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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:
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.: 62100-2/2009/4
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)
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1.3 Organi javnega zavoda
Vodenje zavoda:
Alenka Černelič Krošelj, direktorica
Mandat direktorice: od 30. 6. 2014 do 29. 6. 2019
Svet javnega zavoda: mandat od 23. 1. 2013 do 22. 1. 2018
predsednik: dr. Jože Škofljanec, predstavnik zainteresirane javnosti
člani: Bojan Božič, predstavnik Občine Kostanjevica na Krki; Katja Ceglar, predstavnica Občine Krško;
Jure Pezdirc, predstavnik Občine Brežice (od 7. 12. 2015, Simona Baškovič); Franc Pipan, predstavnik
Občine Sevnica; dr. Ivanka Počkar, predstavnica zaposlenih in Irena Rudman, predstavnica Občine
Brežice.
Strokovni svet: Posavski muzej Brežice nima imenovanega strokovnega sveta. Skladno z določili 43.
člena ZVKD -1 (Uradni list RS št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13) ima zavod z manj
kot dvajsetimi zaposlenimi direktorja in svet, ne pa tudi strokovnega sveta.
Svet javnega zavoda se je v letu 2015 sestal na sedmih sejah, štirih rednih in na treh
korespondenčnih. Na eni seji se je sestal Skupni organ Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki,
Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej
Brežice.

1.4 Lokacije, na katerih deluje muzej
Tabela 1: Lokacije, na katerih deluje muzej
Stavba
Naslov
Lastnik stavbe
Razmerje*
GRAD BREŽICE s
Cesta prvih borcev 1, 8250
pripadajočim
Občina Brežice
U
Brežice
zemljiščem
STARI DIJAŠKI DOM
Trg izgnancev 12a, 8250 Brežice Občina Brežice
N
PARKIRNO MESTO v
Cesta prvih borcev 24a, 8250
Poslovnem centru
Skala d.o.o., Brežice
N
Brežice
GASA
Stalna zbirka
»Ogled« - GRAD
Cesta na grad 17, 8290 Sevnica
Občina Sevnica
U
SEVNICA
Stalna zbirka
Kozjanski partizanski
Krajevna skupnost
Sromlje 8, 8256 Sromlje
U
odred Dom krajanov
Sromlje
Sromlje
* 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).
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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.
Omenjeno leto je leto začetka reševanja kulturnega spomenika najvišje kategorije. Vendar pa z
nastanitvijo muzeja v gradu ni bilo rešeno samo vprašanje predstavitve premičnih spomenikov naše
bogate kulturne dediščine, temveč je bila poudarjena tudi skrb za zunanje in notranje vrednote
mogočne grajske arhitekture.
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
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
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 zbirke v matični hiši – v gradu Brežice:
 arheološka zbirka;
 etnološka zbirka;
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zgodovinske zbirke:
o zgodovinska zbirka Kmečki upori in reformacija;
o zbirka o posavskih meščanih Bürger–mestjan–meščan;
o zgodovinska zbirka novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990;
umetnostnozgodovinske zbirke:
o Posvetna baročna dediščina Posavja;
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 Posavski muzej Brežice 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 zbirko tudi v prostorih Doma krajanov Sromlje. Zbirka Kozjanski
partizanski odred je bila v letu 2015 dopolnjena.
Muzej opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim
načrtom.

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
svetnica, muzejski svetovalki, muzejski svetovalec, kustosinja), v službi za komuniciranje kustosinja
pedagoginja, muzejska sodelavka in muzejski sodelavec ter v konservatorsko-restavratorski službi dva
konservatorsko-restavratorska tehnika ter akademski restavrator.
Organigram

SVET ZAVODA

DIREKTORICA

STROKOVNA
DEJAVNOST

Kustodiat

Konservatorskorestavratorska
služba

POSLOVNA
DEJAVNOST

Služba za
komuniciranje in
izobraževanje

Uprava

Tehnično osebje
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1.8 Zaposleni v muzeju v letu 2015
Tabela 2: Zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo, stanje 31. 12. 2015
Št.

Ime, priimek

1

Alenka Černelič
Krošelj

2

Vlasta Dejak

3

Slavko Dvoršak

4

Jelena Kostevc

5

Olga Lapuh

6

Jože Lorber

7

Oži Lorber

8

Andreja Matijevc

9

dr. Ivanka Počkar

10

Davorin Prah

11

Jana Puhar

12

Petra Štalekar
Devčić / Silvija
Skrivalnik

Izobrazba
Delovno mesto
Strokovni naziv
Prof. umet. zgod in univ. dipl. etnol. in
kult. antrop.
Direktorica
Višja kustosinja
Prof. zgodovine in umet. zgod.
Kustosinja
Muzejska svetovalka
IV. stopnja
Hišnik V
Diplomirana ekonomistka
Računovodkinja
NK
Oskrbnica IV
Avtomehanik
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Prof. umet. zgod.
Kustosinja
Muzejska svetovalka
Prof. zgod in geogr.
Muzejska sodelavka
Univ. dipl. etnol. In prof. ang.
Kustosinja
Muzejska svetnica
Pečar
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Univ. dipl. arheologinja
Kustosinja
Kustosinja
Univ. dipl. pedagoginja in prof.
slovenščine
Kustosinja
Kustosinja / prof. zgod in geograf.

V muzeju od—do
Vrsta zaposlitve

30. 6. 2014 –
mandat
1.12. 1980 –
Nedoločen čas
2. 11. 2007—
Nedoločen čas
7. 8. 2006 –
Nedoločen čas
1. 6. 1995—
Nedoločen čas
1.8. 1977—
Nedoločen čas
1.1.1987—
Nedoločen čas
1. 8. 2014—
Nedoločen čas
28. 10. 1980—
Nedoločen čas
16. 1. 1992—
Nedoločen čas
4. 1. 2011—
Nedoločen čas
7 urni delovnik*
1. 4. 2011 – zaposlitev
26. 5. 2012 do 31. 7. 2015 mirovalna pravica MZZ
vrnila na DM po prenehanju
Mirovalne pravice MZZ**, 6
urni delovnik* /
2 urni delovnik od 1. 8. 2015
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Tabela 3: Zaposleni, ki jih financira Občina Brežice, stanje 31. 12. 2015
Št. Ime, priimek
Izobrazba
Delovno mesto
Strokovni naziv
Akademski restavrator
1
Aleš Vene
Restavrator, vodja delavnice
Višji konservator-restavrator
Univ. dipl. geograf
2
Boštjan Kolar
Muzejski sodelavec
Muzejski sodelavec
Dr. zgodovine
3
Dr. Tomaž Teropšič
Kustos dokumentalist
Muzejski svetovalec

V muzeju od—do
Vrsta zaposlitve
17. 1. 2014 –
Nedoločen čas
1. 7. 2015 –
določen čas
9. 9. 1985—
Nedoločen čas

Tabela 4: Zaposleni javna dela – tri osebe
Št. Ime, priimek
V muzeju od—do
1
2

Dejan Cizl
Janko Ogorevc

3

Boštjan Kolar / Vanja Tonkli

1. 1. 2015—31. 12. 2015
1. 4. 2015—30. 9. 2015
1.1. 2015—28. 2. 2015 /
1. 3. 2015—31. 12. 2015

Obrazložitve:
9. 2. 2015 se je s porodniške vrnila kustosinja arheologinja, ki od 1. 3. 2015 uveljavlja možnost
zaposlitve 7 ur / dan (starševstvo). Delovno mesto ni v celoti zasedeno, kar pomeni, da ni zasedenih
12,5% delovnega mesta.
Svet zavoda je na 17. seji, 25. 2. 2015, sprejel spremembo Akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest, s čimer je bilo ukinjeno DM kustos z doktoratom (45 PR), delavec pa je bil s 13. 3. 2015
razporejen na DM kustos dokumentalist (40 PR). V letu 2015 je bilo 45 % tega DM financiranega s
strani Občine Brežice in 55 % iz drugih lastnih sredstvih. Kljub prizadevanjem, da bi DM kustos
dokumentalist uvrstili v Kadrovski načrt, ki ga finančno omogoča Ministrstvo za kulturo, nam le-to ni
uspelo. Zagotavljanje sredstev za ohranitev DM pa je dodatno obremenilo delo zavoda oziroma
zaposlenih.
1. 7. 2015 je bil zaposlen muzejski sodelavec, za kar je sredstva zagotovila Občina Brežice iz naslova
prenove Viteške dvorane oziroma rezultatov in kazalnikov projekta 2. faza Celovite prenove gradu
Brežice, kar je bilo urejeno tudi z ustreznimi soglasji (20. seja, korespondenčna seja sveta zavoda).
1. 8. 2015 je prenehala mirovalna pravica (Ministrstvo za zunanje zadeve) kustosinje pedagoginje, ki
je hkrati uveljavila zaposlitev 6 ur / dan (starševstvo). Na podlagi pridobljenih soglasij (21.
korespondenčna seja sveta zavoda in soglasje MK) je bila zaposlena še ena oseba, ki dopolnjuje DM
do celote, torej za 2 uri / dan.
V letu 2015 je bil iz programa javnih del zaposlen en delavec več, kot v letu 2014, kar smo
sofinancirali iz lastnih sredstev, in sicer JD V. stopnja za obdobje šestih mesecev.
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II. Posebni del
a.) 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, pri čemer smo
okrepili sodelovanje z občinami soustanoviteljicami ter druga sodelovanja. Kljub zahtevnemu
pridobivanju sredstev za pridobitev in ohranitev DM kustos dokumentalist, to DM pomeni tudi nov
korak pri urejanju dokumentacije muzeja, pri urejanju zaostankov na tem področju in posledično vodi
k dolgoročnejši ureditvi tega področja, pri čemer bodo rezultati vidni v daljšem časovnem obdobju.
Ob tem smo okrepili in oblikovali druga sodelovanja ter intenzivno pričeli z oblikovanjem različnih
projektov, ki izhajajo iz javne službe in muzejskega gradiva, a omogočajo pridobivanje sredstev iz
drugih virov. Prav tako smo se posvetili načrtovanju rabe gradu za razvoj muzejskih dejavnosti in
pričeli z načrti za prenovo stalnih zbirk.
Strokovni sodelavci muzeja so v letu 2015 dobili več možnosti za predstavljanje svojega
raziskovalnega dela in proučevanj, vključitev v različne projekte pa je spodbudilo tudi
interdisciplinarne pristope, ki so se kazali v rezultatih kot so občasne razstave v sklopu projekta Pot
domov in v različnih aktivnosti pod okriljem projekta Le vkup 1515—2015.
Okrepili smo tudi področje izobraževanj in usposabljanj, še bolj intenzivno delovali na področju
popularizacije in promocije ter tesno povezovali kustose in sodelavce službe za izobraževanje in
komuniciranje. Ob tem je bil velik poudarek na interdisciplinarnem sodelovanju in medsebojnem
podpiranju sodelavcev pri razstavah, odprtjih, vodstvih in delavnicah ter drugih programih – torej
poudarek na udeležbah sodelavcev tudi pri aktivnostih drugih ter izven muzeja.
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I. / 2. Nosilci nalog, vključenih v Sklop I
Tabela 5: Nosilci nalog, vključenih v Sklop I
Področje
Nosilec
Članstvo v strokovnih organizacijah
Arheologija

Jana Puhar

Etnologija
Umetnostna
zgodovina

Dr. Ivanka Počkar
Oži Lorber

Zgodovina
Kustos
dokumentalist

Vlasta Dejak
Dr. Tomaž
Teropšič

Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Konserviranje in
restavriranje

Aleš Vene,
akademski
restavrator
Jože Lorber, KR
tehnik
Davorin Prah, KR
tehnik
Alenka Černelič
Krošelj

Društvo restavratorjev Slovenije
Sekcija za KR pri Skupnosti muzejev
Slovenije

Projektno delo,
upravljanje,
izobraževanje

Slovensko muzejsko društvo
Komisija za poterensko obdelavo
najdišč arheoloških najdišč:
- dostopna cesta do HESS (140064) in
- gradnja nadvišanja za umik
divjadi ob AC za HE Brežice
(14-0064).
Slovensko etnološko društvo
Slovensko muzejsko društvo
Umetnostnozgodovinsko društvo

Slovensko etnološko društvo
Slovensko muzejsko društvo
Slovenski odbor ICOM

Drugi pomembni
podatki
Do 7. 2. 2015
porodniški dopust
-

Sindikalna zaupnica
Sindikat SVIZ
Posavskega muzeja
Brežice
Drugo delovno
mesto od 13. 3.
2015
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Članica IO SED
Članica UO
Skupnosti muzejev
Slovenije

I. / 3. Evidentiranje in dokumentiranje – akcesija
Tabela 6: Evidentirani muzejski predmeti in predmeti v akcesiji
Področje
Načrtovano
Realizirano
Realizirano Realizirano
evidentiranje
akcesija
skupaj
Arheologija
206
53
0
53
Etnologija
574
560
35
595
Umetnostna
410
259
3
262
zgodovina
Zgodovina
230
332
131
463
Dokumentacija
250
78
268
346
Skupaj
1670
1282
437
1719

Indeks
25,73
103,66
63,90
201,30
138,40
102,93

Obrazložitev
Muzej svoje poslanstvo utemeljuje na zbirkah gradiva s področja arheologije, etnologije, zgodovine,
umetnostne zgodovine in likovne dediščine. Tudi v letu 2015 se je nadaljevalo terensko delo,
potekalo je evidentiranje – identifikacija dediščine (delo na terenu in z zasebnimi lastniki),
dokumentiranje in inventarizacija novo pridobljenega gradiva. Evidentiranje poteka še nadalje v
povezavi z vsebinami siceršnjega raziskovalnega dela v okviru priprav in dopolnjevanja razstav.
Evidentiranje, dokumentiranje in pridobivanje predmetov je bilo v splošnem pogledu doseženo, na
nekaterih področjih je preseglo načrtovano število. Evidentiranih, dokumentiranih in pridobljenih je
bilo 49 predmetov več, kot je bilo načrtovano. Pri tem pojasnjujemo, da so doslej vse
dokumentacijsko delo opravljali kustosi po posameznih področjih. Do razhajanja pri načrtovanem in
realiziranem številu evidentiranih in pridobljenih predmetov na področju dokumentacije (presežek
pri realizaciji) prihaja, ker se načrtovano število nanaša na delovno mesto kustosa z doktoratom za
zgodovino, ki je »presežek« naredil na novem delovnem mestu kustos dokumentalist od 13. 3. 2015.
Evidentiranje, dokumentiranj in akcesija po področjih in območjih – obrazložitve
Arheologija: Evidentiranih je bilo 53 predmetov (19 predmetov, izkopanih leta 2008 na Drnovem in
34 nagrobnikov, oltarjev, arhitekturnih elementov in zidov), v občini Krško za potrebe razstave
Neviodunum pregledanih in dokumentiranih več lokacij na najdišču Drnovo ter ogledan teren ob
izkopavanju najdišča Vihre. V občini Brežice ogledana in dokumentirana lokacija izkopavanja najdišča
Sejmišče in najdišča Dvorce (za potrebe občasne razstave) in izveden popis kamnitega gradiva na
arheološkem najdišču Drnovo za potrebe konservatorskega načrta za arheološki park Neviodunum.
Vpis pridobljenih predmetov v akcesijsko knjigo v programu Galis ni bil izveden zaradi porodniške
odsotnosti kustosinje arheologinje, dopusta, nege in drugih nalog.
Etnologija: Evidentiranih, dokumentiranih in pridobljenih je bilo 595 enot. Na področju evidentiranja
(identifikacija dediščine: delo na terenu in z zasebnimi lastniki) so bile evidentirane tri enote
nesnovne dediščine: Bizeljski ajdov kolač, vezilstvo in kvačkanje v Posavju ter fotografska obrt (Bavec;
Brestanica, Brežice). Iz gradiva zasebnih lastnikov na terenu in iz pridobljenega gradiva smo
evidentirali 557 enot. Od tega so 503 enote fotografskega gradiva, dokumentov, pisem in razglednic
(osebni spomini, družinske fotografije, izgnanstvo, kolesarstvo, fotografska obrt, vinogradništvo,
kletarstvo idr.) ter 54 pridobljenih predmetov (pohištvo, notranja oprema, vinogradništvo). V
akcesijsko knjigo v programu Galis je bilo vpisanih 35 predmetov.
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Umetnostna zgodovina: Evidentiranih, dokumentiranih in pridobljenih je bilo 262 enot. Evidentiranje
se je nanašalo na pripravo občasnih razstav (Gregor Smukovič /Račja vas/, Zlatko Prica /galerija Zlatka
Price–POU Samobor in Samoborski muzej/, Ruža Klein Meštrović–žena, ženska umetnica /Moderna
galerija, Zagreb/). Na področju premične sakralne dediščine je bila evidentirana likovna dediščina pri
zasebnikih in sakralna dediščina v cerkvi sv. Lenarta v Ravnem pri Raki in v cerkvi sv. Križa v
Podbočju. V akcesijsko knjigo v programu Galis so bili vpisani 3 predmeti.
Zgodovina, kustosinja: Evidentiranih, dokumentiranih in pridobljenih je bilo 463 enot gradiva
(dokumenti, razglednice, stare fotografije, športna oprema, medalje, priznanja, predmeti).
Evidentirano je bilo gradivo, ki smo si ga izposodili za pripravo razstav Posavska muzejska vitrina / Pot
domov (Anton Kopinč, Stevan Savić) in razstavo Posavski obrazi (Primož Kozmus) ter dokumentarno
gradivo Reneja Kotteja, donacije Alenke Venišnik , Franca Černeliča in od Barbare Ravnik , in odkupi:
krajevne razglednice. Z odkupom od zasebnih zbiralcev je bilo pridobljenih 37 krajevnih razglednic,
ostalo gradivo (94) je bilo podarjeno. Skupaj je bilo pridobljenega 131 enot gradiva, ki je bilo vpisano
v akcesijsko knjigo v programu Galis.
Dokumentacija, kustos: Evidentiranih in dokumentiranih je bilo 346 enot (od tega 268 vojaških vizitk
in 78 predmetov: orožje, zastavice, učni pripomočki, prapori) , ki so bile vse pridobljene v preteklih
desetletjih. Presežek pri realizaciji je le navidezen (načrtovanje za delovno mesto kustosa za
zgodovino – realizacija za delovno mesto kustosa dokumentalista). Realizacija je nezadostna. V
akcesijsko knjigo v programu Galis je bilo vpisanih 268 enot.
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Pridobivanje novih predmetov je bilo načrtovano samo na področju odkupov. Za podarjene predmete
načrtovanje ni mogoče. Večina odkupljenih in podarjenih predmetov je evidentiranih v akcesijski
knjigi v programu Galis.
Tabela 7: Evidentirani muzejski predmeti in predmeti v akcesiji, primerjava med leti 2014 in 2015
Področje
Leto 2014
Leto 2015
Arheologija
2
53
Etnologija
852
595
Umetnostna
320
262
zgodovina
Zgodovina
382
463
Dokumentacija
0
346
Skupaj
1556
1719

Grafikon 1: Evidentirani in pridobljeni muzejski predmeti, primerjava med leti 2014 in 2015
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I. / 5. Inventariziranje in vrednotenje
Tabela 8: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti
Področje
Načrtovano
Realizirano
Arheologija
100
0
Etnologija
110
117
Umetnostna zgodovina
110
120
Zgodovina
110
147
Dokumentacija
750
755
Skupaj
1.180
1.139

Indeks
0
106,36
109,09
133,64
100,67
96,26

Grafikon 2: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti (primerjava realizacije med letoma
2014 in 2015)
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Obrazložitev
Potekala je inventarizacija novo pridobljenega gradiva in izravnavanje zaostankov – kustosi so
nadaljevali z revizijo fondov, ki so bili nepopolno dokumentirani in inventarizirani ter z dokumentacijo
in digitalizacijo fonda slikovnega in dokumentarnega gradiva. Delež digitalno vpisanih muzejskih
predmetov v inventarno knjigo je v letu 2015 znašal 100 %. Vrednotenje poteka vzporedno z
inventarizacijo in je njen sestavni del.
Na večini področij je bil načrt nekoliko presežen, izjema je področje arheologije. Kustosinja
arheologinja letnega načrta dela ni izpolnila zaradi porodniškega in letnega dopusta, daljših
odsotnosti zaradi nege otrok, dveh obsežnih razstav in prevzema arhiva arheološkega najdišča, ki pa
še ni vpisano v inventarno knjigo, saj je bilo prejeto konec leta 2015.
Ocena zaostankov na področju akcesije in inventarizacije
Na vseh področjih kustosi poročajo o zaostankih, ki jih skladno z zmožnostmi urejajo. Gre predvsem
za dve vrsti le-teh:
- dopolnjevanje podatkov, ki so bili iz drugih evidenc samo delno preneseni (določena omejitev
na pet osnovnih podatkov v programu Excel) v dokumentacijski sistem GALIS,
- še neevidentirani predmeti, ki so že v prostorih muzeja, predvsem gradivo iz različnih in
časovno že oddaljenih arheoloških izkopavanj ter gradivo pridobljeno v preteklih letih (npr.
vojaške uniforme in predmeti povezani z vojno in vojaško zgodovino).

I. / 6. Digitalizacija
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Tabela 9: Digitalizirani predmeti
Področje
Načrtovano
Arheologija
0
Etnologija
500
Umetnostna zgodovina
410
Zgodovina
700
Dokumentacija
250
Skupaj
1.610

Realizirano

Indeks
83
965
424
1.913
880
4.265

193,00
103,41
273,29
352,00
264,91

Obrazložitev in nekaj podatkov
Digitalizacija je področje, ki poteka vzporedno z ostalimi področji, hkrati pa je del sodelovanja z
uporabniki muzejska gradiva in njihovim povpraševanjem. Ustrezno načrtovanje je tako manj
mogoče, saj je pomembno, da se kustosi odzivajo na potrebe uporabnikov. Digitalizacija pa je tudi
sestavni del inventarizacije in inventarizacija sama (program Galis).
Pri realizaciji so pri etnologiji, zgodovini in umetnostni zgodovini ter dokumentaciji poleg
skenogramov upoštevani tudi digitalni fotografski, avdio in video posnetki. Te bi v prihodnje navajali
v drugem – novem poglavju (glej splošno besedilo o digitalizaciji), ker so prav tako rezultati dela
kustosa, ki pa drugje niso navedeni.
Kustosinja arheologinja je za potrebe občasne razstave Neviodunum ob drugih enotah digitalizirala
tudi celoten arhiv izkopavanj Petra Petruja (83 kosov terenske dokumentacije) na Drnovem v letih
1960—1967. Ob tej razstavi je bil v 3D tehniki digitaliziran tudi lončeni konjiček – najdba iz Drnovega
za predstavitev in za izdelavo spominka.

Kustosinja etnologinja je poleg načrtovane digitalizacije (fotografije, zvočni in video posnetki ipd), na
prošnjo Zavoda za turizem Novo mesto in ZVKDS OE Novo mesto digitalizirala 84 slikovnih posnetkov
na temo posavskega vinogradništva za Deželno vinoteko v čast Bohuslava Skalickega v obnovljeni
vinski kleti gradu Grm (sedež ZVKDS OE Novo mesto).
Kustosinja umetnostna zgodovinarka je za potrebe nove aplikacije – digitalne predstavitve
ikonografije Viteške dvorane poskrbela za digitalne fotografije ter digitalizirala dokumentacije vezane
na občasne likovne razstave in donacije (Zoran Didek in Alenka Gerlovič).
Kustosinja zgodovinarka je na tem področju pripravila gradivo za razstave ter še posebej za potrebe
Občine Sevnica ob izdaji Monografije o Občini Sevnica.
Kustos dokumentalist je digitaliziral predvsem za potrebe inventarizacije.
Predvidene dopolnitve in izboljšave v letu 2016 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. V letu 2015 smo se še posebej posvetili področju z dvema
izobraževanjema in z notranjimi sestanki, vendar je to daljši proces. Še bolj je treba delati v skladu s
predpisi, da je akcesija le stopnja pred inventarizacijo, ki omogoča prenos podatkov v inventarno
knjigo in ni ločeno opravilo. Pri navedbi števila digitaliziranih enot bo v prihodnje treba dosledno
ravnati v skladu z dogovorom o tem, katere enote šteti kot digitalizacijo in katere ne (npr. ne štejejo
digitalni fotografski posnetki, e-prosojnice, digitalno avdio in video gradivo). Izdvojene enote bo treba
predstaviti in prikazati v drugem ustreznem poglavju, (npr. terenska in druga fotografija, eprosojnice itd.).
Na tem področju si bomo še naprej prizadevali za poenotenje razumevanja ter usklajevanje na
celotnem področju muzealstva, saj so prakse, metodološki pristopi in s tem tudi podatki različni. Pri
tem je za leto 2016 korak naprej naredilo tudi Ministrstvo za kulturo, ki ne zahteva več številčnih
podatkov o evidentiranju, ampak samo vsebinske, kar bo olajšalo načrtovanje in poročanje.

I. / 7. Objave muzejskih predmetov na spletu in facebook profilu
Tabela 10: Objave muzejskih predmetov
Št. Predmet z inv. št.
Zbirka

1

Avtoportret, Zoran
Didek, 19?, skica s
tušem, inv. št.: KZ
1/830

Mesto
objave

Umetnostna
zgodovina

Facebook
PMB

Etnologija

Spletna
stran PMB

2

Pokalica/pištolca

3

Razglednica Brežic,
inv. št. Z3:1018

4

Muzejski spominek: Etnološka
srce
fototeka

5

Fotografija: Pust v
Brežicah leta 1936

Zgodovina

Etnologija

Facebook
spletna
stran PMB
Facebook
spletna
stran PMB
Facebook,
spletna

Datum

Obrazložitev

Avtor

6. 1. 2015

105-letnica
rojstva, 40letnica smrti

Oži
Lorber

26. 1. 2015

28. 1. 2015

Za namen
muzejske
uganke
Obletnica
potresa, 98
let

Ivanka
Počkar
Vlasta
Dejak

5. 2. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

16. 2. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

17

stran PMB

6

Fotografija:
Sirimavo
Bandaranaike

7

Fotografija: cerkev
sv. Lovrenca v
Brežicah

8

Pečatnik mesta
Brežice, inv. št.
Z3:886

9

10

Razpelo z Arma
Christi, inv. št.: KZ
1/650
Dekle, Franjo
Stiplovšek, 1925,
olje/platno, inv. št.:
KZ 1/220

Zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

27. 2. 2015

Posavska
muzejska
uganka, 40letnica
razglasitve
dneva žena

Etnološka
fototeka

Facebook,
spletna
stran PMB

25. 3. 2015

Ilustracija
članka

Zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

29. 3. 2015

Umetnostna
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

4. 4. 2015

Umetnostna
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

8. 4. 2015

11

Avtoportret, 1949,
risba z ogljem, inv.
štev. KZ 1/964;

Umetnostna
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

17. 4. 2015

12

Slinovce, 1975, olje
na platnu, inv. štev.
KZ 1/210

Umetnostna
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

17. 4. 2015

13

Fotografija: kapela
sv. Florijana pri
gradu Brežice

Etnološka
fototeka

14

Fotografija: slika
Gvida Srebreta

Etnološka
fototeka

15

16
17

Fotografija:
Radoslav Razlag
(1826–1880)
Razglednica
brežiškega mostu,
inv. št. Z4:2644
Fotografija:
tamburaški zbor

Etnološka
fototeka
Zgodovina
Etnološka
fototeka

Facebook,
spletna
stran PMB
Facebook,
spletna
stran PMB
Spletna
stran PMB
Facebook,
spletna
stran PMB
Spletna
stran PMB

480 let od
podelitve
grba mestu
Brežice
Povezava s
praznovanjem
Velike noči
111-letnica
rojstva Ive
Stiplovšek
10. obletnica
smrti
akademskega
slikarja in
likovnega
pedagoga
Miroslava
Kuglerja
10. obletnica
smrti
akademskega
slikarja in
likovnega
pedagoga
Miroslava
Kuglerja

Vlasta
Dejak

Ivanka
Počkar
Vlasta
Dejak
Oži
Lorber
Oži
Lorber

Oži
Lorber

Oži
Lorber

4. 5. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

4. 5. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

5. 5. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

6. 5. 2015
8. 5. 2015

70 let konca
2. svetovne
vojne
Ilustracija
članka

Vlasta
Dejak
Ivanka
Počkar

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

Fotografija:
tamburica –
bisernica
Fotografija:
Veteransko društvo
leta 1904
Fotografija:
Tovarna pohištva
Brežice na stebrih
Attemsovega
kozolca
Fotografija:
Podpisana peticija
za združeno
Slovenijo
Fotografija: Prihod
štafete na dvorišče
gradu Brežice 21.
aprila 1985

Fotografija: Odhod
štafete z grajskega
dvorišča 21. aprila
1985
Fotografija:
Meščanska šola v
Krškem
Razglednica:
Brežice, okoli 1900
Razglednica Brežic
z Narodnim
domom in
naslikano
slovensko zastavo
leta 1905;
Fotografija:
Trobojnice iz
začetka 20. stoletja
na stalni
zgodovinski
razstavi Pod
devetimi
zastavami: Posavje
1900–1990.
Fotografija: Slavko
Dvoršak kot otrok v
mestnem parku;
Fotografija: Slavko
Dvoršak v mestnem

Etnološka
fototeka

Spletna
stran PMB

8. 5. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

Fototeka
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

15. 5. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

Dototeka
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

15. 5. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

Fototeka
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

18. 5. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

Zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

25. 5. 2015

Dan mladosti
- obletnica

Vlasta
Dejak

Zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

25. 5. 2015

Dan mladosti
- obletnica

Vlasta
Dejak

29. 5. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

31. 5. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

Etnološka
fototeka
Izposojena
skenirana
razglednica

Facebook,
spletna
stran PMB
Facebook,
spletna
stran PMB

Fototeka
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

3. 6. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

Fototeka
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

3. 6. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

Izposojena
skenirana
fotografija
Etnološka
fototeka

Facebook,
spletna
stran PMB
Facebook,
spletna

11. 6. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

11. 6. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar
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parku junija 2015
30

Električna vtičnica

31

Tul iz zlate
pločevine, okrašen
s punciranjem in
vrezi smrekovih
vejic,2 fragmenta.
Inv. št. P 1361

32

Del zlatega
diadema, dva
fragmenta. Inv. št.
P 1362

33

34

35

Trakasta zlata
pločevina,
okrašena s
tolčenimi krožci.
Inv. št. P 1363
Razglednica Brežic
iz začetka 20.
stoletja
Razglednica Brežic
iz 60. let 20.
stoletja: občinska
stavba in tržnica v
kostanjevem
drevoredu

Etnologija

Arheologija

stran PMB
Facebook,
spletna
stran PMB

Facebook
PMB

21. 6. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

14. 7. 2015

Gradivo
predstavljeno
ob prazniku
Občine
Kostanjevica

Jana
Puhar

Gradivo
predstavljeno
ob prazniku
Občine
Kostanjevica
Gradivo
predstavljeno
ob prazniku
Občine
Kostanjevica

Arheologija

Facebook
PMB

14. 7. 2015

Arheologija

Facebook
PMB

14. 7. 2015

Zbirka
razglednic
PMB

Facebook,
spletna
stran PMB

21. 7. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

Izposojena
skenirana
razglednica

Facebook,
spletna
stran PMB

29. 7. 2015

Ilustracija
članka

Ivanka
Počkar

Zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

6. 8. 2015

6. 8. 2015

50 let
zdraviliškega
doma v
Čateških T.
50 let
zdraviliškega
doma v
Čateških T.
50 let
zdraviliškega
doma v
Čateških T.

Jana
Puhar

Jana
Puhar

36

Razglednica
Čateške Toplice,
inv. št. Z4:3294

37

Razglednica
Čateške Toplice,
inv. št. Z4:2352

Zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

38

Razglednica
Čateške Toplice,
inv. št. Z4:3187

Zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

6. 8. 2015

Facebook,
spletna
stran PMB

14. 8. 2015

Gradivo
predstavljeno
ob odkritju

Jana
Puhar

Umetnostna
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

19. 8. 2015

100-letnica
rojstva V.
Lamuta

Oži
Lorber

Zgodovina

Facebook

26. 8. 2015

Ilustracija

Ivanka

39

40

41

Rimskodobna
kamnita grobna
skrinja, brez
inventarne št.
Kostanjevica na
Krki, Vladimir
Lamut, 1958,
grafika, inv. št.: KZ
1/1070
Razglednica:

Arheologija

Vlasta
Dejak

Vlasta
Dejak

Vlasta
Dejak
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

Frančiškanska
cerkev in ob njej
Deržičeva gostilna z
mesnico med
obema vojnama
Visoko kolo, inv. št.
Z4:2830
Ocean II, Alenka
Gerlovič, 1958,
grafika, inv. št.: KZ
1/1316
Fotografija:
Avtoportret Karla
Frančiška Remba
Fotografija:
Odkritje spomenika
padlim talcem iz
Kostanjevice na
Malencah 23.
oktobra 1960
Novoletna
voščilnica, Franjo
Stiplovšek, 1962,
lesorez/papir, inv.
št.: KZ 1/327
Novoletna
voščilnica, Franjo
Stiplovšek, 1962,
lesorez/kalup, inv.
št.: KZ 1/1304b
Fotografija: Razglas
o plebiscitu
Fotografija:
Plebiscit,
23.12.1990
Wolfova rojstna
hiša, Franjo
Stiplovšek, 1944,
risba, inv. št.: KZ
1/477

Zgodovina

Facebook
PMB

Umetnostna
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

Umetnostna
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

članka

Počkar

16. 9. 2015

Zanimiv
eksponat

Vlasta
Dejak

17. 9. 2015

96-letnica
rojstva A.
Gerlovič

Oži
Lorber

14. 10.
2015

340. obletnica
rojstva
Frančiška
Karla Remba

Oži
Lorber

Vlasta
Dejak

Zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

23. 10.
2015

Odkritje
spomenika
padlim talcem
iz
Kostanjevice

Umetnostna
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB

17. 12.
2015

Povezava s
Oži
praznovanjem
Lorber
Novega leta
21

Umetnostna
zgodovina

Zgodovina

Zgodovina

Umetnostna
zgodovina

Facebook,
spletna
stran PMB
Facebook,
spletna
stran PMB
Facebook,
spletna
stran PMB
Facebook,
spletna
stran PMB

17. 12.
2015

Povezava s
Oži
praznovanjem
Lorber
Novega leta

23. 12.
2015

25. obletnica
plebiscita

Vlasta
Dejak

23. 12.
2015

25. obletnica
plebiscita

Vlasta
Dejak

26. 12.
2015

110-letnica
rojstva J.
Wolfa

Oži
Lorber

Skladno z načrtom je bilo objavljenih 50 predmetov, od tega 40 na Facebook profilu Posavskega
muzeja Brežice in spletni strani Posavskega muzeja Brežice, 6 predmetov samo na Facebook profilu
Posavskega muzeja Brežice in 4 predmeti samo na spletni strani Posavskega muzeja Brežice.

I. / 8. Proučevanje ter priprave na razstave ter druge predstavitve
Raziskovanje
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 je bilo spodbujeno
sodelovanje, interdisciplinarni pristopi ter aktivna vključenost v skupne projekte kot sta bila Pot
domov in Le vkup 1515—2015. Delo je sledilo predvsem dopolnitvam stalnih razstav ter izvedbi
začrtanih občasnih razstav ter različnih programov za različne ciljne skupine. V svojih poročilih so
sodelavci izpostavili najobsežnejše sklope leta 2015.
Arheologija: Raziskovalno delo je bilo usmerjeno zlasti v reorganizacijo in dopolnitev občasne
razstave Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi in razstav Dvorce (občasna razstava v Posavskem
muzeju Brežice) in Ajdovski gradec (stalna razstava v gradu Sevnica, ki bo postavljena leta 2017) ter v
prenovo stalne arheološke zbirke. Delo je obsegalo študij literature, preučevanje terenske
dokumentacije, delo s predmeti in delo na terenu. Teme preučevanja: rimska doba, rečni promet v
antiki, Neviodunum, Latobiki, pozna antika in obdobje preseljevanja ljudstev, višinske utrdbe,
Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici.
Etnologija: Potekalo je proučevanje na teme vezilstva, izgnanstva in poti domov, osebnih pričevanj,
predmetov ob inventariziranju, velikonočnih šeg, osebnih življenjskih pričevanj (druga svetovna
vojna, mobilizacija v nemško vojsko, izgnanci, pot domov, šege), svinjereje, brodarstva, čolnarstva,
tesarstva, sodarstva, vinogradništva, medičarstva, prehrane, rojstnih in poročnih šeg za občasno
etnološko razstavo.
Umetnostna zgodovina: Nadaljevanje proučevanja arhivskega gradiva Alenke Gerlovič za pripravo
razstave z življenjsko zgodbo dr. Franca Gerloviča v sklopu projekta Pot domov. Proučevanje se je
nadaljevalo v zvezi z ikonografijo prizorov v povezavi z grško mitologijo fresk Viteške dvorane in v
povezavi z analizo in proučevanjem likovnih del Gregorja Smukoviča, katerega dela so vsebinsko
vezana na mitološko motiviko. V povezavi s sakralno dediščino Posavja in oltarji v baročni cerkvi sv.
Lenarta v Ravnem pri Raki, stranskim oltarjem v župnijski cerkvi sv. Križa v Podbočju, je potekalo
nadaljevanje študija sakralne dediščine v primerjavi z danim primerom.
Zgodovina: Raziskovalno delo je bilo usmerjeno v proučevanje gradiva (spominski album družine
Kopinč, dokumentarno gradivo Stevana Savića), pregledovanje e-časopisa Ilustrirani glasnik (19141918), proučevanje muzejskega gradiva in druge strokovne literature za pripravo Posavske muzejske
vitrine/Pot domov, pripravo raznih besedil za objavo v katalogu Pot domov, v Puntarskem časopisu,
za spletno stran muzeja in Zbornik SMD. Pregledano je bilo arhivsko gradivo o Prvih krških borcih, ki
ga hrani muzej za potrebe razstave v Mestnem muzeju Krško. Potekalo je zbiranje in proučevanje
gradiva o znamenitih Posavkah in Posavcih za pripravo besedila in izbor fotografij za razstavo.
Potekalo je zbiranje podatkov o padlih vojakih za projekt Padli vojaki 1914—1918 na Slovenskem.
Opravljene so bile še manjše raziskave v povezavi z muzejskim gradivom, oz. vprašanji, ki so jih
zastavljali zainteresirani posamezniki.
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Kustos dokumentalist: Proučeval je gradivo za znanstveni posvet o zmagi leta 1945. V maju se je v
Celju udeležil znanstvenega posveta 70-letnica osvoboditve: zmaga 1945 in predstavil referat.
Proučeval je gradivo o vojnem zdravniku Ivanu Oražnu za Posavsko muzejsko vitrino in skupni projekt
Pot domov ter gradivo o španskem borcu Janezu Gramcu za skupni projekt Pot domov.
Področje upravljanja in vodenja: Direktorica je aktivno sodelovala v pripravi razstav in v projektih
predvsem na področju vzpostavljanja enakovrednega sodelovanja, omogočanja pogojev, sodelovanja
z občinami ustanoviteljicami, sodelovanja z raznovrstnimi ustanovami in posamezniki ter skrbela za
komunikacijo med zaposlenimi, predvsem na področju uspešnega predstavljanja in promocije dela
kot celote.
Priprave za prihodnje občasne in stalne razstave
Priprave in delo sta usmerjena skladno z uspešno razširjenim programom občasnih razstav v sklopu
Posavska muzejska vitrina, različnimi sodelovanji tako z občinami soustanoviteljicami, različnimi
sorodnimi in drugimi ustanovami ter skladno z interdisciplinarnimi in medinstitucionalnimi projekti.
Pri tem je v letu 2015 že bilo opravljeno nekaj dela za sodelovanje pri zasnovah in prenovah stalnih
razstav na gradu Sevnica (sodelovanje s JZ KŠTM Sevnica) s poudarkom na arheološki razstavi
Ajdovski gradec. Sodelovanje z občinami se je krepilo ob pripravi na Leto posavske žive dediščine
2016 in na nadaljevanje sklopa Posavske muzejske vitrine, ki s vpogledom v osebne zgodbe ter z
opozarjanjem na pomembne obletnice skozi izbor predstavljajo delce dediščine vseh občin
soustanoviteljic. Nadaljuje se tudi širša skrb za predstavljanje in promocijo Viteške dvorane kot
izjemnega baročnega spomenika. Že v letu 2015 pa se je pričela priprava na interdisciplinarno
razstavo – štiriletni ciklus, posvečen štirim elementom, prvi element v letu 2016 je voda.
Ob tem so vsi sodelavci muzeja aktivno sodelovali tudi pri pripravi dokumenta Načrt vsebinske in
funkcionalne uporabe prostorov gradu Brežice za namene Posavskega muzeja Brežice in drugih
dejavnosti: obdobje 2015 do 2020, v katerem so zasnove za pripravo prenov stalnih razstav in za
ustrezno rabo prostorov z namenom razvoja muzejskih in drugih dejavnosti.
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I. / 9. Konserviranje in restavriranje
V Programu dela za leto 2015 je področje konserviranja in restavriranja združeno. Načrtovano je bilo
konserviranje in restavriranje 182 predmetov za potrebe muzeja in 31 predmetov za zunanje
naročnike.
Zaradi novih programskih enot in večjega obsega raznovrstnih občasnih razstav, je bilo moč le
predvidevati obseg del za posamezne enote oziroma razdelitve med konserviranjem in
restavriranjem predmetov. KR delavnica je na osnovi sodelovanja s Kulturnim domom Krško, enoto
Mestni muzej Krško in Občino Krško ter z različnimi naročili izdelala tudi večje število replik ter
spominkov ob različnih razstavah.
Tabela 11: Restavrirani predmeti
Področje
Arheologija
Etnologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Skupaj za PMB
Konservatorsko-restavratorski posegi na razpelu
(18. stol.)
Konservatorsko-restavratorski posegi na kamnitem
obeležju borcev ob osvoboditvi Brežic (20. stol.)
Konservatorsko-restavratorski posegi na leseni plastiki
Pieta—P. C. Bušeča vas
Skupaj za zunanje naročnike
Skupaj
Tabela 12: Konservirani predmeti
Področje
Arheologija
Etnologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Skupaj za PMB
Medobčinski muzej Kamnik
Sušnik Marija-Križ
Skupaj za zunanje naročnike
Skupaj

Realizirano, št. kosov
0
68
1
0
69
1
17
1
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19
88

Realizirano, št. kosov

Tabela 13: skupaj področje konserviranje in restavriranje
Uporabnik
Načrtovano
Lastni muzej
182
Drugi naročniki
31
Skupaj
213

0
89
0
2
91
50
1
51
142

Realizirano

Indeks
160
70
230

88
225
108

Obrazložitev
V skupnem številu je načrt presežen, znotraj področij pa je razlika med načrtovanim in izvedenim pri
opravljenih posegih za lastni muzej ter pri delu za druge. Manjša realizacija je na področju

konserviranja zaradi odpovedi razstave del Franja Stiplovška v Zagrebu. Več dela pa je bilo
opravljenega za druge naročnike.
Tabela 14: Izdelava replik
Področje
Arheologija
Etnologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Skupaj za PMB
Pokrajinski muzej Koper
Skupaj

Realizirano, št. kosov
0
21
0
1
22
2
24

Tabela 15: Spominski predmeti (obrazstavni program)
Št. Vrsta
Področje / naročnik
Občasna razstava Neviodunum v
1
Pivska čaša – izdelana po izvirniku
Mestnem muzeju Krško in muzejska
trgovina PMB
Pivska čaša – komplet postani
Občasna razstava Neviodunum v
restavrator, črepinje (razbita čaša) z
2
Mestnem muzeju Krško in muzejska
navodili za preizkušanje v restavratorskih
trgovina PMB
veščinah
Občasna razstava Neviodunum v
Enojna tablica s stilusom – povoščena
3
Mestnem muzeju Krško in muzejska
tablica s stilusom za pisanje po izvirniku
trgovina PMB
Dvojna tablica s stilusom – povoščeni
Občasna razstava Neviodunum v
4
tablici s stilusom za pisanje po izvirniku
Mestnem muzeju Krško in muzejska
trgovina PMB
Sestavi svoj mozaik – komplet za izdelavo Občasna razstava Neviodunum v
5
rimskega mozaika
Mestnem muzeju Krško in muzejska
trgovina PMB
Sestavljanka: štirivprega – avtorska
upodobitev rimske štirivprege po
Občasna razstava Neviodunum v
6
upodobitvi na neviodunumski grobnici.
Mestnem muzeju Krško in muzejska
Predloga je delo akademskega slikarja
trgovina PMB
Gregorja Smukoviča
7
Luna – po izvirniku, utež
Ajdovski gradec, KŠTM Sevnica
Zaponka – po izvirniku, del oblačilnega
8
Ajdovski gradec, KŠTM Sevnica
videza
9
Modelčki za piškote: mala kronica
Grad / za trgovino PMB
10
Modelčki za piškote: velika kronica
Grad / za trgovino PMB
11
Modelčki za piškote: mali ščitek
Grad / za trgovino PMB
12
Modelčki za piškote: velik ščitek
Grad / za trgovino PMB
13
Modelčki za piškote: vodovodni stolp
Brežice / za trgovino PMB
14
Modelčki za piškote: prašiček
Občasna razstava / za trgovino PMB
15
Leseni ščit: mali
Grad / za trgovino PMB
16
Leseni ščit: veliki
Grad / za trgovino PMB
Skupaj

Število
100

100

100
25
100

100

100

300
200
30
30
23
23
38
30
30
20
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Obrazložitev in kratko poročilo o delu KR delavnice
Cilji za leto 2015 so bili izpolnjeni in preseženi. Pri konserviranih in tudi restavriranih predmetih je
povečan obseg na področju etnologije zaradi postavitve občasne etnološke razstave: Od svinje do
votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička.
Prav tako so sodelavci delavnice skupaj z vključeno sodelavko iz naslova javnih del ter z delavcem
vključenim v dvomesečni program Usposabljanja na delovnem mestu uspešno pripravili in izdelali
replike ter veliko število spominskih predmetov in novih predmetov, ki so dopolnjevali občasne
razstave in od junija 2015 prenovljeno muzejsko trgovino. Pri tem je bilo vzpostavljeno tesno
sodelovanje s službo za izobraževanje in komuniciranje, strokovnimi sodelavci in upravo.
Razvitih in izdelanih je bilo 16 različnih vrst spominskih predmetov v skupni količini 1324 kosov
(načrtovanih 10 vrst in 550 kosov). Pri zasnovi in izvedbi dveh je sodeloval tudi akademski slikar
Gregor Smukovič, embalaža pa je bila razvita skupaj z Darilno embalažo Unikat, Matjaž Krajnc s. p. iz
Brestanice. Različni sodelavci so pripravili tudi kratka predstavitvena besedila z navodili, in sicer v
slovenskem in angleškem jeziku.
Sodelavci KR delavnice so aktivno vključeni tudi v aktivnosti pedagoških delavnic s pripravo materiala,
pri izvedbi in dokončanje izdelkov (vlivanje mozaika, peka izdelkov iz oblikovane gline).
Ob tem delu so sodelavci KR delavnice aktivno sodelovali tudi pri skrbi za grad ter pri postavljanju in
pospravljanju občasnih in stalnih razstav, pri čemer so bili v pomoč vključeni v program javnih del in
v program družbeno koristnih del. Vsa ta dela je vodil vodja delavnice, akademski restavrator. Bil je
mentor udeleženca izobraževanja Asima Durmića v okviru Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, za pridobitev naziva Slikopleskar—restavratorski sodelavec.
Njegova naloga je bila tudi mentorstvo in vodenje delavcev DKD (Družbeno koristno delo) na podlagi
sklepa sodišča. 8 vključenih z opravljenimi 728 urami je opravilo naslednja dela:
- pomoč pri vzdrževalnih delih okolice gradu,
- pleskarska dela v prostorih recepcije, vodniške službe in uprave,
- pomoč pri izdelavi prehoda med pisarnami vodniške službe in pedagoga,
- beljenje razstavnih prostorov novejše zgodovine – hodnik: Posavski obrazi,
- pomoč pri pripravi prostorov za hranjenje muzealij v prostorih Dijaškega doma,
- pomoč pri pripravah za prireditve (prenos stojnic, prenos stolov, čiščenje),
- pomoč pri pripravi prostorov za postavitev razstav,
- pomoč v konservatorsko-restavratorski delavnici pri izdelavi kock za pedagoško delavnico:
Mozaik,
- pomoč pri odstranjevanju rastlinja iz kamnite strukture zidu gradu,
- pomoč v konservatorsko-restavratorski delavnici pri prenašanju in odstranjevanju površinskih
nečistoč.
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I./10. Strokovno izobraževanje
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so se udeležili 71 različnih izobraževanj (v letu 2014 48), od tega
so opravili tudi dve skupni strokovni ekskurziji (v letu 2014 3): 1 x Grad Rajhenburg in Mestni muzej
Krško in 1 x Novo mesto: Dolenjski muzej, mestno jedro Novega mesta, Grad Grm.
Konservatorji in restavratorji (Jože Lorber, Davorin Prah in Aleš Vene) so se udeležili šestdnevne
strokovne ekskurzije (23. 4—28. 4. 2015) v Albanijo.
24. in 25. oktobra 2015 se je 7 zaposlenih (Dejan Cizl, Vlasta Dejak, Boštjan Kolar, Alenka Černelič
Krošelj, Olga Lapuh, Andreja Matijevc in Silvija Skrivalnik) udeležilo dvodnevne strokovne ekskurzije
Puntarska pot, ki je potekala v naši organizaciji.
V prostorih Posavskega muzeja Brežice so potekala tudi 4 izobraževanja, od tega 2 samo za zaposlene
(Muzejska dokumentacija, 19. 1. 2015 in Seminar o izjavi varnosti o oceni tveganja, 13. 7. 2015) in 2
regijski izobraževanji (DEKD, 24. 3. 2015 in Regijsko izobraževanje za muzealce, 28. 9. 2015).
Muzejska sodelavca Boštjan Kolar in Andreja Matijevc sta v obdobju med 21. 9. in 28. 12. 2015
obiskovala tečaj italijanskega jezika – osnovni nivo v obsegu 60 šolskih ur.
Največ je bilo izobraževanj s področja muzeologije (21), konservatorstva-restavratorstva (9), uprave
(9), etnologije (7) in zgodovine (5).
Povečali smo udeležbe na brezplačnih izobraževanjih, ki jih omogočajo Slovensko muzejsko društvo,
Skupnost muzejev Slovenije, ICOM Slovenije, stanovska društva in Ministrstvo za kulturo. Povečani
stroški za izobraževanje so predvsem zaradi sofinanciranja strokovne ekskurzije sodelavcev KR
delavnice, omogočitve učenja tujega jezika dvema sodelavcema, štiridnevnega izobraževanja
direktorice na področju vodenja muzejev v tujini (sofinanciran s strani ICOM) ter nekaj nujnih
seminarjev na področju finančnega poslovanja in varstva pri delu.
Priloga: Strokovno izobraževanje
Udeležbe na odprtjih, predavanjih, javnih vodstvih idr. v PMB in drugje
V letu 2015 je bil večji poudarek na 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 ustanovah, še posebej v tistih, s katerimi
muzej aktivno sodeluje.
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I. / 11. Strokovna knjižnica
Tabela 16: Nakupi, darovi in zamenjave v strokovni knjižnici, po področjih
Področje
Nakup
Dar
Zamenjava/doma Zamenjava/tujina
Arheologija
1
8
26
Etnologija
3
7
10
Umet. zgodovina
3
2
27
13
Zgodovina
12
23
28
2
Muzeologija
13
8
24
Drugo
1
Skupaj
31
42
97
41

Skupaj
35
20
45
65
45
1
211

Knjižnica Posavskega muzeja Brežice je specialna knjižnica, ki s svojim gradivom pokriva posamezno
znanstveno področje. Uporabniki knjižnice so zaposleni delavci v Posavskem muzeju. Knjižnično
gradivo je popisano v programu Microsoft Excel. Inventarna knjiga v tem programu se vodi od
številke 10.801 dalje. Knjižnica šteje 12.490 enot knjižnega gradiva.
Muzejska knjižnica je pridobila 211 knjižnih enot. Z nakupom smo pridobili 31 enot knjižnega gradiva,
42 enot je bilo podarjenih, 138 enot pa pridobljenih z medmuzejsko izmenjavo od tega 41 s tujino in
97 doma. V zamenjavo muzejem, galerijam, arhivom, posavskim šolam in knjižnicam ter zavodom je
bilo poslanih 95 publikacij Svetovi risbe Zorana Didka in 87 publikacij Pod devetimi zastavami: Posavje
1900—1990. Vlado Podgoršek je podaril 70 enot različnega knjižnega gradiva (vabila, zloženke,
brošure, katalogi). Od tega je bilo inventarizirano 14 publikacij, ki jih knjižnica ni imela.
Knjižnica ne izposoja gradivo zunanjim uporabnikom, boljša skrb za delovanje in ustreznejši prostor
pa sta med kratkoročnejšimi cilji, kar je povezano tudi s pridobitvijo ustreznih sredstev in kadra.
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2. Posredovanje muzejskega gradiva
Sklop II
Sklop predstavlja programe in projekt, ki vključujejo stalne in občasne razstave ter podatke o
predmetih, ki so objavljeni na spletu ali so na ogled v razstavah drugih ustanov. Predstavlja različne
projekte, izdajateljsko dejavnost, pedagoške in andragoške programe, predstavlja podatke o
obiskovalcih, različnih prireditvah in dodatnih programih za popularizacijo. V posameznih razdelkih je
predstavljena nova muzejska trgovina, podatki o posredovanju informacij zunanjih uporabnikom ter
vključeni razdelki o objavah sodelavcev muzeja, o poročanju in sodelovanju z mediji ter nov razdelek
o sodelovanju z občinami soustanoviteljicami.

II. / 1. Razstave
Stalne razstave: spremembe in dopolnitve v letu 2015
Tudi v letu 2015 so bile postavljene vse stalne razstave, na različne načine pa so bile spremenjene in
dopolnjene tri stalne razstave. Dopolnitve stalnih razstav v matični hiši so del projekta, ki smo ga v
Programu poimenovali Svež muzejski veter.
1. Dopolnitev razstave Pod devetimi zastavami, Posavje 1900—1990 s predmeti, predvsem za
obdobje po letu 1950, kustosinja Vlasta Dejak
Stalna razstava, odprta od leta 2013, je bila dopolnjena s predmeti za obdobje po letu 1950 in tremi
predmeti pred letom 1945. V petem razstavnem prostoru je bila dopolnjena z 22-imi portreti
znamenitih Posavk in Posavcev, ki so pomembno zaznamovali drugo polovico 20. stoletja na različnih
področjih človeške dejavnosti v Posavju in drugod. Zadnji, šesti razstavni prostor smo opremili s
pohištveno opremo za dnevno bivanje, ki izvira iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja
in maketo ladje Brežice. Del prostora (dve vitrini) je namenjen za občasne razstave, poimenovane
Razstava v razstavi: Posavski obrazi, za predstavljanje predmetov in zgodb o ljudeh iz Posavja. Odzivi
obiskovalcev so zelo pozitivni. Dopolnjevanje se nadaljuje tudi v letu 2016.
Pomemben dosežek: razstava in avtorica Vlasta Dejak sta bili nominirani za Valvsorjevo nagrado, ki jo
podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Nominacija je bila objavljena v brošuri podelitve, ki je bila
izdana 15. 5. 2015 v Radovljici.
2. Prilagoditev razstave Arheologija, kustosinja Jana Puhar
Stalna postavitev je bila v letu 2015 deležna več sprememb. V prvi polovici leta je bila reorganizirana
tako, da je po manjših obnovitvenih posegih (ureditev zastarele električne napeljave, sanacija beleža
in beljenje) prvi prostor arheološke zbirke postal recepcija in muzejska trgovina, predmeti pa so bili
razporejeni po preostalih dveh prostorih. V drugi polovici leta je bil prenovljen in posodobljen še
drugi prostor stalne arheološke zbirke, kjer je zdaj postavljena začasna razstava Rimsko grobišče
Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega religioznega doživetja. Stalna arheološka
zbirka, ki je odstopila prostor začasni razstavi, je torej trenutno strnjena v enem razstavnem prostoru.
Odzivi na prenovljeni del so v skladu s pričakovanji pozitivni. Preostali del obiskovalce še vedno
nagovarja z izjemnimi predmeti, je pa vsebinsko preveč zgoščen in potrebuje prenovo razstavne
opreme. Posegi so bili izvedeni z velikim razumevanjem in naklonjenostjo pristojne kustosinje.
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3. Dopolnitev razstave Kozjanski partizanski odred, kustos dr. Tomaž Teropšič
Stalna razstava je bila postavljena v letu 2014 v Domu krajanov Sromlje. 17. 10. 2015 je bila otvoritev
nadgradnje razstave z dopolnjeno razstavno opremo, panoji in podnapisi v slovenskem in angleškem
jeziku ter izboljšano prostorsko postavitvijo v sodelovanju z oblikovalko Vesno Lapuh.
Odzivi so pozitivni.
Tako kot v drugi polovici leta 2014 je bila tudi v letu 2015 posebna skrb namenjena boljšemu počutju
obiskovalcev, zato smo skrbeli za ustrezno vzdrževanje zbirke, dopolnitve s počivalniki, za otroke in
mladino poskrbeli za t. i. »podritnike« in dopolnili recepcijo/muzejsko trgovino z mizo in stoli za
otroke.
Lastne občasne razstave
V letu 2015 smo se še posebej posvetili lastnim občasnim razstavam v štirih vsebinskih in prostorskih
sklopih:
1. Posavska muzejska vitrina: predstavljanje dediščine z manjšimi razstavami in z ozirom na
predstavljanje celotnega območja – iz vseh štirih občin soustanoviteljic čim bolj enakovredno.
2. Razstave v Galeriji Posavskega muzeja Brežice z okrepljenim mednarodnim sodelovanjem na
področju likovnih razstav in z obsežno etnološko razstavo ob zaključku leta, ki traja še v leto
2016.
3. Razstava v razstavi: Posavski obrazi – občasne razstave v stalni razstavi Pod devetimi
zastavami: Posavje 1900—1990.
4. Druge razstave v različnih prostorih PMB ter razstava Mirsada Begića v še neobnovljeni
dvorani ob dvorišču pod Viteško dvorano.
Sklop 1: Posavske muzejske vitrine
Sklop je sestavljalo 9 manjših razstav, od tega jih je bilo 6 razstav del medinstitucionalnega projekta
Pot domov, 3 pa so bile posvečene posameznim izbranim temam. Predstavili smo vse načrtovane
razstave sklopa. Razstave je oblikovala Vesna Lapuh, ki je sodelovala tudi pri drugih promocijskih
gradivih.
1. Spomin iz vojne iz sveta, Album družine Kopinč, Anton Kopinč, Pot domov, prostor pred
Viteško dvorano, 29. 1.—7. 3. 2015, kustosinja Vlasta Dejak
Preko spominskega albuma je predstavljena življenjska zgodba Antona Kopinča iz Dobove, ki je prvo
svetovno vojno preživel kot pek v divizijski pekarni, najprej v zaledju ruske in kasneje na soški fronti.
V albumu ohranjene fotografije, ročno porisane dopisnice in številne razglednice, krajevne in vojaške,
so nam omogočile, da smo lahko dokumentirali njegova vojna leta od mobilizacije leta 1914 pa do
vrnitve domov leta 1918. Razstava je tudi del medinstitucionalnega razstavnega projekta Pot domov.
Namen razstave je bil obeležiti 100-letnico začetka prve svetovne vojne, opozoriti obiskovalce na
pomembnost gradiva, ki ga hranijo posamezniki in jih spodbuditi da ohranjajo družinsko dediščino še
za naslednje rodove. Odzivi obiskovalcev na razstavo so bili izredno pozitivni.
Obrazstavni program: delavnica na Kulturni praznik.
2. Fotograf Vinko Bavec (1899–1969), Mali avditorij, 12. 2. 2015–23. 3. 2015, kustosinja dr.
Ivanka Počkar
Obširneje in prvič je bil razstavljen izbor iz prvega dela podarjenega gradiva iz donacije Nicolasa Alana
Dominka, fotografovega vnuka. Fotografije, dokumente in predmete iz Bavčevega fotografskega
ateljeja v Brežicah je na razstavi dopolnjevalo slikovno gradivo (fotografske povečave z Bavčevimi
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posnetki) z besedili, ki sta ga pripravili spletna stan stareslike.cerknica.org in Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica. Spremljevalni program ob odprtju razstave je bila predstavitev bogate monografije
Fotografi družine Bavec: 3 fotografinje & 3 fotografi avtorja Dejana Vončine.
Pomemben dosežek: Donator Nicolas Alan Dominko je 15. 5. 2015 prejel častno Valvasorjevo
priznanje za donacijo, ki jo podeljuje Slovensko muzejsko društvo.
Obrazstavni program: javna vodstva .
3. »Vrnili smo se vsi, družina, materina ruta in očetova ura.«, Jožica Grahek, Pot domov,
prostor pred Viteško dvorano, 8. 3.—10. 5. 2015, kustosinja dr. Ivanka Počkar
V nedeljo, 8. marca 2015, na praznik dneva žena je potekalo odprtje tretje Posavske muzejske vitrine
tudi kot obeležitev 40-letnice razglasitve dneva žena. Predstavljena je bila izgnanska zgodba Jožice
Petan, poročene Grahek, rojene 1936. Ob odprtju razstave je bil predvajan video film Pot domov –
»Vrnili smo se vsi, družina, mamina ruta in očetova ura.« (dolžina filma: 9 minut), nato pa še vsak dan
v tednu med 8. 3. in 9. 5. 2015.
Obrazstavni program: V istem prostoru je 9. maja 2015 potekal pogovor, povezan s 70-letnico konca
druge svetovne vojne, 70-letnico vrnitve izgnancev in 70-letnico svobode: O izgnancih in njihovih
usodah: Zgodbe vrnitve, kjer je 12 pričevalcev svojega izgnanstva o tem javno pripovedovalo (AV
dokumentiranje dogodka).
4. Konserviranje–restavriranje železnih predmetov iz groba 77 Brežice, konserviranje –
restavriranje lončene posode iz groba 78 Brežice, v prostorih arheološke stalne zbirke, 9. 4.
2015—15. 11. 2015, avtorji Darko Prah, Jože Lorber, Aleš Vene
S postavitvijo razstave s predmeti iz obdobja Keltov, je bila dopolnjena arheološka zbirka, skupaj s
prestavljenimi postopki in metodami konserviranja-restavriranja. V konservatorsko-restavratorski
delavnici so zasnovali predstavitev na osnovi raziskovanja in natančnega dokumentiranja dela
restavratorjev. Namen je bil čim bolj približat delo in poklic arheologa, konservatorja-restavratorja
širši publiki. Predstavitev smo prikazali s pomočjo dveh plakatov in dotikalnim računalnikom, na
katerem je lahko vsak obiskovalec aktivno iskal in videl delo in postopke.
Poleg omenjene razstave smo sodelovali pri konservatorsko-restavratorski transverzali Konserviranje
in restavriranje železnih predmetov iz groba 77, Brežice, mlajša železna doba in lončene posode iz
groba 78, Brežice, kjer smo sodelovali z dokumentiranjem in iskanju primerjalnih oblik v
dokumentaciji že najdene in dokumentirane keramike na sejmišču Brežice.
Primerjava je bila tudi podlaga za izdelavo članka in plakata, objavljena v zborniku Konservatorrestavrator Povzetki strokovnega srečanja 2015.
5. »Ko se je stemnilo…«, Leto svetlobe, prostor pred Viteško dvorano, arheološka in
etnološka stalna zbirka, 18. 5. 2015–1. 7. 2015, v zbirki do 31. 12. 2015, avtorica Silvija
Skrivalnik
Posavska muzejska vitrina Prižgi luč (Ko se je stemnilo …), je bila pripravljena v okviru mednarodnega
leta Svetlobe in Mednarodnega muzejskega dne. Postavljena je bila v zbirke arheologije in etnologije,
kjer je ostala do konca leta, kot popestritev stalnih zbirk in v predprostor Viteške dvorane, s panojem,
kjer je bilo predstavljenih vseh 7 razstavljenih svetil.
Obrazstavni program: V okviru vitrine so se zvrstile še številne učne ure življenja nekoč s
predstavitvijo svetil in pedagoške delavnice (igra z vrtavko in fižolčki, izdelovanje svečk in žepka,
praskanka na temo svetlobe in igra senc) za predšolske in šolske otroke, javno vodstvo na Poletno
muzejsko noč, gostovanje na OŠ Kostanjevica na Krki v okviru DEKD in vrtcu Artiče v okviru Tedna
otroka. Odzivi na vse dejavnosti so bili pozitivni in pohvalni.
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6. Vojni zdravnik Ivan Oražen, Pot domov, prostor pred Viteško dvorano, 9. 7.—9. 8. 2015,
kustos dr. Tomaž Teropšič
Predstavljena je bila zgodba vojnega zdravnika v Balkanskih vojnah Ivana Oražna iz Kostanjevice na
Krki. Med 1. balkansko vojno je leta 1912 kot prostovoljec sedem tednov zdravil srbske ranjence v
vojaški bolnišnici v Nišu v Srbiji. O svojem bivanju v Srbiji je napisal zanimivo knjižico z naslovom
»Med ranjenimi srbskimi brati«.
Obrazstavni program: vodstva v sklopu poletnih vodstev po muzeju.
7. Mobiliziran v nemško vojsko: »Ata, vračam se!«, Pot domov, prostor pred Viteško dvorano,
20. 8. 2015–8. 10. 2015, kustosinja dr. Ivanka Počkar
V sklopu medinstitucionalnega projekta Pot domov in ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne in
vrnitve iz izgnanstva je bila v Posavski muzejski vitrini, četrti po vrsti v na temo Pot domov, razstava
Mobiliziran v nemško vojsko: Pot domov (Ata, vračam se!) – pot domov mobiliziranca v nemško
vojsko Vladimirja Janeza Cerjaka (1921–). Razstavo je spremljal dokumentarni video film o Cerjakovi
posrečeni, a težki in zapleteni poti domov, posnet na lokacijah zadnjega dela Cerjakove poti domov
(dolžina filma: 11 minut). Projekcija filma Pot domov – »Ata, vračam se!« je potekala prvič ob
otvoritvi razstave, nato pa za obiskovalce muzeja vsak dan v tednu med 20. 8. 2015–8. 10. 2015 na
dotikalnem zaslonu v prostoru pred Viteško dvorano ob JV stolpu gradu Brežice.
Obrazstavni program: javna vodstva v sklopu poletnih vodstev.
8. »Tam ni bilo imen, samo številke,« Stevan Savić (Alfred Silberstein); Zapornik številka A19960, Pot domov, prostor pred Viteško dvorano, 8. 10.—8. 11. 2015, kustosinja Vlasta
Dejak
Predstavljena je življenjska zgodba Stevana Savića, ki se je rodil kot Alfred Silberstein judovskima
staršema na Hrvaškem. Med drugo svetovno vojno je bil ujet od Nemcev in zaprt v petih
koncentracijskih taboriščih (Rižarna, Auschwitz, Dachau, Kaufering, Leitmeritz), vendar je preživel in
se vrnil domov. Namen razstave je bil obeležiti 70-letnico konca druge svetovne vojne, spomniti na
to, kar se je zgodilo, in opomniti, da vojnih grozot, ki so jih ljudje pred 70-imi leti preživljali v
koncentracijskih taboriščih, ne bi smeli nikoli pozabiti. Pri razstavi je aktivno sodelovala Estera Savić
Bizjak, hčerka Stevana Savića. Razstava je v času občinskega praznika Občine Sevnica gostovala v
Knjižnici Sevnica.
9. »Smrt je kosila kakor s strojem…«. Dr. Franc Gerlovič (1887–1944), Pot domov, prostor
pred Viteško dvorano, 19. 11. 2015—31. 12. 2015, kustosinja Oži Lorber
Z manjšo razstavo v vitrini in s prispevkom o zdravniku dr. Francu Gerloviču (1887–1944), udeležencu
Soške fronte, je bilo zaokroženo sodelovanje pri medinstitucionalnem projektu Pot domov,
posvečenemu obletnicam in dogodkom obeh svetovnih vojn. Prispevek je bil posvečen stoletnici
nesmiselnosti začetka bojev ob reki Soči leta 1915, ki so terjali premnoge žrtve. Zgodba je bila z
vojaškim potovalnim kovčkom in fotografijami predstavljena na razstavi Posavska muzejska vitrina /
Pot domov. Ob odprtju je bilo vzpostavljeno sodelovanje s sorodniki družine Gerlovič. Razstavo pa je
odprla ena od vodij projekta Pot domov mag. Monika Kokalj Kočevar iz Muzeja novejše zgodovine
Slovenije.
Publikacija: Ob zaključku projekta Pot domov je bila izdana brošura v slovenskem in angleškem jeziku
z vsemi šestimi predstavljenimi zgodbami v skupnem obsegu 16 strani.
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Sklop 2: Občasne razstave v Galeriji Posavskega muzeja Brežice, lastne, gostovanja, sodelovanja
Leta 2014 je bila postavljena daljša razstava, ki se je iz konca leta nadaljevala v naslednje leto, kar je
omogočilo izvedbo obrazstavnih programov in večjo dostopnost. V kolikor je bilo mogoče so tudi
druge razstave bile časovno daljše, kar bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih.
Okrepili in nadgradili smo čezmejno sodelovanje in ga dopolnili z novimi ustanovami – Galerijo Prica,
ki deluje pod okriljem Pučkog otvorenog učilišta Samobor in Fundacijo Zlatko in Vesna Prica ter
Moderno galerijo Zagreb. Uspešno in skladno z načrti smo izvedli del sodelovanja v naši galeriji, žal pa
ni prišlo do realizacije gostovanja naše razstave v Zagrebu. Odzvali smo se na zunanje pobude in
sodelovanja tako z ustanovami (Vrtec Mavrica Brežice) kot z društvi, še posebej s tistimi, katerih člani
sodelujejo ob različnih aktivnostih kot prostovoljci (Društvo upokojencev Brežice). V Galeriji smo
načrtovali pet razstav, izvedenih je bilo 9, od tega je bila 1 v organizaciji drugih ustanov – JSKD OI
Brežice.
1. Svetovi risbe Zorana Didka, 25. 11. 2014—28. 2. 2015, kustosinja Oži Lorber
Z razstavo Svetovi risbe Zorana Didka podaljšano v začetek leta 2015, smo opozorili na 105-letnico
rojstva in 40-letnico smrti vsestransko dejavnega umetnika, pedagoga, teoretika Zorana Didka, tesno
povezanega s posavskim Podbočjem. Prvič smo v takšnem obsegu predstavili darovane risbe, skice in
grafike iz lastne depojske zbirke, ki jih je muzeju podarila slikarjeva vdova Smiljana Didek in razstavo
podprli na sodoben način z digitalno predstavitvijo Didkove življenjske poti, z video posnetkoma z
živo besedo umetnika in predstavitvijo prve posthumne razstave Zoranu Didku ter z okroglo mizo in
javnim vodstvom po razstavi. Razstavo smo skušali interpretirati na različne načine za zagotavljanje
dostopnosti razstave različnim obiskovalcem ter s tem vključevati različne skupine občinstva v
medkulturni dialog. Razstava je bila hkrati deloma prilagojena skupini s posebnimi potrebami, ki se jo
je ob prepoznavanju umetniških del skozi didaktično igro usmerjalo v aktivnost spoznavanja in
doživljanja sveta umetnosti.
Obrazstavni program: Okrogla miza o življenju in delu Zorana Didka, 22. 1. 2015; javno vodstvo, 8. 2.
2015, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik.
Publikacija: Katalog razstave, izdan ob odprtju.
Dodatni promocijski material – muzejska trgovina: blok z natisnjenim Avtoportretom in citatom
Zorana Didka, poslovno darilo in artikel trgovine, izdano ob odprtju.
2. Zlatko Prica, 19. 3. 2015—19. 4. 2015, kustosinji Nikolina Šimunović (Galerija Prica) in
Gordana Remusini (Samoborski muzej), koordinatorka Oži Lorber
Gostujoča razstava je bila nadaljevanje cikličnih izmenjav med javnimi zavodi Samoborskim muzejem,
Galerijo Prica–POU Samobor in Posavskim muzejem Brežice, ki jih povezuje skupno izhodišče –
pomembnost umetnostnozgodovinskega gradiva iz zbirk sodelujočih ustanov, ki predstavljajo
pomemben člen prepoznavanja likovne ustvarjalnosti avtorjev, ki so zastopani v posameznih
ustanovah, hkrati pa z izmenjavami razstav utrjujemo sodelovanje sorodnih institucij in krepimo
kulturni dialog obmejnih mest. Izbor iz donacije Zlatka in Vesne Price, ki sta del svojega bogatega
opusa podarila mestu Samobor, sta Galerija Prica—POU Samobor in Samoborski muzej predstavila na
razstavi v galeriji PMB. Ob odprtju in drugih aktivnostih je bilo vzpostavljeno sodelovanje s Fundacijo
Zlatko in Vesna Prica.
Obrazstavni program: javno vodstvo, 15. 4. 2015.
3. Gregor Smukovič: Nimfe, 23. 4. 2015—30. 5. 2015, kustosinja Oži Lorber
Z občasno razstavo, vsebinsko zasnovano z mitološko motiviko, smo seznanjali javnost z deli mladega
posavskega ustvarjalca, omogočili spoznati bistvo njegovega slikarstva, z vodstvom in delavnico
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risanja akta pa skušali vzpostaviti kritičen odnos do razstave. Ob odprtju in drugih aktivnostih je bilo
vzpostavljeno sodelovanje z Društvom likovnikov Brežice.
Obrazstavni program: javno vodstvo, 18. 5. 2015, Mednarodni dan muzejev. Delavnica risanja akta v
sodelovanju z Društvom likovnikov Brežice, galerija Posavskega muzeja Brežice, mentor: Gregor
Smukovič, 1. 6. 2015.
Publikacija: Zgibanka razstave, izdana ob odprtju.
4. Ruža Klein Meštrović: Žena, ženska, umetnica, 11. 6. 2015—30. 8. 2015, kustosinja Dajana
Vlaisavljević (Moderna galerija, Zagreb), koordinatorka Oži Lorber
Z občasno gostujočo razstavo Moderne galerije, Zagreb, smo skušali okrepiti mednarodni kulturni
dialog in opozoriti javnosti na 40-letnico razglasitve 8. marca za mednarodni dan žena in izpostaviti,
da Ruža Meštrović, rojena Klein, v javnosti znana predvsem kot žena pomembnega hrvaškega kiparja
Ivana Meštrovića, ni bila le žena slavnega kiparja, ampak tudi sama nadarjena umetnica. Posebej je
na zanimivo življenjsko in umetniško pot žene, ženske in umetnice, Ruže Klein, poročene Meštrović
opozarjalo dokumentarno gradivo iz zasebne zbirke Sabine Kaštelančič, pranečakinje Ruže Klein. Ob
odprtju in drugih aktivnostih je bilo vzpostavljeno sodelovanje z zainteresiranimi javnostmi tudi preko
meja.
Obrazstavni program: javno vodstvo, 26. 6. 2015, Poletna muzejska noč.
Publikacija: Zgibanka razstave, izdana ob odprtju.
5. II. posavska razstava ročnih del: Zlate roke in srce: posavske ročnodelke, en prostor
galerije, 10. 9. 2015–7. 10. 2015, kustosinja dr. Ivanka Počkar
Svoja ustvarjanja so predstavile udeleženke ročnodelskih delavnic pri Pokrajinski zvezi društev
upokojencev Posavja in Doma upokojencev Brežice. Na ogled je bilo 96 izvirnih vezenih, klekljanih,
kvačkanih in šivanih izdelkov. Z izdelki so sodelovale članice društev upokojencev iz Brežic, Dobove in
Kapel, Senovega, Rake, Krškega in Brestanice ter oskrbovanke Doma upokojencev Brežice. Na odprtju
so bili pojasnjeni vloga, pomen, vrednost, odnos do ročnodelstva in načini pridobitve ročnodelskih
znanj med Posavkami v preteklosti n danes. Razstava je del priprav na Leto posavske žive dediščine
2016 ter del prizadevanj na tem področju.
Obrazstavni program Praznična ustvarjalnica je potekala 30. 9. 2015 (kot del programa Dnevi
evropske kulturne dediščine), ko so se udeleženci poučili o vezenju, kvačkanju, pletenju, izdelavi
papirnatih rož in drugega prazničnega okrasja ter se v teh veščinah preizkusili.
6. Ko trta obrodi, 14. 10.—23. 10. 2015, en prostor Galerije, sodelovanje z Vrtcem Mavrica
Brežice, koordinatorka Petra Štaleker Devčić
Razstavo smo postavili v sodelovanju z Vrtcem Mavrica Brežice, skupinama Medvedki in Rožice. Na
njej so bili razstavljeni predmeti, ki so jih otroci z vzgojiteljicami skrbno zbirali, ko so se srečevali z
vinogradniško dejavnostjo. Otroci so se predstavili tudi z izdelki, ki so jih na to temo poustvarili. Za
odprtje so pripravili tudi kratki kulturni program. Obenem so si otroci v spremstvu staršev in
vzgojiteljev ogledali etnološko zbirko Posavskega muzeja Brežice.
7. Narod si bo pisal sodbo sam, 9. 11.—25. 11. 2015, en prostor Galerije, gostovanje
Pokrajinskega muzeja Kočevje v sklopu projekta Le vkup 1515–2015 in simpozija
V sklopu medinstitucionalnega projekta Le vkup 1515–2015, ob obeležitvi 500 letnice slovenskega
kmečkega upora, smo od prvega dne znanstvenega simpozija (9. 11. 2015) v Galeriji gostili manjšo
razstavo Pokrajinskega muzeja Kočevje: Narod si bo sodbo pisal sam. Posebnega odprtja ni bilo.
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8. Etnološka razstava Od svinje do votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička:
Predmeti iz etnološkega depoja, 3. 12. 2015–31. 3. 2016, kustosinja dr. Ivanka Počkar
Razstava naglaša poglavitne značilnosti Posavja: življenje z reko Savo, tesarstvo, vinogradništvo,
sodarstvo in prašičerejo ter praznovanja, s poudarkom na predmetnih pričah nekdanjih načinov
ženitovanj in drugih praznovanj. Vsebina razstave je podkrepljena s številnimi predmeti, 16
besedilnimi panoji, fotografskimi povečavami, z značilnimi navedki iz življenja posameznikov,
zvočnimi zapisi o Telebi, jedeh za poroko in martinovanju. Na ogled so filmi o toku reke Save od
Radeč do Medsav pri Samoborju, filmi Savski kólnarji, Ženitovanjska pletenica, Hvalnica bizeljskemu
ajdovemu kolaču, Kapelska godba in Pričevanja o brodarstvu. Prikazana živa dediščina je napoved
leta žive posavske kulturne dediščine. Razstava je del celovitega predstavljanja posavske dediščine na
tematskih obsežnejših in dlje trajajočih muzejskih razstav, ki jih bomo ponujali tudi za gostovanja.
Obrazstavni program: Javni vodstvi 13. in 20. 12. 2015 in napoved Kólnarske poti (19. 3. 2016).
Sklop 3: Razstava v razstavi: Posavski obrazi – občasne razstave v stalni razstavi Pod devetimi
zastavami: Posavje 1900—1990
V zadnji razstavni prostor stalne zgodovinske razstave novejša zgodovina, kjer je ambientalno
prikazan prostor za dnevno bivanje, sta umeščeni dve vitrini z namenom, da se v njih na občasnih
razstavah predstavijo razni predmeti in zgodbe o ljudeh iz Posavja. Načrtovana je bila eno, izvedene
pa so bile tri občasne razstave.
1. Razstava v razstavi: Zbirateljski predmeti iz obdobja 1970—1980, 1. 4.–25. 6. 2015,
kustosinja Vlasta Dejak
Za uvod v nov občasni del stalne razstave smo v vitrini najprej predstavili zbirateljske predmete iz
obdobja po letu 1970, ki smo jih dobili na izposojo (gramofonske plošče, znamke, razglednice, album
s sličicami, značke) z namenom obiskovalcem obuditi nostalgijo na sedemdeseta leta prejšnjega
stoletja. Na ogled je bilo 50 različnih predmetov. Odzivi obiskovalcev so bili pozitivni.
2. Razstava v razstavi: Posavski obrazi – Primož Kozmus, 26. 6.–20. 11. 2015, kustosinja Vlasta
Dejak
Kot prvi posavski obraz je bila predstavljena zgodba najboljšega slovenskega športnika in atleta v
metu kladiva Primoža Kozmusa, ki je s svojimi vrhunskimi športnimi dosežki ponesel glas o Sloveniji
daleč po svetu. Namen razstave je bil širši javnosti prikazati odličja, ki jih je osvojil nekdanji olimpijski
in svetovni prvak, prejemnik številnih nagrad in priznanj. Na odprtju, na dan muzeja, ki smo ga
obeležili prvič, je sodeloval tudi Primož Kozmus.
3. Novoletna voščilnica, (15. 12.–31. 12. 2015), kustosinja Oži Lorber
Slovenci spadamo med prve narode na svetu, ki so si pošiljali novoletne voščilnice in sploh
razglednice, saj je bila prva domovina voščilnic stara Avstrija. Navada, da si ljudje pisno voščijo, je
stara kakšnih 180 let. Sprva so bile voščilnice enostavno okrašene, kmalu so se pojavile romantične
scene s snegom, angelci, prizori iz gostiln in domov. Znano je, da so se tudi slikarji posvečali tej
ilustrativni zvrsti in da so bile te voščilnice namenjene predvsem njihovim znancem in prijateljem.
Tako je slikar in grafik Franjo Stiplovšek (Malinska, 1898–Brežice, 1963), izdelal leta 1960 in 1961
lesoreza (kliše z inv. štev. KZ 1/1304a, odtis z inv. štev. KZ 1/327) za voščilnico z višnjegorskim polžem,
ki naj bi prinesel srečo v prihajajočem letu njegovemu sorodstvu v Višnji Gori. Še danes je vredno
pobrskati po svežnju Stiplovškovih voščilnic, ki so nosila sporočila: SREČNO V NOVEM LETU!
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Sklop 4: Druge razstave: projekt Le vkup, prevzemanje arhivov arheoloških najdišč in Mirsad Begić
1. Likovno-digitalna razstava natečaja projekta Le vkup 1515—2015 v Posavskem muzeju
Brežice, 16. 5. 2015 – 31. 12. 2015
V sodelovanju med Posavskim muzejem Brežice in Osnovno šolo Brežice ter s podporo Zavoda RS za
šolstvo, OE Novo mesto, je bil februarja 2015 razpisan likovno-digitalni natečaj 500 LET
SLOVENSKEGA KMEČKEGA UPORA 1515 – »Le vkup, le vkup, uboga gmajna«.
Prireditev je privabila več kot 200 obiskovalcev, krajši kulturni program sta pripravili Osnovna šola
Brežice in njihova gostujoča šola Základné škole Dobřany iz Republike Češke.
Vsi udeleženci so prejeli priznanja in značko z logotipom projekta, šole pa so prejele tudi nagrado –
brezplačno vstopnico za skupino ali razred ter delavnico na temo kmečkih uporov v Posavskem
muzeju Brežice. Za objavo v Puntarskem časopisu je bilo izbranih nekaj del po presoji kustosinje
umetnostne zgodovinarke Posavskega muzeja Brežice Oži Lorber in vodje projekta Alenke Černelič
Krošelj, direktorice Posavskega muzeja Brežice.
Razstava likovnih del je bila v PMB na ogled do konca leta 2015, izvod razstave pa so prejele vse
sodelujoče ustanove in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Rezultat tega sodelovanja je
uvrstitev izbranih del v program državne proslave 24. junija, ko so dela bila predvajana ob izvajanju
Puntarske, ki jo je pel Iztok Mlakar.
2. Mirsad Begić: Veliki čuvaj, dvorana ob dvorišču, 20. 6. 2015–31. 12. 2015, kustos Andrej
Medved, koordinatorka Alenka Černelič Krošelj
Na poletno muzejsko noč, 20. junija 2015, je bila odprta ambientalna razstava akademskega kiparja
Mirsada Begića. V Posavskem muzeju Brežice smo pobudo enega najvidnejših sodobnih kiparjev,
sprejeli z navdušenjem, saj je ambientalna postavitev dala »novo življenje« še neobnovljeni, a
izjemno zanimivi, dvorani ob grajskem dvorišču oziroma pod Viteško dvorano.
Avtorja je predstavil Andrej Medved, eden najbolj prepoznavni in spoštovanih slovenskih kustosov,
likovnih kritikov in vsestranskih mojstrov besede - piše simbolno in senzualno liriko, prevaja ter
objavlja filozofsko, literarno in umetniško esejistiko in publicistiko. Veseli smo, da sodeluje pri tem
projektu, ki ni samo projekt, ampak je celovita akcija sožitja umetnika, prostora, časa in znotraj tega
vsega, kar nas je in bo pritegnilo.
Publikacija: zloženka – plakat, ki jo je oblikovala Tadeja Planinc, tudi avtorica zastave, nameščene
pred muzejem, in fotografij.
3. Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega religioznega
doživetja, prostor stalne arheološke zbirke, 15. 12. 2015—15. 5. 2016, avtor mag. Uroš
Bavec, koordinacija Jana Puhar
V sodelovanju z ZVKDS OE Novo mesto smo ob prevzemu arhiva arheološkega najdišča Dvorce pri
Čatežu pripravili razstavo Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega
religioznega doživetja. Namen razstave je javnosti predstaviti novo pridobljeno gradivo, ki ga
pripisujemo keltskim Latobikom, ko so bili že romanizirani, a se vseeno še niso odrekli svoji lokalni
identiteti. Obenem razstava predstavlja fenomen hišastih žar in poskuša s primerjavami gradiva s
sorodnih najdišč razložiti skrivnostno motiviko na njih. Razstava je obogatena s predmeti iz
Arheološkega muzeja u Zagrebu, Narodnega muzeja Slovenije in Dolenjskega muzeja Novo mesto.
Ob tem smo prevzeli arhiv arheološkega najdišča Dvorce, ki obsega predmete in dokumentacijo
najdišča (načrte, fotografije in risbe). Prvi sklop arhiva najdišča je urejen in predstavljen na razstavi
Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega religioznega doživetja. Obsega
46 enot in sicer: 22 arheoloških predmetov, 1 repliko, 2 načrta, 18 fotografij in 3 risbe. Ostale enote
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arhiva še urejamo v sodelovanju z ZVKDS OE Novo mesto. Ustrezen vpis v dokumentacijski sistem bo
opravljen leta 2016, saj je večji del gradiva uvrščen na razstavo.
Obrazstavni program se izvaja v letu 2016, ob odprtju je bila izdana zloženka v slovenskem in
angleškem jeziku.
Gostovanja z lastno občasno razstavo
1. Razstava Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi, Mestni muzej Krško, 5. 6. 2015—5. 6.
2016, kustosinja Jana Puhar
Pregledna razstava arheološkega najdišča Drnovo pri Krškem – antičnega Neviodunuma in rimske
dobe v Posavju. S številnimi predmeti in rekonstrukcijami obiskovalcu približuje življenje v rimskem
času. Ob priložnosti gostovanja razstave v Mestnem muzeju Krško smo razstavo obogatili s predmeti
iz Narodnega muzeja Slovenije in s privlačnimi predmeti z novejših arheoloških raziskav na Drnovem,
izpostavimo naj znamenito srebrno novčno zakladno najdbo. Razstava je doživela pozitiven odziv in je
pol leta po odprtju še vedno dobro obiskana. K sodelovanju je spodbudila tudi strokovno javnost:
digitalizirana je bila terenska dokumentacija, georeferencirani načrti, ponovno so bila odprla
vprašanja o interpretacijah najdišča, prizadevanja za prezentacijo najdišča in situ so postala spet
aktualna.
Pri razstavi Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi je prišlo do težav z vzpostavljanjem primerne
relativne zračne vlažnosti v vitrinah (< 30 %). Težavo smo sanirali tako, da smo predelali vitrine, da so
bolje tesnile in namestili večjo količino izsuševalnega sredstva. Težava se po teh ukrepih ni ponovila.
Obrazstavni program: Strokovno vodstvo po arheološki razstavi Neviodunum, rimsko mesto ob reki
Savi v izvedbi avtorice. Program izvaja Mestni muzej Krško, enota KDK.
Spominski predmeti in program, ki ga izvaja Mestni muzej Krško in se nadaljuje v leto 2016.
2. Tam ni bilo imen, samo številke,« Stevan Savić (Alfred Silberstein); Zapornik številka A19960, Pot domov, Knjižnica Sevnica, v času praznika Občine Sevnica, 12. 11.– 30. 11. 2015,
kustosinja Vlasta Dejak
Razstava je gostovala v času občinskega praznika Občine Sevnica in je rezultat dobrega
medinstitucionalnega sodelovanja ter sodelovanja s hčerko Stevana Savića, Estero Savić Bizjak.
Na odprtju razstave so sodelovali direktorica knjižnice Anita Šiško, ki je pozdravila navzoče,
direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, ki je spregovorila o posavskih
muzejskih vitrinah in projektu Pot domov, kustosinja Vlasta Dejak, ki je predstavila razstavo, gospod
Rudi Stopar, ki je obujal spomine na sodelavca in prijatelja Stevana Savića in sevniški župan Srečko
Ocvirk, ki je odprl razstavo. Na odprtju sta nastopili violinistka Ana Močnik in spremljevalka na
klavirju Saša Božič iz Glasbene šole Sevnica.
Razstave drugih organizatorjev
1. Tematska regijska likovna razstava JSKD: Kvadrat in krog, kocka in krogla, Galerija
Posavskega muzej Brežice, 17. 9.–26. 10. 2015
Regijska tematska razstava Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki jo pripravlja JSKD RS v sodelovanju z
območnimi izpostavami, je bila v Brežicah prva v nizu desetih, ki so si sledile od septembra do
decembra 2015 v 10 krajih in v posameznih regijah po Sloveniji. Regijske razstave so temelj za izbor
del in pripravo državne tematske razstave JSKD v letu 2016. Vsebina natečaja, ki jo je razpisal JSKD
RS, je omejena z uporabo kvadratnih in/ali okroglih oblik kot prevladujočih elementov likovne
kompozicije. Te so lahko zasnovane kot figuralne ali abstraktne podobe, pogoj je, da je razvidna
smiselna in prevladujoča vloga kvadratnih in/ali okroglih oblik ter da so ustvarjene na kvadratnem ali
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okroglem nosilcu. Izbor del za tematsko regijsko razstavo Dolenjske, Bele krajine in Posavja je opravil
Dušan Fišer, akademski slikar, ki je v izbor za državno razstavo postavil osemintrideset del tridesetih
avtorjev iz Črnomlja, Sevnice, Krškega in Brežic. Galerija Posavskega muzeja Brežice je nudila
prestižen prostor za postavitev slikarskih, keramičnih del, risb in plastik, ki si jih je ogledal akademski
slikar v vlogi državnega selektorja Janez Zalaznik in za državno razstavo izbral kar 10 del. Državna
razstava postavljena od 1. do 15. 9. 2016 v Mestni galeriji Nova Gorica. (Pripravila Simona Rožman
Strnad, koordinatorka JSKD OI Brežice)
Nerealizirana razstava
Vedute v grafikah Franja Stiplovška, Moderna galerija, Republika Hrvaška, kustosinja Oži Lorber
Širitev sodelovanja s sorodnimi kulturnimi institucijami s ciljem kulturnega dialoga s strokovno in
laično javnostjo sosednje Hrvaške, je pripeljala do načrtovane izmenjave razstave z Moderno galerijo
Zagreb. V Studiu »Josip Račić« je bilo dogovorjeno gostovanje z razstavo Vedute v grafikah Franja
Stiplovška (1898–1963), slikarja in predvsem grafika, ki je svojo umetniško pot pričel na zagrebški
likovni akademiji leta 1923, kjer ga je prepoznal kot izvrstnega grafika prof. Tomislav Krizman. Izbrane
vedute so bile vsebinsko vezane na upodobitve slovenskih mest z vrsto motivov Ljubljane, Maribora,
predvsem pa Krškega, Kostanjevice na Krki ter Brežic. Z razstavo in z izdano mapo s ponatisi grafik z
vedutami posavskih krajev smo nameravali zainteresirano javnost opozoriti na plodovitega slikarja
Posavja, ki je kot obetaven študent prof. Krizmana, že v času študija opozoril nase. Žal pa je razstava
zaradi nespoštovanja dogovorov s strani Moderne galerije Zagreb ostala nerealizirana.
Projekta – razstava in predstavitev
1. Sodelovanje pri postavitvi stalne razstave projekt Rajhenburg, Stavbni razvoj in prenova
gradu Rajhenburg, sodelovanje s Kulturnim domom Krško, enota Grad Rajhenburg, stalna
razstava, grad Rajhenburg
Z razstavo Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg podrobno, skozi 6 razbranih stavbnih faz
predstavljamo razvoj grajske stavbe, ki danes sodi v sam vrh tovrstne kulturne dediščine v našem
prostoru in tudi širše. Stavbne faze so predstavljene skozi makete izdelane v merilu 1:150. Za izbrani
medij smo se odločili zaradi pričevalnosti, ki jo lahko izrazimo skozi klasično arhitekturno maketo in
vzporednic med grajsko stavbo in maketo. Tako je bil ob razvoju razstave dopolnjen načrt opreme in
namesto panojev izbrane makete.
Razstava predstavlja restavriranje delov grajske stavbe, s posebnim poudarkom na rekonstrukciji
romanske kapele, ki je v sklopu razstave predstavljena in situ in s profesionalno izdelano
multimedijsko vizualizacijo, skozi katero je zelo nazorno predstavljena ohranjenost originalne
substance in posamezni posegi restavriranja. Naslednji velik poudarek razstave pa predstavlja
predstavitev raziskovalnega dela, ki je pripomoglo, da je bilo mogoče pripraviti projekt prenove, in
nato prenovo tudi izpeljati v, za tako velik objekt, izjemno kratkem času.
Današnji videz stavbe je tako plod več desetletnega dela številnih strokovnih delavcev in izvajalcev, ki
so delovali na gradu Rajhenburg.
Razstava je bila na gradu Rajhenburg slovesno odprta 3. novembra 2015. (Poročilo pripravila dr.
Helena Rožman, KDK enota Grad Rajhenburg). Število obiskovalcev ni vključeno v razdelek
Obiskovalci in jih ne prištevamo k obiskovalcem razstav PMB.
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2. Digitalna predstavitev Viteške dvorane, od 20. 12. 2015, dotikalni ekran v Viteški dvorani,
kustosinja Oži Lorber, tehnični sodelavec Boštjan Kolar
Viteška dvorana je izjemen spomenik baročnega ambientalnega slikarstva. Za boljše razumevanje
ikonografije in pomena tega umetnostnega spomenika smo oblikovali digitalno predstavitev v
slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku. Le-ta je od 20. decembra dostopna na dotikalnem
ekranu v Viteški dvorani. Za potrebe predstavitve so bila pripravljena besedila z digitalnimi
fotografijami. Z uporabo novih tehnologij smo omogočili neposreden dostop do informacij o vrhunski
baročni dediščini javnostim, posebej posameznikom, družinam, mladini in starejšim. Cilj sodobne
prezentacije vsebinske zasnove ohranjenih baročnih poslikav Viteške dvorane s pomočjo novih
tehnologij je ozaveščanje o pomenu te dragocene kulturne dediščine in s tem doseči njeno večjo
prepoznavnost.
Skupaj smo načrtovali 23 razstav, od tega 20 občasnih razstav, izvedenih pa je bilo 26 občasnih
razstav, vse 3 načrtovane stalne razstave oziroma njihove dopolnitve pa so bile prav tako izvedene.
Kot navedeno, je bilo nerealizirano 1 načrtovano gostovanje, realizirali pa smo tako kot je bilo
načrtovano 2 gostovanji (Neviodunum in PMV Stevan Savić – novo). Ob razstavah je bil izveden bogat
obrazstavni program.
Posavske muzejske vitrine so z različnimi vsebinami izpolnile načrtovano sodelovanje naših
»uporabnikov« in informatorjev na najširši način. Bile so dobro obiskane, zanimanje zanje in odziv
nanje sta bila dobra.
Prav tako je bil dobro sprejet razstavni program v Galeriji, ki je bil z različnimi pobudami nadgrajen.
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II. / 2. Predmeti Posavskega muzeja Brežice na razstavah v drugih ustanovah
Razstava: Vrata: Prostorski in simbolni prehodi življenja, ki je bila osrednja razstava ob 90. obletnici
SEM. Trajanje razstave: od 11. oktobra 2013 do konca leta 2015. Skrbnica: dr. Ivanka Počkar
Z dvema predmetoma gostujemo v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani:
1. Vrata z Lapuhove stanovanjske hiše, Volčje 8, M. 1888 L., les, inv. št. E5786;
2. Vrata s Trgovske šole Brežice, les, steklo, kovina, inv. št. E5787.
Razstava: Prvi krški borci, Trajanje razstave: od 15. junija 2015 – stalna razstav. Skrbnica Vlasta
Dejak
1. Razglas o usmrtitvi krških borcev, inv. št. PMB Z1:782.
2. Puška Mauser M-24, inv. št. PMB Z3:244.
3. Puška Mauser M-24, inv. št. PMB Z3:245.
4. Zvezek Ivanke Uranjek – Metodika telovadbe, inv. št. Z4:3962.
5. Fragment pesmi Zdenka Kaplana, Krško 1. IV. 1941 – 2 lista.
6. Spričevalo brivca Sotoška iz Črnomlja Radu Kaplanu za vestno delo.
7. Fotografija Petra Jernejca, 16. VI. 1931.
8. Legitimacija Petra Jernejca, rednega študenta Univerze v Zagrebu, kjer je študiral gozdarstvo,
Zagreb 15. 10. 1924.
9. Knjižica enega od ubitih članov krške skupine, najdena v grobišču v Dobravi ob prekopu.

II. / 3. Predmeti Posavskega muzeja Brežice, objavljeni v publikacijah
1. Grafika, Grad Brežice, inv. št. KZ 1/1032, Puntarski časopis, 11. 6. 2015, str. 5.
2. Razglednica Tovarna celuloze Videm-Krško, inv. št. Z4:2222, Zbornik, Zborovanje Slovenskega
muzejskega društva: Bistra, 9.-10. oktober, 2015, SMD, Radovljica, 2015, str. 93.
3. Razglednica Boštanj, inv. št. Z3:1874, Monografija, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, 2015, str. 156.
4. Razglednica Telče, inv. št. Z4:3930, Monografija, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, 2015, str. 164.
5. Razglednica Studenec, inv. št. Z4:2743, Monografija, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, 2015, str.
177.
6. Razglednica Loka pri Zidanem mostu, inv. št. Z4:2544, Monografija, Občina Sevnica, KŠTM
Sevnica, 2015, str. 217.
7. Razglednica Impoljca, inv. št. Z4:2684, Monografija, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, 2015, str. 310.
8. Zlata trokraka lamela z iztolčenim okrasjem. Posavski muzej Brežice, P 1362. Objavljeno v: Andrej
Smrekar, Kostanjevica na Krki, zbirka vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, št. 128,
Ljubljana 2015, str. 11.
9. Zlat valjast okras z iztolčenim okrasjem. Posavski muzej Brežice, P 1361 a. Objavljeno v: Andrej
Smrekar, Kostanjevica na Krki, zbirka vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, št. 128,
Ljubljana 2015, str. 11.
10. Zlat valjast okras z iztolčenim okrasjem. Posavski muzej Brežice, P 1361 b. Objavljeno v: Andrej
Smrekar, Kostanjevica na Krki, zbirka vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, št. 128,
Ljubljana 2015, str. 11.
11. Zlat okras v obliki lista z iztolčenim okrasjem. Posavski muzej Brežice, P 2233. K Objavljeno v:
Andrej Smrekar, ostanjevica na Krki, zbirka vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, št.
128, Ljubljana 2015, str. 11.
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12. Odlomek zlatega traku z iztolčenimi krožci. Posavski muzej Brežice, P 1363. Objavljeno v: Andrej
Smrekar, Kostanjevica na Krki, zbirka vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, št. 128,
Ljubljana 2015, str. 11.
13. Odlomek zlatega traku z iztolčenimi krožci. Posavski muzej Brežice, P 2231. Objavljeno v: Andrej
Smrekar, Kostanjevica na Krki, zbirka vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, št. 128,
Ljubljana 2015, str. 11.
14. Odlomek zlate pločevine. Posavski muzej Brežice, P 2232. Objavljeno v: Andrej Smrekar,
Kostanjevica na Krki, zbirka vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, št. 128, Ljubljana
2015, str. 11.
15. Kamnita sekira iz Zajčje gore nad Sevnico, inv. št. P 220. Monografija, Občina Sevnica, KŠTM
Sevnica, 2015, str. 84.
16. Viteška dvorana. Vodnik po slovenskih muzejih in galerijah, Skupnost muzejev Slovenije,
Ljubljana, 2015, str. 179.
17. Avtoportret Karl Frančišek Remb. Vodnik po slovenskih muzejih in galerijah, Skupnost muzejev
Slovenije, Ljubljana, 2015, str. 179.

II. / 4. Medinstitucionalni projekti
1. Le vkup 1515—2015: 500 let vseslovenskega kmečkega upora 1515
Leta 2015 je minilo 500 let od prvega vseslovenskega kmečkega upora. Le redko imamo možnost
obeležiti tako pomembne obletnice, ki zaokrožujejo pol tisočletja življenja našega območja. Tako smo
se številne ustanove in posamezniki na podlagi zavedanja pomena naporov naših prednikov združili v
vseslovenski medinstitucionalni projekt, v katerem smo z različnimi pogledi in aktivnostmi obeležili
500 let velikega dogodka. Program, ki ga koordinira Posavski muzej Brežice, je nastal in se izvajal v
tesnem sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije, Gimnazijo Brežice, Kozjanskim parkom Podsreda,
Kulturnim domom Krško, enotama Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg, Narodnim muzejem
Slovenije, Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo in Oddelkom za zgodovino Filozofske
fakultete, Univerza v Ljubljani, Osnovno šolo Brežice, Pokrajinskim muzejem Celje, Pokrajinskim
muzejem Kočevje, Slovensko Matico, Zgodovinskim arhivom Celje in ZRC SAZU – Zgodovinskim
inštitutom Milka Kosa, Zavodom za šolstvo RS ter z drugimi strokovnjaki, med katerimi je še posebej
treba omeniti zgodovinarja Borisa Hajdinjaka, profesorja na Prvi Gimnaziji Maribor, ki je bil med
pobudniki in spodbujevalci projekta.
Skupaj smo zasnovali več vej programa, v katerem so se prepletli znanstveni, strokovni, pedagoški in
andragoški programi, katerih cilj je predstaviti samo zgodovino in oblikovati ter izvajati raznovrstne
povezovalne aktivnosti na različnih krajih Slovenije z raznovrstnimi programi.
Finančno je projekt podprlo Ministrstvo za kulturo, za posamezne dele pa so finančni vir zagotovile
občine ustanoviteljice ustanov, sponzorji ter lastni viri sodelujočih.
Predstavitev projekta v prilogi je zasnovana po posameznih sklopih, tako si aktivnosti ne sledijo po
datumih izvedbe, ampak po vsebini in programski povezanosti.
Projekt je imel velik odmev v javnosti, v medijih, med obiskovalci in je utrdil dobro sodelovanje med
ustanovami ter z zgodovinarjem Borisom Hajdinjakom.
Priloga: Le vkup 1515—2015 – vsebinsko poročilo in objave
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2. Pot domov
Projekt Pot domov, ki ga je zasnoval in vodil Muzej novejše zgodovine Slovenije, je v letošnjem letu
številnih obletnic povezal različne muzeje. V Posavskem muzeju Brežice smo kot del projekta skozi
naš program Posavska muzejska vitrina predstavili 6 zgodb.
Čim bolj smo skušali izbrati in predstaviti zgodbe z območja našega delovanja, ki so v skupnem
projektu, kot del pripovedi o različnih poteh domov skozi 20. stoletje, zaznamovane tudi in v veliki
meri predvsem z vojnami. Razstave PMB so predstavljene v posebnem razdelku.
Posavski muzej Brežice je sodeloval pri pripravi zbornika projekta: Monika Kokalj Kočevar, Marko
Štepec, ur.: Pot domov, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana 2015, samostojno pa je
pripravil 6 občasnih razstav, ki so predstavljene v skupni zloženki, izdani novembra 2015.
Priloga: Objave: projekt Pot domov
3. Gradovi Posavja
Projekt smo oblikovali v letu 2014 in je tekel celotno leto 2015 ter se nadaljuje še naprej. Vključuje
upravljavce šestih gradov v Posavju, ki so se pridružili k neformalnemu združenju, in sicer: Galerija
Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, ki upravlja nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki, Kozjanski
park Podsreda, ki upravlja grad Podsreda, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, ki upravlja
grad Rajhenburg, KŠTM Sevnica, ki upravlja grad Sevnica, Posavski muzej Brežice, ki upravlja grad
Brežice in Terme Čatež, ki so lastnice gradu Mokrice. V skupino je bilo vabljeno tudi Ministrstvo za
kulturo kot lastnik gradov Šrajbarski turn, Bizeljsko in Pišece, vendar se zaradi nedostopnosti oziroma
še neodprtosti gradov niso odločili za sodelovanje, jih pa o vsem obveščamo. Prav tako smo k
sodelovanju povabili lastnika dvorca Raka, vendar se na poziv ni odzval.
Posavski muzej Brežice je zadolžen za koordinacijo in vodenje projekta: priprava skupne brošure,
priprava skupnih projektov, predpriprava projektnih dokumentacij, pridobivanje partnerjev,
koordinacija med njimi. Projektni predlog je na voljo pri direktorici Posavskega muzeja Brežice.
Brošura pri kateri sodeluje 5 upravljavcev je izšla decembra 2015 v obsegu 16 strani in v dveh jezikih
(slovenski in angleški jezik) v 30000 izvodih.
V PMB smo julija 2015 pripravili projektni predlog za prijavo na sredstva CLLD, predlog je usklajen s
člani skupine v Posavju (KDK – Grad Rajhenburg, KŠTM, Grad Sevnica), Kozjanski park, Terme Čatež –
Grad Mokrice, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki).
4. Toporišičevo leto, 11. 10. 2015–11. 10. 2016
V začetku leta 2015 smo se na pobudo vaščanov Toporišičeve rojstne vasi Mostec različne ustanove
in posamezniki združili v »gibanje« z imenom Programski odbor Toporišičevo leto, saj bomo leta 2016
skupaj obeležili 90-letnico njegovega rojstva. Prvi sestanek programskega odbora je potekal 14. aprila
2015 v prostorih Posavskega muzeja Brežice, kjer smo pripravili okvirni program aktivnosti, ki v
začetku obsega koledarski leti 2015 in 2016. Prizadevanja so podprli tako Občina Brežice, katere
častni občan je bil akademik Toporišič, kot tudi njegova sinova Andrej in Tomaž. Septembra 2015 je
začel delovati Facebook profil Toporišičevo leto, kjer se redno objavljajo obvestila, projekt pa je
predstavljen tudi na spletni strani Posavskega muzeja Brežice. V začetku oktobra smo pridobili tudi
vso promocijsko gradivo (predstavitveni pano, zastavo, priponke in kemične svinčnike), s katerim
uspešno promoviramo projekt. 12. oktobra 2015 je potekala v Dobovi tiskovna konferenca, kateri je
sledilo slavnostno preimenovanje OŠ Dobova v OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova – v imenu
programskega odbora je zbrane nagovorila Alenka Černelič Krošelj, naslednji dan pa je v Pišecah v
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okviru Pleteršnikovih dnevov potekal simpozij Spomin na Jožeta Toporišiča. 19. oktobra je v Ljubljani
sledila še tiskovna konferenca ob predaji akademikove rokopisne zbirke NUK-u. Vseh teh dogodkov
smo se udeležili tudi predstavniki Posavskega muzeja Brežice.
Priloga: Objave: projekt Toporišičevo leto
5. Medinstitucionalno sodelovanje v Brežicah, Maj v mestu, Poletje v mestu, Brežice moje
praznično mesto, promocija ZPTM Brežice in Terme Čatež
Muzej se je s svojimi programi in prostorom vključil v različne aktivnosti v občini Brežice in širše. Pri
tem je sprejemal pobude ter sledi novemu programu z nazivom Grajska dogodivščina za vse, ki
vključuje nove 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, poletna in jesenska grajska dogodivščina idr).
1. Maj v mestu
Muzej se je vključil v program prireditev Maj v mestu, ki so potekale 9., 16., in 30. 5. 2015. Vsi
dogodki so potekali v povezavi s 70-letnico konca 2. svetovne vojne, 70-letnico vrnitve izgnancev, 70
letnico svobode in 500-letnico vseslovenskega kmečkega upora 1515.
9. 5. 2015 se je pričel s predstavitvijo in predvajanjem dokumentarno-igranega filma Slovenski
izgnanci 1941—1945, ki ga je v dvorani Glasbene šole Brežice predstavila soavtorica Irena Fürst,
Muzej novejše zgodovine Slovenije, enota Brestanica. Sledila je predstavitev življenjskih zgodb
izgnancev v prostoru pred Viteško dvorano. Pogovor z izgnanci je vodila muzejska svetnica dr. Ivanka
Počkar. Ta dan smo imeli pred vhodom v grad tudi delavnico Sporočilo miru in nenasilja, ki jo je
skupaj s prostovoljci izvedla Silvija Skrivalnik.
16. 5. 2015 je bilo v Viteški dvorani odprtje digitalne likovne razstave »Le vkup, le vkup, uboga
gmajna«. Pred vhodom v grad pa so bile ob pomoči članih Društva upokojencev Brežice organizirane
Vodene igrice za najmlajše.
Dogodki v okviru prireditev Maj v mestu so se v muzeju zaključili 30. 5. 2015 z ustvarjalno delavnico
izdelovanja košaric.
2. Poletje v mestu
V Posavskem muzeju Brežice je bilo pestro tudi poletje. V soorganizaciji Društva študentov Brežice in
Posavskega muzeja Brežice so v gradu Brežice potekali trije koncerti (16. 7., 13. 8. in 27. 8.). V
soorganizaciji z Radiem 1, DM, Termami Čatež, Občino Brežice, Zavodom za podjetništvo in turizem
Brežice in Glasbeno šolo Brežice smo pripravili v obdobju med 30. 6. in 18. 8. v muzeju 8 promocijskih
ogledov in delavnic z vitezi in princeskami. Štiri torke (21. 7., 4. 8., 11. 8. in 25. 8.) smo imeli tudi Kino
na grajskem dvorišču. Na poletne petkove večere (od 24. 7. do 28. 8.) pa smo odprli vrata s tematsko
vodenimi ogledi in brezplačnim vstopom od 19. do 21. ure.
3. Brežice moje praznično mesto
Po uvodnem delu, prireditvi Prižig lučk, ki jo je 1. 12. 2015 pripravil Vrtec Mavrica, je bila 8. 12. 2015
organizirana Tržnica z namenom (osnovne in srednje šole občine Brežice), dve nedelji, 13. in 20. 12.
2015, tudi praznični rokodelski sejem, javna vodstva po občasni etnološki razstavi, predavanje o
dosedanjem restavriranju Viteške dvorane, predstavitev digitalne predstavitve Viteške dvorane, dva
mala koncerta Glasbene šole Brežice in dve ognjeni predstavi. Muzejska sodelavka in kustosinja
pedagoginja sta izvedli več delavnic. Grad je bil s pomočjo podjetja HPG, ki je posodilo 18 smrek
(okrasile šole in Vrtec Mavrica) ter donatorjev lučk tudi praznično okrašen.
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6. Čezmejno sodelovanje
Pri pripravi programa za leto 2015 in s ciljem trajnostnega sodelovanja ter možnosti priprave
čezmejnih projektov za pridobivanje dodatnih sredstev je bilo razširjeno sodelovanje z muzeji na
Hrvaškem. Ob že ustaljenem in utečenem sodelovanju z Muzejem Samobor, je le-to razširjeno še na
Pučko otvoreno učilište Samobor in Fundaciji Zlatka in Vesna Prica ter na sodelovanje z Moderno
galerijo Zagreb. Ob tem smo pripravljali tudi druga sodelovanja, ki se razvijajo v letu 2016 predvsem
ob zasnovah projektnih predlogov.
7. Regijski in drugi projekti
1. Aktivno sodelovanje in priprava regijskih projektov, vključenih v RRP 2014—2020
(Posavje dežela gradov, Dostopna dediščina s posebnim ozirom na živo dediščino in vzpostavljanje
Centra tradicionalnih znanj in veščin tudi v Posavju, povezovanje turizma in kulture, arheološka
najdišča in urejanje arheoloških parkov ipd, Mestna in vaška jedra – ustvarjanje funkcionalnih
povezav, njihova revitalizacija). PMB se aktivno vključuje v skupno pripravo, izvajanje in koordiniranje
projektov na tem področju. Direktorica Alenka Černelič Krošelj je članica upravnega odbora LAS
Posavje in aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov in strategij s posebnim ozirom na povezovanju
različnih ustanov, društev in posameznikov Gre za timsko interdisciplinarno delo, katerega rezultati
so naslednji: skupne aktivnosti v Posavju, priprava projektnih dokumentacij, ki so podlaga za prijave
na razpise. V letu 2015 so aktivnosti potekale predvsem na področju povezovanja gradov in
povezovanja podeželja ter turizma. Oblikovali smo trenutno dva ključna projekta: Gradovi Posavja in
KRŠKOPOLJEC – edina slovenska avtohtona pasma prašiča, živa kulturna dediščina Posavja,
samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost (sodeluje tudi Kmečka zadruga Sevnica). Projektni
predlogi so na voljo pri direktorici Posavskega muzeja Brežice.
2. Razpis Ustvarjalna Evropa
Na razpis Ustvarjalna Evropa smo oktobra 2015 skupaj s partnerji iz Hrvaške in Srbije prijavili projekt
Fest-net, ki povezuje PMB in gradove ter različne lokacije skozi promocijo historičnih festivalov in
dogodkov. Prijava je oddana, dokumentacijo hrani PMB.
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II. / 5. Izdajateljska dejavnost
Skladno z načrtovanim program in njegovimi dopolnitvami so bile izdana različna gradiva in različne
vrste publikacij, ki so navedene po vrsti, številu izdaj in skupni nakladi. Uspešna novost leta je izdaja
časopisa – Puntarskega časopisa. Ob tem je bila dopolnjena Celostna grafična podoba PMB in
izvedeno sodelovanje z oblikovalko Vesno Lapuh.
Tabela 17: Vabila – tiskana in elektronska, letaki, plakati, drugo promocijsko gradivo: skupaj
Št.
Vrsta publikacije
Število
Skupna naklada
1
Vabilo
21
13.600
2
Elektronsko vabilo
33
32.500
3
Plakat
25
483
4
Razstavni pano
14
29
5
Zloženka
14
11.700
6
Zastava
4
4
7
E-zloženka
1
250
8
Programski list
4
800
9
Letak
8
2.100
10
E-letak
11
11.000
11
Transparent
6
6
12
Časopis
1
37.000
13
Drugo promocijsko
8
3.253
gradivo
Skupaj
150
112.725
Priloga: Izdajateljska dejavnost

II. / 6. Pedagoški in andragoški programi
Pedagoški programi
Pedagoški in andragoški programi vključujejo delavnice in učne ure, prilagojena javna vodstva za
otroke in mladino ter posebne programe na področju andragogike. Javna vodstva organiziranih
skupin so zapisana posebej, prav tako so najavljena javna vodstva ob razstavah in dogodkih uvrščena
kot poseben sklop v razdelku Obiskovalci Posavskega muzeja Brežice. Seštevanje obiskovalcev s
pomočjo predstavljenih tabel ni mogoče, saj so bile nekatere skupine vključene v dva programa.
V letu 2015 smo posodobili zloženko s pedagoškimi programi, dodali dodatne programe ob začasnih
razstavah in projektu Le vkup 1515—2015. Na razpolago je bila v muzeju in na različnih promocijskih
predstavitvah ter na Kulturnem bazarju marca 2015 in Otroškem bazarju septembra 2015. V mesecu
juniju je bila v elektronski obliki poslana na vse šole v Sloveniji.
V okviru projekta Le vkup 1515—2015 je nastala tudi pobarvanka puntarjev v pogovoru, z osnovnimi
podatki o kmečkem uporu in projektu ter z nalogo, ki je omogočila brezplačni vstop v muzej.
Pobarvanka je bila med osnovnimi propagandnimi materiali projekta Le vkup na različnih
promocijskih predstavitvah s »puntarjema« v oblačilnem videzu 16. stoletja (Kulturni bazar, Otroški
bazar, promocije v Termah Čatež …). Na razpolago je bila v muzejski trgovini in muzejski zbirki. V isti
obliki je nastal tudi večji pano, ki obiskovalce seznanja z osnovnimi podatki upora in opozarja na 500.
obletnico upora.
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Tabela 18: Pedagoški programi – delavnice
Št. Pedagoški program (delavnice)
Naslov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

O izgnancih in njihovih usodah
(praskanka s sporočilom miru) OŠ
O izgnancih in njihovih usodah
(praskanka s sporočilom miru) SŠ,
pripovedovanje
Ko iz črepinj nastane posoda (Keltski
grob laten)
Kako so svetili nekoč (Ko se je
stemnilo ...) za otroke
(vrtec in do 5. r.)
Kako so svetili nekoč (Ko se je
stemnilo ...) za SŠ (3. triada OŠ)
Izdelovanje sveč (za družine) –
izdelovanje okraskov in sveč iz voska
Počitniška delavnica, vodstvo in
poustvarjanje (Ruža Klein Meštrović)
Ko iz črepinj nastane posoda (Dvorce)
OŠ*
Ko iz črepinj nastane posoda (Dvorce)
SŠ in VDC
Delavnica na temo taborišč (OŠ)
Delavnica na temo taborišč (SŠ)
Delavnica na temo taborišč (družine)
Od svinje do votivnega prašička
(izdelovanje miniaturnih krškopoljskih
prašičkov iz gline (Od svinje do …) OŠ
Javno vodstvo z delavnico za družine
(Od svinje do …)
Moščanski brod in vrbinske pravice
(Od svinje do …) SŠ
V času vitezov (delavnica)
Vsak muzejski predmet ima svojo
zgodbo (Svež muzejski veter, del
prenove stalnih razstav)
Spoznajmo les (Svež muzejski veter)
Izdelovanje intarzije (Svež muzejski
veter)
Ptički se ženijo
Izdelovanje mozaika
Skupaj (21 različnih v 40 skupinah)

Preteklo Plan Realizacija
leto
Število ponovitev

Preteklo Realizaci
leto
ja
Število
obiskovalcev

-

2

1*

-

20

4
(svetinji
ce)

2

0

97

0

4

3

1

124

29

-

3

10

-

246

-

3

3

-

55

-

1

1

-

20

-

1

1*

-

47

-

2

0

-

0

-

2

0

-

0

-

1
1
1

0
0
0

-

0
0
0

-

3

0

-

0

-

1

0

-

0

-

1

0

-

0

1

0

11

20

230

-

1

1

-

47

-

1

0

-

0

-

1

0

-

0

5
7
13

0
0
30

7
4
40

119
173
312

204
70
968
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Tabela 19: Pedagoški programi – učne ure in posebej oblikovani vodeni ogledi za šolske skupine
Št.
Pedagoški program (učne ure)
Preteklo Plan Realizacija Preteklo Realizaci
Naslov
leto
leto
ja
Število ponovitev
Število
obiskovalcev
Likovno raziskovanje in risba
1
3
2
51
(Razstava Didek)
Zoran Didek: Svetovi risbe; voden
2
4
4
105
ogled (SŠ);
3
Razstava Zlatko Prica
0
4
98
Sodobnost in preteklost: Nimfe
4
Gregorja Smukoviča in Viteška
2
1
8
dvorana
Sodobnost in preteklost: Nimfe
5
Gregorja Smukoviča in Viteška
1
0
0
dvorana (SŠ)
6
Vodeni ogled – Ko se je stemnilo …
0
9
219
Razstava Ruža Klein Meštrović (ogled
7
0
1
10
OŠ)
Pogovor o problematiki mobilizacije
8
v vojsko (SŠ) o vitrini Mobiliziran v
1
0
0
nemško vojsko
9
Kako so živeli pradedki in prababice
4
1
9
97
234
Barok – čas absolutizma in obilja
10
2
1
2
21
32
(Svež muzejski veter)
Časi »Pod devetimi zastavami« (SŠ –
11
1
1
0
15
0
Svež muzejski veter)
12
»Le vkup, le vkup uboga gmajna«
5
1
5
122
93
13
Vodeni ogled – Viteška dvorana
0
7
180
14
Vodeni ogled – muzej
16
0
27
520
644
Grško-rimska mitologija skozi
15
3
0
10
80
248
baročne freske
16
Veliki čuvaj
0
7
231
17
Ogled razstave Ko trta obrodi
0
1
24
18
Učna ura arheologija
1
0
1
12
19
19
Ogled arheološke zbirke SŠ
0
1
13
Od svinje do votivnega prašička, od
20
rečnih poti do testenega ptička –
0
3
81
vodenje
Skupaj
28
15
94
819
2290*
(20 različnih v 94 skupinah)
Obrazložitev
V tabeli so navedene vse delavnice, ki so bile načrtovane in ponujene. Uporabniki izbirajo glede na
potrebe, prav tako tudi glede na bolj aktualne teme, ki jih tudi v večji meri ponujamo oziroma
promoviramo. Število udeležencev je bilo odvisno tudi od splošnega obiska, saj je bila večji del
dejavnosti izvedenih v okviru drugih prireditev.
Načrtovanih je bilo 30 ponovitev delavnic, izvedenih pa jih je bilo 40 – plan je bil tako dosežen v 133
%. S preteklim letom se je število izvedenih delavnic povečalo in posledično tudi število obiskovalcev.
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Število ponovitev je bilo, glede na preteklo leto, 308 %, število udeležencev pa, glede na preteklo leto
310 %.
Načrtovane delavnice kot obrazstavni program občasnih razstav Od svinje do votivnega prašička, od
rečnih poti do testenega ptička in Dvorce v letu 2015 še niso bile izvajane, saj sta bili razstavi odprt
decembra 2015.
Tudi pri drugem delu pedagoških programov – učnih urah in vodenih ogledih prilagojenih za šolske
skupine, je bilo izvedenih več ponovitev od načrtovanih. Izvedenih je bilo 20 različnih pedagoških
programov ur v 94 skupinah. Največ je bilo vodenih ogledov, ki se jih je v 63 skupinah udeležilo 1558
obiskovalcev.
Načrtovanih je bilo 15 ponovitev učnih ur, izvedenih jih je bilo 94 – plan je bil tako dosežen v 627 %. S
preteklim letom se je torej povečalo število izvedenih učnih ur in posledično število obiskovalcev.
Število ponovitev je bilo, glede na preteklo leto, 336 %, število udeležencev pa, glede na preteklo
leto, 280 %. Kljub povečanju pa je še vedno težko pridobiti srednješolske skupine.
Natančni podatki z datumi, ustanovami, oddelki in organizatorji oz. spremljevalci, pedagoškimi
programi, izvajalci, številom udeležencev in prodanimi oz. izdanimi vstopnicami, so na voljo v Službi
za komuniciranje in izobraževanje in v arhivu muzeja.
Pedagoške dejavnosti so vezane na delo s predšolskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi
skupinami, zato je obisk vezan na šolski koledar, posledično ni obiska v poletnih mesecih (julij in
avgust). V tabelah in grafikonih so predstavljeni pedagoški programi glede na število izvedb in število
udeležencev (po mesecih in po ustanovah).
Tabela 20: Število pedagoških programov in število udeležencev
Mesec
Število
Število
programov udeležencev
Januar
9
356
Februar
2
47
Marec
19
454
April
12
176
Maj
13
333
Junij
26
364
Julij
/
/
Avgust
/
/
September
10
344
Oktober
10
301
November
5
70
December
10
209
SKUPAJ
116
2654
V tabeli je podano skupno število vseh pedagoških programov (učnih ur in delavnic) ter število
udeležencev po mesecih. V grafikonu je to še grafično prikazano.
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Grafikon 3: Število izvedenih pedagoških programov po mesecih
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Število pedagoških programov

Največ programov je bilo izvedenih v mesecu juniju, 26. Izstopa še marec, ko je bilo izvedenih 19
pedagoških programov. V skladu s pričakovanju pedagoških programov nismo izvajali v času poletnih
šolskih počitnic – julija in avgusta.
Grafikon 4: Število udeležencev pedagoških skupin po mesecih
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Število udeležencev pedagoških skupin

Največ udeležencev pedagoških programov je bilo marca. Veliko število obiskovalcev je bilo tudi
meseca junija, januarja, septembra in maja (preko 300 obiskovalcev mesečno). Med šolskim letom je
bil najslabši obisk februarja in novembra, ko je bilo izvedenih tudi najmanj pedagoških delavnic.
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Drugi pedagoški programi: Počitniške dejavnosti – Grajska dogodivščina za vse
Tabela 21: Število delavnic in udeležencev znotraj grajskih dogodivščin
Št.

Datum

1

30. 6. 2015

2

1. 7. 2015

3

2. 7. 2015

4

3. 7. 2015

5

4. 7. 2015

6

4. 7. 2015

7

28. 10.
2015

8

29. 10.
2015

Naslov
Poletna grajska dogodivščina: V
času vitezov
Poletna grajska dogodivščina:
»Le vkup«
Poletna grajska dogodivščina:
Vsak muzejski predmet ima
svojo zgodbo; Počitniška
delavnica, vodstvo in
poustvarjanje (Ruža Klein
Meštrović)
Poletna grajska dogodivščina:
ogled zbirke Pod devetimi
zastavami: Posavje 1900–1990
Poletna grajska dogodivščina:
Delavnica svetila
Poletna grajska dogodivščina:
zaključek in predstavitev
staršem
Jesenska grajska dogodivščina:
vodeni ogledi in počitniške
delavnice
Jesenska grajska dogodivščina:
počitniške delavnice in
predstavitev staršem
Skupaj

Preteklo Plan
leto

Realizacija

Št.
udeležencev

-

1

1

49

-

1

1

46

-

1

1

47

-

1

1

48

-

1

1

44

-

1

1

80

-

1

1

37

-

1

1

39

-

8

8

390
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Obrazložitev
Novo izvedeni pedagoški programi poimenovani Poletne in Jesenske grajske dogodivščine so bili zelo
dobro obiskovani. V skupaj 8-dnevnih programih se je aktivnosti udeležilo 390 otrok.
Drugi pedagoški programi: Popularizacija in delavnice ob lastnih prireditvah
Vse delavnice so dosegle svoj namen, saj smo se povsod uspešno promovirali. Število udeležencev je
bilo odvisno tudi od splošnega obiska, saj je bila večina dejavnosti izvedena v okviru drugih prireditev.
Načrtovanih je bilo 9, izvedenih pa 30 – plan je bil tako presežen v 725 %. Na tem področju se aktivno
vključujemo v ponujene priložnosti in se odzivamo na različne pobude, zato je načrtovanje oteženo,
rezultat pa odvisen od aktivnosti in priložnosti, ki se razvijejo oziroma pokažejo skozi leto.

Tabela 22: Število delavnic in udeležencev
Št.

Datum

Naslov

Preteklo
leto

Plan

Realiz
acija

1

18. 3. 2015

2

Kulturni bazar

1

1

1

12. 5. 2015

Delavnica iskanja zaklada

-

0

1

4

30. 6.–18. 8.
2015
20. 9. 2015

1

0
1

8
1

5

1. 10. 2015

-

0

2

50

6

9. 5. 2015

-

1

1

20*

7

16. 5. 2015

1

1

8

30. 5. 2016

-

0

1

12

9

22. 9. 2015

-

0

8

208

10

10. 10. 2015

-

0

1

21

11

13. 12. 2015

-

1

1

12

12
13
14

13. 12. 2015
20. 12. 2015
20. 12. 2015

1
1
-

1
1
1

1
1
1

15
20*
30

15

21. 12. 2015

Promocijski ogled in delavnica v času
vitezov z Radiem 1
Otroški bazar Ljubljana
Regijski strokovni posvet o načrtni
kulturno-umetnostni vzgoji v vzgoji in
izobraževanju: »Kako s kulturo
izboljšamo otrokov in mladostnikov
vsakdan«
Delavnica s sporočilom miru in
nenasilja (Maj v mestu)
Vodene igrice za najmlajše (Maj v
mestu)
Ustvarjalna delavnica izdelovanje
košaric (Maj v mestu)
Delavnice v okviru tedna mobilnosti
OŠ Brežice
Delavnica izdelovanje zastavic na
temo živali
Okraševanje prazničnih piškotov,
prašički
Izdelovanje voščilnic
Izdelovanje prazničnih okraskov
Izdelovanje prazničnih zastavic
Iskanje skritih piškotov in delavnica
okraševanja piškotov ter obisk Božička
za otroke zaposlenih
Skupaj: 15

-

1

1

40

-

9

30

917

3

-

-

Št.
udeležen
cev
43
326
20

100

Andragoški programi
V tabeli predstavljeni andragoški programi so se letošnje leto izvajali prvič. Izvedenih je bilo 13
različnih andragoških programov, ki se jih je udeležilo 342 udeležencev.
Vsa javna vodstva, katerih populacija so odrasli in bi jih lahko šteli pod andragoški program, so
podana v tabeli javna vodstva. Pod andragoški program smo tako uvrstili samo programe, ki so bili
najavljeni in izvedeni posebej za že znano skupino in ne za splošno javnost.
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Tabela 23: Število andragoških programov in število udeležencev
Št.

1
2
3

Datum

8. 2. 2015
10. 2. 2015
24. 2. 2015

4

1. 6. 2015

5

27. 6. 2015

6

30. 9. 2015

7

24. 10.
2015

8

25. 10.
2015

9

7. 11. 2015

10

12. 11.
2015

11

14. 11.
2015

12

13. 12.
2015

13

20. 12.
2015

Naslov

Ustvarjalna delavnica za družine: »Srčno
vas pozdravljam«
Predavanja o freskah v Viteški dvorani
za Društvo upokojencev
VDC Brežice, Delavnica na temo
razstave Svetovi risbe Zorana Didka
Slikanje akta z akademskim slikarjem
Gregorjem Smukovičem v okviru
razstave Nimfe
Strokovno konservatorskorestavratorsko predavanje oddelka PMB
o tehnikah ohranjanja starih predmetov
iz različnih materialov in njihov praktični
prikaz ter najpogostejše napake pri
shranjevanju le-teh, ob Sejmu starin
Ročnodelska delavnica: Praznična
ustvarjalnica
Strokovna ekskurzija Puntarska pot –
Kranjski dan: Ogled muzeja
Strokovna ekskurzija Puntarska pot –
Štajerski dan: Ogled razstave Veliki
čuvaj
Vodstvo po Viteški dvorani,
umetnostno-zgodovinski zbirki in
muzeju, Ars Longa
Vodstvo po Viteški dvorani,
umetnostno-zgodovinski zbirki in
muzeju, Ars Longa
Vodstvo po Viteški dvorani,
umetnostno-zgodovinski zbirki in
muzeju, Ars Longa
Predavanje mag. Radovana Zoubka o
dosedanjem restavriranju Viteške
dvorane
Digitalna predstavitev Viteške dvorane,
nova priodbitev
Skupaj (13)

Preteklo
leto

Plan

Realiz
acija

Št.
udeležen
cev

-

1

1

10

-

0

1

28

-

1

1

18

-

1

1

10

-

1

1

15

-

1

1

10

-

1

1

32

-

1

1

32

-

0

1

47

-

0

1

46

-

0

1

51

-

0

1

18

-

1

1

25

8

13

342
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II. / 7. 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,
- Število obiskovalcev na dislociranih muzejskih zbirkah,
- Brezplačni vstopi,
- Organizirane skupine z vodenjem po muzeju,
- Število obiskovalcev na prireditvah in drugih programih v organizaciji ali soorganizaciji
Posavskega muzeja Brežice ter vodstva po muzeju, v sklopu teh prireditev,
- Število obiskovalcev na prireditvah drugih organizatorjev,
- Število porok in udeležencev.
Tabela 24: Število obiskovalcev muzeja po skupinah
Leto

Šolske
skupine, št.
skupin/št.
obiskovalce
v

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

2013
2014
2015

72/1.928
55/2.004
98/2.429

97/2.684
68/1.570
95/2.577

4.353
4.176
8.090

23/2.788
74/6.162
147/8.330

33/6.225
24/4.885
46/7.212

33/1.230
52/1.670
40/1.528

19.208
20.437
30.166

Število obiskovalcev

Grafikon 5: Število obiskovalcev po skupinah leta 2013, 2014 in 2015
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Obrazložitev
V letu 2015 je v primerjavi z letom 2013 in letom 2014 veliko povečanje skupnega števila
obiskovalcev (47,60 % povečanje v primerjavi z letom 2014). Povečale so se vse skupine obiskovalcev,
razen obiskovalcev porok – njihovo število in razumljivo tudi število obiskovalcev porok se je nekoliko
zmanjšalo. Največji porast je opaziti pri številu obiskovalcev muzeja – stalnih muzejskih zbirk in
občasnih razstav (68,98 % povečanje v primerjavi z letom 2014). Velik del tega porasta je potrebno
pripisati ogledu občasnih razstav in nove razstave Veliki čuvaj, ki so si jih obiskovalci ogledali ob
obisku raznih prireditev. Razstavo Veliki čuvaj ob grajskem dvorišču si ogleda veliko obiskovalcev, od
katerih si številni ne ogledajo tudi ostalega muzeja. Ob prireditvah omogočimo obiskovalcem le-teh
tudi ogled občasnih razstav, kar številni tudi »izkoristijo« oziroma je odziv le-teh dober.
Ob nekaterih prireditvah so bile za obiskovalce prireditev izvedene tudi vodstva (9) po muzeju. Ti
obiskovalci so evidentirani tudi kot obiskovalci prireditev, ker so se udeležili prireditve in si ogledali
muzejske zbirke ali razstavo.
Tudi število pedagoških programov, šolskih skupin se je v tem letu več kot podvojilo v primerjavi s
prejšnjim letom. Zelo veliko povečanje je tudi pri organiziranih skupinah, oziroma vodenih ogledih
muzeja. V primerjavi z lanskim letom smo jih izvedli za 39,70 % več in število obiskovalcev vodenih
ogledov se je v primerjavi z letom 2014 povečalo kar za 64,14 %. V skupno število vodenih ogledov so
šteti tudi 4 skupinski – vodeni ogledi, ki smo jih izvedli kot andragoški program, saj je bilo izvedeno
ciljno tematsko vodstvo.
Skoraj podvojeno (98,65 % povečanje v primerjavi z letom 2014) je število prireditev v lastni
organizaciji, kar se razbere tudi v povečanju obiskovalcev na prireditvah v lastni organizaciji (35,18 %
povečanje v primerjavi z letom 2014).
Tudi število prireditev drugih organizatorjev se je skoraj podvojilo (91,67 % povečanje v primerjavi z
letom 2014), obiskovalci teh prireditev pa so se povečali za 47,64 %.

Število obiskovalcev

Grafikon 6: Gibanje števila obiskovalcev muzeja, galerije in razstave Veliki čuvaj v letu 2015
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Mesec

Obisk muzeja

Obisk galerije

Ogled Velikega čuvaja

Obrazložitev
Obisk v letu 2015 ima izrazit višek v juniju, predvsem zaradi obiskovalcev prireditev, v lastni in zunanji
organizaciji. Drugi višek je v mesecu decembru, predvsem na račun obiskovalcev lastnih prireditev.
Večji obisk je bil tudi od maja do oktobra. V tem času je bil velik obisk tako muzejskih zbirk kot

54

prireditev. V juliju in avgustu je bilo povečanje v veliki meri zaradi obiskovalcev prireditev zunanjih
organizatorjev. Najmanj obiskovalcev je bilo v zimskih mesecih, od januarja do aprila.
Priloga: Število obiskovalcev muzeja, galerije, prireditev po mesecih
Tabela 25: Število obiskovalcev muzeja
Število obiskovalcev muzeja Predpreteklo leto (št.)
Preteklo leto (št.) Tekoče leto (št.)
1. Odrasli (vsi)
4.685
5.176
6.144
2. Otroci (vsi)
1.117
3.314
2.642
3. Brezplačni vstopi
2.238
2.706
1.707
4. Slovenci
5.399
5.585
5.531
5. Tujci
2.641
2.905
3.255
Skupaj (1+2=4+5)
8.040
8.490
8.786
Obrazložitev
Število obiskovalcev v muzeju se je v letu 2015 povečalo za 3,5 % glede na prejšnje leto. Zelo se je
povečal obisk odraslih obiskovalcev, medtem ko se je število otrok zmanjšalo. Brezplačnih vstopov je
za 36,92 % manj, kar je v veliki meri zaradi spremenjenega evidentiranja obiskovalcev javnih vodstev
in vodstev, ki so organizirana v okviru prireditev (prejšnje leto smo te obiskovalce šteli kot
obiskovalce muzeja z brezplačnim vstopom, letos pa kot obiskovalce prireditev). Glede na narodno
pripadnost je opaziti porast tujih obiskovalcev (12,05 % glede na prejšnje leto).
Tabela 26: Število obiskovalcev na dislociranih muzejskih zbirkah
Št. Razstave
–
dislocirane Naslov
muzejske zbirke
1
Grad Sevnica
Dislocirana stalna muzejska zbirka Ogled
2
Dom krajanov Sromlje
Kozjanski partizanski odred
Skupaj
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Število
obiskovalcev
4.776
527
5.303

Obrazložitev
Skupno število obiskovalcev Posavskega muzeja Brežice, z vključenimi dislociranimi zbirkami Ogled na
Gradu Sevnica in Kozjanski partizanski odred v Domu krajanov na Sromljah v letu 2015 znaša 35.469.
Skupno število obiskovalcev je tako v primerjavi s prejšnjim letom povečano za 41,29 %.
Brezplačni vstopi
Tabela 27: Število brezplačnih vstopov po kategorijah
Kategorija obiskovalcev
Predšolski otroci
Odrasli
Otroci
Vodniki, spremljevalci, novinarji
Člani muzejskega društva
Brezposelni
Invalidi
Skupaj

Število obiskovalcev
371
438
235
255
60
10
338
1707

Obrazložitev
V letu 2015 smo imeli 1.707 brezplačnih vstopov. Od tega jih je 412 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, Ta veseli dan kulture).
Velik delež brezplačnih vstopov (22 %) predstavljajo predšolski otroci, 20 % invalidi in 15 % vodniki,
spremljevalci skupin in novinarji. Članov muzejskih društev je bilo 60 in brezposelnih 10.
Struktura brezplačnih vstopov za odrasle in otroke je razvidna v prilogi.
Organizirane skupine z vodenjem po muzeju
Tabela 28: Število skupin in število obiskovalcev vodenih ogledov v letu 2015, po mesecih
Mesec
Število skupin Število obiskovalcev
Januar
2
11
Februar
1
2
Marec
4
58
April
4
84
Maj
18
623
Junij
14
295
Julij
6
125
Avgust
8
181
September
9
287
Oktober
18
609
November
4
116
December
3
24
Skupaj
91*
2415
*V tabeli 22 je zapisan podatek, da je muzej obiskalo 95 organiziranih skupin, kar je pravi podatek. 4
skupine, ki niso vključene v to tabelo, so vključene v razdelek andragoški programi, saj je bilo za njih
pripravljeno in izvedeno posebno tematsko vodenje oziroma andragoški program.

Število skupin

Grafikon 7: Število skupin vodenih ogledov v letu 2015, po mesecih
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Obrazložitev
Skupinskih, vodenih ogledov je bilo v letu 2015 91, s 2415 obiskovalci. Velikosti skupin so bile
različne, od nekaj oseb, do zelo velike skupine, za vodstvo katerih je bilo potrebnih več vodnikov.
V primerjavi s prejšnjim letom je to precejšnje povečanje števila skupin (40%) in števila obiskovalcev
v skupinah (64 %). Izrazita sta dva viška števila skupin, ki so si ogledale muzej; v maju in oktobru (po
18 skupin vsak mesec) in posledično tudi število obiskovalcev vodenih ogledov (več kot 600
obiskovalcev vsak mesec), v zimskih mesecih (januar, februar, december) pa je izrazit upad števila
skupin. Dokaj velik obisk skupin pa je tudi v poletnih mesecih.
Za vodstvo organiziranih skupin so večinoma poskrbeli sodelavci službe za komuniciranje in
izobraževanje, nekajkrat so pa vodstvo prevzeli tudi kustosi in direktorica.
Priloga: Obiskovalci muzeja
Prireditve in drugi programi v organizaciji muzeja ter število obiskovalcev
V letu 2015 smo izvedli 37 prireditev v lastni organizaciji ali soorganizaciji s skupno 4.612 obiskovalci.
V ta razdelek so vključene prireditve, ki niso del drugih razdelkov (brez odprtij, pedagoških in
andragoških programov, javnih vodstev).
Izvedli smo 8 koncertov, od tega 2 v lastni organizaciji: Klavirski koncert: Mitra Kotte in 2. Gala
komorni novoletni koncert klasične glasbe. Slednji je bil izjemno obiskan in med obiskovalci zelo
dobro sprejet. 5 koncertov smo izvedli v soorganizaciji: 3 poletne koncerte z Društvom študentov
Brežice, 1 s Pihalnim orkestrom Loče (poletna muzejska noč) in 1 z Glasbeno šolo Brežice.
Priredili smo pet tržnic oziroma sejmov, ki se na grajskem dvorišču odvijajo že nekaj let: zelo dobro
obiskano Grajsko tržnico starin v juniju, drugič organizirano Tržnico z namenom, na kateri so šolarji in
dijaki iz brežiških šol ponujali svoje izdelki, dve praznični rokodelski tržnici, ki sta bili tudi lepo
obiskani in Sejem rokodelskih znanj v oktobru.
V poletnih mesecih smo v okviru Muzejskega poletja in Poletja v mestu Brežice 2015 s podporo
Občine Brežice organizirali še 4 kino projekcije na grajskem dvorišču, s skupno več kot 600
obiskovalci.
V okviru projekta Le vkup 1515—2015 smo skozi leto 2015 izvedli številne in raznovrstne aktivnosti,
skozi katere smo v muzej privabili raznolike obiskovalce. 19. junija smo v Viteški dvorani priredili
Osrednjo slovesnost obeležitve 500. obletnice največjega slovenskega kmečkega upora leta 1515, ki
je bila z eno urnim zamikom predvajana tudi na 2. programu Televizije Slovenija. V oktobru smo bili
soorganizatorji pri Terenski raziskavi študentov etnologije in kulturne antropologije z naslovom
'Kmetje Posavja in Kozjanskega med spomini in izzivi sodobnosti' – Le vkup 1515—2015. V novembru
smo na dvodnevnem znanstvenem simpoziju združili strokovnjake, ki na različnih področjih
proučujejo tematiko kmečkih uporov.
Skozi celotno leto smo organizirali še osem okroglih miz in predavanj.
V soorganizaciji raznih inštitucij ali zavodov (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za
šolstvo, Občina Brežice, Slovensko etnološko društvo) smo izvedli smo še štiri prireditve.
V sklopu prireditev, ki smo jih organizirali v muzeju, v soorganizaciji ali ki so jih organizirali drugi
organizatorji, smo izvedli tudi devet vodstev po muzejskih zbirkah za 343 obiskovalcev. Na tak način
smo približali muzejske zbirke različnim obiskovalcem prireditev, ki muzeja sicer ne bi obiskali.
Priloga: Prireditve v organizaciji ali soorganizaciji Posavskega muzeja Brežice
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Prireditve drugih organizatorjev in število obiskovalcev
V letu 2015 se je v Posavskem muzeju Brežice odvilo 46 prireditev, s 7.212 obiskovalci, ki so jih
organizirali drugi organizatorji.
Največkrat (20) je šlo za koncerte v Viteški dvorani ali na grajskem dvorišču, ki jih je obiskalo 2.797
obiskovalcev. Najbolj obiskana sta bila koncerta Solzic in 31. skupni zaključni koncert PZ KUD Brežice
in Tamburaškega orkestra KUD Oton Zupančič Artiče.
Kar nekaj je bilo tudi prireditev in proslav (10): dobrodelnih prireditev, športnih prireditev, proslav,
srečanj… v organizaciji različnih društev, inštitucij, zavodov iz posavskega območja: Vrtec Mavrica
Brežice, Občina Brežice, Društvo kmetic Brežice, Fakulteta za turizem Brežice, Šporna zveza Brežice,
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Najbolj obiskana prireditev je bil Dan kruha, vina
in salam, ki jo je ZPTM priredil na grajskem dvorišču.
Viteška dvorana je bila prostor tudi za podelitve diplom, spričeval in inavguracije, ki sta jih priredili
Fakulteta za turizem Brežice in Gimnazija Brežice.
Poleg prireditev smo v letu 2015 imeli tudi nekaj najemov prostorov za različne priložnosti: snemanja
videospotov, fotografiranja, tiskovne konference, praznovanja rojstnih dni, podpisi pogodb, poroke,
poroke, poročne slovesnosti.
Priloga: Prireditev drugih organizatorjev
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 potrebno plačati najemnino in
upravno takso. V letu 2015 je bilo 40 porok, kar je 23 % kot v prejšnjem letu, število udeležencev,
svatov, ki so se udeležil poroke, pa je bilo 1528, kar je 9 % manj kot prejšnje leto.
Z letom 2014 smo glede porok dodali ponudbo, s katero smo mladoporočencem, ki se poročijo v
gradu Brežice, ponudili najem dodatnih prostorov za poročne pogostitve, slavja, slovesnosti,
fotografiranje in dodatno ponudbo ob porokah, kar se je v letu 2015 tudi pokazalo pri povečanih
prihodkih.
Odprtja stalnih in občasnih razstav ter javna vodstva po muzeju in razstavah
V razdelek so vključeni podatki o obiskovalcih odprtij v matični hiši. Posebej so navedeni obiskovalci
odprtij razstav, s katerimi gostujemo v drugih ustanovah ter obiskovalci odprtja razstave na Gradu
Rajhenburg, vsi ti pa niso všteti v skupno število obiskovalcev.
Tabela 29: Število obiskovalcev na odprtjih stalnih razstav
Št. STALNE RAZSTAVE (naslov, datum odprtja)

1
2

Dopolnitev stalne zbirke Posavje pod devetimi zastavami
– 1900 ─ 1950, 26. 6. 2015
Odprtje dopolnjene stalne razstave Kozjanski partizanski
odred, 17. 10. 2015
Skupaj

Plan

Realiza
cija

1

1

Število
obiskovalcev
ob otvoritvi
120

1

1

135

2

2

255
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Tabela 30: Število obiskovalcev na odprtjih občasnih razstav
Št. OBČASNE RAZSTAVE (naslov, datum odprtja in datum
trajanja. lokacija)
1
2
3
4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Svetovi risbe Zorana Didka, 25. 11. 2014─28. 2. 2015
Posavska muzejska vitrina / Pot domov Spomin iz vojne in
sveta, 29. 1.─7. 3. 2015
Posavska muzejska vitrina Vinko Bavec, fotograf s
kraljevim priznanjem, 12. 2.─18. 3. 2015
Posavska muzejska vitrina / Pot domov / 40-letnica
razglasitve dneva žena "Vrnili smo se vsi, družina,
mamina ruta in očetova ura.", 8. 3.–10. 5. 2015
Zlatko Prica (1916—2003), Izbor iz donacije Galerije PricaPOU Samobor in Samoborskega muzeja, 19. 3.─19. 4.
2015
Posavska muzejska vitrina Oddelek za
konserviranje─restavriranje, 9. 4.─31. 5. 2015
Nimfe Gregorja Smukoviča, 23. 4.─31. 5. 2015
Digitalna likovna razstava 500 let vseslovenskega
kmečkega upora 1515, 16. 5.─10. 11. 2015
Posavska muzejska vitrina / Mednarodni muzejski dan /
Mednarodno leto svetlobe Ko se je stemnilo …, 18. 5.─31.
12. 2015
Ruža Klein Meštrović (1883─1942), Žena, ženska,
umetnica, 11. 6.─30. 8. 2015
Veliki čuvaj, 20. 6.–31. 12. 2015
Posavski obrazi: Primož Kozmus, 26. 6.–20. 11. 2015
Posavska muzejska vitrina / Pot domov: Vojni zdravnik
Ivan Oražen, 9. 7.–9. 8. 2015
Posavska muzejska vitrina / Pot domov: »Ata, vračam
se!«, 20. 8.–7. 10. 2015
II. posavska razstava ročnih del Zlate roke in srce:
Posavske ročnodelke, 10. 9.–7. 10. 2015
Posavska muzejska vitrina »Tam ni bilo imen, samo
številke.« Stevan Savič, 8. 10.–8. 11. 2015
Ko trta obrodi, 14. 10.–23. 10. 2015
Gostujoča razstava Pokrajinskega muzeja Kočevje: Narod
si bo sodbo pisal sam, 9. 11. –10. 11. 2015
Posavska muzejska vitrina / Pot domov: Dr. Franc
Gerlovič, 19. 11.–31. 12. 2015
Občasna etnološka razstava Od svinje do votivnega
prašička, od rečnih poti do testenega ptička, 3. 12.–31. 3.
2016
Mednarodna arheološka razstava Rimsko grobišče Dvorce
pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega
religioznega doživetja, 15. 12.–10. 5. 2016
Skupaj

Plan

Realiz
acija

1
1

1
1

Število
obiskovalcev
ob otvoritvi
45

1

1

50

1

1

80

1

1

47

1

1

45

1
1

1
1

49
250

1

1

29

1

1

70

1
1
1

1
1
1

70
120
45

1

1

85

0

1

93

1

1

64

0
0

1
1

80
95

1

1

45

1

1

115

1

1

56

18

21

1.533
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Tabela 31: Število obiskovalcev na razstavah drugih ustanov
Št. Razstave
Država
Naslov, lokacija, trajanje
drugih
ustanov
(ustanova)
Tematska regijska likovna
JSKD
OE
razstava: Kvadrat in krog,
1
Slovenija
Brežice
kocka in krogla, 17. 9.–26. 10.
2015
Skupaj

Plan

Realiz
acija

Število
obiskovalce
v ob
otvoritvi

0

1

75

0

1

75

Tabela 32: Število obiskovalcev na odprtjih razstav PMB v drugih ustanovah
Št. Gostovanje / sodelovanje
Trajanje
Plan Realiz Število
Število
Naslov in lokacija
acija
obiskov obiskovalce
alcev ob v, skupaj
otvoritvi
Neviodunum, rimsko mesto ob 5. 6. 2015–5.
1
1
1
123
3842
reki Savi, Mestni muzej Krško
6. 2016
Rajhenburg, Stavbni razvoj in
3. 11.—stalna
2
prenova gradu Rajhenburg,
1
1
55
1571*
razstava
Grad Rajhenburg
»Tam ni bilo imen, samo
številke,« Stevan Savić (Alfred
12. 11.—30.
3
Silberstein); Zapornik številka
0
1
35
215
11. 2015
A-19960, Pot domov, Knjižnica
Sevnica
2
3
Skupaj
213
5628
*Obiskovalci vseh razstav na Gradu Rajhenburg od novembra do decembra 2015.
Tabela 33: Število obiskovalcev na javnih vodstvih
Št. Datum
JAVNA VODSTVA

1

8. 2. 2015

2

8. 3. 2015

3

21. 3. 2015

4

15. 4. 2015

5

27. 4. 2015

6

18. 5. 2015

7

20. 6. 2015

Javno vodstvo po občasni
umetnostni razstavi Svetovi
risbe Zorana Didka
Javno vodstvo ob dnevu žena
skozi ženske zgodbe v muzeju
Javno vodstvo po muzeju pred
koncertom Seviqc
Javno vodstvo po občasni
umetnostni razstavi Zlatko
Prica
Javno vodstvo po razstavi
Kozjanski odred ob proslavi na
dan upora proti okupatorju
Javno vodstvo po razstavi
Nimfe Gregorja Smukoviča
Nočno vodstvo po grajskih
zgodbah

Plan

Realiz
acija

Število
obiskov
alcev

Lokacija

1

1

25 Galerija

1

1

45

0

1

1

1

4 Galerija

1

1

50 Sromlje

1

1

10

1

1

Stalne muzejske
zbirke, vodstva
Stalne muzejske
50
zbirke, vodstva

Galerija, Viteška
dvorana
Stalne muzejske
70
zbirke, vodstva

60

8

26. 6. 2015

9

24. 7. 2015

10

31. 7. 2015

11

7. 8. 2015

12

14. 8. 2015

13

21. 8. 2015

14

28. 8. 2015

15

13. 12. 2015

16

20. 12. 2015

Javno vodstvo po razstavi Ruža
Klein Meštrovič, Žena, ženska,
umetnica
Javno vodstvo po občasnih
razstavah v sklopu Muzejskega
poletja in Poletja v mestu
2015
Javno vodstvo po občasnih
razstavah v sklopu Muzejskega
poletja in Poletja v mestu
2015
Javno vodstvo po občasnih
razstavah v sklopu Muzejskega
poletja in Poletja v mestu
2015
Javno vodstvo po občasnih
razstavah v sklopu Muzejskega
poletja in Poletja v mestu
2015
Javno vodstvo po občasnih
razstavah v sklopu Muzejskega
poletja in Poletja v mestu
2015
Javno vodstvo po občasnih
razstavah v sklopu Muzejskega
poletja in Poletja v mestu
2015
Javno vodstvo po etnološki
razstavi Od svinje do
votivnega prašička, od rečnih
poti do testenega ptička
Javno vodstvo po etnološki
razstavi Od svinje do
votivnega prašička, od rečnih
poti do testenega ptička
Skupaj

1

1

8 Galerija

0

1

27

Več lokacij na
gradu

0

1

17

Več lokacij na
gradu

0

1

22

Več lokacij na
gradu

0

1

36

Več lokacij na
gradu

0

1

28

Več lokacij na
gradu

0

1

12

Več lokacij na
gradu

1

1

30 Galerija

0

1

25 Galerija

8

17

459

Obrazložitev
V skladu z načrtom smo v letu izvedli vsa javna vodstva, ki so bila načrtovana kot obrazstavni program
posameznih razstav, dodatno pa smo še izvedli 8 javnih vodstev; 7 v sklopu Muzejskega poletja in
Poletja v mestu 2015 ter Festivala Seviqc, eno dodatno pa po etnološki razstavi Od svinje do
votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička.
Tabela 34: Dodatni programi za popularizacijo (število obiskovalcev v muzeju in predvajanja)
DODATNI PROGRAMI ZA
Število
Št. Datum
Lokacija
POPULARIZACIJO (naslov)
obiskovalcev
Osnovna šola Brežice, 8b, Snemanje
1
9. 3. 2015
Viteška dvorana
25
učne ure v Viteški dvorani
Promocija aktivnosti muzeja: Le vkup,
Kulturni bazar,
2
18. 3. 2015
**
delavnica Svetila
Ljubljana
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3

19. 4. 2015

4
5
6

30. 4. 2015
1. 5. 2015
7. 5. 2015

7

11. 5. 2015

8
9

28. 5. 2015
29. 5. 2015

10

3. 6. 2015

11

18. 6. 2015

12

19. 6. 2015*

13

25. 6. 2015*

14

30. 6. 2015

15

7. 7. 2015

16

9. 7. 2015

17

14. 7. 2015

18

21. 7. 2015

19

25. 7. 2015

20

28. 7. 2015

21

4. 8. 2015

22

8. 8. 2015

23

11. 8. 2015

24

18. 8. 2015

25
26

12. 9. 2015
20. 9. 2015

27

1. 10. 2015

28

17. 10. 2015

29

18. 10. 2015

Promocija muzeja na prireditvi ob 500letnici slovenskega kmečkega upora v
Slovenskih Konjicah
Promocija muzeja v Termah Čatež
Promocija muzeja v Termah Čatež
Promocija muzeja v Termah Čatež
Tiskovna konferenca 500 let
vseslovenskega kmečkega upora
Promocija muzeja v Termah Čatež
Promocija muzeja v Termah Čatež
Promocijski ogled za učence OŠ
Polskava, ki imajo vsako leto šolo v
naravi v Termah Čatež
Promocija muzeja v Termah Čatež
Osrednja slovesnost obeležitve 500.
obletnice največjega slovenskega
kmečkega upora leta 1515, drugi
program RTV SLO
Predvajanje Digitalnega likovnega
natečaja na Osrednji slovesnosti ob
dnevu državnosti, prvi program RTV SLO
Promocijski ogled in delavnica z vitezi
Radia 1
Promocijski ogled in delavnica z vitezi
Radia 1
Promocija muzeja v Termah Čatež
Promocijski ogled in delavnica z vitezi
Radia 1
Promocijski ogled in delavnica z vitezi
Radia 1
Promocija muzeja v Termah Čatež
Promocijski ogled in delavnica z vitezi
Radia 1
Promocijski ogled in delavnica z vitezi
Radia 1
Promocija muzeja v Termah Čatež
Promocijski ogled in delavnica z vitezi
Radia 1
Promocijski ogled in delavnica z vitezi
Radia 1
Predstavitev muzeja v Termah Čatež
Otroški bazar 2015
Delavnica na regijskem posvetu Kako s
kulturo izboljšamo mladostnikov in
otrokov vsakdan
Predstavitev muzeja na Podjetniško
obrtno-kmetijskem sejmu Brežice 2015,
1. dan
Predstavitev muzeja na Podjetniško
obrtno-kmetijskem sejmu Brežice 2015,

Slovenske Konjice

**

Terme Čatež
Terme Čatež
Terme Čatež

**
**
**

Mali avditorij

28

Terme Čatež
Terme Čatež

**
**

Viteška dvorana

56

Terme Čatež

**

2. program
RTVSLO in MMC
RTVSLO

**

1. program RTV
SLO in MMC RTV
SLO
Stalne muzejske
zbirke
Stalne muzejske
zbirke
Terme Čatež
Stalne muzejske
zbirke
Stalne muzejske
zbirke
Terme Čatež
Stalne muzejske
zbirke
Stalne muzejske
zbirke
Terme Čatež
Stalne muzejske
zbirke
Stalne muzejske
zbirke
Terme Čatež
Ljubljana

**
35
47
**
45
49
**
48
35
**
44
23
**
**

Grad Rajhenburg

50

Športna dvorana
Brežice

**

Športna dvorana
Brežice

**
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2. dan
Pogovor ob 500 letnici Kmečkih uporov
30
24. 11. 2015*
na Slovenskem
*datum predvajanja, ** ocena števila ogledov ni mogoča

Ansat TV

**

Obrazložitev
V programe za popularizacijo muzeja uvrščamo programe, ki so namenjeni izključno za promocijo
muzeja, kamor štejemo zunanja sodelovanja (Otroški bazar, Kulturni bazar) ter snemanje in
predvajanje televizijskih oddaj samo o muzeju. Med obiskovalce muzeja štejemo le snemalno ekipo
RTV SLO, sodelujoče na zunanjih prireditvah nismo šteli med obiskovalce, prav tako ne moremo
»izmeriti« ogleda oddaj na Ansat TV, Vaš Kanal in RTV SLO.
V letu 2015 smo izvedli številne aktivnosti, s katerimi smo promovirali muzej, aktivnosti, dogodke in
prireditve, ki smo jih pripravljali. Poleti, v času turistične sezone, smo kar nekajkrat promovirali muzej
v Termah Čatež. V muzeju smo skupaj z Radiem 1, Termami Čatež, Občino Brežice in ZPTM Brežice
izvedli sklop promocijskih aktivnosti, s katerimi smo nagrajencem nagradne igre Radia 1 predstavili
grad in jih vodili po muzejskih zbirkah. Ti promocijski obliki sta se izkazali za zelo uspešni; iz Term
Čatež smo dobili nove obiskovalce, v skupni promocijski akciji pa smo muzej predstavili potencialnim
obiskovalcem iz celotne Slovenije.

II. / 8. Muzejska trgovina
V letu 2015 smo prvi prostor stalne arheološke zbirke preuredili v sodobnejšo recepcijo in muzejsko
trgovino, ki smo jo odprli 26. junija 2015, na dan muzeja. Vzpostavitev recepcije je bila nujna, saj so
do tedaj obiskovalci vstopili v muzej, kupili vstopnice in spominke v utesnjenem hodniku pred
vstopom v muzej, ki za to ni bil primeren. Obiskovalci so novo pridobitev sprejeli zelo pozitivno.
Recepcijo smo ob koncu leta opremili z otroško mizico in stoli ter maketo gradu, ob kateri obiskovalci
dobijo prve informacije o gradu in muzejskimi zbirkami.
Muzejsko trgovino smo opremili tudi z novo ponudbo – novimi spominki, narejeni v naši
konservatorsko-restavratorski delavnici. Del spominkov je narejen v sklopu gostujoče razstave v
Mestnem muzeju Krško: Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi:
- Mozaik, sestavi svoj mozaik,
- Postani restavrator – črepinje,
- Sestavljanka – rimska štirivprega,
- Rimska čaša,
- Enojna voščena tablica s stilusom,
- Dvojna voščena tablica s stilusom.
Novi spominki, ki so bili v letu 2015 izdelani v naši konservatorsko-restavratorski delavnici so še:
- Modelčki za oblikovanje piškotov – prašiček,
- Modelčki za oblikovanje piškotov – ščitek,
- Modelčki za oblikovanje piškotov – kronica,
- Modelčki za oblikovanje piškotov – vodovodni stolp,
- Leseni viteški ščiti.
Z letom 2015 prodajamo v muzejski trgovini tudi piškote v različnih oblikah (prašiček, ščit, kronica,
vodovodni stolp), ki jih izdeluje Parna Pekarna pri Pegamu, konec leta pa smo zasnovali in izvedli
embalažo zanje v sodelovanju z Unikat Brestanica, Matjaž Krajnc, s. p.
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Ponudbo v trgovinici pa dopolnjujejo še:
- Pahljače z motivi iz Viteške dvorane (2 motiva: glasba in poezija),
- Priponke »Le vkup« (v dveh oblikah in dveh barvah – 4 različne verzije),
- Priponke »Govorim slovensko« - Toporišičevo leto,
- Pisalo »Toporišičevo leto«.
V konsignaciji pa prodajajmo:
- knjige »Fotografi družine Bavec«, avtorja Dejana Vončine, ki smo jih sprejeli ob odprtju
Posavske muzejske vitrine: Vinko Bavec,
- Mestne torbe, ki jih izdeluje Irena Ina Čebular iz Inštituta za svobodo Oblačenja Brestanica.
Spominki so od vzpostavitve muzejske trgovine na novi lokaciji lažje fizično dostopni obiskovalcem,
enostavneje so si jih ogledali in vzorčne spominke tudi preskusijo, kar se je tudi poznalo v povečanju
prodaje spominkov. Odziv obiskovalcev na novo ponudbo v muzejski trgovini je pozitiven, veliko jih
pohvali njihovo izvirnost.

II. / 9. Posredovanje informacij o kulturni dediščini
Muzejsko gradivo in sodelovanje z uporabniki
Tabela 35: Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim uporabnikom
Št. Kustos
Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim
uporabnikom – število uporabnikov
1
Vlasta Dejak
14
2
Oži Lorber
19
3
Ivanka Počkar
17
4
Jana Puhar
7
5
Tomaž Teropšič
8
Skupaj
65
Obrazložitev
Skozi leto 2015 so kustosi Posavskega muzeja posredovali informacije o kulturni dediščini Posavja in
muzejskem gradivu zainteresiranim posameznikom ali ustanovam. Največkrat je šlo za posredovanje
s področja umetnostne zgodovine in etnologije.
Večina povpraševanja po muzejskem gradivu ali informacijami je bilo iz območja Posavja, iz vseh
posavskih občin (Radeče, Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice), nekaj pa iz drugih krajev
Slovenije (Ljubljana, Novo mesto) in tudi iz tujine (Zagreb, Nizozemska, ZDA). Ustanove, ki so
povpraševale pa so bili razni muzeji (Muzej novejše zgodovine Slovenije, KDK, enota Mestni muzej
Krško, Narodna galerija), ZVKD, ZRC SAZU, študenti različnih fakultet … Večinoma je šlo za iskanje
podatkov in informacij za pripravo diplomskih del, doktorskih disertacij, priprave člankov ali drugega
raziskovalnega dela.
Priloga: Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim uporabnikom
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II. / 10. Objave strokovnih sodelavcev, članki, prispevki, besedila ipd.
Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2015 skupno objavili 60 prispevkov v raznih
časopisih, zloženkah, zbornikih, na simpozijih in strokovnih srečanjih. Pet prispevkov so pripravili še
za promocijske brošure in obsežnejše programske knjižice.
Besedila za muzejske spominke, ki smo jih v letu 2015 izdelali v konservatorsko-restavratorski
delavnici, sta pripravili dve sodelavki; Ivanka Počkar 4 besedila za piškotne modelčke in Jana Puhar 5
besedil za spominke, ki smo jih izdelali ob razstavi Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi.
Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so članke večinoma objavljali v Dolenjskem listu.
Posamezni članki pa so bili objavljeni še v Puntarskem časopisu in v reviji Rast, Reviji za literaturo,
kulturo in družbena vprašanja, Glasniku slovenskega etnološkega društva, Etnologu in reviji SLOSlovenskem zgodovinskem magazinu. Alenka Černelič Krošelj je bila trikrat še urednica.
Na strokovnih srečanjih, simpozijih in zborovanjih sta z objavljenmimi prispevki sodelovali dve
sodelavki: Alenka Černelič Krošelj in Vlasta Dejak na znanstvenem simpoziju Le vkup (povzetek) in na
zborovanju Slovenskega muzejskega društva.
Vsi sodelavci konservatorsko-restavratorske delavnice so s prispevki sodelovali na strokovnem
srečanju restavratorjev in konservatorjev.
Priloga: Seznam objav strokovnih sodelavcev

II. / 11 Prispevki na simpozijih, konferencah, posvetih, predavanja
1. Černelič Krošelj, Alenka: Prenova s prenovo: projekt revitalizacije Posavskega muzeja Brežice
in gradu Brežice, predavanje z e-prosojnico, XVI. zborovanje Slovenskega muzejskega društva,
In vendar se včasih vrti …, Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki, 9. 10. 2015.
2. Černelič Krošelj, Alenka: delavnica in predstavitev projekta (2 izvedbi), Rregijski posvet Kako s
kulturo izboljšamo mladostnikov in otrokov vsakdan, KDK, enota Grad Rajhenburg, 1. 10.
2015.
3. Černelič Krošelj, Alenka: Le vkup 1515—2015 – Medinstitucionalni projekt, predavanje z eprosojnico, Levkup! simpozij ob petstoletnici »slovenskega« kmečkega upora leta 1515,
Posavski muzej Brežice, 9. 11. 2015.
4. Černelič Krošelj, Alenka: Predstavitev udeležbe na izobraževanju Young Leaders Programme,
Kulturagenda, München, ICOM-ov zaključni kolokvij, Narodni muzej Ljubljana, 18. 12. 2015.
5. Dejak, Vlasta: Pot domov, predavanje z e-prosojnico, Kulturni bazar, Cankarjev dom,
Ljubljana, 18. 3. 2015.
6. Dejak, Vlasta: Stalna razstava novejše zgodovine, Posavski muzej Brežice, Pod devetimi
zastavami: Posavje 1900–1990; Obdobje 1950–1990: Od bratstva in enotnosti do
samostojnosti, predavanje z e-prosojnico, XVI. zborovanje Slovenskega muzejskega društva,
In vendar se včasih vrti …, Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki, 9. 10. 2015.
7. Dejak, Vlasta: Zgodovinska zbirka kmečki upori in reformacija, predavanje / predstavitev,
Levkup! simpozij ob petstoletnici »slovenskega« kmečkega upora leta 1515, Posavski muzej
Brežice, 9. 11. 2015.
8. Počkar, Ivanka: Praznovanje (predavanje z elektronsko projekcijo 36 prosojnic s slikovnim
gradivom in s 14 razstavljenimi predmeti), Mladinski oddelek Valvasorjeve knjižnice Krško.
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9. Počkar, Ivanka: Papirnat pušeljc in židan gvant: predstavitev razstave poročnih šopkov iz
papirja Brigite Martini Heberle na 9. razstavi Bizeljskega ajdove kolača, Turistična kmetija
Balon – Bela gorca, Bizeljsko, 25. 10. 2015; poslano v objavo na spletni strani.
10. Ivanka Počkar: Govor Murkove nagrade, priznanja in listine, Viteška dvorana, Posavski muzej
Brežice, 11. 11. 2015.
11. Silvija Skrivalnik: Posavska muzejska vitrina, Ko se je stemnilo …, Predavanje: Svetloba v
slovenskih muzejih, Kulturni bazar, Cankarjev dom, Ljubljana, 18. 3. 2015.
12. Tomaž Teropšič: Priprave nemškega okupatorja na konec vojne in partizanski protiukrepi na
Štajerskem: 70-letnica osvoboditve: zmaga 1945. Organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino
in Inštitut za promocijo vrednot NOB Slovenije ZZB NOB Slovenije. Celje, 14. maj 2015,
Narodni dom.

II. / 12. Obveščanje javnosti – načini komunikacije
Obveščanje javnosti in obiskovalcev muzeja poteka na več načinov:
- obveščanje z osebnimi tiskanimi vabili in obvestili: povprečno 600 naslovov,
- obveščanje »bližnje javnosti« s plakati: povprečno izdanih 20 plakatov,
- obveščanje z elektronskimi vabili in obvestili: adrema PMB s 1000 naslovi, ki je bila v letu
2015 še razširjena,
- pošiljanje vabil in obvestil o muzeju s strani sorodnih ali sodelujočih ustanov ob skupnih ali
povezanih dogodkih in programih ipd,
- transparent nad vhodom: ključni programski poudarki – eden za vse leto,
- transparent pred vhodom: periodično: osrednji muzejski dogodki, 4 x letno
- obveščanje s pomočjo brezplačnih napovednikov v tiskanih in spletnih medijih,
- obveščanje preko spletne strani in facebook profila,
- plačane objave v medijih,
- drugi načini – občasno v sklopu napovednikov občin ali ZPTM Brežice, letaki (npr. Maj v
mestu) ipd.
Za boljšo promocijo naše muzejske ponudbe in ponudbe ob porokah smo izdali štiri nove
informacijske zloženke, in sicer:
1. Černelič Krošelj, Alenka; Matijevc, Andreja; Počkar, Ivanka: Najina poroka v brežiškem gradu,
promocijska zloženka, Posavski muzej Brežice, 450 izvodov, april in september 2015, 4 strani.
2. Černelič Krošelj, Alenka; Matijevc, Andreja; Počkar, Ivanka: Your wedding in Brežice castle,
promocijska zloženka, Posavski muzej Brežice, 450 izvodov, april 2015, 4 strani.
3. Černelič Krošelj, Alenka; Počkar Ivanka: Posavski muzej Brežice, promocijska zloženka,
Posavski muzej Brežice, 5000 izvodov, november 2015.
4. Černelič Krošelj, Alenka; Počkar Ivanka: The Posavje Museum Brežice, promocijska zloženka,
Posavski muzej Brežice, 3000 izvodov, november 2015.

II. / 13. Spletna stran Posavskega muzeja Brežice
Konec leta 2014 je bila objavljena nova spletna stran, ki je bila na začetku leta dopolnjena z osnovnimi

informacijami poleg angleškega še v italijanskem, nizozemskem, nemškem in ruskem jeziku.
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Trije sodelavci muzeja so usposobljeni za administriranje.
Na spletni strani Posavskega muzeja Brežice je bilo v letu 2015 objavljenih 190 prispevkov. Služba za
izobraževanje in komuniciranje je prispevala 139 prispevkov, in sicer: 57 prispevkov v rubriki Aktualni
dogodki in prireditve, 43 v rubriki Foto galerija, 23 v rubriki Video galerija, 8 v rubriki Posavske
muzejske uganke, 4 v rubriki Novosti, 2 v rubriki Projekti in 2 v rubriki Odškrnjena vrata depoja.
Objave so prispevali še: dr. Ivanka Počkar (24), Oži Lorber (15), Vlasta Dejak (9), Alenka Černelič
Krošelj (1), Tomaž Teropšič (1) in Jana Puhar (1).
Tabela 36: Števila prispevkov na spletni strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2015 glede na
vrsto prispevka
Št. Vrsta prispevka
Število prispevkov 2015
1
Aktualni dogodki in prireditve
58
2
Foto albumi
43
3
Video galerija
23
4
Posavske muzejske uganke
9
5
Posavska stoletja
28
6
Odškrnjena vrata depoja
7
7
Aktualne občasne razstave
7
8
Posavska muzejska vitrina
6
9
Novosti
4
10
Projekti
3
11
Posavska muzejska uganka
1
12
Dogodki
1
Skupaj
190
Priloga: Objave na spletni strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2015

II. / 14. Muzejski profil na Facebooku
Na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice je bilo v letu 2015 objavljenih skupaj 361 objav.
Služba za izobraževanje in komuniciranje je prispevala 315 objav, in sicer: 225 vabil in obvestil, 86
foto albumov in 4 objave dogodkov. Objave so prispevali še: dr. Ivanka Počkar (22), Oži Lorber (10),
Vlasta Dejak (10), Jana Puhar (2), dr. Tomaž Teropšič (1) in direktorica Alenka Černelič Krošelj (1).
V letu 2015 je bilo na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice 24 objav, ki so imele več kot 1000
ogledov. Najbolj izstopajoča po število ogledov sta prispevka muzejske svetnice, dr. Ivanke Počkar.
Prvi, Prestavili tržnico v Brežicah, 1966, objavljen 29. 7. 2015, ima kar 5399 ogledov, drugi, Pust v
Brežicah leta 1936, objavljen 16. 2. 2015, pa 3468 ogledov. Preostale objave imajo manj kot 2500
ogledov. Med izstopajočimi objavami je kar 8 takih, ki so povezane z dogodki v prazničnem
decembru, 4 so povezane s Poletno grajsko dogodivščino in 3 objave, ki so rezultat javljanja v živo iz
dogodka. Slednje bi bilo potrebno v prihodnje čim večkrat izvesti, saj je ravno tak tip objav najbolj
zanimiv za sledilce na Facebooku. Prav tako so objave, ki so bile objavljene med vikendi in prazniki ter
v popoldanskem času, ko so ljudje večinoma doma, med bolj gledanimi.
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Tabela 37: Najbolj gledane objave na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2015
Št. Prispevek, datum objave
Avtor
Število
ogledov
Prestavili tržnico v Brežicah, 1966, objava 29. 7.
1
Ivanka Počkar
5399
2015
2
Pust v Brežicah leta 1936, objava 16. 2. 2015
Ivanka Počkar
3468
Foto galerija: Začetek Poletne grajske dogodivščine
Služba za komuniciranje in
3
2427
v Posavskem muzeju Brežice, objava 30. 6. 2015
izobraževanje
Obvestilo o dogajanju na Sejmu rokodelskih znanj,
Služba za komuniciranje in
4
2228
objava 3. 10. 2015
izobraževanje
Obvestilo o pričetku Tržnice z namenom, objava 8.
Služba za komuniciranje in
5
2115
12. 2015
izobraževanje
6
Izjemen park sredi mesta, objava 11. 6. 2015
Ivanka Počkar
1808
Foto galerija: Druga Praznična rokodelska tržnica,
Služba za komuniciranje in
7
1601
objava 21. 12. 2015
izobraževanje
Foto galerija: Koncert Negro Spirituals, objava 23. 4. Služba za komuniciranje in
8
1530
2015
izobraževanje
Vabilo na prireditve v soboto 9. maja v sklopu
Služba za komuniciranje in
9
1467
prireditev Maj v mestu, objava 6. 5. 2015
izobraževanje
Vabilo na odprtje Posavske muzejske vitrine »Ata,
Služba za komuniciranje in
10 vračam se!« Mobiliziran v nemško vojsko: Vladimir
1398
izobraževanje
Janez Cerjak, rojen leta 1921, objava 8. 8. 2015
Služba za komuniciranje in
11 Vabilo na Poletno muzejsko noč, objava 15. 6. 2015
1218
izobraževanje
Foto galerija: 4. dan Poletne grajske dogodivščine,
Služba za komuniciranje in
12
1212
objava 4. 7. 2015
izobraževanje
Služba za komuniciranje in
13 Vabilo na Tržnico z namenom, objava 4. 12. 2015
1203
izobraževanje
Foto galerija: Koncert Mitre Kotte, objava 5. 12.
Služba za komuniciranje in
14
1191
2015
izobraževanje
Vabilo na Predavanje mag. Radovana Zoubka o
Služba za komuniciranje in
15 dosedanjem restavriranju Viteške dvorane, objava
1126
izobraževanje
13. 12. 2015
Vabilo na Poletno grajsko dogodivščino v
Služba za komuniciranje in
16
1116
Posavskem muzeju Brežice, objava 8. 6. 2015
izobraževanje
Vabilo k sodelovanju v nagradni igri za dve vstopnici Služba za komuniciranje in
17
1091
za koncert Mitre Kotte, objava 21. 11. 2015
izobraževanje
Zahvala Zavodu za šport Brežice za stole in oder
Služba za komuniciranje in
18
1061
(posoja) za grajsko dvorišče, objava 24. 6. 2015
izobraževanje
Foto galerija: Odprtje razstave: Neviodunum, rimsko Služba za komuniciranje in
19
1056
mesto ob reki Savi, objava 3. 6. 2015
izobraževanje
Foto galerija: 2. dan Poletne grajske dogodivščine,
Služba za komuniciranje in
20
1053
objava 1. 7. 2015
izobraževanje
Visoko kolo iz 2. polovice 19. stoletja, objava 16. 9.
21
Vlasta Dejak
1034
2015
Prispevek o nastopajočih na 2. Gala komornem
Služba za komuniciranje in
22 novoletnem koncertu klasične glasbe, objava 25. 12.
1031
izobraževanje
2015
Delitev povezave Davorja Lipeja o dogajanju na prvi Služba za komuniciranje in
23
1031
Praznični rokodelski tržnici, objava 14. 12. 2015
izobraževanje
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24

Obvestilo o pričetku Praznične rokodelske tržnice in
obisku Dobrega moža, objava 13. 12. 2015

Služba za komuniciranje in
izobraževanje

1029

Tabela 38: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice med letoma
2014 in 2015 glede na vrsto in število objav
Št. Vrsta objave
Število objav
Število objav
2014
2015
1
Vabila in obvestila
34
225
2
Foto albumi
43
86
3
Dogodki
7
4
4
Posavska stoletja
3
33
5
Odškrnjena vrata depoja
2
4
6
Drugi prispevki
1
9
Skupaj
90*
361
*Aktivnosti so bile izvajane od avgusta 2014, prej je bil profil nekaj časa brez objav.
Grafikon 8: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice med letoma
2014 in 2015 glede na vrsto objave
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II. / 15. Oglaševanje v medijih
Tabela 39: Oglasi v medijih
Št.
Datum objave
Medij in naslov
1
16. 4. 2015
Slovenske počitnice, priloga Dolenjskemu listu
2
julij, 2015
Eko dežela
3
15. 10. 2015
Posavski obzornik – najava terenskega dela študentov etnologije
4
26. 11. 2015
Posavski obzornik – December v Posavskem muzeju Brežice
5
10. 12. 2015
Posavski obzornik – Voščilo in 2. Gala komorni novoletni koncert
klasične glasbe
Ponudbe za oglaševanje za raznovrstne tiskane in spletne medije je veliko. Izbirali smo skladno s
finančnimi možnostmi in programskimi prioritetami, do javnosti pa se trudili »dostopati« z
brezplačnimi objavami – predvsem napovedniki (Dolenjski list, Delo, Posavski Obzornik, tudi spletne
verzije).

II. / 16. Poročanje medijev in objave
Tabela 40: Število objav v tiskanih medijih v letu 2015
Št. Tiskani mediji
Število objav
1
Posavski obzornik
73
2
Dolenjski list
55
3
Delo
16
4
Grajske novice
1
5
Nedeljski dnevnik
1
6
Vestnik
1
7
Primorske novice
1
8
GIB
1
9
Slovenske počitnice
1
10
Eko dežela
1
11
Časi, kraji, ljudje
1
Puntarski časopis, priloga
12
1*(celoten časopis)
Posavskega Obzornika
Skupaj
153
Tabela 41: Število objav v spletnih medijih v letu 2015
Št. Spletni mediji
Število objav
1
Posavje.info
43
2
ePosavje.com
30
3
Dolenjskilist.si
17
4
RTV Slovenija
9
5
Lokalno.si
4
6
Finance.si
2
7
Radio Krka
2
8
Storehouse.com
1
9
Družina.si
1
10
Eventim
1
11
Spletna stran Seviqc Brežice
1
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12
13
14
15
16
17
18
19

Spletna stran Občine Brežice
STA
Spletna stran ZRC SAZU
Spletna stran Fakultete za turizem UM
Spletna stran ETRŠ Brežice
Spletna stran SED
Najdi.si
Discoverbrezice.si
Skupaj

1
1
1
1
1
1
1
1
119

Tabela 42: Objave o delu in muzeju v vizualnih medijih v letu 2015
Št. Vizualni mediji
Število objav
1
Portal Vimeo
21
2
Ansat TV
17
3
TV Vaš Kanal
6
4
RTV Slovenija
4
5
Spletna stran Občine Brežice
3
6
Portal Youtube
2
Skupaj
53
Grafikon 9: Primerjava števila objav v medijih 2014–2015
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Obrazložitev
Sodelovanje z mediji je dobro, saj tako lokalni kot regionalni in nacionalni mediji poročajo o delu
Posavskega muzeja Brežice. V letošnjem letu so še posebej odmevali dogodki v okviru projektov Le
vkup 1515—2015 in Pot domov.
Hemeroteka muzeja kot ustanove se je sistematično vodila skozi celotno leto. Strokovni sodelavci so
posamično in za svoja področja vodili sezname objav. Muzejski sodelavec, ki je bil zanjo zadolžen, je v
lokalnih časopisih, osrednjem državnem dnevnem časopisu in spletnih portalih zbiral članke,
napovednike 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 (skupaj 27 evidentiranih izjav).

II. / 17. 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, smo v letu 2015 okrepili programsko in projektno sodelovanje z občinami
soustanoviteljicami. Predstavljeni so obsežnejši projekti, ki niso omenjeni ali obrazloženi v drugih
razdelkih.
1. Občina Sevnica
Izdaja Monografije o občini Sevnica
Monografija o občini Sevnica je izjemen dosežek občine in vseh sodelujočih. Sodelavci Posavskega
muzeja Brežice so na prošnjo glavnega urednika pripravili raznovrstna gradiva (pisna in slikovna), bili
so na voljo uredniku in avtorjem, Alenka Černelič Krošelj pa je kot recenzentka med prvimi prebrala
in pregledala monografijo ter pripravila Strokovni sodelavci so pripravili (poiskali, skenirali,
posredovali, pripravili podatke idr) gradivo, ki ga je potreboval urednik – 30 razglednic in 10 fotografij
iz različnih področij (arheologija, etnologija, umetnostna zgodovina, zgodovina).
Sodelovanje pri projektih prenove stalnih zbirk na Gradu Sevnica in sooblikovanje občasnih
muzejskih ter drugih razstav
Strokovni sodelavci PMB skupaj s JZ KŠTM Sevnica pripravljajo projekt prenove stalnih zbirk na Gradu
Sevnica, predvsem gasilske in šolske zbirke. V letu 2015 smo aktivno sodelovali pri zasnovi priprave
postavitve stalne razstave o Ajdovskem gradcu ter pri izdelavi dveh spominkov za potrebe zbirke –
skupaj je bilo izdelanih 500 spominkov dveh izbranih predmetov. Pri projektu so sodelovali
arheologinja Jana Puhar in direktorica Alenka Černelič Krošelj ter sodelavci KR delavnice z vodjo
Alešem Venetom, akademskim restavratorjem.
Konserviranje in restavriranje umetnostne in druge dediščine
Povezali smo se z družino Zupanc, lastniki izjemnega in redko ohranjenega frizerskega salona iz
različnih obdobij 20. stoletja in pričeli z delom na premičnem delu te dediščine. Intenzivno se
sodelovanje nadaljuje v leto 2016.
Urejanje, vzdrževanje oziroma strokovna skrb za javne spomenike in druge spomenike na območju
občine Sevnica
Sodelavci KR delavnice so skupaj s Alenko Černelič Krošelj opravili pregled inventarja v hiši, povezani
z bl. Alojz Grozde v vasi Gorenje Impolje. Po dogovoru smo pričeli s pripravo Konservatorskorestavratorskega programa za opremo – premično dediščino in izdelavo predloga o namembnosti
uporabe posameznega prostora po končanih obnovitvenih delih. Delo se nadaljuje.
2. Občina Krško
Načrti za izdelavo replik mestnih insignij mesta Krško
Bogata dediščina, hranjena v PMB iz območja Občine Krško omogoča številne možnosti za izdelavo
replik. Med najpomembnejše sodita sodniška palica in pečatnik mesta Krško, ki lahko postaneta del
občinskega protokola ob pomembnih priložnostih. Zaradi kompleksnosti izdelave in drugih nalog
izdelava sodniške palice v tem letu ni bila mogoča, skladno s prejeto pobudo pa smo v letu 2015
pripravili ustrezen načrt, ki omogoča izvedbo npr. do leta 2017, ko mesto obeležuje 540 obletnico
pridobitve mestnih pravic.
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Tehnični del konservatorskega načrta za arheološki park Neviodunum
Konservatorsko-restavratorska delavnica Posavskega muzeja Brežice je usposobljena za izvajanje KR
del v vseh materialih, vendar pa to ne sodi v javno službo, ampak je to del t. i. tržne dejavnosti. V ta
del so lahko vključena tudi nujna konservatorska dela na območju arheološkega parka Drnovo –
Neviodunum. Vrednosti del ni bilo mogoče določiti pred natančnim pregledom stanja, kar je bilo
naročeno in opravljeno v letu 2015. Skladno z naročilom je pripravljena projektna naloga Tehnični del
konservatorskega načrta za arheološki park Neviodunum, ki je zasnovana širše ter je rezultat
sodelovanja med arheologinjo Jano Puhar in akademskim restavratorjem Alešom Venetom ter ZVKDS
OE Ljubljana.
3. Občina Kostanjevica na Krki
Dnevi evropske kulturne dediščine
Pripravljene in izvedene delavnice v sodelovanju z OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki na temo
žive dediščine in Leta svetlobe.
4. Občina Brežice
Aktivna vključitev v okolje na področju prireditev in promocije: Maj v mestu, Poletje v mestu,
Brežice, moje praznično mesto, sodelovanje z ZPTM, Termami Čatež, Posavcem, idr.
Skupaj z različnimi ustanovami in posamezniki je mesto »živelo« v različnih obdobjih, še posebej
maja, od junija do septembra in decembra. Za številne aktivnosti in raznovrstne programe ter dobra
sodelovanja je skrbela okrepljena služba za komuniciranje in izobraževanje ter drugi sodelavci PMB.
Restavriranje spomenikov NOB na pokopališču Brežice
Sodelavci KR delavnice so restavrirali spomenik NOB na pokopališču.
Obogatitev programov v gradu Brežice, skrb za obiskovalce in dostopnost gradu in muzeja
S podporo Občine Brežice ter sorodnih ustanov v mestu smo dopolnjevali programe na grajskem
dvorišču (Letni kino, koncerti, dogodki idr) in v muzeju.
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III. Odkupi predmetov kulturne dediščine
Sklop III.
Tabela 43: Odkupljeni predmeti
Št. Področje
Pridobljen predmet (naziv)
Umetnostna Oljna slika Franja Stiplovška: Škofja Loka, olje na platnu, v.
1
zgodovina
73 cm, š. 53,5 cm, sign. desno spodaj: Stiplovšek, dat. ni
2
Zgodovina
Razglednica Pišece
3
Zgodovina
Razglednica Pišece
4
Zgodovina
Razglednica Brestanica
5
Zgodovina
Razglednica Brestanica
6
Zgodovina
Razglednica Sevnica
7
Zgodovina
Razglednica Bistrica ob Sotli
8
Zgodovina
Razglednica Bistrica ob Sotli
9
Zgodovina
Razglednica Bistrica ob Sotli
10
Zgodovina
Razglednica Sevnica
11
Zgodovina
Razglednica Sevnica
12
Zgodovina
Razglednica Sevnica
13
Zgodovina
Razglednica Dolenji Boštanj
14
Zgodovina
Razglednica Planinski dom na Lisci
15
Zgodovina
Razglednica Marija Lurška v Rajhenburgu
16
Zgodovina
Razglednica Rajhenburg
17
Zgodovina
Razglednica Krško
18
Zgodovina
Razglednica Krško
19
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica V. Lamut
20
Zgodovina
Razglednica Slinovce pri Kostanjevici
21
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica na Krki
22
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica na Krki
23
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica na Krki
24
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica na Krki
25
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica na Krki
26
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica na Krki
27
Zgodovina
Razglednica Pišece
28
Zgodovina
Razglednica Brežice
29
Zgodovina
Razglednica Brežice
30
Zgodovina
Razglednica Brežice
31
Zgodovina
Razglednica Terme Čatež
32
Zgodovina
Razglednica Terme Čatež
33
Zgodovina
Razglednica Terme Čatež
34
Zgodovina
Razglednica Čateške Toplice
35
Zgodovina
Razglednica Čateške Toplice
36
Zgodovina
Razglednica Svete Gore
37
Zgodovina
Razglednica Svete Gore, Bistrica ob Sotli
38
Zgodovina
Razglednica Svete Gore nad Bistrico ob Sotli
Skupaj

Cena v €

Število

3.500

1

15
10
20
5
15
45
30
10
5
2
5
2
15
15
15
2
5
3
2
5
6
6
6
5
5
20
15
10
10
2
2
2
4
5
2
2
2
3.830

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38
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Obrazložitev
Odkup oljne slike Franja Stiplovška »Škofja Loka« je skladen s ciljem ustvariti reprezentativno zbirko
slikarja in grafika Franja Stiplovška. Delo je uvrščeno v umetnostnozgodovinsko področje in je v
skladu s poslanstvom in zbiralno politiko umetnostno zgodovinskega področja. Pomeni pomembno
dopolnitev reprezentativne zbirke Franja Stiplovška, predvsem v smislu dopolnitve zbirke z motiviko
vedut slovenskih mest iz predvojnega slikarjevega obdobja.
Posavski muzej Brežice v skladu s svojim poslanstvom in zbiralno politiko zbira in hrani razglednice iz
štirih posavskih občin (Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica) ter območij Radeč in Bistrice ob
Sotli. Od zbiratelja Ivana Jakiča smo odkupili 8 razglednic in 29 razglednic od zbiratelja Gregorja
Avseca. Razglednice so bile digitalizirane, vpisane v akcesijsko in inventarno knjigo v dokumentacijski
program Galis ter shranjene v mape.
Tabela 44: Podarjeni predmeti
Št. Področje
Pridobljen predmet / naziv
1
Etnologija
Jarem, enojni, les, železo
2
Etnologija
Naprava za ruženje koruze, železo
3
Etnologija
Sušilnik za fotografije
4
Etnologija
Kad, vinogradniška; hrastov les, železo; 250 l
5
Etnologija
Kad, vinogradniška; hrastov les, železo; 180 l
6
Etnologija
Ruta, židana, naglavna, pražnja, svila zlate barve, 1920;
7
Etnologija
Dokument, seznam vojnih ujetnikov (2. svet. vojna)
8
Etnologija
Dokument, službeni vojni list, Arnold F. Redelštajn, 1920
Dokument, prošnja za sprejem v domobransko kadetsko
9
Etnologija
šolo, Arnold F. Redelštajn, 1915
Dokument - Notarski akt 1940 - Redelštajn Olga, roj.
10
Etnologija
Janežič
11
Etnologija
Dokument, Obsodba na smrt, Arnold Redelštajn, 1945
12
Etnologija
Dokument Rehabilitacija, Arnold Redelštajn, 1957
13
Etnologija
Električna podometna vtičnica, okoli 1960
14
Etnologija
Izkaznica na kolesu, 1947
15
Etnologija
176 predmetov iz donacije Foto atelje Bavec
Risba s svinčnikom Gregorja Smukoviča: Moški akt, risba
Umetnostna
16
s svinčnikom na papirju, v. 70 cm, š. 50 cm, sign. in dat.
zgodovina
desno spodaj: Smukovič, 25. 10. 2010
Risba s svinčnikom Gregorja Smukoviča: Moški akt, risba
Umetnostna
17
s svinčnikom na papirju, v. 70 cm, š. 50 cm, sign. in dat.
zgodovina
desno spodaj: Smukovič, 25. 10. 2010
Skupaj

Število
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
176
1

1
192

Obrazložitev
Prevzeta je bila velika donacija fotografij in predmetov iz Foto ateljeja Bavec, zaradi česar smo
donatorja predlagali za prejemnika Valvasorjevega odličja, ki ga je tudi prejel. Slovesne podelitve smo
se udeležili v Radovljici, 15. 5. 2015, kjer je donator Nicolas Alan Dominko prejel častno Valvasorjevo
priznanje, ki ga podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Uspeh nas spodbuja in nam tudi v prihodnje
kaže pravo pot, tj. tesno sodelovanje s prebivalci in prijazen odnos do tvorcev, imetnikov in varuhov
kulturne dediščine in izročila o njej. Takšna povezanost, sodelovanje in odnos do prebivalcev, tvorcev
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naše dediščine, se navsezadnje kaže v zelo uspešnem oblikovanju in ustvarjanju občasne etnološke
razstave Od svinje (…), kjer je prostovoljno in brez plačila sodelovalo več deset posameznikov.
Dve deli je muzeju ob razstavi podaril akademski slikar Gregor Smukovič.

76

IV. Povezovanje kulture, izobraževanja, znanosti,
gospodarstva in turizma
IV. / 1. Sodelovanje z ustanovami in organizacijami doma in v tujini
Poleg sodelovanja s šolami in društvi pri posredovanju pedagoških programov in posredovanju
prostora za prireditve ter soorganizacijo le-teh je bilo v letu 2015 nadaljevano, dopolnjeno ali pa
vzpostavljeno sodelovanje še z naslednjimi ustanovami, društvi in organizacijami skozi različne
vsebinske projekte.
Projekti in sodelovanje z različnimi soorganizatorji
1. ZVKDS OE Novo mesto, OE Celje in OE Ljubljana
V letu 2015 smo izvedli prvi prevzem arhiva arheološkega najdišča ter pri tem pripravili tudi obsežno
občasno razstavo.
Vzpostavili smo sodelovanje z vsemi enotami, ki delujejo na območju muzeja, in sicer z ZVKDS, OE
Ljubljana, Novo mesto in Celje. Na uvodnem sestanku smo začrtali cilje sodelovanja in zastavili
terminski načrt za zbiranje podatkov o lokacijah arhivov najdišč, količini in vrsti gradiva in podatkih, v
kateri faze obdelave je arhiv. Na osnovi teh podatkov bomo načrtovali prevzeme arhivov arheoloških
najdišč. V sodelovanju z OE Novo mesto smo prevzeli arhiv arheološkega najdišča Dvorce in ob tej
priložnosti v sodelovanju postavili začasno razstavo, s katero smo javnosti predstavili pridobljeno
gradivo.
Arheologinja je sodelovala s CPA ZVKDS, ZVKDS OE Ljubljana in FF Oddelkom za arheologijo pri
zbiranju in umestitvi prostorskih podatkov za arheološko najdišče Neviodunum z namenom
dopolnitve podatkovnih baz za boljšo interpretacijo najdišča. V sklopu tega sodelovanja je bila
digitalizirana terenska dokumentacija P. Petruja z izkopavanj v 60 letih, večino načrtov smo uspeli
georeferencirati.
Sodelovanje je bilo vzpostavljeno tudi z Občino Krško in ZVKDS OE Ljubljana pri pripravi projektne
dokumentacije za Arheološki park Neviodunum.
2. Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru
V času od 12. 5. do 10. 7. so strokovni prakso opravili trije študenti Fakultete za turizem Brežice, ki so
se izkazali pri različnih pomožnih delih in delu z obiskovalci.
V sklopu študijskega programa so pod mentorstvom dr. Lee Kužnik študenti izvedli tudi tri delavnice
pod okriljem programa Mala šola etnologije.
Fakulteta je v Viteški dvorani izvedla štiri dogodke, med njimi je bila tudi prva podelitev diplom
Fakultete za turizem.
3. Vrtci, šole
Poleg že vzpostavljenih sodelovanj, se je v letu 2015 okrepilo sodelovanje z obema ustanovama v
mestu. Z Vrtcem Mavrica Brežice smo pripravili razstavo in dogodek v času Dnevov evropske kulturne
dediščine, otroci pa so muzej obiskali ob različnih priložnostih.
Poleg dobrega odziva sodelavcev OŠ Brežice ob občasnih in stalnih razstavah, je bilo še posebej
uspešno sodelovanje v projektu Le vkup 1515—2015. Z ostalimi šolami iz Občine Brežice pa ob
decembrski Tržnici z namenom.
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Še naprej ostaja težava pri sodelovanju na različne način strošek prevoza iz drugih krajev, smo pa
uspeli nekaj več kontaktov vzpostaviti s šolami, ki v Termah Čatež izvajajo tedenske tečaje plavanja.
4. Društva in druge organizacije ter prostovoljci
Nadaljevali smo sodelovanja z Društvom študentov Brežice pri organizaciji koncertov na grajskem
dvorišču poleti. Okrepili smo sodelovanje z Društvom upokojencev Brežice in naše programe vključili
prostovoljce različnih starosti. V programe je bilo vključenih 25 prostovoljk in prostovoljcev.
5. Stanovska društva, sodelovanje s Fakultetami
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.
Akademski restavrator Aleš Vene je vzpostavil sodelovanje z Akademijo za likovno umetnost
Fakultete v Ljubljani, kjer je tako kot v letu 2014 izvedel tri predavanja.
V letu 2015 je v sodelovanju s Slovenskim etnološkim društvom in kot »posledica« prejema Murkove
nagrade v letu 2014 (prejemnica dr. Ivanka Počkar), v Viteški dvorani potekala slovesna podelitev
državnih stanovskih nagrad na področju etnologije: Murkove nagrade, priznanja in listine. Ob tem je
bila organizirana strokovna ekskurzija pod vodstvom dr. Ivanke Počkar.
Z dvema oddelkoma Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani – oddelkom za etnologijo in kulturno
antropologijo ter oddelkom za zgodovino je potekalo sodelovanje v sklopu projekta Le vkup 1515—
2015 in se nadaljuje.
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b.) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
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).
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, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB1,
14/13-popr. in 101/13).
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 –
popr., 104/10 in 104/11).
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, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE).
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).
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UJP-1). (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13).
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
Občina Brežice: Pogodba o financiranju javnega zavoda Posavski muzej Brežice za leto 2015
št. 410-11/2015 in Aneks k pogodbi ter dopis št. 410-11/2015 o dodatnih sredstvih za
govorniški oder
Krovna pogodba MZK: Pogodba št. 3340-15-113001 o financiranju pooblaščenega muzeja v
letu 2015 in Aneks št. 1 ter Aneks št. 2
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Občina Kostanjevica na Krki: Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice
v letu 2015 št. 619-2/2015-6
Občina Sevnica: Sklep o odobritvi transfera iz proračuna Občine Sevnica št. 410-0018/2015
Občina Krško: Pogodba št. 410-37/2016 O703 o sofinanciranju programa Posavskega muzeja
Brežice za leto 2015 in Aneks št. 1
ICOM: Sklep o odobritvi sofinanciranja za leto 2015 št. 2015-03

2. Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji izhajajo iz vizije zagotavljanja kakovostnega okolja in pogojev za razvoj in trajnostno
delovanje Posavskega muzeja Brežice ter iz ciljev, ki so opredeljeni kot javni interes varstva kulturne
dediščine. Le-ta vključuje celovito delovanje na področju identificiranja dediščine, predstavljanja
dediščine javnosti in razvijanja zavesti o njej, participacije javnosti, omogočanje dostopa do dediščine
in do informacij o njej, vključevanje vedenja o njej v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje na vseh
ravneh, prepoznavanje potencialov za gospodarski, družbeni in trajnostni razvoj ter kontinuirano
vključevanje v razvojne projekte na lokalni in nacionalni ravni. Temeljno je ohranjanje kulturne
raznolikosti, ažurno in fleksibilno odzivanje ter oblikovanje muzejev in galerij v mrežo živahnih
strokovnih ustanov (povzeto po NPK 2014—2017). Vsaka ustanova oblikuje tudi svoje specifične cilje,
ki so skladni z lokalnimi in nacionalnimi.
Dolgoročni cilji, navedeni v potrjenem programu dela za leto 2015:
- Kakovostno izvajanje in nadgrajevanje javne službe, predvsem na področju komuniciranja,
dodatnih programov in participacije.
- Celostna prenova gradu in muzeja za potrebe razvoja muzejskih dejavnosti, predvsem na
področju možnosti izvajanja tržnih dejavnosti in bogatenja ponudbe ter večje dostopnosti
(dvigalo in programi).
- Vzpostavljanje strateških in razvojnih partnerstev za izvajanje inovativnih, trajnostnih in
participativnih projektov za razvoj muzeja. Spodbujanje kreativnosti in participacije ter novih
pristopov, ki bodo odgovor na spremenjene potrebe občinstva in bodo spodbujali kreativnost
posameznikov in celotne ustanove.
Za doseganje ciljev potrebuje muzej širše razumevanje, podporo in angažiranje vseh deležnikov, ki
omogočajo trajnostno delovanje in razvoj muzeja. Pomembno vlogo imajo tako občine
soustanoviteljice, Ministrstvo za kulturo, vsi zaposleni v PMB, svet zavoda, različni partnerji in celotno
družbeno okolje.

3. Letni cilji
V potrjenem programu dela za leto 2015 so navedeni naslednji cilji:
- Kakovostno izvajanje javne službe na področjih za katere je ustanovljen muzej, s posebnim
ozirom na skrb za izboljšanje pogojev dela: priprava projektov prenove stavbe in stalne
zbirke, projekta depojskih prostorov in pogojev za delo s strateškimi cilji prevzemanja
dediščine oziroma arhivov arheoloških najdišč, prenove stalnih zbirk in prenove celostnega
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koncepta delovanja Posavskega muzeja Brežice. Pričetek inventure muzealij in popisa
neevidentiranih muzejskih predmetov. Oblikovanje oddelka za dokumentacijo.
Prenova in obogatitev raznovrstnih muzejskih programov za različne ciljne publike;
povečanje števila občasnih razstav z raznovrstnimi vsebinami in različnih obsegov ter aktivno
vključevanje kakovostne konservatorsko-restavratorske delavnice v programe.
Vodenje, koordinacija in izvedba medinstitucionalnega projekta obeležitve 500-letnice
vseslovenskega kmečkega upora ter sodelovanje v medinstitucionalnem projektu Pot
domov.
Dopolnitev stalnih zbirk s predmeti in pripomočki za komuniciranje, izobraževanje in
participacijo ter dopolnitev tovrstnih programov.
Posebna skrb in programi za popularizacijo muzeja: publikacije, muzejska trgovina, muzejski
spominki, sodelovanje v skupnih muzejskih aktivnostih, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
in regijo ter meddržavna sodelovanja, priprava, prijava in izvajanje različnih projektov in
vključevanje v njih. Načrtujemo novo Celostno grafično podobo, ki je muzej še ni imel, ima
samo logotip ter aktivno delovanje v različnih vejah komuniciranja (facebook, twitter, splet,
osebni stiki, princip participacije …).
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4. Ocena uspeha
Tabela 45: Ocena uspeha po programskih sklopih v letu 2015
Vsebinski sklop
Načrtovano Realizacija
Indeks
Evidentiranje
Evidentiranje
745
1282
172
Akcesija
925
437
47,24
Dokumentiranje Inventariziranje in vrednotenje
1180
1139
96,26
Digitalizacija
1610
4265
265
Objave
Splet in facebook
50
50
100
predmetov
Konserviranje,
Konserviranje in restavriranje
213
230
108
restavriranje
Replike in
spominski
Replike
2
24
1200
predmeti
240,72
550 (10
1324 (16
(število)
Izdelava spominskih predmetov ob
različnih
različnih
160
razstavah
predmetov)
predmetov)
(različni
predmeti)
Proučevanje
Raziskovanje
Stalne razstave
1
1
100
Lastne občasne razstave in
15
17
113
soorganizacija
Predstavljanje
Lastne razstave – gostovanja
2
2
100
pridobljenega
gradiva javnosti Razstave drugih organizatorjev
0
1
Dislocirane enote - stalne razstave
1
1
100
Medinstitucionalne razstave
4
7
175
Javna vodstva
8
17
212
Pedagoški
programi
53
144
271
Pedagoški in
andragoški
Andragoški programi
8
13
162
programi
Programi za popularizacijo
5
30
600
Lastne prireditve
26
37
142,30
Odkup muzejskih
Odkupi predmetov
9
38
422
predmetov
Zagotavljanje dostopnosti
65**
muzejskega gradiva
Leto 2014:
Leta 2015:
Posredovanje
Oglaševanje in objave v medijih
15 oglasov in
5 oglasov in
informacij o
102 objav
325 objav
kulturni dediščini
Leto 2014:
Leto 2015:
Izdajateljska dejavnost
54 različnih 150 različnih
277,77
enot
enot
*Prireditve, ki niso upoštevane v drugih razdelkih.
**Število zunanjih uporabnikov, načrtovanje ni mogoče.
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Indeks

Grafikon 10: Uspeh po programskih sklopih v letu 2015
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Iz navedenega prikaza je razvidno, da je muzej zastavljeni program za leto 2015 realiziral v večini
elementov. Cilj ni dosežen pri inventarizaciji, kjer gre za doseganje 3,74 % manj vpisov od načrtovanih
(cilji niso doseženi na področju arheologije).
Razkorak med načrtovanjem in realizacijo je na področjih evidentiranja in dokumentiranja (akcesije),
kjer smo pri načrtovanju področje, ki je v obrazcih Ministrstva za kulturo v enem delu združeno, v
drugem pa razdeljeno, razdelili po predvidevanjih. Ob zaključku leta je rezultat naslednji:
- na področju evidentiranja je plan presežen in znaša 172 %,
- na področju akcesije pa plan ni dosežen in znaša 47,24 %.
V poročilu sta obe področji združeni, skupni plan na tem področju pa je presežen in znaša 102,93 %. V
prihodnjih letih ne bomo načrtovali evidentiranja in akcesijo številčno ločeno, saj je nemogoče
predvideti obsega na posameznem področju. Velik presežek je na področju digitalizacije, saj le-ta
sledi potrebam inventarizacije in zunanjih uporabnikov.
Manjši presežek je na področju konserviranja in restavriranja, velik presežek pa na področju izdelave
replik in spominskih predmetov ob razstavah, kar kaže veliko angažiranost KR delavnice in
sodelavcev.
Še posebej smo se trudili s programi za različne obiskovalce, kar je opazno tudi iz doseženih
rezultatov, še posebej pri javnih vodstvih, pedagoških in andragoških programih ter dodatnih
programih za popularizacijo. Presežki so večji, čeprav je načrtovanje na teh področjih težko, saj ni
mogoče predvideti odziva uporabnikov le-teh. Pri dodatnih programih za popularizacijo se odzovemo
na različne pobude, v letu 2015 je bilo vzpostavljeno dobro sodelovanje z ZPTM Brežice in s Termami
Čatež, kar kažejo rezultati na tem področju.
Uspešnost na teh področjih je zasluga vseh zaposlenih ter ob obsežnih projektih vseh sodelujočih
ustanov in posameznikov. Še posebej smo hvaležni sodelujočim ustanovam, ki so zagotavljale svoje
deleže stroškov in soomogočile kakovostne in odmevne izvedbe projekta Le vkup 1515—2015 in
raznovrstnih programov.
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5. Morebitne nepričakovane posledice
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2015 ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Delo in uspešnost muzeja v letu 2015 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 2015 uspešno na vseh področjih. Sodelavci muzeja so med
najuspešnejše in najbolj odmevne projekte uvrstili projekt Le vkup 1515—2015, kjer je bilo izvedenih
veliko raznovrstnih aktivnosti. Skupaj s sodelujočimi ustanovami smo uspešno in odmevno izvedli
številne prireditve in, kar je še posebej pomembno, za različne ciljne skupine obiskovalcev oziroma
uporabnikov. Z digitalnim likovnim natečajem smo izpeljali uspešno sodelovanje z osnovnimi in
srednjimi šolami Posavja, s predvajanjem osrednje slovesnosti na nacionalni televiziji, smo nase
opozorili tudi izven območje Posavja, s Puntarskim časopisom smo obiskovalcem in vsem Posavcem
približali strokovno delo zgodovinarjev o tematiki kmečkega upora 1515, na strokovno ekskurzijo
Puntarska pot smo privabili obiskovalce različnih profilov in na znanstvenem simpoziju združili
strokovnjake na tem področju.
Tej osrednji temi leta 2015 je sledil tudi nov program Grajska dogodivščina v dveh izvedbah - Poletna
grajska dogodivščina in Jesenska grajska dogodivščina, pri čemer je pomembno, da smo pridobili
mlajše obiskovalce.
Kot zelo uspešne aktivnosti lahko izpostavimo sprejem donacije fotografij in drugega gradiva iz Foto
ateljeja Bavec, podelitev Valvasorjevega priznanja donatorju Nicolasu Alanu Dominku ter uvrstitev
razstave Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990 in avtorice Vlaste Dejak med nominirance za
Valvasorjevo nagrado. Uspešne in pomembne za širši posavski prostor so bile tudi občasna razstava
Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem (deloval v občini Brežice in Krško), niz manj
obsežnih občasnih razstav Posavska muzejska vitrina: Pot domov, sodelovanje pri skupnem
vseslovenskem zborniku Pot domov in etnološka razstava Od svinje do votivnega prašička, od rečnih
poti do testenega ptička, ki je bila posebej deležna zanimanja in pohval.
Prav tako sta odmevali mednarodni razstavi – likovno razstavo del Zlatka Price in Ruže Klein
Meštrović v Galeriji ter predstavitev mladega akademskega slikarja Gregorja Smukoviča z
raznovrstnimi obrazstavnimi programi.
Prvič obeležen dan muzeja, 26. 6. 2015, so zaznamovali pomembni posavski obrazi in občasna
razstava medalj ter opreme Primoža Kozmusa v njegovi družbi, vse v dopolnjeni stalni razstavi Pod
devetimi zastavami: Posavje 1950—1990.
Uspešno je bilo izvedeno sodelovanje s Kulturnim domom Krško, enotama Mestnim muzejem Krško
in Gradom Rajhneburg, še posebej gostovanje z arheološko razstavo Neviodunum: rimsko mesto ob
Savi v Mestnem muzeju Krško.
V razstave in obrazstavne dogodke smo vključili več IKT pripomočkov in posebej pripravljenih
aplikacij, kar je pomembna novost. Z nekaj programi smo se posvetili tudi ranljivim skupinam ter
poskrbeli za večjo dostopnost občasnih razstav tudi ob različnih prireditvah.
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7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
V letu 2015 smo s pridobljenimi sredstvi ravnali namensko in gospodarno ter ob tem tudi varčevalno.
Tekoče smo spremljali stroške in razpoložljiva sredstva ter usklajevali možnosti s finančnim načrtom
2015. Velik poudarek je bil na participaciji zaposlenih, ki so s svojimi znanji in veščinami omogočili
izvajanje predvsem promocijskih aktivnosti z minimalnimi stroški ter izvajali dela na področju sanacije
delov gradu.
Trudili smo se tudi pri pridobivanju dodatnih sredstev z dodatnimi programi, s prenovo Cenika in s
povečanim obsegom dela KR delavnice na področju storitev za druge naročnike. Pridobili smo tudi
donatorska in sponzorska sredstva ter donacij v obliki prostovoljnega dela tako pri izvajanju
programov kot pri razstavah (npr. izdelava ograje na razstavi Od svinje do votivnega prašička … ipd)
S finančnim načrtom in načinom izvajanja programa ter razporejanja stroškov so bili redno seznanjeni
tudi vsi zaposleni.
Z aktivno rabo komunikacijskih kanalov – povečanjem adreme, delovanjem spletne strani in
facebooka, izdelovanjem promocijskega materiala z lastnimi tehničnimi sredstvi, združevanjem
obvestil, racionalno izvedbo JN male vrednosti, smo racionalno delovali na tudi področju obveščanja
ter le-to še razširili.
S kontrolirano porabo sredstev in gospodarnim razporejanjem lastnih prihodkov smo program
muzeja uresničili v zastavljenih okvirjih, ga dopolnjevali in skladno s finančnimi možnostmi razširili.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Redno smo finančno spremljali izvajanje programov in projektov, usklajevali načrtovano porabo z
razpoložljivo, skrbeli za racionalno rabo sredstev.
V okviru sestankov vseh zaposlenih in sestankov s posameznimi odgovornimi za programe, smo
usklajevali tako vsebinske poudarke kot finančno porabo. Pomemben del ustreznega notranjega
delovanja na področju financ je bilo izvajanje tudi potrjen prenovljen Pravilnik o računovodstvo
Posavskega muzeja Brežice (potrjen na 15. seji sveta zavoda, 26. 11. 2014) in Pravilnika o javnih
naročilih male vrednosti (sprejet na 16. seji sveta zavoda, 8. 1. 2015).

9. Pojasnila k nedoseženim ciljem
Cilj ni bil dosežen na področju inventarizacije, kjer gre manjši odstotek, povezan z možnostmi
izvajanja nalog na področju arheologije (porodniška, dopust, nega otrok in obsežne naloge).

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Posavski muzej Brežice je v letu 2015 razširil svoje delovanje predvsem z različnimi sodelovanji in z
odmevnim projektom Le vkup 1515—2015.
S sodelovanji se je vključeval v turizem in širšo kulturno ponudbo, počasi pa se aktivno vključuje tudi
v regionalne in širše razvojne ter trajnostne projekte. Cilj kratkoročnega obdobja je pridobivanje in
krepitev partnerstev na področju osi kultura-izobraževanje-turizem-gospodarstvo, kar smo v letu
2015 že pričeli dosegati s širšim in tesnejšim povezovanjem.
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Tako je cilj delovanja muzeja in rezultatov muzejskega dela trajnostna in interdisciplinarna
interpretacija dediščine, ki se izkazuje v zbirkah in razstavah ter spodbuja samobitnost v skupnosti v
okolju in drugih skupin, povezanih z dediščino, ter vpliva na človeško rast. S svojim povezujočim
delovanjem muzej ugodno vpliva na psiho-socialne razmere v družbi, na bolj ozaveščano varstvo
okolja, urejanje prostora, na prepoznavnosti in na splošni razvoj regije ter države.

11. Druga pojasnila
Analiza kadrovanja
Tudi leto 2015 je leto sprememb na tem področju. Iz porodniškega dopusta se je vrnila kustosinja
arheologinja, iz tujine (mirovalna pravica MZZ) se je vrnila kustosinja pedagoginja, na podlagi
spremembe Akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je bilo vzpostavljeno novo delovno
mesto kustos dokumentalist, za katero smo morali pridobivati delež sredstev iz različnih naslovov, kar
dodatno obremenjuje delo zavoda.
Iz naslova prenove Viteške dvorane oziroma rezultatov in kazalnikov projekta 2. faza Celovite
prenove gradu Brežice je bil od julija zaposlen nov muzejski sodelavec. Ravno okrepitev v službi za
komuniciranje in izobraževanje ter eno DM za 6 mesecev iz naslova javnih del je soomogočila izvedbo
prenovljenega delovnega časa, ki smo ga v polnosti po prenovi jeseni 2014 izvajali v letu 2015.
Razstavni in depojski prostori
Razstavni prostori severnega, južnega in zahodnega dela gradu so v slabem stanju oziroma so kljub
različnim manjšim popravilom in zamenjavi potratnih svetil neustrezni za zbirke, ki so prav tako
večinoma starejše od 40 let. Delno sta bila prenovljena oziroma na novo oblikovana prva dva
prostora stalne zbirke arheologija (en prostor je bil preurejen v recepcijo in muzejsko trgovino),
vendar pa je nujna celovita prenova navedenih delov gradov, čemur lahko sledi tudi obsežnejša
prenova stalnih razstav. Potres 1. 11. 2015 je povzročil številne nove razpoke v ometih ter razširitev
obstoječih. O posledicah smo poročali tako na Občino Brežice in na Ministrstvo za kulturo, sanacija pa
se nadaljuje v leto 2016.
V letu 2015 smo se posvečali tudi iskanju rešitev za pridobivanje ustreznih depojskih prostorov,
minimalno uredili še nekaj začasnih depojskih prostorov v nekdanjem Dijaškem domu, preselili nekaj
gradiva, da smo omogočili delo KR delavnice ter da smo pričeli z evidentiranjem potreb. Prav tako
smo prevzeli prvi arhiv arheološkega najdišča ter pričeli z načrtovanjem prevzemov s pristojnimi
enotami ZVKDS.
Pridobivanje depojskih prostorov izven gradu Brežice je ena izmed prioritet naslednjih let.
Investicijsko vzdrževanje
Posavski muzej Brežice skrbi za spomenik državnega pomena, ki je delno obnovljen.
Na področju investicijskega vzdrževanja smo nadaljevali z zamenjavo potratnih svetil ter z manjšimi
deli po prostorih (npr. beljenje sten in oljenje parketa v pisarnah uprave, prenova priročne kuhinje
prenova tal in sten pisarne muzejski sodelavec ipd.). Izvajano je bilo vzdrževanje opreme ter
osebnega avtomobila. Pri vzdrževalnih delih so sodelovale tudi osebe, vključene v program Družbeno
koristnih del.
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Od aprila do junija je tekla prenova oziroma ureditev prvega – vstopnega prostora v stalne zbirke. Pri
tem so bili v pomoč udeleženci programa Družbeno koristno delo ter predvsem udeleženec programa
Usposabljanje na delovnem mestu. Dela in izdelavo opreme je vodil Aleš Vene, akademski
restavrator. Na dan muzeja, 26. 6., je nov vstopni prostor z recepcijo in muzejsko trgovino uradno
odprl vrata. Ob tem je bila dopolnjena tudi ponudba muzejske trgovine.
Nadaljevanje prenove, projekti in projektna dokumentacija
V letu 2015 je Občina Brežice izvedla dela za ureditev novega elektro priključka in elektro omarice za
grad. Električne instalacije so ena najbolj perečih točk pri celoviti prenovi gradu Brežice, saj so v zelo
slabem stanju. Posledično zato predstavljajo objektivno nevarnost za objekt, hkrati pa tudi ne
omogočajo priključevanja novih porabnikov (uvajanje novih tehnologij in naprav). Zaradi navedenega
je bil pomembni del električnih instalacij obnovljen v sklopu 2. faze celovite prenove gradu Brežice, v
letu 2015 pa je bilo potrebno izvesti nov elektro priključek iz TP Brežice grad in novo glavno elektro
omaro, ki na eni strani omogoča pridobitev povečane priključne moči, ki jo nujno potrebujemo zaradi
vgradnje dvigala, ki naj bi bilo vgrajeno v letu 2016 in uvajanja novih tehnologij, na drugi strani pa
tudi izvedbo novih elektro vodov iz omarice za napajanje potrošnikov v vseh delih gradu.
Meritve v Viteški dvorani in nadaljevanje prenove poslikave
Muzej je nadaljeval z izvajanjem meritev in spremljanjem klimatskih razmer v Viteški dvorani. V
celovito skrb za ustrezno vzdrževanje in rabo se je vključil tudi akademski restavrator.
Konec novembra 2014 je Restavratorski center ZVKDS pričel z izvajanjem restavriranja južne stene pri
stopnišču, kar je bilo dokončano konec julija 2015. Zaradi izvajanja del je bilo treba prilagoditi smer
obiska, vendar pa je delovanje in izvajanje dejavnosti muzeja potekalo nemoteno.
Ob sprejemu novega Cenika PMB leta 2014 so bile določene tudi cene uporabe in oblikovana
navodila za ustrezno rabo, kar smo dosledno izvajali tudi v letu 2015.
Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja
V letu 2015 smo nadaljevali z nabavo opreme za izvajanje dejavnosti z namenom povečanja
prepoznavnosti Posavskega muzeja Brežice povečati obiskanost muzeja, povečati število projektov in
prireditveno dejavnost. V ta namen smo nabavili: govorniški oder, pogostitvene mize, računalnike na
dotik, tablico računalniško in prenosni računalnik za zbirke za modernejšo predstavitev projektov,
prenosnik za muzejsko trgovino, ki je bil že zastaran in za potrebe programske opreme ni bil več
uporaben. Nabavili smo laserski kazalnik, led lučki za branje za govorniški oder, slušalke in dvodelno
informativno tablo ter fotoaparat.
«Star« računalnik pa je v uporabi za razna administrativna dela. Konec leta smo nabavili tiskalnik za
tiskanje unikatnih vstopnic. V zbirki novejše zgodovine smo obnovili razsvetljavo, nabavili prenosno
protivlomno kamero in javljalnik za občasne razstave. Nabavili smo za namene pogostitev kozarce,
skodelice, krožnike, škatle za pecivo in grelnike za čaj.
Sredi leta smo bili po nekajkratni večji obiskanosti obiskovalcev na prireditvah s pogostitvami
primorani nabaviti pomivalni stroj, za kar menimo, da se nam je že v tem letu strošek povrnil.
Za pedagoške delavnice smo nabavili kar nekaj pedagoških pripomočkov (oprema za viteze).
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Kot pripomoček pri izdelavi spominkov smo nabavili varilne klešče.
V dijaškem domu smo nadgradili alarmni sistem, ker v določenem delu depojev, katere smo v
letošnjem letu prevzeli, alarma še ni bilo.
Vrednost kupljenih knjig je 175,41 €, vrednost odkupljenih in ovrednotenih muzejskih predmetov je
21.722,56 €, nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja pa je v višini 17.982,84 €.
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 2015 ne izplačamo in ne
izkazujemo 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 2015« je v prilogi letnega poročila.

11. Zaključek
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2015 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.
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 smo si prizadevali za vključevanje
raznovrstnih ciljnih skupin ter skrbi zanje tako na programskem kot na prostorskem področju. Še
posebej pa je na prostorskem področju nujna pridobitev stalnega pedagoškega prostora, ureditev
recepcije v pritličju, obnova sanitarij in dvigalo ter ureditev grajskega dvorišča. Vse to so čim bolj
kratkoročni cilji, njihova uresničitev pa bo vplivala na razvoj celotnega delovanja zavoda.
Še naprej si bomo prizadevali tudi za ureditev okolice v povezavi z urejanjem zahodne fasade mesta
Brežice ter drugih delov v okolici gradu (oznake za parkiranje, ureditev osvetlitve pročelja gradu ipd.).
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B. RAČUNOVODSKO POROČILO
1. Zakonske podlage
Računovodsko poročilo za leto 2015 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.

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
izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
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Naštete priloge so prav tako pripravljene na predpisanih obrazcih, ki so dosegljivi preko spletne strani
AJPES in so v prilogi Letnega poročila Posavskega muzeja Brežice za leto 2015.
Računovodska pojasnila, ki jih opredeljuje 15. člen pravilnika, vsebinsko odgovarjajo in povzemajo
določbe 26. člena pravilnika.

Pojasnila k bilanci stanja na dan 31. 12. 2015
Obračun amortizacije za leto 2015 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 25.420 €. Odpisi osnovnih sredstev kakor tudi
amortizacija so izkazani v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Nabava drobnega
inventarja je takoj dana na uporabo in se 100 % odpiše.
Konec leta 2015 je znašala bilančna vsota Posavskega muzeja Brežice 5.746.361 €.
Sredstva
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31. 12. 2015 izkazujejo stanje v višini
5.651.213 €. Sredstva so sestavljena iz 98,34 % dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju ter
1,66 % 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 2015 povečala za 17.982,84 € in
zmanjšala za inventurni odpis zastarele, dotrajane in neuporabne opreme za 4.806 €. Vrednost
odkupljenih in ovrednotenih muzejskih predmetov je 21.722,56 €.
S prejetimi sredstvi Občine Brežice smo nabavili naslednjo opremo: V zbirki novejše zgodovine smo
dokončno uredili razsvetljavo, v dislociranem depoju v starem dijaškem domu pa smo nadgradili
protivlomni sistem v prostorih, kjer ga še ni bilo. Nabavili smo digitalni fotoaparat za potrebe
evidentiranja in računalnik za muzejsko trgovino. Za pedagoške delavnice smo nabavili podritnike ter
pedagoške pripomočke. Izdelali smo govorniški oder – izdelek višjega konservatorja restavratorja
Aleša Veneta. S sredstvi Občine Krško so bile v sklopu projekta Neviodunum nabavljene varilne
klešče, potrebne za izdelavo spominkov. Ostala oprema je bila nabavljena iz lastnih sredstev
(presežek prihodkov nad odhodki za investicije in opremo). Iz razporejenih sredstev na presežku
prihodkov nad odhodki za investicije v opremo so se sredstva v višini 10.401,77 € prenesla na
sredstva v upravljanju.
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 2015 smo nabavili muzealije v višini 3.830 €.
V spodnji tabeli smo prikazali nabavo opreme s podatkom o nabavni ceni in virih financiranja.
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Tabela 46: Nabava opreme v letu 2015
Šifra in naziv osnovnega sredstva
0001302 MUZEJSKA TRGOVINA OPREMA
0001333 GOVORNIŠKI ODER
0001335 OPREMA MIZI PISARNA VODSTVO
0001344 MIZA BARSKA - SIVA FI 80
0001345 MIZA BARSKA - SIVA FI 80
0001346 MIZA BARSKA - SIVA FI 80
0001347 MIZA BARSKA - SIVA FI 80
0001348 MIZA PROFESIONALNA FI 180
0001349 OTROŠKI SET - DANCE 4+1 BUKEV
0001297 RAČUNALNIK NA DOTIK PC ALL IN
0001300 RAČUNALNIK PRENOSNI HP
0001337 PRENOSNIK HP 15,6" PROBOOK
0001338 DOTIKALNIK PC TOUCH ALL IN ONE
0001339 DOTIKALNIK PC TOUCH ALL IN ONE
0001350 TISKALNIK ZEBRA GK/GC420T
0001204 ZBIRKA NOVEJŠE ZGODOVINE
0001313 DIGIT. FOTOAPARAT CANON EOS
0001168 ALARMNA NAPRAVA
0001314 MOBILNI PROTIVLOMNI SISTEM
0001328 KAMERA BREZŽIČNA IP DS -2CD2432
0001301 VARILNE KLEŠČE VIRO PŠ-300/6
Skupaj nabava osnovnih sredstev
0001336 OMARICA KUHINJSKA
0001299 APARAT ZA SPIRALNO VEZAVO
0001315 NAMIZNA SVETILKA
0001317 UNIČEVALNIK DOKUMENTOV
0001318 UNIČEVALNIK DOKUMENTOV
0001329 SVETILKA NAMIZNA
0001295 RAČUNSKI STROJ OLYMPIA
0001296 TELEFONSKI APARAT GIGASET DA710
0001320 TABLICA RAČUNALNIŠKA Z
0001321 KLJUČEK REGISTRACIJA ČASA
0001322 POMIVALNI STROJ GS62214W
0001323 KUHALNIK IND. EK13569
0001326 LIKALNIK FV5330EO
0001327 DRŽALO ZA LEPILNI TRAK
0001330 RADIATOR EL.. IF117-TACc 2000W
0001332 GRELNIK ZA VINO
0001341 SLUŠALKE SONY
0001298 PODRITNIKI fi40, h 5 cm
0001303 KOZARCI ZA VODO
0001304 KOZARCI ZA VINO
0001305 PEDAGOŠKA ČELADA
0001306 PEDAGOŠKA PRSNI ŠČIT
0001307 PEDAGOŠKA ROKAVICE
0001308 PEDAGOŠKA MEČ
0001309 PEDAGOŠKA ŠČIT
0001310 PEDAGOŠKA STOJALO ZA REKVIZITE
0001311 PEDAGOŠKA OVRATNI ŠČIT
0001312 PEDAGOŠKA GOLENSKI ŠČITNIKI
0001316 TABLA PLUTA ELIPSE 60X90 CM
0001319 INFORMATIVNA TABLA DVODELNA
0001324 DOZA KOV. ZA PECIVO KASA VELIKA
0001325 kozarci sok
0001331 LED LUČKA BRALNA S SPONKO
0001340 BELO LANENO KRILO
0001342 SKODELICE KASA
0001343 KROŽNIK DESERTNI PARMA 19X19
0001334 LASERSKI KAZALNIK LOGITECH
Skupaj nabava drobnega inventarja
Skupaj nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja
Nabava muzejskih predmetov
nabava knjig
sredstva v pridobivanju (reflektorji)
Skupaj nabava sredstev

Konto

Količina

040100
040100
040100
040100
040100
040100
040100
040100
040100
040200
040200
040200
040200
040200
040200
040310
040400
040910
040910
040910
040920

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

041000
041100
041100
041100
041100
041100
041200
041200
041200
041200
041200
041200
041200
041200
041200
041200
041200
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041300
041400

2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
2
2
60
36
216
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
102
2
1
36
50
1

1
1
1
1

Nabavna
vrednost
2.353,74
695,40
501,62
71,00
71,00
71,00
71,00
186,59
117,70
920,28
918,11
847,96
887,46
887,46
334,89
1.175,00
1.498,14
540,46
712,31
344,32
610,00
13.815,44 €
118,38
177,48
89,99
375,79
155,51
24,23
110,51
42,30
80,07
15,25
321,99
40,49
44,18
10,69
231,69
89,98
43,98
505,08
202,32
220,46
65,00
80,00
65,00
65,00
40,00
55,00
60,00
110,00
31,74
342,82
35,96
33,83
23,90
87,00
52,20
62,00
57,58
4.167,40 €
17.982,84 €
3.830,00 €

Vir financiranja
lastna sredstva
Občina Brežice
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
Občina Brežice 400 €, lastna 518,11 €
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
Občina Brežice 1075 €, lastna 100 €
Občina Brežice 1000 €, lastna 498,14 €
Občina Brežice 500 €, lastna 40,46 €
lastna sredstva
lastna sredstva
Občina Krško 610 €
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
Mzk
Mzk
Mzk
Mzk
Mzk
Mzk
Mzk
Mzk
Mzk
Mzk
Mzk
Mzk
lastna sredstva
lastna sredstva
Občina Brežice 400 €, lastna 105,08 €
lastna sredstva
lastna sredstva
Občina Brežice
Občina Brežice
Občina Brežice
Občina Brežice
Občina Brežice
Občina Brežice
Občina Brežice
Občina Brežice
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva

MZK 1975 €, Občina Brežice 1625 €, lastna
230 €

175,41 €
636,73 €
22.624,98 €

Seznam izločenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja je v Inventurnem poročilu za leto 2015, ki
je priloga Letnega poročila Posavskega muzeja Brežice za leto 2015. Oprema je odpisana 84,14 %.
Zelo zastarana je oprema za centralno ogrevanje, pisarniško pohištvo, laboratorijska oprema v
konservatorsko – restavratorski delavnici in oprema za varovanje.
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Tabela 47: Stanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12.
2015
Konto:

Nabavna
vrednost
003000 MATERIALNE PRAVICE-RAČUNALNIŠKI PROGRAMI
9.762,76
020000 ZEMLJIŠČA
75.551,51
021000 GRAD BREŽICE
2.530.184,00
021100 DEPOJI NA PODSTREŠJU
207.848,91
021300 PISARNA MUZEJ
1.011,32
040000 PISARNIŠKO POHIŠTVO - KOVINSKO
17.847,46
040100 PISARNIŠKO POHIŠTVO - LESENO
44.889,44
040200 RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA
24.982,77
040210 PISALNI IN RAČUNSKI STROJI
3.378,80
040220 LABORATORIJSKA OPREMA
23.534,98
040230 OPREMA ZA OGREVANJE
12.962,80
040300 DRUGA PISARNIŠKA OPREMA
10.220,83
040310 OPREMA RAZSTAVNA
41.894,68
040400 NAKUP AUDIO VIZUALNE OPREME
14.349,89
040900 SLUŽBENA VOZILA
13.462,86
040910 OPREMA ZA VAROVANJE
82.463,43
040920 OPREMA ZA VZDRŽEVANJE, OGREVANJE
18.559,47
040930 DRUGA OPREMA IN NAPELJAVA
7.433,44
041000 DROBNI INVENTAR LESENA OPREMA
17.263,47
041100 DROBNI INVENTAR PISARNIŠKI
6.554,24
041200 DROBNI INVENTAR STROJI,APARATI,NAPRAVE
12.665,04
041300 DROBNI INVENTAR DRUGO
44.226,90
041400 DROBNI INVENTAR PISARNIŠKA OPREMA
16.031,58
045000 KNJIGE
44.206,20
045101 MUZEJSKI PREDMETI - INVENTARIZIRANI
2.884.856,38
SKUPAJ
6.166.143,16

Popravek
Sedanja
vrednosti
vrednost
6.138,39
3.624,37
0
75.551,51
0 2.530.184,00
101.845,99
106.002,92
42,98
968,34
15.107,82
2.739,64
34.190,57
10.698,87
19.005,77
5.977,00
1.179,40
2.199,40
23.534,98
0
12.962,80
0
10.220,83
0
24.280,76
17.613,92
12.551,39
1.798,50
13.462,86
0
80.747,63
1.715,80
14.628,06
3.931,41
4.719,37
2.714,07
17.263,47
0
6.554,24
0
12.665,04
0
44.226,90
0
16.031,58
0
44.206,20
0
0 2.884.856,38
515.567,03 5.650.576,13

Kratkoročne terjatve in aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2015 izkazujejo stanje v višini
95.148 €.
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ter gotovina so konec leta 2015 v višini 61.415
€. Denarna sredstva na podračunu v višini 61.301 € predstavljajo sredstva potrebna za poplačilo
tekočih obveznosti, ki zapadejo večinoma v plačilo meseca januarja 2016, obveznosti za
opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter sredstva potrebna za likvidnostno poslovanje.
Denarna sredstva v glavi blagajni in v pomožni blagajni muzejske trgovinice so v višini 115 €.
Tabela 48: Dobroimetje pri bankah ter gotovina
konto
naziv
1000 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI
1001 DENARNA SREDSTVA V POMOŽNI BLAGAJNI
1100 DENARNA SREDSTVA NA PODRAČUNU
Skupaj denarna sredstva

znesek
3,62
111,00
61.300,50
61.415,12
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Tabela 49: Terjatve

konto
1200
1290
140000
140001
140002
140003
140100
140200
141008
141100
1700

naziv konta
TERJATVE DO KUPCEV-DOMAČI
POPRAVEK VREDNOSTI KRATKOROČNIH TERJATEV DO KUPCEV
TERJATVE DO MK ZA PLAČE
TERJATVE DO MK ZA PRISPEVKE NA PLAČE
TERJATVE DO MK ZA NADOMESTILA
TERJATVE DO MK ZA KAD
KRATK.TERJATVE DO ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE-JAVNA DEL
KRATK.TERJATVE DO CSD
TERJATVE DO OBČINE ZA PLAČE
TERJATVE DO OBČINE ZA JAVNA DELA
KRATK. TERJATVE ZZZS
Skupaj terjatve

znesek
5.706,56
-2.354,61
20.644,91
3.323,83
1.216,99
128,16
1.907,09
134,65
1.450,95
438,12
1.136,30
33.732,95

Kratkoročne terjatve so v višini 33.733 € in se nanašajo na terjatve do kupcev, ki zapadejo v plačilo v
začetku leta 2016 ter terjatve do Ministrstva za kulturo, Občine Brežice, Zavoda za zaposlovanje OE
Sevnica ter Centra za socialno delo Brežice. V glavnem gre za izplačila plač in prispevkov za mesec
december 2015. Kratkoročne terjatve do ZZZS predstavlja postavka nega družinskih članov. V letu
2015 je postavka nega družinskih članov znašala 1.686,77 €, v letu 2014 pa samo 247,03 €, kar
predstavlja glede na preteklo leto 682 % povečanje.
Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo tekoče terjatve z zapadlostjo v januarju 2016 ter sporne
terjatve zaradi stečajnega postopka podjetja Vino Brežice d.d..
Za zapadle neporavnane terjatve se uporabljajo med letom sredstva izterjave (telefonsko, pisni
opomini, pošiljanje IOP obrazcev).
Obveznosti do virov sredstev
Tabela 50: Obveznosti
konto
210
212
213
2141
2142
2143
220
230
2302
2303
2304
2306
23090
2340

naziv
OBVEZNOSTI ZA ČISTE-NETO PLAČE
OBV.ZA PRISPEVKE IZ BRUTO PLAČ IN NADOMESTIL
DAVEK OD OSEBNIH PREJEMKOV - DOHODNINA
DRUGE KRATK. OBV. DO ZAPOSLENIH-PREHRANA,...
DRUGE KRATK. OBV. DO ZAPOSLENIH-službena potovanja
DRUGE KRATK. OBV. DO ZAPOSLENIH- jubilejne nagrade
KRATKOR. OBVEZ. DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI
PRISPEVKI NA PLAČE
DAVEK IZ PREJEMKOV AH - DOHODNINA
OBVEZNOSTI RTV PRISPEVKA
OBVEZNOSTI ZA DDPO
OBVEZNOSTI ZA POGODBE O DELU, AH
OBVZ. ZA DODATNO POK.ZAVAROVANJE KAD
OBVEZNOSTI ZA NETO IZPLAČILA AH
Skupaj obveznosti

znesek
18.099,87
6.044,86
3.207,59
1.698,71
70,34
288,76
22.299,03
4.255,52
97,57
12,75
12,69
178,94
149,86
350,00
56.766,49
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Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2015 izkazujejo stanje v višini
56.767 €.
Obveznosti so poravnane v skladu z dogovorjenimi roki plačil.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v višini 22.299 € in predstavljajo 39,28 % vseh obveznosti,
katere bodo v celoti poravnane v mesecu januarju 2016.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih ter druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na
obračunane stroške plač za mesec december 2015
Obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb predstavlja zadnja četrta akontacija, ki zapade v
plačilo v mesecu januarju 2016. Na podlagi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2015
ne izkazujemo za leto 2015 obveznosti iz naslova plačila davka, kar pomeni, da za leto 2015 imamo
preplačilo davka, kateri bo vrnjen v višini 50,76 €.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2015 v višini 5.735.616 €.
Posavski muzej Brežice nima finančnih naložb in posojil.
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so v višini 5.651.212 €. Presežek
prihodkov nad odhodki se izkazuje v višini 38.382 €. Presežek prihodkov nad odhodki je razporejen v
višini 21.975,75 € za nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (službeno vozilo,
IKT opremo in opremo za muzejsko trgovino in recepcije…), v višini 12.686,83 € za investicijsko
vzdrževanje ter 3.719,00 € za pokrivanje tekočih stroškov poslovanja in morebitnih izgub v
poslovanju.
Posavski muzej Brežice nima finančnih naložb in posojil.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2015
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V nadaljevanju pojasnjujemo hkrati tudi IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po
VRSTAH DEJAVNOSTI.
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.
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 2015 znašajo 583.302 € in so za 18,56 % višji od doseženih v letu
2014 in za 2,33 % višji v primerjavi s finančnim načrtom.
Za leto 2015 smo prejemali sredstva s strani Ministrstva za kulturo, kakor tudi s strani Občine Brežice
v skladu s pogodbo in izdanimi zahtevki za nakup muzejskih predmetov ter projekta arheoloških
najdišč. Občina Brežice je na podlagi zahtevkov – dejanske realizacije nakazala vsa sredstva vezana na
plačo zaposlenega konservatorja restavratorja ter 45% delež dejanske plače kustosa dokumentalista,
kakor tudi sredstva za plače javnih delavcev. Od ostalih občin soustanoviteljic smo na podlagi
dodatnih pogodb prejeli sredstva za medsebojno sodelovanje: v višini 10.917,99 € za projekte, v višini
64,37 € za materialne stroške ter 11.944,25 € za plače. V finančnem načrtu za leto 2015 še nismo
popolnoma vedeli na kakšen način bomo z ostalimi občinami sodelovali in smo načrtovane prihodke
izkazali pod druge prihodke za opravljanje javne službe v postavki prirejanje projektov iz muzejskega
gradiva za zunanje naročnike v višini 16.155 €.
Finančna sredstva za poslovanje so krita s strani državnega proračuna v višini 74,83 % (Ministrstvo za
kulturo je financiralo 69,63 %.), prihodki iz občinskega proračuna so v višini 18,89 % (Občina Brežic je

financirala 14,98 %; ostale občine soustanoviteljice 3,92 %) , lastni prihodki iz naslova javne službe v
višini 5,22 %, ter 0,67 % predstavljajo prihodki iz tržne dejavnosti.
Prihodki Ministrstva za kulturo so višji glede na leto 2014 za 7,15 %, v primerjavi s finančnim načrtom
so višji za 0,47 %.
Drugi prihodki iz javnih financ zajemajo vključevanje zavoda v program aktivne politike zaposlovanja
– izvajanja javnih del ter v sodelovanju s Centrom za socialno delo Brežice smo vključeni pri izvajanju
družbeno koristnih del. ICOM Slovenija je sofinanciral izobraževanje v projektu Young leaders
European Museum Leadership Programme 2015 v sodelovanju s KulturAgenda – Institute for
museums v višini 500 €.
Delež financiranja programa javnih del s strani Zavoda RS za zaposlovanje je 75 %, 25 % pa je bilo
financiranih s strani Občine Brežice oziroma iz lastnih sredstev. V letu 2015 smo bili vključeni v tri
programe, od katerih smo enega, ki se je izvajal 6 mesecev, financirali iz lastnih sredstev. V letu 2014
smo bili vključeni v 2 programa. Iz tega naslova so prihodki višji glede na preteklo leto.
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti so višji v primerjavi s preteklim letom za 73,05 %. Občina
Brežice je v letu 2015 financirala zaposlitev konservatorja restavratorja v sklopu projekta Celovita
obnova gradu Brežice druga faza, ter od 1. 7. 2015 iz istega naslova tudi muzejskega sodelavca.
Stroški plač za kustosa dokumentalista so bili zagotovljeni s strani Občine Brežice v višini 45%
stroškov plač. Od ostalih občin soustanoviteljic smo dobili dodatna sredstva v višini 16.536,41 € (kar
predstavlja v višini 45 % ocenjenih stroškov plač kustosa dokumentalista), od katerih je 11.944,25 €
bilo porabljenih za plače, preostali del pa je bil namenjen za pokrivanje programskih stroškov sklopa
I. in II. sklopa. Razliko stroškov za plačo v višini 8.298 € smo financirali iz lastnih sredstev.
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so višji glede na leto 2014 za 50,33 %, ter nižji za
34,60 % glede na planirano vrednost. Razlika med načrtom in realizacijo je nastala pri pridobljenih
sredstvih občin, saj v času usklajevanja še nismo poznali načina prejema le-teh. Sredstva smo v načrtu
prikazali na postavki drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe, v poročilu pa so razporejena
skladno s pogodbami.
Uspešni smo bili pri pridobivanju donacij, saj smo glede na leto 2014, ko smo pridobili za 120 €
donacij, v letu 2015 pridobili kar 2.200 € donacij. Donirana sredstva smo pridobili od Krke, d.d. Novo
mesto, AFP Dobova, TE Brestanica d. o. o., GEN energija, d. o. o. Krško ter HESS d. o. o. Brežice.
Sredstva so bila namensko porabljena za projekte.
Finančni prihodki so v letu 2015 v višini 107 € in predstavljajo obresti od denarnih sredstev na EZR.
Prejeli smo jih v obdobju od januar do oktober 2015.
Med druge prihodke izkazujemo parne izravnave, ki so v letu 2015 v višini 1 €.
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Tabela 51: Pregled celotnih prihodkov po fakturirani realizaciji v letu 2015
realizacija
realizacija
2014
plan 2015
2015

1 PRIHODKI OD POSLOVANJA 1=2+3+4
2 Prihodki iz državnega proračuna:
Ministrstvo za kulturo
sredstva za plače
sredstva za splošne stroške delovnaja
sredstva za programsko mat. str. sklop I
sredstva za programsko mat. str.sklop II
Drugi prihodki iz javnih financ
Sredstva za javna dela ZRSZ
Sredstva CSD za DKD, ICOM
3 Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti:
sredstva za plače Občina Brežice
sredstva za plače JD Občina Brežice
sredstva za splošne stroške delovanja Občina Brežice
sredstva za programsko mat. str. sklop I Občina Brežice
sredstva za programsko mat. str.sklop II Občina Brežice
Skupaj sredstva Občine Brežice
sredstva za programsko mat. str.sklop I druge Občine
sredstva za programsko mat. str.sklop II druge Občine
sredstva za plače druge Občine
Skupaj sredstva ostalih občin ustanoviteljic
4 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Prihodki od prodaje storitev
vstopnice
sponzorstva
najemnine
izobraževanja, strokovna srečanja
uporaba muzejskega in arhivskega gradiva
konservatorsko restavratorska dela
prirejanje razstav iz muz. gradiva za zun. naročnike
pedagoška dejavnost
organizacija prireditev - posebni program
Prihodki od prodaje proizvodov
knjige, publikacije
prodaja muzejskih spominkov
5 Prihodki od donacij
6 Prihodke od porabe rezervacij
7 Finančni prihodki
Prihodki od obresti
ostali finančni prihodki (iz pret. let)
8 Drugi prihodki
9 Prihodki za izvajanje javne službe 9=1+5+6+7+8
10 Prihodki iz tržne dejavnosti
vstopnice - tuje
najemnine
prodaja spominkov, publikacij - tuji
11 CELOTNI PRIHODKI 11=1+5+6+7+8+10

486.902 565.586 579.100
402.677 435.314 437.963
380.357 405.651 407.570
308.173 308.979 300.675
33.074
35.889
41.643
32.400
29.283
33.752
6.710
31.500
31.500
22.320
29.663
30.393
20.257
28.463
28.851
2.063
1.200
1.542
63.900
83.550 110.583
23.033
40.859
48.059
7.789
5.191
6.198
16.000
16.000
16.000
400
400
17.000
14.100
17.000
63.822
76.550
87.657
78
64
7.000
11.528
11.334
78
7.000
22.926
20.325
46.722
30.554
18.909
40.567
24.155
11.734
12.750
10.313
3.500
1.000
814
1.150
1.519
171
33
200
5.280
4.000
1.743
16.155
1.048
3.012
1.668
7.541
1.416
6.155
6.399
923
515
2.977
493
5.640
3.422
120
4.000
2.200
0
3.051
433
107
383
433
107
2.668
1.976
1
492.049 570.019 581.408
1.624
1.934
3.894
88
1.579
1.934
3.635
45
171
493.673 571.953 585.302

indeks
2015/
2014

118,94
108,76
107,15
97,57
125,91
104,17
136,17
142,42
74,75
173,06
208,65
79,57
100,00
100,00
137,35
82,05

indeks struktura
real/plan
%

102,39
100,61
100,47
97,31
116,03
115,26
100,00
102,46
101,36
128,50
132,36
117,62
119,40
100,00
100,00
120,57
114,51

98,94
74,83
69,63

5,19
4,93
0,26
18,89

14,98

164,69

186,61

327,51
65,40
59,54
80,89
28,57
132,09

33,01

43,58

150,33
127,74
87,89

3,92
5,22
4,13
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55,38
451,91
322,54
694,12
1833,33

103,96
578,06
60,67
55,00

3,51
27,94

24,71
24,71

118,16
239,78

102,00

230,21
380,00
118,56

187,95
102,33

1,09

0,38
0,00
0,02

0,00
99,33
0,67

100,00

Celotni odhodki v letu 2015 so znašali 575.213 €. V primerjavi z doseženimi celotnimi odhodki v
preteklem letu so bili višji za 21,04 %, glede na finančni načrt pa so celotni odhodki višji za 2,01 %.
Celotni odhodki za izvajanje javne službe predstavljajo 99,72 % celotnih odhodkov, medtem ko razlika
0,28 % predstavljajo odhodki iz tržne dejavnosti. Odhodki za izvajanje javne službe strukturno
predstavljajo 30,51 % stroški blaga, materiala in storitev in 69,49 % stroški dela.
Stroški blaga, materiala in storitev za izvajanje javne službe so v višini 175.013 €, kar je za 38,13 % več
glede na preteklo leto. V primerjavi s finančnim načrtom so bili višji za 10,31 %. Za izvajanje tržne
dejavnosti so bili stroški blaga, materiala in storitev v višini 1.473 €.

Zmanjšanje stroškov glede na načrtovane stroške izkazujemo pri splošnih stroških delovanja v višini
8,43 %, pri programsko materialnih stroških pa izkazujemo povečanje stroškov za 21,11 % glede na
načrtovane stroške.
Splošni stroški delovanja so nižji na postavkah električne energije in porabe kurilnega olja, zaradi
znižanja cen energentov, ter pri zavarovalnih premijah, za katere je Občina Brežice izvedla javni razpis
za zavarovanja za vse javne zavode v občini Brežice.
Višje stroške glede na načrtovane izkazujemo na postavkah stroškov komunalnih storitev za 9,27%,
glede na leto 2014 pa so višji za 6,48 %. V letu 2015 smo izvedli obsežna investicijska vzdrževanje v
prostorih gradu Brežice in sicer: obnova upravnih prostorov, priročne kuhinje, vodniške službe
(obnova talnih površin, sten in beljenje, popravilo vrat), elektro napeljava v vodniški službi, recepciji,
zbirkah in kletnih prostorih ter v depojih v dijaškem domu, vodovodna inštalacija v kuhinji, vodniški
službi, konservatorsko restavratorski delavnici in hišnikovi delavnici, popravilo strehe, popravilo
gorilnika za centralno kurjavo, popravilo alarmnega sistema, priprava in montaža ventilatorja v WC-ju
za obiskovalce, popravilo termoakumulacijske peči, napeljava optičnega kabla za viteško dvorano in
predprostor viteške dvorane, popravilo oglasne vitrine zunaj gradu Brežice ter v zbirki Posavska
muzejska vitrina. V letu 2015 smo vzeli v najem brez stroškov najema profesionalne higienične
mehanske podajalnike za wc papir, brisače in milo. V sklopu projekta Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja izobraževanja in raziskovanja
– IR optika je bila postavljena komunikacijska omara in dovod optike do komunikacijske omare.
Nadalje je potrebna napeljava znotraj prostorov gradu Brežice. Nabavili smo prenosno kamero za
zbirko Veliki čuvaj. Poleg teh investicijskih pa smo opravili tudi tekoča vzdrževanja v prostorih gradu
Brežice in v zbirkah.
Povečali so se stroški digitalizacije zaradi nabave dveh dodatnih licenc za program Galis.
Izkazujemo povečane programsko materialne stroške glede na planirane za 21,09 %, ter glede na
preteklo leto za 68,49 %.
Na programskem sklopu I. (stroški materiala in storitev za opravljanje osnovne dejavnosti) so stroški
višji za 8,37 % glede na preteklo leto in višji za 22,85 % glede načrtovanih stroškov. V letu 2015
izkazujemo pod sklop I. promocijo , medtem, ko smo celotno promocijo v preteklih letih izkazovali
pod sklop II - pri projektih. Višji so tudi zaradi povečanega oglaševanja in nabave drobnega inventarja.
Posledično so višji stroški pisarniškega materiala, poštnih storitev, fotografskih storitev in posebnega
material Nad načrtovanim smo nabavili drobni inventar, ki se je izkazal za nujno potrebnega, saj je
povezan s povečanjem dela z obiskovalci (dodatni posebni programi, prireditve ...). Nabavljeni so
kozarci, skodelice, krožniki in doze za piškote, laserski kazalnik za potrebe predstavitev, bralne led
lučke za prireditve, oglasne table za promocijo, kuhinjski omarici v lastni izvedbi, pomivalni stroj. Vse
to je omogočeno s povečanjem drugih prihodkov za opravljanje javne službe, in sicer na področju
izvedbe posebnih programov. Na podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju z Občino Krško,
Občino Sevnica in Občino Kostanjevica na Krki v okviru izvajanja javne službe na področju Posavja, so
nastali dodatni stroški. Zaradi večjega števila terenskega dela in strokovnega izobraževanja so se
povečali tudi prevozni stroški, stroški za službene poti in stroški izobraževanja. Pri sodelovanju s
Centrom za socialno delo glede opravljanja družbeno koristnih del imamo v letu 2015 povečano
sodelovanje od načrtovanega, s čimer so stroški zdravniških pregledov in povračila materialnih
stroškov za izvajalce družbenih koristnih del višji. V letu 2015 so nam pomagali tudi študentje. Ker je
bilo dela več – predvsem z urejanjem dodatnih prostorov v nekdanjem dijaškem domu in selitvijo
predmetov, so stroški dela preko študentskega servisa višji, in sicer za 47,62 % glede na planirane
stroške.
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Tabela 52: Pregled celotnih odhodkov po fakturirani realizaciji v letu 2015

1

2

3
4
5
6
7
8
9

indeks
realizacija
realizacija 2015/201 indeks struktura
2014
plan 2015
2015
4
real/plan
%
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
126.699 158.657
175.013
138,13
110,31
30,51
Stroški materiala
50.565
48.969
74.388
147,11
151,91
12,93
splošni stroški delovanja
31.638
27.883
27.467
86,82
98,51
4,78
programski stroški
18.927
21.086
46.921
247,91
222,52
8,16
Stroški storitev
76.134 109.688
100.625
132,17
91,74
17,49
splošni stroški delovanja
22.720
30.138
25.662
112,95
85,15
4,46
programski stroški
53.414
79.550
74.963
140,34
94,23
13,03
STROŠKI DELA
345.632 404.751
398.598
115,32
98,48
69,49
Zaposleni, ki jih financira MZK
293.402 308.979
295.858
100,84
95,75
51,43
Plače zaposlenih
233.604 250.762
239.346
102,46
95,45
41,61
povračila zaposlenim
11.450
13.809
13.554
118,38
98,15
2,36
regres za letni dopust
3.959
4.629
4.679
118,19
101,08
0,81
drugi prihodki zaposlenim (obresti, jubilejne...)
1.044
289
27,68
0,05
prispevki in druge dajatve od plač
36.505
39.287
37.150
101,77
94,56
6,46
stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD, PPD)
6.840
492
840
12,28
170,73
0,15
Zaposleni, ki so financirani iz drugih virov
52.230
95.772
102.740
196,71
107,28
17,86
Plače zaposlenih
37.607
73.587
79.603
211,67
108,18
13,84
povračila zaposlenim
6.320
6.323
6.697
105,97
105,91
1,16
regres za letni dopust
1.924
2.672
2.911
151,30
108,94
0,51
drugi prihodki zaposlenim
578
578
0,10
prispevki in druge dajatve od plač
6.294
12.528
12.830
203,84
102,41
2,23
stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD, PPD)
85
84
121
144,05
0,02
AMORTIZACIJA
0,00
REZERVACIJE
0,00
DRUGI STROŠKI
0,00
FINANČNI ODHODKI
0,00
DRUGI ODHODKI
7
18
257,14
0,00
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
1.325
0,00
CELOTNI ODHODKI za izvajanje javne službe 9
je seštevek 1 DO 8
473.663 563.408
573.629
121,10
101,81
99,72
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV tržna dejavnost
710
453
1.473
207,46
325,17
0,26
Stroški materiala
545
164
495
90,83
301,83
0,09
Stroški storitev
165
289
978
592,73
338,41
0,17
STROŠKI DELA tržna dejavnost
476
0
111
23,32
0,02
Plače zaposlenih
410
0
96
23,41
0,02
povračila zaposlenim
0
0
0,00
prispevki in druge dajatve od plač
66
0
15
22,73
0,00
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
360
0
0
0,00
0,00

CELOTNI ODHODKI za izvajanje tržne
10 dejavnosti
11 CELOTNI ODHODKI (11=9+10

1.546

453

1.584

102,46

349,67

0,28

475.209

563.861

575.213

121,04

102,01

100,00

Na programskem sklopu II. (stroški materiala in storitev vezani na projekte) so stroški višji za 131,28
%, ter višji za 20,24 % glede na načrtovane stroške. V letu 2015 imamo glede na preteklo leto še
dodatno obogaten program, zaradi česar primerjava s preteklim letom ni relevantna. Glede na
finančni načrt so stroški višji tudi posledično zaradi dodatnih aktivnosti pri posameznih projektih in
posledično v povezavi s preseženimi načrtovanimi prihodki pri pedagoških delavnicah. Povečane
stroške izkazujemo na postavkah razstavnega materiala, prevoznih stroškov in zavarovanja gradiva na
poti, študentskega dela, oglaševanja, avtorskih honorarjev in stroških pogostitev.
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Stroški dela so bili v letu 2015 v višini 398.709 € in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 69,32 %. V
primerjavi s preteklim letom so višji za 15,20 %. Stroški dela za opravljanje javne službe so v višini
398.598 €, za opravljanje tržne dejavnosti so v višini 111 €. Stroški dela za opravljanje javne službe so
v primerjavi z načrtovanim nižji za 1,52 %, glede na preteklo leto pa višji za 15,32 %. V letu 2015 je bil
dodatno za 6 mesecev zaposlen delavec preko programa javnih del, ter v sklopu projekta Obnove
gradu 2. gradbena faza od 1. 7. 2015 tudi muzejski sodelavec. Stroški dela, ki jih financira Ministrstvo
za kulturo so v primerjavi z letom 2014 višji za 0,84 %, ter od načrtovanega nižji za 4,25 €.
Na podlagi Aneksa š. 2 so bila sredstva razporejena iz sredstev za stroške dela na sredstva za
programsko materialne stroške v višini 9.134 €.
Posavski muzej Brežice ne izkazuje delovno uspešnost 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.
Drugi odhodki so v višini 18 € in predstavljajo parne izravnave.
Pri porabi sredstev smo bili racionalni ter se prilagodili realni situaciji. Sledili smo zakonskim
določilom.
Poslovni izid
Posavski muzej Brežice je leto 2015 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 10.089 €, kar
je 24,68 % nad planiranim presežkom. Presežek prihodkov je na področju dejavnosti javne službe v
višini 7.779 € in na področju tržne dejavnosti v višini 2.310 €.
Za leto 2015 nimamo obveznosti iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb.
Presežek prihodkov nad odhodki bomo v celotni višini 10.089 € namenili za investicije - nabavo
osnovnih sredstev.
Tabela 53: Poslovni izid za leto 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poslovni izid
Prihodki za izvajanje javne službe
Prihodki iz tržne dejavnosti
CELOTNI PRIHODKI 1+2
CELOTNI ODHODKI za izvajanje javne službe
9 je seštevek 1 DO 8
CELOTNI ODHODKI za izvajanje tržne
dejavnosti
CELOTNI ODHODKI (11=9+10
POSLOVNI IZID za izvajanje javne službe (1-4)
POSLOVNI IZID iz tržne dejavnosti (2-5)
POSLOVNI IZID POSLOVANJA (3-6)

realizacija
realizacija
2014
plan 2015
2015
492.049 570.019
581.408
1.624
1.934
3.894
493.673 571.953
585.302
473.663

563.408

573.629

1.546
475.209
18.386
78
18.464

453
563.861
6.611
1.481
8.092

1.584
575.213
7.779
2.310
10.089

Pojasnila Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka
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Tabela 54: Pregled prihodkov po načelu denarnega toka za preteklo in tekoče leto ter po
finančnem načrtu
PRIHODKI
Prihodki Mzk
a . s reds tva za pl a če
b. s reds tva za i zda tke
za bl a go i n s tori tev
c. s reds tva za
muzea l i je
Prihodki iz dr. državnih
proračunov
ZRSZ - ja vna del a
CSD - DKD, ICOM
Prihodki iz občinskih
proračunov
s reds tva za pl a če
s reds tva za i zda tke za
bl a go i n s tori tev
s reds tva za na kup
opreme i n i nv. vzd.
s reds tva za projekte
s reds tva za ja vna del a
Drugi prihodki za
izvajanje javne službe
Prihodki od prodaje na
trgu
Skupaj prihodki

struktura %
2014
384.298
77,07
308.175

FN 2015
407.626
308.979

Indeks
struktura
%
real/fn
2015
408.890
69,89 100,31
300.020

73.123

96.672

106.895

3.000

1.975

1.975

Indeks
2015/2014
106,40

22.793
20.163
2.630

4,57

29.663
28.463
1.200

31.027
28.983
2.044

5,30

104,60

136,13

66.754
21.032

13,39

91.050
40.859

111.944
55.712

19,14

122,95

167,70

16.078

16.000

16.064

5.000
17.000
7.644

5.000
24.000
5.191

5.695
28.528
5.945

24.076

4,83

51.155

29.875

5,11

58,40

124,09

743
498.664

0,15
100,00

1.934
581.428

3.284
585.020

0,56
100,00

101,70
101,01

441,99
117,32

Za leto 2015 smo prejemali sredstva s strani Ministrstva za kulturo, kakor tudi s strani Občine Brežice
v skladu s pogodbo in izdanimi zahtevki za nakup muzejskih predmetov ter projekta arheoloških
najdišč. Občina Brežice je na podlagi zahtevkov – dejanske realizacije nakazala vsa sredstva vezana na
plačo zaposlenega konservatorja restavratorja ter 45 % delež dejanske plače kustosa dokumentalista,
kakor tudi sredstva za plače javnih delavcev. Prihodki Ministrstva za kulturo so bili v obsegu
načrtovanih in višji za 6,40 % glede na preteklo leto. Prihodki iz drugih državnih proračunov so bili
glede na leto 2014 višji za 36,13 %, ter glede na načrtovano višji za 4,60 %.
Prihodki iz občinskih proračunov so bili glede na načrtovane prihodke višji za 22,95 %. Od ostalih
občin soustanoviteljic smo na podlagi dodatnih pogodb prejeli sredstva za medsebojno sodelovanje
in jih raporedili v višini 10.917,99 € za projekte, v višini 64,37 € za materialne stroške ter 11.944,25 €
za plače. V finančnem načrtu za leto 2015 smo te načrtovane prihodke izkazali pod druge prihodke
za opravljanje javne službe v postavki prirejanje projektov iz muzejskega gradiva za zunanje naročnike
v višini 16.155 €, saj še ni bilo sklenjenih pogodb. Skladno s tem pod drugimi prihodki za izvajanje
javne službe izkazujemo nižje prihodke za 14,64 %. Drugi prihodki za opravljanje javne službe so glede
na poslovno leto 2014 višji za 23,99 %.
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Odhodki po načelu denarnega toka
Tabela 55: Pregled odhodkov po načelu denarnega toka za preteklo in tekoče leto ter po
finančnem načrtu
ODHODKI
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
Odhodki za pl a če MzK
Odhodki za pl a če
ja vna del a , Obči na
Breži ce,…
Odhodki za pl a če tržna
deja vnos t
Izdatki za blago in
storitev
s pl oš ni s troš ki
del ova nja
s kl op I
s kl op II
tržna deja vnos t
plačila obresti
transferi neprfitnim org.
in ustanovam
investicijski odhodki
Skupaj odhodki

2.014
348.859
298.353

struktura
%

real 2015

404.751
308.979

397.461
298.956

50.030

95.772

98.394

476

0

111

159.110

177.172

58.021
32.583
68.053
453

57.831
40.104
77.301
1.936

119.839

70,71

FN 2015

24,29

45.337
36.240
37.552
710

struktura
%
66,97

Indeks
real/fn

Indeks
2015/2014

98,20
96,76

113,93
100,20

102,74

196,67
23,32

29,85

111,35

147,84

99,67
123,08
113,59
427,37

127,56
110,66
205,85
272,68

96,62
101,73

76,37
120,29

0,00

24.647
493.345

5,00
100,00

19.480
583.341

18.822
593.455

0,00
3,17
100,00
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PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV
NAD PRIHODKI

6.218
1.913

8.524

Odhodki za plače so glede načrtovanih nižji za 1,80 % in višji na preteklo leto za 13,93 %.
Izdatki za blago in storitev so višji glede na preteklo leto za 47,84 % in višji za 11,35 % glede na
finančni načrt. Odhodki za splošne stroške delovanja so v obsegu načrtovanih odhodkov.
Programsko materialni odhodki sklopa I. so višji glede načrtovanih za 23,08 %, glede na leto 2014 pa
višji za 10,66 %.
Programsko materialni odhodki sklopa II. so višji glede načrtovanih za 13,59 %, glede na leto 2014 pa
višji za 105,85 %.
Investicijski odhodki so nižji glede na finančni načrt za 3,38 %, saj obveznosti zapadejo v letu 2016.
Poslovni izid po denarnem toku
Posavski muzej Brežice po izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje v letu
2015 presežek odhodkov nad prihodki v višini 8.524 €. Poslovni izid po denarnem toku je finančne
narave in izkazuje pretok denarja v tekočem letu. V letu 2015 se Posavski muzej Brežice ni zadolževal
in izkazuje zmanjšanje sredstev na računu za 8.524 €.

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. Za
razmejevanje stroškov med dejavnostjo javne službe in iz tržne dejavnosti uporabljamo delitev
neposrednih stroškov po ključu – število obiskovalcev dogodka glede na povprečno število
obiskovalcev na mesec. Direktni stroški se knjižijo neposredno na stroškovno mesto tržne dejavnosti.
Dolgoročne rezervacije
Zavod nima dolgoročnih rezervacij.
Metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje
Zavod nima 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 Ministrstva za kulturo, Občine Brežice, Občine Krško in sredstev iz preteklih let.
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 ne izkazuje kontov izven bilančne evidence.
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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 2015
4. Delovna uspešnost javnih uslužbencev za leto 2015
5. Poročilo o popisu sredstev na dan 31. 12. 2015
6. Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2015
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