in zgodovina – dokumentalist sta šteta samo enkrat.   
*** Indeksirano skupaj Arheologija – dokumentalist in zgodovina – dokumentalist, torej skupaj 1344 
realiziranih enot od 1600. 
 
Evidentiranje, dokumentiranje in akcesija po področjih in območjih – vsebinske predstavitve in 
obrazložitve 
 
Arheologija: V akcesijsko knjigo je bil vpisan v letu 2017 pridobljen arhiv najdišča Mencingerjeva hiša 
z izjemo enot gradiva, ki so bile izposojene za namen objave (Arhos d.o.o). Te enote so bile vrnjene 
ob koncu leta 2019 in bodo vpisane v letu 2020. Akcesija je potekala v skladu z leta 2018 
zastavljenimi smernicami. Svojo akcesijsko številko so dobili posamezni predmeti, ki bodo kasneje 
inventarizirani. Fragmentarnemu in manj reprezentativnemu gradivu, ki v prihodnosti ne bo dobilo 
svoje inventarne številke smo dodelili akcesijske številke po sklopih, kakor so shranjeni (vrečka, 
škatla, ...). 
 
Etnologija: V akcesijo je bilo vpisanih 40 predmetov. Ob vhodu podarjenih predmetov so bila izdelana 
potrdila o prevzemu predmetov in evidenčni seznam predmetov za muzej in izročitelja. Odkupljenih 
je bilo 8 predmetov iz lastnih sredstev, ki so zaenkrat vpisana v akcesijo. Zbrano in evidentirano je 
bilo še drugo gradivo (dokumenti, fotografije, avdio in pisni terenski zapiski). Dodatno je bilo še v 
akcesijo vpisanih 168 predmetov, ki so bili že obdelani in ovrednoteni. 
 
Umetnostna zgodovina: V akcesijo je bilo vpisanih 20 pridobljenih predmetov: 15 dokumentov Ive in 
Franja Stiplovška, ki so bili darovani muzeju pred letom 1988 in so kot dokumentarno gradivo 
pomembni za podporo prikaza in ponazoritve življenja in delovanja Ive in Franja Stiplovška, 2 kopiji 
reliefnih portretov Alenke Eržen Šuštaršič, oljna slika Hommage Franju Stiplovšku Janžeta Lorberja, 
skica in foto tapiserije Cvetke Miloš. 
Evidentiranih je bilo 27 predmetov: 5 likovnih del Hommage Franju Stiplovšku, ustvarjenih v 
počastitev slikarja, grafika in muzealca Franja Stiplovška, 2 sliki, 13 grafik, 1 akvarel, 2 gvaša in 1 olje 
Vladimirja Lamuta iz zasebne zbirke, 1 kip in skico in fotografijo tapiserije Cvetke Miloš. 
 
Zgodovina: Evidentiranih je bilo 77 enot gradiva: 41 predmetov, ki so jih prinesli otroci na Poletno 
grajsko dogodivščino za Razstavo v razstavi: Muzejčki in zemlja ter 36 enot gradiva (5 predmetov in 
31 fotografij). V akcesijsko knjigo je bilo vpisanih 100 enot muzejskega gradiva, ki je bil pridobljen 
letos ali v preteklih letih. 
 
Dokumentacija: Kustos dokumentalist je izvajal akcesijo na področjih arheološke in zgodovinske 
zbirke. Od 1600 načrtovanih enot za akcesijo jih je bilo 164 realiziranih s področja arheologije, 1016 
pa je (realiziral z akcesijo zgodovinske zbirke. Skupna številka je 1180, kar pomeni 73 % realizacijo. 
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Tabela 7: Evidentirani muzejski predmeti in predmeti v akcesiji, primerjava realizacije med leti 
2017, 2018 in 2019 

Področje Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 

Arheologija 1014 357 165 

Etnologija  147 85 259 

Umetnostna zgodovina 115 20 47 

Zgodovina 208 118 141 

Dokumentacija 1026 934 1.180 

Skupaj 2511 1514 1784 

 
Grafikon 1: Evidentirani in predmeti v akcesiji, primerjava med leti 2017, 2018 in 2019 

 
 

I. / 4. Inventariziranje in vrednotenje  
 
Tabela 8: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti 2019 

Področje Načrtovana 
inventarizacija 

Realizirana 
inventarizacija 

Indeks v % Dopolnitve  

Arheologija* 80 81 101,25 % 0 

Etnologija 100 168 168 % 0 

Umetnostna zgodovina 50 51 102 % 317 

Zgodovina 100 102 102 % 0 

Novejša zgodovina - 
dokumentacija 

1010 1016 101 % 11 

Skupaj 1340 1418 105,82 328 

 
*Obrazložitev področja Arheologija / arhivi arheoloških najdišč: 
Skupaj z evidentiranjem je bilo okvirno načrtovanih 1600 enot oziroma s področja arheologije 150 
enot akcesije. Izvedena je bila samo akcesija, inventarizacija na področju arhivov arheoloških najdišč 
ni bila izvedena.  
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Tabela 9: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti (primerjava realizacije med leti 2017, 
2018 in 2019) 

Področje Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 

Arheologija 420 103 81 

Etnologija  407 172 168 

Umetnostna zgodovina 199 87 51 

Zgodovina 115 105 102 

Dokumentacija 1215 1204 1016 

Skupaj 2356 1671 1418 

 
Grafikon 2: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti (primerjava realizacije med leti 2017, 
2018 in 2019 

 
 
Obrazložitev  
Načrt inventarizacije je bil presežen na vseh področjih, predvsem na področju etnologije. Novih 
inventariziranih predmetov je skupaj 1.418 (81,21 %), dopolnjenih pa 328 (18,79 %) celote novo 
inventariziranih in dopolnjenih predmetov (1.746 predmetov). 
Dopolnitve niso bile vključene v plan, saj jih ni mogoče natančneje predvideti, je pa dobro, da so 
izvedene in v poročilu navedene.  
 
Ocena zaostankov na področju akcesije in inventarizacije 
Pri digitalizaciji inventariziranih predmetov v programu Galis smo zaradi napačne odločitve pri 
začetnem vnosu podatkov leta 2011 – omejeni smo bili na vnos samo petih osnovnih podatkov – 
vnesli samo pet osnovnih podatkov posamezne enote iz analogne inventarne knjige v v digitalizirano 
inventarno knjigo programa Galis. 
Akcesija in inventarizacija potekata po načrtih tako, da se zaostanki počasi zmanjšujejo.  
Večji zaostanki so še vedno predvsem na področju arheologije, saj arhivi najdišč, ki so prejeti in so v 
fazah sprejemanja obsegajo obsežne fonde gradiva. Še naprej se je treba sistematično ukvarjati z 
metodologijo in kriteriji obdelave in vpisa.  

 
Arheologija: Natančno oceno zaostankov na področju inventarizacije bo mogoče podati po inventuri 
arheološke zbirke v letu 2020. 
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Etnologija: Potrebno bo inventarizirati še okoli 500 predmetov s področja etnologije, ki so že vpisani 
v akcesijo. Digitalizirati je potrebno še okoli 2.000 enot etnološkega gradiva. V prihodnosti bo 
potrebno digitalizirati nekaj tisoč diapozitivov, ki jih hrani oddelek za etnologijo PMB. 
 
Umetnostna zgodovina: Zaostanki pri akcesiji se kažejo pri gradivu, ki je bilo pridobljeno pred letom 
1988, ko UZ področje ni imelo kustosa zbirke. V depojski zbirki je hranjenega in nepopisanega še 
ocenjeno 0,5 % gradiva neznane provenience in časa pridobitve. Pri inventarizaciji sicer ni 
zaostankov, vendar se bo treba pri likovnih delih Alenke Gerlovič zaradi pomembnosti gradiva 
odločiti za vpis nekaterih likovnih del Alenke Gerlovič, ki so bili doslej vpisani le v akcesijo, še v 
inventarno knjigo.  
 
Zgodovina: Na področju akcesije zaostanek znaša približno 300 – 350 enot. Na področju digitalizacije 
in inventarizacije v programu Galis je treba dopolniti okoli 3600 enot (fotografija in manjkajoči 
podatki). 
 
Dokumentacija: Jih ni. 
 

I. / 5. Digitalizacija 
 
Tabela 10: Digitalizirani predmeti 

Področje Načrtovano* Realizirano* Skupaj 
inventarizacija 
z digitalizacijo 
in dodatna 
digitalizacija 

Arheologija 80 7 87 

Etnologija  100 50 150 

Umetnostna zgodovina 50 206 256 

Zgodovina 100 372 472 

Dokumentacija 2610 2196 2196** 

Skupaj 2940 2831 3161 

 
*Načrtovana je bila digitalizacija poteka skupaj z inventarizacijo, vendar pa je bil med letom pojem 

digitalizacija smiselno dopolnjen in na ta način je pripravljeno poročanje. Indeksiranje na tem 

področju ni smiselno. 

**Kustos dokumentalist ni izvedel dodatne digitalizacije gradiva. 

 
Obrazložitev po področjih 
 
Arheologija: Digitalizirani so bili primopredajni zapisniki arhivov arheoloških najdišč. 
 
Etnologija: Digitalizacija je potekala ob preučevanju in pripravah gradiva za razstavi Štirje elementi: 3 
– ZEMLJA in razstavi Lepota Tajvana / The Beauty of Taiwan ter ob akcesiji na novo pridobljenih 
predmetov in tistih, ki še niso bili vpisani v akcesijsko knjigo, so pa razstavljeni na razstavi Štirje 
elementi: 3 – ZEMLJA (kolo Ive Stiplovšek, pletenica Marjance Dobnikar) in inventariziranju 
predmetov. 
 
Zgodovina: Digitalizacija je potekala ob preučevanju in pripravah gradiva za razstave ter ob 
inventariziranju predmetov. Za potrebe praznovanja 70-letnice je bilo pregledano arhivsko gradivo 
Dokumenti PMB 1946–1963 (4 arhivske škatle), pomembnejši dokumenti pa so bili digitalizirani. 
Digitalizirala sem tudi dokumentacijo v zvezi z razstavo Štirje elementi: 3 – ZEMLJA (dopisi, prošnje, 
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pogodbe,…). Vlasta Dejak je digitalizirala tudi naslovnice inventariziranih knjižnih publikacij, s čimer 
pa sem zaradi uvajanja v delo in zaradi sodelovanja še v drugih muzejskih aktivnostih prenehala. 
 
Umetnostna zgodovina: Digitalizacija je potekala ob proučevanju in pripravah gradiva za načrtovane 
gostujoče občasne in prenovi stalne razstave ter ob inventariziranju predmetov. Skupaj je bilo 
digitaliziranih 206 enot umetnostnozgodovinskega gradiva: 10 fotografij in kartoteke/fototeke: 
Alenka Gerlovič, Franjo Stiplovšek, Moscon, Pišece; 135 dokumentov in arhivskega gradiva Franja in 
Ive Stiplovšek, Alenke Gerlovič in 61 arhiva začetkov muzeja. 
 
Dokumentacija: Dodatna digitalizacija ni bila izvedena.  
 
 
Predvidene dopolnitve in izboljšave v letu 2019 na področju evidentiranja, akcesije, inventarizacije 
in digitalizacije 
 
Področje je še vedno delno neusklajeno, saj se pri uveljaviti sistema Galis ni vzpostavil enotnejši 
sistem razumevanja področij. Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z izobraževanjem, predvsem novih 
sodelavk in vključevanjem v projekt Službe za premično dediščino, ki smo jo in jo še bomo prosili za 
pomoč pri urejanju področja. Ob tem smo še naprej poudarjali nujnost etičnega ravnanja pri 
določanju statusa predmeta ter zagotavljanju ustreznih in kakovostnih podatkov o predmetih, 
vpisanih v inventarno knjigo.  
 

I. / 6. Inventura – popis muzejskih predmetov 
 
Popis muzejskih predmetov kustodiatov za etnologijo, zgodovino (starejši del) in umetnostno 
zgodovino je bil opravljen v letu 2018. Izvajanje inventure kustodiata za arheologijo je načrtovano za 
leto 2020, v letu 2019 pa so bile opravljene določene priprave: prepis vseh evidenčnih kartonov prve 
(stare) inventarne knjige za lažje iskanje dokumentacije o gradivu. 

 
I. / 7. Objave muzejskih predmetov na spletu, Facebook in Instagram profilu 
 
Tabela 11: Objave muzejskih predmetov 

Področje Načrtovano letno  Realizirano letno  Indeks v % 

Arheologija 20 30 150 

Etnologija  20 23 115 

Umetnostna zgodovina 20 32 160 

Zgodovina 20 21 105 

Skupaj 80  106 132,50 

 
Z objavami muzej zagotavlja večjo dostopnost predmetov in podatkov o njih, saj zbirke PMB (še) niso 
dostopne v digitalni obliki na spletu.  
Z objavo 106 predmetov (v letu 2018: 68) na spletni strani in Facebook profilu je bil načrt presežen.  
 

I. / 8. Proučevanje ter priprave na razstave ter druge predstavitve 
 
Raziskovanje je potekalo skladno s sprejetim programom dela, pri čemer so se strokovni sodelavci 
odzivali tudi na pobude uporabnikov ter občin soustanoviteljic. Na vseh področjih se je nadaljevalo 
spodbujanje in izvajanje sodelovanja, interdisciplinarni pristop ter aktivna vključenost v skupne 
projekte kot je cikel razstav Štirje elementi – priprava tretje razstave in publikacije Štirje elementi: 3 – 
ZEMLJA.  
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Delo je sledilo predvsem izvedbi začrtanih občasnih razstav (lastnih in medinstitucionalnih) ter novih 
ter dopolnjenih programov za različne ciljne skupine. V svojih poročilih so sodelavci izpostavili 
najobsežnejše sklope leta 2019:  

- razstavi Arheološka podoba v plakatih Matjažih Vipotnika in Preteklost, ki jo skriva zemlja. 
Arheološke raziskave na območju osnovne šole v Dobovi,  

- priprava strokovnega predavanja Ajdovske zgodbe v Ajdovski jami in prispevka na konferenci 
Nakit ostane NAOS 2.0 v Beogradu in 9. Valičevem arheološkem dnevu v Kranju. 

- razstava Živeti umetnost, izbrana dela Alenke Gerlovič ob 100 letnici slikarkinega rojstva,  

- stalna razstava – zasnove in prenove zbirke portretov Moscon,  

- projekt Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje 

- 70 let muzeja, odkrivanje muzejskih desetletij,  

- spremljanje in raziskovanje nelegalnega trgovanja,  

- sodobne trende v muzeologiji in trajnostni razvoj PMB. 
 
Priprave za prihodnje občasne in stalne razstave  
Priprave in delo sta usmerjena v izvajanje projekta Štirje elementi, dogovorjenih gostovanj, uspešno 
razširjenega programa in dopolnjenega koncepta občasnih razstav v sklopu Posavska muzejska 
vitrina. Proučevanja so del različnih sodelovanj tako z občinami soustanoviteljicami, različnimi 
sorodnimi in drugimi ustanovami ter skladna z interdisciplinarnimi in medinstitucionalnimi projekti.  
 

I. / 9. Konserviranje in restavriranje 
 
Načrtovano je bilo konserviranje in restavriranje 153 predmetov za potrebe muzeja in 2 predmeta za 
zunanje naročnike. Načrt je sledil obsežnim programskim enotam in razstavnim projektom.  
 
Tabela 12: Restavrirani predmeti 

Področje Realizirano št. kosov 

Arheologija 1 

Etnologija 13 

Umetnostna zgodovina 0 

Zgodovina 3 

Skupaj za PMB 17 

Marija z detetom, slika na platnu 1 

7 likovnih del na papirju 7 

Nagrobni spomenik 1 

Portret Jožeta Toporišiča, olje na platnu 1 

Skupaj za zunanje naročnike 10 

Skupaj 27 

 
Tabela 13: Konservirani predmeti 

Področje Realizirano št. kosov 

Arheologija 0 

Etnologija 14 

Umetnostna zgodovina 67 

Zgodovina 1 

Skupaj  82 

 
Tabela 14: Načrtovano in realizirano na področju konserviranja in restavriranja 

Področje Načrtovano št. kosov  Realizirano št. kosov  Indeks v  % 

Konserviranje  105 82 78,09 
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Restavriranje  50 27 54 

Skupaj 155 109 70,32 

 
Tabela 15: Skupaj področje konserviranje in restavriranje glede na uporabnike 

Uporabnik Načrtovano letno  Realizirano letno  Indeks v % 

Lastni muzej 153 99 64,70 

Drugi naročniki 2 10 500 

Skupaj 155 109 70,32 

 
Tabela 16: Spominski predmeti (obrazstavni program) 

 
 

 
V letu 2019 je bilo v primerjali s prejšnjim letom (37 izdelanih predmetov) izdelano za 332,43 % več 
spominskih predmetov (izdelali so potrebne količine nakita z intarzijo, tolčenega nakita iz 
medeninaste pločevine, brošk in medaljonov, brošk v obliki krškopoljskega prašička) in dveh 
posebnih predmetov za darilo in nagrado. Povečana izdelava spominskih predmetov je rezultat delno 
okrepljene kadrovske zasedbe KR delavnice ob omogočenem nadomeščanju odsotne koordinatorke 
in organizatorke kulturnih programov. 
 
Obrazložitev in poročilo o delu KR delavnice 
Večina ciljev za leto 2019, z izjemo problematike arheološkega gradiva (zunanji sodelavec je 
sodelovanje zaradi osebnih razlogov odpovedal in ga bomo nadaljevali v letu 2020), je bilo 
izpolnjenih. Za načrtovane razstave so v konservatorsko-restavratorski delavnici uspešno izvedli 
potrebne postopke in pripravili predmete. Realizacija konservirano-restavriranih predmetov je bila 
dosežena v 70,97 %. Pri restavriranju je realizacija dosežena v 56 %, na področju konserviranja pa 
78,09 %.  
V letu 2019 so pregledali in dokumentirali stanje slik zbirke Moscon, na podlagi katerih so izdelali 
funkcionalen konservatorsko-restavratorski načrt. V zadnjem četrtletju leta 2019 so uspešno 
konservirali tri umetniška dela: portret Hansa Baptista Moscona, portret Jobsta Josefa Moscona in 
portret Johana Baptista Barona Moscona, pričela so se tudi obnovitvena dela v razstavnem prostoru. 
Zaradi obsežnosti potrebnih KR posegov ni bilo mogoče realizirati prenove tega dela stalne razstave.  
V primerjavi s prejšnjimi leti je število konserviranih-restavriranih predmetov v letu 2019 manjše. 
Poleg obravnave drugačnega tipa kulturne dediščine, ki zahteva tudi drugačen, dolgotrajnejši  pristop 
k samemu konserviranju in restavriranju, je razlog za to tudi uvajanje nove sodelavke, ki za 
enakovredno opravljeno delo potrebuje več časa ter prestavitev sodelovanja zunanjega sodelavca za 
izvedbo KR posegov na arheološkem gradivu v leto 2020. Nadaljujejo pa se tudi dlje trajajoče bolniške 
odsotnosti KR tehnika.   
Večje število umetniških del je bilo konserviranih-restavriranih za potrebe dveh razstavnih projektov 
povezanih s predstavitvijo Alenke Gerlovič (v Makedoniji in Zagrebu) ob 100. letnico njenega rojstva. 

Št. Vrsta Področje / naročnik Število 

1 Broška intarzija Muzejska trgovina 32 

2 Verižica intarzija Muzejska trgovina 13 

3 Prstan intarzija Muzejska trgovina 4 

4 Zapestnica iz tolčene medenine Muzejska trgovina 20 

5 Broška prašiček Muzejska trgovina 15 

6 Medaljon broška Muzejska trgovina 8 

7 Nakit medaljon verižice Muzejska trgovina 31  

8 
Izdelava spominskega darila za 
Pobrateno šolo v mestu Dobrany 

 1 

9 
Izdelava nagrade za 28. Forum 
odličnosti in mojstrstva 

 1 

 Skupaj  123 
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Časovno je bilo največ časa namenjenega konserviranju-restavriranju predmetov za večzvrstno 
razstavo Zemlja ter nadaljevanju del na nagrobnem spomeniku Anne Grebenz na Brežiškem 
pokopališču, ki je potekalo od avgusta do konca oktobra. 
Akademski restavrator Aleš Vene je tudi v letu 2019 sodeloval v izobraževalnem procesu Akademije 
za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani s predavanjem in praktičnim delom z naslovom 
Rezbarstvo v restavratorstvu.  
Sodelavci KR delavnice so uspešno realizirali že 4. projekt Znanje in veščine iz depoja, ki je bil 
usmerjen v rezbarjenje. Poleg sodelovanja pri pedagoških programih, vzdrževanju, oblikovanju novih 
spominskih predmetov v tehniki intarzije, ogledu in pregledu depojev so sodelavci KR delavnice 
sodelovali pri pripravi prostorov za razstave in programe ter pri njihovi izvedbi. 
Vsa ta dela je vodil vodja konservatorsko-restavratorske delavnice Aleš Vene, ki je bil tudi mentor in 
vodja vključenih v program DKD (Družbeno koristnih del), in sicer so bile to 4 osebe. 
 
Poseben dogodek v letu 2019 – poškodba muzejskih predmetov 

Pri postavljanju razstave Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit v Pokrajinskem muzeju 
Koper 7. 2. 2019 je prišlo do poškodb na muzealijah.  
V petek, 1. februarja 2019 je Posavski muzej Brežice posodil Pokrajinskemu muzeju Koper 28 
predmetov iz arheološke zbirke za namene postavitve skupne razstave Nakit ostane – Dediščina, naš 
najdragocenejši nakit. Za predmete je bilo sklenjeno zavarovanje za čas trajanja razstave in v času 
transporta. Ob zapiranju vitrin 7. 2. 2019 je prišlo do poškodb na najmanj petih predmetih. Pristojna 
kustosinja je bila s škodo na predmetih seznanjena 8. 2. 2019, na dan odprtja razstave. Takrat so si 
prisotni tudi ogledali poškodbe in fotografsko dokumentirali predmete in pripravili zapisnik o škodi. 
Po zaključku razstave je PMB predmete prenesel v konservatorsko–restavratorsko delavnico 
Narodnega muzeja Slovenije zaradi uskladitve nadaljnjih postopkov in posegov. Sočasno so bili 
izvedeni tudi pogovori s konservatorsko-restavratorsko delavnico Romisch-Germanisches 
Zentralmuseum v Mainzu. Predlagani postopki v delavnicah obeh muzejev so bili podobni, vendar 
nobena od delavnic ni mogla zagotoviti, da bodo predmete lahko vrnili v prejšnje stanje. V Narodnem 
muzeju Slovenije so nas zato napotili k restavratorju in zlatarju Christophu Steidl Porenta. Po 
izdelanem konservatorskem načrtu je bil za izvedbo izbran Christoph Steidl Porenta, ki je predmete 
vrnil v prvotno obliko in jih dodatno konserviral. Restavriranje je opravil po najvišjih standardih in 
poškodovane predmete vrnil v brezhibno stanje. Izdelal je tudi kopije predmetov. PMB ni imel 
stroškov, saj so bili predmeti zavarovani, postopek z zavarovalnico pa je po dogovoru uredil 
Pokrajinski muzej Koper, kjer so poškodbe tudi nastale. 

 

I. / 10. Strokovno izobraževanje 
 
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so se udeležili 43 različnih strokovnih izobraževanj (v letu 2018: 
37), od tega so opravili eno skupno enodnevno in eno večdnevno ekskurzijo, katerih se je je udeležila 
večina sodelavcev. Večino, to je 28 izobraževanj, se je udeležilo večje število sodelavcev. 
Največ je bilo izobraževanj s področja muzeologije (11) ter kulturne dediščine (8), turističnih vsebin 
(6), muzejske pedagogike in komuniciranja (4), s področja konserviranja-restavriranja (4), priprave 
projektov (1), arheologije (3), zgodovine (2) in splošnih tem – zdravje na delovnem mestu (4). 
Udeleževali so se brezplačnih izobraževanj, ki jih omogočajo Slovensko muzejsko društvo, Skupnost 
muzejev Slovenije, ICOM Slovenije, stanovska društva, Ministrstvo za kulturo in lokalna skupnost.  
V letu 2019 je bilo omogočenih 13 večdnevnih izobraževanj.  
 
Udeležbe na odprtjih, predavanjih, javnih vodstvih idr. v PMB in drugje 
Tudi v letu 2019 je bil namenjen večji poudarek na spodbujanju k udeležbi sodelavcev PMB na lastnih 
prireditvah tudi v primeru, ko le-ti niso bili avtorji razstave oziroma dogodka, s ciljem krepitve 
medsebojnih odnosov, razumevanja in spoštovanja dela drugih ter delovanja zavoda kot celote. Prav 
tako so se direktorica in strokovni sodelavci udeleževali odprtij in dogodkov v drugih sorodnih 
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ustanovah, še posebej v tistih, s katerimi muzej aktivno sodeluje ter o tem redno poročali na 
kolegijih.   
 

I. / 11. Strokovna knjižnica  
 
Tabela 17: Nakupi, darovi in zamenjave v strokovni knjižnici, po področjih 

Področje Nakup Dar Zamenjava/
doma 

Zamenjava/
tujina 

Skupaj 

Arheologija 3 1 8  6 18 

Etnologija 0 14 7 0 21 

Umetnostna zgodovina 0 0 12 0 12 

Zgodovina 0 16 19 0 35 

Muzeologija, serijske publikacije  0 0 3 1 4 

Drugo (serijske publikacije) 17 1 10 4 32 

Skupaj knjižno gradivo 20 32 59 11 122 

 
Knjižnica Posavskega muzeja Brežice je specialna knjižnica, ki s svojim gradivom pokriva področje 
delovanja muzeja. Knjižnično gradivo je popisano v programu Microsoft Excel. Inventarna knjiga v 
tem programu se vodi od številke 10.801 dalje. Do sredine leta 2019 je inventariziranih 13.121 enot 
knjižnega gradiva.  
Knjižnica je v letu 2019 pridobila 122 knjižnih enot, od tega večino z medmuzejsko izmenjavo in darili. 
Z nakupom je bilo pridobljenih 20 enot knjižnega gradiva (naročene serijske publikacije: 17, knjige: 3), 
32 enot je bilo podarjenih, 70 enot pa pridobljenih z med muzejsko izmenjavo od tega 11 s tujino in 
59 doma.  
V mesecu februarju in marcu je potekal prvi del inventure knjižnice, ki se bo zaključila v letu 2020. 
Popisovali sta Stanka Glogovič, etnologinja in Maja Marinčič, zgodovinarka. Med inventuro je bilo 
pregledanih nekaj manj kot 2000 knjig in odkritih precejšnje število neinventariziranih knjig. 
S Knjižnico Brežice je bil sklenjen dogovor o vpisu bibliografij muzejskih sodelavcev in razstav za 
obdobje 2014—2018 in pripravljen seznam bibliografij.  
 
Tabela 18: Dostopnost gradiva knjižnice glede na uporabnike 

Vrsta uporabe Število uporabnikov 

Notranja uporaba  15 

Zunanji uporabniki v knjižnici 0 

Skupaj 15 

 
Uporabniki knjižnice so samo zaposleni delavci Posavskega muzeja Brežice, ki lahko prosto dostopajo 
do knjižnega gradiva. Zunanjim uporabnikom ne izposojamo knjižnega gradiva. Veliko knjižnega 
gradiva se nahaja tudi v pisarnah kustosov, depojih in v restavratorski delavnici.  
 
 

I. / 12. Nesnovna dediščina  
 
Področje je pomemben del aktivnosti kustosinje za etnologijo in direktorice. V letu 2019 nismo 
pripravili novih predlogov za vpis. Potekalo pa je proučevanje na področjih splavarstva, prašičjereje, 
čebelarstva in pustovanj. Aktivno smo se vključili v priprave praznovanj 170-letnice KD Pihalnega 
orkestra Kapele in 100-letnice Gasilskega pihalnega orkestra Loče pri Dobovi v letu 2020. Direktorica 
je kot predstavnica ICOM Slovenija in muzeja sodelovala na konferenci INTANGIBLE HERITAGE 
CHALLENGE FOR MANAGEMENT AND COLLECTION POLICY v Zagrebu, Republika Hrvaška, 
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17.—20. oktobra 2019 v soorganizaciji ICOM SEE, ICOM Hrvaška, ICOM Slovenija, INTERCOM, 
COMCOL, Etnografski muzej Zagreb in Mimara Zagreb. Predstavila je stanje v Republiki Sloveniji in 
delo na področju skozi primer Posavskega muzeja Brežice.  
 
 

II. Posredovanje muzejskega gradiva  
Sklop II 

 
Sklop predstavlja ključne programske enote, ki so razdeljene v več delov in smo jih v treh alinejah 
oblikovali v potrjenem programu:  

- Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, praznovanje 70-letnice Posavskega muzeja Brežice,  
- Alenka Gerlovič, ob 100-letnici rojstva, medinstitucionalni projekt, 
- Muzej povezuje že 70 let, sodelovanje z različnimi publikami, razširitev projekta Znanje in 

veščine iz depoja – pri vseh je v ospredju interdisciplinarno delo ter raznovrstni 
spremljevalni programi. 

Razdelek predstavlja programe in projekte, ki vključujejo stalne in občasne razstave, različne projekte 
in podatke povezane s pestro dejavnostjo za različne ciljne skupine na raznovrstne načine.  

 
II. / 1. Razstave 
 
II. / 1. 1. Lastne občasne razstave 
V letu 2019 je muzej nadaljeval s ciklom Štirje elementi in občasnimi ter medinstitucionalnimi 
razstavami, se odzival na pobude ter dopolnjeval občasne razstave v vsebinskih in prostorskih 
sklopih: 

1. Večzvrstna lastna razstava Štirje elementi: 3 – ZEMLJA. 
2. Arheološka podoba v plakatih Matjaža Vipotnika. 
3. Druge občasne razstave v različnih prostorih muzeja. 
4. Medinstitucionalne razstave. 

 
Sklop 1: Večzvrstna lastna razstava  
Nadaljevanje iz leta 2016: Večzvrstna razstava Štirje elementi: 1 – VODA, SV stolp, od 8. 12. 2016, 
kustosinje Vlasta Dejak, Oži Lorber, dr. Ivanka Počkar, Jana Puhar, Alenka Černelič Krošelj. 
Število obiskovalcev razstave v 2019: 13034. 
 
Nadaljevanje iz leta 2018: Večzvrstna razstava Štirje elementi: 2 – OGENJ, 1. prostor muzeja v 2. 
nadstropju, od 30. 8. 2018, kustosinje Vlasta Dejak, Oži Lorber, dr. Ivanka Počkar, Jana Puhar, 
Alenka Černelič Krošelj. 
Število obiskovalcev razstave v 2019: 13034. 
 
Nova razstava: 
1. Večzvrstna razstava Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, drugi in tretji prostor muzeja, drugo 

nadstropje, od 26. 6. 2019. Avtorji: Alenka Černelič Krošelj (PMB), Vlasta Dejak (PMB), Matej 
Filipčič, Alja Fir (Galerija Božidar Jakac), Irena Fürst (Muzej novejše zgodovine, Enota 
Brestanica), Stanka Glogovič (PMB), dr. Boris Golec (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa), Boris Hajdinjak, Duška Kalin (KTRC Radeče), Boštjan Kolar (PMB), LIJAmedia, Oži Lorber 
(PMB), dr. Miha Preinfalk (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa), dr. Ivanka Počkar (PMB), 
Jana Puhar (PMB), Mojca Račič (Slovenski etnografski muzej), dr. Helena Rožman (Kulturni dom 
Krško, enota Mestni muzej Krško), dr. Jože Škofljanec (Arhiv Republike Slovenije), Oskar Zoran 
Zelič in Lucija Zorenč (Kozjanski park). 
Oblikovalka: Polona Zupančič. 
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Nova razstava cikla predstavlja element zemljo skozi 70 oseb, 35 Posavk in 35 Posavcev iz različnih 
obdobij, različnih poklicev in stanov. Številka 70 je bila določena zaradi obeležitve 70-letnice 
Posavskega muzeja Brežice, saj je bilo odprtje razstave del osrednje slovesnosti na »muzejski rojstni 
dan«. 
Pri izboru in izvedbi je sodelovalo 20 avtorjev, 35 oseb so prispevali zunanji sodelavci in 35 sodelavci 
Posavskega muzeja Brežice. Kot oseba, ki nakazuje vstop v 71. leto delovanja pa je bil izpostavljen 
avtor poslikave Viteške dvorane Frančišek Karel Remb (1675—1718). Poseben programski del je bil 
cikel Jesenska druženja s Posavkami in Posavci ter gosti ob razstavi Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, od 
brežiškega oktobra do Ta veselega dne kulture v katerem so bile predstavljene raznolike teme. C 
obrazstavnem programu so enote cikla označene z *. 
Število obiskovalcev na odprtju: 230, skupno število obiskovalcev razstave: 7217. 
 
Obrazstavni program: 
Koncert Glasba je ena sama ljubezen: Je kot ogenj in kruh, izvedba: Elizabeta in Dragutin Križanič, 23. 
2. 2019.  
Dan delničarjev znanj in veščin Posavskega muzeja Brežice, muzej oživi: izvedba: Aleš Vene, Nives 
Slemenšek, Anja Medved, Nevenka Slapar, Franc Černelič, Ivanka Černelič Jurečič, Tatjana Petrič, 
Sonja Levičar, Mateja Bogovič Fifnja, Aljaž Arh, Anton Petrovič, Dragica Perc, Jožica Petrišič, Mirjana 
Marinčič, Stojan Schaffer, 2. 3. 2019. 
Zimska grajska dogodivščina: igra »Zemljo krast«, izvedba: Anja Medved, 21.—22. 2. 2019. 
Mavrični vrtiljak, razstava učencev Osnovne šole dr. Mihajlo Rostohar, odprtje 25. 4. 2019 (razstava 
25. 4—15. 9. 2019). 
Posavski obrazi: Akad. Prof. dr. Tatjana Avšič Županc, izvedba: Alenka Černelič Krošelj, 16. 5. 2019. 
Predstavitev knjige Ivana Bogovčiča: Vas s tremi imeni, 13. 6. 2019 
Predstavitev knjige Veliki ljudje slovenskega čebelarstva, izvedba: mag. Tita Porenta, koordinatorka: 
Stanka Glogovič, 23. 5. 2019. 
Poletna grajska dogodivščina: izdelovanje animiranega filma, izvedba: LIJAmedia; izdelovanje 
zastavic z zemeljskimi motivi, ustvarjanje grajskega zeliščnega vrta, priprava razstave »Muzejčki in 
zemlja«, delavnica recikliranje plastenk, izvedba: Anja Medved, Boštjan Kolar; delavnica lončarstva, 
izvedba: Alojz Kržan; kuharska delavnica, izvedba: gostilna Kunst; peka prav posebnih palačink pod 
vodstvom Jožeta Grajžlja – Kuhna na kolesih; nočni pohod skozi grad z gospo Ano Maximilo Valvasor 
(Sonja Levičar, projekt JSKD OI Krško); obisk slikarja, avtorja poslikav Viteške dvorane, Frančiška Karla 
Remba (Filip Černelič, projekt JSKD OI Krško), 26.—30. 6. 2019.  
Javno vodstvo po razstavi. Izvedba: Jana Puhar, Oži Lorber, Stanka Glogovič, Maja Marinčič, 26. 6. 
2019. 
Studio ob 17-ih na Prvem programu Radia Slovenija, v živo iz Viteške dvorane v čast 70 let PMB, 26. 
6. 2019. 
Koncert Maja & Robi, 8. 8. 2019. 
Koncert Veronika & Krištof, 27. 8. 2019 
Koncert Anje Žabkar, 14. 9. 2019. 
Javno vodstvo po razstavi ob Dnevu gluhih in naglušnih. Izvedba: Boštjan Kolar, 18. 9. 2019. 
Strokovna ekskurzija Posavska pot ognja in zemlje. Izvedba: Alenka Černelič Krošelj, Boštjan Kolar, 
Anja Medved, 28. 9. 2019. 
Delavnica Življenje brez ljubezni je kot drevo brez sadeža za učence 3. razrede OŠ Jurija Dalmatina 
Krško. Izvedba: Boštjan Kolar, Anja Medved, 3. 10. 2019. 
Izbor iz filmov festivala dnevi etnografskega filma: Still (Still / Mirno). Izvedba: Slovensko etnološko 
društvo, 10. 10. 2019.* 
Dnevi evropske kulturne dediščine: Ustvarjalna delavnica Zemlja in les. Izvedba: Boštjan Kolar, 12. 
10. 2019. 
Predavanje Upodobitev rastlin v Viteški dvorani. Izvedba: Botanični vrt Oddelka za biologijo 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (dr. Jože Bavcon, mag. Blanka Ravnjak), 17. 10. 2019.* 
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Jesenska grajska dogodivščina: delavnica Žitna ustvarjalnica, delavnica Ob bistrem potoku je mlin, 
delavnica Kamenček namesto svečke. Izvedba: Anja Medved, Boštjan Kolar, 28.—29. 10. 2019. 
Razstava Nevenka in sošolci. Koordinacija: Alenka Černelič Krošelj, 6. 11. 2019—8. 2. 2020.* 
Predavanje Arhitektura=gledališče=dogodki. Izvedba: Matej Filipčič, 14. 11. 2019.* 
Predavanje Ignac Marija I. Attems: Predniki, življenje in potomci. Izvedba: Boris Hajdinjak (Sinagoga 
Maribor), 21. 11. 2019.* 
Predavanje Muzeji kot kulturna središča- prihodnost tradicije: v Posavju, v Sloveniji in na svetu. 
Izvedba: Alenka Černelič Krošelj (Posavski muzej Brežice), dr. Aleksandra Berberih Slana (Skupnost 
muzejev Slovenije), 28. 11. 2019. V uvodu je bil predstavljen nov promocijski film avtorja Roberta 
Sajovica (Promovizija). Poseben del pa je bila tudi podelitev nominacije za najboljši slovanski muzej. 
Podelili sta jo direktorica Foruma slovanskih kultur dr. Andreja Rihter in članica žirije Nina Zdravič 
Polič.* 
Ta veseli dan kulture. Javno vodstvo po razstavi. Izvedba: Jana Puhar, Oži Lorber; koncert Okteta 
saksofonov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, 3. 12. 2019.* 
Slovesno odkritje reliefnega spomenika Ivi in Franju Stiplovšku, 9. 12. 2019, sodelovanje z Društvom 
za oživitev mesta Brežice in Krajevno skupnostjo Brežice. 
6. gala novoletni koncert, izvedba: Slovenski oktet, 30. 12. 2019. 
Publikacija: Publikacija s katalogom večzvrstne razstave Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, Posavski muzej 
Brežice, 2019, urednica: Alenka Černelič Krošelj, avtorji: Alenka Černelič Krošelj, Vlasta Dejak, Matej 
Filipčič, Alja Fir, Irena Fürst, Stanka Glogovič, dr. Boris Hajdinjak, Duška Kalin, Boštjan Kolar, 
Lijamedia, Oži Lorber, dr. Miha Preinfalk, dr. Ivanka Počkar, Jana Puhar, Mojca Račič, dr. Helena 
Rožman, dr. Jože Škofljanec, Oskar Zoran Zelič in Lucija Zorenč, strani 209, naklada: 500 izvodov, (slo., 
ang.). 
 
Sklop 2: Arheološka podoba v plakatih Matjaža Vipotnika 
 

1. Arheološka podoba v plakatih Matjaža Vipotnika, Prvi in drugi prostor Galerije, 5. 2.–18. 9. 
2019. Avtorja ddr. Mitja Guštin in Jana Puhar. 

Razstava predstavlja del ustvarjalnosti enega vidnejših slovenskih grafičnih oblikovalcev iz '70 in '80 
let prejšnjega stoletja, Prešernovega nagrajenca Matjaža Vipotnika in njegovo sodelovanje s 
Posavskim muzejem Brežice. Pokojni Matjaž Vipotnik je za Posavski muzej Brežice v sodelovanju s 
tedanjim kustosom Mitjem Guštinom oblikoval nekaj prepoznavnih razstavnih plakatov, katalogov in 
celostnih grafičnih podob za arheološke razstave. Na razstavi smo soočali Vipotnikove grafične 
podobe z izvirnim arheološkim gradivom, ki predstavlja izhodišče njegovega oblikovanja. 
Število obiskovalcev na odprtju: 45, skupno število obiskovalcev razstave: 9721. 
Obrazstavni program: 
Zimska grajska dogodivščina: grafična delavnica – izdelava monotipije, izdelava grafičnih odtisov, 
ogled razstave, izvedba: Boštjan Kolar, Anja Medved, 22. 2. 2019. 
Javno vodstvo po razstavi z avtorjema razstave ddr. Mitjo Guštinom in Jano Puhar, 11. 4. 2019. 
Javno vodstvo po razstavi z avtorjema razstave ddr. Mitjo Guštinom in Jano Puhar in Koncert dua 
Ana Vipotnik in Igor Leonardi, 9. 5. 2019. 
 
Sklop 3: Druge občasne razstave v različnih prostorih muzeja 
 
V zadnjem razstavnem prostoru stalne razstave novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 
1900–1990, kjer je ambientalno prikazan prostor za dnevno bivanje, sta umeščeni dve vitrini z 
namenom, da so v njih na občasnih razstavah predstavljeni razni predmeti in zgodbe o ljudeh iz 
Posavja. Izvedli smo 1 načrtovano razstavo. Ena razstava v prvih dveh prostorih Galerije PMB je bila 
podaljšana iz prejšnjega leta. V osnovno urejenem prostoru ob recepciji ter na arkadnem hodniku 
pritličja je bila postavljena 1 načrtovana razstava. 
 
Nadaljevanja iz leta 2018:  
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Vljudno vabljeni, nič siljeni: Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek, proti sedmim desetletjem 
Posavskega muzeja Brežice, Tretji prostor Galerije, 12. 5. 2018—18. 5. 2019. Avtorice: Alenka 
Černelič Krošelj, Ivanka Počkar, Vlasta Dejak in Oži Lorber.  
Število obiskovalcev razstave v 2019: 4160. 
 
Priljubljena okrasna punčka, šesti razstavni prostor v stalni razstavi Pod devetimi zastavami: 
Posavje 1900–1990, 22. 11. 2018 – 28. 6. 2019, kustosinja: Vlasta Dejak. 
Število obiskovalcev razstave v 2019: 6029. 
 
Znanje in veščine iz depoja 2: Snovanje in poustvarjanje štukatur, prostor arkadnega hodnika v 
pritličju in prostor ob recepciji, 16. 12. 2018–30. 6. 2019, mentorji: Aleš Vene, Mojca Barbič 
(Osnovna šola Brežice), Nena Bedek (Osnovna Šola Boštanj), kustos: Aleš Vene. 
Število obiskovalcev razstave v 2019: 6126. 
 
Posavska muzejska vitrina: Animirana Evropa, Prostor pred Viteško dvorano, 20. 12. 2018– 10. 3. 
2019. Mentorji: Tanja Plevnik, Miha Henigsman, Aleš Vene, Romana Žnidaršič, Mia Brunej, Matej 
Žibert, kustosinja: Andreja Matijevc. 
Število obiskovalcev razstave v 2019: 1174. 
 
Nove razstave:  

1. Muzejski donator Robert Šupe in izbor iz donacije Posavskemu muzeju Brežice, šesti 
razstavni prostor v stalni razstavi Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990, 2.3.– 31. 12. 
2019. Avtorici: Stanka Glogovič, Maja Marinčič.  

Kot del dogodka Dan delničarjev znanj in veščin Posavskega muzeja Brežice in kot del obeležitve 70-
letnice poimenovanja muzeja kot Posavski muzej Brežice je bil predstavljen izbor najnovejše donacije 
geografa in zgodovinarja Roberta Šupeta Posavskemu muzeju Brežice. Brežičan Šupe vse svoje 
življenje čuti globoko povezanost s Posavskim muzejem Brežice in spoštovanje do dediščine. Od 
septembra 2017 do danes je muzeju podaril več kot 700 predmetov, med njimi razglednice z vsega 
sveta, kovance iz različnih obdobij in iz različnih držav, očetove medalje, osebne dokumente in pištolo 
ter mamin nakit in dekorativne predmete.  
Število obiskovalcev na odprtju: 42, skupno število obiskovalcev razstave: 11973. 
 

2. Vsak dar ima svoj čar? Kultura obdarovanja na Slovenskem, 21. 3.—15. 6. 2019, avtorice:  
Anđela Babić, Stella Cavalleri, Annemarie Culetto, Mirsada Hebilović, Marinela Ilić,  Saša 
Kancler. Mentorice: Alenka Černelič Krošelj, dr. Mateja Habinc, dr. Lea Kužnik, dr. Marjetka 
Rangus, mag. Jasna Vastl. Koordinatorki: Andreja Matijevc, Stanka Glogovič. 

Po uspešnem projektu, ki smo ga izvedli v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, 
Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Jasno 
Vastl, s. p., smo skupaj pripravili tudi razstavo. Z razstavo so avtorice izpostavile večdimenzionalnost 
daril. Kljub temu, da so darila navadno podarjena z dobrim namenom, da želimo z njimi tiste, ki jim 
jih podarjamo razveseliti, pa se kdaj tudi zalomi in darila pristanejo nekje na dnu omare. Razstava 
pokaže, da je enako darilo za nekoga odlično, za drugega pa je neposrečeno. Vse to je odvisno 
predvsem od odnosa med obdarovancem in obdarovalcem ter situacije ob kateri je bilo darilo 
podarjeno.  
Število obiskovalcev na odprtju: 65, skupno število obiskovalcev razstave: 4066. 
Obrazstavni program: 
Zimska grajska dogodivščina: izmenjava ponesrečenih daril, izvedba: Stanka Glogovič, Anja Medved, 
Boštjan Kolar, 22. 2. 2019. 
 

3. Muzejčki in zemlja, šesti razstavni prostor v stalni razstavi Pod devetimi zastavami: Posavje 
1900–1990 in del večzvrstne razstave Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, 30. 6. 2019–30. 9. 2019, 
avtorji otroci, udeleženci Poletne grajske dogodivščine. Koordinatorka: Maja Marinčič 
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Naši najmlajši muzejski prijatelji so bili v času Poletne grajske dogodivščine vključeni v nastajanje 
razstave »Muzejčki in zemlja«, ki bo dopolnjevala večzvrstno razstavo Štirje elementi: 3 – ZEMLJA 
Otroci so bili vključeni v vse dele nastajanja razstave: prinesli so predmet, ki jih spominja na zemljo, 
skupaj smo predmet sprejeli, fotografirali in popisali. Otroci so sodelovali tudi pri sami postavitvi in 
umestitvi predmetov v vitrino. Razstava je bila odprta 30. 6. 2019 ob zaključku Grajske dogodivščine, 
ko so lahko otroci, muzejčki, popeljali svoje starše na ogled njihove razstave. Odzivi na razstavo so 
dobri, otroci pa so pridobili nova znanja ter vpogled v muzejsko delo. 
Število obiskovalcev na odprtju: 100, skupno število obiskovalcev razstave: 4414. 
 

4. Melanholija (Gledališki objekt), Dvorana ob dvorišču, 19. 9. 2019–14. 11. 2019, avtor: 
Matej Filipčič. Koordinatorka: Alenka Černelič Krošelj. 

Melanholija – gledališki objekt je Filipčičeva izvirna tehnika za spominsko kapsulo, s katero se zanj in 
gledalce odpirajo in zapirajo spomini, odnosi, lepota in minevanje. Slika je tridimenzionalna, v njej 
scenski elementi iz njegovih gledaliških predstav postanejo likovni eksponati in znaki razstave, ki 
ponovno vzpostavljajo prostor gledališča. Skrbno izbrani, na novo premišljeni in ponovno 
razpostavljeni v galerijskem prostoru ustvarijo nov zunanji prostor, ki lahko zdaj, prost dramske igre, 
nemo nagovarja gledalčeve lastne spominske strategije. Melanholija – gledališki objekt je Matejeva 
nedvomna pot v ustvarjanje. 
Število obiskovalcev na odprtju: 100, skupno število obiskovalcev razstave: 2164. 
Obrazstavni program: 
Javno vodstvo po razstavi. Izvedba: Matej Filipčič, 13. 10. 2019. 
Predavanje Arhitektura=gledališče=dogodki. Izvedba: Matej Filipčič, 14. 11. 2019. 
 

5. Razstava: Nevenka in sošolci, Galerija, 6. 11. 2019—8. 2. 2020. Avtorji: Nevenka Nestić 
Rušković, Irena Čmer, Drago Leskovar, Milan Marin in Stanislav Makuc. Kustosinja in 
koordinatorka: Alenka Černelič Krošelj. 

Razstava predstavlja dela Milana Marina, Draga Leskovarja, Stanislava Makuca, Irene Čmer in 
Nevenke Nestić Rušković. Omenjeni so se odločili za vpis na Akademijo za likovno umetnost in 
oblikovanje Univerze v Ljubljani, ko je bil precejšen del njihovega ustvarjalnega življenja na različnih 
področjih že za njimi, v rani mladosti pa jim študij na akademiji iz različnih razlogov ni bil omogočen. 
Svoje sanje so na akademiji s pridnostjo ustvarili, verjeli v svoje danosti, talente in dokazali, da nikoli 
ni prepozno poseči po več v življenju in doseči svoje cilje. 
Število obiskovalcev na odprtju: 80, skupno število obiskovalcev razstave: 1153. 
Obrazstavni program: 
Javno vodstvo po razstavi. Izvedba: Nevenka Nestić Rušković in Alenka Černelič Krošelj, 3. 12. 2019. 
Javno vodstvo po razstavi. Izvedba: Nevenka Nestić Rušković in Alenka Černelič Krošelj, 15. 12. 2019. 

 
6. Imaginarnost v času in prostoru, Posavski muzej Brežice, Mali avditorij, 25. 11. 2019–25. 1. 

2020, avtorica: Mojca Barbič. 
Samostojna kiparska razstava Mojce Barbič je del sodelovanja ob 70-letnici Posavskega muzeja 
Brežice. Z avtorico razstave je muzej sodeloval že v preteklosti, ko je v zastavljene projekte vključila 
osnovnošolsko mladino, pri svojem delu pa je prav tako uspešno sodelovala z akademskim 
restavratorjem Alešem Venetom in drugimi zaposlenimi v muzeju.  
Število obiskovalcev na odprtju: 35, skupno število obiskovalcev razstave: 1194. 
 
Sklop 4: Medinstitucionalne razstave 
 
Nadaljevanje iz 2018: Mednarodna arheološka razstava Nakit ostane – Dediščina, naš 
najdragocenejši nakit, 17. 9. 2018–31. 1. 2019, drugo nadstropje S dela, 10. 7. 2018–31. 8. 2018 
Kranj, 8. 2. 2019–8. 4. 2019 Koper, 13. 4.–1. 6. 2019 Tolmin. Koordinatorka razstave: Verena Vidrih 
Perko. Avtorji razstave: Jana Puhar, Verena Vidrih Perko, Slavica Krunić, Milorad Ignjatović, Maša 
Sakara Sučević, Radovan Cunja, Miha Mlinar. Koordinatorka razstave v PMB: Jana Puhar 
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Mednarodna arheološka razstava Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit  je nastala v 
sodelovanju petih muzejev: Gorenjskega muzeja, Muzeja mesta Beograd, Tolminskega muzeja, 
Pokrajinskega muzeja Koper in Posavskega muzeja Brežice. Razstava dediščine arheološkega nakita iz 
Beograda, Kranja, Kopra, Tolmina in Brežic prepleta preteklost s sodobnostjo, primerja pomen in 
sporočilno vlogo nakita nekoč in danes.  
Število obiskovalcev razstave v 2019: 314. 
Obrazstavni program v letu 2019: 
Predavanje Kulturna dediščina, naš najdragocenejši nakit: vse kar smo, znamo in veljamo, ddr. 
Verena Vidrih Perko, 21. 1. 2019. 
Mednarodna konferenca: Nakit ostaje NAOS 2.0, Beograd, 24. – 25. 10. 2019. Izvedba: Muzej grada 
Beograda. Sodelovanje s prispevkom na konferenci: Jana Puhar. 
 
Mednarodna arheološka razstava Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit, 8. 2. 2019–8. 
4. 2019, Pokrajinski muzej Koper. 
Število obiskovalcev na odprtju: 60, število obiskovalcev razstave v 2019 ni zabeleženo, ker je 
razstava v prostoru, kjer ne vodijo evidence števila obiskovalcev. 
 
Mednarodna arheološka razstava Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit, 13. 4.–1. 6. 
2019 Tolmin. 
Število obiskovalcev na odprtju: 71, število obiskovalcev razstave v 2019: 707. 
 
II. / 1. 2. Gostovanja z lastno občasno razstavo  
 
Nadaljevanje iz leta 2018: Taktilna razstava Frančišek Karel Remb, avtor poslikav Viteške dvorane, 
Muzeji radovljiške občine, Mestni muzej, 13. 10. 2018—31. 12. 2019. Avtorica taktilne razstave: 
Nataša Jovičić, avtorica panoja: Oži Lorber, koordinatorka: Alenka Černelič Krošelj. 
Število obiskovalcev razstave v 2019: 20000 (ocena MRO). 
 
1. Živeti umetnost / Stoletnica rojstva Alenke Gerlovič (1919–2010) 

Prva razstava: Mala stanica, Nacionalna galerija RS Makedonije, Skopje, 1. 4. 2019–15. 4. 2019.  
Število obiskovalcev na odprtju: 100, skupno število obiskovalcev razstave: 300. 

Druga razstava: Center za kulturo 'Grigor Prličev', Ohrid, 22.–28. 6. 2019.  
Število obiskovalcev na odprtju: 35, skupno število obiskovalcev razstave: 120. 

Tretja razstava: Dom kulture Ilinden, 12.–24. 7. 2019 
Število obiskovalcev na odprtju: 70, skupno število obiskovalcev razstave: 500. 

Avtorica in kustosinja Oži Lorber, koordinatorka: Alenka Černelič Krošelj. 
Gostovanje je bilo pripravljeno in izvedeno skupaj z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Republiki 
Severni Makedoniji in s podporo veleposlanika prof. dr. Milana Jazbeca. 
Z gostovanjem razstave risb in skic smo predstavili delček donacije Alenke Gerlovič, častne občanke 
Brežic, ki je velik del svojega opusa zapustila Posavskemu muzeju Brežice. Razstava predstavlja izbrana 
dela s figuralnimi motivi in vedutama, ki so nastajale v Makedonji, kjer je slikarka ustvarjala med letoma 
1953 in 1957. Del razstave v Mali stanici je bil  tudi dokumentarni film o slikarki Alenki Gerlovič, Dan z 
Alenko.  
Publikacija: ДА СЕ ЖИВЕЕ УМЕТНОСТА / ŽIVETI UMETNOST / LIVING THE ART 
Стогодишнина од раѓањето на / АЛЕНКА ГЕРЛОВИЧ (1919—2010) / Stoletnica rojstva ALENKE 
GERLOVIČ (1919—2010) / The 100th Anniversary of the Birth of Alenka Gerlovič (1919—2010)      
Posavski muzej Brežice, avtorica: Oži Lorber, uvod: Alenka Černelič Krošelj, 28 str., 1000 izvodov, 
(slo., ang., mk). 
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2. Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) / Stoletnica rojstva Alenke Gerlovič (1919–2010), 7.—
31. 5. 2019, ZDSLU–Galerija Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, koordinatorka Olga 
Butinar Čeh, soavtorica Oži Lorber 

V sodelovanju s šestimi kulturnimi ustanovami (Dolenjski muzej Novo mesto, Galerija Prešernovih 
nagrajencev Kranj, Slovenski etnografski muzej, Galerija Miklova hiša Ribnica in Muzej novejše 
zgodovine Slovenije in PMB) smo pod okriljem ZDSLU napovedali in predstavili svoje razstave v 
počastitev 100-letnce rojstva umetnice, aktivne članice ZDSLU. S predstavitvenim panojem in 2 
akrilnimi slikami iz ciklusa Glasba za kamnite orgle opozorili na Alenko Gerlovič kot izjemno 
donatorko muzeja in častno občanko Občine Brežice, ki ji je v sklopu stalne razstave Posavskega 
muzeja Brežice namenjena zbirka z izbranimi deli iz donacije. Hkrati smo predstavili gostovanja v 
Severni Makedoniji in na Hrvaškem.  
Število obiskovalcev na odprtju: 80, skupno število obiskovalcev razstave: 300. 
 
3. Franjo in Iva Stiplovšek: Razvoj muzealstva v Posavju, Mestni muzej Krško, 28. 5. 2019 – 2. 2. 

2020, avtorice: Alenka Černelič Krošelj, Vlasta Dejak, Oži Lorber, dr. Ivanka Počkar. 
Koordinatorki: dr. Helena Rožman, Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško in Alenka 
Černelič Krošelj, PMB 

Večji del razstave »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: proti sedmim 
desetletjem Posavskega muzeja Brežice, je bil v mesecu maju, v letu obeležitve 80-letnice posavskega 
muzealstva preseljen v Mestni muzej Krško, kjer se je »življenje« muzeja za območje Posavja leta 
1939 tudi začelo.  
Publikacija: Franjo in Iva Stiplovšek: Razvoj muzealstva v Posavju, ponatis kataloga: »Vljudno vabljeni, 
nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice, 
Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško, 2019, avtorice: Alenka Černelič Krošelj, Vlasta Dejak, 
Oži Lorber, dr. Ivanka Počkar, 24 str., 1000 izvodov (dopolnjen ponatis). 
Število obiskovalcev na odprtju: 45, skupno število obiskovalcev razstave: 2.815. 
 
4. Vsak dar ima svoj čar? Kultura obdarovanja na Slovenskem, 23. 6.—31. 12. 2019, stolp pri 

Dvorani Alberta Felicijana, grad Sevnica, sodelovanje z JZ KŠTM Sevnica, avtorice: Anđela 
Babić, Stella Cavalleri, Annemarie Culetto, Mirsada Hebilović, Marinela Ilić, Saša Kancler. 
Mentorice: Alenka Černelič Krošelj, dr. Mateja Habinc, dr. Lea Kužnik, dr. Marjetka Rangus, 
mag. Jasna Vastl. Koordinatorka: Stanka Glogovič. 

Gostujoča razstava iz Posavskega muzeja Brežice, kjer je bila na ogled od odprtja 21. marca do 15. 
junija 2019, predstavlja »neposrečena« darila, ki so jih posamezniki ob različnih priložnostih prejeli v 
dar, ne da bi jih želeli.  
Število obiskovalcev na odprtju: 25, skupno število obiskovalcev razstave: 1000. 
Obrazstavni program: 
Predavanje Vsak dar ima svoj čar - kultura obdarovanja na Slovenskem. Izvedba: Stella Cavalleri in 
Annemarie Culetto, 25. 9. 2019. 
 
5. Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) / Med Zagrebom in Dalmacijo, Moderna galerija 
Zagreb, Studio Josip Račić, 20. 8.–2. 9. 2019, avtorica Oži Lorber, koordinatorka in kustosinja 
Dajana Vlaisavljević 
Z izbranimi akrili in akvareli z motivi iz Dalmacije in hrvaškega primorja, vezanimi predvsem na 
monumentalne krajine z otoki, opozorili hrvaško kulturno javnost na umetnico, ki se kot dobitnica 
nagrade Prešernovega sklada leta 1981 uvršča med pomembne ustvarjalke minulega stoletja na 
Slovenskem. Svojo ustvarjalno pot pa je začela na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu.  
Publikacija:  Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) / Med Zagrebom in Dalmacijo, Moderna 
galerija Zagreb, Studio Josip Račić, 20. 8.–2. 9. 2019, avtorica Oži Lorber, koordinatorka in kustosinja 
Dajana Vlaisavljević, strani 12, izvodov: 300 (slo., hr.). 
Število obiskovalcev na odprtju: 30, skupno število obiskovalcev razstave: 538. 
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Medinstitucionalna razstava izven muzeja 
Nadaljevanje gostovanja razstave iz 2016: Brestaniške miniature: Vinko Bavec, fotograf s kraljevim 
dvornim priznanjem, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg; od 13. 12. 2016–; avtorica: 
Ivanka Počkar 
Število obiskovalcev razstave v 2019: 8.861. 
 
II. / 1. 3. Razstave Posavskega muzeja Brežice na drugih lokacijah  
Kot odziv na pobude iz lokalnega okolja je muzej sodeloval pri izvedbi 4 razstav, ki niso bile 
načrtovane. Izvedena je bila 1 ulična razstava. Iz leta 2016 je na ogled še 1 razstava, iz leta 2017 pa še 
2 razstavi. 
 
Stalne razstave na terenu 
Nadaljevanje iz leta 2011: Dislocirana stalna muzejska zbirka Ogled, Grad Sevnica, od 9. 2. 2011. 
Avtor: Rudi Stopar.  
 
Nadaljevanje iz leta 2014: Dislocirana stalna muzejska zbirka Kozjanski partizanski odred, Dom 
krajanov Sromlje, od 27. 4. 2014, dopolnitve 2015 in 2016. Avtor razstave: dr. Tomaž Teropšič. 
Razstava je bila jeseni 2019 začasno umaknjena zaradi prenove Doma krajanov Sromlje.  
Nadaljevanje iz leta 2017: Pod Bočjem smo doma, od 28. 9. 2017. Avtorice: dr. Ivanka Počkar, 
Andreja Matijevc in Jana Puhar. 
 
Nova razstava: 
1. Preteklost, ki jo skriva zemlja. Arheološke raziskave na območju osnovne šole v Dobovi, odprtje 
4. 6. 2019, Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, avtorica Jana Puhar, ilustracija: Špela 
Osojnik, sodelavka OŠ dr. Jožeta Toporišiča: Klavdija Kos Fijolič. 
Razstava je pripravljena v sodelovanju z OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, kjer je tudi postavljena s 
ciljem predstavitve izsledkov arheoloških raziskav, opravljenih leta 2014 pri prenovi zunanjih površin 
šole in razvijanja odnosa do dediščine med osnovnošolsko populacijo. Razstava je postavljena na 
šolskem hodniku in nagovarja neposredno, z ilustracijo velikega formata, na kateri je risarsko 
rekonstruirana prazgodovinska naselbina, ki je bila odkrita na območju šole. Ob odprtju razstave smo 
pripravili tudi kratko predstavitev najdišča in izsledkov raziskav, ki so se je udeležili tako šolarji kot 
njihovi starši.  
Število obiskovalcev na odprtju: 220. 
Obrazstavni program:  
Predavanje ob odprtju razstave: Preteklost, ki jo skriva zemlja. Arheološke raziskave na območju 
osnovne šole v Dobovi., Dobova, 4. 6. 2019. Izvedba: Jana Puhar.  
Javno vodstvo ob razstavi avtorice Jane Puhar, proslava ob 70-letnici OŠ dr. Jožeta Toporišiča 
Dobova, 7. 6. 2019.  
Delavnica ob Evropskih dnevih kulturne dediščine in v tednu otroka: Predice in tkalke v 
prazgodovini., Dobova, 2. 10. 2019. Izvedba: Jana Puhar, Mateja Bogovič Fifnja. 
 
Razstave Posavskega muzeja Brežice na terenu – sodelovanja  
Nadaljevanje iz leta 2018:  

1. Spominska hiša bl. Lojzeta Grozdeta, Gornje Impolje, Sevnica, od 27. 5. 2018 
2. Stražni stolp Črneča vas, Kostanjevica na Krki, odprtje prenovljenega stolpa, od 2. 2. 2018  

 
Ulične razstave 
Nadaljevanje iz leta 2016: Spomin na izgnanstvo 1941–1945, izložba nekdanje trgovine Moda, Trg 
izgnancev, Brežice,  od 24. 11. 2016, kustosinja: Vlasta Dejak 
 
Nadaljevanje iz leta 2017: Rečni promet po Savi pri Brežicah; Kólnarji – lovilci in nabiralci premoga 
iz reke Save, Most na sotočju Save in Krke, Kranjsko-štajerska deželna meja, pri Hidroelektrarni 
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Brežice, pred vhodom v stavbo HESS d. o. o., Brežice, od 27. 9. 2017, kustosinji: Ivanka Počkar, 
Vlasta Dejak 
 
Nadaljevanje iz leta 2018: Po Brežicah – Brežice«, Prešernova ulica, od 23. 10. 2018, kustosinja: dr. 
Ivanka Počkar, koordinatorka Alenka Černelič Krošelj 
 
Število obiskovalcev razstav, ki so vključene v razdelke Razstave PMB na drugih lokacijah lahko 
ocenimo skozi posredne podatke, saj ni smiselno vključevati npr. vseh šolarjev. Ocenjujemo, da je 
letni učinek razstav najmanj 50000 obiskovalcev (glede na obisk Brežic in drugih lokacij).   
 
II. / 1. 4. Gostujoče razstave v Posavskem muzeju Brežice 
V letu 2019 je bilo izvedenih 6 gostujočih razstav, od tega sta bili 2 načrtovani, pri ostalih pa se je 
muzej odzival na pobude iz skupnosti. 
 
Nadaljevanje iz 2018: Razstava likovno-literarnega natečaja: Na obisku pri Juriju Dalmatinu, 
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, Podružnica Posavje, Valvasorjeva knjižnica Krško, 
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Osnovna šola Artiče, Posavski muzej Brežice, 8. 11. 2018–31. 
1. 2019. 
 
Kot del slavnostne akademije ob 100. obletnici slovenskega vojaškega letalstva so v PMB gostovale tri 
razstave v soorganizaciji Vojašnice Jernej Molan Cerklje ob Krki: 

7. Ljubljanska letalska stotinja, Ministrstvo za obrambo RS, 15. polk Vojašnice Jerneja Molana 
Cerklje ob Krki, avtorji: mag. Matjaž Ravbar, Ana Brodnik, 1. in 2. prostor Galerije, 11. 1. 
2019–14. 1. 2019 

Razstava predstavlja zgodbo o Ljubljanski letalski stotniji, prvi slovenski letalski enoti, ki se je 
oblikovala v prelomnem obdobju nastajanja nove države novembra 1918. Stotnija je skupaj z 
oddelkom iz Maribora aktivno sodelovala v bojih za slovensko severno mejo in tvorila enega izmed 
temeljev nastajajočega jugoslovanskega vojnega letalstva.  
 

8. Letala in helikopterji Slovenske vojske, Ministrstvo za obrambo RS, 15. polk Vojašnice 
Jerneja Molana Cerklje ob Krki, avtor: Milan Korbar, 1. in 2. prostor Galerije, 11. 1. 2019–
14. 1. 2019 

Fotografska razstava letal, helikopterjev in zrakoplovov, ki jih je avtor s fotografskim objektivom 
spremljal zadnjih deset let. 
 

9. Na krilih zgodovine 1915–1917,  Ministrstvo za obrambo RS, 15. polk Vojašnice Jerneja 
Molana Cerklje ob Krki, pripravila: Fundacija Poti miru v Posočju, avtorji: Mitja Močnik, 
mag. Matjaž Ravbar, Jožef Silič, dr. Petra Testen Koren, mag. Tadej Koren, 11. 1. 2019–15. 
2. 2019 

Razstava o avstro-ogrskem letalstvu na Soški fronti je nastala na podlagi arhivskih dokumentov o 
letalstvu med prvo svetovno vojno in zbiranju letalskih fotografij terena nekdanjega bojišča. Letalstvo 
je bilo v prvi svetovni vojni novost. Osnovna avstro-ogrska letalska enota je bila letalska stotnija. V 
obdobju vojne se je v teh enotah usposobilo okoli 3100 letalcev, od tega približno polovica pilotov. 
Na razstavi je predstavljenih 11 najboljših, med njimi so tudi štirje slovenskega rodu. Na naših tleh je 
v času soške fronte delovalo okoli 20 letališč.  
 

10. Mavrični vrtiljak, 25. 4.—15. 9. 2019, Mali avditorij, razstava učence Osnovne šole dr. 
Mihajlo Rostohar, Krško. Mentorji: Miran Fric, Mirjam Grubar, Anja Gantar, Nastasija 
Mahne, Katja Rajh, Tanja Kožar, Sabina Žibert, Ida Ravnikar, Romana Cvar, Jasmina 
Hribar. Koordinatorke: Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice in Sabina 
Žibert, dr. Barbara Smolej Fritz, OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško. 
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Razstava je del sodelovanja PMB s šolo ter prizadevanja približevanja ter dostopnosti muzeja 
ranljivim skupinam. Razstava pa je tudi del osrednje razstave jubilejnega leta Štirje elementi: 3—
ZEMLJA, ki je posvečena ljudem … prav vsem, različnim, posebnim, neprecenljivim … Razstava 
likovnih in rokodelskih izdelkov petdesetih učencev in mentorjev je bila odprta s prireditvijo v Viteški 
dvorani. Učenci so pokazali so ustvarjalnost v iskanju različnih načinov izražanja in komunikacije s 
svetom. Z zabavnimi, ganljivimi in prepričljivimi nastopi ter z nastalimi izdelki dokazujejo, da 
verjamejo v lepemu naklonjen svet, kakršnega so prijazno podelili z obiskovalci.  
 

11. Cegu pod lonec, fižolček v naročje; gremo v Podbočje, 17. 5.—24. 6. 2019, avtorji: učenci OŠ 

Podbočje, mentorici: Suzana Čuš in Renata Jurečič. Koordinatorki: Stanka Glogovič in 

Alenka Černelič Krošelj. 

Razstava je nastala v sodelovanju s Turističnim društvom Podbočje in turističnim podmladkom 
Osnovne šole Podbočje ob uvrstitvi dveh novih spominkov v muzejsko trgovino Posavskega muzeja 
Brežice. OŠ Podbočje in TD Podbočje sta pripravila tudi program, manjša razstava pa je podrobneje 
predstavila razvoj spominkov in njihovo uporabnost. Iz dediščine so za natečaj »Turistični spominek 
mojega kraja« razvili »Fižolovko« in »Podboški cegu«. Oba izdelka sta uspešna prodajna spominka v 
muzejski trgovini. »Podboški cegu« pa je na natečaju Turistične zveze Slovenije za izvirne 
gastronomske in kulinarične spominke prejel zlato priznanje.  
 

12. Lepota Tajvana 2019 / The Beauty of Taiwan 2019, Huan H. Su, Posavski muzej Brežice, 
Mali avditorij, 30. 9. 2019 – 25. 10. 2019, avtorji: Wang Yu-Mei, Hsu Mon-Chai, idr. 
Koordinatorki: Stanka Glogovič in Alenka Černelič Krošelj. 

Gostujoča razstava je del projekta predstavitve umetnikov s Tajvana, njihovega dela in kulture v 
svetu. Razstavo je predstavil kustos razstave Huan H. Su, ki je po gostovanju  leta 2018 predstavil 
novih 28 likovnih del (21 olj na platnu, pet akrilov in dve mešani tehniki) štirinajstih umetnikov. Z 
razstavo želi vzpostavljati most med kulturami in kulturno izmenjavo s Slovenijo in preostalim 
svetom. 
 
II. / 1. 5. Razstave drugih organizatorjev 
Muzej ima več prostorov, ki so primerni za postavitve razstav zunanjih organizatorjev. Poleg Galerije 
v treh prostorih se kot razstavni prostor uporablja tudi Mali avditorij, ki je še posebej primeren 
predvsem za manjše likovne razstave. V zadnjem letu je muzej s prenovo grajske vinske kleti pridobil 
tudi nove specifične razstavne prostore, kjer so razstave sekundarni del prostora.  
 
Nadaljevanje iz 2018: Novoletna razstava, Društvo likovnikov Brežice, Mali avditorij, 4. 12. 2018– 
10. 1. 2019     
 
Nove razstave:  
Mešani pevski zbor Viva: Baltski poljub, Tretji prostor Galerije, 12. 10. – 30. 10. 2019 
Na fotografski razstavi ob letnem koncertu Mešanega pevskega zbora Viva Brežice je bilo 
predstavljeno uspešno gostovanje in tekmovanje v Talinu ter potepanje po Estoniji.  
 
Bila je glina, Društvo likovnikov Brežice: Grajska klet, 19. 11.–17. 12. 2019  
Keramično-kiparska sekcija Društva likovnikov Brežice je pod mentorstvom akademske slikarke 
Nevenke Ruškovič predstavila svoja dela na razstavi unikatne keramike. Prevladovala so dela v raku 
tehniki, nekaj izjem pa je bilo tudi v baker-mat tehniki. Razstavljali so: Mija Baškovič, Branka Benje, 
Kristina Bevc, Branka Ereš, Vesna Flis, Helena Frešer, Sonja Kostanjšek, Tatjana Potokar, Mihaela 
Prevejšek, Alenka Venišnik in Zlatka Vučinić.    
Število obiskovalcev na odprtju: 30, skupno število obiskovalcev razstave: 67 (omejen dostop, saj v 
klet ni mogoče vstopati brez vodiča). 
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Novoletna razstava, Društvo likovnikov Brežice, Grajska klet, 19. 12. 2019–10. 1. 2020 
Slikarska in keramično-kiparska sekcija društva je na temo »Družba likovnih brezdomcev« na 
skupinski razstavi postavila na ogled dela: Mije Baškovič, Špele Osojnik, Vladke Sumrek, Metke 
Vimpolšek, Antona Zorko, Marka Zupančiča, Branke Ereš, Sonje Kostanjšek, Olge Piltaver, Mihaele 
Prevejšek, Alenke Venišnik, Kristine Bevc, Helene Frešer, Tatjane Potokar in Zlatke Vučinić. 
Število obiskovalcev na odprtju: 36, skupno število obiskovalcev razstave: 245. 
 
Skupaj: 
Skupaj je bilo načrtovanih 15 razstav, od tega 6 lastnih občasnih, 5 gostovanj, 1 stalna razstava na 
terenu, 1 gostujoča in 2 razstavi drugih organizatorjev.  
Pričeli smo tudi z načrtovano prenovo stalne razstave Portreti družine Moscon, kar pa bo realizirano v 
začetku leta 2020 zaradi zahtevnih KR posegov in zaradi odsotnosti ter drugih nalog kustosinje.  
Izvedenih je bilo 25 razstav, od tega 8 lastnih občasnih razstav (Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, 
Arheološka podoba v plakatih Matjaža Vipotnika, Muzejski donator Robert Šupe in izbor iz donacije 
Posavskemu muzeju Brežice, Vsak dar ima svoj čar? Kultura obdarovanja na Slovenskem, Muzejčki in 
zemlja, Melanholija (Gledališki objekt), Nevenka in sošolci, Imaginarnost v času in prostoru). 
Od 5 načrtovanih je bilo realizirano 7 gostovanj (Živeti umetnost / Stoletnica rojstva Alenke Gerlovič 
(1919–2010) v Skopju, Ohridu in Ilindenu; Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) / Stoletnica 
rojstva Alenke Gerlovič (1919–2010) v Ljubljani; Franjo in Iva Stiplovšek: Razvoj muzealstva v Posavju 
v Krškem; Vsak dar ima svoj čar? Kultura obdarovanja na Slovenskem v Sevnici; Likovni svet Alenke 
Gerlovič (1919–2010) / Med Zagrebom in Dalmacijo v Zagrebu), izvedena je bila 1 stalna razstava na 
terenu (Preteklost, ki jo skriva zemlja. Arheološke raziskave na območju osnovne šole v Dobovi), od 1 
načrtovane je bilo realiziranih 6 gostujočih razstav (Ljubljanska letalska stotinja; Letala in helikopterji 
Slovenske vojske; Na krilih zgodovine 1915–1917; Mavrični vrtiljak; Cegu pod lonec, fižolček v 
naročje; gremo v Podbočje; Lepota Tajvana 2019 / The Beauty of Taiwan 2019) in od 2 načrtovanih so 
bile izvedene 3 razstave drugih organizatorjev (Baltski poljub; Bila je glina in Novoletna razstava 
Društva likovnikov Brežice).  
Ob razstavah je bil izveden bogat obrazstavni program.  
Razstave, ki jih je pripravil Posavski muzej Brežice, je oblikovala stalna zunanja sodelavka Polona 
Zupančič, ki je sodelovala tudi pri zasnovi drugih promocijskih gradivih muzeja. 
 

II. / 2. Projekti 
 
V skladu z letnim programom dela muzej svoje poslanstvo uresničuje tudi skozi izvajanje projektov, ki 
so usmerjeni v tesno in kakovostno sodelovanje z obiskovalci, uporabniki muzeja. Tako sta v tem 
razdelku predstavljena dva projekta, ki sta usmerjena v različne ciljne skupine. Znanje in veščine iz 
depoja nagovarja zainteresirano javnost, medtem ko projekt Uporabite muzej, ki je bil v letu 2019 
poimenovan Muzej povezuje že sedemdeset let (1949—2019), s svojimi raznolikimi enotami 
nagovarja vse skupine obiskovalcev. Pomemben del projekta so Grajske dogodivščine, uspešen 
program za mlade obiskovalce muzeja. 
 
II. / 2. 1. Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) / Stoletnica rojstva Alenke Gerlovič (1919–2010) 

Sodelovanje v vseslovenskem projektu kulturnih ustanov Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) / 
Stoletnica rojstva Alenke Gerlovič (1919–2010) pod okriljem ZDSLU je nudilo priložnost, da je muzej 
opozoril širok krog kulturne javnosti na izjemno donatorko Posavskega muzeja Brežice in častno 
občanko Občine Brežice: na njeno vsestransko, izjemno vlogo v umetnostnem, pedagoškem in 
družbenem življenju polpretekle dobe doma in širše.  
Del projekta so razstave posameznih sodelujočih ustanov: 

1. Živeti umetnost / Stoletnica rojstva Alenke Gerlovič (1919–2010), Mala stanica, Nacionalna 
galerija RS Makedonije, Skopje, 1. 4. 2019–15. 4. 2019, avtorica Oži Lorber, kustosinja Maja 
Krstovska. 
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2. Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) / Stoletnica rojstva Alenke Gerlovič (1919–2010) / 
Med Zagrebom in Dalmacijo, Moderna galerija Zagreb, Studio Josip Račić, 20. 8.–2. 9. 2019 
avtorica Oži Lorber, kustosinja Dajana Vlaisavljević. 

3. Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) / Stoletnica rojstva Alenke Gerlovič (1919–2010), 
ZDSLU–Galerija Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, 7. 5.–31. 5. 2019, 
koordinatorka in soavtorica: Olga Butinar Čeh, soavtorica tudi Oži Lorber. 

4. Likovno življenje Alenke Gerlovič – SLIKE 1969–2005, Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 
9. 5. – 5. 6. 2019, avtor in kustos mag. Marko Arnež. 

5. Makedonski cikel v SEM, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 12. 6.– 8. 9. 2019, avtorica in 
kustosinja dr. Bojana Rogelj Škafar.  

6. Alenka Gerlovič v partizanih, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 7. 11.– 31. 12. 2019, 
avtorica in kustosinja Irena Ribič. 

7. Likovno pedagoška zbirka, Dolenjski muzej Novo mesto, Jakčev dom, 1. 1. 2019–31. 12. 2019, 
avtorica in kustosinja Jasna Kocuvan Štukelj. 

8. Didaktična zbirka Galerije Miklova hiša, Galerija Miklova hiša Ribnica, 22. 8.–27. 10. 2019, 
avtorica in kustosinja Ana Pucelj.   

ZDSLU je kot nosilec projekta načrtovan simpozij in skupno publikacijo, posvečeno 100-letnici rojstva 
Alenke Gerlovič, prenesel v prihodnje leto.    
 
II. / 2. 2. Muzej povezuje že sedemdeset let (1949—2019) 
Projekt združuje in povezuje ključne obrazstavne in druge programe tako občasnih kot stalnih razstav 
iz preteklega leta in raznovrstne dejavnosti ter sodelovanja z nevladnimi organizacijami, posamezniki,  
izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami iz Posavja in Slovenije v povezano programsko enoto. Del 
projekta sta tudi utečena programa PMB: Znanje in veščine iz depoja in Grajske dogodivščine. 
V okviru projekta je bilo izvedenih 89 programov, ki se jih je udeležilo 6692 obiskovalcev, oziroma 
uporabnikov. 
Osrednji del leta 2019 je obeležitev in praznovanje 70-letnice muzeja, kjer je muzej izvedel naslednje 
aktivnosti: 

- Dan delničarjev znanj in veščin Posavskega muzeja Brežice – Muzej oživi – znanja in veščine 
Posavja, 2. 3. 2019;  

- Prireditev in razstava Mavrični vrtiljak v sodelovanju z OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, 25. 4. 
2019; 

- Izdaja priloge v Posavskem obzorniku, izid 11. 6. 2019 in enak samostojni časopis v nakladi 
10.000, izid 26. 6. 2019; 

- Osrednja slovesnost na 70. »rojstni dan«, 26. 6. 2019 – celodnevno dogajanje s pestrim in 
odmevnim programom (pričetek Poletne grajske dogodivščine; slovesnost ob 70-letnici 
Posavskega muzeja Brežice v Viteški dvorani; odprtje večzvrstne razstave Štirje elementi: 3 – 
ZEMLJA, slavnostni nagovor: mag. Zoran Poznič, minister za kulturo RS; javno vodstvo s 
kustosi muzeja; Studio ob 17-ih na prvem programu Radia Slovenija, v živo iz Viteške dvorane 
v čast 70 let PMB - oddajo je vodila Alenka Terlep, gostje pa so bili Alenka Černelič Krošelj, 
direktorica PMB, dr. Ivanka Počkar, etnologinja in dolgoletna kustosinja PMB, Aleš Vene, 
vodja konservatorsko-restavratorske delavnice PMB in zasl. prof. dr. Janez Bogataj; večer pod 
muzejem – z vinom in glasbo v osmo desetletje muzeja, gost: zasl. prof. dr. Janez Bogataj.) 

V letu 2019 je muzej prejel jubilejno priznanje Občine Krško za 70 let delovanja, podeljeno na 
prazniku občine 7. 6. 2019 v Krškem. 26. 6. 2019 pa je muzej prejel tudi jubilejno plaketo Občine 
Brežice.   
Delo muzeja je bilo za uspešno prepoznano v mednarodnem strokovnem krogu, saj je bil Posavski 
muzej nominiran za nagrado Živa, za najboljši slovanski muzej. Podelitve nagrade v Baru v Črni Gori 
so se udeležili trije predstavniki muzeja, direktorica pa je s prispevkoma na konferenci predstavila 
muzej in utemeljila zakaj sodi v družbo najboljših slovanskih in evropskih muzejev.  
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Muzej je v letu 2019 za nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo predlagala nekdanjega sodelavca, 
nedavnega upokojenca, Jožeta Lorberja. Slovesne podelitve v Narodni galeriji so se udeležili vsi 
sodelavci muzeja.  
 
Muzej je nadaljeval s programi in dejavnostmi, ki privabljajo raznolike obiskovalce: Kino na grajskem 
dvorišču, javna vodstva ob kulturnem prazniku, mednarodnem dnevu žena, Ta veseli dan kulture … S 
soorganizacijo koncertov je že tretje leto potrdil odlično sodelovanje z glasbenimi šolami Posavja (4. 
Koncert glasbenih šol Posavja), KUD Brežice (4. Koncert Elizabete in Dragutina Križanića: Glasba je 
ena sama ljubezen) in posavskimi glasbeniki. V poletnih mesecih je muzej nadaljeval z odlično 
sprejetimi koncerti, na katerih so nastopali uveljavljeni mladi posavski glasbeniki in uspešno muzejsko 
leto zaključil z že šestim Gala novoletnim koncertom s Slovenskim oktetom, ki ga sestavljata tudi dva 
posavska glasbenika. Konec leta je muzej s koncertom Okteta saksofonov pričel sodelovanje z 
Akademijo za Glasbo Univerze v Ljubljani. 
Izveden je bil tudi zanimiv program na mednarodni muzejski dan in na Poletno muzejsko noč, ko je 
muzej gostil skupni zaključek Poletne muzejske noči posavskih muzejev in galerij. V Tednu kulturne 
dediščine sta bili Grajska tržnica starin in Sejem rokodelskih znanj. Muzej je v decembru s Praznično 
rokodelsko tržnico, s programom za otroke zopet privabil veliko število obiskovalcev.  
Nadaljevali smo s promocijo muzeja, pedagoškimi delavnicami in aktivnim sodelovanjem na Pikinem 
festivalu v Velenju, Kulturnem bazarju, Paradi učenja, ArtKampu v Mariboru. 
Znotraj projekta je muzej razvijal in nadgrajevali sodelovanja s številnimi kulturnimi, vzgojno-
izobraževalnimi, raziskovalnimi ustanovami, društvi in ljubitelji dediščine. V muzeju in po terenu je 
izvajal strokovna predavanja (Protestantizem in Posavje; Ajdovske zgodbe v Ajdovski jami), pogovore 
(dr. Tatjana Avšič Županc), predstavitve knjig (Vas s tremi imeni) in omogočil razstave: Cegu pod 
lonec, fižolček v naročje: gremo v Podbočje (OŠ Podbočje in TD Podbočje), Mavrični vrtiljak (OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja), samostojno kiparsko razstavo Mojce Barbič, Lepote Tajvana / The beauty of 
Taiwan 2019, Nevenka in sošolci, Ljubljanska letalska stotinja; Letala in helikopterji Slovenske 
vojske; Na krilih zgodovine 1915–1917 (ob obeležitvi 100-letnice slovenskega vojaškega letalstva, 
Ministrstvo za obrambo RS, 15. polk Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki), omogočil izvedbo 
gledaliških predstav (KD Drugi oder). 
V letu 2019 je muzej gostil oziroma soorganiziral strokovni posvet: Vsak jezik ima svoj dom …, 
Pogovor o jezikovni sorodnosti in zemljepisnih jezikovnih mejah, s katerim je potrdil odlično 
sodelovanje široke mreže ustanov, ki teče že od leta 2016 kot del spomina na akad. prof. dr. Jožeta 
Toporišiča (Toporišičevo leto 2016): Posavski muzej Brežice, Civilna iniciativa Mostec, Knjižnica 
Brežice, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Občina Brežice, Slavistično društvo Posavja, FF UL in UM in 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. In z Občino Brežice, Osnovno šolo Brežice, GZS 
Posavsko gospodarsko zbornico in Strateškim odborom Forumov odličnosti in mojstrstva 
soorganiziral 28. Forum odličnosti in mojstrstva, za katerega je tudi prispeval v konservatorsko-
restavratorski delavnici izdelano nagrado (odlitek grba rodbine Gallenstein). 
 

Znanje in veščine iz depoja 

Osrednja tema v letu 2019 je bilo rezbarjenje. Projekt nadgrajuje že utečeno sodelovanje z okoliškimi 
osnovnimi šolami in likovnimi pedagogi. Obsegal je 4 delavnice za odrasle v prvem polletju in 6 
delavnic z osnovnimi šolami v jeseni. Na delavnicah so udeleženci s pomočjo interaktivnih tabel 
spoznavali različne drevesne vrste. Sledila je izdelava skic željene končne forme izdelkov, ki so jih 
morali prilagoditi obliki in velikosti izbranega kosa lipovega lesa. Z izdelovanjem izdelkov so se 
seznanili s tehniko in tehnologijo izdelave rezbarjenega predmeta. Ob prehajanju z plitkega reliefa v 
globokega, so udeleženci spoznali tudi način pojavljanja tovrstnih lesenih izdelkov v umetnosti in 
vsakdanjem življenju.   
Aleš Vene je projekt predstavil na srečanju Konservatorjev-restavratorjev v Narodni galeriji v Ljubljani 
in na Kulturnem bazarju; na muzejskih degustacijah in s promocijskim spotom – kot možnost in 
priložnost sodelovanja likovnih pedagogov in muzejev. 
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Grajske dogodivščine 
Grajske dogodivščine so počitniški programi, namenjen osnovnošolcem, ki jih muzej izvaja že od leta 
2015. Programi dogodivščin v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic izhajajo iz aktualnih 
občasnih in stalnih razstav ter projektov. Udeleženci se v večdnevnem druženju seznanijo z vsebinami 
muzeja na njim prilagojen in zanimiv način, z aktivnim sodelovanjem v obliki aktivnih tematskih 
ogledov in ustvarjalnih delavnic. Tako pridobivajo nova znanja, sklepajo nova prijateljstva in se 
zabavajo. 
Izhodišče za Zimsko grajsko dogodivščino med zimskimi počitnicami so bile občasne razstave: 
Arheološka podoba v plakatih Matjaža Vipotnika, Štirje elementi: 3 – ZEMLJA in Vsak dar ima svoj 
čar?. Izhodišče Poletne grajske dogodivščine je bila razstava Štirje elementi: 3 – ZEMLJA. Kot že v 
preteklih letih smo uspešno sodelovali z zunanjimi sodelavci in jih uspešno vključili v naše delo. 
Skupaj z Mio in Matejem iz LIJAmedije smo izdelali animirani film, pod vodstvom Jožeta Grajžlja - 
Kuhna na kolesih pekli prav posebne palačinke, se na nočnem pohodu skozi grad sprehodili z gospo 
Ano Maximilo Valvasor (Sonja Levičar, projekt JSKD OI Krško), se spretnosti in veščine lončarske obrti 
učili z Alojzom Kržanom, s pomočjo kuharjev Gostilne Kunst izdelovali marelične cmoke. Poletno 
grajsko dogodivščino smo zaključili s krajšo predstavitvijo staršem, na kateri nas je presenetil tudi 
obisk slikarja, avtorja poslikav Viteške dvorane, Frančiška Karla Remba (Filip Černelič, projekt JSKD OI 
Krško). Izhodišča Jesenske grajske dogodivščine sta bili: razstava Štirje elementi: 3 – ZEMLJA in 
bližajoči se praznik Dan spomina na mrtve. 
Poletna grajska dogodivščina je bila bolje obiskana kot preteklo leto, Jesenska in Zimska pa podobno 
kot lani, skupno število pa je večje zaradi boljšega obiska Poletne grajske dogodivščine. Dober obisk 
vseh počitniških dejavnosti dokazuje, da imajo otroci in starši zaupanje v delo muzeja. Prav tako se 
širi krog udeležencev, saj prihajajo otroci tudi iz drugih občin Posavja in celo drugih delov Slovenije. 
 
Tabela 19: Grajske dogodivščine po dnevih in število udeležencev  

Št. Datum Naslov Št. udeležencev 

1 21. 2. 2019 Zimska grajska dogodivščina 26 

2 22. 2. 2019 Zimska grajska dogodivščina 21 

3 26. 6. 2019 Poletna grajska dogodivščina 53 

4 27. 6. 2019 Poletna grajska dogodivščina 55 

5 28. 6. 2019 Poletna grajska dogodivščina 53 

6 29. 6. 2019 Poletna grajska dogodivščina 41 

7 30. 6. 2019 Poletna grajska dogodivščina 41 

9 28. 10. 2019 Jesenska grajska dogodivščina 30 

10 29. 10. 2019 Jesenska grajska dogodivščina 31 

 SKUPAJ  351 
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II. / 3. Medinstitucionalni projekti 
 
II. / 3. 1.  Gradovi Posavja 
 
V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti v okviru neformalnega združenja Gradovi Posavja 
in izvedli:   

1. Tiskovna konferenca Gradovi Posavja: 17. 4. 2019, Grad Mokrice 
Na tiskovni konferenci smo upravljavci in lastniki gradov, združeni pod okriljem projekta Gradovi 
Posavja, predstavili naše skupno delo v letu 2018 in načrte za leto 2019.  

2. Ponatis publikacije: Gradovi Posavja / The castles of Posavje, april 2019, 16 strani, naklada 
15.000, brezplačna izdaja. 

3. Vzpostavitev in delovanje skupne spletne strani: https://gradoviposavja.si/. 
4. Študijska tura v sodelovanju s STO, 23., 24. in 25. 5. 2019, novinarji iz Avstrije. 
5. 3. skupni zaključek Poletne muzejske noči posavskih muzejev in galerij v Posavskem muzeju 

Brežice, 15. 6. 2019. 
6. Osvežitev turističnega paketa Gradovi Posavja – naj vas presenetijo, vodilni Terme Čatež: 

Grad Mokrice, vključeni vsi gradovi: https://www.terme-catez.si/si/mokrice/ponudba/976-
Mokrice-Gradovi-Posavja. 

7. Nadaljevanje prizadevanj za pripravo in prijavo na projektne razpise ter vključevanje v 
različne aktivnosti v sodelovanju s STO, RRA Posavje in drugimi. 

8. Prijava na razpis za mednarodno nagrado Jakob za turistično kakovost in odličnost v 
turizmu v okviru sejma Alpe Adria 2020 v oktobru in prejem nagrade JAKOB 2020 in naziva 
Ambasador inovativnosti v turizmu za področje inovativne turistične vsebine in programi v 
gradovih in dvorcih 2020. Nagrada je bila podeljena na slovesnosti ob odprtju sejma Alpe 
Adria 29. januarja 2020.  

 
II. / 3. 2. Medinstitucionalno sodelovanje v Brežicah, Poletje v mestu, Brežice moje mesto 
Posavski muzej Brežice je v letu 2019 s svojimi programi nadaljeval z aktivnim vključevanjem v 
različne aktivnosti v občini Brežice in širše. Pri tem je sledil lastnemu projektu Muzej povezuje že 
sedemdeset let (1949–2019), ki vključuje programe za različne ciljne skupine (od otrok do 
najstarejših, predvsem s poudarkom na medgeneracijskih programih ter vključevanju in sodelovanju 
prostovoljcev) ter povezuje različne programske enote (npr. obrazstavni programi, grajske 
dogodivščine idr.).  

- Brežice, moje mesto 
Kakor prejšnja leta je muzej aktivno sodeloval z ZPTM Brežice pri projektu Brežice, moje mesto. Prvi 
del se odvija junija in julija ter drugi del – Brežice, moje praznično mesto – decembra.  
V promocijskim projektu Brežice, moje mesto je muzej sodeloval z Dnevom muzeja in Poletno grajsko 
dogodivščino.  
Praznično vzdušje v Brežicah se je, kakor vsako leto doslej, pričelo s prižigom lučk v mestu in na 
grajskem dvorišču. Sklepni del se je odvil na grajskem dvorišču je organiziral Vrtec Mavrica Brežice. 
Praznično okrasitev gradu so tudi letos pripravili člani Društva likovnikov Brežice. Muzej je pripravil 
Praznično rokodelsko tržnico s programom za otroke, ki je bila zelo dobro obiskana, tako s strani 
ponudnikov, kot obiskovalcev. Praznično leto je muzej zaključil s 6. Gala novoletnim koncertom. 

- Poletje v mestu 
V sodelovanju z Društvom študentov Brežice so se na grajskem dvorišču odvili štirje koncerti, ki se jih 
je udeležilo 660 obiskovalcev.  
V sodelovanju s Kinom Brežice so bile na ogled filmske projekcije različnih tematik in zvrsti za vse 
filmske sladokusce, ki so lahko ob gledanju filmov degustirali tudi različna vina okoliških vinarjev. 

- Dan brez avtomobila v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2019 
Aktivnosti muzeja so se z izvedenimi delavnicami za 236 otrok okoliških osnovnih šol Plovila na reki 
Savi skozi čas vsebinsko navezovale na projekt Oživimo savske zgodbe. V okviru dogajanja je muzej 
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zagotovil tudi prostor za izvedbo aktivnosti ostalih partnerjev: Knjižnici Brežice in ETRŠ za branje 
pravljic in ŠD Dobovi za prikaz mažoretne dejavnosti. 
 
II. / 3. 3. Projekt Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v 
Posavskem muzeju Brežice  
V letu 2019 je bil zaključen en projekt ter pričet naslednji, kar pomeni, da smo izvedli in izvajamo 3 in 
4 projekt v vrsti.  
Z zaposlitvijo likovne pedagoginje decembra 2018 do septembra 2019  smo okrepili pedagoško delo, 
kjer smo dopolnili programe ter nadaljevali z usmerjenostjo projekta v povezovanje s civilnimi 
združenji in ustanovami ter povezovanju vsebin pri snovanju novih projektnih idej, projektnih izvedb 
in tesnega vključevanja v turizem skozi dodatne kakovostne ponudbe in partnerstva. Zaposleni smo 
na podlagi uspešno pridobljenih projektov podaljšali zaposlitev do 31. 12. 2020.   
Druga zaposlitev, ki traja od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2020 pa ima sorodne cilje. Zaposlen je magister 
zgodovine Marko Berkovič, ki je aktivno vključen tudi v delo na področju dokumentacije – priprava 
gradiva za oddajo Zgodovinskemu arhivu Celje in dela z obiskovalci.  
 
II. / 3. 4. Drugi projekti v izvajanju (izbor) 

1. Projekt Vsak dar ima svoj čar – kultura obdarovanja na Slovenskem v okviru Javnega razpisa 
projektno delo z gospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do 
znanja 2017 – 2020, ki ga je razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije, financirata pa ga Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport ter 
Evropski socialni sklad. 
- Partnerji: Fakulteta za turizem Brežice UM, Oddelek za etnologijo in kulturno 

antropologijo, Filozofska fakulteta UL, PMB, Oblikovanje za gledališče, Jasna Vastl, s. p.., 
strokovno vodstvo mentoric: dr. Lea Kužnik, dr. Marjetka Rangus, Fakulteta za turizem 
Brežice UM in dr. Mateja Habinc, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo UL ter 
delovni mentorici Alenka Černelič Krošelj, PMB in dr. Jasna Vastl. 

- Projekt, ki je trajal do konca avgusta 2018. Sodelovanje pa se je nadaljevalo v leto 2019 s 
pripravo razstave Vsak dar ima svoj čar? Kultura obdarovanja na Slovenskem v 
Posavskem muzeju Brežice in njenim gostovanjem na Gradu Sevnica. V delo je bilo 
vključenih 6 študentov Fakultete za turizem in Oddelka za etologijo in kulturno 
antropologijo, ki so proučevali in raziskovali kulturo obdarovanja na Slovenskem in v 
Posavju.  

2. Projekt – nov ITP (integralni turistični produkt) Življenje Gorjana – po poteh in sledeh, ki ga 
sooblikujejo različni ponudniki iz okolja je namenjen razvoju novega integralnega turističnega 
produkta. PMB sodeluje s strokovno podporo v različnih delih projekta, ki je zaključen, 
aktivnosti pa tečejo še naprej, v letu 2019 predvsem promocijske.  
 

 
II. / 3. 5. Projektno delo – regijski, čezmejni, mednarodni razpisi in sodelovanja 
 

1. Projekt »Oživimo savske zgodbe«, akronim Savske zgodbe  
Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in traja od 1. 3. 2019 
in do 30. 11. 2020. Muzej s partnerji (Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, vodilni partner, in 
Občina Radeče) združuje neizkoriščene potenciale reke Save in njenih pritokov v projekt z namenom, 
da splavarjenje z vsemi historičnimi podlagami, modernimi pristopi in povezovanjem z ostalimi 
ponudniki postane eden ključnih nosilcev turizma na destinaciji Čatež in Posavje. Rezultati projekta so 
in bodo vidni v novozgrajenem splavu, zbirki tradicionalne splavarske opreme, elaboratu za 
vzpostavitev splavarske zbirke in elaboratu za vpis splavarjenja v register nesnovne dediščine.  
V letu 2019 je muzej pripravil elaborat za vpis splavarjenja v register nesnovne dediščine, ter 
oblikoval dve učni uri »Tradicionalni promet na Savi in njenih pritokih« in »Izdelave tradicionalnih 
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plovil na Savi in pritokih«, ki jih je izvajal v sklopu prireditve Dnevi splavarjenja v Radečah, na Poletni 
grajski dogodivščini in Sejmu rokodelskih znanj in Grajski tržnici starin v PMB. 
 

2. Črno-belo bogastvo s Krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost, 

akronim: Črno-belo bogastvo 

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in traja 
od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Projekt povezuje različne partnerje z izhodiščno zgodbo – dediščino in 
sodobnostjo povezano z edino avtohtono pasmo – krškopoljskim prašičem. Kot vodilni partner 
nastopa Občina Krško, partnerji so še Kmečka zadruga Sevnica, Kmetijsko gozdarski zavod Novo 
mesto, Društvo rejcev krškopoljskega prašiča, Gostilna Kunst in Posavski muzej Brežice. Namen 
operacije je podpreti nosilce dejavnosti (ponudnike krškopoljskega prašiča), da izboljšajo svoj 
ekonomski položaj in potencial zaposlovanja s partnerskim povezovanjem za razvoj prepoznavne 
blagovne znamke Krškopoljca. Oblikovani bodo novi produkti (samooskrbni, podjetniški, turistični), 
kateri bodo pripomogli k prepoznavnosti podeželja in se širili na nove trge z novimi marketinškimi 
pristopi. Posavski muzej Brežice je koordiniral pripravo projekta ter prevzel del, povezan z dediščino, 
ki je podlaga za predstavitvene in promocijske dejavnosti.  
V letu 2019 je muzej s parterji sodeloval pri predstavitvah, predavanjih in pripravljalnih dejanjih za 
projekt. 
 

3. Riba na naravovarstvenem območju, akronim: Ribe in narava 
Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in traja od 1. 1. 
2020 do 30. 10. 2021. Projekt združuje partnerje (Občina Sevnica, vodilni partner, Posavski muzej 
Brežice, Ribogojec podjetje Akval d.o.o. in Turistična zveza Občine Sevnica) z namenom povečati 
zanimanje za oskrbo z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi 
prehrani pri prebivalcih območja LAS ter jim ponuditi ribo tudi na dodatnih naravovarstvenih 
območjih, kot je na primer Lisca. Posavski muzej Brežice kot osrednja kulturna – muzejska ustanova, 
ki se ukvarja s proučevanjem, varovanjem, predstavljanjem in interpretacijo dediščine v Posavju, bo v 
projektu sodelovala s strokovnim delom – raziskovanjem, proučevanjem virov, literature, terenskim 
delom za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje raznovrstnih produktov ter z izvedbo delavnic. 
Kot pomemben rezultat in trajnostna promocija je tudi razstava s publikacijo (katalog), ki bo 
postavljena v Posavskem muzeju Brežice, del pa tudi na terenu oziroma pri partnerjih. 
V letu 2019 so potekale priprave na prijavo in izvedbo projekta, ki se prične z letom 2020 (sestanki 
projektnih partnerjev, priprava strokovnih izhodišč in programov …). 
 
Muzej aktivno sodeluje pri nadaljnjem razvoju projektov ter njihovi nadgradnji. V letu 2019 je 
direktorica nadaljevala delo kot članica UO LAS z novim mandatom od oktobra. 
 
Tako kot v preteklih letih se je muzej tudi letos s partnerji prijavil na več razpisov v različnih 
partnerstvih ter aktivno sodeloval pri pripravi več projektnih predlogov na različnih področjih. 
 

II. / 4. Predmeti Posavskega muzeja Brežice na razstavah v drugih ustanovah  
 
Na 15 razstavah v drugih ustanovah je bilo posojenih 249 predmetov. 
Za razstavo Brestaniške miniature: Fotograf Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem, 
ki je v Gradu Rajhenburg na ogled od 13. 12. 2016 je posojenih 85 predmetov Posavskega muzeja 
Brežice, skrbnica predmetov: Stanka Glogovič. 
Za razstavo: Kjer so čebele doma, ki je v Slovenskem etnografskem muzeju na ogled od 7. 6. 2018 do 
16. 6. 2019 sta bila posojena 2 predmeta Posavskega muzeja Brežice. Vrrnjena sta bila 10. oktobra 
2019. Skrbnica predmetov: Stanka Glogovič.  
Za razstavo Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit, ki bila v Pokrajinskem muzeju Koper 
na ogled od 8. 2. 2019 do 8. 4. 2019 je posojenih 26 predmetov, skrbnica predmetov: Jana Puhar. 
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Za razstavo Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit, ki bila v Tolminskem muzeju na 
ogled od 13. 4. 2019 do 1. 6. 2019 je posojenih 21 predmetov, skrbnica predmetov: Jana Puhar. 
Za razstavo Preteklost, ki jo skriva zemlja. Arheološke raziskave na območju osnovne šole v Dobovi, 
ki je v Osnovni šoli Dobova na ogled od 4. 6. 2019 je posojenih 8 predmetov, skrbnica predmetov: 
Jana Puhar.  
Za razstavo: Prvi krški borci, ki je v Mestnem muzeju Krško na ogled od 12. 6. 2015 sta posojena 2 
predmeta, skrbnica predmetov: Maja Marinčič.  
Za razstavo Krške vedute: mestne insignije, ki je v Mestnem muzeju Krško na ogled od 4. 3. 2017 so 
bili posojeni 3 predmeti Posavskega muzeja Brežice, skrbnica predmetov: Maja Marinčič.  
Za razstavo Franjo in Iva Stiplovšek: Razvoj muzealstva v Posavju, ki je v Mestnem muzeju Krško na 
ogled od 28. 5. 2019 je posojenih 5 predmetov, skrbnica predmetov: Maja Marinčič.  
Za razstavo 150-letnica šolstva v Tržišču, ki je v Osnovni šoli Tržišče na ogled od 23. 5. 2019 je 
posojen 1 predmet, skrbnica predmetov: Maja Marinčič. 
Za razstavo Franc Goričan (1869-1951), ob 150-letnici rojstva (avtor razstave: Srečko Maček) ki je v 
Knjižnici Vojnik na ogled od 4. 12. 2019 je posojen 1 predmet, skrbnica predmet: Maja Marinčič. 
Za razstavo En krompir, tri države. Okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945, ki je bila v 
Dolenjskem muzeju Novo mesto na ogled od 29. 10 do 1. 12. 2019 je bilo posojen 1 predmet, 
skrbnica predmet: Maja Marinčič. 
Za razstavo Živeti umetnost / Stoletnica rojstva Alenke Gerlovič (1919 – 2010), ki je bila v Nacionalni 
galeriji RS Makedonije, v Skopju na ogled od 1. 4. 2019 do 15. 4. 2019 je bilo posojenih 28 
predmetov, skrbnica predmetov: Oži Lorber. 
Za razstavo Likovni svet Alenke Gerlovič 1919–2010, ki je bila v Galeriji ZDSLU, Ljubljana na ogled od 
7. 5. – do 31. 5. 2019 sta bila posojena 2 predmeta, skrbnica predmetov: Oži Lorber. 
Za razstavo Franjo in Iva Stiplovšek: razvoj muzealstva v Posavju, ki je v Mestnem muzeju Krško na 
ogled od 28. 5. 2019 je posojenih 35 predmetov, skrbnica predmetov: Oži Lorber. 
Za razstavo Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) / Med Zagrebom in Dalmacijo, ki je bila v 
Moderni galeriji Zagreb, Studio »Josip Račić« na ogled od 20. 8. – do 2. 9. 2019 je bilo posojenih 29 
predmetov, skrbnica predmetov: Oži Lorber. 
 
 

II. / 5. Predmeti Posavskega muzeja Brežice, objavljeni v publikacijah 
 
Leta 2019 je bilo v različnih publikacijah objavljenih skupaj 127 predmetov Posavskega muzeja 
Brežice (v letu 2018: 270). 
Novembra je izšla publikacija s katalogom Štirje elementi: 3 – ZEMLJA z objavljenimi predmeti: 
etnologija 16 predmetov, zgodovina 2, arheologija 37 in umetnostna zgodovina 14 predmetov.  
Poleg tega je bilo v katalogu razstave Živeti umetnost, Stoletnica rojstva Alenke Gerlovič (1919 – 
2010) objavljeno 34 in v katalogu Likovni svijet Alenke Gerlovič (1919–2010) / Između Zagreba i 
Dalmacije 15 umetnostnozgodovinskih predmetov. 
 

II. / 6. Izposojeni predmeti drugih na razstavah Posavskega muzeja Brežice  
 
Za občasne razstave je bilo izposojenih 223 predmetov, za kar smo uredili vso potrebno 
dokumentacijo (2018: 304). 
Za razstavo: »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: proti sedmim 
desetletjem Posavskega muzeja Brežice, ki je bila na ogled od 12. 5. 2018 do 18. 5. 2019 je bil 
izposojen 1 predmet, njegov skrbnik je bil Aleš Vene. 
Za razstavo: Štirje elementi: 1 – VODA, ki je na ogled od 8. 12. 2016 je izposojen 1 predmet, njegova 
skrbnica je Stanka Glogovič. 
Za razstavo: Romula – Odsevi rimskega stekla, ki je bila na ogled od 26. 6. 2017 do 11. 3. 2019 je od 
ZVKDS OE Novo mesto izposojenih 34 predmetov, njihova skrbnica je Jana Puhar.  



 

43 

Za razstavo: Štirje elementi: 2 – OGENJ, odprta od 30. 8. 2018 je od različnih soavtorjev izposojenih 
16 predmetov. 
Za mednarodno arheološko razstavo Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit, ki je bila 
na ogled od 17. 9. 2018 do 31. 1. 2019, je bilo od Muzeja mesta Beograd izposojenih 74 predmetov, 
od Pokrajinskega muzeja Koper 17 predmetov, od Gorenjskega muzeja 65 predmetov in od 
Tolminskega muzeja 9 predmetov, njihova skrbnica je Jana Puhar. 
Za razstavo: Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, ki je na ogled od 26. 6. 2019 je izposojenih skupaj 22 
predmetov, in sicer od Arhiva RS 2 predmeta (vrnjeno 19. 7. 2019), od Narodne galerije Slovenije 1 
predmet, od Galerije Božidar Jakac 2 predmeta, od Slovenskega etnografskega muzeja 1 predmet, od 
Muzeja novejše zgodovine 3 predmeti, od Javnega zavoda Lekarna Krško 2 predmeta, od Mestnega 
muzeja Krško 1 predmet, od Kozjanskega parka 3 predmeti, od družine Škofljanec 1 predmet, od 
družine Filipčič 2 predmeta, zasebna last 1 predmet, od Oskarja Zorana Zeliča 2 predmeta in 1 
predmet iz zasebne lasti, njihova skrbnica: Maja Marinčič.  
 
 

II. / 7. Izdajateljska dejavnost  
 
Izdanih je bilo 170 različnih obvestil (tiskana vabila, e-vabila, plakati, napovedniki, programski listi, 
zastave, transparenti ipd.) ter publikacij (2018: 146). Ponatisnjena je bila informacijska zloženka o 
muzeju s tlorisi v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku in zloženka združenja Gradovi Posavja. 
Ob stoletnici rojstva Alenke Gerlovič sta bila ob gostovanju v Severni Makedoniji in na Hrvaškem 
izdana dva kataloga. Publikacija je bila izdana tudi ob razstavi Štirje elementi: 3 – ZEMLJA. Ob 
praznovanju 70-letnice Posavskega muzeja Brežice je bil izdan tudi muzejski časopis na 8 straneh, ki 
je izšel samostojno in kot priloga Posavskega obzornika.  
Glede na prejšnje leto se je število izdanega promocijskega gradiva povečalo, skupna naklada pa 
zmanjšala. Povečanje je zaradi večjega števila v muzeju pripravljenih gradiv (e-vabila in letaki), 
zmanjšanje naklade pa je zaradi zmanjšanja naslovov po uvedbi Uredbe o varstvu podatkov (GDPR) 
maja 2018.  
 
Tabela 20: Vabila – tiskana in elektronska, letaki, plakati, drugo promocijsko gradivo 2019 skupaj 

Št.  Vrsta publikacije Število 
Skupna 
naklada 

1. Brošura 1 3.000 

2. Elektronsko vabilo 67 28.000 

3. Letak 15 6.300 

4. Plakat 55 582 

5. Programski list 6 1.020 

6. Razstavni, promocijski pano 5 6 

7. Transparent 2 2 

8. Vabilo 8 4.400 

9. Zastava 2 2 

10. Zloženka 3 4.000 

11. Katalog 2 1.400 

12. Publikacija 1 500 

12. Informacijski list 1 100 

13. Časopis 1 10.000 

 Skupaj 170 59.312 
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II. / 8. Pedagoški in andragoški programi ter programi za ranljive skupine 
 
Pedagoški in andragoški programi vključujejo učne ure, delavnice in prilagojena vodstva za 
predšolske otroke in osnovnošolce ter dijake in študente ter posebne programe na področju 
andragogike. Poleg rednih programov za organizirane skupine so upoštevani še posebni programi in 
programi izvedeni izven muzeja namenjeni predvsem mlajši populaciji. 
 
II. / 8. 1. Pedagoški programi 
V letu 2019 so bili načrtovani in izvedeni številni pedagoški programi (učne ure, delavnice in 
prilagojena vodstva) za predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske skupine. Programi so 
predstavljenih v spodnjih tabelah in grafih, pri čemer se upošteva, da je bilo za več posameznih 
skupin izvedenih več programov pri enem obisku, zato pri teh primerih seštevanje obiskovalcev ni 
mogoče. Število skupin in število obiskovalcev ter število pedagoških programov je predstavljeno 
posebej. 
Skupaj je bilo izvedenih 119 različnih programov za 87 skupin in za 2565 udeležencev. Od tega 88 
pedagoških programov za vrtce in osnovne šole ter 31 za srednje šole in študente.  
Število skupin se je glede na prejšnje leto zmanjšalo za 28,5 %, število udeležencev pa za 20,2 %.  
Zmanjšanje je rezultat več dejavnikov, zagotovo pa tudi dolge odsotnosti koordinatorke in 
organizatorke kulturnih programov, ki aktivno sodeluje tudi na tem področju. Prav tako je treba 
stabilizirati kadrovsko zasedbo, saj zaradi kadrovskih okoliščin (odhajanje in prihajanje kustosinje 
pedagoginje, zaposlene za nedoločen čas in posledično menjavanje nadomestnih sodelavcev) 
področje ni kakovostno urejeno, ker se menjajo kontaktne osebe, kar se pozna tudi na rezultatih.  
Izvedeni so bili že ustaljeni programi z dopolnjevanjem glede na potrebe in možnosti. Novih je 5 
programov, vsi se navezujejo na stalne razstave. Glede na starostno skupino se je povečal obisk 
srednješolskih in študijskih skupin. 
Glede na vrsto programov je še vedno največ vodenih ogledov, dobro so obiskane tudi delavnice, kjer 
izstopajo delavnice Ko iz črepinj spet nastane posoda, Izdelovanje nakita iz tolčene medeninaste 
pločevine, Ptički se ženijo in Izdelovanje medaljonov z motivi iz Viteške dvorane, med učnimi urami 
pa Posavje skozi zgodovinska obdobja za 5. razrede, Grad na »brežcu« in Kako so živeli pradedki in 
prababice. 
 
Tabela 21: Število skupin in število udeležencev  

 Število skupin Število programov Število udeležencev* 

Mesec 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Januar 7 1 5 8 3 5 114 9 88 

Februar 8 6 7 11 6 8 212 128 163 

Marec 23 16 12 25 17 14 597 364 324 

April 12 18 16 17 20 17 269 453 444 

Maj 14 10 14 24 12 18 398 255 512 

Junij 22 39 11 34 57 21 737 892 281 

Julij 0 1 1 0 1 1 0 5 29 

Avgust 0 0 1 0 0 1 0 0 134 

September 8 13 4 13 12 6 235 542 185 

Oktober 3 14 9 5 17 14 61 461 270 

November 10 4 6 14 6 6 181 98 108 

December 1 1 1 1 1 1 24 19 27 

SKUPAJ 108 123 87 152 153 119 2828 3226 2565 
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Grafikon 3: Gibanje števila udeležencev šolskih skupin po mesecih  

 
 

II. / 8. 2. Drugi pedagoški programi: Programi za otroke in mladostnike, kot del drugih projektov ali 
prireditev  
 
Poleg načrtovanih, rednih pedagoških programov (v času rednega pouka). je muzej izvajal tudi 
programe za otroke in mladostnike, ki so bili izvedeni kot lastna prireditev, dogodek ali pa v sklopu 
programov za popularizacijo v muzeju in na drugih lokacijah.  
Tovrstna promocija se je izkazala kot uspešen način predstavitve muzeja in aktivnosti. Pri množičnih 
prireditvah (Kulturni bazar, Pikin festival …) je bilo število udeležencev odvisno tudi od splošnega 
obiska, po večini ga je tudi težko oceniti. S predhodnim letom je tako težko narediti primerjavo, prav 
tako je težko načrtovati vnaprej, saj se aktivno vključujemo v ponujene priložnosti in se odzivamo na 
različne pobude. 
 

Tabela 22: Programi za otroke in mladostnike v sklopu Dodatnih programov za popularizacijo  

Št. Program (naslov, datum, izvajalec) Število 

udeležencev 

    1 
Dan brez avtomobila - delavnica Plovila na reki Savi skozi čas, 19. 9. 2019, 

B. Kolar, N. Slemenšek 
236  

  Skupaj 236  

  

Tabela 23: Programi za otroke in mladostnike, kot del drugih projektov ali prireditev v muzeju 

Št. Pedagoški program (naslov, datum, izvajalec) Načrto
vano 

Realizirano Število 
udeležencev 

1 Iskanje muzejskega zaklada, 2. 3. 2019, A. Matijevc 1 1 10 

2 
Ko iz črepinj spet nastane posoda, ob prireditvi Cegu 
pod lonec, fižolček v naročje, 17. 5. 2019, N. 
Slemenšek, M. Marinčič 

1 1 15 
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3 
Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje, OŠ Brežice v 
okviru predmeta likovno snovanje, 16. 9. 2019, A. 
Vene, N. Slemenšek 

1 1 16 

4 
Ogled muzeja in delavnice Ko iz črepinj spet nastane 
posoda, Dotik umetnika ob DEKD: OŠ Dobova, 1. 
triada, 2. 10. 2019, B. Kolar, A. Medved, N. Slemenšek 

1 1 97 

5 
Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje, OŠ Brežice v 
okviru predmeta likovno snovanje, 7. 10. 2019, A. 
Vene, N. Slemenšek 

1 1 16 

6 
Ustvarjalna delavnica Zemlja in les, 12. 10. 2019, B. 
Kolar, M. Berkovič 

1 1 4 

7 
Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje, učenci OŠ 
Brežice v okviru predmeta likovno snovanje, 21. 10. 
2019, A. Vene, A. Medved 

1 1 15 

8 
Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje, OŠ Brežice v 
okviru predmeta likovno snovanje, 4. 11. 2019, A. 
Vene, N. Slemenšek 

1 1 16 

9 
Zgodovina in kulturna dediščina, Fakulteta za turizem, 
11. 11. 2019, B. Kolar, J. Puhar 

1 1 25 

10 
Predstavitev kulturne dediščine v muzeju za Gimnazijo 
Brežice z dijaki iz Turčije, Portugalske in Estonije preko 
projekta Erasmus, 9. 12. 2019, B. Kolar 

1 1 31 

11 
Zgodovina in kulturna dediščina, Fakulteta za turizem, 
12. 12. 2019, Alenka Černelič Krošelj, S. Glogovič, M. 
Marinčič 

1 1 14 

12 
Zgodovina in kulturna dediščina, Fakulteta za turizem, 
13. 12. 2019, S. Glogovič, A. Medved 

1 1 15 

13 
Sladka ustvarjalnica z dobrim možem, 15. 12. 2019, A. 
Medved 

1 1 35 

 Skupaj 13 13 309 

 
Tabela 24: Programi za otroke in mladostnike, kot del drugih projektov ali prireditev na drugih 
lokacijah  

Št. Pedagoški program (naslov, datum, lokacija, 
izvajalec) 

Načrto
vano 

Realizirano Število 
udeležencev 

1.  
Delavnica Dotik umetnika, 13. 5 .2019, OŠ Globoko za 
otroke v podaljšanem bivanju, B. Kolar 

0 1 21 

2.  
Delavnica Dotik umetnika, 16. 5. 2019, OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece za otroke v podaljšanem bivanju, B. 
Kolar 

0 1 22 

3.  
Delavnica izdelovanja lesenih savskih čolničkov ob 
Dnevu splavarjenja 2019 - projekt "Oživimo savske 
zgodbe", 21. 6. 2019, Radeče, A. Medved, S. Glogovič 

1 1 50 

4.  
Delavnica izdelovanja lesenih savskih čolničkov ob 
Dnevu splavarjenja 2019 - projekt "Oživimo savske 
zgodbe",  22. 6. 2019, Radeče, A. Medved, S. Glogovič 

1 1 50 

5.  
Delavnica izdelovanja lesenih savskih čolničkov ob 
Dnevu splavarjenja 2019 - projekt "Oživimo savske 
zgodbe", 23. 6. 2019, Radeče, A. Medved, S. Glogovič 

1 1 50 
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6.  
Delavnica Predice in tkalke v prazgodovini ob razstavi 
Preteklost, ki jo skriva zemlja, 2. 10. 2019, OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova, J. Puhar 

1 1 200 

7.  

Delavnica Življenje brez ljubezni je kot drevo brez 
sadeža za učence 3. razrede OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
3. 10. 2019, Valvasorjeva knjižnica Krško, B. Kolar, A. 
Medved 

1 1 105 

8.  
Vzgojiteljada 2019: Izdelovanje tradicionalnih plovil na 
Savi in njenih pritokih, 24. 10. 2019, ETRŠ Brežice, B. 
Kolar, A. Medved 

0 1 23 

9.  
Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje, 26. 11. 
2019, OŠ Frana Metelka Škocjan v okviru predmeta 
likovno snovanje, A. Vene 

1 1 15 

10.  
Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje, 9. 12. 2019, 
OŠ Frana Metelka Škocjan v okviru predmeta likovno 
snovanje, A. Vene 

1 1 15 

 Skupaj 7 10 551 

 
II. / 8. 3. Programi in projekti za ranljive skupine  
 
V letu 2019 so bili izvedeni 3 programi, namenjeni ranljivim skupinam, ki se jih je udeležilo 158 oseb. 
Kot že leta poprej je muzej nadaljeval sodelovanje z Društvom gluhih in naglušnih Posavja. Odličen in 
odmeven sodelovalni projekt je bil Mavrični vrtiljak s prireditvijo in razstavo. Glede na prejšnje leto je 
bilo izvedenih za 50 % manj programov, skupno število obiskovalcev je bilo kljub temu za 36,21 % 
višje.  
 
Tabela 25: Programi in projekti za ranljive skupine  

Št. Naslov programa (naslov, datum, lokacija, izvajalec) Načrto
vano 

Realizirano Število 
udeležencev 

1 
Vodstvo po muzeju za starejše občane občine 
Brežice ob Dnevu za spremembe, 5. 4. 2019, Alenka 
Černelič Krošelj, Boštjan Kolar 

0 1 
13  

2 
Mavrični vrtiljak z Osnovno šolo dr. Mihajla 
Rostoharja Krško, 25. 4. 2019 

1 1 
130 

3 
Javno vodstvo ob večzvrstni razstavi Štirje elementi: 
3 - ZEMLJA ob Dnevu gluhih in naglušnih, 18. 9. 
2019, Boštjan Kolar 

1 1 
15 

 Skupaj 2 3 158 

 
II. / 8. 4. Andragoški programi 
 
V skladu z načrtom so bili v letu 2019 izvedeni vsi načrtovani in 3 dodatni andragoški programi. 35 
različnih andragoških programov (javnih vodstev, delavnic, predavanj, strokovnih ekskurzij) se je 
udeležilo 959 udeležencev. Glede na prejšnje leto se je število andragoških programov povečalo za 
29,25 %, medtem ko se je število udeležencev andragoških programov povečalo za 20,70 %. 26 
andragoških programov je bilo izvedenih v muzeju in 9 na terenu. 
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Tabela 26: Programi in projekti za odrasle Posavskega muzeja Brežice v muzeju  

Št. Andragoški program (naslov, datum, lokacija, 
izvajalec) 

Načrto
vano 

Realizirano Število 
udeležencev 

1.  Predavanje ddr. Verene Perko: Kulturna dediščina, 
naš najdragocenejši nakit: Vse kar smo, znamo in 
veljamo, 21. 1. 2019, Poročna dvorana, ddr. Verena 
Perko, Jana Puhar 

1 1 16 

2.  Javno vodstvo na slovenski kulturni praznik: Vidno in 
nevidno, 8. 2. 2019, grad, Alenka Černelič Krošelj, Aleš 
Vene 

1 1 95 

3.  Javno vodstvo po ženskih zgodbah, 8. 3. 2019, več 
prostorov po muzeju, Alenka Černelič Krošelj 

1 1 15 

4.  

Javno vodstvo po občasni arheološki razstavi 
Arheološka podoba v plakatih Matjaža Vipotnika z 
avtorjema razstave profesorjem Mitjo Guštinom in 
kustosinjo Jano Puhar, 11. 4. 2019, Galerija, ddr. 
Mitja Guštin, Jana Puhar 

1 1 

9 

5.  
Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje - 1. 
delavnica, 7. 5. 2019, Pšeničnik, Aleš Vene, Nives 
Slemenšek, Anja Medved 

1 1 
4 

6.  

Koncert dua Ana Vipotnik in Igor Leonardi ter javno 
vodstvo po razstavi z avtorjema razstave Mitjem 
Guštinom in kustosinjo Jano Puhar, 9. 5. 2019, 
Galerija, ddr. Mitja Guštin, Jana Puhar 

1 1 

10 

7.  
Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje - 2. 
delavnica, 14. 5. 2019, Pšeničnik, Aleš Vene, Nives 
Slemenšek, Anja Medved, Natalija Zajc 

1 1 
5 

8.  
Posavski obrazi: Akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc, 
16. 5. 2019, Mali avditorij, Alenka Černelič Krošelj 

1 1 
69 

9.  
Mednarodni muzejski dan: Javno vodstvo, 18. 5. 
2019, več prostorov po muzeju, Oži Lorber 

1 1 
53 

10.  
Mednarodni muzejski dan: Javno vodstvo, 18. 5. 
2019, več prostorov po muzeju, Stanka Glogovič in 
Maja Marinčič 

1 1 
14 

11.  
Mednarodni muzejski dan: Javno vodstvo, 18. 5. 
2019, več prostorov po muzeju, Jana Puhar 

1 1 
28 

12.  
Predstavitev knjige Veliki ljudje slovenskega 
čebelarstva, 23. 5. 2019, Mali avditorij, Stanka 
Glogovič 

1 1 
7 

13.  
Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje - 3. 
delavnica, 28. 5. 2019, Pšeničnik, Aleš Vene, Nives 
Slemenšek, Anja Medved, Natalija Zajc 

1 1 
4 

14.  
Znanje in veščine iz depoja 3: Rezbarjenje - 4. 
delavnica, 4. 6. 2019, Pšeničnik, Aleš Vene, Nives 
Slemenšek, Anja Medved, Natalija Zajc 

1 1 
4 

15.  
Predstavitev knjige Ivana Bogovčiča: Vas s tremi 
imeni, 13. 6. 2019, Mali avditorij, Alenka Černelič 
Krošelj 

0 1 
37 
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16.  
Javno vodstvo s kustosi muzeja, 26. 6. 2019, več 
prostorov po muzeju, Stanka Glogovič, Oži Lorber, 
Maja Marinčič, Jana Puhar 

1 1 
25 

17.  
Javno vodstvo po Spominski razstavi Alenke Gerlovič, 
5. 10. 2019, stalne muzejske zbirke, Oži Lorber 

1 1 
5 

18.  

Jesenka druženja s Posavkami in Posavci ter gosti ob 
razstavi Štirje elementi: 3 - Zemlja: Izbor iz filmov 
festivala dnevi etnografskega filma: Still (Still / 
Mirno), 10. 10. 2019, Mali avditorij, Miha Peče 

1 1 

20 

19.  
Javno vodstvo po razstavi Melanholija (Gledališki 
objekt) z avtorjem razstave, 13. 10. 2019, dvorana ob 
dvorišču, Matej Filipčič 

1 1 
17 

20.  

Jesenka druženja s Posavkami in Posavci ter gosti ob 
razstavi Štirje elementi: Predavanje Upodobitev 
rastlin v Viteški dvorani, 17. 10. 2019, Mali avditorij, 
dr. Jože Bavcon, Blanka Ravnjak 

1 1 

20 

21.  

Jesenka druženja s Posavkami in Posavci ter gosti ob 
razstavi Štirje elementi: 3 - Zemlja: predavanje 
Arhitektura=gledališče=dogodki, 14. 11. 2019, Mali 
avditorij, Matej Filipčič 

1 1 

40 

22.  

Jesenka druženja s Posavkami in Posavci ter gosti ob 
razstavi Štirje elementi: 3 - Zemlja: predavanje Ignac 
Marija I. Attems: Predniki, življenje in potomci, 21. 
11. 2019, Mali avditorij, Boris Hajdinjak 

1 1 

57 

23.  

Jesenka druženja s Posavkami in Posavci ter gosti ob 
razstavi Štirje elementi: 3 - Zemlja: predavanje 
Muzeji kot kulturna središča- prihodnost tradicije: v 
Posavju, v Sloveniji in na svetu, 28. 11. 2019, Mali 
avditorij, Alenka Černelič Krošelj, dr. Aleksandra 
Berberih Slana 

1 1 

45 

24.  
Javno vodstvo po razstavi Nevenka in sošolci, 3. 12. 
2019, Galerija, Nevenka Ruškovič, Alenka Černelič 
Krošelj 

1 1 
15 

25.  
Javno vodstvo po večzvrstni razstavi Štirje elementi: 
3 – ZEMLJA, 3. 12. 2019, več lokacij na gradu, Oži 
Lorber, Jana Puhar, Alenka Černelič Krošelj 

1 1 
20 

26.  
Javno vodstvo po razstavi Nevenka in sošolci, 15. 12. 
2019, Galerija, Nevenka Ruškovič, Alenka Černelič 

1 1 
30 

 Skupaj 25 26 664 

 
 

Tabela 27: Programi in projekti za odrasle Posavskega muzeja Brežice na drugih lokacijah 

Št. Andragoški program (naslov, datum, lokacija, 
izvajalec) 

Načrto
vano 

Realizirano Število 
udeležencev 

1.  Predavanje Rezbarjenje v restavratorstvu, 11. 3. 
2019, Akademija z likovno umetnost in oblikovanje 
Ljubljana, Aleš Vene 

1 1 10 

2.  Predavanje Rezbarjenje v restavratorstvu, 12. 3. 
2019, Akademija z likovno umetnost in oblikovanje 
Ljubljana, Aleš Vene 

1 1 10 
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Obrazložitev 
Poleg številnih javnih vodstev po občasnih razstavah in ob posebnih dnevih (slovenski kulturni 
praznik, Mednarodni muzejski dan, Ta veseli dan kulture) je muzej nadaljeval s programom – sklopom 
delavnic Znanje in veščine iz depoja, tokrat s temo rezbarjenja in lesa. Na štirih praktičnih delavnicah 
so se udeleženci seznanili z veščinami in znanji konservatorjev in restavratorjev Posavskega muzeja 
Brežice. Pomemben del andragoškega programa v letu 2019 je bil spremljevalni program razstave 
Štirje elementi: 3 – ZEMLJA; cikel predavanj Jesenska druženja s Posavkami in Posavci in gosti. 
V nadaljevanju sodelovanja z različnimi ustanovami po Posavju in v Sloveniji je muzej izvedel tri 
predavanja na terenu in dve strokovni ekskurziji ob trenutnima razstavama Štirje elementi: 2 – 
OGENJ in 3 – ZEMLJA (Posavska pot ognja in zemlje) ter ob obeležitvi 100-letnici rojstva Alenke 
Gerlovič 4-dnevna ekskurzija »Po poti Alenke Gerlovič« v Severno Makedonijo.  
Akademski restavrator Aleš Vene je že četrto leto nadaljeval s predavanji na Akademiji z likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Študentom je predstavil in prikazal rezbarjenje za potrebe 
restavriranja.  
 
 

II. / 9. Obiskovalci muzeja 
 
Obiskovalci so pomemben del delovanja muzeja in opravljanja poslanstva ter pokazatelj aktivnosti in 
opravljenega dela  ter sodelovanja s posavskimi društvi, organizacijami, inštitucijami, zavodi, ki 
delujejo v javnem interesu. 
Število obiskovalcev je v tabelah prikazano po različnih kategorijah: 

- Skupno število obiskovalcev Posavskega muzeja Brežice po skupinah. 

- Število obiskovalcev muzeja in razmerje med tujci in državljani RS. 

- Brezplačni vstopi. 

- Organizirane skupine z vodenjem po muzeju. 

3.  Predavanje Rezbarjenje v restavratorstvu, 14. 3. 
2019, Akademija z likovno umetnost in oblikovanje 
Ljubljana, Aleš Vene 

1 1 10 

4.  Strokovno predavanje kustosinje arheologinje Jane 
Puhar Ajdovske zgodbe v ajdovski jami: Snovna in 
nesnovna zapuščina Ajdov v Posavju v okviru 
Evropskih dnevov arheološke dediščine, 14. 6. 2019, 
Jasa pred Ajdovsko jamo, Jana Puhar 

1 1 30 

5.  Strokovna ekskurzija v Republiko Severno 
Makedonijo »Po poti Alenke Gerlovič«, 22.–26. 7. 
2019 

1 1 33 

6.  Predavanje Vsak dar ima svoj čar? Kultura 
obdarovanja na slovenskem, 25. 9. 2019, Grad 
Sevnica, Stella Cavalleri in Annemarie Culetto 

1 1 10 

7.  Strokovna ekskurzija Posavska pot ognja in zemlje, 
28. 9. 2019, Posavje, Alenka Černelič Krošelj, Boštjan 
Kolar 

1 1 15 

8.  Predavanje Protestantizem in Posavje, 15. 10. 2019, 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, A. 
Černelič Krošelj 

0 1 150 

9.  Predavanje Gradovi Posavja na Fakulteti za turistične 
študije Turistica, 13. 11. 2019, Portorož, Alenka 
Černelič Krošelj 

0 1 27 

 Skupaj 7 9 295 
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- Število obiskovalcev na prireditvah in drugih programih v organizaciji ali soorganizaciji 
Posavskega muzeja Brežice v matični hiši in izven muzeja. 

- Število obiskovalcev na prireditvah drugih organizatorjev. 

- Število porok in udeležencev. 
 
Tabela 28: Število obiskovalcev muzeja po skupinah 

Leto Šolske 
skupine, št. 
skupin/št. 
obiskovalcev 

Organizirane 
skupine, št. 
skupin/št. 
obiskovalcev  

Posamezniki Obiskovalci 
prireditev in 
programov muzeja, 
število prireditev/ 
število 
obiskovalcev 

Obiskovalci 
prireditev in 
programov drugih 
organizatorjev, 
število prireditev/ 
število obiskovalcev 

Poroke, 
število / št. 
udeležencev 

Skupaj  

2016 103/2918 129/3352 10505 137/8012 63/9315 40/1885 35952 

2017 108/2828 85/2559 9345 168/8374 53/6764 38/1693 31563 

2018 123/3226 115/3440 8088 173/9724 53/7901 31/1180 33559 

2019 87/2565 100/2889 8106 165/9149 61/8066 26/656 31431 

 
Tabela 29: Število obiskovalcev prireditev in programov muzeja glede na vrsto dogodkov in lokacijo 

Vrsta dogodkov Obiskovalci prireditev in programov muzeja, 
število prireditev/ število obiskovalcev 

Skupaj 

V muzeju Izven muzeja  

Andragoški program 26/664 9/295 34/809 

Programi za ranljive 
skupine 

3/158 / 3/158 

Pedagoški programi 23/660 10/551 32/1211 

Slovesnosti, prireditve, 
odprtja razstav 

35/3048 8/490 43/3538 

Koncerti 16/2615 / 16/2615 

Programi za 
popularizacijo 

28/526 9/142 37/668 

Skupaj 131/7671 36/1478 166/9149 

 
Obrazložitev  
Skupno število obiskovalcev muzeja, prireditev in programov Posavskega muzeja Brežice in zunanjih 
organizatorjev je bilo v letu 2019 31431, kar je za 6,34 % manj kot prejšnje leto.  
165 prireditev in programov (za 4,62 % manj kot lani) v lastni ali soorganizaciji je obiskalo 9149 
obiskovalcev, kar je za 5,91 % manj kot lani. Od tega je bilo 131 prireditev oz. programov s 7671 
obiskovalci v matični hiši in 36 prireditev oz. programov s 1478 obiskovalci izven na terenu.  
Od 165 prireditev in programov v organizaciji muzeja je bilo na lokaciji muzeja: 35 prireditev, 
slovesnosti, odprtij razstav in dogodkov, 16 koncertov, 26 andragoških programov, 23 pedagoških 
programov in delavnic, 3 programi za ranljive skupine in 28 prireditev oz. programov za 
popularizacijo. Izven matične hiše pa je bilo izvedenih 8 odprtij razstav, 9 andragoških programov, 10 
pedagoških programov in 9 programov za popularizacijo. 
Število dogodkov in prireditev zunanjih organizatorjev se je povečalo za 15 %, število obiskovalcev pa 
za 2,10 %. Število porok se je zmanjšalo za 16,13, %, število udeležencev porok pa za 44,41 %. 
Število obiskovalcev muzeja se je glede na prejšnje leto zmanjšalo za 8,10 %. Število udeležencev 
vodenih ogledov se je zmanjšalo za 16,02 %, število udeležencev šolskih skupin pa za 22,16 %, število 
posameznih obiskovalcev pa se je rahlo povečalo (za 0,89 %). Od 8106 individualnih obiskovalcev si je 
samo občasne razstave v Galeriji ogledalo 278 obiskovalcev, razstavo ob grajskem dvorišču pa 248 
obiskovalcev. 
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Grafikon 4: Gibanje skupnega števila obiskovalcev po skupinah  

 
 

Grafikon 5: Primerjava gibanja števila obiskovalcev  
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Grafikon 6: Gibanje števila obiskovalcev v letu 2019 

 
 
Obisk Posavskega muzeja Brežice ima izrazita viška v avgustu in juniju, saj sta tako obisk muzeja kakor 
prireditev v lastni in zunanji organizaciji v teh mesecih najvišja. Najnižji obisk beleži muzej v zimskem 
času, z izjemo decembra, ko je večje število prireditev. 
 
Tabela 30: Število izdanih vstopnic in prihodki od vstopnin, po kategorijah 

Število izdanih vstopnic 
muzeja 

2018 
(število) 

2019 
(število) 

2018 ( €) 2019   (€) 

1. Odrasli  5.101 4.778 13.672,58 14.443,54 

2. Otroci  1.024 1.085 2.132,64 2.315,40 

3. Brezplačni vstopi 1.212 1.579 / / 

4. Slovenci 8.032 7.430 NP NP 

5. Tujci 4.588 5.604 NP NP 

6. gibalno in senzorno 
ovirani (muzej in 
programi) 

71 200 / / 

7. pedagoški programi 
(muzej in programi) 

2.916 2.274 5.658,60 5.353,50 

8. andragoški 
programi  
(znanje in veščine, 
ekskurzije) 

120 135 1.033,50 5.045,00 

9. (drugi) posebni 
program 

1.140 628 10.686,80 4.015,00 

10. Družine 845 1.027 5.675,25 7.101,50 

11. šolske skupine* 3.226 2.511 3.757,00 2.937,00 

12. 3. življenjsko 
obdobje* 

2.808 1.935 5.879,58 4.222,54 

Skupaj 
(1+2+3+7+8+9+10) 

12.201 11.506 38.859,37 38.273,94 

*število udeležencev zajeto pri kategorija otroci / odrasli 
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Obrazložitev 
Število izdanih vstopnic se je v letu 2019 zmanjšalo za 5,70 %, prihodki od prodaje vstopnic pa za 1,90 
%. Najbolj se je zmanjšala prodaja vstopnic posebnega programa (za 62,43 %), predvsem zaradi 
uspešnega in obsežnega koncertnega obrazstavnega programa Nuša Derenda, Čez 20 let v letu 2018. 
Rahel upad prihodka od izdanih vstopnic je opazen tudi pri pedagoških programih (v muzeju in 
programov) – za 5,39 %.  
Pri andragoškem programu se je na račun strokovne ekskurzije v Makedonijo glede na prejšnjo leto 
prodaja vstopnic povečala za 373,49 %. Prihodki od prodaje vstopnic za muzej (družinske vstopnice, 
vstopnice za odrasle, otroke) so se povečali; družine (za 25,13 %), otroke (za 8,57 %) in odrasle (za 
5,64 %). 
Glede na narodno pripadnost se je za 22,15 % povečal obisk tujih obiskovalcev, medtem ko se je 
obisk slovenskih obiskovalcev zmanjšal za 7,50 %. Največji delež obiskovalcev prihaja iz Italije (28,54 
%), Hrvaške (12,15 %), Nizozemske (9,66 %), Nemčije (9,17 %) in Francije (4,87 %). Obiskovalci so 
prihajali še iz Severne Makedonije, Srbije, Velike Britanije, Poljske, Češke, Bosne in Hercegovine, 
Kanade, Španije, Združenih držav Amerike, Belgije, Avstrije, Švedske, Nizozemske, Avstrije, Bolgarije, 
Danske, Izraela, Madžarske, Finske in Portugalske. 
 
Brezplačni vstopi  
V letu 2019 je bilo 1579 brezplačnih vstopov (2018: 1212). Od tega jih je 38 % obiskalo muzej na 
dneve, ko je vstop prost (Slovenski kulturni praznik, Dan žena za ženske, Mednarodni dan družin za 
družine, Mednarodni muzejski dan, Poletna muzejska noč, dan muzeja, dan družin, Ta Vseli dan 
kulture). 8,23 % predstavljajo predšolski otroci, 16,72 % je bilo vodnikov, spremljevalcev in učiteljev 
ob vodenih ogledih, pedagoških programih in 12,67 % je bilo invalidov. V primerjavi s prejšnjim letom 
je bilo brezplačnih vstopov za 30,28 % več, predvsem zaradi povečanja obiska na dnevih odprtih vrat.  

 
Tabela 31: Število brezplačnih vstopov po kategorijah  

Kategorija obiskovalcev 2017 2018 2019 

Predšolski otroci 287 254 130 

Odrasli 236 119 149 

Šoloobvezni 37 101 158  

Turistični vodniki in spremljevalci skupin in 
invalidov ter novinarji (z dokazili) 

291 43 
264 

Člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM-a 
ter drugih stanovskih društev, povezanih z 
muzejsko dejavnostjo 

158 250 
54 

Brezposelni 3 8 9 

Invalidi 228 40 200 

Vstopi ob brezplačnih dnevih*: 573 325 615 

Skupaj 1813 1140 1579 

* Slovenski kulturni praznik, Dan žena za ženske, Mednarodni dan družin za družine, Mednarodni 
muzejski dan, Poletna muzejska noč, dan muzeja, dan družin, Ta veseli dan kulture 
 
 
Organizirane skupine z vodenjem po muzeju 
 
Tabela 32: Obiskovalci vodenih ogledov, po mesecih  

Mesec Št. skupin / št. 
udeležencev 
2017 

Št. skupin / št. 
udeležencev 
2018 

Št. skupin / št. 
udeležencev 
2019 

Januar / 2/47 1/14 
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Februar 2/41 3/120 2/28 

Marec 5/119 3/34 1/22 

April 7/197 10/314 7/224 

Maj 14/378 17/563 19/519 

Junij 14/458 16/497 17/643 

Julij 1/22 2/61 4/57 

Avgust / 3/136 5/102 

September 16/450 19/431 9/301 

Oktober 12/352 18/613 14/452 

November 8/303 17/495 12/323 

December 6/239 5/129 9/204 

SKUPAJ 85/2559 115/3440 100/2889 

 
 
Grafikon 7: Gibanje števila skupin z vodenimi ogledi  

 
 
Grafikon 8: Gibanje števila obiskovalcev muzeja na vodenih ogledov  
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Obrazložitev 
Skupinskih, vodenih ogledov je bilo v letu 2019 100, z 2889 obiskovalci. Velikosti skupin so bile 
različne, od nekaj oseb, do nekajkrat tudi zelo velikih skupine (nad 50), za vodstvo katerih je bilo 
potrebnih več vodnikov. Povprečno je bilo v skupinah 29 obiskovalcev. 
Tako kot leta poprej sta izrazita dva viška števila skupin, ki so si ogledale muzej; v maju in juniju ter od 
septembra do oktobra (okoli 15 skupin vsak mesec) in posledično tudi število obiskovalcev vodenih 
ogledov. Najmanj skupin je bilo januarja, februarja, julija in avgusta. Glede na pretekla leta je bilo 
manj skupin v zimskih mesecih in več v poletnih. 
Za vodstvo organiziranih skupin so večinoma poskrbeli sodelavci službe za komuniciranje in 
izobraževanje, nekajkrat so pa vodstvo prevzeli tudi kustosi in direktorica.  
 
Prireditve in drugi programi v organizaciji muzeja ter število obiskovalcev 
V letu 2019 je bilo v matični hiši izvedenih 51 prireditev v lastni organizaciji ali soorganizaciji s skupno 
5663 obiskovalci. V ta razdelek so vključene prireditve, ki niso del drugih razdelkov (pedagoški in 
andragoški programi ter programi za popularizacijo). Število prireditev se je v letu 2019 glede na 
prejšnje leto povečalo za 13,33 %, število obiskovalcev prireditev pa se je zmanjšalo za 4,49 %. 
Muzej je nadaljeval z organizacijo in soorganizacijo različnih prireditev (koncerti na različnih lokacijah 
po gradu, tržnice, predavanja, predstavitve knjig), ki so privabili raznolike obiskovalce.  
V soorganizaciji je izvedel Strokovna posvet Vsak jezik ima svoj dom in 28. Forum odličnosti in 
mojstrstva. Izvedeno je bilo 16 koncertov, od tega 3 v lastni organizaciji: Koncert godalnega orkestra 
Camerata Medica, Triple Win – Sudar Beat Trio in 6. Gala novoletni koncert glasbe. Ostali so bili 
izvedeni v soorganizaciji: 4 poletni koncerti z Društvom študentov Brežice, 1 z glasbenimi šolami 
Posavja, 1 s KUD Brežice, 1 z MePZ Viva Brežice, 1 z Veroniko in Krištofom, 1 z Majo in Robijem, 1 z 
Glasbeno šolo Sevnico in 1 z Anjo Žabkar. Z decembrskim koncertom na Ta veseli dan kulture smo 
pričeli tudi sodelovanje z Akademijo za Glasbo Univerze v Ljubljani, s Svečanim božičnim koncertom 
Cynthie Hansell-Bakić pa smo sodelovali tudi z Akademijo za glasbo Univerze v Zagrebu. Posavski 
muzej Brežice je na grajskem dvorišču priredili 2 tržnici oziroma sejma. V poletnih mesecih je bilo s 
podporo Občine Brežice na grajskem dvorišču 5 kino projekcij in v sodelovanjem z brežiškim 
kulturnim društvom Drugi oder 5 gledaliških predstav. 
 
Tabela 33: Primerjava števila lastnih prireditev Posavskega muzeja Brežice  

Leto 2017 2018 2019 

Št. prireditev 33 45 51 

Št. obiskovalcev 4208 5898 5633 

 
Prireditve drugih organizatorjev in število obiskovalcev 
V letu 2019 se je v Posavskem muzeju Brežice odvilo 70 prireditev, z 8481 obiskovalci, ki so jih 
organizirali drugi organizatorji.  
Največ je bilo prireditev, slovesnosti, proslav, koncertov, pogovornih večerov idr. v organizaciji 
različnih društev, inštitucij, zavodov iz posavskega območja: Občina Brežice, Gimnazija Brežice, 
Glasbena šola Brežice, Fakulteta za turizem Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino 
Brežice. Najbolj obiskane so bile: prireditev Dan kruha, vina in salam, v okviru festivala Brežice, moje 
mesto in koncerta Nine Pušlar ter Maje in Robija. 
Poleg prireditev so se prostori oddajali tudi v najem za različne priložnosti: snemanja, predavanja, 
sestanki, praznovanja rojstnih dni, poroke, in poročne slovesnosti.  
 
Tabela 34: Primerjava prireditev drugih organizatorjev  

Leto 2017   2018 2019 

Št. prireditev 49 54 70 

Št. obiskovalcev 6613 7986 8481 
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V letu 2019 je glede na prejšnja leta izrazi porast prireditev drugih organizatorjev, saj jih je bilo v letu 
2019 za 29,63 % več, njihovih obiskovalcev pa za 6,20 % več. 
 
Poroke 
Poročne obrede izvaja Upravna enota Brežice. Poročna dvorana je v gradu uradni prostor za 
poročanje. Za poročni obred v Viteški dvorani ali v drugih prostorih je treba plačati najemnino in 
upravno takso. V letu 2019 je bilo za 16,13 % porok manj, kot v prejšnjem letu, od tega je bila 1 
poroka v Viteški dvorani. Opazen je trend manjših porok, saj je bilo v letu 2019 povprečno 18 
udeležencev na poroko, prejšnja leta pa okoli 40.  
 
Tabela 35: Primerjava števila porok in obiskovalcev  

Leto  2017  2018  2019 

Št. porok 38 31 26 

Št. obiskovalcev ob 
porokah 

1693 1180 565 

Št. porok v Viteški 
dvorani 

3 
4 

1 

Št. porok na terasi 4 0 0 

 
 
Dodatni programi za popularizacijo  
Programi za popularizacijo so se odvijali v in izven lokacije muzeja. Med njih uvrščamo programe, ki 
so namenjeni za promocijo muzeja, vodstva v okviru drugih prireditev, dogodkov ali pa so povezani z 
različnimi akcijami, tiskovne konference, snemanja in predvajanje televizijskih oddaj o muzeju ter 
videospotov. Med obiskovalce muzeja se šteje le snemalna ekipa. Pomemben del so počitniške 
delavnice Grajske dogodivščine, ki so podrobno opisane pri pedagoških programih. Prav tako je bilo 
kar nekaj programov za popularizacijo, ki so v osnovi namenjene družinam in šolski mladini;  
vseslovenski Pikin festival, Kulturni bazar, ArtKamp, Parada učenja. Izven lokacij muzeja so se izvajali 
tudi popularizacijski programi v sodelovanju s partnerji in kot del projektov: Gradovi Posavja, Črno-
belo bogastvo s Krškega polja in Oživimo Savske zgodbe. 
 
Tabela 36: Dodatni programi za popularizacijo v muzeju 

Št. DODATNI PROGRAMI ZA POPULARIZACIJO V MUZEJU 
(naslov, datum) 

Izvajalec / partner Število 
obiskovalcev  

1 
Snemanje videospota Srce le eno, 9. 1. 2019, 
objavljeno: 24. 1. 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=lepzMiRtQZg  

Poskočni muzikanti 8 

2 
Ogled muzeja za obiskovalce pobratene občine 
Dobřany, 19. 1. 2019 

Občina Brežice, 
Posavski muzej 
Brežice 

15 

3 Snemanje videospota, 23. 1. 2019 Katarina Rešek 8 

4 
Ogled muzeja in snemanje prispevka za oddajo 
Kulinarična vandranja z Romanom Končarjem, 24. 1. 
2019 

TV3 6 

5 
Snemanje videospota Še verjamem, 19. 3. 2019, 
objavljeno: 8. 5. 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=lepzMiRtQZg  

Rebeka Dremelj 5 

6 
Fotografiranje poročne obleke iz idrijske čipke v Viteški 
dvorani, 30. 3. 2019 

Tatjana Bolčina 
Kacin 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=lepzMiRtQZg
https://www.youtube.com/watch?v=lepzMiRtQZg
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7 
Ogled muzeja in mestnega jedra za upokojence iz 
Velenja, 24. 4. 2019 

ZPTM Brežice, 
Posavski muzej 
Brežice 

35 

8 
Ogled muzeja za starše nastopajočih otrok na 
Mavričnem vrtiljaku z Osnovno šolo dr. Mihajla 
Rostoharja Krško, 25. 4. 2019 

Posavski muzej 
Brežice, Osnovna 
šola dr. Mihajla 
Rostoharja Krško 

23 

9 
Ogled muzeja za starše otrok iz Osnovne šole 
Podbočje, ob prireditvi Cegu pod lonec; fižolček v 
naročje; gremo v Podbočje, 17. 5. 2019 

Posavski muzej 
Brežice, Osnovna 
šola Podbočje 

30 

10 
Ogled in snemanje muzeja za knjigo Step by step in 
Europe, 19. 5. 2019 

Done Maria, Baicu 
Sorim 

2 

11 Ogled Viteške dvorane za Select Slovenia, 24. 5. 2019 
ZPTM Brežice, 
Posavski muzej 
Brežice 

20 

12 
Ogled muzeja za skupino novinarjev iz Avstrije na turi 
po Gradovih Posavja, 25. 5. 2019 

Gradovi Posavja 4 

13 
Fotografiranje muzeja in gradu za prenovljeno spletno 
stran RRA Posavje 

RRA Posavje 2 

14 
Ogled muzeja za pripravo članka za revijo Dnevnik, 22. 
7. 2019 

ZPTM Brežice, 
Posavski muzej 
Brežice 

3 

15 
Snemanje stalne ponudbe Posavskega muzeja Brežice, 
za ZPTM Brežice, 12. 8. 2019 

ZPTM Brežice, 
Posavski muzej 
Brežice 

2 

16 
Vodstvo po razstavi Štirje elementi: 3 - Zemlja za 
poslušalce predtakta pred koncertom Seviqc Brežice 
(B. Kolar), 16. 8. 2019 

Posavski muzej 
Brežice, ARS 
Ramovš 

23 

17 
Vodstvo po razstavi Štirje elementi: 2 - Ogenj za 
poslušalce predtakta pred koncertom Seviqc Brežice 
(B. Kolar), 22. 8. 2019 

Posavski muzej 
Brežice, ARS 
Ramovš 

15 

18 
Vodstvo po razstavi Štirje elementi: 3 - Zemlja za 
poslušalce predtakta pred koncertom Seviqc Brežice 
(A. Černelič Krošelj), 24. 8. 2019 

Posavski muzej 
Brežice, ARS 
Ramovš 

13 

19 
Ogled za snemanje filma (hrvaška filmska ekipa), 14. 9. 
2019 

Ana Saje 4 

20 
Ekipa belgijske televizije: snemanje gradu in muzeja za 
turistično oddajo, 9. 9. 2019 

Posavski muzej 
Brežice 

5 

21 
Dan brez avtomobila - delavnica Plovila na reki Savi 
skozi čas (B. Kolar, N. Slemenšek), 19. 9. 2019 

Zavod za šport 
Brežice, Posavski 
muzej Brežice 

236 

22 Snemanje modne kolekcije za AFP Dobova, 3. 10. 2019 AFP Dobova 8 

23 
Snemanje in voden ogled za hrvaškega novinarja 
Vjekoslava Madunića (HRT) preko ZPTM-ja, 8. 10. 2019 

ZPTM in HRT 2 

24 
Tiskovna konferenca za 28. Forum odličnosti on 
mojstrstva, 9. 10. 2019 

Občina Brežice, 
Posavski muzej 
Brežice, GZS 
Posavska 
gospodarska 
zbornica, Strateški 
odbor Foumov 

12 
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odličnosti in 
mojstrstva 

25 
Snemanje oddaje Zapleši v ljubezen, 18. 10. 2019, 
objavljeno 24. 10. 2019, Planet TV 

Filmservis d.o.o., 
Planet TV 

12 

26 
Voden ogled muzeja za skupino ICOM SEE z Alenko 
Černelič Krošelj, 19. 10. 2019 

ICOM SEE 24 

27 

Snemanje prispevka za oddajo Alpe-Donava-Jadran, 6. 
11. 2019, objavljeno 21. 12. 2019, 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/alpe-donava-
jadran/174659946  

RTV Slovenija 4 

28 

Snemanje youtube prispevka Potep z Leo z Leo 
Mederal Gams in Nušo Derendo, 27. 11. 2019, 
objavljeno 12. 12. 2019, 
https://www.facebook.com/lea.mederalgams/videos/
726365524530260/?t=7  

Lea Mederal Gams 2 

 SKUPAJ  526 

 

 
Tabela 37: Dodatni programi za popularizacijo izven muzeja  

Št. DODATNI PROGRAMI ZA 
POPULARIZACIJO IZVEN 
MUZEJA (naslov, datum) 

Izvajalec / partner Lokacija  Število 
obiskovalcev * 

1 

Črno-belo bogastvo s Krškega 
polja kot samooskrbna, 
podjetniška in turistična 
priložnost – Tržnica produktov 
krškopoljca, 23. 1. 2019 

Občina Krško, Posavski 
muzej Brežice, Kmečka 
zadruga Sevnica, Društvo 
rejcev krškopoljskih 
prašičev, Kunst 1966 

Krško * 

2 
Promocija muzeja na Sejmu 
Alpe-Adria, 30. 1. 2019 

Slovenska turistična 
organizacija 

Ljubljana * 

3 

Muzejska degustacija in 
predstavitev projekta Znanje in 
veščine iz depoja 2: Snovanje in 
poustvarjanje štukatur, 4. 4. 
2019 

Kulturni bazar Ljubljana 15 

4 
Predstavitev projekta Znanje in 
veščine iz depoja, 4. 4. 2019 

Kulturni bazar Ljubljana 20 

5 
Novinarska konferenca Gradovi 
Posavja, 18. 4. 2019 

Posavski muzej Brežice, 
Galerija Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki, 
KŠTM Sevnica, Kulturni 
dom Krško, enota Grad 
Rajhenburg, Kozjanski 
park, Terme Čatež 

Mokrice 15 

6 

Promocija muzeja, predstavitev 
projekta Znanje in veščine iz 
depoja 3: rezbarjenje in les in 
delavnica rezbarjenja, in 
spoznavanje drevesnih vrst na 
Paradi učenja, 15. 5. 2019 

Ljudska univerza Krško Krško 50 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/alpe-donava-jadran/174659946
https://4d.rtvslo.si/arhiv/alpe-donava-jadran/174659946
https://www.facebook.com/lea.mederalgams/videos/726365524530260/?t=7
https://www.facebook.com/lea.mederalgams/videos/726365524530260/?t=7
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7 

Konferenca in promocijski 
dogodek »Splavarska košta in 
befeli«, Dnevi splavarjenja 2019  
- Oživimo savske zgodbe, 20. 6. 
2019 

KTRC Radeče, Občina 
Radeče, Posavski muzej 
Brežice 

Radeče 21 

8 
Promocija muzeja na Art 
Kampu, Festival Lent, 21. 6. 
2019 

Festival Lent, Posavski 
muzej Brežice 

Maribor 21 

9 

Promocija muzeja na Pikinem 
festivalu Velenje, predstavitev 
projekta Znanje in veščine iz 
depoja: rezbarjenje in les in 
delavnica rezbarjenja, 10. 9. 
2019 

Muzej Velenje Velenje * 

 SKUPAJ   142 

*zaradi množičnega obiska ni mogoče določiti števila udeležencev 

 

 

II. / 10. Muzejska trgovina 
 
Muzejska trgovina in recepcija muzeja se od junija 2018 nahaja v vstopnem prostoru v grad, v 
pritličju, ki je odlično dostopen vsem obiskovalcem (naključnim obiskovalcem, domačinom, 
udeležencem prireditev) in ne zgolj muzejskim obiskovalcem. Ponudba spominkov se stalno 
dopolnjuje s posebnim ozirom na sodelovanje z lokalnimi rokodelci in podjetji. V letu 2019 so tako na 
novo v ponudbi: promocijski izdelki lokalne tiskarne (vrečke, magnetki, razglednice, lončki, obeski, 
svinčniki) z motivi Brežic, gradu Brežice in Viteške dvorane in lokalnih rokodelcev (ročno izdelani 
nahrbtniki, vzglavniki) in »Podboški cegu – loncenosec« z zlatim priznanjem nagrajen spominek na 
natečaju za izvirne gastronomske in kulinarične spominke Turistične zveze Slovenije. 
Ponudba muzejske trgovine pa je bila dopolnjena tudi s spominki, narejenimi v konservatorsko-
restavratorski delavnici muzeja: lesenim nakitom z motivi intarzije (broške, prstani, obeski). Ob 
razstavi Štirje elementi: 3 – ZEMLJA je od novembra v ponudbi muzejske trgovine tudi publikacija 
razstave. 
 
Tabela 38: Primerjava prodaje v muzejski trgovini, vstopnine in najemov  

Skupina izdelkov  2017 (€) 2018 (€) 2019 (€) 

Vstopnice 28.120,25 38.859,37 38.273,94 

Spominki 3.247,07 4.115,90 2.609,27 

Literatura 607,10 1.238,94 1.390,19 

Izdelki na komisijski prodaji 782,00 2.114,78 4.055,50 

Skupaj muzejska trgovina 32.756,42 46.328,99 46.328,90 

Najemi prostorov 2.415,00 2.961,20 5.952,50 

Poroke 2.150,00 2.110,00 1.946,10 

ZUJIK 2.194,07 2.936,29 1.597,34 

Skupaj najemi 6.759,07 8.007,49 9.495,94 

Skupaj 39.515,49 54.336,48 55.824,84 

 
Prodaja v muzejski trgovini je v letu 2019 glede na prejšnje leto ostala nespremenjena. Povečala se je 
prodaja izdelkov na konsignaciji (za 91,77%), kar je rezultat nadaljevanja uspešnega sodelovanja in 
vzpostavitve novih sodelovanj z lokalnimi rokodelci in širitve ponudbe v muzejski trgovini. Za 12,21 % 
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se je povečala prodaja literature, medtem ko se je prodaja vstopnic rahlo zmanjšala (za 1,51 %), 
prodaja lastnih spominkov pa se je zmanjšala kar za 32,50 %, tudi zaradi manjše ponudbe v prvi 
polovici leta 2019.  
Do avgusta se je izvajala promocijska akcija v sodelovanju s podjetjem Spar d.o.o. 2,88 % vseh 
vstopnin v muzej je povezanih s to akcijo.  
Prihodki od najemov in uporabe prostorov so se glede na prejšnje leto povečali za 23,70 %, predvsem 
zaradi povečanja prihodkov od najemov prostorov (za 113,26 %). Zmanjšali pa so se prihodki od 
uporabe prostorov po ZUJIK-u (za 45,60 %) in od porok (za 7,77 %), predvsem zaradi manjšega števila 
porok in porok v Viteški dvorani, kot prejšnja leta.  
 
 

II. / 11. Posredovanje informacij o kulturni dediščini 
 
Muzejsko gradivo in sodelovanje z uporabniki  

 
Tabela 39: Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim uporabnikom 

Št. Kustos Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim 
uporabnikom – število uporabnikov 

1. Maja Marinčič 
28  

(17 posamezno, 11 skupaj z drugimi kustosi) 

2. Oži Lorber 
12  

(7 posamezno, 5 skupaj z drugimi kustosi) 

3. Stanka Glogovič 
14  

(7 posamezno, 7 skupaj z drugimi kustosi) 

4. Jana Puhar 
5  

(1 posamezno, 4 skupaj z drugimi kustosi) 

5. Tomaž Teropšič 6 

6. Aleš Vene 2 (skupaj s kustosi) 

7. Alenka Černelič Krošelj 1 (skupaj s kustosi)  

 
Obrazložitev 
Skozi leto 2019 so strokovni sodelavci PMB posredovali informacije o kulturni dediščini Posavja in 
muzejskem gradivu zainteresiranim posameznikom ali ustanovam. Muzejsko gradivo je bilo 
posredovano zunanjim uporabnikom v 52 primerih. V 15 primerih je bilo posredovano javnim, v 37 
primerih pa zasebnim uporabnikom. Pri večini so bile informacije o določeni temi posredovane v 
sodelovanju kustosov z različnih področij. Največkrat so bile posredovane informacije s področja 
zgodovine in etnologije.  
Povpraševanja po muzejskem gradivu ali informacijami je bilo tako iz območja Posavja, iz posavskih 
občin (Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice), kot tudi iz drugih krajev Slovenije (Ljubljana, 
Celje, Maribor, Dramlje, Novo mesto). Ustanove, ki so povpraševale, so bili razni muzeji, RTV 
Slovenija, OŠ Velika Dolina, ZDSLU Ljubljana, Zgodovinski arhiv Celje, Botanični vrt Univerze v 
Ljubljani, Mladinska knjiga, ZVKD, Muzej bančništva v nastajanju, Osrednja knjižnica Celje, Turistično 
društvo Čatež ob Savi, Likovna družina Dobova, Mestni muzej Krško, Knjižnica Sevnica, MPZ Kapele, 
študenti različnih fakultet … Večinoma je šlo za iskanje podatkov in informacij za pripravo razstav, 
diplomskih del, priprave člankov ali za potrebe drugega raziskovalnega dela. Podrobni podatki so na 
voljo v upravi muzeja. 
 
 
 

 



 

62 

II. / 12. Objave strokovnih sodelavcev, članki, prispevki, besedila ipd. 
 
Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2019 skupno objavili 27 prispevkov (v letu 
2018: 23) v raznih časopisih, brošurah, zbornikih, na kongresih in strokovnih srečanjih, ki so dostopni 
v prilogi Poročila. Na strokovnih srečanjih, kongresih in zborovanjih sta z objavljenimi prispevki 
sodelovala Jana Puhar in Aleš Vene. 
 
SKUPNE PUBLIKACIJE:  
1. Černelič Krošelj, Alenka; Dejak, Vlasta; Filipčič, Matej; Fir, Alja; Fürst Irena; Glogovič, Stanka; 

Hajdinjak, Boris; Kalin, Duška; Kolar, Boštjan; Lijamedia; Lorber, Oži; Preinfalk, Miha; Počkar, 
Ivanka; Puhar, Jana; Račič, Mojca; Rožman, Helena; Škofljanec, Jože, Zelič, Oskar Zoran; Zorenč, 
Lucija: Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, Posavski muzej Brežice, november 2019, 209 str. 

2. Černelič Krošelj, Alenka; Lorber, Oži: ДА СЕ ЖИВЕЕ УМЕТНОСТА / ŽIVETI UMETNOST / LIVING 
THE ART, Стогодишнина од раѓањето на / АЛЕНКА ГЕРЛОВИЧ (1919—2010) / Stoletnica rojstva 
ALENKE GERLOVIČ (1919—2010) / The 100th Anniversary of the Birth of Alenka Gerlovič (1919—
2010), Posavski muzej Brežice, april 2019, 28 str. 

3. Lorber, Oži; Černelič Krošelj, Alenka: Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) / Med Zagrebom 
in Dalmacijo, Moderna galerija Zagreb, Studio Josip Račić, 20. 8.–2. 9. 2019, Posavski muzej 
Brežice, avgust–september 2019, 12 str.  

 
Muzej sodeluje s Knjižnico Brežice pri zagotavljanju vpisa publikacij, člankov, prispevkov, razstav idr. 
sodelavcev muzeja v sistem COBISS za obdobje 2014—2018.  
 

II. / 13. Prispevki na simpozijih, konferencah, posvetih, predavanja, vodenje 
ekskurzij ipd. 
 
Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2019 s prispevki na simpozijih, konferencah, 
posvetih, predstavitvah in predavanjih ter ob različnih priložnostih in v obliki slavnostnih nagovorov 
ob raznovrstnih prireditvah v Posavju sodelovali 13 krat (v letu 2018: 24 – obsežno sodelovanje na 2. 
kongresu muzealcev).  
PMB je organiziral 2 strokovni ekskurziji in bil soorganizator 2 ekskurzij.  
 
1. Černelič Krošelj, Alenka: Izzivi in priložnosti kulturnega turizma: Gradovi Posavja. 22. 5. 2019, / 

prispevek na AKADEMIJI 2019 – E-PROMOCIJA KULTURNE DEDIŠČINE V POREČJU KRKE IN KOLPE/, 
Posavski muzej Brežice, maj 2019.  

2. Černelič Krošelj, Alenka: The Posavje Museum Brežice: A Partner in the Sustainable Development 
of the Culture-Tourism-Economy- Quality of Life Axis. 2. 9. 2019, / strokovni prispevek na 25. 
Konferenci ICOM Kyoto, Japonska, / Posavski muzej Brežice, september 2019. 

3. Černelič Krošelj, Alenka: Posavje Museum Brežice. 3. 10. 2019, /strokovni prispevek na 6. 
podelitvi nagrad ŽIVA v Baru, Črna Gora, / Posavski muzej Brežice, oktober 2019. 

4. Černelič Krošelj, Alenka: Multivocal Posavje Museum Brežice. 4. 10. 2019, /strokovni prispevek 
na 6. podelitvi nagrad ŽIVA v Baru, Črna Gora, / Posavski muzej Brežice, oktober 2019. 

5. Černelič Krošelj, Alenka: Černelič Krošelj, Alenka: ICOM Slovenia. 17. 10. 2019, /strokovni 
prispevek na konferenci INTANGIBLE HERITAGE CHALLENGE FOR MANAGEMENT AND 
COLLECTION POLICY v Zagrebu, Republika Hrvaška, / ICOM SEE, ICOM Hrvaška, ICOM Slovenija, 
INTERCOM, COMCOL, Etnografski muzej Zagreb in Mimara Zagreb, oktober 2019. 

6. Černelič Krošelj, Alenka: vodenje panela Spodbujanje povezovanj na področju kulture in iskanje 
sinergije z gospodarstvom. 14. 10. 2019, /vodenje panela Spodbujanje povezovanj na področju 
kulture in iskanje sinergije z gospodarstvom na 28. forumu odličnosti in mojstrstva v Viteški 
dvorani v Posavskem muzeju Brežice, Občina Brežice v sodelovanju z Osnovno šolo Brežice, 
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Posavskim muzejem Brežice, Posavsko gospodarsko zbornico in Strateškim odborom Forumov 
odličnosti in mojstrstva, oktober 2019. 

7. Černelič Krošelj, Alenka: ekskurzija Pot ognja in zemlje, 28. 9. 2019.  

8. Černelič Krošelj, Alenka : ekskurzija Republika Severna Makedonija, 22.—26. 7. 2019. 
9. Lorber, Oži: Itinerarij po Makedoniji skozi risbe, predstavljene na razstavi Živeti umetnost v NG v 

Skopju, Republika Severna Makedonija, Strokovna ekskurzija »Po poti Alenke Gerlovič«, 22.–26. 
7. 2019. 

10. Vene, Aleš: Znanje in veščine iz depoja: Snovanje in poustvarjanje štukatur, Narodna galerija,  21. 
5. 2019, objava prispevka v: Konservator-restavrator: povzetki mednarodnega strokovnega 
srečanja 2019 = Summaries of the International Meeting of Conservators-Restorers 2019 
/katalog/, Ljubljana: Društvo restavratorjev Slovenije: Skupnost muzejev Slovenije, Narodna 
galerija, maj 2019, 1 stran, str. 156. 

11. Puhar, Jana, strokovno predavanje ob Evropskih dnevih arheološke dediščine, Ajdovske zgodbe v 
Ajdovski jami, Brezovska gora, 14. 6. 2019. 

12. Puhar, Jana, Konferencija Nakit ostaje NAOS 2.0, Nakit v tisočletjih Posavja – pregled 
arheološkega nakita od neolitika do srednjega veka v zbirkah Posavskega muzej Brežice, Beograd, 
24. – 25. 10. 2019, prispevek bo objavljen v letu 2020. 

13. Puhar, Jana, 9. Valičev muzejski dan, Pogovoriti se moramo o … Keltih. Tretji bojni voz in 
etruščanska situla s Sejmišča v Brežicah, Kranj, 9. 12. 2019, objava prispevka v: 9. Valičev 
arheološki dan, Povzetki predavanj, Kranj, december 2019, str. 20–24. 
 

II. / 14. Obveščanje javnosti – načini komunikacije 
 
Posavski muzej Brežice je v letu 2018 uvedel potrebne aktivnosti v skladu s Splošno uredbo o varstvu 
podatkov (GDRP - General Data Protection Regulation), ki je stopila v veljavo 25. maja 2018. Na 
podlagi posodobljenih privolitev za obveščanje po navadni in elektronski pošti je muzej močno 
zmanjšal bazo naslovnikov, ki pa jo je do konca leta s privolitvami, ki so na voljo na več točkah po 
muzeju in spletnim obrazcem, konstantno povečeval. 
 
Obveščanje javnosti in obiskovalcev muzeja je v letu 2019 potekalo na več načinov: 

- obveščanje z osebnimi tiskanimi vabili in obvestili: približno 400 naslovov, 

- obveščanje z mesečnimi napovedniki (približno 400 e-naslovov in približno 400 naslovov po 
navadni pošti), 

- obveščanje »bližnje javnosti« s plakati: povprečno izdanih 20 plakatov, 

- pošiljanje vabil in obvestil o muzeju sorodnim ali sodelujočim ustanov ob skupnih ali 
povezanih dogodkih in programih ipd., 

- transparent na pred stopnicami: osrednja razstava v letu 2019,  

- zastava pred gradom: osrednja razstava v letu 2019, 

- obveščanje s pomočjo brezplačnih napovednikov v tiskanih in spletnih medijih,  

- obveščanje preko spletne strani in Facebook profila, 

- plačane objave v medijih, oblikovanje stalnega obveščanja o dogodkih v Posavskem 
obzorniku, 

- drugi načini – občasno v sklopu napovednikov občin ali ZPTM Brežice, letaki (npr. Maj v mestu, 
Brežice, moje praznično mesto) ipd. 

 

II. / 15. Spletna stran Posavskega muzeja Brežice 
 
Skupno je bilo na spletni strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2019 objavljenih 237 prispevkov 
(2018: 299). Služba za izobraževanje in komuniciranje je prispevala 172 prispevkov, in sicer 76 
prispevkov v rubriki Aktualni dogodki in prireditve, 55 v rubriki Video galerija, 25 v rubriki Foto 
galerija, 6 v rubriki Novosti, 4 v rubriki Gradovi Posavja, po 3 prispevki v rubriki 1949—2019 in rubriki 
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Projekti. Objave so prispevali še: Stanka Glogovič (16), Jana Puhar (15), Maja Marinčič (14), Oži Lorber 
(10), Alenka Černelič Krošelj (7) ter po 1 prispevek Boštjan Kolar, Andreja Matijevc in Aleš Vene. 
Glede na leto 2018 je bilo skupno nekaj manj objav, manj je bilo objav Aktualnih dogodkov in 
prireditev, objav v rubriki Gradovi Posavja, objav Foto galerij in Video galerij. Število ostalih objav se 
povečalo. Posebno rubriko smo dodali še 1949-2019, ki je bila narejena ob 70-letnici muzeja. Za 
administracijo spletne strani Posavskega muzeja Brežice, ki deluje od konca leta 2014, so 
usposobljeni štirje sodelavci muzeja. Spletna stran muzeja omogoča tudi prijavo na obvestila po e-
pošti in pošiljanje sporočila na muzejski e-naslov neposredno iz naslovne strani.  
 
Tabela 40: Prispevki na spletni strani Posavskega muzeja Brežice glede na vrsto prispevka  

Št. Vrsta prispevka Število 
prispevkov 
2017 

Število 
prispevkov 
2018 

Število 
prispevkov 
2019 

1. Aktualni dogodki in prireditve 97 94 77 

2. Foto galerija 62 58 28 

3. Video galerija 41 59 55 

4. Posavske muzejske uganke 15 6 / 

5. Posavska stoletja 14 16 6 

6. Odškrnjena vrata depoja 18 31 45 

7. Aktualne razstave, Posavske 
muzejske vitrine 

13 14 5 

8. Novosti 7 6 10 

9. Projekti 13 2 3 

10. Gradovi Posavja / 13 4 

11. 70 let PMB: 1949-2019 / / 4 

 Skupaj 280 299 237 

 
 

II. / 16. Muzejski profil na Facebooku  
 
Na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice je bilo v letu 2019 skupaj objavljeno 416 prispevkov 
(2018: 552). Glede na leto 2018 je bilo manj objav vabil in obvestil, foto albumov in objav v rubriki 
Posavska stoletja. Več pa je bilo objav dogodkov, objav Odškrnjena vrata depoja in drugih prispevkov. 
Služba za izobraževanje in komuniciranje je prispevala 347 prispevkov, in sicer 192 vabil in obvestil, 
116 foto albumov in 39 objav dogodkov. Objave so prispevali: Andreja Matijevc (2), Oži Lorber (11), 
Jana Puhar (18), Alenka Černelič Krošelj (8) in Stanka Glogovič (17), Maja Marinčič (13). Objave so v 
povprečju dosegle 1.091 ogledov (2018: 908). Največ ogledov so imele objave, napovedi dogodkov in 
fotogalerije in sporočilo o prejemu nagrade Jakob. Vsebinske objave so imele manjše število ogledov; 
največji ogled je dosegla objava o najdbi srednjeveškega meča. 
Najbolj gledane objave Facebook profila Posavskega muzeja Brežice so v času poletnih počitnic, med 
vikendi in prazniki ter v popoldanskem in večernem času. 
 
Tabela 41: Najbolj gledane objave na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2019 – 
lastne objave in lastni dogodki 

Št. Prispevek, datum objave Avtor  Število ogledov 

1. 

Projekt Gradovi Posavja je prejel NAGRADO 
JAKOB 2020 IN NAZIV AMBASADOR 
INOVATIVNOSTI V TURIZMU za področje 
inovativne turistične vsebine in programi v 
gradovih in dvorcih 2020, objava 6. 12. 2019. 

Služba za komuniciranje 
in izobraževanje 

10407 
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2. 
DŠB poletni koncerti 2019: Ditka in Feri Lainšček, 
objava 4. 7. 2019. Doseg objave: 9100 ogledov. 

Služba za komuniciranje 
in izobraževanje 

9100 

3. 
Foto galerija: Koncert DŠB: Ditka in Feri Lainšček, 
objava 29. 8. 2019. 

Služba za komuniciranje 
in izobraževanje 

8813 

4. 
Dogodek: Praznična rokodelska tržnica, objava 7. 
12. 2019. 

Služba za komuniciranje 
in izobraževanje 

7593 

5. 
Dogodek: Dan muzeja – 70 let Posavskega 
muzeja Brežice, objava 27. 5. 2019. 

Služba za komuniciranje 
in izobraževanje 

6400 

 
Tabela 42: Najbolj gledane vsebinske objave na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice  

Št. Prispevek, datum objave Avtor  Število ogledov 

1. 
NAJDBA IZ SAVE – SREDNJEVEŠKI MEČ, 10. stoletje, 
objava 20. 12. 2019. 

Jana Puhar 1796 

2. 
Razstava ŽIVETI UMETNOST / Stoletnica rojstva ALENKE 
GERLOVIČ (1919—2010), objava 4. 4. 2019. 

Oži Lorber 1763 

3. GRAD PIŠECE NA RAZGLEDNICAH, objava 12. 12. 2019. Maja Marinčič 1606 

4. 
Gostilniški predpasnik iz črnega klota, inv. št. E5778, 
objava 16. 8. 2019. 

Stanka Glogovič 1541 

5. 
Nožički za lupljenje sliv, inv. št. E1256-E1260, objava 21. 
8. 2019. 

Stanka Glogovič 1493 

 
Tabela 43: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice glede na vrsto 
in število objav 

Št. Vrsta objave Število objav 2017 Število objav 2018 Število objav 2019 

1. Vabila in obvestila 424 296 200 

2. Foto albumi 126 122 118 

3. Dogodki 20 52 39 

4. Posavska stoletja 25 16 6 

5. Odškrnjena vrata depoja 20 31 41 

6. Drugi prispevki  3 35 12 

 Skupaj 618 552 416 
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Grafikon 9: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice glede na vrsto 
objave 

 
 
 
 

II. / 17. Muzejski profil na Instagramu  
 
Posavski muzej Brežice za posredovanje informacij o kulturni dediščini, programih, razstavah in 
dogodkih od konca leta 2017 uporablja tudi Instagram profil. Muzejske objave spremlja 551 sledilcev. 
Muzej je zaradi dolgotrajnejše odsotnosti sodelavke iz Službe za komuniciranje in izobraževanje, ki je 
skrbela za objave na Instagram profilu, v letu 2019 objavljal le do marca. Z okrepljenim obveščanjem 
na Instagram profilu, ki je pomemben za komuniciranje z javnostjo na osnovi slikovnega gradiva, je 
muzej pričel znova v letu 2020. 
 

II. / 18. Oglaševanje v medijih 
 
Tabela 44: Oglasi v medijih  

Št.  Datum objave Medij in naslov 

1 10. 1. 2019 Posavski obzornik, oglas: Januar v PMB 

2 24. 1. 2019 Posavski obzornik, oglas: Februar v PMB 

3 7. 2. 2019 Posavski obzornik, oglas: Februar v PMB– 2. del 

4 21. 2. 2019 Posavski obzornik, oglas: Marec v PMB 

5 21. 3. 2019 Posavski obzornik, oglas: April v PMB  

6 April 2019 
Turistični katalog Slovenske počitnice, priloga Dolenjskega lista, oglas 

PMB 

7 5. 4. 2019 Revija Lupa, oglas POSAVSKI MUZEJ BREŽICE ŽE 70 LET 

8 30. 4. 2019 Posavski obzornik, oglas: Maj v PMB 

9 13. 6. 2019 Posavski obzornik, oglas: Junij v PMB 

10 13. 6. 2019 Posavski obzornik, priloga Posavski muzej Brežice 70 let 

11 27. 6. 2019 Posavski obzornik, oglas: Poletje v PMB 
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12 Junij 2019 Revija Eko dežela: oglas PMB 

13 8. 8. 2019 Posavski obzornik, oglas: Avgust v PMB 

14 12. 9. 2019 Posavski obzornik, oglas: September v PMB 

15 26. 9. 2019 
Posavski obzornik, oglas: Jesenska druženja s Posavkami in Posavci ter 

gosti ob razstavi Štirje elementi: 3 – Zemlja  

16 26. 9. 2019 Posavski obzornik, oglas: September, oktober v PMB 

17 7. 11. 2019 
Posavski obzornik, oglas: Jesenska druženja s Posavkami in Posavci ter 

gosti ob razstavi Štirje elementi: 3 – Zemlja 

18 21. 11. 2019 Posavski obzornik, oglas: Vajina poroka v Brežiškem gradu 

19 21. 11. 2019 Posavski obzornik, oglas: November in december v PMB 

20 5. 12. 2019 Posavski obzornik, oglas: December v PMB 

21 19. 12. 2019 Posavski obzornik, voščilo 

22 30. 12. 2019 Radio Krka, voščilo 

 
Glede na prejšnje leto je za 15,38 % manj oglasov v medijih, predvsem zaradi manjšega števila 
oglasov – objav v regionalnem časopisu, s katerim muzej sodeluje pri rednem obveščanju javnosti v 
Posavju. Muzej je v letu 2019 glede na prejšnje leto imel manj številčnejše, a obsežnejše dogodke, za 
katere je imel manj oglasov. Oglase je muzej objavljal tudi v poljudnoznanstvenih in turističnih 
revijah.  
 

II. / 19. Poročanje medijev in objave 
 
Tabela 45: Število objav v tiskanih medijih v letih  

Št. Tiskani mediji Število objav 
2017 

Število objav 
2018 

Število objav 
2019 

1.  Posavski obzornik 183 193 172 

2.  Dolenjski list 87 98 69 

3.  Delo 12 6 4 

4.  Grajske novice 0 0 1 

5.  Revija Kurier 0 0 1 

6.  Dnevnik 1 0 0 

7.  Slovenske počitnice 1 1 0 

8.  Dnevnik 0 1 0 

9.  Revija Lupa 0 3 0 

10.  
Revija National Geographic 
Junior 

0 
2 0 

11.  Časopis Oko 0 1 0 

12.  Praznična družina 0 1  

13.  Avto dom 0 1 0 

14.  Mladina 0 1 0 

15.  Opštinski informator Ilinden 0 0 1 

 Skupaj 284 308 248 
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Tabela 46: Objave o delu in muzeju v avdiovizualnih medijih  

Št. Avdiovizualni mediji Število objav 
2017 

Število objav 
2018 

Število objav 
2019 

1. Portal Vimeo 33 29 22 

2. Ansat TV 25 22 1 

3. Portal Youtube 13 22 43 

4. TV Vaš Kanal 13 16 19 

5. Eposavje.com 0 0 9 

6. Spletna stran Občine Brežice 3 3 1 

7. RTV Slovenija – televizija 3 9 5 

8. RTV Slovenija – radio 17 29 7 

9. Presscut.hr 0 0 3 

10. HRT 4 0 0 

11. Radio Samobor 1 0 0 

12. Radio Slovenia International 0 2 0 

13. 24ur 0 1 0 

14. Radio Prvi 0 1 13 

15. Radio Krka 0 1 0 

16. Radio Sljeme 0 0 1 

17. Siol.net 0 0 1 

18. TV 3 0 0 1 

19. TV Makedonija 0 0 1 

 Skupaj 112 135 127 

 
 
Tabela 47: Primerjava števila objav v medijih  

Št. Vrste medijev Število objav 
2017 

Število objav 
2018 

Število objav 
2019 

1. Tiskani mediji 284 308 248 

2. Spletni mediji 267 208 164 

3. Vizualni in avdio mediji 112 135 127 

 Skupaj 663 651 539 

 
Objave o delu muzeja v tiskanih medijih so se glede na prejšnje leto zmanjšale za 17,20 %, predvsem 
objave regionalnem časopisu Dolenjski list, ki pokriva področje Posavja. Objave v spletnih medijih pa 
so se zmanjšale za 21,15 %, predvsem zaradi manjšega števila objav na strani občinskega turističnega 
portala. Objave v avdiovizualnih medijih pa so se glede na prejšnje leto zmanjšale za 6,03 %.  
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Grafikon 10: Primerjava števila objav v medijih  

 
 
 
Obrazložitev 
Sodelovanje z mediji je dobro, saj tako lokalni kot regionalni in nacionalni mediji redno poročajo o 
delu Posavskega muzeja Brežice.  
Hemeroteka muzeja kot ustanove je sistematično vodena skozi celotno leto in se zbira v objavah v 
lokalnih časopisih, osrednjem državnem dnevnem časopisu in spletnih portalih: članki, napovedniki o 
dogodkih, prireditvah, razstavah, ki jih pripravlja Posavski muzej Brežice, ob tem pa tudi vse ostalo 
povezano z dejavnostjo in strokovnim delom Posavskega muzeja Brežice. V to so všteti tudi 
videoposnetki in oddaje, ki predstavljajo Posavski muzej Brežice. Sodelavci muzeja so ob različnih 
priložnostih sodelovali tudi z raznovrstnimi izjavami za medije, še posebej ob praznovanju 70-letnice. 
Gostovanje v Republiki Severni Makedonije je bilo opaženo v nacionalnih in lokalnih medijih.  
 

II. / 20. Programsko in projektno sodelovanje z občinami soustanoviteljicami  
 
Poleg izvajanja javne službe v sklopu I, kjer je poudarek na čim bolj enakomernem delovanju na 
celotnem območju Posavja, je tudi v letu 2019 okrepljeno programsko in projektno sodelovanje z 
občinami soustanoviteljicami in odzivanje na pobude ter oblikovanje; samostojno in z različnimi 
partnerji. V letu 2019 je bilo izvedenih tudi več regijskih projektov, ki so navedeni že v prejšnjih 
poglavjih (Gradovi Posavja). Dodatno so izpostavljeni projekti: 

1. Občina Sevnica 
Sodelovanje pri razvoju vsebin na gradu Sevnica. 
Nadaljevanje s pripravo koncepta – predloga za razstavo o Sevnici v času bivanja Melanije Trump ter 
raziskovanje razvoja šolstva v Posavju za prenovo razstave. 
Sodelovanje z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Sevnica pri izvedbi predavanja Alenke Černelič 
Krošelj: Protestantizem in Posavje. 
Sodelovanje s Kmečko zadrugo Sevnica in ostalimi partnerji iz Posavja (Občina Krško, Kmetijsko 
gozdarski zavod Novo mesto, Društvo rejcev krškopoljskega prašiča, Gostilna Kunst) pri projektu 
Črno-belo bogastvo s krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost. 
Sodelovanje z Občino Sevnico in ostalimi partnerji iz Posavja (Ribogojec podjetje Akval d.o.o. in 
Turistična zveza Občine Sevnica) pri pripravi projekta Ribe na naravovarstvenem območju. 
Sodelovanje s KŠTM Sevnica, Hotelom Ajdovec, Občino Krško, Zavodom Svibna in KTRC Radeče pri 
pripravi projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja. 
Sodelovanje z KŠTM Sevnica pri gostovanju razstave Vsak dar ima svoj čar? Kultura obdarovanja na 
Slovenskem na Gradu Sevnica ter izvedba predavanja ob razstavi. 
Sodelovanje z Glasbeno šolo Sevnica pri izvedbi 4. koncerta glasbenih šol Posavja in koncerta Za 
Saškin nasmeh.  
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Nadaljevanja sodelovanja z Osnovno šolo Boštanj pri projektu Znanje in veščine iz depoja. 
Prispevek župana Srečka Ocvirka za časopis ob 70-letnici muzeja in sodelovanje z izbranim 
predmetom (vodovodna cev sevniškega vodovoda, ki tekel na grad) na razstavi Štirje elementi: 3 – 
ZEMLJA.  
 

2. Občina Krško 
Sodelovanje z Občino Krško in ostalimi partnerji iz Posavja (Kmečka zadruga Sevnica, Kmetijsko 
gozdarski zavod Novo mesto, Društvo rejcev krškopoljskega prašiča, Gostilna Kunst) pri projektu 
Črno-belo bogastvo s krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost 
Sodelovanje s Kulturnim domom Krško, enotama Mestni muzej Krško, pri gostovanju razstave 
Franjo in Iva Stiplovšek: Razvoj muzealstva v Posavju in Grad Rajhenburg razstava Brestaniške 
miniature: Vinko Bavec (nadaljevanje razstave iz leta 2016). 
Sodelovanje s Kulturnim domom Krško, enoto Mestni muzej Krško in Zavodom Svibna s strokovnim 
predavanjem v Nemški vasi: Ajdovske zgodbe v Ajdovski jami: Snovna in nesnovna zapuščina Ajdov 
v Posavju. 
Sodelovanje z Valvasorjevo knjižnico Krško z delavnico Življenje brez ljubezni je kot drevo brez 
sadeža, v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine. 
Sodelovanje z Ljudsko univerzo Krško na Paradi učenja: predstavitev projekta Znanje in veščine iz 
depoja 3: rezbarjenje in les ter delavnica rezbarjenja in spoznavanja drevesnih vrst ter pri izvajanju 
študijskih krožkov (zagotavljanje vodenih tematskih ogledov). 
Sodelovanje z Glasbeno šolo Krško pri izvedbi 4. koncerta glasbenih šol Posavja.  
Sodelovanje z Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja Krško pri izvedbi prireditve in razstave Mavrični 
vrtiljak. 
Sodelovanje s Turističnim društvom Podbočje in Osnovno šolo Podbočje pri izvedbi prireditve Cegu 
pod lonček, fižolček v naročje; gremo v Podbočje. 
Prispevek župana mag. Mirana Stanka za časopis ob 70-letnici muzeja in sodelovanje z izbranim 
predmetom (ročno izdelana skodelica lončarskega ateljeja Bernhard iz Krškega) na razstavi Štirje 
elementi: 3 – ZEMLJA.  
 

3. Občina Kostanjevica na Krki 
Priprava razpisa za prenovo oltarjev v župnijski cerkvi sv. Jakoba. 
Prispevek župana Ladka Petretiča za časopis ob 70-letnici muzeja in sodelovanje z izbranim 
predmetom (majolka za vino) na razstavi Štirje elementi: 3 – ZEMLJA.  
 

4. Občina Brežice 
Nadaljevanje uličnih razstav »Po Brežicah – Brežice« (iz 2018) in Rečni promet po Savi pri Brežicah; 
Kólnarji – lovilci in nabiralci premoga iz reke Save, Most na sotočju Save in Krke, Kranjsko-štajerska 
deželna meja (iz 2017). 
Priprava arheološke razstave na Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova: Preteklost, ki jo skriva 
zemlja: Arheološke raziskave na območju osnovne šole Dobova z delavnico ob razstavi: Predice in 
tkalke v prazgodovini.  
Sodelovanje z Glasbeno šolo Brežice pri izvedbi 4. koncerta glasbenih šol Posavja in zagotavljanja 
prostora za ostale koncerte glasbene šole. 
Sodelovanje z Osnovno šolo Bizeljsko pri izvedbi Kulturnega dneva in podelitve bralnih značk. 
Predstavitev knjige častnega občana Občine Brežice, Ivana Bogovčiča, Vas s tremi imeni. 
Nadaljevanja sodelovanja z Osnovno šolo Brežice pri projektu Znanje in veščine iz depoja. 
Sodelovanje s Civilno pobudo v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec (Knjižnica Brežice, Občina 
Brežice, Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Posavski muzej Brežice, Slavistično društvo 
Posavja, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za 
slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) pri izvedbi strokovnega posveta Vsak jezik ima 
svoj dom …, Pogovor o jezikovni sorodnosti in zemljepisnih jezikovnih mejah. 
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Sodelovanje z Občino Brežice, Osnovno šolo Brežice in ostalimi partnerji (GZS Posavska gospodarska 
zbornica, Strateški odbor Forumov odličnosti in mojstrstva) pri izvedi 28. Foruma odličnosti in 
mojstrstva.  
Sodelovanje s KS Brežice in Društvom za oživitev mesta Brežice pri postavitvi reliefnega spomenika 
Ivi in Franju Stiplovšku v podhodu gradu.  
Prispevek župana Ivana Molana za časopis ob 70-letnici muzeja in sodelovanje z izbranim predmetom 
(zvonček iz pobratenega mesta (občine) Dobrany) na razstavi Štirje elementi: 3 – ZEMLJA.  
 
 

III. Odkupi predmetov kulturne dediščine 
Sklop III. 

 
Tabela 48: Odkupljeni predmeti 

Št.  Področje Pridobljen predmet 
(naziv) 

Inventarna 
številka / 
Akcesijska 
številka 

Znesek 
v € 

Število Financiranje 

1 Etnologija 

Stenski prt, belo, 
tanko platno z 
vezenino (v beli in 
modri barvi)  z 
napisom »Resnično 
vam povem, eden iz 
med Vas me bode še 
nocoj izdal« in 
izvezenim motivom 
Zadnja Jezusova 
večerja, okoli l. 1930.  

A 616/2019 30,00  1 
lastna 

sredstva 

2 Etnologija 

Namizni prt, belo, 
tanko platno z 
drobnimi, vezenimi 
motivi rožic. Narejen 
okoli  leta 1950.  

A 617/2019 25,00 1 
lastna 

sredstva 

3 
 

Etnologija 

Nečke, okoli l. 1930, 
podolgovata plitva 
posoda iz enega kosa 
lesa.  

A 618/2019 20,00 1 
lastna 

sredstva 

4 
 

Etnologija 
Nočna posoda 
(kahlica), bela, 
keramika. 

A 619/2019 15,00 1 
lastna 

sredstva 

5 Etnologija 

Stekleni pladenj z 
vazo, za piškote, 
okoli l.  1920/30, 
modro, poslikano 
steklo z motivi 
cvetov. 

A 620/2019 25,00  
lastna 

sredstva 

6 Etnologija 

Komplet za 
umivanje, vrč, 
posoda za milo, 
umivalnik.   

A 621/2019 45,00 3 
lastna 

sredstva 
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7 
 

Etnologija 

Kombineža, belo, 
tanko platno, spodaj 
obrobljeno s čipko iz 
leta 1938. 

A 622/2019 15,00 1 
lastna 

sredstva 

8 Etnologija 

Spodnje krilo iz leta 
1898, narejeno iz 
belega, lanenega 
platna 

A 623/2019 25,00 1 
lastna 

sredstva 

  Skupaj  200,00   

 
Obrazložitev 
Skladno s poslanstvom in zbiralno politiko se muzej odziva na ponudbe zasebnikov. Muzej je 
predmete odkupil pred prodajo hiš (starejše kamnite hiše in starejše lesene hišice z gankom). V 
stavbah je bil sedež etnološkega društva Terica, pred leti pa tudi razstava spodnjega perila iz 19. in 
20. stoletja. 
 
Tabela 49: Podarjeni predmeti 

Št.  Področje  Pridobljen predmet / naziv  Inventarna / 
akcesijska 
številka 

Vrednost 
v € 

Števi
lo 

1 Etnologija VERIŽICA, zlata (zlatarna Celje) A 168/2019 390,00 1 

2 Etnologija 
SPONKA ZA KRAVATO, zlata (zlatarna 
Celje) 

A 169/2019 70,00 1 

3 Etnologija OBESEK, zlati (zlatarna Celje) A 172/2019 60,00 1 

4 Etnologija 
OGRLICA, jantar (način obdelave= 
čips), Krakov, Poljska 

A 167/2019 30,00 1 

5 Etnologija 
OGRLICA, jantar (način 
obdelave=polirana), Krakov, Poljska 

A 163/2019 150,00 1 

6 Etnologija 
OGRLICA, jantar (način 
obdelave=briljantni rez), Krakov, 
Poljska 

A 164/2019 200,00 1 

7 Etnologija 
OGRLICA, muransko steklo, poreklo 
Benetke 

A 165/2019 50,00 1 

8 Etnologija ZAPESTNICA, jantar, Olomouc, Češka A 166/2019 30,00 1 

9 Etnologija 
SREBRNIK, s kraljico Elizabeto, 
Kanada 

A 173/2019 50,00 1 

10 Etnologija OBESEK, srebrni A 171/2019 40,00 1 

11 Etnologija SPONKA ZA KRAVATO, srebrna A 170/2019 50,00 1 

12 Etnologija 
Vaza (modra z rožami in podlaga v 
videzu zlata – muransko steklo)  

A 175/2019 30,00 1 

13 Etnologija 
Vaza (modra barva –muransko 
steklo) 

A 174/2019 30,00 1 

14 Etnologija Vaza (rdeča - muransko steklo) A 176/2019 30,00 1 

15 Etnologija 
Vaza (brušeno steklo, tovarna 
Zaječar, Srbija) 

A 177/2019 40,00 1 

16 Etnologija Cepilni nož za trto Ivana Balona A 279/2019 25,00 1 

17 Etnologija Ženska narodna noša 20. stol., Tajska A 307/2019 50,00 1 

18 Etnologija 
Mati gora, slika, olje na platno, 
Tajska 

A 306/2019 600,00 1 
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19 Etnologija 
Kolo, ki ga je Iva Stiplovšek podarila 
Jožici Strašek in se je z njim odtlej 
vozila v službo v Posavski muzej 

A 444/2019 150,00 1 

20 Etnologija 
MEHANSKI STROJČEK ZA STRIŽENJE 
LAS, napis W R Kirschbaum Solingen 
No 00000  

A 445/2019 50,00 1 

21 Etnologija 

MEHANSKI STROJČEK ZA STRIŽENJE 
LAS, z napisom Carl Melcher 
Solingen Elsita, izdelan v Nemčiji, s 
kovinskim ščitnikom in kartonsko 
embalažo z napisom Elsita, d. 15,8 
cm  

A 446/2019 50,00 1 

22 Etnologija 

ELEKTRIČNI (BATERIJSKI) BRIVNIK z 
napisom Siemens. Dodatna rezila: 
nastavek in 3 britvice (v škatlici, ki ni 
izvirna) 

A 447/2019 50,00 1 

23 Etnologija 
Srčeva pletenica. Mojstrica srčeve 
pletenice Marjanca Dobnikar (1929–
2018)  

A 474/2019   30,00 1 

24 Etnologija 
Ples s kvadrati (Dancing with the 
Squares), 2019, Hsu Mon-Chai , slika, 
olje na platno, Tajska 

A 817/2019 700,00 1 

25 Etnologija Šivalni stroj, znamke Singer A 819/2019 80,00 1 

26 Etnologija Lesena skrinja za shranjevanje žita A 820/2019 150,00 1 

27 Etnologija Dokument Domovnica A 821 /2019 10,00 1 

28 Etnologija 
Učbenik predavanj iz fiziologije, 
kopirano 

A 822 /2019 10,00 1 

29 Etnologija Model za peko kruha, dete v povojih A 823 /2019 30,00 1 

30 Etnologija Dokument z datumom, 25. 10. 1940 A 841 /2019 10,00 1 

31 Etnologija 
Potrdilo o podelitvi Linhartove 
značke 

A 842 /2019 10,00 1 

32 Etnologija Kovana balkonska ograja  A 845/2019 200,00 1 

33 
Umetnostna 
zgodovina 

Slika, kombinirana tehnika: 
Hommage Franju Stiplovšku, Janže 
Lorber, 2019 

A 1114/2019  300,00  1 

34 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument – pismo Zorana Didka 
Franju Stiplovšku 

A 377/2019 10,00 1 

35 

Umetnostna 
zgodovina 

Indeks predavanj redne slušateljice 
Ive Stiplovšek roj. Lavrič, Univerza 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani, 8. oktober 
1925. 

A 378/2019 

5,00 

1 

36 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Legitimacija Ive 
Stiplovšek 

A 379/2019 
5,00 

1 

37 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Članska izkaznica DU Ive 
Stiplovšek 

A 380/2019 
5,00 1 

38 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Osebna izkaznica Ive 
Stiplovšek roj. Lavrič 

A 381/2019 5,00 1 

39 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Delavska knjižica Ive 
Stiplovšek 

A 382/2019 5,00 1 



 

74 

40 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Poročni list Ive in Franja 
Stiplovšek 

A 383/2019 5,00 1 

41 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Indeks Franja Stiplovšek 
A 384/2019 5,00 1 

42 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Legitimacija Franja 
Stiplovška 

A 385/2019 5,00 1 

43 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Legitimacija Franja 
Stiplovška, 1919/1920 

A 386/2019 5,00 1 

44 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Članska izkaznica Franja 
Stiplovška, 12. 3 . 1921 

A 387/2019 5,00 1 

45 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Članska izkaznica SMDJ 
Franja Stiplovška, št. 507 

A 388/2019 5,00 1 

46 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Potni list Franja 
Stiplovška, 24. 2. 1960 

A 389/2019 5,00 1 

47 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Članska izkaznica Franja 
Stiplovška, 26. 1. 1963 

A 390/2019 5,00 1 

48 
Umetnostna 
zgodovina 

Dokument - Listina odlikovanja 
"Orden rada II reda FNRJ " za Franja 
S. Stiplovška 

A 391/2019 5,00 1 

49 
Umetnostna 
zgodovina 

Slika, kombinirana tehnika: 
Hommage Franju Stiplovšku, Janže 
Lorber, 2018 

 

A 489/2019 300,00 1 

50 
Umetnostna 
zgodovina 

Kopija: reliefni avtoportret Alenke 
Eržen Šuštaršiča, 2019 / avtorica 
Alenka Eržen Šuštaršič, 1954 

A 719/2019 
900,00 1 

51 
Umetnostna 
zgodovina 

Kopija: reliefni portret Marka 
Šuštaršiča, 2019 /avtorica Alenka 
Eržen Šuštaršič, 1954 

A 720/2019 
900,00 1 

52 
Umetnostna 
zgodovina 

Skica za tapiserijo "Brez naslova", 
Cvetka Miloš Radanovič 

A 1112/2019 300,00 1 

53 
Umetnostna 
zgodovina 

Fotografija tapiserije "Brez naslova" 
Cvetke Miloš Radanovič, Dušan 
Podgornik, 1975 

A 1113/2019 20,00 1 

54 Zgodovina 
Repetirna puška z risano cevjo 
znamke Mauser 

A 599/2019 150,00 1 

55 Zgodovina 
Puška z gladko cevjo znamke 
Cocswell@harrison, model Hamerles 

A 600/2019 150,00 1 

56 Zgodovina Smuči Elan 
A  
1035/2019 

60,00  1 par 

57 Zgodovina Smuči Elan 
A  
1036/2019 

50,00  1 par 

58 Zgodovina Smuči Elan 
A  
1037/2019 

40,00  1 par 

59 Zgodovina Smuči Elan 
A  
1038/2019 

30,00  1 par 

60 Zgodovina Smučarske palice Gipron 
A  
1039/2019 

10,00  1 par 

61 Zgodovina Smučarske palice Elan 
A  
1040/2019 

10,00  1 par 

62 Zgodovina Omara 
A  
1041/2019 

50,00  1 
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Obrazložitev 
Predmete so muzeju podarili posamezniki, ki živijo na območju Posavja ali pa so z muzejem povezani. 
Donacije Roberta Šupeta so predstavljene v Razstavi v razstavi v šestem prostoru razstave Pod 
devetimi zastavami: Posavje 1900—1990. Ob gostujoči razstavi Lepota Tajvana / The beauty of 
Taiwan sta bili podarjeni dve likovni deli avtorjev razstavljenih del in Tajska ženska narodna noša. 
Donatorka večjega števila predmetov je tudi upokojena kustosinja za zgodovino Vlasta Dejak.  
Podarjeni predmeti s področja rokodelstva, obrti oziroma orodij, dokumentarna gradiva in likovna 
dela so bili pridobljeni tudi za dopolnjevanje etnoloških, večzvrstnih (Štirje elementi: 3 – ZEMLJA) in 
občasnih razstav. Mladi umetnik Janže Lorber je podaril svoje delo, ustvarjeno v spomin Franju 
Stiplovšku v letu 2018, nekaj dokumentov in fotografij je podaril Dušan Miloš, sin Cvetke Miloš. 
 
 

IV. Povezovanje kulture, izobraževanja, znanosti, 
gospodarstva in turizma 

 

Sodelovanje z ustanovami in organizacijami doma in v tujini 
 
Poleg odličnega sodelovanja s šolami in društvi pri posredovanju pedagoških programov in 
posredovanju prostora za prireditve ter soorganizacijo le-teh je bilo v letu 2019 nadaljevano, 
dopolnjeno ali pa vzpostavljeno sodelovanje še z naslednjimi ustanovami, društvi in organizacijami 
skozi različne vsebinske projekte in programe:  

1. Vključevanje in sodelovanje z ranljivimi skupinami in njihovimi organizacijami 
Dostopnost muzeja ranljivim skupinam je v zadnjih letih boljša, predvsem zaradi dvigala, možnosti 
uporabe slušnih zank in taktilne razstave za slepe in slabovidne ter prilagojenih programov.  
Kot že leta poprej je muzej nadaljeval sodelovanje z Društvom gluhih in naglušnih Posavja. Pod 
okriljem razstave Štirje elementi: 3—ZEMLJA, ki je posvečena ljudem je muzej nadgradil sodelovanje 
z Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja Krško. Razstava likovnih in rokodelskih izdelkov učencev in 
mentorjev je bila odprta na prireditvi v Viteški dvorani in bila na ogled od aprila do septembra, v času 
največjega obiska muzeja.  
Muzej bo iz odličnega sodelovanja v prihodnje še okrepil sodelovanje z ranljivimi skupinami. 

2. Fakulteta za turizem Brežice, Univerza v Mariboru; Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje, Univerza v Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Fakulteta za humanistične študije, Univerza na 
Primorskem 

Muzej je omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja enemu študentu Fakultete za turizem 
Brežice in dvema študentoma Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (iz oddelka za arheologijo in 
etnologijo in kulturno antropologijo). 
Sodelovanje z asistentom Nejcem Pozvekom pri vajah pri predmetu Zgodovina in kulturna dediščina v 
turizmu 1. letnika univerzitetnega študija. Svoje naloge so študenti predstavili 21. 11. 2019. 
Predstavljene so bile zanimive ideje glede osmišljanja severozahodnega stolpa gradu Brežice. 
S Fakulteto za turizem Brežice in Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo in drugimi 
partnerji je muzej nadaljeval z načrtovanimi aktivnostmi (razstava v PMB, gostovanje razstave na 
Gradu Sevnica, predavanje) pri projektu, ki jih je razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad Republike Slovenije, financirata pa ga Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in 
šport ter Evropski socialni sklad: Vsak dar ima svoj čar – kultura obdarovanja na Slovenskem.  
Akademski restavrator, Aleš Vene je s tremi predavanji o rezbarjenju v restavratorstvu nadaljeval že 
večletno sodelovanje z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. 

  Skupaj  6.805,00  
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Muzej je omogočil pridobivanje novih izkušenj oz. opravljanje študentske ali delovne prakse dvema 
študentkama Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo 
ter arheologijo. 
Sodelovanje z Glasbeno šolo Brežice in glasbenimi šolami Posavja 
Poleg utečenih sodelovanj je del programa tudi že 5. koncert posavskih glasbenih šol (Sevnica, Krško, 
Brežice), ki je bil izveden konec januarja pred tekmovanji, ki se odvijajo februarja.  
Muzej je nadaljeval z intenzivnim sodelovanjem z Glasbeno šolo Brežice, ki izvaja svoje zaključne 
koncerte koncerti v Viteški dvorani, izvede glasbeni nastopi na prireditvah in odprtjih razstav, kjer so 
se uspešno predstavljali tudi mladi glasbeniki Glasbene šole Krško in Glasbene šole Sevnica.  

3. Vrtci, šole  
V letu 2019 se je nadaljevalo uspešno sodelovanje z bližnjimi osnovnimi in srednjimi šolami, 
predvsem Osnovo šolo Brežice, Gimnazijo Brežice in Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice.  
OŠ Brežice in OŠ Boštanj sta se tudi v letu 2019 dobro odzivala na programe ob občasnih in stalnih 
razstavah, posebej pa v projektu Znanje in veščine iz depoja, kjer so uspešno sodelovali pri izvedbi 
projekta Rezbarjenje. 24. 10. 2019 smo sodelovali na VZGOJITELJADI 2019, ki je potekala na 
Ekonomski in trgovski šoli Brežice, dvakrat pa smo naše pedagoške delavnice izvedli tudi na OŠ Pišece 
in OŠ Globoko. 
S sodelovanjem prevoznega podjetja Integral Brežice je tudi ostalim šolam v brežiški občini 
omogočen lažji dostop do muzeja z brezplačnim prevoz do muzeja v času rednih avtobusnih linij, kar 
je opaziti pri obisku šolskih skupin iz šol, ki do sedaj niso obiskovale muzeja. Brezplačen prevoz pa je 
omogočen tudi za šolarje, ki bivajo v Termah Čatež in iz železniške postaje za tiste, ki pridejo v Brežice 
z vlakom. 

4. Društva in druge organizacije ter prostovoljci 
Nadaljevalo se je sodelovanje z Društvom študentov Brežice pri organizaciji koncertov na grajskem 
dvorišču poleti. Koncerti so bili omogočeni s ponovnim sodelovanjem z Zavodom za šport, ki je za 
poletne prireditve omogočil oder. Sodelovanje so bila vzpostavljeno še s Kulturnim društvom Drugi 
oder pri izvedbi gledaliških predstav v grajski kleti in drugimi kulturnimi društvi iz Posavja pri izvedbi 
kulturnih programov ob odprtjih in dogodkih (MePZ Viva, Pevke iz Podbočja).  
Nadaljevalo se je dobro sodelovanje z različnimi prostovoljci. V programe je bilo vključenih 23 
prostovoljk in prostovoljcev različnih starosti. 

5. Stanovska društva in skupnosti 
Sodelavci muzeja so aktivni v stanovskih društvih (članstvo in funkcije so navedene v razdelku Nosilci 
nalog, vključenih v Sklop I in se udeležujejo strokovnih srečanj z referati ter delujejo tudi kot 
predavatelji. Direktorica je predsednica Slovenskega etnološkega društva, podpredsednica 
predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije, podpredsednica ICOM Slovenija, od oktobra 2019 pa tudi 
predsednica ICOM SEE. Andreja Matijevc kot pomočnica mandatarke Sekcije za izobraževanje in 
komuniciranje aktivno sooblikuje delo sekcije. 

6. Spar Slovenija d. o. o. 
Muzej je s trgovskim podjetjem Spar Slovenija d. o. o. sodeloval od leta 2016 do 1. 8. 2019. Članom 
Spar plus kartice je omogoča nižjo vstopnino v zameno za promocijo muzeja preko Sparovih oglasnih 
kanalov. S promocijo muzeja na tak način z minimalnimi stroški dosega prebivalce vse Slovenije, ki 
izbirajo destinacije za izlet preko ugodnosti, ki jih ponuja Spar Slovenija d. o. o. Sodelovanje bo na 
novo vzpostavljeno v začetku leta 2020.  
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V. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  
 

V. / 1. Zakonske in druge pravne podlage 
 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 – ZJZP). 
- Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju 

varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 113/00 in 16/08 – ZVKD-1 s spremembami). 
- Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradno list RS, št. 73/00 in 102/10).  
- ICOM-ov kodeks poklice etike, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Ljubljana 2005.  
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih porabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10). 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami). 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 s spremembami). 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih 

zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10).  
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami). 
- Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95, 9/01).  
- Zakon o varstvu kulturne dediščine, ZVKD-1 (Uradni list RS št. 16/08, 123/08, 8/11 - 

ORZVKD39, 90/12 in 111/13 s spremembami).  
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UJP-1). (Uradni list RS, št. 77/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 56/08, s spremembami). 
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v 

razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur. list 
RS  št. 47/12). 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05 z dne 9. 9. 
2005). 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej 
Brežice (Uradni list RS št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012). 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej 
Brežice (Uradni list RS št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014). 

- Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine 
Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski 
muzej Brežice (Uradni list RS št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014). 

- Strateški načrt Posavskega muzeja Brežice za obdobje 2015 do 2020. 

- Pogodba Ministrstva za kulturo RS: Pogodba št. 3340-19-187001 o financiranju 
pooblaščenega muzeja v letu 2019 in Aneks št. 1 ter Aneks št. 2. 

- Občina Brežice: Pogodba o financiranju javnega zavoda Posavski muzej Brežice za leto 2019 
št. 410-213/2019 in Aneks št. 1.. 

- Občina Kostanjevica na Krki: Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice 
v letu 2019 št. 619-3/2019-4 in Aneks št. 1. 

- Občina Krško: Pogodba št. 410-203/2019 O703 o sofinanciranju programa Posavskega muzeja 
Brežice za leto 2019. 

- Občina Sevnica: Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice za leto 2019 
št. 092-0036/2019. 

- Pogodba o sofinanciranju razvojnih projektov v letu 2019 št. 410-204/2019 na podlagi 
javnega poziva Občine Brežice. 

- JSKD: Pogodba o sofinanciranju izvedbe operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na 
področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016-2020: a. SUBVENCIJE ZA 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20004707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2001743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2006395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105234
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19991032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20085551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082344
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DELODAJALCE, štev. 604-2/2018-41-2 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 9. 2019) in Pogodba 
o sofinanciranju izvedbe operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju 
kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016-2020: a. SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE, 
štev. 604-2/2019-23-2 (za obdobje od 1. 10. 2019 do 31. 7. 2020). 

- ZRSZ: Pogodbe o izvajanju programa javnega dela za leto 2019: št.: 11071-2078/2018-7 in 
11071-2079/2018-6.  
 

V. / 2. Dolgoročni cilji 
 
Dolgoročni cilji sledijo zapisani viziji Posavskega muzeja Brežice in Strateškemu načrtu PMB za 
obdobje 2015—2020. 
Cilj je še naprej oblikovati sodoben muzej, v katerem se srečujejo prebivalci Posavja z zgodbami iz 
svoje preteklosti in jih kot ene izmed pomembnih lastnih istovetnosti posredujejo tudi najširšim 
množicam. Pomembna je celovita skrb za prostor v upravljanju za vsebine, torej skrb za nepremično 
in premično dediščino, delovanje v skladu z zakonodajo in standardi ter normativni za muzejsko 
dejavnost (tako državnimi kot mednarodnimi, spoštovanje ICOM-ovega kodeksa etike idr.). Posavski 
muzej Brežice je v preteklih nekaj več kot štirih letih postal blagovna znamka na področju varovanja 
dediščine kot enem od temeljev razvoja regije. To je omogočilo zavedanje, da se dediščina lahko 
ohranja le tako, da ostaja živa, v stiku s sodobnostjo in v »službi« prihodnosti. 
Muzej si s široko razvejano dejavnostjo, ki obsega skrb za temeljne dejavnosti varovanja premične 
dediščine Posavja, bogato razstavno, obrazstavno in publicistično dejavnost ter številne druge oblike 
komuniciranja, promocije in popularizacije dediščine, utrjuje položaj enega od prepoznavnih muzejev 
v slovenskem in evropskem prostoru. Muzej je odprta hiša za vse Posavce in obiskovalce Posavja, kjer 
se srečamo z dediščino, njenim prenosom v sedanjost s številnimi možnostmi za načrtovanje naše 
prihodnosti. Ključno in poudarjeno je delovanje v celotnem Posavju za celotno Posavje, čeprav je 
dom muzeja grad Brežice in se večina javnih programov izvede v njem.   
 
Dolgoročni cilji, navedeni v potrjenem programu dela za leto 2019: 

Skladno s sprejetim Strateškim načrtom PMB za obdobje 2015—2020 muzej sledi dolgoročnim ciljem 
na treh temeljnih področjih: 

- Programski cilji: kakovostni in odmevni programi: vsaj 3 odmevne razstave letno, vsaj 10 
obsežnejših različnih programov za različne ciljne publike. 

- - Prostorski cilji: nadaljevanje s prenovo gradu za potrebe muzeja. Nadaljevanje po 
prioritetah: ureditev nove kotlovnice za zmanjšanje stroškov ogrevanja z v skrbi za okolje 
prilagojenim energentom. S sprostitvijo prostorov sedanje kotlovnice se pričnejo 
prizadevanja za ureditev in prestavitev konservatorsko-restavratorske delavnice v pritličje ter 
ob tem tudi ureditev prostora za pedagoške in druge dejavnosti, saj muzej še vedno nima 
stalnega za ta namen urejenega prostora. Ob tem bodo vzpostavljeni pogoji za ureditev 
kavarne. Pomembno je nadaljevanje prenove strehe in ureditev dodatnih prostorov za 
sodelavce PMB.  

- Prioriteta je pridobitev novih in stalnih prostorov za depo izven gradu. 

- Kadrovski cilji: uspešen medgeneracijski prenos znanj in veščin. Uspešna vključitev novih 
sodelavcev in opravljanje strokovnih izpitov. Zagotavljanje kakovostnih izobraževanj, vsaj 
treh na leto za vsakega zaposlenega, glede na področje dela in potrebe. Umeščenost PMB 
oziroma strokovnih sodelavcev v razvoj muzealstva v Posavju, v Sloveniji in širše. Povečanje 
mednarodne dejavnosti in vključenosti sodelavcev PMB. 

 

V. / 3. Letni cilji 
 
V potrjenem programu dela za leto 2019 so navedeni naslednji prioritetni programi in cilji: 

- Štirje elementi: 3 –  ZEMLJA, praznovanje 70-letnice Posavskega muzeja Brežice. 
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- Alenka Gerlovič, ob 100-letnici rojstva. 
- Muzej povezuje že sedemdeset let (1949–2019). 

 
 

V. / 4. Ocena uspeha 
 
Tabela 50: Ocena uspeha po programskih sklopih v letu 2019 

Vsebinski sklop Načrtovano Realizacija Indeks 

Dokumentiranje 
Akcesija 1722 1672 97 

Inventariziranje in vrednotenje 1340 1418 105,82 

Objave 
predmetov  

Splet in Facebook 80 106 132,50 

Konserviranje, 
restavriranje 

Konserviranje in restavriranje 155 109 70,32 

Izdelava spominskih predmetov ob 
razstavah, primerjava leto 2018 in 
2019 

37 (3 različni 
predmeti) 

123 (9 
različnih 
predmetov) 

332,43  

Predstavljanje 
pridobljenega 
gradiva javnosti 

Stalne razstave, dopolnitve 1* 0 
Delno 
realizirano 

Lastne občasne razstave in 
soorganizacija 

6 8 133,33 

Lastne razstave – teren  1 1 100 

Lastne razstave – gostovanja 5 7 140 

Razstave drugih organizatorjev  3 9 300 

Medinstitucionalne razstave, 2 
gostovanji  

2 2 100 

Pedagoški in 
andragoški 
programi 

Javna vodstva 12 12 100 

Pedagoški programi (vrste delavnic 
in učnih ur) 

22 26 118,18 

Andragoški programi 32 35 109,38 

Lastne prireditve 40 59 147,50 

Odkup muzejskih 
predmetov 

Odkupi predmetov 0 8** 800 

Posredovanje 
informacij o 
kulturni dediščini 

Zagotavljanje dostopnosti 
muzejskega gradiva, primerjava 
leto 2018 in 2019 

40 52 130 

Oglaševanje, primerjava leto 2018 
in 2019 

26  22 84,62 

Objave v medijih, primerjava leto 
2018 in 2019 

651 539 82,80 

Izdajateljska dejavnost, primerjava 
leto 2018 in 2019 

146 170 116,44 

 
*Pričetek izvedbe z zaključkom v letu 2020. 

** Gre za odkup v višini 200,00 €.  
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Grafikon 11: Uspeh po programskih sklopih v letu 2019 
 
 
 

 
 
 
Iz navedenega prikaza je razvidno, da je muzej zastavljeni program za leto 2019 realiziral na večini 
področij. 
Cilji niso doseženi na področju konserviranja in restavriranja, kar je obrazloženo v poglavju I. 9. 
Konserviranje in restavriranje.  
V letu 2019 je bilo ponovno izdelanih več spominkov, predvsem zaradi možnosti zaposlitve 
usposobljene osebe za tovrstno delo (delno je nadomeščala koordinatorko in organizatorko kulturnih 
programov).  
Razstave so bile izvedene skladno s sprejetim programom dela, rezultat pa je presežen pri 
gostovanjih in razstavah drugih organizatorjev. 
Muzej si je kot vsako leto prizadeval za oblikovanje programov za različne obiskovalce, kar je opazno 
tudi iz doseženih rezultatov, še posebej pri pedagoških in andragoških programih, pri katerih je 
upoštevano število različnih izvedenih pedagoških programov. Tudi pri prireditvah v lastni 
organizaciji, kamor sodijo tudi dodatni programi za popularizacijo, je presežek.  
Uspešnost na teh področjih je zasluga vseh zaposlenih ter ob obsežnih projektih vseh sodelujočih 
ustanov in posameznikov.  
Uspešni smo bili pri izdajateljski dejavnosti, znižalo pa se je  oglaševanje, prav tako so se zmanjšale 
objave v medijih, čeprav so bile pa le-te obsežnejše (več intervjujev in TV prispevkov).  
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V. / 5. Morebitne nepričakovane posledice 
 
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2019 ni bilo. 
Ovire se pojavljajo predvsem zaradi daljših odsotnosti računovodkinje, v letu 2019 pa je bilo 
potrebnih več prilagoditev in prerazporeditev zaradi skoraj devetmesečne odsotnosti koordinatorke 
in organizatorke kulturnih programov.  
 

V. / 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
Delo in uspešnost muzeja v letu 2019 so usmerjali cilji na programskem področju, povezanim z 
obsežnejšim predstavljanjem in promocijo muzeja. Dosegli in presegli smo zastavljene cilje, predvsem 
zaradi velike angažiranosti sodelavcev na področju dostopnosti, komunikacije in novih raznovrstnih 
programov za različne ciljne skupine.  
Kot je razvidno iz poročila je bilo leto 2019 uspešno na večini področij.   
Sodelavci muzeja so med najuspešnejše in najbolj odmevne projekte uvrstili celovito obeležitev 70-
letnice muzeja ter nadaljevanje obsežnega projekta Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, ki ga je v jubilejnem 
letu sooblikovalo 20 avtorjev.  
Uspešno in odmevno je bil izveden tretji del projekta, ki so ga oblikovali sodelavci Konservatorsko-
restavratorske delavnice, s svojim delom in idejami pa dopolnjevali sodelavci Službe za komuniciranje 
in izobraževanje.  
Investicije, ki so bile zaključene leta 2018 so pomembno pripomogli k zadovoljstvu obiskovalcev in 
zaposlenih, veseli pa smo pričetka novega dela prenove v letu 2019 ter urejen vinske kleti. 
Pogoji za delo v muzeju so se po mnenju sodelavcev v zadnjih letih bistveno izboljšali. Možnosti in 
priložnosti za objave, sodelovanja, povezovanja kulture, izobraževanja, znanosti, gospodarstva in 
turizma so številna, vodstvo muzeja jih uspešno mreži, spodbuja, odpira in podpira. Poslovanje je 
muzej povezalo s turizmom in z drugimi gospodarskimi organizacijami kot sponzorjev ali 
podpornikov, muzej pa v svojih zbirkah prikazuje in pojasnjuje tudi vsebine njihovega poslanstva, dela 
in načine delovanja. Vključevanje prostovoljcev poteka dobro, v zadovoljstvo muzeja in prostovoljcev. 
Na področju komuniciranja in izobraževanja v muzeju delo dopolnjuje zaposleni iz javnih del in 
študenti, ki tu pridobivajo potrebne izkušnje za nadaljnje zaposlitve.    
 

V. / 7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
V letu 2019 je muzej s pridobljenimi sredstvi ravnal namensko in gospodarno ter ob tem tudi 
varčevalno. Tekoče je spremljal stroške in razpoložljiva sredstva ter usklajeval možnosti s finančnim 
načrtom 2019, aktivno sodeloval pri pridobivanju dodatnih sredstev za plače.    
Veliko truda je bilo usmerjenega v pridobivanje dodatnih sredstev z dodatnimi programi, z 
dopolnjevanjem Cenika z novo ponudbo, ki jo omogoča urejena vinska klet. Muzej je pridobili tudi 
nekaj donatorskih in sponzorskih sredstev ter številne donacije v obliki prostovoljnega dela tako pri 
izvajanju programov kot pri razstavah. 
S finančnim načrtom in načinom izvajanja programa ter razporejanja stroškov so bili redno seznanjeni 
tudi vsi zaposleni. 
Z aktivno rabo komunikacijskih kanalov – urejanjem in upravljanjem adreme, delovanjem spletne 
strani in Facebooka, izdelovanjem promocijskega materiala z lastnimi tehničnimi sredstvi, 
združevanjem obvestil, racionalno izvedbo JN male vrednosti, je muzej racionalno deloval tudi na 
področju obveščanja. 
S kontrolirano porabo sredstev in gospodarnim razporejanjem lastnih prihodkov je muzej program 
uresničili v zastavljenih okvirjih, ga dopolnjevali in skladno s finančnimi možnostmi razširili.  
 

V. / 8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
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Muzej jer redno finančno spremljal izvajanje programov in projektov, usklajeval načrtovano porabo z 
razpoložljivo in skrbeli za racionalno rabo sredstev. Delo na tem področju je bilo oteženo zaradi 
daljših odsotnosti računovodkinje.  
V okviru sestankov vseh zaposlenih in sestankov s posameznimi odgovornimi za programe, so bile 
usklajevani tako vsebinski poudarki kot finančno porabo.  
 

V. / 9. Pojasnila k nedoseženim ciljem 
 
Cilji so bili v večini doseženi. Dokončana ni bila ena načrtovana razstava oziroma prenova dela stalne 
razstave, kar pa bo zaključeno v letu 2020.  
 

V. / 10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja 
 
Posavski muzej Brežice z delom dokazuje, da se zaveda širšega družbenega poslanstva za 
gospodarstvo, družbo, skrb za kulturno krajino in za njen razvoj. To potrjujejo prispevki v smeri 
zagotavljanja kakovostnih storitev za obiskovalce in druge uporabnike, za raziskovalce, gospodarska 
podjetja in lokalno skupnost, zelo dejavno vključevanje v različne partnerske projekte in uspešno 
uvajanje mladih sodelavcev v muzejska in z njim povezana dela.  
Posavski muzej  Brežice je predvsem usmerjen k uresničevanju družbenih ciljev, za kar je tudi 
poklican, podjetniške cilje pa se trudi dosegati po svojih zmožnostih glede na naravo dela in 
prednostne naloge muzeja, ki so družbeni cilji. Čeprav PMB v tej smeri deluje z minimizacijo stroškov, 
je precej učinkovit pri ustvarjanju kakovostnih »proizvodov« in storitev. Pri svojem poslovanju tudi v 
največji možni meri upošteva družbene dejavnike in deluje v dobro varstva okolja, urejanja prostora, 
regionalnega razvoja, izobraževanja in turizma. Poleg tega, da muzej izkazuje visoko odgovornost pri 
gospodarjenju in učinkovitosti poslovanja z javnimi sredstvi, si ob tem ves čas prizadeva, da med 
zaposlenimi spodbuja kakovostno strokovno delo, izpostavlja skrb za izobraževanje in usmerjanje 
mlajšega strokovnega kadra, poudarja vrednote delavnosti in poštenosti, izboljšuje privlačnost in 
zanimivost kulturnega dogajanja ter prepletanja izkušenj in pobud v muzeju in navzven.  
Z izkazovanjem gostoljubnosti in prijaznega odnosa do vseh, ki pridejo v muzej, si muzej odpira nove 
priložnosti. Najboljša naložba je prav naša dobrodejna povezanost z okoljem, tj. z nosilci, ustvarjalci in 
s častilci dediščine, ki jih v muzej gostoljubno privabljamo z raznovrstnimi programi, dejavnostmi in 
interpretacijami – rezultati strokovnega dela, poleg tega pa tudi nenasilje vabljenja (»Vljudno vabljeni 
– nič siljeni«) in povezovanje vsega dobrega v trajnostno kulturno krajino.  
Delovanje muzeja v preteklih letih in leta 2019 dokazuje, da se muzej izraža in v okolju tudi odraža 
kot strokovna, odprta, prijazna in spodbudna ustanova za vse ljudi.  
 

V. / 11. Druga pojasnila 
 
Analiza kadrovanja 
Leto 2019 je bilo ponovno leto večjih kadrovskih sprememb. Muzej je s 1. 1. 2019 uspešno 
nadomestil DM kustosinje za zgodovine. Uspešni smo bili pri pridobivanju dodatnih sredstev z 
zaposlitve (2 x projekt JSKD in projekti CLLD), Občina Brežice je od 1. 6. 2019 zagotovila sredstva za 
zaposlitve muzejske vodnice. 
Kljub prizadevanjem, da bi DM kustos dokumentalist bilo vključeno v financiranje Ministrstva za 
kulturo, je bilo financiranje tega DM tudi v letu 2019 zagotovljeno na enak način kot od leta 2015: 45 
%  s strani Občine Brežice in 55 % iz drugih lastnih sredstvih. Zagotavljanje sredstev za ohranitev DM 
je tudi v letu 2019 dodatno obremenilo delo zavoda oziroma zaposlenih. 
V letu 2019 smo zmanjšali število vključenih v program javnih del, in sicer na 2 osebi (leta 2018 5 
oseb). Zaposlitev obeh oseb (IV., in V. stopnja) je sofinancirala Občina Brežice. Ena oseba je bila 
vključena v program Zaposlitvene rehabilitacije, od 1. 10. 2019. 
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Leto 2019 je na kadrovskem področju zaznamovala tudi daljša odsotnost koordinatorke in 
organizatorke kulturnih programov, za katerega je bilo omogočeno nadomeščanje šele maja, vendar 
ne z enako usposobljeno osebo. Kot vsako leto delo zavoda na finančno računovodskem področju 
obremenjujejo in slabijo daljše in krajše bolniške odsotnosti računovodkinje. Nujna je zaposlitev 
ustreznega kadra vsaj za polovičen delovni čas, saj je upravno delo ves čas v zaostanku in okrnjeno.  
 
Razstavni in depojski prostori  
Muzej je nadaljeval z iskanjem rešitev za pridobivanje ustreznih depojskih prostorov, minimalno 
uredil še nekaj začasnih depojskih prostorov v nekdanjem Dijaškem domu, preselil nekaj gradiva, da 
je omogočil delo KR delavnice ter nadaljeval z evidentiranjem potreb.  
Pridobivanje depojskih prostorov izven gradu Brežice je ena izmed prioritet naslednjih let. 
Za postavitev razstave Štirje elementi: 3—ZEMLJA sta bila urejena 2 prostora v drugem nadstropju.  
 
Investicijsko vzdrževanje 
Posavski muzej Brežice skrbi za spomenik državnega pomena, ki je delno obnovljen.   
Nadaljevala se je zamenjava energetsko potratnih žarnic. Potrebna je pogosta menjava žarnic zaradi 
zastarele elektro inštalacije ter starih svetil. Za potrebe novih razstav so bili prebeljeni in urejeni 
izbrani prostori, prav tako so bili ustrezno osveženi prostori za reorganizacijo pisarn po upokojitvi 
dveh sodelavk. Muzej je izvajal tudi tekoča vzdrževanja v prostorih gradu Brežice, v zbirkah in 
depojih.  
 
Nadaljevanje prenove, projekti in projektna dokumentacija 
V letu 2019 je bila končana prenova vinske kleti – čiščenje stropa in ureditev električne napeljave ter 
protipožarnega sistema. 
Poleti se je začel tudi nov del prenove, ki je rezultat uspešne prijave Občine Brežice na razpis 
Ministrstva za kulturo. V investicijo je vključena sanacija terase, kar je bilo zaključeno oktobra 2019, 
vgraditev novih vrat in oken v arkadnih hodnik ter sanacija le-teh, kar bo končano v letu 2020.  
 
Meritve v Viteški dvorani in nadaljevanje prenova poslikave ter oprema 
Muzej je nadaljeval z izvajanjem meritev in spremljanjem klimatskih razmer v Viteški dvorani. V 
celovito skrb za ustrezno vzdrževanje in rabo je ves čas vključen akademski restavrator. Ob obsežnih 
in zahtevnih dogodkih je bilo še skrbneje spremljano gibanje vlage, temperature, hrupa in vibracij. Ob 
sprejemu novega Cenika PMB leta 2014 so bile določene tudi cene uporabe in oblikovana navodila za 
ustrezno rabo, kar smo dosledno izvajali in dopolnjevali tudi v letu 2020. 
 
Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja  
V letu 2019 je muzej nadaljeval z nabavo opreme za izvajanje dejavnosti za večjo prepoznavnost 
Posavskega muzeja Brežice, omogočanja boljše infrastrukture za obiskovalce in zaposlene, skrbjo za 
zdravje zaposlenih in arhiviranje dokumentarnega gradiva.  
V prvem nadstropju sta bila s preselitvijo kustosinje arheologinje na podstrešje izpraznjena dva 
prostora, ki sta bila urejena v prostor za zaposlene s kuhinjo, ki je namenjena tudi pomožnemu 
prostoru za pogostitve. Dokupljena je bila drobna oprema za kuhinjo, za jedilnico pa nabavljeni stoli 
in miza.  
Za potrebe prenosa stolov v Viteški dvorani je bil kupljen voziček, za recepcijo dodatna omara, treba 
je bilo kupiti tudi fotokopirni stroj in nekaj opreme za shranjevanje – zunanje diske ter zamenjati 
dotrajane telefone.  
Dodatno so bil minimalno opremljene pisarne na podstrešju, saj je bila po upokojitvah dveh sodelavk 
omogočena prostorska prerazporeditev zaposlenih. 
Za potrebe  razstav je bila nabavljena razstavna oprema (vitrine in računalnik), za potrebe KR 
delavnice in vzdrževanja je bil nabavljen drobni inventar. 
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Delovna uspešnost 
Tako kot že v preteklih letih je tudi letos odločeno, da delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu in iz naslova prihodkov iz izvajanja javne službe za leto 2019 muzej ne izplača in ne 
izkazuje obveznosti iz naslova delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev in iz nejavnih prihodkov 
iz izvajanja javne službe. 
Obrazec »Elementi za določitev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz 
naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe za leto 2019« je v prilogi letnega poročila. 
 

V. / 12. Zaključek 
 
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2018 sledili zastavljenim ciljem, jih dopolnjevali z 
novimi idejami ter le-te tudi uresničevali. Letni cilji, ki sledijo strateškim dolgoročnim ciljem, so bili z 
veliko angažiranostjo sodelavcev muzeja doseženi in preseženi. S tem pa je bila začrtano tudi 
delovanje in razvoj muzeja v naslednjih letih. Leto 2018 sta zaznamovali tudi 2 upokojitvi med letom 
in 1 ob zaključku. Sodelavci smo se vsem zahvalili z darilom, obiskovalci pa so bili s tem seznanjeni ob 
odprtjih njihovih zadnjih uradnih službenih razstav, saj se je vsak sodelavec »poslovil« od muzeja in 
obiskovalcev z avtorsko Posavsko muzejsko vitrino.  
Ob razširjenem programskem delu in številnih sodelovanjih ter manjših izboljšavah pri prostorskih 
pogojih, je treba opozoriti na nujne izboljšave na vseh področjih. 
Poleg stalne skrbi za dopolnjevanje programov, za še obsežnejše interdisciplinarno delo je treba 
nadaljevati prizadevanja za pridobivanje več sredstev za izvajanje javne službe in programov muzeja 
tako s strani financerjev kot iz drugih virov. 
Skladno s sprejetim Strateškim načrtom za obdobje 2015—2020 si je muzej prizadevali za 
vključevanje raznovrstnih ciljnih skupin ter skrbi zanje tako na programskem kot na prostorskem 
področju. V jeseni smo pričeli tudi z oblikovanjem novega Strateškega načrta.  
Kljub novim investicijam in novim možnostim je na prostorskem področju še vedno nujna pridobitev 
stalnega pedagoškega prostora, kar je sicer izboljšano z delno ureditvijo t. i. Pšeničnikove sobe v 
pritličju v letu 2018. Nujna je posodobitev centralnega ogrevanja, zagotovitev boljših pogojev za delo 
KR delavnice in ureditev grajskega dvorišča ter posodobitev opreme za varovanje. Vse to so čim bolj 
kratkoročni cilji, njihova uresničitev pa bo vplivala na razvoj celotnega delovanja zavoda. 
Muzej si bo še naprej prizadeval tudi za ureditev okolice v povezavi z urejanjem zahodne fasade 
mesta Brežice ter drugih delov v okolici gradu. 
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B. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

1. Zakonske podlage 
 
Računovodsko poročilo za leto 2019 je pripravljeno na podlagi: 

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe). 
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe). 
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 in spremembe). 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03 in spremembe). 

- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in spremembe). 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 in spremembe). 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in spremembe). 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in spremembe). 

- Letno poročilo bo v predvidenem roku oddano preko spletnega portala AJPES. Računovodski 
izkazi so sestavni del tega poročila. 

 
V letu 2019 so bile sprejete spremembe pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki jih je bilo treba uporabiti že pri pripravi 
letnega poročila za leto 2019.Sprememba je pri razporejanju prihodkov v dejavnosti javne službe in 
tržne dejavnosti, in sicer se prihodki od najemnin izkazujejo po novem ne več med prihodke na trgu, 
temveč med prihodke javne službe. 
 

2. Računovodski izkazi 
 
Računovodsko poročilo, skladno s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in spremembe, v 
nadaljevanju Pravilnik, obsega: 

- bilanco stanja, 

- izkaz prihodkov in odhodkov ter 

- pojasnila k obema računovodskima izkazoma. 
Bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov sta pripravljena na predpisanih in s pravilnikom 
določenih obrazcih, ki so dosegljivi na spletni strani http://www.ajpes.si. 
Pojasnila k izkazom določa 15. člen Pravilnika: 

1. obvezni prilogi k bilanci stanja: 
- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

2. obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov: 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in 

http://www.ajpes.si/
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- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
 
Naštete priloge so narejene na predpisanih obrazcih, ki so dosegljivi na spletni strani AJPES in so v 
prilogi Letnega poročila Posavskega muzeja Brežice za leto 2019. 
Računovodska pojasnila, ki jih opredeljuje 15. člen Pravilnika, vsebinsko odgovarjajo in povzemajo 
določbe 26. člena Pravilnika. 
V prvi polovici leta so bile opravljene naslednje zunanje kontrole poslovanja: 

1. V začetku marca 2019 smo s strani DURS Brežice bili telefonsko obveščeni, da smo pri oddaji 
DDPO za leto 2018 naredili napako, in sicer smo izkazali olajšavo za premije prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja pod rubriko 15.12.. DDPO za leto 2018 smo popravili. Nastala je 
davčna obveznost iz naslova DDPO za leto 2018 v višini 123,93 €. Popravek smo upoštevali pri 
poslovnem izidu za leto 2019. 

2. 17. 7. 2019 je bil s strani Zgodovinskega arhiva Celje izveden pregled stanja dokumentarnega 
in arhivskega gradiva. Dobili smo predloge in navodila za nadaljnje delo, kar smo začeli 
izvajati proti koncu leta . 

 

2. 1. Pojasnila k bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 
 
Obračun amortizacije za leto 2019 je vrednoten v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev. Pri izkazovanju opredmetenih 
osnovnih sredstev upoštevamo sodilo istovrstnosti. Stroške amortizacije izkazujemo na kontu 462 ter 
jih knjižimo v breme sredstev v upravljanju v višini 29.216 €. Odpisi osnovnih sredstev in amortizacija 
so izkazani v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Nabava drobnega inventarja je takoj 
dana na uporabo in je 100 % odpisana.  
Z Zavarovalnico Adriatic Slovenija, d. d., imamo sklenjeno zavarovanje premoženja, splošne 
odgovornosti ter službenega vozila. Vsako leto se oddajo podatki za izračun vrednosti premij 
zavarovanja ter stroška zavarovanja. 
Konec leta 2019 je bilančna vsota znašala Posavskega muzeja Brežice 6.326.724 €.   
 
Sredstva 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31. 12. 2019 izkazujejo stanje v višini 
6.235.318 €.  Sredstva so sestavljena iz 98,56 % dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju ter 
1,44 % iz kratkoročnih sredstev. 
Med neopredmetena dolgoročna sredstva spadajo materialne pravice (program SAOP in spletna 
stran). 
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi zavoda so prepoznana zemljišča, gradbeni objekti, oprema 
ter vrednost muzealij in knjig.  
Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2019 povečala za 21.592 € in zmanjšala 
za inventurni odpis zastarele, dotrajane in neuporabne opreme za 6.902 €. Seznam izločenih 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja je v Inventurnem poročilu za leto 2019, ki je priloga 
Letnega poročila Posavskega muzeja Brežice za leto 2019.  
Oprema, ki še ni amortizirana je v višini 180.285 € iz česar izhaja, da je 70,46 % amortizirana oprema 
in s tem izkazujemo uspešnost na področju obnove opreme.  
Muzealije in knjige izkazujemo pod druga opredmetena osnovna sredstva. Inventarizirane muzealije s 
področij arheologije, etnologije, zgodovine in umetnostne zgodovine ter dokumentacije so 
ovrednotene na pošteno (realno) vrednost. Ovrednotenje muzejskih predmetov poteka po 
zastavljenih ciljih s čimer so vidne tudi bilančne spremembe na sredstvih v primerjavi s preteklim 
letom. V letu 2019 smo nabavili muzealije v višini 200 €.  
Na sredstva v upravljanje so se  na dan 31. 12. 2019 prenesle investicije v teku na gradu Brežice 
Občine Brežice v višini 440.456 €. 
V spodnji tabeli smo prikazali nabavo opreme s podatkom o nabavni ceni in virih financiranja. 
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Tabela 51: Stanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 

2019 
Konto Naziv konta Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost 

003000 MATERIALNE PRAVICE-RAČUNALNIŠKI PROGRAMI 9.588,77   9.588,77   0,00   

020000 ZEMLJIŠČA 75.551,51   0,00   75.551,51   

021000 GRAD BREŽICE 2.970.639,72   0,00   2.970.639,72   

021100 DEPOJI NA PODSTREŠJU 207.848,91   126.787,87   81.061,04   

021300 PISARNA MUZEJ 1.011,32   164,34   846,98   

040000 PISARNIŠKO POHIŠTVO - KOVINSKO 19.600,23   17.478,64   2.121,59   

040100 PISARNIŠKO POHIŠTVO - LESENO 112.851,00   51.551,26   61.299,74   

040200 RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA 27.516,40   26.530,57   985,83   

040210 PISALNI IN RAČUNSKI STROJI 3.249,18   1.854,92   1.394,26   

040220 LABORATORIJSKA OPREMA 27.579,01   23.843,81   3.735,20   

040230 OPREMA ZA OGREVANJE 12.962,80   12.962,80   0,00   

040300 DRUGA PISARNIŠKA OPREMA 11.544,00   10.349,29   1.194,71   

040310 OPREMA RAZSTAVNA 57.165,19   48.810,67   8.354,52   

040400 NAKUP AUDIO VIZUALNE  OPREME 14.251,48   13.166,97   1.084,51   

040900 SLUŽBENA VOZILA 18.573,59   5.223,82   13.349,77   

040910 OPREMA ZA VAROVANJE 85.226,72   83.493,02   1.733,70   

040920 OPREMA ZA VZDRŽEVANJE, OGREVANJE 22.299,04   19.072,13   3.226,91   

040930 DRUGA OPREMA IN NAPELJAVA 7.786,87   7.590,79   196,08   

041000 DROBNI INVENTAR LESENA OPREMA 15.274,67   15.274,67   0,00   

041100 DROBNI INVENTAR PISARNIŠKI 9.576,46   9.576,46   0,00   

041200 DROBNI INVENTAR STROJI,APARATI,NAPRAVE 13.693,25   13.693,25   0,00   

041300 DROBNI INVENTAR DRUGO 59.221,31   59.221,31   0,00   

041400 DROBNI INVENTAR PISARNIŠKA OPREMA 16.265,93   16.265,93   0,00   

045000 KNJIGE 44.790,23   44.790,23   0,00   

045101 MUZEJSKI PREDMETI - INVENTARIZIRANI 3.008.541,50   0,00   3.008.541,50   

Velika suma 6.852.609,09   617.291,52   6.235.317,57   

 
 
Tabela 52: Nabava opreme v letu 2019 
Šifra Naziv opreme Konto datum nabave Količina Vrednost 

nabave 

0001743 JEDILNA MIZA 040100 17. 04. 2019 1 450,38 

0001748 KUHINJA VELIKA 040100 7. 05. 2019 1 2.685,00 

0001749 OMARA RECEPCIJA 040100 14. 05. 2019 1 528,00 

0001758 FOTOKOPIRNI STROJ SHARP DX-2500N 040210 18. 06. 2019 1 1.549,18 

0001760 VOZIČEK ZA NAKLADANJE POLFOTELJEV 040310 2. 07. 2019 1 712,38 

0001738 PRALNO SUŠILNI STROJ CANDY 94141 040920 9. 04. 2019 1 599,90 

0001746 SESALNIK LAVAMATIC ČISTILNI IPC CT15E35 040920 18. 04. 2019 1 1.299,64 

0001768 SET INDUKCIJSKA PLOŠČA + PEČICA 040920 28. 02. 2019 1 599,99 

Skupaj oprema       8.424,47 

Po vir financiranja: Občina Brežice   6.875,29 

    lastna sredstva tekočega leta 1.549,18 

0001741 ZUNANJI DISK 2TB 041100 25. 01. 2019 1 165,60 

0001742 ZUNANJI DISK 1TB 041100 28. 01. 2019 2 109,80 

0001759 STOL PISARNIŠKI MEDICO MAXIS EURO 041100 20. 06. 2019 6 1.629,04 

0001739 POMIVALNI STROJ CANDY 30S620W 041200 9. 04. 2019 1 359,91 
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0001740 RAČUNSKI STROJ OLYMPIACPD 3212T 041200 21. 03. 2019 1 123,74 

0001744 BRUSILNI STROJ TORMEK 041200 17. 04. 2019 1 374,69 

0001747 SESALNIK SEBO XP20PROF. Z GLOBINSKO 
KRTAČO 

041200 18. 04. 2019 1 333,25 

0001750 MOBILNI APARAT SAMSUNG GALAXY A50 041200 16. 05. 2019 1 220,89 

0001752 TELEFONSKI APARAT GIGASET 041200 3. 06. 2019 1 44,43 

0001753 TELEFONSKI APARAT GIGASET 041200 3. 06. 2019 1 43,86 

0001754 TELEFONSKI APARAT GIGASET 041200 3. 06. 2019 1 43,86 

0001761 PREDVAJALNIK INTEL,MONITOR PHILIPS - 
ZEMLJA 

041200 14. 06. 2019 2 509,02 

0001762 ZVOČNIK LOGITECH S150 2.0 1.2W 041200 21. 06. 2019 2 34,77 

0001763 MONITOR AOC LED 27" 041200 10. 09. 2019 1 174,70 

0001764 STROJ BRUSILNI NAMIZNI TH-US 240 041200 8. 12. 2019 1 55,24 

0001765 AKUM. ROČNI VRTALNIK DEWALT 18V 041200 9. 06. 2019 1 174,99 

0001745 REZBARSKI SET V OMOTU RO8 041300 17. 04. 2019 6 1.042,80 

0001751 STOL TOP ZLOŽLJIV; ČRNO KOVINSKO 
OGRODJE 

041300 28. 05. 2019 20 1.134,60 

0001755 PANO ZEMLJA 041300 19. 06. 2019 4 1.293,20 

0001756 VITRINE S STEKLENIM ZVONOM VIŠ. 60CM 041300 19. 06. 2019 5 2.684,00 

0001757 VITRINE S STEKLENIM ZVONOM VIŠ. 30 CM 041300 19. 06. 2019 5 2.440,00 

0001766 KOZARCI LES 041300 31. 12. 2019 150 1,00 

0001767 KOZARCI DEGUSTACIJSKI PMB 041300 31. 12. 2019 192 1,00 

Skupaj drobni inventar:       12.994,39 

0001150 KNJIGE 045000 31. 12. 2009 0 173,14 

Skupaj ostala sredstva:       173,14 

Skupaj nabava osnovnih sredstev:     414 21.592,00 

0000001 GRAD BREŽICE 021000 31. 12. 1949 0 440.455,72 

0001153 MUZEJSKI PREDMETI INVENTARIZIRANI 045101 31. 12. 2010 0 35.502,00 

 
Kratkoročne terjatve in aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2019 izkazujejo stanje v višini 
86.159,14 €. 
Denarna sredstva na podračunu so v višini 53.269,56 € predstavljajo sredstva potrebna za poplačilo 
tekočih obveznosti, ki zapadejo večinoma v plačilo meseca januarja 2020, obveznosti za 
opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter sredstva potrebna za likvidnostno poslovanje. 
Denarna sredstva v blagajni muzejske trgovine so v višini 111,00 €. V letu 2019 je bil promet 
plačevanje z bančnimi karticami v višini 9.316,09 €. V višini 188,81 € je sredstev na poti.  
 
Tabela 53: Dobroimetje pri bankah, gotovina ter denar na poti 

Konto Naziv Znesek € 

100100 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI MUZ. TRGOVINA 111,00 

110000 DENARNA SREDSTVA NA PODRAČUNU 53.269,56 

163000 DENARNA SREDSTVA NA POTI (kartično poslovanje) 188,81 

  Skupaj denarna sredstva 53.569,37 

 
Tabela 54: Terjatve 

Konto  Naziv konta Znesek 

120000  TERJATVE DO KUPCEV-DOMAČI 1.102,83 

140000  TERJATVE DO MK ZA PLAČE 26.878,41 
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140100 
 KRATK.TERJATVE DO ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE-

JAVNA DELA 1.461,35 

140200  KRATK.TERJATVE DO MP PE NM 73,89 

141008  TERJATVE DO OBČINE ZA PLAČE 5.800,00 

170000  TERJATVE DO DR. PROR. UPORABNIKOV 699,06 

190000  KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI 1.819,51 

   Skupaj terjatve 37.835,05 

 
Kratkoročne terjatve so v višini 37.835,05 € in se nanašajo na terjatve do kupcev, ki zapadejo v plačilo 
v začetku leta 2020 ter terjatve do Ministrstva za kulturo, Občine Brežice, Zavoda za zaposlovanje OE 
Sevnica, Ministrstva za pravosodje, Probacijska enota Novo mesto (družbeno koristna dela) ter drugih 
proračunskih uporabnikov. V glavnem gre za izplačila plač in prispevkov za mesec december 2019. 
Kratkoročno odloženi odhodki predstavljajo odhodke za plače oktober – december 2019 za projekt 
Savske zgodbe II. faza, ki ga bo KTRC nakazal ob zaključku faze.  
Za zapadle neporavnane terjatve se uporabljajo med letom sredstva izterjave (telefonsko, pisni 
opomini, pošiljanje IOP obrazcev). Kupcem so bili v potrditev posredovani IOP obrazci na dan 31. 12. 
2019. Zapadle terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2019 so v višini 1.102,83 €. Po neuspešnem 
telefonskem posredovanju smo trem kupcem posredovali opomin za plačilo v skupni vrednosti 
254,68 €. Od tega so terjatve iz leta 2018 do ZPTM Brežice v višini 84,68 €, ki so bile v višini 58,33 € 
delno poplačane v mesecu januarju 2020.  
 
Obveznosti do virov sredstev 
 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2019 izkazujejo stanje v višini 
51.393,35 €. 
Obveznosti so poravnane v skladu z dogovorjenimi roki plačil.  
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v višini 11.871,11 €, kratkoročne obveznosti do 
neposrednih uporabnikov proračuna države so v višini 181,37 €  in skupno predstavljajo 23,45 % vseh 
obveznosti, ki bodo v celoti poravnane v mesecu januarju 2020. 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane stroške plač za mesec december 
2020. 
Obveznosti za plačilo DDPO za leto 2019 po plačanimi medletnimi akontacijami so ostale v višini 
70,32 €. 
Kratkoročno odloženi prihodki se nanašajo na pokrivanje stroškov plač v letu 2020 za projekt JSKD – 
Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturne dejavnosti. Oblikovane so bile pasivne 
časovne razmejitve v višini 116,86 € € za stroške dela zaposlenca iz sredstev javnega razpisa JSKD.  
 
Tabela 55: Obveznosti 

Konto Naziv znesek 

210000 OBVEZNOSTI ZA ČISTE-NETO PLAČE 20.932,45 

212000 OBV.ZA PRISPEVKE IZ BRUTO PLAČ IN NADOMESTIL 7.005,45 

213000 DAVEK OD OSEBNIH PREJEMKOV - DOHODNINA 3.587,85 

214100 DRUGE KRATK. OBV. DO ZAPOSLENIH-PREHRANA,... 1.610,64 

214200 
DRUGE KRATK. OBV. DO ZAPOSLENIH-službena 
potovanja 137,10 

220000 KRATKOR. OBVEZ. DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI 11.098,57 

221000 KRATKOR. OBVEZ. DO DOBAVITELJEV V TUJINI 543,30 

230000 PRISPEVKI NA PLAČE 5.126,22 

230300 OBVEZNOSTI RTV PRISPEVKA 25,50 
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230300 OBVEZNOSTI DDPO 70,32 

230900 OBVZ. ZA DODATNO POK.ZAVAROVANJE KAD 546,58 

230910 OBVZ. ZA DODATNO POK.ZAVAROVANJE PPD 181,37 

2400 KRATKOR. OBV. DO NEPOSR. UPOR. PROR. DRŽAVE 11,30 

2420 
KRATKOR. OBV. DO NEPOSR. UPOR. PROR. DRŽAVE-
MINISTRSTVA 128,00 

2430 
KRATKOR. OBV. DO NEPOSR. UPOR. PROR. DRŽAVE 
OBČINE 42,60 

292000 KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI 161,86 

  Skupaj obveznosti 51.393,35 

 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2019 v višini 6.275.328,64 €. 
 
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so v višini 6.235.317,57. Presežek 
prihodkov nad odhodki se izkazuje v višini 40.211,07 €. Presežek prihodkov nad odhodki je razporejen 
v višini 25.569,40 € za nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (IKT opremo in 
opremo za muzejsko trgovino, opremo pisarn …), v višini 10.722,67 € za investicijsko vzdrževanje ter 
3.719,00 € za pokrivanje tekočih stroškov poslovanja in morebitnih izgub v poslovanju. Presežek 
prihodkov nad odhodki iz leta 2019 je v višini 11.323,30 € in pokriva nabavo osnovnih sredstev v letu 
2018 v višini 1.749,18 €, obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2018 v višini 
123,93€ ter obračun DDPO za leto 2019 v višini 194,24 €. Razliko presežka prihodkov nad odhodki iz 
leta 2018 v višini 9.255,95 € namenjamo za investicije v nabavo osnovnih sredstev. Posavski muzej 
Brežice nima finančnih naložb in posojil. 
 

2. 2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2019 

 
Posavski muzej Brežice pridobiva prihodke z opravljanjem dejavnosti javne službe ter s prodajo blaga 
in storitev na trgu. V skladu z zahtevo Zakona o računovodstvu zagotavlja ločeno spremljanje 
prihodkov in odhodkov za javno službo in ločeno za tržno dejavnost. 
Posavski muzej Brežice je z Ministrstvom za kulturo podpisal Pogodbo št. 3340-19-187001 o 
financiranju pooblaščenega muzeja v letu 2019 v višini 394.329 €, aneks št. 1 k pogodbi za dodatna 
sredstva za stroške dela za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenim v višini do  
24.782 €, kar izhaja iz povečanja plač javnih uslužbencev v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za 
kulturne dejavnosti, ki vsebuje višje uvrstitve delovnih mest v plačne razrede (Uradni list št. 18/18) 
ter aneks št. 2 k pogodbi za prerazporeditev sredstev iz sredstev za plače na sredstva za programsko 
materialne stroške v višini 12.016 €. Prerazporeditev je bila izvedena na podlagi seznanila o presežku 
sredstev na plačah zaposlenih iz sredstev financerja in zaprosila za prerazporeditev sredstev na 
programski I. sklop zaradi povečanih stroškov izvajanja državne javne službe.  
Z Občino Brežice sta podpisani Pogodba o financiranju javnega zavoda Posavski muzej Brežice za leto 
2019 št. 410-213/2019 v višini 132.669 € z Aneksom št. 1. in Pogodba o sofinanciranju razvojnih 
projektov v letu 2019 št. 410-204/2019 na podlagi javnega poziva Občine Brežice v višini 10.483 €.  
Z Občino Sevnica je podpisana Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice za leto 
2019 št. 092-0036/2019 v višini 6.500 €.  
Z Občino Kostanjevica na Krki je podpisana Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja 
Brežice v letu 2019 št. 619-3/2019-4 in aneks št. 1 k osnovni pogodbi v skupni višini 953 €.  
Z Občino Krško je podpisana Pogodba št. 410-203/2019 O703 o sofinanciranju programa Posavskega 
muzeja Brežice v letu 2019 v višini 21.000 €.  
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Konec leta 2018 smo uspešno kandidirali na javni razpis Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na 
področju kulturne dejavnosti v okviru JSKD za leto 2018  in pridobili sredstva v višini 5.000 €. Zaposlili 
smo muzejsko sodelavko za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 9. 2019 s polnim delovnim časom. Z 
zagotovljenimi sredstvi uspešne prijave na javni poziv Občine Brežice za sofinanciranje razvojnih 
projektov v letu 2019 so bili pokriti celotni stroški zaposlitve. Zaposlena je razporejena tudi na projekt 
»Oživimo Savske zgodbe«. Poleti smo znova uspešno kandidirali na javni razpis Pridobivanje dodatnih 
znanj za mlade na področju kulturne dejavnosti v okviru JSKD za leto 2019  in pridobili sredstva v višini 
5.000 €. Zaposlili smo muzejskega sodelavca za obdobje od 1. 10. 2019 do 31. 7. 2020 s polnim 
delovnim časom. 
 
V skladu z odločbo št. 339-9/2015/125 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v letu 
2019 skupaj s partnerji KTRC Radeče (vodilni partner) in Občino Radeče pričeli izvajati projekt 
»Oživimo Savske zgodbe« Prva faza je bila izvedena od 1. 3. do 30. 9. 2019, druga faza se je pričela 1. 
10. 2019 in traja do 30. 4. 2020, celoten projekt pa traja do 30. 11. 2020.  1. 9. 2019 smo pričeli 
izvajati tudi projekt »Črno-belo bogastvo s Krškega polja –samooskrbna, podjetniška in turistična 
priložnost«. Vodilni partner je Občina Krško, partnerji projekta pa poleg PMB še Kunst 1966, gostilna, 
d. o. o., Kmečka zadruga Sevnica z. o .o. in Društvo rejcev krškopoljskih prašičev. 
 
Skladno s 4. členom Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 k Pogodbi št. 3340-19-187001 o financiranju 
pooblaščenega muzeja v letu 2019 ni bil pripravljen popravek finančnega načrta za leto 2019, ki je bil 
sprejet na 8. seji Sveta zavoda 26. 2. 2019. V stolpcu finančni načrt 2019 smo popravili – zmanjšali 
znesek za razliko odobrenih sredstev na podlagi aneksa ter prav tako korigirali stroške dela 
financirane s strani ministrstva v enaki višini 10.389 € ter prerazporedili sredstva za plače na sredstva 
za programsko materialne stroške v višini 12.016 €. 
 
V letu 2019 smo v programu javnih del zaposlili 2 udeleženca, in sicer v skladu s Pogodbama o 
izvajanju programa javnega dela št.: 11071-2078/2018-7 in 11071-2079/2018-6. 
 
V nadaljevanju pojasnjujemo hkrati z IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov 
tudi IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po VRSTAH DEJAVNOSTI.  
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2019 znašajo 693.294 € in so nižji za 3,14 % glede na leto 2018 ter za 
5,91 % višji glede na sprejeti finančni načrt. Prihodki za izvajanje javne službe v višini 689.238 € 
predstavljajo 99,41 % celotnih prihodkov, prihodki iz tržne dejavnosti v višini 4.056 € pa predstavljajo 
0,59 % celotnih prihodkov. 
V spodnji tabeli: Pregled celotnih prihodkov po fakturirani realizaciji v letu 2019 so prikazani deleži 
prihodkov po financerjih razvrščeni po namenu financiranja in prikazana je struktura financiranja za 
leto 2019, ter primerjava realizacije glede na preteklo 2018 leto in finančni načrt.   
 
Za leto 2019 smo prejemali sredstva v skladu s pogodbami o financiranju Posavskega muzeja Brežice 
za leto 2019, ki so omenjene v začetku Pojasnil k izkazu prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov v letu 2019. Od občin soustanoviteljic so bila na podlagi zahtevkov, dejanske realizacije, 
nakazana vsa sredstva.   
Ostale posebnosti so: 

- Vključevanje Posavskega muzeja Brežice v program aktivne politike zaposlovanja – izvajanja 
javnih del. ZRSZ je financiral 65 % delež stroškov plač in stroške zdravniških pregledov, 35 %  
pa je bilo financiranih s strani Občine Brežice oziroma iz lastnih sredstev. V letu 2019 smo bili 
vključeni v dva programa z dvema udeležencema. Sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje, 
Probacijsko enoto Novo mesto kot izvajalsko organizacijo pri opravljanju dela v splošno 
korist, in sicer za štiri sankcije. Pri tem so osebe opravile 410 ur dela v splošno korist. 

V poročilu so prejeta sredstva razporejena skladno s pogodbami.  
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V letu 2019 smo pridobili za 3.183,47 € donacij. Donirana sredstva smo pridobili od HESS d. o. o. 
Brežice, AFP d. o. o. Dobova, Termoelektrarne Brestanica, I.H.S. d.o.o. Krško, NUMIP d.o.o. Krško, Q 
Techna d.o.o. Krško. V okviru mednarodnega sodelovanja z ustanovo Sun Fun Art & Special Event iz 
ZDA (Havaji),  pri gostujoči razstavi Lepote Tajvana, smo prejeli donirana sredstva v višini 883,47 €. 
Sredstva so bila namensko porabljena za projekte. Sponzorska sredstva v skupni višini 5.500,00 € smo 
pridobili od Krka d. d. Novo mesto in Zavarovalnica Triglav, d. d. Krško.  Sponzorska sredstva so bila 
namensko porabljena za projekte. 
Finančni prihodki so v letu 2019 v višini 87,55 € in predstavljajo provizijo za postavljen avtomat za 
tople in hladne napitke ter vračilo preplačil FURSa iz preteklih let.  
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Tabela 56: Pregled celotnih prihodkov po fakturirani realizaciji v letu 2019 

 
 
Celotni odhodki v letu 2019 so znašali 681.971 € in so nižji za 3,00 % glede na leto 2018 ter za 5,91 % 
višji glede na sprejeti finančni načrt.  Odhodki za izvajanje javne službe predstavljajo 97,81 % celotnih 
odhodkov, medtem ko razlika 2,19 % predstavljajo odhodki iz tržne dejavnosti. 
 
V spodnji tabeli 61: Pregled celotnih odhodkov po fakturirani realizaciji v letu 2019 so prikazani deleži 
odhodkov po vrsti stroškov, ter primerjava realizacije glede na preteklo 2018 leto in finančni načrt.  
Ugotovitve pri poslovanju glede stroškov so: 

realizacija 

2018 plan 2019

realizacija 

2019

indeks 

2019/  

2018

indeks 

real/plan

struktura     

%

1 PRIHODKI OD POSLOVANJA 1=2+3+4+5 704.519 653.020 689.150 97,82 105,53 99,40

2 Prihodki iz državnega proračuna: 487.919 439.706 450.105 92,25 102,36 64,92

Ministrstvo za kulturo 451.157 419.111 418.343 92,73 99,82 60,34

sredstva za plače 359.365 322.915 322.147 89,64 99,76

sredstva za splošne stroške delovnaja 30.792 31.180 31.180 101,26 100,00

sredstva za programsko mat. str. sklop I 30.000 35.016 35.016 116,72 100,00

sredstva za programsko mat. str.sklop II 31.000 30.000 30.000 96,77 100,00

Drugi prihodki iz javnih financ 36.762 20.595 31.762 86,40 154,22 4,58

Sredstva za javna dela ZRSZ 32.198 17.310 17.047 52,94 98,48 2,46

Prihodki iz dr. proračuna iz sredstev proračuna EU 1.716 3.285 13.868 808,16 422,16 2,00

Sredstva CSD za DKD, UMFT 2.848 847 29,74 0,12

3 Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti: 147.711 162.415 174.386 118,06 107,37 25,15

sredstva za plače Občina Brežice 58.935 76.000 66.768 113,29 87,85

sredstva za plače JD Občina Brežice 15.826 10.189 9.712 61,37 95,32

sredstva za plače- razvojni projekt Občina Brežice 8.681 11.928 10.415 87,32

sredstva za splošne stroške delovanja Občina Brežice 22.864 9.498 21.324 93,26 224,51

sredstva za programsko mat. str. sklop I Občina Brežice 1.516 4.500 4.680 308,71

sredstva za programsko mat. str.sklop II Občina Brežice 17.590 22.000 33.034 187,80 150,15

Skupaj sredstva Občine Brežice 125.412 134.115 145.933 116,36 108,81 21,05

sredstva za programsko mat. str.sklop I druge Občine 145 0

sredstva za programsko mat. str.sklop II druge Občine 11.558 21.002 15.350 132,81 73,09

sredstva za plače druge Občine 10.596 7.298 13.103 123,66

Skupaj sredstva ostalih občin ustanoviteljic 22.299 28.300 28.453 127,60 100,54 4,10

4 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 66.734 48.949 61.476 92,12 125,59 8,87

Prihodki od prodaje storitev 61.379 43.578 57.477 93,64 131,89 8,29

vstopnice 38.859 32.000 38.274 98,49 119,61

sponzorstva 2.500 3.000 5.500 220,00 183,33

najemnine 7.737 6.000 9.496 122,73 158,27

uporaba muzejskega in arhivskega gradiva, svetovanja 1.946 130 6,68

konservatorsko restavratorska dela 10.337 2.578 4.077 39,44 158,15

prirejanje razstav iz muz. gradiva za zun. naročnike

pedagoška dejavnost

organizacija prireditev - posebni program

Prihodki od prodaje proizvodov 5.355 5.371 3.999 74,68 74,46 0,58

knjige, publikacije 1.239 1.371 1.363 110,01 99,42

prodaja muzejskih spominkov 4.116 4.000 2.636 64,04 65,90

5 Prihodki od donacij 2.155 1.950 3.183 147,70 163,23 0,46

6 Prihodke od porabe rezervacij

7 Finančni prihodki 125 88 70,40 0,01

8 Drugi prihodki in prevrednotovalni posl. Prihodki 8.995 0,00

9 Prihodki za izvajanje javne službe 9=1+6+7+8 713.639 653.020 689.238 96,58 105,55 99,41

10 Prihodki iz tržne dejavnosti 2.115 1.600 4.056 191,77 253,50 0,59

najemnine

prodaja spominkov, publikacij - tuji 2.115 1.600 4.056 191,77 253,50

11 CELOTNI PRIHODKI 11=1+5+6+7+8+10 715.754 654.620 693.294 96,86 105,91 100,00



 

94 

- V skladu z aneksoma k pogodbam o financiranju Posavskega muzeja Brežice za leto 2019 s 
strani Ministrstva za kulturo, ki so omenjene v začetku Pojasnil k izkazu prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov v letu 2019 izkazujemo popravljen finančni načrt za leto 
2019 tudi na stroških, in sicer na postavkah stroškov plač MZK zmanjšanje ter na stroških 
sklopa I. povečanje pri postavkah plačila za delo preko študentskega servisa, stroški 
promocije, drobnega orodja in naprav, prevozni stroški in storitve ter stroški izobraževanja. 

- Za dobavo električne energije, nabavo kurilnega olja in za premoženjsko zavarovanje imamo 
sklenjene tripartitne pogodbe pod okriljem Občine Brežice. Občina Brežice je izvedla javne 
razpise za vse javne zavode v občini Brežice.   

- Splošni stroški delovanja so v obsegu načrtovanih. Izkazujemo povečanje stroškov porabe 
kurilnega olja in komunalnih storitev, kar je posledica povečanja števila uporabnih prostorov, 
in sicer recepcije in sanitarij v pritličju, vinske kleti ter večjega števila dogodkov. Stroški 
programskega sklopa I. so višji za 71,50 % glede na leto 2018 ter za 18,43 % višji glede na 
sprejeti finančni načrt. Obseg načrtovanih posameznih postavk po vrstah stroškov odstopa 
od načrtovanih, saj so  odvisni od medletnih prilagoditev možnostim in potrebam, 
prilagajanju izvajanja javne službe in sledenju stroškov.  Obvladujemo porabo sredstev, ki ne 
presegajo zagotovljena in pridobljena sredstva (omogočene so bile navedene 
prerazporeditve).  

- V programskem sklopu II. (stroški materiala in storitev vezani na projekte) so stroški glede na 
finančni načrt višji zaradi dodatnih aktivnosti pri posameznih projektih in so povezani s 
preseženimi načrtovanimi namenskimi prejetimi donacijami in sponzorskimi sredstvi ter 
prihodkih iz drugih programov.  

- Na področju kadrovskega poslovanja je bilo pestro leto, saj smo dodatno zaposlovali, 
prerazporejali zaposlene med financerji … Zaradi dolgo trajajoče bolniške odsotnosti in nege 
družinskega člana od 2. 3. 2019. ter uveljavljanja pravic iz naslova starševstva iz 8 ur/dan na 4 
ure/dan smo zaposlili nadomestno delavko od 13. 5. 2019 do 31. 7. 2019 za 6 ur na dan, ter 
od 1. 8. 2019 za 4 ure na dan, kar se nadaljuje do 31. 8. 2020. Delavki smo omogočili 
koriščenje neizkoriščenega letnega dopusta iz leta 2018 v mesecu juliju 2019. Prav tako smo s 
študentskim delom nadomestili manko v službi za komuniciranje in izobraževanje za delo z 
obiskovalci. 

- Boleznin v breme ZZZS (nega, spremstvo, boleznine nad 90 dni) je v letu 2019 4.940 €.  
- Posavski muzej Brežice ne izkazuje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu. 
- Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo 

amortiziranje, v breme sredstev v upravljanju. 
- Pri porabi sredstev smo bili racionalni ter se prilagodili realni situaciji. Sledili smo zakonskim 

določilom. 
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Tabela 57: Pregled celotnih odhodkov po fakturirani realizaciji v letu 2019 

 
 
Poslovni izid po obračunskem toku 
 
Poslovni izid Posavskega muzeja Brežice je v višini 9.256 € in bo razporejen za investicije – nabavo 
osnovnih sredstev v prihodnjih letih.  
V spodnji tabeli, prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 11.323 €, pomeni, da smo skladno 
s sprejetim finančnim načrtom sredstva v višini 1.749 € za nabavo osnovnih sredstev prenesli med 
obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva. Presežek prihodkov na področju 
dejavnosti javne službe je v višini 11.101 € in na področju tržne dejavnosti pa v višini 222 €.  
Za leto 2019 so obveznosti iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb v višini 318 € (194 € za leto 
2019 in 124 € popravek za leto 2018).  
 
 
 

realizacija 

2018 plan 2019

realizacija 

2019

indeks 

2019/2018

indeks 

real/plan

struktura     

%

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 196.525 198.301 216.963 110,40 109,41 31,81

Stroški materiala 66.412 83.378 70.560 106,25 84,63 10,35

splošni stroški delovanja 34.899 38.230 35.138 100,68 91,91 5,15

programski stroški 31.513 45.148 35.422 112,40 78,46 5,19

Stroški storitev 130.113 114.923 146.403 112,52 127,39 21,47

splošni stroški delovanja 26.095 24.705 26.750 102,51 108,28 3,92

programski stroški + projekti ostali 104.018 90.218 119.653 115,03 132,63 17,55

STROŠKI DELA 501.476 453.509 461.174 91,96 101,69 67,62

Zaposleni, ki jih financira MZK 354.909 322.915 322.361 90,83 99,83 47,27

Plače zaposlenih 265.963 241.642 244.463 91,92 101,17 35,85

povračila zaposlenim 15.099 18.522 15.135 100,24 81,71 2,22

regres za letni dopust 10.282 11.526 10.863 105,65 94,25 1,59

drugi prihodki zaposlenim (odpravnine, jubilejne) 15.874 7.315 7.661 1,12

prispevki in druge dajatve od plač 42.820 39.054 39.415 92,05 100,92 5,78

stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD, PPD) 4.871 4.856 4.824 99,04 99,34 0,71

Zaposleni, ki so financirani iz drugih virov 146.567 130.594 138.813 94,71 106,29 20,35

Plače zaposlenih 112.491 99.240 104.549 92,94 105,35 15,33

povračila zaposlenim 8.641 8.028 9.534 110,33 118,76 1,40

regres za letni dopust 5.826 5.540 5.553 95,31 100,23 0,81

drugi prihodki zaposlenim 0 0 0 0,00

prispevki in druge dajatve od plač 18.444 16.379 17.557 95,19 107,19 2,57

stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD) 1.165 1.407 1.620 115,14 0,24

AMORTIZACIJA 0,00

REZERVACIJE 0,00

DRUGI STROŠKI 0,00

FINANČNI ODHODKI 0,00

DRUGI ODHODKI 0,00

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 142 0,00

CELOTNI ODHODKI  za izvajanje javne službe 9 je seštevek 1 

DO 8 698.143 651.810 678.137 97,13 104,04 99,44

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV tržna dejavnost 3.733 2.410 3.834 102,71 159,09 0,56

Stroški materiala 3.733 2.300 3.834 102,71 166,70 0,56

Stroški storitev 110 0,00

STROŠKI DELA tržna dejavnost 1.175 400 0 0,00 0,00

Plače zaposlenih 1.012 345 0,00 0,00

povračila zaposlenim 0 0 0 0,00

prispevki in druge dajatve od plač 163 55 0,00 0,00

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 0 0,00

CELOTNI ODHODKI  za izvajanje tržne dejavnosti 4.908 2.810 3.834 78,12 136,44 0,56

CELOTNI ODHODKI  (11=9+10 703.051 654.620 681.971 97,00 104,18 100,00
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Tabela 58: Poslovni izid za leto 2019 

 

Poslovni izid 
REAL 
2016 

REAL 
2017 

REAL 
2018 

REAL 
2019 

Prihodki za izvajanje javne službe  618.376 672.080 708.838 689.238 

Prihodki iz tržne dejavnosti 14.124 5.245 6.916 4.056 

CELOTNI PRIHODKI 1+2 632.500 677.325 715.754 693.294 

CELOTNI ODHODKI  za izvajanje javne službe 9 
je seštevek 1 DO 8 595.774 660.606 698.143 678.137 

CELOTNI ODHODKI  za izvajanje tržne 
dejavnosti 10.282 2.935 4.908 3.834 

CELOTNI ODHODKI  (11=9+10 606.056 663.541 703.051 681.971 

POSLOVNI IZID za izvajanje javne službe (1-4) 22.602 11.474 10.695 11.101 

POSLOVNI IZID iz tržne dejavnosti (2-5) 3.842 2.310 2.008 222 

POSLOVNI IZID POSLOVANJA (3-6) 26.444 13.784 12.703 11.323 

DDPO 2018 381 0 0 124 

DDPO 2019       194 

Nabava OS iz poslovanja tekočega leta       1.749 

POSLOVNI IZID (9-10) 26.063 13.784 12.703 9.256 
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2. 3. Pojasnila Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka 

 
Prihodki po načelu denarnega toka 
 
Tabela 59: Pregled prihodkov po načelu denarnega toka za preteklo in tekoče leto ter  po  

finančnem načrtu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIHODKI  real 2018 FN 2019  real 2019 struktura %

Indeks 

real/fn

Indeks 

2019/2018

Prihodki Mzk 453.584 419.111 419.111 60,31 100,00 92,40

a. s redstva  za  plače 357.292 322.915 322.915

b. s redstva  za  i zdatke 

za  blago in s tori tev 91.792 96.196 96.196
c. s redstva  za  

muzeal i je 4.500

Prihodki iz dr. državnih 

proračunov 42.551 20.595 27.462 3,95 133,34 64,54

ZRSZ - javna dela 34.133 17.310 17.785

projekt JSKD, SAVSKE 

ZGODBE 5.000 3.285 8.881

UMFT Brežice 2.255

DKD 739 796

DURS - VRAČILO DDPO 424

Prihodki iz občinskih 

proračunov 189.897 194.415 180.768 26,01 92,98 95,19

sredstva  za  plače 79.968 83.298 78.251

sredstva  za  i zdatke za  

blago in s tori tev 23.836 21.000 21.000

sredstva  za  nakup 

opreme in inv. vzd. 43.114 25.000 11.879

sredstva  za  projekte 27.883 43.000 48.384

sredstva  za  investici je

sredstva  za  javna dela , 

projekt 15.096 22.117 21.254

Drugi prihodki za 

izvajanje javne službe 71.064 50.899 63.551 9,15 124,86 89,43

Prihodki od prodaje na 

trgu 2.115 1.600 4.018 0,58 102,51 189,98

Skupaj prihodki 759.211 686.620 694.910 100,00 101,01 91,53
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Odhodki po načelu denarnega toka 
 
Tabela 60: Pregled odhodkov po načelu denarnega toka za preteklo in tekoče leto ter  po 

finančnem načrtu  

 
 
Poslovni izid po denarnem toku 
Posavski muzej Brežice po izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje v letu 
2019 presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.344 €. Poslovni izid po denarnem toku je finančne 
narave in izkazuje pretok denarja v tekočem letu. V letu 2019 se Posavski muzej Brežice ni zadolževal 
in izkazuje povečanje sredstev na računu za 5.344 €. 
 
Poslovni izid po fiskalnem pravilu 
5. člen Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se morajo presežki, ki jih zavod kot posamezna 
institucionalna enota sektorja države ustvari v posameznem letu prikazovati in zbirati na ločenem 
kontu. Skladno z ZIPRS1819 se presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti (razred 
2), neporabljena namenska sredstva (razred 9), ki so namenjena za financiranje izdatkov v 
prihodnjem obdobju, in ki so evidentirana na kontih časovnih omejitev ter za neporabljena sredstva 
za investicije.  
Posavski muzej Brežice izkazuje negativni rezultat kar pomeni, da ne razpolaga s presežkom 
prihodkov nad odhodki na podlagi 5. člena ZFisP, ki bi se morali evidentirati in izkazovati na 
posebnem kontu. 
 

ODHODKI real 2018 FN 2019 real 2019 struktura %

Indeks 

real/fn

Indeks 

2019/2018

Plače in drugi izdatki zaposlenim 505.006 453.509 459.623 66,65 101,35 91,01

Odhodki  za  plače MzK 356.926 322.915 322.472 99,86 90,35

Odhodki  za  plače javna dela , 

Občina Brežice, JSKD… 146.905 130.594 137.151 105,02 93,36

Odhodki  za  plače tržna 

dejavnost 1.175 0,00

Izdatki za blago in storitev 206.630 201.111 219.712 31,86 109,25 106,33

splošni  s troški  delovanja 62.153 62.935 59.728 94,90 96,10

sklop I 40.259 53.136 64.061 120,56 159,12

sklop II  + PROJEKTI 100.579 82.230 92.817 112,87 92,28

tržna dejavnost 3.639 2.810 3.106 110,53 85,35

plačila obresti 0,00

transferi neprfitnim org. in 

ustanovam 0,00

investicijski odhodki 73.538 34.400 10.231 1,48 29,74 13,91

Skupaj odhodki 785.174 689.020 689.566 100,00 100,08 87,82

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI 5.182 5.344

PRESEŽEK ODHODKOV NAD 

PRIHODKI 25.963 2.400
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Tabela 61: Poslovni izid po fiskalnem pravilu v letu 2019, primerjava z 2018 in 2017  

 

postavke 2016 2017 2018 2019 

denarni tok - prihodki 636.589,06 700.406,78 759.211,07 694.909,89 

denarni tok  - odhodki 627.959,11 695.224,65 785.174,19 689.566,01 

presežek po denarnem toku 8.629,95 5.182,13 -25.963,12 5.343,88 

obveznosti R2 49.008,20 71.162,56 55.404,02 51.393,35 

neporabljena namenska sredstva R9 57.240,75 43.641,39 30.755,12 40.011,07 

depozit prostih denarnih  sredstev -97.619,00 -109.621,82 -112.122,26 -86.060,54 

 
 

2. 4. Ostale računovodske informacije 

 
Sodila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost 
prodaje blaga in  storitev na trgu 
Posavski muzej Brežice vodi prihodke in odhodke, povezane z izvajanjem javne službe, ločeno od 
prihodkov in odhodkov doseženih z delovanjem na trgu. Stroške in prihodke evidentira v skladu z 
določili 48. in 60. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike 
in druge osebe javnega prava. 
Kot prihodki, povezani z izvajanjem javne službe se izkazujejo vsi prihodki, prejeti iz sredstev javnih 
financ, ter drugi prihodki povezani z izvajanjem javne službe. To so predvsem prihodki iz naslova 
prodaje vstopnic, publikacij, spominkov, najemnin, opravljanja restavratorskih del, izvajanja 
pedagoškega programa, donacije, finančni prihodki, drugi prihodki ter prevrednotovalni poslovni 
prihodki. 
Prihodke dosežene na trgu predstavljajo prihodki iz naslova oddaje poslovnih prostorov in opreme 
fizičnim in pravnim osebam, prodaje spominkov in publikacij na konsignaciji, najem prostorov in 
opreme za namen porok in koncertov. 
Poslovne dogodke izkazujemo po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Stroškovna mesta 
predstavljajo analitiko prihodkov in stroškov po sklopih izvajanja javne službe (splošni stroški 
delovanja, sklop 1 – materialni stroški za opravljanje javne službe in sklop 2 – programski stroški, 
stroški opravljanja programa javnih del, ki je financiran iz občinskih sredstev ter Zavoda RS za 
zaposlovanje). Stroškovni nosilci prikazujejo stroške programov, ki se izvajajo na podlagi programa 
dela ter stroške in prihodke iz naslova tržne dejavnosti. Upoštevamo sodila za razmejevanje 
prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost s strani Ministrstva za kulturo. Direktni stroški 
tržne dejavnosti so knjiženi neposredno na stroškovno mesto tržne dejavnosti. 
Dolgoročne rezervacije 
Zavod nima dolgoročnih rezervacij. 
Metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje  
Zavod ne vodi zalog gotovih izdelkov ali zalog nedokončane proizvodnje. 
Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva 
ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila)  
Sredstva, ki so bila uporabljena za vlaganje v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so 
bila pridobljena od Občine Brežice, in sredstev tekočega leta iz naslova drugih prihodkov za 
opravljanje javne službe in tržne dejavnosti.   
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Naložbe prostih denarnih sredstev 
Prosta denarna sredstva zavoda, ki so bila na računu, so se dnevno vezala preko nočnega depozita v 
skladu s predpisi. 
Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence 
Posavski muzej Brežice izkazuje na kontih izven bilančne evidence zalogo gotovih izdelkov po 
maloprodajni ceni.  
 
 

2. 5. Priloge k letnemu poročilu 
 

1. BILANCA STANJA S PRILOGAMA: 
- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

 
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV S PRILOGAMI: 

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in 
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

 
3. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC za leto 2019.    

 
4. Delovna uspešnost javnih uslužbencev za leto 2019. 

 
5. Poročilo o popisu sredstev na dan 31. 12. 2019. 

 
6. Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2019. 
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