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

1.2 Ustanovitveni akt
-

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 93/20 z dne 3. 7.
2020).
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).

1.3 Organi javnega zavoda
Vodenje zavoda: Alenka Černelič Krošelj
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direktorica od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023
Svet javnega zavoda:
mandat: od 31. 1. 2018 do 30. 1. 2023
predsednica: Sonja Levičar, predstavnica zainteresirane javnosti
člani: mag. Mojca Strašek Dodig, predstavnica Občine Brežice, namestnica predsednice; Goran
Miljanović, predstavnik Občine Brežice; Darja Planinc, predstavnica Občine Krško; Goran Milovanović,
predstavnik Občine Kostanjevica na Krki; Doris Možic Žičkar, predstavnica Občine Sevnica in Aleš
Vene, predstavnik zaposlenih.
Strokovni svet: Posavski muzej Brežice nima imenovanega strokovnega sveta. Skladno z določili 43.
člena ZUJIK-a (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13 in 68/16) ima zavod z manj kot dvajsetimi zaposlenimi direktorja in svet, ne pa tudi
strokovnega sveta.
Svet javnega zavoda se je v letu 2020 sestal na štirih sejah: eni »v živo«, dveh s pomočjo sistema
zoom in eni korespondenčni.
Na svoji 14. seji, 21. 5. 2020 je svet potrdil Strateški načrt Posavskega muzeja Brežice 2020—2024.
Pridobili smo tudi potrebni soglasji, in sicer sedežne občine Občine Brežice in Ministrstva za kulturo
RS.

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
Trg Jožeta Toporišiča 2, 8250
STARI DIJAŠKI DOM
Občina Brežice
N
Brežice
PARKIRNO MESTO v
Cesta prvih borcev 24a, 8250
Poslovnem centru
Skala d.o.o., Brežice
N
Brežice
GASA
* Razmerje do lastnika: N – muzej je najemnik in plačuje najemnino, U – muzej je uporabnik
prostorov (in zanje ne plačuje najemnine), P – pogodbeno upravljanje (muzej ima z lastnikom
sklenjeno pogodbo o upravljanju).

1.5 Kratek opis razvoja muzeja
Brežiški grad je bil zgrajen po požigu prejšnje zgradbe v vseslovenskem kmečkem uporu leta 1515 in
je bil grajen skozi celotno 16. stoletja. Grad je lep primer utrjene renesančne grajske arhitekture na
ravnini. Razglašen je za kulturni spomenik državnega pomena. Dvoramno stopnišče, kapela in Viteška
dvorana so poslikani, slednja je največji in v celoti poslikan necerkveni prostor v Sloveniji in je
edinstveni primer baročnega posvetnega stenskega slikarstva na Slovenskem. V tem

5

reprezentančnem rezidenčnem gradu od leta 1949 s svojimi bogatimi zbirkami domuje Posavski
muzej Brežice, ki je kompleksno urejen in predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes.
Muzej je bil ustanovljen 26. junija 1949, ko je ustanoviteljske pravice in obveznosti financiranja
prevzel Okrajni ljudski odbor Krško. Leta 1958 je prešel muzej iz pristojnosti Okrajnega ljudskega
odbora Novo mesto v pristojnost Skupščine občine Brežice, ki je prevzela tako ustanoviteljske pravice
kot obveznosti financiranja. Prvi statut muzeja je bil sprejet 26. junija 1958. V register muzejskih zbirk
pri Svetu za kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije je bil vpisan 30. avgusta 1961. Po
sprejetju Zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine so v letu 1982 skupščine občin Brežice,
Krško in Sevnica sprejele odločbe o ustanovitvi muzeja (Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v
Brežicah št. 022-9/82 z dne 21. 10. 1982 in Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah št.
022-15/82-1 z dne 3. 11. 1982). Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list RS, št. 75/94) so občinski sveti občin Brežic, Krško in Sevnica sprejeli Odlok o
ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice (Uradni list RS, št. 7/98 z dne 30. 1. 1998). Z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list
RS, št. 68 z dne 7. 9. 2012) je ustanoviteljica muzeja postala še občina Kostanjevica na Krki.

1.6 Predstavitev dejavnosti in poudarki leta 2020
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. Deluje na področjih umetnostne
zgodovine, umetnostne obrti in likovne umetnosti, zgodovine, arheologije, etnologije, konserviranja
in restavriranja.
Poslanstvo muzeja je celovita muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, raziskovanje,
dokumentiranje, varovanje, izobraževanje in različne oblike predstavljanja vseh vrst materialne in
duhovne kulturne dediščine, ki so jo od prve naselitve do danes ustvarili prebivalci na območju
današnjega Posavja. V njej so prepleteni kulturni vplivi sosednjih pokrajin in držav ter enkratna
ustvarjalnost, ki izvira iz etnične, nacionalne in verske raznolikosti, kakor se je oblikovala skozi stoletja
v današnji čas.
Posavski muzej Brežice ima naslednje stalne razstave v matični hiši – v gradu Brežice:
 arheološka razstava;
 etnološka razstava;
 zgodovinske razstave:
o Kmečki upori in reformacija;
o Bürger–mestjan–meščan;
o Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990;
 umetnostnozgodovinske razstave:
o Posvetna baročna dediščina Posavja – prenova 2019 in 2020, nov naslov Sledi
posvetne dediščine Posavja od 17. do 19. stoletja ;
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.
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Stalne razstave izven muzeja:
 Leta 2011 je muzej v sodelovanju z JZ KŠTM Sevnica in avtorjem Rudijem Stoparjem odprl
stalno zbirko na gradu Sevnica »Ogled«, kjer je vključenih 27 del Rudija Stoparja.
 Od 27. aprila 2014 ima muzej stalno razstavo tudi v prostorih Doma krajanov Sromlje. Zbirka
Kozjanski partizanski odred je bila dopolnjena v letih 2015 in 2016.
 Od 24. novembra 2016 je na ogled ulična razstava Spomin na izgnanstvo 1941–1945, in sicer
v izložbi nekdanje trgovine Moda na Trgu izgnancev, pri spomeniku izgnancem.
 Od 27. septembra 2017 sta na ogled še dve razstavi na drugih lokacijah: v Osnovni šoli
Podbočje razstava Pod Bočjem smo doma in pri Hidroelektrarni Brežice ulična razstava Rečni
promet po Savi pri Brežicah; Kólnarji – lovilci in nabiralci premoga iz reke Save, Most na
sotočju Save in Krke, Kranjsko-štajerska deželna meja.
 Od 23. oktobra 2018 pa je na ogled ulična razstava Po Brežicah Brežice, postavljena ob
obnovljeni Prešernovi ulici v Brežicah.
 Od JUNIJA 2018 sta na terenu na ogled dve razstavi, ki jih je muzej pripravil v sodelovanju:
Spominska hiša bl. Lojzeta Grozdeta v Gornjih Impoljah.
 Stražni stolp Črneča vas v Kostanjevici na Krki, od junija 2018.
 Arheološka razstava v OŠ dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi Preteklost, ki jo skriva zemlja.
Arheološke raziskave na območju osnovne šole v Dobovi, od 4. 6. 2019.
Leta 2020 smo po naročilu Občine Sevnica pripravili razstavi, ki sta bili postavljeni septembra:
 Ribištvo na Sevniškem v preteklosti, lokaciji: ploščad pri spomeniku NOB in Spodnji grad,
Glavni trg, Sevnica, od septembra 2020.
 Po sledeh obrtništva v Sevnici od sredine 19. do sredine 20. stoletja: Spodnji grad, Glavni trg,
Sevnica, od septembra 2020.
 Kot del projekta Riba in narava je postavljena razstava v Tončkovem domu: Ribiške zgodbe
Sevnica, in sicer od oktobra 2020.
 Pomemben projekt leta 2020 je bilo sodelovanje pri postavitvi kopije kipe sv. Janeza
Nepomuka ob gradu oziroma ob Prešernovi cesti v obnovljenem parku. H kipu je bil dodan
pano SVETI JANEZ NEPOMUK, 18. stoletje (?). Projekt je vodila Občina Brežice in je bil del
prenove Prešernove ceste. Izvirnik kipa hrani Posavski muzej Brežice.
V letu 2020 je program sledil načrtu, predvsem pa smo se prilagodili izrednim okoliščinam,
povezanimi z epidemijo koronavirusne bolezni ter ukrepov za preprečevanje širjenja. Kljub nastali
situaciji smo v največji možni meri nadaljevali z začrtanim programom, kar je razvidno tudi iz
vsebinskega poročila.
Ključni poudarki, ki opredeljujejo leto 2020:
1. Epidemija Covid-19 in vse povezano njo, kar pomeni tudi dve popolni zaprtji muzeja: od 13.
3. do 3. 5. 2020 in od 24. 10. do 31. 12. 2020. Muzej je bil zaprt 122 dni. Kljub temu, da je bil
muzej odprt preostalih 244 dni, pa je bil brez omejitev odprt samo prvih 72 dni, torej
januarja in februarja ter del marca, ko je »zatišje« tudi v muzeju.
2. Leto sta zaznamovala tudi dva potresa v bližini Brežic, in sicer 22. 3. in 29. 12. 2020 s
številnimi popotresnimi sunki in posledicami.
3. Občasne razstave in zaključek cikla Štirje elementi: 4 – ZRAK.
4. Pester in prilagojen obrazstavni programi in promocija v času, ko je bilo mogoče – uspešno
izvajanje skladno z vsemi ukrepi in navodili.
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uspešna preusmeritev v »digitalni svet« s številnimi novimi izzivi.
Uspešen promocijski projekt Viteška dvorana, ki ga je omogočila Občina Brežice.
Uspešna in odmevna prodaja stolov, ki so bili del dvorane do leta 2018.
Nadaljnje usposabljanje novih sodelavcev, predvsem 2 kustosinj in KR sodelavke za uspešno
opravljanje strokovnih izpitov ter uvajanje projektnih sodelavcev (projekt JSKD in CLLD
projekti – LAS Posavje).
Pričetek inventure muzejskih predmetov na področju arheologije, ki se je kmalu po začetku
ustavila.
Porast donacij potencialnih muzejskih , predvsem na področju etnologije in zgodovine.
Dostopnost za ranljive skupine tako programska kot fizična.
Vključevanje v prostor – kulturno krajino tudi fizično – z uličnimi razstavami ter programi »na
terenu«.
Lastni obsežni (Znanje in veščine iz depoja) in medinstitucionalni projekti (Gradovi Posavja
idr.) za boljšo prepoznavnost našega dela in poslanstva.
Nadaljevanje in pričetek izvajanja projektov CLLD: Savske zgodbe, Riba in narava, Črno-belo
bogastvo Krškega polja ter priprava novih.

Leto 2020 pomeni tudi leto povečanja upravnega dela, spremljanje odlokov, možnosti in navodil za
izvajanje dela, proučevanja zakonodaje, pisanja odločb, navodil, dovoljenj, pisanja poročil in raznih
drugih odzivnih dokumentov, sprememb načinov in metod dela ter komunikacije. To povečanje je
večinoma pomenilo obremenitev za odgovorno osebo, ki ni pravnica. Potrebovali bi več nedvoumnih
navodil, kar sicer skuša zagotavljati Skupnost muzejev Slovenije in Služba za premično dediščino pri
Narodnem muzeju, a je vseeno veliko specifičnih zadev, ki zahtevajo čas, razmislek in hkrati hitre
»prave« odločitve v dobro zaposlenih, zavoda in uporabnikov ter ustanoviteljev in financerjev.
V poročilo so pri pomembnih in ključnih podatkih o delu PMB vključene primerjave realizacije
večinoma za zadnja tri leta, torej od 2018 do 2020.
Podrobnejše priloge s seznami objavljenih predmetov na spletni strani in družbenih omrežjih
Posavskega muzeja Brežice, s seznami izobraževanj, ki so bila pretežno spletna, s seznami predmetov,
objavljenih v publikacijah, s seznami izdanih obvestil, s podrobnejšimi analizami obiskovalcev, s
seznami prireditev, s podatki o vstopninah in prodaji v muzejski trgovini, s podatki o dostopnosti
muzejskega gradiva, s seznami objav strokovnih sodelavcev, s seznami objav na spletni strani in
družbenih omrežjih muzeja, s seznami objav v medijih ter drugimi statističnimi podatki, so dostopne v
dokumentu Priloge k Poročilu za leto 2020, ki je na voljo v arhivu Posavskega muzeja Brežice.
1.6.1 Delo v času pandemije: 13. 3.–5. 5. 2020 in 24. 10.—31. 12. 2020, zaradi nevarnosti širjenja
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) ter delo v času ukrepov
Muzej je bil za javnost zaprli v petek, 13. 3. 2020, že prej pa so bile odpovedane prireditve v tem
tednu. Večina sodelavcev je bilo razporejenih skladno z navodili in možnostmi na delo na domu,
nekaj jih je koristilo dopust, na čakanje na delo od doma, kar se je spreminjalo glede na okoliščine.
V tem času je bilo več administrativnega dela – spremljanja dogajanja, poročanja in pripravljanja
ukrepov za vsaj minimalno uspešno leto. Kljub temu, da je bil muzej za javnost ponovno odpr5 5.
maja 2020, je bilo še veliko neznank, čeprav pa je že bilo mogoče napovedati večino programskih
prilagoditev.
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Pri pripravi in izvedbi dejavnosti je muzej sledil skupnim dogovorom in aktivnostim Skupnosti
muzejev Slovenije ter priporočilom Ministrstva za kulturo, ob upoštevanju lastnih specifik in
možnosti.
Epidemija je bila z 31. majem preklicana, nekateri šolarji so se vrnili v šole in junija je bil primeren čas
za izvajanjem prireditev z upoštevanjem navodil NIJZ. Od 10. junija do 21. oktobra 2020 je bilo
grajsko dvorišče »pokrito« s šotorom, ki ga je posodilo Vinogradniško in kulturno društvo Gadova
peč. »Streha« z odprtimi stenami in dvorišče s svojo velikostjo ter infrastrukturo, so omogočili
izvedbo različnih dogodkov in programov z upoštevanjem vseh ukrepov. Obiskovalci in uporabniki so
izkazali zaupanje muzeju in organizatorjem, grajsko dvorišče pa je bilo eno izmed »varnih prostorov
srečevanj« od junija do oktobra.
Po uspešnem poletju, je bila napovedana tudi programsko pestra jesen z realizacijo raznovrstnih
programov, prilagojenih na razmere. Še naprej so bili izvedeni in upoštevani potrebni ukrepi,
pridobljena mnenja in dovoljenja. Prav tako je delo potekalo čim bolj ločeno oziroma varno s ciljem
izvedbe programov in razstav. Kakovostno izvajanje le-teh je bilo težko ter »omejeno« tudi zaradi
težjega sodelovanja z zunanjimi sodelavci in izvajalci.
Drugo zaprtje, 24. oktobra 2020, je pomenilo tudi konec dostopnosti muzeja za leto 2020. Večina
zaposlenih je delo še naprej opravljalo na delovnem mestu, vsem, ki so izrazili željo in potrebo po
drugih oblikah dela, je le-to bilo omogočeno.
Ves čas, od začetka marca do konca leta, je bilo veliko dela na področju upravljanja, administracije in
poročanje ter zagotavljanja ustreznih informacij in posledično izvajanje ustrezne organizacije dela.
Ob upoštevanju vseh ukrepov, razumevanju različnih okoliščin, prilagajanju in komunikaciji je tudi
delo v času« zaprtih muzejskih vrat« potekalo čim bolj tekoče in nemoteno.
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1.6.2 Izredna dogodka – potres 22. 3. 2020 in 29. 12. 2020
V nedeljo, 22. marca, je tudi Brežičane in širno okolico prebudil močan potres, ki je imel središče v
bližnjem Zagrebu. Zaradi dveh močnih sunkov so se v muzeju sprožili alarmi. Prvi ogled je okoli 7.30
opravila direktorica in že dopoldne poročala o poškodbah po gradu. Gre predvsem za nove razpoke,
ki niso konstrukcijske. Po še enem pregledu v ponedeljek, ki sta ga opravila direktorica in vodja KR
delavnice, pa je bila opažena tudi poškodba na stropu Viteške dvorane. Poročilo s fotografijami smo
poslali lastnici gradu Občini Brežice, Ministrstvu za kulturo in ZVKDS. Potres, čeprav ni povzročil
konstrukcijskih poškodb, je pokazal nujnost sanacije še preostalih delov gradu.
PMB je bil vključen v skupno akcijo Skupnosti muzejev Slovenije, ki je ponudila pomoč hrvaškim
kolegom, in je skupaj z Galerijo Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in Dolenjskim muzejem Novo
mesto priskrbel nekaj materiala za pomoč kolegom iz zelo poškodovanih muzejev v Zagrebu.
Materiale, ki so v pomoč pri shranjevanju predmetov, smo predali 10. aprila 2020.
Konec leta, natančneje 28. in 29. 12. 2020 pa je ponovno »treslo«, še močneje in z več popotresnimi
sunki. V ponedeljek 28. 12. 2020 ob 6.28 je sosednjo Hrvaško stresel potres z magnitudo 5,2, ki so ga
čutili tudi prebivalci Slovenije, zlasti v Posavju in Jugovzhodni Sloveniji. Dan kasneje, 29. decembra
2020, je ob 12.19 Hrvaško stresel še močnejši potres z magnitudo 6,1 in epicentrom le 50 km od
Brežic v bližini Petrinje.
Tudi tokrat so bili v nekaj minutah opravljeni pregledi stanja. V ponedeljek je bilo nekaj manjših
poškodb, v torek pa je bil potres močnejši, poškodbe pa veliko večje. V muzeju sta bili prisotni
direktorica in računovodkinja, kasneje je skupaj z direktorico ogled opravil tudi vodja KR delavnice.
Popoldne sta pri dokumentiranju in pospravljanju pomagali tudi muzejska tehnica in koordinatorka in
organizatorka kulturnih programov.

Najbolj je prizadeto drugo nadstropje zahodnega dela, kjer se nahaja tudi kapela sv. Križa, ki je
prepredena z razpokami, kar predstavlja tudi največji in najbolj obsežen izziv pri sanaciji. Skrbijo nas
tudi razpoke v Viteški dvorani, kar pa bo še podrobno pregledano od blizu. Obseg škode in vrednost
sanacije še ni mogoče oceniti. Tako v ponedeljek kot v torek je bila dokumentacija poslana lastnici
gradu Občini Brežice, Ministrstvu za kulturo in ZVKDS. Strokovnjaki ZVKDS so si poškodbe ogledali
takoj po novem letu, in sicer v torek 5. 1. 2021.
Konstrukcijskih – statičnih težav načeloma ni, veliko je raznolikih razpok, predvsem kot že navedeno v
kapeli. Zagotovo so posledice močnih dveh potresov manjše zaradi vlaganj v grad ter kakovostnega
vzdrževanja.

1.7 Organizacijska struktura
Poslovno dejavnost opravljajo direktorica, skupaj z računovodkinjo, ki opravlja naloge upravne in
finančne službe, dve osebi izvajate naloge tehnične službe z dodatno pomočjo od septembra 2020.
Strokovno dejavnost je v kustodiatu opravljalo pet kustosov (štiri kustosinje in en kustos: muzejska
svetovalka, višja kustosinja, muzejski svetnik, dve kustosinji, ki sta julija 2020 uspešno opravili
strokovni izpit. V službo za komuniciranje so bili vključeni koordinatorka in organizatorka kulturnih
programov, kustos pedagog, muzejski sodelavec, 3 muzejske sodelavke (1 je julija nastopila in 1
muzejska vodnica oziroma muzejska tehnica. V konservatorsko-restavratorski službi pa
konservatorsko-restavratorski tehnik, konservatorsko-restavratorska sodelavka, ki je konec
decembra opravila strokovni izpit, ter akademski restavrator – višji konservator.
S 1. 7. 2020 se je upokojila oskrbnica, za kar je bila takoj zagotovljena zaposlitev nove sodelavke, DM
oskrbnik pa preoblikovano v DM muzejski tehnik.
Organigram

SVET ZAVODA

DIREKTORICA

STROKOVNA
DEJAVNOST

Kustodiati

Konservatorskorestavratorska
služba

POSLOVNA
DEJAVNOST

Služba za
komuniciranje in
izobraževanje

1.8 Zaposleni v muzeju v letu 2020

Uprava

Tehnično osebje
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Tabela 2: Zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo, stanje 31. 12. 2020 in spremembe skozi
leto
Št.
Ime, priimek
Izobrazba
V muzeju od—do
Delovno mesto
Vrsta zaposlitve
Strokovni naziv
Prof. umet. zgod in univ. dipl. etnol. in
Alenka Černelič
kult. antrop.
1. 7. 2018–30. 6.
1.
Krošelj
Direktorica
2023, mandat
Muzejska svetovalka
1. 1. 2019—
Določen čas (opravila
Prof. zgodovine
strokovni izpit), od 1.
kustosinja
Maja Marinčič
1. 2021 nedoločen čas
2.
Od 22. 5. 2020
uveljavlja pravico do
skrajšanega DČ – 6
ur/dan.
IV. stopnja
2. 11. 2007–
3.
Slavko Dvoršak
Hišnik V
Nedoločen čas
Diplomirana ekonomistka
7. 8. 2006–
4.
Jelena Kostevc
Računovodkinja
Nedoločen čas
1. 6. 1995–1. 7. 2020
NK
Nedoločen čas
Oskrbnica IV
Olga Lapuh
-----------------…………………………
5.
-----------------------1.7. 2020-31. 12. 2020
Gimnazijski maturant
Natalija Zajc
Določen čas
Muzejski tehnik
Od 1. 1. 2021
nedoločen čas
Akademski restavrator
17. 1. 2014–
6.
Aleš Vene
Restavrator, vodja delavnice
Nedoločen čas
Višji konservator-restavrator
Prof. umet. zgod.
1. 1. 1987–
7.
Oži Lorber
Kustosinja
Nedoločen čas
Muzejska svetovalka
1. 8. 2014–
Nedoločen čas
Prof. zgod in geogr.
Od 1. 8. 2019 do 31. 8.
koordinator in organizator kulturnih
2020 – 4 ure na dan –
8.
Andreja Matijevc
programov
Zakon o starševstvu (4
kustosinja
ure Anja Medved do
4. 7. 2020)
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9.

10.

11.

12.

Stanka Glogovič

Davorin Prah

Univ. dipl. etnol. In kult. antrop. in prof.
zgod.
kustosinja
Pečar
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Konservatorsko-restavratorski tehnik

Jana Puhar

Univ. dipl. arheologinja
Kustosinja
Višja kustosinja

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

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

1. 10. 2018–
Določen čas
(opravila strokovni
izpit), od 1. 1. 2020
nedoločen čas
16. 1. 1992–
Nedoločen čas
4. 1. 2011–
Nedoločen čas
7 urni delovnik –
Zakon o starševstvu
Od 1. 7. 2020 8 ur
/dan.
1. 4. 2011 – zaposlitev
26. 5. 2012 do 31. 7.
2015 – mirovalna
pravica MZZ
vrnila na DM po
prenehanju Mirovalne
pravice MZZ,
1. 8. 2017—31. 7.
2021: mirovalna
pravica MZZ
…………………………..
1. 8. 2018–31. 7. 2021
Določen čas

Tabela 3: Zaposleni, ki jih financira ali pa sofinancira Občina Brežice ter različni projekti, gibanje v
letu 2020 in stanje na dan 31. 12. 2020
Št.
Ime, priimek
Izobrazba
V muzeju od—do
Delovno mesto
Vrsta zaposlitve
Strokovni naziv
1.3. 2019—
Akademski restavrator
Določen čas, opravila
1.
Nives Slemenšek
Konservatorsko-restavratorski sodelavec
strokovni izpit, od 1.
1. 2021 nedoločen čas
Univ. dipl. etnol. in kult. antrop.
1. 8. 2018–31. 12.
2.
Ana Vlaisavljević
Muzejska sodelavka
2020
Določen čas
Dr. zgodovine
9. 9. 1985–
3.
Dr. Tomaž Teropšič
Kustos dokumentalist
Nedoločen čas
Muzejski svetnik
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4.

Natalija Zajc

Gimnazijski maturant
Muzejski vodnik

5.

Anja Medved

Profesorica likovne pedagogike
Muzejska sodelavka

6.

Marko Berkovič

Magister zgodovine
Muzejski sodelavec

7.

Mateja Lapuh

8.

Jana Rožman

9.

Maja Urekar

Diplomirana etnologinja in kulturna
antropologinja, diplomirana sociologinja
Muzejska sodelavka
Umetniška graverka – oblikovalka kovin
Oskrbnica IV.
Turistični tehnik
Muzejski vodnik

1. 6. 2019—Določen
čas, od 1. 7. 2020
zaposlena kot
muzejski tehnik –
zamenjala oskrbnico
1. 12. 2018—
Določen čas, od 4. 7.
2020 do 2. 7. 2021 na
porodniškem dopustu
1. 10. 2019—31. 12.
2020
Določen čas, projekt
JSKD in projekti
Projekt JSKD, 18. 6.
2020—17. 4. 2021
Od 1. 9. 2020, določen
čas 4 ure/dan
1. 12. 2020—30. 9.
2021, določen čas,
projekt JSKD
13

Tabela 4: Zaposleni javna dela – dve DM
Št. Ime, priimek
V muzeju od—do
Matjaž Matic Medvedec
1. 3.–31. 7. 2020
1
………………………
……………………………………..
Andrej Šepec
1. 8.—31. 12. 2020*
2.
Andrej Ivanšek
10. 2.—31. 12. 2020**, status invalidne osebe
*Pred tem je opravljal usposabljanje pod okriljem programa socialna aktivacija, ki ga izvaja Zavod
Lumia.
**Od 1. 1. 2021 zaposlen na DM muzejski vodnik, ki ga financira Občina Brežice.
Tabela 5: Usposabljanje na delovnem mestu
Št.

Ime, priimek

V muzeju od—do

1

Danica Vimpolšek

15. 10. 2020—11. 1. 2021

Obrazložitve:
Skladno s prejetim dopisom RS Ministrstva za zunanje zadeve – Sekretariat štev. 1800-2/2017/59 z
dne 15. 6. 2017 je delavka Petra Štaleker Devčić, zaposlena na delovnem mestu kustosinja
pedagoginja, upravičena do suspenza pogodbe o zaposlitvi od 1. 8. 2017 do predvidoma 31. 7. 2021.

DM je del Kadrovskega načrta, ki ga financira Ministrstvo za kulturo. Nadomešča jo Boštjan Kolar,
zaposlen za določen čas 8 ur/dan.
V letu 2020 se je upokojila oskrbnica. DM, ki ga financira MK smo preoblikovali v DM muzejski tehnik
in poskrbeli za zaposlitev.
Kljub prizadevanjem, da bi DM kustos dokumentalist bilo vključeno v financiranje Ministrstva za
kulturo, je bilo financiranje tega DM tudi v letu 2020 zagotovljeno na enak način kot od leta 2015: 45
% s strani Občine Brežice in 55 % iz drugih sredstev. Zagotavljanje sredstev za ohranitev DM je bilo v
letu 2020 še veliko težje, saj so bili prihodki iz drugih virov veliko nižji, tako da je to še dodatno
obremenilo delo zavoda oziroma zaposlenih.
Dodatne zaposlitve omogočajo uspešne prijave in izvajanje projekta »Pridobivanje dodatnih znanj za
mlade na področju kulturnih dejavnosti« v okviru JSKD – SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE 2019 in 2020«
Iz leta 2019 sta z delom nadaljevala Anja Medved, ki je zaradi uveljavljanja pravice do dela 4 ure/dan
koordinatorke in organizatorke kulturnih programov dopolnjevala navedeno DM, ostali del sredstev
pa je bil zagotovljen s projekti. Od 4. 7. 2020 je na porodniškem dopustu. Drugi zaposleni Marko
Berkovič je bil zaposlen do 31. 12. 2020 – sofinanciranje iz drugih projektov.
Na navedenem javnem razpisu je bil muzej uspešen tudi v letu 2020. Mateja Lapuh je zaposlena na
DM muzejska sodelavka od 18. 6. 2020 za 10 mesecev (do 17. 4. 2021). Maja Urekar pa je na DM
muzejski vodnik zaposlena od 1. 12. 2020 do 30. 9. 2021.
Za tri mesece je bila v program Usposabljanje na delovnem mestu vključena 1 oseba.
V letu 2020 sta bili v program javnih del vključeni 2 osebi. Zaposlitev obeh oseb (V. stopnja) je
sofinancirala Občina Brežice. Ena oseba ima status invalida in je bila vključena v javna dela po izvedbi
programa Zaposlitvene rehabilitacije, od 1. 10. 2019 do 3. 2. 2020.
1 oseba je opravljala Družbeno koristno delo v okviru sodelovanja s Probacijsko enoto Novo mesto.
Delo otežujejo bolniške odsotnosti računovodkinje, KR tehnika in kustosinje umetnostne
zgodovinarke. Oteženo pa je bilo tudi delo zaradi dela od doma in uveljavljanja višje sile, predvsem na
področju arheologije.
O načinih dela smo poročali Ministrstvu za kulturo RS in Občini Brežice. Stanje se je glede na
okoliščine spreminjalo. Skupno je mogoče poročati naslednje:
- V času od 13. 3. do 5. 5. 2020 je večina zaposlenih delalo od doma, nekateri so imeli odrejeno
tudi čakanje na delo od doma.
- Od 24. 10. do 31. 12. 2020 je večina sodelavcev svoje delo opravljala na sedežu zavoda, saj je
omogočeno delo »v izolaciji«, kar pomeni, da imajo zaposleni svoje delovne prostore,
komunikacija pa je potekala preko sistema zoom ali po e-pošti in telefonih. Izjema so bile
sodelavke, ki imajo mlajše šolajoče otroke in so uveljavljale »višjo silo« ali v celoti ali pa v
kombinaciji dela od doma ter občasne prisotnosti na DM.
- Nekajkrat v letu je bila posameznim zaposlenim odrejena karantena ali izolacija. O štirih
okuženih sta dva okužila med daljšo bolniško odsotnostjo. Okužba se v nobenem primeru ni
razširila med sodelavci.
Zaposleni in obiskovalci so se vestno in odgovorno držali navodil, po muzeju so bila urejena vsa
potrebna označevanja, pridobljena vsa potrebna dovoljenja za izvedbo dogodkov, skrb za varnost
vseh in uspešno izvajanje dela je bila ves čas prioriteta. Ustreznost je bila potrjena tudi ob
inšpekcijskem nadzoru 22. 9. 2020, ko je bil muzej prizorišče obsežnega dogodka Dan brez
avtomobila.
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II. Posebni del
1.

Vsebinsko poročilo o izvedbi programov

I. Muzejsko gradivo
Sklop I.
I. / 1. Muzejsko gradivo: uvodna beseda (pojasnila)
Delo v Posavskem muzeju Brežice je potekalo skladno z začrtanim letnim programom, ki ga je
usmerjala »nova realnost«. Ob upoštevanju ukrepov, navodil, s skrbjo za lastno zdravje in zdravje
drugih je muzej izvedel večino načrtovanih nalog ter ob tem dopolnil in uspešno »preusmeril« svoje
delo skladno z razmerami tako »v živo« kot virtualno. Pri tem je bilo potrebnih kar nekaj prilagoditev,
komunikacije in koordinacije med zaposlenimi, še posebej zaradi različnih oblik dela ter različnih
znanj in pogledov. Ob oceni, da je bila prilagoditve uspešna, je pomembno zavedanje o pomenu
pridobivanja novih znanj, kompetenc ter dopolnjevanja metod dela in komuniciranja.
Pomemben poudarek leta 2020 je bil namenjen zagotavljanju pogojev za usposabljanje in pripravo na
strokovni izpit treh sodelavk, dveh kustosinj – področji etnologije in zgodovine ter Konservatorskorestavratorske sodelavke. Vse tri so strokovni izpit uspešno opravile.
Uspešen je bil tudi prenos nalog med oskrbnico in muzejsko tehnico, ki je prevzela obsežno skrb za
»hišo« in druge naloge.
Muzej še naprej krepi in oblikuje druga sodelovanja ter nadaljuje z oblikovanjem različnih projektov,
ki izhajajo iz javne službe in muzejskega gradiva, a omogočajo pridobivanje sredstev iz drugih virov.
Tako so leto zaznamovali trije projekti, ki povezujejo različne partnerje, znotraj muzeja pa še bolj
mrežijo znanja in veščine.
Strokovni sodelavci muzeja so v letu 2020 na različne načine predstavljali svoje raziskovalno delo in
krepili ciljna proučevanja. Osrednji dogodek bi zagotovil bil jesenski III. Kongres slovenskih
muzealcev, za katerega je bilo izbranih 5 prispevkov sodelavcev PMB.
Pomemben del je bilo aktivno sodelovanje na področju popularizacije in promocije ter tesno
povezovanje kustosov in sodelavcev službe za izobraževanje in komuniciranje ter KR delavnice.
Začrtano interdisciplinarno sodelovanje v letu 2016 se je nadaljevalo s pripravo razstave Štirje
elementi: 4 – ZRAK, ob kateri je izdana tudi obsežna publikacija s katalogom, čeprav v letu odprtje in
predstavitev nista bila mogoča.
Velika ovira leta 2020 pomenijo spremenjeni načini komuniciranja med zaposlenimi, kar je otežilo
usklajevanje dela in nalog. Rednih tedenskih sestankih – kolegijih – v letu 2020 je bilo 16 kolegijev »v
živo« in 8 s pomočjo sistema zoom, skupaj 24 (v letu 2018: 40, leta 2019: 36), vse je vodila
direktorica. Ob posameznih nalogah se je sestala ožja, za izvedbo zadolžena, ekipa, kar je bilo v letu
2020 bolj stalnica kot izjema, še posebej od drugega zaprtja.
Delo muzeja in dostopnost za obiskovalce je usmerjala tudi investicija, ki se je : prenova terase,
arkadnih hodnik in vgraditev novih vrat ter oken na arkadnih hodnikih, kar je bilo zaključeno avgusta
2020. Oktobra je Občina Brežice omogočila tudi izvedbo restavratorskih del na vhodnih portalih,
kapeli sv. Florijana in stopnišču grajske kleti.
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Leto 2020 se je pričelo uspešno za skupni obsežen projekt Gradovi Posavja, saj je projekt konec leta
2019 prejel nagrado JAKOB za inovativnost na področju turizma. Nagrada je bila podeljena 29. 1.
2020 na Gospodarskem razstavišču ob odprtju sejma Alpe-Adria 2020.

I. / 2. Nosilci nalog, vključenih v Sklop I
Tabela 6: Nosilci nalog, vključenih v Sklop I ter delo
Področje
Nosilec
Članstvo v strokovnih
organizacijah
Slovensko muzejsko društvo,
članica,
Arheologija
Jana Puhar
Slovensko arheološko društvo,
članica.
Slovensko etnološko društvo,
Etnologija
Stanka Glogovič
članica UO.
Umetnostna
zgodovina

Oži Lorber

Zgodovina

Maja Marinčič

Kustos
dokumentalist

Dr. Tomaž
Teropšič
Aleš Vene,
akademski
restavrator
Davorin Prah, KR
tehnik
Nives Slemenšek,
KR sodelavka
Andreja Matijevc,
koordinatorka in
organizatorka
kulturnih
programov
Petra Štaleker
Devčić /
Boštjan Kolar,
kustos
pedagog / Ana
Vlaisavljević,
muzejska
sodelavka /

Konserviranje in
restavriranje

Služba za
komuniciranje
in izobraževanje

Slovensko muzejsko društvo,
članica.

Drugi pomembni
podatki

Strokovni izpit v
letu 2020.
Sindikalna zaupnica
Sindikat SVIZ
Posavskega muzeja
Brežice.
Strokovni izpit v
letu 2020.
16

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

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

Nives Slemenšek:
strokovni izpit v
letu 2020.

Natalija Zajc,
muzejska vodnica
Anja Medved /
projekt JSKD in
projekti CLLD
Marko Berkovič /
projekt JSKD
Mateja Lapuh /
projekt JSKD

Projektno delo,
upravljanje,
izobraževanje

Alenka Černelič
Krošelj

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

I. / 3. Evidentiranje in dokumentiranje – akcesija
Evidentiranje
Nadaljevanje z evidentiranjem, ki je odvisno od pobud iz okolja ter možnosti za izvedbo.
Arheologija: 3 predmeti
Etnologija: 300 predmetov
Umetnostna zgodovina: 78 predmetov
Zgodovina: 40 predmetov
Zgodovina / dokumentacija: 0 predmetov
Skupaj je bilo evidentiranih 421 predmetov (v letu 2018 108 predmetov, v letu 2019: 112).
Akcesija
Skladno z obrazci MK ni bilo treba napovedati števila, kar ustreza realnosti, saj je težko napovedati
koliko predmetov bomo pridobili in kakšna bo dinamika vpisovanja v akcesijo. V letu 2020 je bilo z
različnimi donacijami in nakupi skupaj 773 predmetov, kar ni bilo mogoče urediti sproti.
Akcesija po področjih:
Arheologija / dokumentalist: 390 predmetov
Etnologija: 105 predmetov
Umetnostna zgodovina: 16 predmetov
Zgodovina: 46 predmetov
Zgodovina / dokumentacija: 298 predmetov
Skupaj je bilo v akcesijo vpisanih 855 predmetov (v letu 2018: 1406 predmetov, v letu 2019: 1672).
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Evidentiranje, dokumentiranje in akcesija po področjih in območjih – vsebinske predstavitve in
obrazložitve
Etnologija: Vpisanih je bilo 105 predmetov: figuralni čebelni panj, darilo Anice Rojec, trgovinska
oprema iz med vojno delujoče trgovine na Oštrcu (7 predmetov - nakup) ter donacije Količ, Tomin,
Umek, Počkra, Suša, Oblak in Černelič.
Umetnostna zgodovina:
Evidentirana je bila dediščina v treh zasebnih zbirkah v občini Brežice (Vanič Encinas, Kovačevič,
Miloš) ter nekaj posameznih predmetov.
Zgodovina: V akcesijsko knjigo je bilo vpisanih 60 pridobljenih predmetov: preostanek osmrtnic iz
zbirke osmrtnic, predmeti pridobljeni v letošnjem letu: donacije Vidmar, Milić, Dejak, Marinčič. V
letošnjem letu je bilo v evidence vpisanih in digitaliziranih 40 fotografij iz družinskega albuma družine
Jalovec iz Malega Mraševega, Podbočje.
Dokumentacija: Kustos dokumentalist je izvajal akcesijo na področjih arheološke in zgodovinske
zbirke, in sicer 298 enot s področja zgodovine in 389 s področja arheologije. V akcesijsko knjigo je
vpisal arheološko gradivo Drnovo in arheološko gradivo arheološkega izkopavanja Mencingerjeva
hiša Krško. V programu Galis je vnesenih 104 enote Drnovo in 285 enot Mencingerjeva hiša Krško.
Gradivo s področja zgodovine vključuje vojaške uniforme in opremo, vizitke, račune, koledarje,
zemljevide, vabila, fotografije in dokument.
Tabela 7: Evidentirani muzejski predmeti in predmeti v akcesiji, primerjava realizacije med leti
2018, 2018 in 2020
Področje
2018
2019
2020
Arheologija
357
165
393
Etnologija
85
259
405
Umetnostna zgodovina
20
47
94
Zgodovina
118
141
86
Dokumentacija
934
1180
298
Skupaj
1514
1784
1276

Število predmetov

Grafikon 1: Evidentirani in predmeti v akcesiji, primerjava med leti 2018, 2019 in 2020
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I. / 4. Inventariziranje in vrednotenje
Tabela 8: Inventarizirani muzejski predmeti 2020
Področje
Načrtovana
Realizirana
Indeks v % Dopolnitve
inventarizacija inventarizacija
Arheologija
50
76
152
0
Etnologija
50
112
224
0
Umetnostna zgodovina
50
50
100
82
Zgodovina
50
51
102
0
Novejša zgodovina 1000
920
92
11
dokumentacija
Skupaj
1200
1209
100,7
93
Tabela 9: Ovrednoteni muzejski predmeti 2020
Področje
Načrtovano
Realizirano
Indeks v %
ovrednotenje ovrednotenje
Arheologija*
50
76
152
Etnologija
50
112
224
Umetnostna zgodovina
50
11*
22
Zgodovina
50
51
102
Novejša zgodovina 1000
920
92
dokumentacija
Skupaj
1200
1170
97,5
*Zaradi bolezni in dela od doma je bilo ovrednotenih samo 11 predmetov.
Tabela 10: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti (primerjava realizacije med leti 2018,
2019 in 2020)
Področje
2018
2019
2020
Arheologija
103
81
76
Etnologija
172
168
112
Umetnostna zgodovina
87
51
11*
Zgodovina
105
102
51
Dokumentacija
1204
1016
920
Skupaj
1671
1418
1170
*Zaradi bolezni in dela od doma je bilo ovrednotenih samo 11 predmetov.
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Število predmetov

Grafikon 2: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti (primerjava realizacije med leti 2018,
2019 in 2020
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Obrazložitev
Načrt inventarizacije je bil presežen na področjih etnologije in arheologije, v skupnem številu pa je
presežek majhen, kar je rezultat dela od doma, kjer ni omogočen dostop do sistema Galis.
Dopolnitve niso bile vključene v plan, saj jih ni mogoče natančneje predvideti, je pa dobro, da so
izvedene in v poročilu navedene.
20
Arheologija: V letu 2020 je bilo inventariziranih 76 predmetov. Predmeti so bi inventarizirani v
sklopu urejanja arhiva arheološkega najdišča Stari grad v Podbočju. Gre za srednjeveške naselbinske
najdbe, pridobljene na arheoloških izkopavanjih med letoma 1992 in 1995 in posamezne naključne
najdbe z istega območja.
Etnologija: Inventariziranih je bilo skupaj 112 predmetov: 7 predmetov, ki so bili vpisani v akcesijo
leta 2018, 66 predmetov (od tega 8 predmetov odkupljenih), vpisanih v akcesijo leta 2019, ter 32
predmetov podarjenih in 7 odkupljenih leta 2020.
Umetnostna zgodovina: Inventarizirani so bili odkupljeni predmeti – dela Vladimirja Lamuta in
tapiserija Cvetke Miloš Radanovič. Inventariziranih je bilo 39 drugih predmetov, ki pa zaradi dela od
doma niso bili ovrednoteni. Izvedene so bile dopolnitve.
Zgodovina: Nadaljnja inventarizacija zbirke razglednic, inventariziran pa je bil tudi delček donacij, ki
pridobljenih v letošnjem letu (donacije: Milić, Vidmar, Marinčič) ter nekaj predmetov, ki so na
razstavi Štirje elementi: 4 – Zrak.
Dokumentacija: Inventarizacija različnih predmetov: vojaške uniforme in opremo, vizitke, račune,
koledarje, zemljevide in vabila. orožja, priznanja, fotografije, dokumente in različne predmete.

I. / 5. Digitalizacija

Tabela 11: Digitalizirani predmeti in dodatna digitalizacija
Področje
Načrtovano
Realizirana
digitalizacija z
inventarizacijo

Arheologija
Etnologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Dokumentacija
Skupaj
Obrazložitev po področjih

50
50
50
50
1000
1200

51
112
11
51
920
1145

Dodatna
digitalizacija

0
290
122
184
0
596

Skupaj
inventarizacija
z digitalizacijo
in dodatna
digitalizacija
51
402
133
235
920
1741

Arheologija: Dodatna digitalizacija ni bila izvedena.
Etnologija: V letu 2020 je potekala digitalizacija gradiva, ki je bilo vpisano v akcesijsko in inventarno
knjigo, gradiva, začasno pridobljenega na terenu za potrebe razstave za Posavsko muzejsko vitrino:
Čebelarka Slava Račič (1920-2020), ob 100-letnici rojstva. Digitaliziran je bil zbornik Posavje I iz leta
1975 (skupaj 135 strani), da lahko sočasno več sodelavk in sodelavcev dostopa. Nekaj digitalizacije pa
je bilo izvedeno ob inventuri knjig. Digitalizirano je bilo gradivo (fotografije, podobice, … ) pridobljeno
na terenu v Brežicah (Sodarska pot) in tisto, ki je bilo podarjeno muzeju (donator Rok Količ), gradivo
za projekte Savo združuje, Črno-belo bogastvo, projekt Ribe na naravovarstvenem območju,
Podbočje o vinogradništvo, ter ob pripravi predloga za Sadjarsko zbirko Sadjarskega društva Artiče in
ob pripravi gradiva za večzvrstno razstavo Štirje elementi: 4 – Zrak.
Zgodovina: V letu 2020 je potekala digitalizacija gradiva, ki je bilo vpisano v akcesijsko in inventarno
knjigo, razglednice za razstavo Štirje elementi: 4 – Zrak, arhiv fotografij Kočevarjev ter fotografije
družinskega albuma.
Umetnostna zgodovina: Digitalizacija je potekala ob proučevanju in pripravah gradiva za načrtovane
gostujoče občasne in prenovi stalne razstave ter ob inventariziranju predmetov. Skupaj je bilo
digitaliziranih 122 enot umetnostnozgodovinskega gradiva.
Dokumentacija: Dodatna digitalizacija ni bila izvedena.
Donacije leta 2020 in izzivi ob tem
Leto 2020 je tudi leto obsežnejših prevzemov donacij raznovrstnih predmetov, kar pomeni, da je
njihovo umeščanje v zbirke dodaten izziv. Donacije so bile prevzete skladno z zbiralno politiko ter v
tesnem sodelovanju pristojne kustosinje z vodjo KR delavnice. Več časa je bilo namenjenega
evidentiranju, preventivni konservaciji, komuniciranju z donatorji, urejanju dokumentacije,
zagotavljanju ustreznih prostorov in proučevanju za ustrezno inventariziranje ter vrednotenje.
Zbiralni politiki in kriterijem umestitve v zbirke je bil namenjen temeljit razmislek ob pisanju
Strateškega načrta PMB 2020—2024. Ob tem smo še naprej poudarjali nujnost etičnega ravnanja pri
določanju statusa predmeta ter zagotavljanju ustreznih in kakovostnih podatkov o predmetih,
vpisanih v inventarno knjigo.
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I. / 6. Inventura – popis muzejskih predmetov
Izvedba inventure muzejskih predmetov iz arheološke zbirke je bila načrtovana do konca leta 2020. V
januarju in februarju je bila pripravljena vsa dokumentacija in zbirni obrazci s seznami predmetov za
izvedbo popisa. Za namene inventure je bilo treba tudi sprostiti prostor v arheološkem depoju v
gradu. S tem namenom se je del zbirk preselil v depo dijaški dom, ker so ga na novi lokaciji ustrezno
uredili in označili. Selitev dela zbirk je bila izvedena v februarju. Določena je bila popisna komisija in
pričetek popisa v prvem oziroma drugem tednu marca. Vse aktivnosti v povezavi z inventuro
muzejskih predmetov so bile zaradi izrednih razmer, v katerih se je muzej zaprl, prekinjene in so se
nadaljevale šele z junijem. V juniju je bilo popisanih 310 predmetov. V avgustu smo za potrebe
rekonstrukcije miljnika, popisa in tudi siceršnjega dostopa do gradiva delno sprostili in pripravili tudi
prostor, kjer je shranjeno kamnito arheološko gradivo. Gradivo smo v skladu z zmožnostmi (ker gre za
težke kose) prenesli v prostor pod Viteško dvorano, nekaj predmetov pa je ostalo še v prvotnem
prostoru. Zaradi epidemiološke situacije, bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi višje sile, so bile
vse popisne aktivnosti prekinjene in popis ni bil izveden do konca.

I. / 7. Objave muzejskih predmetov na spletu, Facebook in Instagram profilu
Tabela 12: Objave muzejskih predmetov
Področje
Načrtovano letno
Realizirano letno Indeks v %
Arheologija
20
17
85
Etnologija
20
26
130
Umetnostna zgodovina
20
28
140
Zgodovina
20
23
115
Skupaj
80
94
117
Z objavami muzej zagotavlja večjo dostopnost predmetov in podatkov o njih, saj zbirke PMB (še) niso
dostopne v digitalni obliki na spletu, prav tako je bila dostopnost do muzeja večji del leta ovirana.
Z objavo 94 predmetov (v letu 2018: 68, leta 2019: 106) na spletni strani in Facebook profilu je bil
načrt presežen.

I. / 8. Proučevanje ter priprave na razstave ter druge predstavitve
Raziskovanje je potekalo skladno s sprejetim programom dela, pri čemer so se strokovni sodelavci
odzivali tudi na pobude uporabnikov ter občin soustanoviteljic. Na vseh področjih se je nadaljevalo
spodbujanje in izvajanje sodelovanja, interdisciplinarni pristop ter aktivna vključenost v skupne
projekte kot je cikel razstav Štirje elementi – priprava četrte razstave in publikacije Štirje elementi: 4
– ZRAK. Prav tako smo ob oblikovanju Strateškega načrta PMB 2020—2024 začrtali tudi nove teme
ter pričeli s pripravami nanje.
Delo je sledilo predvsem izvedbi začrtanih občasnih razstav (lastnih in medinstitucionalnih) ter novih
ter dopolnjenih programov za različne ciljne skupine. V svojih poročilih so sodelavci izpostavili
najobsežnejše sklope leta 2020:
- Zaključek cikla Štirje elementi: 4—ZRAK.
- Medinstitucionalna razstava Sava združuje.
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-

-

-

-

Stalna razstava, prenova razstave in dopolnitve zbirke portretov Moscon,
projekti za zunanje naročnike in lastni projekti s temami: Sava in dediščina ribištva, Savske
zgodbe, Črno-belo bogastvo – krškopoljski prašič, gastronomska in prehranska dediščina
Posavja, dediščina »Ajdov« in Ajdovskih jam.
Razne teme: obrtništvo, čebelarstvo, sadjarstvo v Posavju, izdelovanje pepela na Gorjancih in
Žumberku, 180 let prve pošte v Brežicah, ki je imela sedež v gradu Brežice, 500 let rojstva
Adama Bohoriča in Ilije Gregorića.
Priprava besedil za objave na Facebooku in spletni strani.
Nov projekt Življenje s korono – prelomnice.
Sodelovanje pri obeležitvi 200-letnice slovenskega muzealstva oziroma ustanovitve
Deželnega muzeja – priprava predlogov za vključitev v jubilejno razstavo Zlato iz slovenskih
muzejev.
Spremljanje in raziskovanje nelegalnega trgovanja.
Sodobne trende v muzeologiji in trajnostni razvoj PMB.

Priprave za prihodnje občasne in stalne razstave
Ob že zasnovanih programih se je nadaljevalo delo za prvo razstavo naslednjega cikla OKUSI, ki izhaja
iz baročne poslikave grajskega stopnišča. Projekt se povezuje z dejstvom, da je Slovenija Evropska
gastronomska regija 2021. Proučevanja so del različnih sodelovanj tako z občinami
soustanoviteljicami, različnimi sorodnimi in drugimi ustanovami ter skladna z interdisciplinarnimi in
medinstitucionalnimi projekti.
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I. / 9. Konserviranje in restavriranje
V letu 2020 je bilo načrtovano konserviranje in restavriranje 94 predmetov v delavnici Posavskega
muzeja Brežice, od tega 90 predmetov za potrebe muzeja in 4 predmetov za zunanje naročnike. V
zunanji delavnici pa je bilo načrtovano konserviranje-restavriranje 30-ih arheoloških predmetov. Načrt
je sledil obsežnim programskim enotam in razstavnim projektom.
Tabela 13: Restavrirani predmeti
Področje
Arheologija
Etnologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Skupaj za PMB
Kovinska vrata gradu Sevnica
Sidro
Stranski oltar sv. Antona Padovanskega v župnijski
cerkvi sv. Jakoba v Kostanjevici na Krki
Stranski oltar sv. Frančiška Ksaverja v župnijski cerkvi
sv. Jakoba v Kostanjevici na Krki
Skupaj za zunanje naročnike
Skupaj

Realizirano št. kosov
35
12
12
0
59
1
1
1
1
4
63

Tabela 14: Konservirani predmeti
Področje
Arheologija
Etnologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Skupaj

Realizirano št. kosov
0
17
20
12
49

Tabela 15: Preventivno konservirani predmeti (prevzem novih muzealij)*
Področje
Lokacija prevzema
Št. predmetov Skupno realizirano št. kosov
Dobova: Žnideršič Deržič
29
Brežice: Marija Žnideršič
105
Etnologija
254
Boršt: Milena Humar
70
Oštrc: Marija Terezija Odorčič
50
Podbočje: Tomaž Pisanski
270
Zgodovina
Brežice: Ljubiša Milič
80
400
Brežice: Milica Vidmar
80
Skupaj
654
* Predmeti preventivne konservacije niso všteti v indeks realizacije. Število prevzetih predmetov ni
enako številu preventivno koserviranih predmetov, saj vsi predmeti niso potrebovali tovrstne
obravnave (npr. fotografije, dokumenti, ipd).
Tabela 16: Preventivno konservirani predmeti (prevzem novih muzealij)
Področje
Realizirano št. kosov
Arheologija
Etnologija
254
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
400
Skupaj
654
*Predmeti preventivne konservacije niso všteti v indeks realizacije.
Tabela 17: Načrtovano in realizirano na področju konserviranja in restavriranja
Področje
Načrtovano št. kosov
Realizirano št. kosov Indeks v %
Preventivna
/
654
/
konservacija
Konserviranje
67
49
73,13
Restavriranje
57
63
110,53
Skupaj
124
112*
90,32
*Predmeti preventivne konservacije niso všteti v indeks realizacije.
Tabela 18: Skupaj področje konserviranje in restavriranje glede na uporabnike
Uporabnik
Načrtovano št. letno
Realizirano št. letno Indeks v %
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Preventivna
/
654
konservacija
Lastni muzej
94
74
Drugi naročniki
4
4
Zunanja delavnica
30
34
Skupaj
124
112
*Predmeti preventivne konservacije niso všteti v indeks realizacije.
Tabela 19: Spominski predmeti (obrazstavni program)
Št.
Vrsta
Področje / naročnik
Hiške za žuželke (zimska grajska
1
Pedagoška služba
dogodivščina)
Kalupi za delavnice odtiskovanje
2
Pedagoška služba
ribic v kalup s fimo mase
Silikonski kalupi za delavnice
3
Pedagoška služba
izdelovanja votivnih prašičkov
Votivni prašički iz voska (poletna
4
Pedagoška služba
grajska dogodivščina)
Leseni ščiti (poletna grajska
5
Pedagoška služba
dogodivščina)
Panjske končnice (poletna grajska
6
Pedagoška služba
dogodivščina)
7
Mozaiki
Pedagoška služba
8
Čolnički iz stirodurja
Pedagoška služba
Skupaj

/
78,72
100,00
113,33
90,32

Število
12
14
4
32
44
40
29
110
285

V letu 2020 je bilo v primerjavi s prejšnjim letom (123 izdelanih predmetov) izdelanih za 231,7 % več
predmetov namenjenih izvedbi pedagoških delavnic.
Obrazložitev in poročilo o delu KR delavnice
Cilji za leto 2020 so bili izpolnjeni. Za načrtovane razstave so v KR delavnici uspešno izvedli potrebne
postopke in pripravili predmete. Realizacija konservirano-restavriranih predmetov je bila dosežena v
90,32 %. Pri restavriranju je realizacija dosežena v 110,53 %, na področju konserviranja pa 73,13 %.
Zaradi slabšega stanja muzealij je bilo več restavriranih kot konserviranih predmetov.
V primerjavi z letom 2019 je bilo v letu 2020 konserviranih in restavriranih za 102,75 % več
raznovrstnih predmetov. 34 arheoloških predmetov pa je bilo konserviranih in restavriranih s
pomočjo zunanjega sodelavca Jožeta Lorberja.
V letu 2020 so je nadaljevalo aktivno prevzemanje novih predmetov, ki so bili preventivno
konservirani.
Časovno so sodelavci KR delavnice največ časa namenili konserviranju in restavriranju stranskih
oltarjev sv. Frančiška Ksaverja in sv. Antona Padovanskega iz župnijske cerkve v Kostanjevice na Krki.
V okviru projekta, ki ga je naročila Župnija Kostanjevica na Krki, delno pa financiralo tudi Ministrstvo
za kulturo RS; so izvedli konservatorsko-restavratorska dela na oltarni arhitekturi, polikromirani
plastiki, oltarnih slikah in oltarnih ornamentih, skupaj 16 predmetov. Eden izmed obravnavanih
baročnih kipov je bil tudi kip sv. Nortburge, ki je bil del strokovne naloge konservatorsko-
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restavratorske sodelavke Nives Slemenšek, v sklopu opravljanja strokovnega izpita v letu 2020. Njen
mentor je bil vodja KR delavnice Aleš Vene.
Večje število muzealij je bilo konserviranih-restavriranih za potrebe razstav Sava združuje, Zrak, Od
vaške godbe do pihalnega orkestra Kapele in prenovitve stalne umetnostnozgodovinske razstave
Sledi posvetne dediščine Posavja od 17. do 19. stoletja (zbirke portretov družine Moscon). V
razstavne namene pa so izdelali kopiji miljnika iz Čateža ob Savi za Turistično društvo Čatež ob Savi in
mejnega kamna za razstavo Sava združuje.
V zadnjem četrtletju so sodelavci konservatorsko-restavratorske delavnice za naročnico Občino
Brežice pričeli s konservatorsko-restavratorskimi deli na Brežiškem pokopališču, grobu Marije in
Adolfa Gabritsch, ki so v večjem delu že zaključena.
Pomemben del nalog KR delavnice je tudi vzdrževanje in preglede depojev na dveh lokacijah (grad in
dijaški dom).
Kot že nekaj let je bil tudi v letu 2020 kljub omejitvam uspešno izveden projekt Znanje in veščine iz
depoja 4 : Rezbarjenje 2, v katerem so sodelovali učenci OŠ Brežice, OŠ Škocjan in dijaki Šolskega
centra Krško-Sevnica, Srednje šole Sevnica – program mizar. Razstava je bila vključena v ulično
razstavo ob gradu, postavljena na začetku novembra, obsežnejša razstava bo pripravljena v letu
2021.
Akademski restavrator Aleš Vene je v letu 2020 nadaljeval s sodelovanjem z Akademijo za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani s predavanjem Rezbarstvo v restavratorstvu. Poleg mentorskih
del je bil opravljal spremljanje vključenih v program socialne aktivacije in javnih del.
V mesecu januarju in od konca septembra do konca decembra so se nadaljevale tudi daljše bolniške
odsotnosti konservatorsko-restavratorskega tehnika Davorina Praha.
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I. / 10. Strokovno izobraževanje
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so se udeležili 57 različnih strokovnih izobraževanj (v letu 2019:
43), od tega so opravili eno skupno enodnevno ekskurzijo, katere se je je udeležila večina sodelavcev.
22 izobraževanj se je udeležilo večje število sodelavcev.
Največ je bilo izobraževanj s področja muzeologije (22) ter aktualnih projektov (9), turističnih vsebin
(5), kulturne dediščine (3), umetnostne zgodovine (2), muzejske pedagogike in komuniciranja (2),
etnologije (1), konservatorstva-restavratorstva (1), zgodovine (1), računovodstva in administracije (9)
in iz drugih področij (2).
Udeleževali so se brezplačnih izobraževanj, ki jih omogočajo Slovensko muzejsko društvo, Skupnost
muzejev Slovenije, ICOM Slovenije, stanovska društva, Ministrstvo za kulturo, lokalna skupnost in
druge organizacije. V letu 2020 zaradi dalj časa trajajoče epidemije Covid 19, z izjemo virtualnih, ni
bilo večdnevnih izobraževanj. Med izobraževanji je bilo 20 izobraževanj v živo in 37 izobraževanj na
daljavo.

I. / 11. Strokovna knjižnica
Tabela 20: Nakupi, darovi in zamenjave v strokovni knjižnici, po področjih
Področje
Nakup Dar
Zamenjava/doma Zamenjava/tujina Skupaj
Arheologija
2
9
9
20
Etnologija
5
8
5
18

Umetnostna
zgodovina
Zgodovina
Muzeologija
Drugo
Skupaj knjižno gradivo

12

1

20

3

36

17
4
40

11
4
24

27
1
7
69

12

55
1
15
145

Knjižnica Posavskega muzeja Brežice je specialna knjižnica, ki s svojim gradivom pokriva področje
delovanja muzeja. Knjižnično gradivo je popisano v programu Microsoft Excel. Inventarna knjiga v
tem programu se vodi od številke 10.801 dalje.
V letu 2020 je bilo načrtovan zaključek inventure knjižnega gradiva v PMB, kar pa zaradi odsotnosti
kustosinje zgodovinarke (delo od doma, čakanje na delo od doma, višja sila) ni bilo izvedeno. Kljub
temu so dela intenzivno potekala s pomočjo zaposlenih in zunanjih »sodelavcev«. Pred prvim zaprtjem
muzeja so bili v delu vključeni 4 različni udeleženci programa socialne aktivacije, med zaprtjem muzeja
je pri inventuri pomagala sodelavka Natalija Zajc. S popisom knjig smo nadaljevali poleti, ko se je v
okviru delovne aktivacije pridružil še en udeleženec (opravil je 298 ur pri inventuri v obdobju od 11.
8.–22. 10. 2020). Po drugem zaprtju muzeja sta pri inventuri pomagala Andrej Ivanšek in Maja Urekar.
Na prenatrpanih knjižnih policah je ogromno knjig, ki jih zaposleni redko, ali pa sploh ne potrebujejo
oziroma uporabljajo. Da bi naredili prostor za gradivo, ki kontinuirano prihaja v knjižnično zbirko preko
medknjižničnih zamenjav, bomo sproti gradivo, ki je manj iskano, preselili v dijaški dom. Take knjige
pakiramo v škatle s seznami, sproti pa se dela tudi tabele in evidenca v Excelu. Tako bo knjige, ki bodo
shranjene v dijaškem domu, mogoče hitro najti.
V sklopu medknjižnične izmenjave in nakupov je bilo v letu 2020 na novo pridobljenih 145 enot
knjižnega gradiva, med inventuro pa smo našli 458 nevpisanih enot knjižnega gradiva iz preteklih let.
Tabela 21: Dostopnost gradiva knjižnice glede na uporabnike
Vrsta uporabe
Število uporabnikov
Notranja uporaba
20
Zunanji uporabniki v knjižnici
0
Skupaj
20
Knjižno gradivo je v muzejski knjižnici prosto dostopno za zaposlene sodelavce Posavskega muzeja
Brežice. Gradivo v pisarnah kustosov je na voljo po predhodnem dogovoru z vsakim kustosom posebej.
Z inventuro knjig bo istočasno narejen izbor gradiva, ki ostane v knjižnici. Knjige in publikacije bodo
urejene po naslovih in kronološko. Z izločanjem gradiva, ki ni veliko v rabi, bo omogočen prostor za
nove knjige, knjižnica pa bo tudi urejena in dostopnejša.

I. / 12. Nesnovna dediščina
Tudi v letu 2020 je bilo delo na področju nesnovne dediščine aktivno in usmerjeno v raznoliko
sodelovanje z nosilci le-te. Pomemben dosežek je vpis pustne šege Pustni obhodi ločkih koscev,
oračev in svatov v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine, kar se je zgodilo 7. maja 2020.
Predlog za vpis so na podlagi ustrezne dokumentacije pripravili Posavski muzeja Brežice v
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sodelovanju z nosilci dediščine Turističnim društvom Dobova, Sekcija Fašjenk ter ga poslali 11. aprila
2018. Po vpisu je bila v Dobovi 5. junija 2020 uspešno izvedena tiskovna konferenca.
Obsežno in uspešno je bilo tudi sodelovanje z nosilci dediščine godbeništva v Posavju, kapelskimi in
ločkimi godbeniki. Oba orkestra, Pihalni orkester Kapele (Kapelska godba) in KD Gasilski pihalni
orkester Loče pri Dobovi (Lučka pleh muzika), sta kot nosilca nesnovne dediščine pod enoto
godbeništvo že vpisana v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine. Kapelska godba je letos
praznovala 170 let, Ločka 100 let. V dogodke in prireditve, s katerimi so obeležili praznovanje, je
sooblikoval tudi Posavski muzej Brežice. V sodelovanju z nosilci dediščine sta bili v muzeju pripravljeni
izvedeni razstavi in koncerta obeh orkestrov – skupen nastop.
Na poletni grajski dogodivščini so člani kapelske godbe udeležencem predstavili godbo in
godbeništvo ter zaigrali na posamezne inštrumente.

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

II. / 1. Razstave
II. / 1. 1. Lastne stalne razstave
1. Prenova stalne razstave Sledi posvetne dediščine Posavja od 17. do 19. stoletja,
predprostor JZ stolpa in JZ stolp v 2. nadstropju gradu, od 22. 5. 2020.
 Plemstvo Moscon skozi portretne upodobitve / Družinska galerija baronov Moscon,
avtorica: Oži Lorber, konservatorsko-restavratorski posegi: Aleš Vene in Nives
Slemenšek.
 Mosconi in gradovi Posavja, avtorica Maja Marinčič.
Glede na ukrepe in omejitve povezane z njimi ter odsotnosti kustosinje umetnostne zgodovinarke,
odprtje za javnost še ni bilo izvedeno (predviden je bil 25. 3.). Razstava je postavljena od 22. 5. 2020
in od takrat tudi na voljo obiskovalcem muzeja.
Prenovljena stalna razstava skozi dvajset portretnih upodobitev plemstva Moscon, ki so osrednji del
družinske galerije iz gradu Pišece, govori o eni najpomembnejših plemiških rodbin v Posavju. Z novo
postavitvijo s prenovljenimi podnapisi in besedilnim panojem je izpostavljeno, da je bila ta posvetna
kulturna dediščina del osnove, ki je sooblikovala prvo muzejsko zbirko v Krškem leta 1940 in je bila
pridobljena s podporo mecena.
V povezavi s portretnimi upodobitvami v družinski galeriji baronov Moscon so z digitalno razstavo in
panojem predstavljeni vsi gradovi v Posavju, ki so bili v lasti ene najpomembnejših plemiških rodbin
tega območja. Hkrati je predstavljena tudi usoda portretov baronov Moscon od prodaje njihove
posesti leta 1938 pa vse do 1949, ko so bili umeščeni na razstavo v Posavskem muzeju Brežice.
Razstava zaradi ukrepov in omejitev (digitalna razstava na dotikalnem ekranu) še ni bila postavljena,
besedila in gradivo pa so že pripravljeni, IKT oprem pa nabavljena.
Število obiskovalcev: 5.568
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Obrazstavni program:
Poletna grajska dogodivščina: ogled razstave, izvedba: Boštjan Kolar, Mateja Lapuh, 2. 7. 2020.
Virtualna razstava Sledi posvetne dediščine Posavja od 17. do 19. stoletja v 360° pogledu:
https://kuula.co/share/78F33/collection/7PDVt?fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&autorotate=0.3&thum
bs=1&info=0&logo=-1 , od 4. 11. 2020.
Spletna predstavitev Sledi posvetne dediščine Posavja od 17. do 19. stoletja - Portreti družine
Moscon, dolžina 18:20 min, Produkcija Promovizija:
https://www.youtube.com/watch?v=HD27Sm04hIw&feature=emb_logo, izvedba: Alenka Černelič
Krošelj, od 10. 11. 2020.
II. / 1. 2. Lastne občasne razstave
V letu 2019 je muzej nadaljeval s ciklom Štirje elementi in občasnimi ter medinstitucionalnimi
razstavami, se odzival na pobude ter dopolnjeval občasne razstave v vsebinskih in prostorskih
sklopih:
1. Večzvrstna lastna razstava Štirje elementi: 4 – ZRAK.
2. Druge občasne razstave v različnih prostorih muzeja.
3. Medinstitucionalne razstave, Sava združuje.
Sklop 1: Večzvrstna lastna razstava
Nadaljevanje iz leta 2016: Večzvrstna razstava Štirje elementi: 1 – VODA, SV stolp, od 8. 12. 2016,
kustosinje Vlasta Dejak, Oži Lorber, dr. Ivanka Počkar, Jana Puhar, Alenka Černelič Krošelj.
Skupno število obiskovalcev: 52.957
Nadaljevanje iz leta 2018: Večzvrstna razstava Štirje elementi: 2 – OGENJ, 1. prostor muzeja v 2.
nadstropju, od 30. 8. 2018, kustosinje Vlasta Dejak, Oži Lorber, dr. Ivanka Počkar, Jana Puhar, Alenka
Černelič Krošelj.
Skupno število obiskovalcev: 25.132
Nadaljevanje iz leta 2019: Večzvrstna razstava Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, drugi in tretji prostor
muzeja, drugo nadstropje, od 26. 6. 2019. Avtorji: Alenka Černelič Krošelj (PMB), Vlasta Dejak (PMB),
Matej Filipčič, Alja Fir (Galerija Božidar Jakac), Irena Fürst (Muzej novejše zgodovine, Enota
Brestanica), Stanka Glogovič (PMB), dr. Boris Golec (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa), Boris
Hajdinjak, Duška Kalin (KTRC Radeče), Boštjan Kolar (PMB), LIJAmedia, Oži Lorber (PMB), dr. Miha
Preinfalk (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa), dr. Ivanka Počkar (PMB), Jana Puhar (PMB),
Mojca Račič (Slovenski etnografski muzej), dr. Helena Rožman (Kulturni dom Krško, enota Mestni
muzej Krško), dr. Jože Škofljanec (Arhiv Republike Slovenije), Oskar Zoran Zelič in Lucija Zorenč
(Kozjanski park).
Skupno število obiskovalcev: 14.515
Nova razstava: Večzvrstna razstava Štirje elementi: 4—ZRAK, 2. prostor Galerije in J hodnik,
dopolnitev razstave Pod devetimi zastavami: Posavje 1900-1990, razdelek Posavski obrazi 1950—
1990, do sredine decembra 2020. Avtorji: Alenka Černelič Krošelj, Stanka Glogovič, Boštjan Kolar, Oži
Lorber, Maja Marinčič, Jana Puhar. Zunanji sodelavec: Timotej Pavlin, diplomrani arheolog.
Oblikovanje: Polona Zupančič. Oblikovanje svetlobe: Marjan Visković
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Nova razstava cikla, ki je hkrati tudi zaključna, saj predstavlja zadnji, četrti element ZRAK. Vsebinsko
smo jo razdelili na štiri dele, ki opredeljujejo pomembne dele našega življenja. Vdih pomeni začetek,
izdih pomeni konec, oba pomenita tudi življenje, ki ga osmišlja tudi oddih. Le-ta vključuje številne
aktivnosti, ki bogatijo vsakdanjik in praznik. Četrti del smo namenili razmišljanju o prepihu, ki prinese
in odnese. K elementu zrak sodi tudi glasba – razstavo je »uglasbil« Matjaž Predanič. Pogled na
podnebne spremembe in pomen »mladih misli« je pripravil sveži diplomant arheologije Timotej
Pavlin.
Število obiskovalcev: /
Obrazstavni program:
Zimska grajska dogodivščina: ogled elementa zrak v Viteški dvorani, izvedba: Boštjan Kolar,
izdelovanje ptic v origami tehniki, izvedba: Anja Medved, 28. februar 2020.
Poletna grajska dogodivščina: spoznavanje poklica pilota, izdelovanje letal, izdelovanje vetrnic,
izvedba: Boštjan Kolar, Andreja Matijevc, Mateja Lapuh, Letalski center Cerklje ob Krki, 2., 3. in 4. julij
2020.
Druga poletna grajska dogodivščina: Poslikava Apolonovih ščitov, izvedba: Andreja Matijevc, Boštjan
Kolar, 18. 8. 2020.
Hitreje prežene vetrove in oblake: spletna predstavitev alegorije zrak v Viteški dvorani, izvedba:
Alenka Černelič Krošelj, 8. 12. 2020.
Štirje elementi z Alenko Černelič Krošelj in Robertom Petanom v družbi s posavskimi glasbeniki; Voda
z Majo Weiss, spletni dogodek, 13. 12. 2020.
Štirje elementi z Alenko Černelič Krošelj in Robertom Petanom v družbi s posavskimi glasbeniki;
Zemlja z Elizabeto in Dragutinom Križanićem, spletni dogodek, 20. 12. 2020.
Štirje elementi z Alenko Černelič Krošelj in Robertom Petanom v družbi s posavskimi glasbeniki;
Ogenj in Vorančeva kovačija (Lovro Jurečič), spletni dogodek, 27. 12. 2020.
Štirje elementi z Alenko Černelič Krošelj in Robertom Petanom v družbi s posavskimi glasbeniki; Zrak
z Marjeto Podgoršek Horžen in Špelo Troha Ogorevc, spletni dogodek, 30. 12. 2020.
Publikacija:
Publikacija s katalogom večzvrstne razstave Štirje elementi: 4 – ZRAK, Posavski muzej Brežice, 2020,
urednica: Alenka Černelič Krošelj, avtorji Černelič Krošelj, Alenka; Glogovič, Stanka; Kolar, Boštjan;
Lorber, Oži; Marinčič, Maja; Pavlin, Timotej; Puhar, Jana, strani 95, naklada 500 izvodov, (slo., ang.).
Muzeostrip – ali zgodba o tem kako je v slogi moč, Posavski muzej Brežice, 2020, avtorja: Klemenčič,
Jakob; Matijevc, Andreja, naklada: 500 izvodov.
Sklop 2: Druge občasne razstave v različnih prostorih muzeja
V zadnjem razstavnem prostoru stalne razstave novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje
1900–1990, kjer je ambientalno prikazan prostor za dnevno bivanje, sta umeščeni dve vitrini z
namenom, da so v njih na občasnih razstavah predstavljeni razni predmeti in zgodbe o ljudeh iz
Posavja. Izvedli smo 4 načrtovane razstave. Ena razstava v prvih dveh prostorih Galerije PMB, ena v
Malem avditoriju in dve v prostoru stalne razstave novejše zgodovine so bile podaljšana iz prejšnjega
leta.
Nadaljevanja iz leta 2019:

30

1. Muzejski donator Robert Šupe in izbor iz donacije Posavskemu muzeju Brežice, šesti
razstavni prostor v stalni razstavi Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990, 2. 3. 2019–
15. 5. 2020. Avtorici: Stanka Glogovič, Maja Marinčič.
Kot del dogodka Dan delničarjev znanj in veščin Posavskega muzeja Brežice in kot del obeležitve 70letnice poimenovanja muzeja kot Posavski muzej Brežice je bil predstavljen izbor najnovejše donacije
geografa in zgodovinarja Roberta Šupeta Posavskemu muzeju Brežice. Brežičan Šupe vse svoje
življenje čuti globoko povezanost s Posavskim muzejem Brežice in spoštovanje do dediščine. Od
septembra 2017 do danes je muzeju podaril več kot 700 predmetov, med njimi razglednice z vsega
sveta, kovance iz različnih obdobij in iz različnih držav, očetove medalje, osebne dokumente in pištolo
ter mamin nakit in dekorativne predmete.
Skupno število obiskovalcev: 13.618
2. Muzejčki in zemlja, šesti razstavni prostor v stalni razstavi Pod devetimi zastavami: Posavje
1900–1990 in del večzvrstne razstave Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, 30. 6. 2019–31. 12. 2020,
avtorji otroci, udeleženci Poletne grajske dogodivščine. Koordinatorka: Maja Marinčič
Naši najmlajši muzejski prijatelji so bili v času Poletne grajske dogodivščine vključeni v nastajanje
razstave »Muzejčki in zemlja«, ki bo dopolnjevala večzvrstno razstavo Štirje elementi: 3 – ZEMLJA
Otroci so bili vključeni v vse dele nastajanja razstave: prinesli so predmet, ki jih spominja na zemljo,
skupaj smo predmet sprejeli, fotografirali in popisali. Otroci so sodelovali tudi pri sami postavitvi in
umestitvi predmetov v vitrino. Razstava je bila odprta 30. 6. 2019 ob zaključku Grajske dogodivščine,
ko so lahko otroci, muzejčki, popeljali svoje starše na ogled njihove razstave. Odzivi na razstavo so
dobri, otroci pa so pridobili nova znanja ter vpogled v muzejsko delo.
Skupno število obiskovalcev: 14.349
3. Nevenka in sošolci, Galerija, 6. 11. 2019—8. 2. 2020. Avtorji: Nevenka Nestić Rušković, Irena
Čmer, Drago Leskovar, Milan Marin in Stanislav Makuc. Kustosinja in koordinatorka: Alenka
Černelič Krošelj.
Razstava predstavlja dela Milana Marina, Draga Leskovarja, Stanislava Makuca, Irene Čmer in
Nevenke Nestić Rušković. Omenjeni so se odločili za vpis na Akademijo za likovno umetnost in
oblikovanje Univerze v Ljubljani, ko je bil precejšen del njihovega ustvarjalnega življenja na različnih
področjih že za njimi, v rani mladosti pa jim študij na akademiji iz različnih razlogov ni bil omogočen.
Svoje sanje so na akademiji s pridnostjo ustvarili, verjeli v svoje danosti, talente in dokazali, da nikoli
ni prepozno poseči po več v življenju in doseči svoje cilje.
Skupno število obiskovalcev: 2.026
Obrazstavni program:
Javno vodstvo po razstavi. Izvedba: Nevenka Nestić Rušković in Alenka Černelič Krošelj, 3. 12. 2019.
Javno vodstvo po razstavi. Izvedba: Nevenka Nestić Rušković in Alenka Černelič Krošelj, 15. 12. 2019.
4. Imaginarnost v času in prostoru, Posavski muzej Brežice, Mali avditorij, 25. 11. 2019–25. 1.
2020, avtorica: Mojca Barbič.
Samostojna kiparska razstava Mojce Barbič je del sodelovanja ob 70-letnici Posavskega muzeja
Brežice. Z avtorico razstave je muzej sodeloval že v preteklosti, ko je v zastavljene projekte vključila
osnovnošolsko mladino, pri svojem delu pa je prav tako uspešno sodelovala z akademskim
restavratorjem Alešem Venetom in drugimi zaposlenimi v muzeju.
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Skupno število obiskovalcev razstave: 1194.
Nove razstave:
1. Čebelarka Slava Račič, ob njeni 100-letnici rojstva (19. 3. 1920–1. 2. 2019), Posavski obrazi,
2. nadstropje, šesti razstavni prostor v stalni razstavi Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–
1990, od 20. 5. 2020, avtorica Stanka Glogovič.
Odprtje razstave smo načrtovali 19. marca, na 100. obletnico njenega rojstva. Razstava je na voljo od
20. maja in je bila predstavljena javnosti na svetovni dan čebel. Simbolnega odprtja so se udeležili
člani družine, ki je prevzela kmetijo in čebelarsko dediščino Slave Račič.
Zaradi zaprtja muzeja je bila razstava predstavljena tudi na zunanjem panoju na ulični razstavi na
Prešernovi cesti ob gradu. Slava Račič pa je bila izpostavljena tudi v spletni razstavi Tri krat tri ženske.
Število obiskovalcev: 5.568
Obrazstavni program:
Zimska grajska dogodivščina: ogled čebeljih panjev in drugih predmetov v povezavi s čebelarstvom,
izvedba: Stanka Glogovič; delavnica izdelovanja hotela za žuželke, izvedba: Anja Medved, Boštjan
Kolar, Marko Berkovič, Natalija Zajc, 27. 2. 2020.
Spletno javno vodstvo po razstavi, videoposnetek, dolžina 10:43 min, Produkcija Videokom Brežice:
https://vimeo.com/422860273, izvedba: Stanka Glogovič, 26. 5. 2020
Druga poletna grajska dogodivščina: Poslikava panjskih končnic, izvedba: Stanka Glogovič, Boštjan
Kolar, 17. 8. 2020.
2. Fotografska razstava Branka Brečka: Ptice Vrbine, od 12. 3. 2020, Mali avditorij, avtor:
Branko Brečko, koordinatorja: Alenka Černelič Krošelj in Boštjan Kolar.
Razstavo smo pripravili v sodelovanju z Društvom za oživitev mesta Brežice in je del cikla Štirje
elementi: 4—ZRAK.
Odprtje razstave smo načrtovali skupaj s koncertom »Med pticami, glasbo in nebom« ter
predstavitvijo svatovanja ptic, zanimivosti o upodobljenih pticah v Viteški dvorani na Gregorjevo (12.
marec). Zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije koncerta s predstavitvijo nismo izvedli,
fotografsko razstavo pa odprli le simbolično.
Razstava prepleta ptice in element zrak, element, ki je v Viteški dvorani upodobljen s številnimi
pticami, ki jih lahko prepoznamo in so po več kot treh stoletjih še vedno del naše kulturne krajine.
Branko Brečko, fotograf, ki goji posebno veselje do dokumentiranja sveta okoli nas, predvsem pa
sveta, ki izgublja boj z napredkom, je raziskovalec, zapisovalec, pričevalec in pripovedovalec o Vrbini,
o svetu, ki se prične pod zahodno fasado mesta na brežcu – Brežic. S to razstavo potrjuje, da je
izjemen zapisovalec snovne in nesnovne kulturne in naravne dediščine občine Brežice oziroma naše
kulturne krajine.
Število obiskovalcev: 5.594
Obrazstavni program:
Voden ogled razstave za skupino citrarjev, 18. 6. 2020.
Javno vodstvo po razstavi, videoposnetek, dolžina 11:02 min, Produkcija Videokom Brežice,
dostopno: https://vimeo.com/416063676, izvedba: Branko Brečko, Alenka Černelič Krošelj, 7. 5.
2020.
Poletna grajska dogodivščina: voden ogled razstave, izvedba: Andreja Matijevc, 2. 7. 2020.
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3. Posavska muzejska vitrina: Dragotin Ferdinand Ripšl, kronist, strokovni pisec, zbiratelj,
duhovnik, narodni buditelj, 200 let rojstva, od 1. 11. 2020, ulična in spletna razstava.
Avtorica: Alenka Černelič Krošelj
Ob 200-letnici rojstva Dragotina Ferdinanda Ripšla je bila načrtovana Posavska muzejska vitrina
zaradi zaprtja muzeja prestavljena na splet: https://www.pmb.si/posavska-stoletja/dragotinferdinand-ripsl.
Razstavna panoja sta bila na ogled tudi v vitrini pred gradom in v ulični razstavi na Prešernovi cesti.
Obrazstavni program:
Predavanje Dragotin Ferndinad Ripšl, duhovnik, strokovni pisec, zapisovalec in častilec dediščine,
10. 2. 2020, Kulturni dom Krško, izvedba: Alenka Černelič Krošelj.
4. Znanje in veščine iz depoja 4: Rezbarjenje 2, 6. 11. 2020, Prešernova cesta ob gradu,
mentorji: Aleš Vene, Mojca Barbič (Osnovna šola Brežice), Vida Cizel (Osnovna Šola Škocjan),
kustos: Aleš Vene
Projekt Znanje in veščine iz depoja 4: Rezbarjenje 2 je bil zaradi zaprtja muzeja predstavljen na
zunanjem panoju v ulični razstavi na Prešernovi cesti ob gradu. Projekt je potekal s sodelovanjem
osnovnih šol pod mentorstvom prof. Mojce Barbič (OŠ Brežice) v okviru predmeta Likovno snovanje,
prof. Vide Cizel (OŠ Škocjan) in akademskega restavratorja Aleša Veneta (PMB). Na panoju je
podrobneje predstavljen potek delavnic in način dela udeležencev skozi različne faze. Razstava je
primer pedagoškega pristopa Osnovnih šol in spodbujanja kreativnosti učencev.
Odzivi na razstavo so bili pozitivni, tako s strani strokovne, kot laične javnosti, predvsem zaradi
odličnega sodelovanja in povezovanja s šolama in ostalimi uporabniki muzeja.
Obrazstavni program:
Delavnica rezbarjenja za 8 in 9. razred OŠ Brežice, izvedba: Aleš Vene, Nives Slemenšek, 3. 2. 2020.
Delavnica rezbarjenja za 1. letnik Šolskega centra Krško-Sevnica, Srednja šola Sevnica – program
mizar, izvedba: Aleš Vene, Nives Slemenšek, 10. 2. 2020.
Delavnica rezbarjenja za 8. in 9. razred OŠ Škocjan, izvedba: Aleš Vene, 11. 2. 2020.
Delavnica rezbarjenja za 8. in 9. razred OŠ Brežice, izvedba: Aleš Vene, 17. 2. 2020.
Delavnica rezbarjenja za 8. in 9. razred OŠ Brežice, izvedba: Aleš Vene, 18. 2. 2020.
Delavnica rezbarjenja za 8. in 9. razred OŠ Brežice, izvedba: Aleš Vene, 2. 3. 2020.
Delavnica rezbarjenja za 8. in 9. razred OŠ Brežice, izvedba: Aleš Vene, 9. 3. 2020.
Sklop 3: Medinstitucionalne razstave
1. Trikrat tri ženske, skupna spletna razstava Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki,
Kulturnega doma Krško, enote Mestni muzej Krško in Posavskega muzeja Brežice, 18. 5.
2020, kustosinje: Andreja Matijevc (PMB), Kristina T. Simončič (GBJ), Nina Sotelšek (KDK
MMK).
Ob letošnjem Mednarodnem muzejskem dnevu smo se muzejske ustanove v Posavju povezale in
namesto dogodkov pripravile spletno razstavo. Na temo Muzeji za enakost: raznolikost in
inkluzivnost smo izpostavili posavske ženske, ki so delovale kot pionirke na svojem področju ter s
svojim delovanjem in ustvarjanjem pustile pečat v Posavju in širše. Posavski muzej Brežice je v
razstavi predstavil Ano Elizabeto Auersperg, podjetno in uspešno žensko 17. stoletja, Ivo Stiplovšek,
prvo posavsko muzealko in Slavo Račič, eno prvih slovenskih čebelark.
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Digitalna razstava je na ogled na spletnih straneh: www.pmb.si, www.galerija-bj.si,
www.mestnimuzejkrsko.si
2. Od vaške godbe do pihalnega orkestra: Pihalni orkester Kapele 1850–2020, 3. prostor
Galerije, standardni program, od 20. 6. 2020—2. 5. 2021 (Poletna muzejska noč). Soavtorji:
Alenka Černelič Krošelj, dr. Ivanka Počkar in Ana Vlaisavljević (Posavski muzej Brežice),
Simona Krošelj (Pihalni orkester Kapele) in člani orkestra. Koordinacija: Alenka Černelič
Krošelj (PMB) in Simona Rožman (POK).
Odprtje razstave smo načrtovali 16. aprila. Na ta dan smo z objavo na spletni strani in na Facebook
profilu javnost seznanili z našimi načrti.
Z razstavo smo predstavili eno najstarejših godb v Sloveniji, njen razvoj od nastanka do danes,
godbeništvo ter dogodke in ljudi, ki so bili sooblikovani in prepleteni z godbo, ki je velik del
življenj Kapelcev in širšega okolja. Poudarjen je pomen delovanja orkestra, ki je zaradi svojega
nepretrganega delovanja in pomena od leta 2013 vpisan v Nacionalni register nesnovne kulturne
dediščine. Razstava je nastala v koprodukciji s KD Pihalni orkester Kapele.
Število obiskovalcev na odprtju: 140
Skupno število obiskovalcev: 5.049
Obrazstavni program:
Tiskovna konferenca ob razstavi Od vaške godbe do pihalnega orkestra, izvedba: Ivan Urek,
Kulturno društvo Pihalni orkester Kapele, predsednik, Sebastjan Borovšak, Kulturno društvo Pihalni
orkester Kapele, dirigent, Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice, direktorica, Ivan Molan,
župan občine Brežice, 18. 6. 2020,
Nastop Pihalnega orkestra Kapele na Poletni muzejski noči, 20. 6. 2020.
Poletna grajska dogodivščina: voden ogled razstave s člani Pihalnega orkestra in prikaz igranja na
pihala in trobila, 2. 7. 2020.
Dve godbi, dve zgodbi: koncert pihalnega orkestra Kapele-170 let in Gasilskega pihalnega orkestra Loče
pri Dobovi 1000-let, 10. 10. 2020.
3. Medinstitucionalna večzvratna gostujoča razstava Sava združuje, 24. 9. 2020–20. 9. 2021, 1.
prostor Galerije, jesen 2021—2022 Trbovlje, 2022—2023 Jesenice. Vodja projekta: Alenka
Černelič Krošelj. Avtorji razstave: Alenka Černelič Krošelj in Stanka Glogovič (Posavski muzej
Brežice), Irena Lačen Benedičič, Zdenka Torkar Tahir, Aljaž Pogačnik in dr. Marko Mugerli
(Gornjesavski muzej Jesenice), Jana Mlakar Adamič (Zasavski muzej Trbovlje). Koordinatorka
razstave: Stanka Glogovič
Projekt Sava združuje povezuje tri slovenske, ki imajo Savo v imenu, oziroma so muzeji ob reki Savi:
Gornjesavski muzej Jesenice, Zasavski muzej Trbovlje in Posavski muzej Brežice. Izhodišče
sodelovanja je reka Sava in vse ob, v in na njej. Gornjesavski muzej Jesenice vključuje področje Save
od izvira do Ljubljane, Zasavski muzej Trbovlje od Litije do Radeč, Posavski muzej Brežice od Radeč do
Obrežja. V Gornjesavskem muzeju Jesenice predstavljajo Gornjesavsko dolino, kraj kjer Sava izvira,
oziroma začenja svojo pot, spomenik nepremične kulturne dediščine – fužinarsko naselje Stara Sava,
pogonsko moč reke Save, družino Bucelleni, ki je zgradila fužino ob Savi, železarstvo in z njo
povezano barakarsko naselje za delavce jeseniške železarne. V Zasavskem muzeju Trbovlje v treh
sklopih izpostavljajo območje in regijo Zasavje, Savo kot vodno pot, prometnico, vir gospodarske
dejavnosti in športno rekreativni poligon. Posavski muzej Brežice je v razstavi dal poudarek na tri
glavne sklope: istovetnost z imenom območja Posavje, in Savo, kot ločnico (zgodovinsko mejo) med
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deželama Štajersko in Krajnsko, promet in transport po Savi ter energija in dobrine iz Save. Z
razstavljenimi predmeti, arhivskim in slikovnim gradivom opozarja ne le na pomen skupne dediščine,
ampak tudi na družbeno odgovornost do naravnih virov.
Število obiskovalcev na odprtju: 32
Število obiskovalcev razstave v 2020: 971
Obrazstavni program:
Življenje z reko Savo, predstavitev in delavnica v Valvasorjevi knjižnici Krško, izvedba: Boštjan Kolar,
28. 9. 2020.
Življenje z reko Savo, predstavitev in delavnica v Valvasorjevi knjižnici Krško, izvedba: Boštjan Kolar,
2. 10. 2020.
Predstavitev razstave Sava združuje in delavnica Čoln na balon za učence OŠ Brežice, izvedba:
Stanka Glogovič, Boštjan Kolar, Ana Vlaisavljević, 8. 10. 2020.
Publikacija:
Sava združuje, Posavski muzej Brežice, 2020, avtorji: Alenka Černelič Krošelj, Stanka Glogovič, Jana
Mlakar Adamič, Zdenka Torkar Tahir, Aljaž Pogačnik, dr. Marko Mugerli, strani 24, naklada 5000 (slo.,
angl.).
4. Razstava Gasilskega pihalnega orkestra Loče ob 100-letnici, 10. 10. – 10. 11. 2020, 2. prostor
Galerije, avtorji člani Gasilskega pihalnega orkestra Loče, koordinatorka: Alenka Černelič
Krošelj.
Razstava predstavlja eno najstarejših godb v Sloveniji in pomembnejše dogodke skozi 100 let obstoja.
Poudarjen je pomen delovanja orkestra, ki je zaradi svojega nepretrganega delovanja in pomena od
leta 2017 vpisan v Nacionalni register nesnovne kulturne dediščine.
Število obiskovalcev na odprtju: 100
Skupno število obiskovalcev: 235
Obrazstavni program:
Dve godbi, dve zgodbi: koncert pihalnega orkestra Kapele-170 let in Gasilskega pihalnega orkestra Loče
pri Dobovi 1000-let, 10. 10. 2020.
5. 180 let prve pošte v Brežicah, od 1. 12. 2020, Prostor pred Viteško dvorano, avtorji: člani
Društva zbirateljev Verigar Brežice: Franjo B. Gregl, Vekoslav Krahulec, Gregor Avsec in
Aleksander Rožman, koordinatorki: Alenka Černelič Krošelj in Maja Marinčič.
Z razstavo, ki je bila zaradi zaprtja muzeja 1. decembra 2020 odprta le »simbolično«, je bila obeležena
180-letnica prve pošte v Brežicah. Razstavo so pripravili člani Društva zbirateljev Verigar Brežice.
Pošta v Brežicah, ki je imela prvi sedež v gradu, je bila ustanovljena leta 1840, pred tem pa je v
Brežicah obstajala nesamostojna nabiralnica pisem, ki je spadala k Slovenski Bistrici. Na pobudo
društva je Maja Marinčič, kustosinja za zgodovino, pripravila tudi prispevek o ustanovitvi pošte, ki je
del razstave, objavljen pa je tudi na spletni strani.
Število obiskovalcev: /
Obrazstavni program:
Spletna predstavitev razstave, videoposnetek, dolžina 8:40 min, Produkcija Videokom Brežice,
dostopno: https://vimeo.com/485654099, izvedba: Franjo B. Gregl, Gregor Avsec, Alenka Černelič
Krošelj, 1. 12. 2020.
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Medinstitucionalna razstava izven muzeja
Nadaljevanje gostovanja razstave iz 2016: Brestaniške miniature: Vinko Bavec, fotograf s kraljevim
dvornim priznanjem, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg; od 13. 12. 2016–1. 2. 2021;
avtorica: Ivanka Počkar
Število obiskovalcev razstave v 2020: 3.596.
II. / 1. 3. Gostovanja z lastno občasno razstavo
Nadaljevanje iz leta 2017: Insignije mesta Krško / Krške vedute: mestne insignije, Mestni muzej
Krško, od 4. 3. 2017, avtorici: Vlasta Dejak, dr. Helena Rožman, koordinatorka: dr. Helena Rožman
Število obiskovalcev razstave v letu 2020: 794
Nadaljevanje iz leta 2019: Franjo in Iva Stiplovšek: Razvoj muzealstva v Posavju, Mestni muzej Krško,
28. 5. 2019 – 11. 10. 2020, avtorice: Alenka Černelič Krošelj, Vlasta Dejak, Oži Lorber, dr. Ivanka
Počkar. Koordinatorki: dr. Helena Rožman, Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško in Alenka
Černelič Krošelj, PMB
Število obiskovalcev razstave v letu 2020: 804
Nadaljevanje iz leta 2019: Vsak dar ima svoj čar? Kultura obdarovanja na Slovenskem, 23. 6.—31.
12. 2020, stolp pri Dvorani Alberta Felicijana, grad Sevnica, sodelovanje z JZ KŠTM Sevnica, avtorice:
Anđela Babić, Stella Cavalleri, Annemarie Culetto, Mirsada Hebilović, Marinela Ilić, Saša Kancler.
Mentorice: Alenka Černelič Krošelj, dr. Mateja Habinc, dr. Lea Kužnik, dr. Marjetka Rangus, mag.
Jasna Vastl. Koordinatorka: Stanka Glogovič.
Število obiskovalcev razstave v letu 2020: 1.150.
II. / 1. 4. Razstave Posavskega muzeja Brežice na drugih lokacijah
Stalne razstave na terenu
1. Razstava »Ribištvo na Sevniškem v preteklosti«, od 28. 8. 2020, na ploščadi pri spomeniku
NOB v novem delu mesta Sevnica (ulična razstava) in v prenovljenih prostorih Spodnjega
gradu na Glavnem trgu v Sevnici, avtorji: Marko Berkovič, Boštjan Kolar in Alenka Černelič
Krošelj.
Muzej je za naročnika Občina Sevnica pripravil razstavo z naslovom »Ribištvo na Sevniškem v
preteklosti«, ki je nastala v okviru projekta »Riba je in«. V razstavi je predstavljen geografski in
zgodovinski oris občine Sevnica, pomen in razširjenost ribolova na Sevniškem v preteklosti, ribolovne
vrste, ribolovno pravico in zakonodajo, načine in tehnike ribolova v Savi in pritokih, krivolov ter
nekdanji ženski lov podusti »na roke« na drstišču v Mirni v Dolenjem Boštanju, poleg tega pa še
številne težave za ribe, med njimi tudi vpliv izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, ki je močno
prizadela vodni ekosistem Save in pritokov s pregledom ribjih vrst, prilagojenih razmeram v
akumulacijskih bazenih. Razstavo zaključuje predstavitev Ribiške družine Sevnica, njena prizadevanja
za ohranitev ribjega življa in športni ribolov. Razstava je panojska in obogatena tudi s fotografijami na
temo rib in ribištva iz daljne in bližnje preteklosti.
Obrazstavni program:
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Spletna predstavitev razstave, videoposnetek, dolžina 8:20 min, Občina Sevnica, dostopno:
https://www.facebook.com/watch/?v=364781474752847, izvedba: Vlasta Kuzmički, Alenka Černelič
Krošelj, Ana Jazbec, Ciril Dolinšek, Ljubo Motore, 17. 11. 2020.
2. Stalna razstava Po sledeh obrtništva v Sevnici od sredine 19. do sredine 20. stoletja, od
septembra 2020, prenovljeni prostori Spodnjega gradu na Glavnem trgu v Sevnici, avtorji:
Marko Berkovič, Alenka Černelič Krošelj, Boštjan Kolar, Maja Marinčič, Andreja Matijevc, dr.
Ivanka Počkar in Ana Vlaisavljević.
Za naročnika Občino Sevnica v okviru projekta Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti je muzej
pripravil razstavo o obrtništvu v Sevnici. Razstava predstavlja izbrane obrti, ki so v obdobju od sredine
19. do sredine 20. stoletja zaznamovale Sevnico in celotno območje ob njej. Celotna raziskava je
sestavljena iz treh delov: elaborata, v katerem so predstavljeni rezultati raziskave, dodana sta seznam
in kopije člankov, ki od sredine 19. stoletja do sredine 20. stoletja pomembno pričajo o dogajanju v
Sevnici, in panojske razstave z besedili in drugim gradivom – fotografijami, članki, dokumenti.
Obrazstavni program:
Spletna predstavitev razstave, videoposnetek, dolžina 8:35 min, Občina Sevnica, dostopno:
https://www.youtube.com/watch?v=F_CFkxtkx20, izvedba: Vlasta Kuzmički, Alenka Černelič Krošelj,
Ana Jazbec, Ciril Dolinšek, 27. 11. 2020.
3. Ribiške zgodbe iz Sevnice, del projekta Ribe na naravovarstvenem območju, od 2. 10. 2020,
Tončkov dom na Lisci, avtorji: Marko Berkovič, Boštjan Kolar in Alenka Černelič Krošelj.
Razstava je del projekta Ribe na naravovarstvenem območju (partner tudi PMB), ki je na ogled v
Tončkovem domu na Lisci. Razstava predstavlja izbrane ribiške zgodbe iz Sevnice: Ribolov na Savi,
Načini in tehnike ribolova, Ženski lov podusti »na roke« v Mirni pri Dolenjem Boštanju in Športni
ribolov.
Ulične razstave
1. Stalna ulična razstava: Janez Nepomuk, oktober 2021, zunanji pano ob Prešernovi cesti.
Avtorica: Oži Lorber,
Občina Brežice je poskrbela za izdelavo kopije stebra s kipom sv. Janeza Nepomuka, ki je bil
postavljen ob JV stolpu gradu. Ob prenovi Prešernove ceste je bila kopija nameščena v park na V
strani, ob tem pa izdelan tudi pano z besedilom v slovenskem in angleškem jeziku. Izvirnik kipa je
shranjen v Posavskem muzeju Brežice.
2. Ulična razstava ob gradu, 6. 11. 2020, Prešernova cesta ob gradu.
Na osmih zunanjih panojih ob priljubljeni sprehajalni poti ob Prešernovi cesti so izpostavljene in
predstavljene razstave in projekti iz leta 2020, ki bi bile sicer v jesenskem času zaprtja muzeja za
ogled nedostopne.
Z dvema panojema muzej sprehajalce seznanja z dvema osrednjima razstavnima projektoma v letu
2020: razstava Štirje elementi: 4 – ZRAK in prenova stalne razstave Sledi posvetne dediščine Posavja
od 17. do 19. stoletja.
Na štirih panojih pa so predstavljene razstave: Posavska muzejska vitrina Slava Račič, Posavska
muzejska vitrina Dragotin Ferdinand Ripšl in Znanje in veščine iz depoja 4: Rezbarjenje 2. Na enem
razstavnem panoju je predstavljen projekt konserviranja in restavriranja stranskih oltarjev sv.
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Antona Padovanskega in sv. Frančiška Ksaverja iz župnijske cerkve sv. Jakoba v Kostanjevici na Krki.
Restavriranje kipa je bilo del strokovne naloge akademske restavratorke Nives Slemenšek, v sklopu
opravljanja strokovnega izpita v letu 2020, katere mentor je bil vodja projekta akademski restavrator
Aleš Vene. Na panoju sta podrobneje prikazana postopek odstranjevanja površinskih nečistoč in
odstranjevanja sekundarnih barvnih plasti.
Dva panoja pa nagovarjata mlajšo publiko, in sicer izseki iz Muzeostripa ob zaključevanju razstavnega
cikla Štirje elementi ter muzejske kratkočasnice za najmlajše.
Razstavo je podprla Krajevna skupnost Brežice, ki je omogočila brezplačne razstavne panoje.
Obrazstavni program:
Spletna predstavitev razstave, videoposnetek, dolžina 9:11 min, Produkcija Videokom Brežice,
dostopno: https://vimeo.com/476699572, izvedba: Alenka Černelič Krošelj, Stanka Glogovič, Aleš
Vene, Nives Slemenšek, Andreja Matijevc, Boštjan Kolar, 6. 11. 2020.

Število obiskovalcev razstav, ki so vključene v razdelke Razstave PMB na drugih lokacijah je mogoče
oceniti skozi posredne podatke, kar pomeni, da je ocenjen letni učinek razstav najmanj 20.000
obiskovalcev – glede na obisk Brežic in drugih lokacij ter glede na »posebno« leto 2020 (za leto 2019
je bila ocena 50.000 obiskovalcev).
II. /. 1. 5. Gostujoče razstave v Posavskem muzeju Brežice
V letu 2020 je bila izvedena 1 načrtovana gostujoča razstava.
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Avtorska razstava slik Ples življenja skozi elemente: OGENJ, VODA, ZRAK in ZEMLJA Sabine Dobršek
Mladkovič, 15. 9. 2020–18. 9. 2020, grajsko dvorišče.
Z razstavo, ki je bila del razstavnega projekta Štirje elementi, je umetnica predstavila svoj pogled na
svet skozi štiri elemente: ogenj, voda, zrak in zemlja.
Število obiskovalcev na odprtju: 50
Skupno število obiskovalcev: 106
Razstave drugih organizatorjev
Muzej ima več prostorov, ki so primerni za postavitve razstav zunanjih organizatorjev. Poleg Galerije
v treh prostorih se kot razstavni prostor uporablja tudi Mali avditorij, ki je še posebej primeren
predvsem za manjše likovne razstave in vinska klet, kjer so razstave sekundarni del prostora.
Nadaljevanje iz 2019: Novoletna razstava Društva likovnikov Brežice, 19. 12. 2019–29. 1. 2020,
Grajska klet.
Skupno število obiskovalcev razstave: 70
Nove razstave:
100 let Moškega pevskega zbora Kapele, 4. 9. 2020–13. 9. 2020, grajsko dvorišče – arkade.
Moški pevski zbor Kapele je ob 100. obletnici svoje delovanje prikazal v knjigi in na razstavi, ki je bila
od predstavitve knjige in zgoščenke, 4. septembra, do drugega slavnostnega koncerta na ogled na
grajskem dvorišču.
Število obiskovalcev na odprtju: 98
Skupno število obiskovalcev: 258

20 let mažoretk Dobova, 8. 10. 2020–, Mali avditorij.
Razstava, ki so jo ob 20. obletnici delovanja pripravile članice Športno kulturnega društva Mažoretke
Dobova, skozi fotografije, uniforme in druge predmete prikazuje delovanje društva v dveh desetletjih,
od osnovanja do danes. Razstava je bila predstavljena na slovesnosti z mažoretnim programom in
okroglo mizo.
Število obiskovalcev na odprtju: 65
Skupno število obiskovalcev: 353
Skupaj:
Skupaj je bilo načrtovanih 12 razstav, od tega 5 lastnih občasnih, 2 medinstitucionalne, 1 prenova
stalne razstave, 1 gostujoča, 2 razstave na terenu in 1 razstava drugih organizatorjev.
Izvedenih je bilo 19 razstav, od tega 5 lastnih občasnih, 5 medinstitucionalnih, 1 prenova stalne
razstave, 1 gostujoča, 5 razstav na terenu in 2 razstavi drugih organizatorjev.
Ob razstavah je bil izveden prilagojen in osiromašen obrazstavni program. Zaradi ukrepov za
preprečevanje širjenja okužb je bil večji del programa izveden na prostem, na grajskem dvorišču, v
času zaprtja pa na spletu.
Razstave, ki jih je pripravil Posavski muzej Brežice, je oblikovala stalna zunanja sodelavka Polona
Zupančič, ki je sodelovala tudi pri zasnovi drugih promocijskih gradivih muzeja.
Medinstitucionalno razstavo Sava združuje in razstavi v Sevnici je oblikovala Ana Jazbec iz Sevnice.

II. / 2. Projekti
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V skladu z letnim programom dela muzej svoje poslanstvo uresničuje tudi skozi izvajanje projektov, ki
so usmerjeni v tesno in kakovostno sodelovanje z obiskovalci, uporabniki muzeja. Tako sta v tem
razdelku predstavljena dva projekta, ki sta usmerjena v različne ciljne skupine. Znanje in veščine iz
depoja nagovarja zainteresirano javnost, medtem ko projekt Muzej povezuje, s svojimi raznolikimi
enotami nagovarja vse skupine obiskovalcev. Pomemben del projekta so Grajske dogodivščine,
uspešen program za mlade obiskovalce muzeja.

II. / 2. 1. Muzej povezuje
Projekt združuje in povezuje ključne obrazstavne in druge programe tako občasnih kot stalnih razstav
iz preteklega leta in raznovrstne dejavnosti ter sodelovanja z nevladnimi organizacijami, lokalno
skupnostjo, posamezniki, izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami iz Posavja in Slovenije v povezano
programsko enoto. Del projekta sta tudi utečena programa PMB: Znanje in veščine iz depoja in
Grajske dogodivščine.
V okviru projekta smo izvedli 37 programov, ki se jih je udeležilo 2.949 udeležencev, oziroma
uporabnikov.
Ob upoštevanju ukrepov NIJZ je muzej nadaljevali s programi in aktivnostmi, ki so privabljali raznolike
obiskovalce: Kino na grajskem dvorišču, javna vodstva ob kulturnem prazniku, mednarodnem
dnevu žena, s soorganizacijo koncertov je potrdil odlično sodelovanje z glasbenimi šolami Posavja (5.
Koncert glasbenih šol Posavja), KUD Brežice (4. Koncert Elizabete in Dragutina Križanića: Glasba je
ena sama ljubezen) in posavskimi glasbeniki ter nadaljevali s sodelovanjem z Akademijo za Glasbo

Univerze v Ljubljani in v poletnih mesecih z odlično sprejetimi koncerti, na katerih so nastopali
uveljavljeni mladi posavski glasbeniki.
Ob mednarodnem muzejskem dnevu je muzej s posavskimi muzejskimi ustanovami pripravil spletno
razstavo Trikrat tri ženske. Muzej je kakor prejšnja leta izvedel program na Poletno muzejsko noč, v
letu 2020 pa je avgusta in decembra sodeloval tudi v novi promocijski akciji Skupnosti muzejev
Slovenije »Naprej v preteklost«.
V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine je muzej izvedel zelo obiskano Grajsko tržnico starin in
Sejem rokodelskih znanj in koncert ob svetovnem dnevu turizma.
V promocijski akciji Z igro do dediščine je tokrat muzej sodeloval le z popustom v muzejski trgovini in
brezplačnim vstopom za družine.
Zaradi zaprtja je muzej leto zaključil štirimi decembrskimi dogodki s krajšim koncertnim
programom, ki jih je izvedel virtualno, v obliki spletne premiere, z možnostjo naknadnega ogleda.
Dogodke, ki so bili povezani s temo štirih elementov sta vodila Robi Petan in Alenka Černelič Krošelj,
koncertni program pa so izvedli posavski glasbeniki. Prvi dogodek, 13. 12. na temo vode z Majo
Weiss, 20. 12. na temo zemlje z Elizabeto in Dragutinom Križanićem, 27. 12. na temo ognja z Lovrom
Jurečičem. Zadnji dogodek, 30. 12. na dan, ko bi sicer bil Gala novoletni koncert, je bil na temo zraka,
praznični koncertni del sta pripravili Marjeta Podgoršek Horžen in Špela Troha Ogorevc.
Znotraj projekta je muzej razvijal in nadgrajevali sodelovanja s številnimi kulturnimi, vzgojnoizobraževalnimi raziskovalnimi ustanovami, društvi in ljubitelji dediščine. V muzeju in po terenu so
potekala strokovna predavanja (Posavski muzej Brežice – 70 let, "Tu se je smrt utrudila do smrti …":
slovenske žrtve Auschwitza, Dragotin Ferdinand Ripšl, Predavanje o življenju in delu Adama Bohoriča,
Od protestantizma do razsvetljenstva (1500-1800), 500 let rojstva Adama Bohoriča in 16. stoletje v
Posavju), posvete (o razvoju mesta Brežice), okroglo mizo Leseni mostovi- naša dediščina in
omogočili razstave: 100 let Moškega pevskega zbora Kapele in 20 let mažoretk Dobova.
Mesto Brežice, je na pobudo in s prizadevanjem muzej v letu 2020, kot 18. članica pristopil k
Združenju zgodovinskih mest Slovenije, ki muzeju ponuja številne možnosti promocije, rasti in
povezovanja.
V okviru projekta je muzej izdal promocijske zloženke v štirih jezikih in informacijsko zloženko o
poroki v gradu Brežice.
II. / 2. 2. Znanje in veščine iz depoja
Že drugo leto zapored je bila osrednja tema projekta rezbarjenje. Projekt nadgrajuje že utečeno
sodelovanje z okoliškimi osnovnimi šolami in likovnimi pedagogi. Obsegal je 7 delavnic z osnovnimi
šolami v prvi četrtini leta, delavnice za odrasle pa so zaradi pandemije COVID-a 19 odpadle. Na
delavnicah so udeleženci s pomočjo interaktivnih tabel spoznavali različne drevesne vrste. Sledila je
izdelava skic željene končne forme izdelkov, ki so jih morali prilagoditi obliki in velikosti izbranega
kosa lipovega lesa. Z izdelovanjem izdelkov so se seznanili s tehniko in tehnologijo izdelave
rezbarjenega predmeta. Ob prehajanju s plitkega reliefa v globokega, so udeleženci spoznali tudi
način pojavljanja tovrstnih lesenih izdelkov v umetnosti in vsakdanjem življenju.
Končne izdelke in delavnice projekta v letu 2020 pa je navdihnila stalna postavitev akademske
slikarke Alenke Gerlovič (1919—2010) v Posavskem muzeju Brežice. Udeleženci so s pomočjo
dodajanja in odvzemanja lesa upodobili zrcaljeno urbano krajino, kot je umetnica prikazala zrcaljenje
Kornatov v morju.
Projekt je bil ob koncu leta, ko je bil muzej zaprt, predstavljen na ulični razstavi pred gradom.
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II. / 2. 3. Grajske dogodivščine
Grajske dogodivščine so počitniški programi, namenjen osnovnošolcem, ki jih muzej izvaja že od leta
2015. Programi dogodivščin v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic izhajajo iz aktualnih
občasnih in stalnih razstav ter projektov. Udeleženci se v večdnevnem druženju seznanijo z vsebinami
muzeja na njim prilagojen in zanimiv način, z aktivnim sodelovanjem v obliki aktivnih tematskih
ogledov in ustvarjalnih delavnic. Tako pridobivajo nova znanja, sklepajo nova prijateljstva in se
zabavajo.
Izhodišče za Zimsko grajsko dogodivščino med zimskimi počitnicami so bila: Posavska muzejska
vitrina: Čebelarka Slava Račič, projekt Črno belo bogastvo s krškega polja- samooskrbna, podjetniška
in turistična priložnost, Gregorjevo in Fotografska razstava Branka Brečka Ptice Vrbine.
Zaradi upoštevanja številnih dodatnih ukrepov v povezavi z epidemijo Covid-19 je bila PGD razdeljena
na da dela, eno tridnevno na začetku počitnic in eno dvodnevno ob zaključku počitnic.
Izhodišče tridnevne Poletne grajske dogodivščine so bila: razstavi Štirje elementi: 4 – ZRAK in Od
vaške godbe do pihalnega orkestra ter projekti Črno belo bogastvo s Krškega polja – samooskrbna,
podjetniška in turistična priložnost, Oživimo savske zgodbe in Ribe na naravovarstvenem območju.
Kot že v preteklih letih je bil program zasnovan z zunanjimi sodelavci. Pilot Javnega gospodarskega
zavoda Letalski center Cerklje ob Krki Jure Tomše je udeležencem predstavil poklic pilota, delovanje
letal in pomen letalstva, s člani Pihalnega orkestra Kapele pod vodstvom dirigenta Sebastjana
Borovšaka pa so spoznali najpomembnejša glasbila v njihovem pihalnem orkestru. Kuharji Gostilne
Kunst so izvedli delavnico priprave dveh jedi, namaza dimljene postrvi na popečenem kruhku s
svežimi zelišči in domačih njokov s karameliziranim paradižnikom.
Izhodišča dvodnevne 2. Poletne grajske dogodivščine so bila: razstava Štirje elementi: 4 – ZRAK,
Posavska muzejska vitrina: Čebelarka Slava Račič in projekt Oživimo savske zgodbe.
Jesenska grajska dogodivščina je zaradi zelo slabih epidemioloških razmer, povezanih z širjenje
nalezljive bolezni Covid-19, in posledično zaprtega muzeja od 24. oktobra naprej odpadla. Za vse naše
zveste »muzejčke« so sodelavci SIK pripravili tri raznovrstne programe, ki so bili dostopni na spletni
strani in Facebook profilu ter jih poslali staršem otrok na njihove elektronske naslove.
Zimska grajska dogodivščina je bila bolje obiskana kot preteklo leto, obe Poletni grajski dogodivščini
pa slabše kot pretekla Poletna grajska dogodivščina, saj je bilo zaradi upoštevanja ukrepov omejeno
število udeležencev, kar do leta 2020 ni bila praksa. Skupno število udeležencev je precej manjše tudi
zaradi odpovedi Jesenske grajske dogodivščine. Kljub zahtevnim razmeram za izvedbo počitniških
dejavnosti zaradi slabih epidemioloških razmer je bil obisk dober, kar dokazuje, da imajo otroci in
starši zaupanje v delo muzeja. Prav tako se širi krog udeležencev, saj prihajajo otroci tudi iz drugih
občin Posavja in celo drugih delov Slovenije. Leta 2020 je bilo 169, leta 2019 pa 351, kar predstavlja
51,85 % zmanjšanje.
Tabela 22: Grajske dogodivščine po dnevih in število udeležencev
Št. Datum
Naslov
Št. udeležencev
2020
1
27. 2. 2020
Zimska grajska dogodivščina
24
2
28. 2. 2020
Zimska grajska dogodivščina
28
3
1. 7. 2020
Poletna grajska dogodivščina
31
4
2. 7. 2020
Poletna grajska dogodivščina
29
5
3. 7. 2020
Poletna grajska dogodivščina
31
6
17. 8. 2020
2. Poletna grajska dogodivščina
13
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II. / 2. 4. Sevniško šolstvo skozi čas - standardni program
Muzej je izdelal elaborat za prenovo stalne razstave o šolstvu na gradu Sevnica. Razstava, ki je bila
postavljena v 70-tih letih prejšnjega stoletja je dokument časa v katerem je nastala.
Elaborat je sestavljen iz poročila opravljene raziskave, ki je temelj za pripravo vsebine, izbor tem in
pripravo besedil razstave ter obrazstavnega programa ter ocene potrebnih konservatorskih posegov
na obstoječih predmetih. Pomemben del celovite prenove je tudi oblikovalska zasnova, ki jo je
pripravila Ana Jazbec.
Prenova sledi prostoru, gradivu in sodobnim trendom v muzeologiji, kjer je pomembno, da ob izvirnih
predmetih, ki so del avtentične izkušnje omogočimo tudi IKT predstavitve in dodana doživetja ob
obisku in z raznovrstnimi obrazstavnimi programi za različne ciljne skupine.
II. / 2. 5. Projekt Življenje s korono
V mesecu marcu je v luči aktualnih dogodkov nastal nov projekt z naslovom Življenje s korono, s
katerim muzej spremlja življenja Posavk in Posavcev v »času Korona karantene«. Prijatelji muzeja so
bili prek elektronske pošte, spletne strani in družabnih omrežij spodbujeni k sodelovanju in aktivni
soudeležbi pri posredovanju zgodb in vsega, kar ponazarja njihovo življenje s korono.
Na povabilo se je odzvalo 20 posameznikov, ki so prispevali najrazličnejše gradivo, predvsem o času
med prvim popolnim zaprtjem med marcem in majem 2020: nekaj dnevniških zapisov, zapisov iz
družabnih medijev, projektov in ustvarjanj doma in preko Facebooka, največ pa je šal na račun
korone (ok. 100) ter fotografij (preko 120) iz novega načina življenja v novi realnosti: šolanja od
doma, praznih otroških igrišč, kjer je sedaj druženje prepovedano, praznih trgovskih centrov, praznih
parkirišč, napisov na izložbah lokalov, vrst pred vstopom v trgovino in najrazličnejših virtualnih stikov
s sorodniki, sodelavci in sošolci. Med prejetimi fotografijami so tudi fotografije praznovanj,
prilagojenih velikonočnih obredov ter tudi fotografije iz »prvih bojnih vrst« Covid oddelka bolnišnice
Brežice. S projektom in zbiranjem se nadaljuje tudi v letu 2021, ko bodo predstavljeni prvi rezultati.
II. / 2. 6. Sadjarska zbirka na Banovi domačiji v Artičah
V letu 2020 je Posavski muzej Brežice pripravil in oddal Predlog za ureditev Sadjarske zbirke
Sadjarskega društva Artiče na Banovi domačiji. Pri pripravi Predloga je sodelovala projektna skupina:
Alenka Černelič Krošelj, Stanka Glogovič, Mateja Lapuh, Nives Slemenšek, Aleš Vene. V njem je
predstavljen muzeološki vidik pomena razstave, vloga Posavskega muzeja Brežice v Posavju,
sodelovanje muzeja s sadjarji v regiji in z upravljalci Banove domačije, koncept razstave o sadjarstvu
na Banovi domačiji z načrtom priprave in izvedbe razstave ter poročilo konservatorsko-restavratorske
delavnice PMB o stanju predlaganega izbora predmetov za sadjarsko zbirko na Banovi domačiji.
Skozi sadjarske predmete, ki so bili v uporabi za delo v sadjarstvu na območju KS Artič, bo
predstavljena sadjarska dediščina tega kraja in njegove okolice. Zbirka je pomembna tako za sam kraj
kot tudi širšo okolico in območje Posavja, saj je na tem območju dolga tradicija sadjarstva in s tem
povezana bogata dediščina. Ta se želi ohraniti in skozi zbirko predstaviti vsem. Projekt je pomemben
tudi z vidika sodelovanja regijskega Posavskega muzeja Brežice z lokalnimi skupnostmi. Pri projektu
sodelujejo KS Artiče, Sadjarsko društvo Artiče, Občina Brežice in Posavski muzej Brežice.
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II. / 2. 7. Projekt Promocija Viteške dvorane
Muzej je izvedel obsežen promocijski projekt za okrepljeno promocijo Viteške dvorane, kot eno
najpomembnejših turističnih privlačnosti v Občini Brežice. Projekt, ki ga je financirala Občina Brežice
je bil usmerjen v promocijske aktivnosti in na oblikovanje novih spominkov.
Turistična promocija se je odvijala na nacionalnem nivoju in je dosegla veliko odmevnost. Oglasi so
bili avgusta prisotni na uličnih panojih Tam-Tam po vsej Sloveniji, 10 sekundni oglas je bil novembra
in decembra na Televiziji Slovenija predvajan 36-krat. Viteška dvorana je bila predstavljena v reviji
Poroka in z izdano zloženko izpostavljena tudi kot privlačna poročna lokacija.
Muzej je zasnoval in dal izdelati raznolike, posebej oblikovane nove spominke, ki so namenjeni tako
promociji Viteške dvorane kot prodaji v muzejski trgovini: novoletne kroglice, serviete, podloge za
miško, razglednice, znamke, krpice za očala, vrečke za copate, žepno ogledalo, etui za očala, torba,
toaletna torbica, ovratni trak, magneti, nogavice, ovijalni trak, kemični svinčniki, beležke, zvezki,
nalepke in koledar.

II. / 3. Medinstitucionalni projekti
II. / 3. 1. Gradovi Posavja
V letu 2020 je muzej s partnerji nadaljeval s skupnimi programi. Začetek leta je bil usmerjen
predvsem v skupno predstavitev in promocijo na sejmu Alpe-Adria. Kot prejemniki nagrade JAKOB
2020 in naziva ambasador inovativnosti v turizmu za področje inovativne turistične vsebine in
programi v gradovih in dvorcih 2020 so predstavniki vseh ustanov predstavljali združenje na svoji
stojnici ves čas trajanja sejma in združenje predstavili tudi na predavanju. Ob tej priložnosti je bil
izdan tudi letak z izborom najbolj odmevnih dogodkov vseh ustanov in naročili opremo za stojnice
(svetlobni panoji).
19. junija so partnerji projekta izvedli spletno konferenco Gradovi – med dediščino in turizmom, med
kulturo in gospodarstvom, ki so se jih udeležili upravljavci gradov po Sloveniji in tudi iz Hrvaške.
Že četrto leto pa so upravljavci Gradovi Posavja Poletno muzejsko noč zaključili skupaj, tokrat na
Gradu Podsreda ter ob svetovnem dnevu turizma (27. september) odprli svoja vrata.
II. / 3. 2. Dvakrat 500 let: medinstitucionalna projekta 500 let rojstva Adama Bohoriča in 500 let
rojstva Ilije Gregoriča
Muzej se je v letu 2020 vključil v dva medinstitucionalna projekta, in sicer 500 let rojstva Adama
Bohoriča, kjer so bila izvedena tri predavanja izven PMB (Mestni muzej Ljubljana, Lesično in
Valvasorjeva Knjižnica Krško), Alenka Černelič Krošelj je sodelovala v dveh obsežnih TV oddajah in eni
reportaži. Aktivnosti projekta 500 let rojstva Ilije Gregoriča zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja
okužb in zaprtja niso bile izvedene in so prestavljene v leto 2021.
II. / 3. 3. Medinstitucionalno sodelovanje v Brežicah
Glede na razmere so bile odpovedane aktivnosti projektov Brežice, moje mesto, Poletje v mestu in
Brežice, moje praznično mesto.
Izveden je bil projekt Dan brez avtomobila v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2020:
Aktivnosti muzeja so se z izvedenimi delavnicami za 236 otrok okoliških osnovnih šol Plovila na reki
Savi skozi čas vsebinsko navezovale na projekt Oživimo savske zgodbe. V okviru dogajanja je muzej
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zagotovil tudi prostor za izvedbo aktivnosti ostalih partnerjev: Knjižnici Brežice in ETRŠ za branje
pravljic in ŠD Dobovi za prikaz mažoretne dejavnosti.
II. / 3. 4. Projekt Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v
Posavskem muzeju Brežice
V letu 2019 je bil zaključen en projekt ter pričet naslednji, v letu 2020 pa sta bili uspešni še dve
prijavi. Tako je muzej izvajal 3, 4, 5 in 6 projekt v vrsti in zagotovil prve delovne izkušnje že za 6
mladih, starih do 29 let.
Vključeni pridobivajo nova znanja predvsem na področjih dela z obiskovalci, povezovanjem z
različnimi civilnimi združenji in ustanovami ter povezovanju vsebin pri snovanju novih projektnih idej,
projektnih izvedb in tesnega vključevanja v turizem skozi dodatne kakovostne ponudbe in
partnerstva.
Ob tem vključeni spoznajo tudi druga področja dela kot je npr. dokumentacija, prevzemanje
predmetov, urejanje depojev, priprava in postavitve razstav, priprava in izvedba dogodkov ipd.
II. / 3. 5. Projektno delo – regijski, čezmejni, mednarodni razpisi in sodelovanja: projekti CLLD – LAS
Posavje
Muzej aktivno sodeluje pri nadaljnjem razvoju projektov ter njihovi nadgradnji. V letu 2020 je
direktorica nadaljevala delo kot članica UO LAS z novim mandatom od oktobra 2019.
Tako kot v preteklih letih se je muzej tudi letos s partnerji prijavil na več razpisov v različnih
partnerstvih ter aktivno sodeloval pri pripravi več projektnih predlogov na različnih področjih.
Kljub zaprtju muzeja in ukrepih zoper preprečevanje epidemije so bile izvedene načrtovane projektne
aktivnosti tudi vse za javnost – kot samostojni dogodki ali kot del drugih dogodkov v muzeju ali na
terenu.
Projekti v izvajanju:
1. Oživimo savske zgodbe«, akronim Savske zgodbe, 1. 3. 2019—30. 11. 2020, vodilni partner:
Kulturno turistični rekreacijski center Radeče; partnerji Občina Radeče in Posavski muzej
Brežice. Vir financiranja: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Izveden je bil nakup računalnika in z aplikacijo »Savske zgodbe«, za katero so sodelavci projektne
skupine pripravili vsebino. Pripravili so tudi strokovne podlage za ureditev splavarske zbirke v
Radečah. Izvedene so administrativne aktivnosti, v pripravi je katalog Savske zgodbe.
Pripravljen elaborat:
- Berkovič, Marko; Černelič Krošelj, Alenka; Medved, Anja; Počkar, Ivanka: Elaborat za ureditev
splavarske zbirke Oživimo savske zgodbe, Posavski muzej Brežice, maj 2020, 80 strani.
Izvedene aktivnosti za javnost:
- Učni uri Savske zgodbe in Sava v antiki, Poletna grajska dogodivščina, Brežice, izvedba:
Boštjan Kolar, Andreja Matijevc, Marko Berkovič, 2. 7. 2020.
- Učna ura Sava v Antiki, Druga poletna grajska dogodivščina, Brežice, izvedba: Boštjan Kolar,
Andreja Matijevc, Marko Berkovič, Davorin Prah, 18. 8. 2020.
- Delavnica izdelovanja splavov ob Dnevu brez avtomobilov, Brežice, izvedba: Boštjan Kolar,
Mateja Lapuh, Jana Rožman, 22. 9. 2020.
- Delavnici Savske zgodbe, Sejem rokodelskih znanj in veščin in Grajska tržnica starin, Brežice,
izvedba: Alenka Černelič Krošelj, Stanka Glogovič, Boštjan Kolar, Mateja Lapuh, Maja
Marinčič, Andreja Matijevc, 3. 10. 2020.
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2. Črno-belo bogastvo s Krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost,
akronim: Črno-belo bogastvo, 1. 9. 2019—31. 8. 2021, vodilni partner: Občina Krško,
partnerji: Posavski muzej Brežice, Kunst 1966, gostilna, d.o.o., Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.,
Društvo rejcev krškopoljskih prašičev. Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja (EKSRP)
Izvedeno je bilo strokovno delo, administriranje in animacijske aktivnosti. Za knjigo Črno-belo
bogastvo; prašiček za vsakdanjik in praznik so sodelavci projektne skupine pripravili vsebino knjižice
receptov, zunanja sodelavka dr. Ivanka Počkar pa je za knjigo pripravila strokovne podlage o dediščini
krškopoljca. Knjigo je oblikovala Poloni Zupančič. Zasnovane so bile podlage za izvajanje interaktivnih
delavnic, izvedene 4 delavnice po Posavju in njihova evalvacijo. Pripravljen je bil še elaborat za razvoj
novih produktov, povezanih z dediščino krškopoljskega prašiča.
Publikacija:
- Berkovič, Marko; Černelič Krošelj, Alenka; Matijevc, Andreja; Medved, Anja; Počkar, Ivanka;
Kmečka zadruga Sevnica; Kunst, d.o.o.: ČRNO-BELO BOGASTVO; prašiček za vsakdanjik in
praznik, Posavski muzej Brežice, 2020, 96 strani.
Pripravljeni elaborati:
- Počkar, Ivanka: Elaborat Strokovne podlage o dediščini krškopoljca za projekt »Črno-belo
bogastvo s Krškega polja«, Posavski muzej Brežice, junij 2020, 79 strani.
- Berkovič, Marko; Černelič Krošelj, Alenka; Lapuh, Mateja; Matijevc, Andreja; Medved, Anja;
Počkar, Ivanka: Elaborat za razvoj novih produktov, povezanih z dediščino krškopoljskega
prašiča, Posavski muzej Brežice, september 2020, 41 strani.
Izvedene aktivnosti za javnost:
- Kuharski dvoboj kopun – krškopoljec, Gostilna Kunst, Krško, izvedba: Gostilna Kunst, Alenka
Černelič Krošelj, Anja Medved, 14. 1. 2020.
- Dogodek s krškopoljcem na god sv. Antona Prašičkarja, zbiranje zgodb in animiranje ciljnih
skupin, Gostilna Kunst, Krško, izvedba: Alenka Černelič Krošelj, Stanka Glogovič, Andreja
Matijevc, Maja Marinčič, 17. 1. 2020.
- Delavnica »srečenosci«, zbiranje zgodb, animiranje ciljnih skupin, Tržnica Videm Krško,
izvedba: Marko Berkovič, Natalija Zajc, Stanka Glogovič, 15. 2. 2020.
- Izdelava lutk in lutkovna igra s krškopoljcem, Zimska grajska dogodivščina, Brežice, izvedba:
Anja Medved, Boštjan Kolar, Marko Berkovič, 27. in 28. 2. 2020.
- Črno-belo bogastvo s Krškega polja: delavnica izdelovanja votivnih prašičkov in štukatur,
Kostanjevica na Krki, izvedba: Alenka Černelič Krošelj, Andreja Matijevc, Marko Berkovič,
Boštjan Kolar, Maja Marinčič, Nives Slemenšek, Aleš Vene, Darko Prah, 13. 6. 2020.
- Sladka ustvarjalnica s krškopoljcem, Počitniške igrarije Radeče, izvedba: Marko Berkovič,
Boštjan Kolar, Mateja Lapuh, Nives Slemenšek, 30. 6. 2020.
- Izdelovanje votivnih prašičkov, peka piškotov, dediščina krškopoljskega prašiča, Poletna
grajska dogodivščina, Brežice, izvedba: Andreja Matijevc, Marko Berkovič, Boštjan Kolar,
Mateja Lapuh, Davorin Prah, 1. in 2. 7. 2020.
- Snemanje oddaje Poletno jutro, posvečeni krškopoljskemu prašiču, Brežice, izvedba: Alenka
Černelič Krošelj, Andreja Matijevc, Marko Berkovič, Boštjan Kolar, Mateja Lapuh, Davorin
Prah, Aleš Vene, Stanka Glogovič, 7. julij 2020.
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3. Riba na naravovarstvenem območju, akronim: Ribe in narava, 1. 1. 2020—30. 10. 2021, vodilni
partner: Občina Sevnica, partnerji: Posavski muzej Brežice, Ribogojec podjetje Akval d.o.o. in
Turistična zveza Občine Sevnica. Vir financiranja: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
Izvedeno je bilo strokovno delo, administriranje projekta in animacijske delavnice. Sodelavci muzeja
os pripravili strokovne podlage za oblikovanje raznovrstnih produktov o načinih ribarjenja od
prazgodovine do Rimljanov in od Slovanov do sodobnosti ter vloga rib v vsakdanji in praznični
prehrani Posavk in Posavcev ter podlage za oblikovanje novih produktov. Na podlagi elaborata je
oblikovalka Polona Zupančič oblikovala modele in grafično opremo novih produktov z oblikovalsko
zasnovo razstave.
Na podlagi zbranih receptov in pripravljene vsebine za knjigo receptov in zgodb je oblikovalka Polona
Zupančič oblikovala knjigo O ribah, ribištvu in Posavju. Sodelavci projektne skupine so pripravili
vsebino za interaktivno aplikacijo Koliko pa je imela tvoja riba med očmi?« – Poigraj se z ribiškimi
zgodbami Posavja, ki jo je izdelalo podjetje Dotline.
Pripravljena je bila vsebina razstave, ki bo del novo opremljenega Tončkovega doma na Lisci.
Izvedene so bile tudi 4 interaktivne delavnice po Posavju in 2 kulinarični delavnici v sodelovanju z
zunanjim naročnikom – Gostilno Kunst ter evalvacija izvedenih delavnic.
Pripravljen elaborat:
- Berkovič, Marko; Černelič Krošelj, Alenka; Kolar, Boštjan; Lapuh, Mateja; Matijevc, Andreja;
Medved, Anja; Počkar, Ivanka: Elaborat o načinih ribarjenja od prazgodovine do Rimljanov
in od Slovanov do sodobnosti ter vloga rib v vsakdanji in praznični prehrani Posavk in
Posavcev ter podlage za oblikovanje produktov, Posavski muzej Brežice, avgust 2020, 119
strani.
Izvedene aktivnosti za javnost:
- Zbiranje zgodb in animiranje ciljnih skupin, izvedba: Anja Medved, Javno vodstvo ob dnevu
žena, 8. 3. 2020.
- Delavnica Ribiška dediščina Posavja, Kostanjevica na Krki, izvedba: Alenka Černelič Krošelj,
Marko Berkovič, Boštjan Kolar, Andreja Matijevc, Stanka Glogovič, Maja Marinčič, 11. 6.
2020.
- Kulinarična delavnica Peka postrvi v trtnem listju, izvedba: Gostilna Kunst, 26. 6. 2020.
- Delavnica izdelovanje rib iz fimo mase, Počitniške igrarije Radeče, izvedba: Marko Berkovič,
Boštjan Kolar, Mateja Lapuh, 30. 6. 2020.
- Delavnica izdelovanja rib iz fimo mase, kulinarična delavnica, Poletna grajska dogodivščina,
izvedba: Darko Prah, Boštjan Kolar, Gostilna Kunst, 2. 7. 2020.
- Zbiranje ribiških zgodb in večerna osvežitev z dediščino, izvedba: Andreja Matijevc, Stanka
Glogovič, 22. 8. 2020.
- Razstava Ribiške zgodbe iz Sevnice, od 2. 10. 2020, Tončkov dom na Lisci
- Zbiranje ribiških zgodb na Sejmu rokodelskih znanj in veščin, izvedba: Boštjan Kolar, 3. 10.
2020.
II. / 3. 6. Drugi projekti v izvajanju (izbor)
1. Projekt MI SMO BAROK III - inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK)
Projekt je nadaljevanje predhodnega projekta MI SMO BAROK II iz leta 2018, njegov osrednji namen
pa je spodbujanje ozaveščenosti o zgodovinskem pomenu baroka za razvoj Brežic in okolice.
V projektu, ki je trajal 4 mesece, od marca 2020 do junija 2020, so sodelovali Fakulteta za turizem UM
(mentorica izr. prof. dr. Maja Turnšek, prodekanka za raziskovanje) ter Posavski muzej Brežice
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(mentorica Alenka Černelič Krošelj, direktorica in Andreja Matijevc, koordinatorka in organizatorka
kulturnih programov). V kreativno delo, z namenom spodbujanja skupnega dobrega, je bilo
vključenih 8 študentov različnih študijskih programov: Fakultete za turizem UM, Filozofske fakultete
UL, Fakultete za družbene vede UL ter Fakultete za elektrotehniko in računalništvo UM.
Aktivnosti projekta so bile sprva zasnovane na oblikovanju dveh testnih delavnic spodbujanja
ozaveščenosti o baroku. Z izrednimi razmerami, ki jih je prinesla nevarnost okužbe s COVID-19, pa
smo aktivnosti prilagodili v tri nova, sorodna, področja: oblikovanje predlogov doživetij »virtualnega
muzeja«: aktivnosti interpretacije in spletne interakcije (12 objav na Facebook profilu muzeja in 11
objav na Instagram strani muzeja), spletna promocija in lokalno spletno povezovanje za časa COVID19 in premislek o marginaliziranosti: vključevanje ljudi brez dostopa do interneta. Za dosego
slednjega so študentje izdelali dva plakata, ki sta nagovarjala k ogledu spletnih vsebin in ponujala
informacije ljudem, brez možnosti dostopa do spleta. Največje pozornost je bila namenjena pripravi
digitalnih vsebin za ogled Viteške dvorane v času koronaizolacije. Virtualni sprehod po Viteški dvorani
s 360° fotografijami, ki ga je izdelal Robert Sajovec, so študentje obogatili z vsebinami iz različnih
področij: kulinarika (povezava sodobnih receptov v povezavi z upodobljenimi sestavinami – sadje in
zelenjavo), interaktivni kviz o baroku, povezava baročnih fresk z glasbo in plesom ter lov na zaklad.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Izvedene aktivnosti za javnost:
Virtualni sprehod po Viteški dvorani z različnimi vsebinami na spletni strani muzeja:
https://www.pmb.si/virtualni-sprehod, junij 2020.
Predstavitev projekta ob dnevu muzeja, izvedba: Alenka Černelič Krošelj, Maja Turnšek, Timotej
Pavlin in Črt Pavlin, 26. junij 2020.
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2. Projekti za druge naročnike
Muzej je za zunanje naročnike v letu 2020 opravil 3 projekte.
Za Občino Sevnico so sodelavci službe za komuniciranje in izobraževanje pripravili dve razstavi v
okviru projekta Ribe so in, za Komunalo Sevnica pa razstavo Po sledeh obrtništva v Sevnici.
Sodelavci konservatorsko-restavratorske delavnice so do oktobra izvajali projekt prenove stranskih
oltarjev iz cerkve sv. Jakoba Kostanjevica na Krki.
3. Projekt Socialna aktivacija v Posavju 2019—2022
Na pobudo Invalidskega podjetja LUMIA je bilo del aktivnosti projekta, ki ga delno financira Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada, izvedenih tudi v Posavskem muzeju Brežice, in sicer aktivnost
Pridobivanje delovnih izkušenj pri zunanjih deležnikih z vsebino Pomoč pri arhiviranju in digitalizaciji
arhiva, vzdrževanje prostorov in muzejskih zbirk, priprava in postavitev prostora za razstave, pomoč
pri organizaciji in izvedbi dogodkov. V program je bilo vključenih 6 oseb, ki so prihajali v PMB skladno
s terminskimi načrti od januarja do zaprtja muzeja 13. 3. 2020.
V drugi polovici leta so bile v delo muzeja vključeni še 4 osebe, ki so v skladu z dogovorom (2-krat ali
4-krat na teden) opravljale delo do prekinitve oz. zaustavitve programa zaradi vnovičnega zaprtja
muzeja 24. 10. 2020.
Eden izmed udeležencev je bil s 1. 8. 2020 vključen v javna dela, druga pa 12. 10. 2020 v program
Usposabljanje na delovnem mestu.
Projekt in sodelovanje so bila ocenjena kot uspešna pri vseh deležnikih.

II. / 4. Predmeti Posavskega muzeja Brežice na razstavah v drugih ustanovah
Na 6 razstavah v drugih ustanovah je bilo posojenih 139 predmetov.
Za razstavo Brestaniške miniature: Fotograf Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem,
ki je v Gradu Rajhenburg na ogled od 13. 12. 2016 je posojenih 85 predmetov Posavskega muzeja
Brežice, skrbnica predmetov: Stanka Glogovič.
Za razstavo Preteklost, ki jo skriva zemlja. Arheološke raziskave na območju osnovne šole v Dobovi,
ki je v Osnovni šoli Dobova na ogled od 4. 6. 2019 je posojenih 8 predmetov, skrbnica predmetov: Jana
Puhar.
Za razstavo: Prvi krški borci, ki je v Mestnem muzeju Krško na ogled od 12. 6. 2015 sta posojena 2
predmeta, skrbnica predmetov: Maja Marinčič.
Za razstavo Krške vedute: mestne insignije, ki je v Mestnem muzeju Krško na ogled od 4. 3. 2017 so
posojeni 3 predmeti Posavskega muzeja Brežice, skrbnica predmetov: Maja Marinčič.
Za razstavo Franjo in Iva Stiplovšek: Razvoj muzealstva v Posavju, ki je bila v Mestnem muzeju Krško
na ogled od 28. 5. 2019 do 11. 10. 2020 je bilo posojenih 40 predmetov, skrbnici predmetov: Maja
Marinčič in Oži Lorber.
Za razstavo Franc Goričan (1869—1951), ob 150-letnici rojstva (avtor razstave: Srečko Maček) ki je v
Knjižnici Vojnik na ogled od 4. 12. 2019 je posojen 1 predmet, skrbnica predmet: Maja Marinčič.

II. / 5. Predmeti Posavskega muzeja Brežice, objavljeni v publikacijah
Leta 2020 je bilo v različnih publikacijah objavljenih skupaj 231 predmetov Posavskega muzeja
Brežice (v letu 2019: 127).
Decembra je izšla publikacija s katalogom Štirje elementi: 4 – ZRAK, v kateri so objavljeni naslednji
predmeti, navedeni po področjih: etnologija 38 predmetov, zgodovina 91, arheologija 11 in
umetnostna zgodovina 19 predmetov.
Poleg tega je bilo v publikaciji O ribah, ribištvu in Posavju. Ribe na naravovarstvenem področju
objavljenih 25 etnoloških predmetov in 4 zgodovinski predmeti, v publikaciji Črno-belo bogastvo,
Prašiček za vsakdanjik in praznik 9 etnoloških predmetov, v elaboratu Po sledeh obrtništva v Sevnici 7
zgodovinskih predmetov, v elaboratu Ribištvo na Sevniškem v preteklosti pa 1 zgodovinski in 1
umetnostnozgodovinski predmet.

II. / 6. Izposojeni predmeti drugih na razstavah Posavskega muzeja Brežice
Za občasne razstave je bilo izposojenih 38 predmetov, za kar smo uredili vso potrebno dokumentacijo
(2019: 223).
Za razstavo Štirje elementi: 1 – VODA, ki je na ogled od 8. 12. 2016 je izposojen 1 predmet, njegova
skrbnica je Stanka Glogovič.
Za občasno večzvrstno razstavo Sava združuje, ki je na ogled od 24. septembra 2020 do 20. maja
2021, je izposojenih 17 predmetov, in sicer od Gornjesavskega muzeja Jesenice 11 predmetov, od
Zasavskega muzeja Trbovlje 4 predmeti, zasebna last 1 predmet in od Brodarskega društva Steklarna
Hrastnik 1 predmet, njihova skrbnica je Stanka Glogovič.
Za razstavo: Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, ki je na ogled od 26. 6. 2019, je izposojenih skupaj 20
predmetov, in sicer od Narodne galerije Slovenije 1 predmet, od Galerije Božidar Jakac 2 predmeta,
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od Slovenskega etnografskega muzeja 1 predmet, od Muzeja novejše zgodovine, enota Brestanica 3
predmeti, od Javnega zavoda Lekarna Krško 2 predmeta, od Mestnega muzeja Krško 1 predmet, od
Kozjanskega parka 3 predmeti, od družine Škofljanec 1 predmet, od družine Filipčič 2 predmeta, od
Oskarja Zorana Zeliča 2 predmeta in 1 predmet iz zasebne lasti, njihova skrbnica: Maja Marinčič.

II. / 7. Izdajateljska dejavnost
Izdanih je bilo 92 različnih obvestil (tiskana vabila, e-vabila, plakati, napovedniki, programski listi,
zastave, ipd.) (2019: 170). V slovenskem in angleškem jeziku je bila ponatisnjena informacijska
zloženka o muzeju s tlorisi, zloženka o 5 ključnih dogodkih v letu 2020 združenja Gradovi Posavja ter
informacijska zloženka za poroke v gradu Brežice. Ob odprtju medinstitucionalne razstave Sava
združuje smo izdali istoimensko brošuro.
Ob koncu leta so bile izdane 3 publikacije: Štirje elementi: 4 – ZRAK in dve »projektni« publikaciji:
Črno-belo bogastvo, prašiček za vsakdanjik in praznik ter O ribah, ribištvu in Posavju, Ribe na
naravovarstvenem območju.
V skladu s programom dela je izšel tudi Muzeostrip – Ali zgodbo o tem kako je v slogi moč, ki se
navezuje na cikel razstav Štirje elementi.
Glede na prejšnje leto se je število izdanega promocijskega gradiva zmanjšalo za 45,88 %, skupna
naklada pa za 22,19 %.
Tabela 23: Vabila – tiskana in elektronska, letaki, plakati, drugo promocijsko gradivo
Skupna
Št.
Vrsta publikacije
Število
naklada
1.
Elektronsko vabilo
30
13.050
2.
Elektronski letak
7
3.000
3.
Elektronsko voščilo
1
500
4.
Koledar
1
500
5.
Letak
7
2.500
6.
Plakat
21
245
7.
Programski list
5
350
8.
Razstavni, promocijski pano
2
2
9.
Vabilo
4
2.600
10.
Zastava
2
2
11.
Zloženka
7
15.700
12.
Brošura
1
5.000
13.
Voščilo
1
700
14.
Publikacija
3
2.000
Skupaj
92
46.149

II. / 8. Pedagoški in andragoški programi ter programi za ranljive skupine
Pedagoški in andragoški programi vključujejo učne ure, delavnice in prilagojena vodstva za
predšolske otroke in osnovnošolce ter dijake in študente ter posebne programe na področju
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andragogike. Poleg rednih programov za organizirane skupine so upoštevani še posebni programi in
programi izvedeni izven muzeja namenjeni predvsem mlajši populaciji.
II. / 8. 1. Pedagoški programi
V letu 2020 so bili načrtovani številni, a zaradi epidemije Covid-19 izvedeni le redki pedagoški
programi (učne ure, delavnice in prilagojena vodstva) za predšolske, osnovnošolske, srednješolske in
študentske skupine. Programi so predstavljenih v spodnji tabeli in grafu, pri čemer je upoštevano, da
je bilo za več posameznih skupin izvedenih več programov pri enem obisku, zato pri teh primerih
seštevanje obiskovalcev ni mogoče. Število skupin in število obiskovalcev ter število pedagoških
programov je predstavljeno posebej.
Skupaj je bilo izvedenih 63 različnih programov za 45 skupin in za 1130 udeležencev. Od tega 60
pedagoških programov za vrtce in osnovne šole ter 3 za srednje šole in študente.
Število skupin se je glede na prejšnje leto zmanjšalo za 47,1 %, število udeležencev pa za 55,1 %.
Tako veliko zmanjšanje je rezultat več dejavnikov, zagotovo v prvi vrsti zaradi epidemije, ki je močno
zaznamovala celotno muzejsko leto, saj so bile šole zaprte več mesecev (od sredine marca do začetka
maja in od konca oktobra do novega leta).
Izvedeni so bili že ustaljeni programi z dopolnjevanjem glede na potrebe in možnosti. Novih je 11
programov, vsi se navezujejo na stalne razstave. Glede na starostno skupino se je najbolj zmanjšal
obisk srednješolskih in študentskih skupin.
Glede na vrsto programov je še vedno največ vodenih ogledov, delavnice pa so bile nekoliko manj
obiskane. Med učnimi urami je bilo največ naslednjih: Grad na »brežcu«, Kako so živeli pradedki in
prababice in Posavje skozi zgodovinska obdobja za 5. razrede.
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Tabela 24: Število skupin in število udeležencev
Število skupin
Število programov

Število udeležencev

Mesec

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
SKUPAJ

1
6
16
18
10
39
1
0
13
14
4
1
123

5
7
12
16
14
11
1
1
4
9
6
1
87

4
7
5
0
8
14
0
0
2
6
0
0
45

3
6
17
20
12
57
1
0
12
17
6
1
153

5
8
14
17
18
21
1
1
6
14
6
1
119

4
10
5
0
8
23
0
0
6
9
0
0
63

9
128
364
453
255
892
5
0
542
461
98
19
3226

88
163
324
444
512
281
29
134
185
270
108
27
2565

86
149
131
0
153
368
0
0
97
168
0
0
1130

Grafikon 3: Gibanje števila udeležencev šolskih skupin po mesecih
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II. / 8. 2. Drugi pedagoški programi: Programi za otroke in mladostnike, kot del drugih projektov ali
prireditev
Poleg načrtovanih, rednih pedagoških programov (v času rednega pouka) je muzej izvajal tudi
programe za otroke in mladostnike, ki so bili izvedeni kot lastna prireditev, dogodek ali pa v sklopu
programov za popularizacijo v muzeju in na drugih lokacijah.
Tovrstna promocija se je izkazala kot uspešen način predstavitve muzeja in aktivnosti. Pri večzvrstnih
in obsežnih prireditvah je bilo število udeležencev odvisno tudi od splošnega obiska, po večini ga je
tudi težko oceniti. S predhodnim letom je tako težko narediti primerjavo, prav tako je težko
načrtovati vnaprej, ker gre pri teh za odziv na ponujene priložnosti in različne pobude.
Tabela 25: Programi za otroke in mladostnike v sklopu Dodatnih programov za popularizacijo
Št.
Program (naslov, datum, izvajalec)
Število
udeležencev
Dan brez avtomobila – Delavnica izdelovanja splavov za učence 2. in 3.
1
206
razreda OŠ Brežice, 22. 9. 2020, B. Kolar, M. Lapuh, J. Rožman
Skupaj
206

Tabela 26: Programi za otroke in mladostnike, kot del drugih projektov ali prireditev v muzeju
Št.

Datum

Naslov

1.

28. 1. 2020

2.

3. 2. 2020

Predavanje Borisa Hajdinjaka,
direktorja Sinagoge Maribor, "Tu se je
smrt utrudila do smrti …": slovenske
žrtve Auschwitza
Znanje in veščine iz depoja 4:
Rezbarjenje 2, OŠ Brežice v okviru
predmeta Likovno snovanje (A. Vene,
N. Slemenšek)

Preteklo Plan
leto
2019
0
1

Realiz
acija
1

Št.
udeležen
cev
80

1

1

10

1

51

3.

10. 2. 2020

1

1

1

12

0

1

1

60

1

1

1

7

1

1

1

14

27. 2. 2020

Znanje in veščine iz depoja 4:
Rezbarjenje 2, 1. letnik Šolskega
centra Krško-Sevnica, Srednja šola
Sevnica – program mizar (A. Vene, N.
Slemenšek)
Vodstvo po muzeju za udeležence
Regijskega geografskega tekmovanja
(B. Kolar)
Delavnica Znanje in veščine iz depoja
4: Rezbarjenje 2, za OŠ Brežice v
okviru predmeta Likovno snovanje (A.
Vene, N. Slemenšek)
Znanje in veščine iz depoja 4:
Rezbarjenje 2, OŠ Brežice v okviru
predmeta Likovno snovanje (A. Vene)
Zimska grajska dogodivščina, 1. dan

4.

13. 2. 2020

5.

17. 2. 2020

6.

18. 2. 2020

7.

1

1

1

24

8.

28. 2. 2020

Zimska grajska dogodivščina, 2. dan

1

1

1

28

9.

2. 3. 2020

1

1

1

10

10.

9. 3. 2020

1

1

1

13

1

1

1

31

11.

1. 7. 2020

Delavnica Znanje in veščine iz depoja
4: Rezbarjenje 2, za OŠ Brežice v
okviru predmeta Likovno snovanje (N.
Slemenšek)
Delavnica Znanje in veščine iz depoja
4: Rezbarjenje 2, za OŠ Brežice v
okviru predmeta Likovno snovanje (N.
Slemenšek)
Poletna grajska dogodivščina, 1. dan

12.

2. 7. 2020

Poletna grajska dogodivščina, 2. dan

1

1

1

29

13.

3. 7. 2020

Poletna grajska dogodivščina, 3. dan

1

1

1

31

14.

17. 8. 2020

2. Poletna grajska dogodivščina, 1. dan

1

1

1

13

15.

18. 8. 2020

2. Poletna grajska dogodivščina, 2. dan

1

1

1

13

16.

8. 10. 2020

0

1

1

112

17.

29. 10. 2020

Predstavitev razstave Sava združuje in
delavnica Čoln na balon za učence 3.
razredov OŠ Brežice (S. Glogovič, A.
Vlaisavljević, B. Kolar)
Jesenska grajska dogodivščina, 1. dan*

1

1

0

0

18.

30. 10. 2020

Jesenska grajska dogodivščina, 2. dan*

1

1

0

0

19.

20. 12. 2020

Sladka ustvarjalnica z dobrim možem
na Praznični rokodelski tržnici 2020*

1

1

0

0

Skupaj

16

19

16

487

52

*Izvedba ni bila mogoča – muzej je bil zaprt.
Tabela 27: Programi za otroke in mladostnike, kot del drugih projektov ali prireditev na drugih
lokacijah
Št.

Datum

1.

7. 2. 2020

2.

10. 2. 2020

3.

11. 2. 2020

4.

14. 2. 2020

5.

26. 2. 2020

6.

3. 3. 2020

7.

30. 6. 2020

8.

28. 9. 2020

9.

2. 10. 2020

Naslov

Preteklo Plan
leto
2019
Priprava in postavitev razstave Kako so 0
1
živeli naše babice in dedki v Vrtcu
Mavrica Brežice (A. Medved, A.
Vlaisavljević)
Odprtje razstave Kako so živeli naše
0
1
babice in dedki v Vrtcu Mavrica
Brežice (A. Medved, A. Vlaisavljević)
Delavnica Znanje in veščine iz depoja
0
1
4: Rezbarjenje 2, na OŠ Frana Metelka
Škocjan v okviru predmeta Likovno
snovanje (A. Vene)
Delavnica iskanja arheoloških
0
1
predmetov in izdelava mozaikov v
Vrtcu Mavrica Brežice (B. Kolar, A.
Medved)
Predavanje in delavnica: Rezbarjenje v 0
1
restavratorstvu (A. Vene) na Akademiji
za likovno umetnost in oblikovanje,
Oddelek za restavratorstvo
Predavanje in delavnica: Rezbarjenje v 0
1
restavratorstvu (A. Vene) na Akademiji
za likovno umetnost in oblikovanje,
Oddelek za restavratorstvo
Delavnica izdelovanja rib iz fimo mase 0
1
in sladka ustvarjalnica s piškoti
krškopoljcev, Otroške igrarije na
bazenu Radeče
Predstavitev z delavnico Življenje z
1
1
reko Savo v Valvasorjevi knjižnici Krško
za učence 3. razredov OŠ Jurija
Dalmatina Krško
Predstavitev z delavnico Življenje z
0
1
reko Savo v Valvasorjevi knjižnici Krško
za učence 3. razredov OŠ Jurija
Dalmatina Krško

Realiz
acija

Skupaj

1

9

1

Št.
udeležen
cev
20

1

50

1

14

1

17

53
1

8

1

8

1

30

1

44

1

42

9

233

II. / 8. 3. Programi in projekti za ranljive skupine
V letu 2020 so bili izvedeni 4 programi namenjeni ranljivim skupinam, ki se jih je udeležilo 75 oseb.
Kot že leta poprej je muzej nadaljeval sodelovanje z Društvom gluhih in naglušnih Posavja in pričel z
izvajanjem programov v okviru Socialne aktivacije. Glede na prejšnje leto je bilo izvedeno enako
število programov, skupno število obiskovalcev se kljub temu za 52,5 % zmanjšalo.
Tabela 28: Programi in projekti za ranljive skupine
Št. Naslov programa (naslov,
Nov ali že
datum, lokacija, izvajalec)
izveden
program
/ navesti
leto prve
izvedbe
Da / ne
1
OŠPP Brežice, voden ogled
Ne /
muzeja in delavnica Dotik
2017
umetnika, 23. 6. 2020 (B.
Kolar)
Ogled Viteške dvorane za
Da
2
skupino Socialne aktivacije,
14. 8. 2020, A. Matijevc
Ogled muzeja za skupino
Da
3
Socialne aktivacije, 24. 8.
2020, A. Ivanšek, M. Lapuh
Javno vodstvo po občasnih
Ne /2016
razstavah za gluhe in
4
naglušne, 23. 9. 2020, A.
Černelič Krošelj, B. Kolar, S.
Glogovič
Skupaj

Število
izvedb v
pretekle
m letu

Načrtov
ano

Realizir
ano

Število
ponovit
ev

0

1

1

0

0

1

1

0

Število
udeleže
ncev

22

12
0

1

1

0

1

1

1

0

54
26

15

1

4

4

75

Andragoški programi
Tabela 29: Programi in projekti za odrasle v muzeju
Št. Andragoški program (naslov, datum, Nov ali že
lokacija, izvajalec)
izveden
program /
navesti leto
prve izvedbe
Da / ne
1.
Javno vodstvo po razstavi Nevenka in
Ne, 2019
sošolci, 8. 2. 2020, Galerija, Nevenka
Rušković, Alenka Černelič Krošelj

Načrto
vano

Realizi
rano

1

1

Število
udeležen
cev
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Predavanje dr. Irene Žmuc, avtorice
razstave Knjiga. Znanje. Razum (Od
protestantizma do razsvetljenstva 15001800), 13. 2. 2020, Mali avditorij, Irena
Žmuc
Javno vodstvo: Ali imamo v muzeju
ženske predmete?, 8. 3. 2020, več
lokacij v gradu, Alenka Černelič Krošelj,
Anja Medved
Vodstvo po razstavi Ptice Vrbine, 18. 6.
2020, Mali avditorij, 18. 6. 2020

Da

1

1

17

Da

1

1

11

Da

1

1

6

Metamorfoze - navdih poslikav v Viteški
dvorani, nočno branje odlomkov
pesnitev rimskega pesnika Publija Ovida
Nasa s sodelavci muzeja, Viteška
dvorana, 20. 6. 2020, Alenka Černelič
Krošelj, Andreja Matijevc, Boštjan Kolar
Dan Posavskega muzeja Brežice:
Kulinarična delavnica Peka postrvi v
trtnem listju in predstavitev projekta
ŠIPK: Mi smo barok III, grajsko dvorišča,
26. 6. 2020
Večerna osvežitev z dediščino – voden
ogled mestnega jedra Brežic in zbiranje
ribiških zgodb Posavja, 22. 8. 2020,
Stanka Glogovič, Andreja Matijevc
Strokovno predavanje o rodbini
Moscon, dr. Miha Preinfalk

Da

1

1

15

Da

1

1

40

Da

1

1

15

Da

1

0

0

Slikarsko popoldne v družbi Mosconov:
slikanje, poustvarjanje, reinterpretiranje
portretov na razstavi, Društvo
likovnikov Brežice
Strokovna ekskurzija Po poti zemlje in
zraka in »Čebelja pot«, Alenka Černelič
Krošelj, Maruška Markovčič (Mestna
občina Ljubljana), dr. Jože Bavcon in
mag. Blanka Ravnjak, Botanični vrt
Univerze v Ljubljani
Predavanje Upodobitev ptic v Viteški
dvorani, Društvo za proučevanje ptic,
Prirodoslovni muzej Slovenije, Branko
Brečko (Društvo Vrbinar)

Da

1

0

0

Da

1

0

0

Da

1

0

0

55

12.

13.

14.

15.

Predavanje ob razstavi Štirje elementi: 4
– ZRAK: spoprijemanje s stresom v
sodobnem življenju, Center za krepitev
zdravja Brežice, Alenka Černelič Krošelj
Javno vodstvo po razstavi grafike Nikole
Martinovskega, Oži Lorber, Alenka
Černelič Krošelj
Posavski pogovori: dr. Milan Jazbec,
program ob gostovanju razstave grafik
Nikole Martinovskega
Delavnice Znanje in veščine iz depoja 4:
Rezbarjenje 2

Da

1

0

0

Da

1

0

0

Da

1

0

0

Ne, 2019

1

0

0

15

7

154

Načrto
vano

Realizi
rano

0

1

18

1

1

25

1

1

8

1

1

220

1

1

70

1

1

14

Skupaj
Tabela 30: Programi in projekti za odrasle na drugih lokacijah
Št. Andragoški program (naslov, datum, Nov ali že
lokacija, izvajalec)
izveden
program /
navesti leto
prve izvedbe
Da / ne
1.
Predavanje Posavski muzej Brežice – 70 Da
let, 21. 1. 2020, Rotary klub Čatež,
Alenka Černelič Krošelj
2.
500 let rojstva Adama Bohoriča in 16.
Da
stoletje v Posavju, 30. 1. 2020, Mestni
muzej Ljubljana, Alenka Černelič Krošelj
3.
Gradovi Posavja – povezovalci turizma,
Da
31. 1. 2020, Gospodarsko razstavišče,
Alenka Černelič Krošelj
4.
Dragotin Ferndinad Ripšl, duhovnik,
Da
strokovni pisec, zapisovalec in častilec
dediščine, 10. 2. 2020, Kulturni dom
Krško, Alenka Černelič Krošelj
5.
500 let rojstva Adama Bohoriča in 16.
Ne, 2020
stoletje v Posavju, 4. 3. 2020,
Valvasorjeva knjižnica Krško, Alenka
Černelič Krošelj
6.
Delavnica Ribiška dediščina Posavja, 11. Da
6. 2020, Kostanjevica na Krki, pred
Lamutovim likovnim salonom, Alenka
Černelič Krošelj, Stanka Glogovič,
Boštjan Kolar, Andreja Matijevc, Marko
Berkovič

Število
udeležen
cev

56

7.

Delavnica Črno-belo bogastvo s Krškega Da
polja, 13. 6. 2020, Kostanjevica na Krki,
pred Lamutovim likovnim salonom,
Alenka Černelič Krošelj, Aleš Vene, Nives
Slemenšek, Darko Prah, Andreja
Matijevc, Marko Berkovič
Skupaj

Tabela 31: Programi in projekti za odrasle na spletu
Št. Andragoški program (naslov, datum, Nov ali že
lokacija, izvajalec)
izveden program
/ navesti leto
prve izvedbe
Da / ne
1
Spletno javno vodstvo po razstavi Ptice
Da
Vrbine, 12. 3. 2020,
https://vimeo.com/416063676, Alenka
Černelič Krošelj, Branko Brečko
2
Spletno javno vodstvo po razstavi
Da
Čebelarka Slava Račič, ob 100-letnici
rojstva (19. 3. 1920-1. 2. 2019), 26. 5. 2020,
https://vimeo.com/422860273, Stanka
Glogovič
3
Spletna predstavitev razstave Sledi
Da
posvetne dediščine Posavja od 17. do 19.
stoletja, 10. 11. 2020,
https://www.youtube.com/watch?v=HD27
Sm04hIw&t=5s, Alenka Černelič Krošelj
4
Spletna predstavitev razstave 180 prve
Da
pošte v Brežicah, 1. 12. 2020,
https://vimeo.com/485654099, Franjo B.
Gregl, Gregor Avsec, Alenka Černelič
Krošelj
5
Spletna predstavitev ulične razstave, 6. 11. Da
2020, https://vimeo.com/476699572,
Alenka Černelič Krošelj, Stanka Glogovič,
Aleš Vene, Nives Slemenšek, Andreja
Matijevc, Boštjan Kolar
SKUPAJ
*do 16. 1. 2021
Obrazložitev

1

1

30

6

7

385

Načrtov
ano

Realizir
ano

Število
ogledov*

1

1

65

1

1

59

1

1

57
53

0

1

42

0

1

49

3

5

268

V letu 2020 je bilo od načrtovanih 24 izvedenih 19 programov. Andragoških programov v obliki javnih
vodstev, delavnic, predavanj se je fizično udeležilo 539 udeležencev, 268 pa si jih je ogledalo na
spletu. Glede na prejšnje leto se je število andragoških programov zmanjšalo za 31,43 %, število
udeležencev andragoških programov pa se je zmanjšalo za 15,85 %. 7 andragoških programov je bilo
izvedenih v muzeju, 7 na terenu in 5 virtualno.
Poleg že utečenih javnih vodstev po občasnih razstavah ob posebnih dnevih (slovenski kulturni
praznik, dan žena) je muzej javna vodstva zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa in zaprtja
muzeja izvajal tudi po spletu. Izvedena so bila predavanja v muzeju in na terenu, ki so bila del
obeleževanja obletnic rojstva Adama Bohoriča, Dragotina Ferdinanda Ripšla in Radoslava Razlaga ter
delavnice projektov Črno-belo bogastvo ter Ribe in narava.

II. / 9. Obiskovalci muzeja
Obiskovalci so pomemben del delovanja muzeja in opravljanja poslanstva ter pokazatelj aktivnosti in
opravljenega dela ter sodelovanja s posavskimi društvi, organizacijami, inštitucijami, zavodi, ki
delujejo v javnem interesu.
Število obiskovalcev je v tabelah prikazano po različnih kategorijah:
- Skupno število obiskovalcev Posavskega muzeja Brežice po skupinah.
- Število obiskovalcev muzeja in razmerje med tujci in državljani RS.
- Brezplačni vstopi.
- Organizirane skupine z vodenjem po muzeju.
- Število obiskovalcev na prireditvah in drugih programih v organizaciji ali soorganizaciji
Posavskega muzeja Brežice v matični hiši in izven muzeja.
- Število obiskovalcev na prireditvah drugih organizatorjev.
- Število porok in udeležencev.
Tabela 32: Število obiskovalcev muzeja po skupinah
Leto

Šolske
skupine, št.
skupin/št.
obiskovalcev

Organizirane
skupine, št.
skupin/št.
obiskovalcev

Posamezniki

Obiskovalci
prireditev in
programov muzeja,
število prireditev/
število
obiskovalcev

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

Poroke,
število / št.
udeležencev

Skupaj

2016
2017
2018
2019
2020

103/2918
108/2828
123/3226
87/2565
45/1130

129/3352
85/2559
115/3440
100/2889
24/473

10505
9345
8088
8106
5770

137/8012
168/8374
173/9724
165/9149
108/6593

63/9315
53/6764
53/7901
61/8066
45/2823

40/1885
38/1693
31/1180
26/656
32/985

35952
31563
33559
31431
17774

Tabela 33: Število obiskovalcev prireditev in programov muzeja glede na vrsto dogodkov in lokacijo
Vrsta dogodkov
Obiskovalci prireditev in programov muzeja, število
Skupaj
prireditev/ število obiskovalcev
V muzeju
Izven muzeja
Spletni
dogodki

58

Andragoški program
Programi za ranljive
skupine
Pedagoški programi
Odprtja
Slovesnosti, prireditve
Koncerti
Programi za
popularizacijo
Skupaj

7/154
4/75

7/385
/

5/268

19/807
4/75

16/492
4/178
9/931
11/1220
22/542

9/233
/
2/150
/
7/110

5/1855

25/725
3/172
19/3030
11/1220
27/572

73/3592

25/878

10/2123

108/6593

Obrazložitev
Skupno število obiskovalcev muzeja, prireditev in programov Posavskega muzeja Brežice in zunanjih
organizatorjev je bilo v letu 2020 17.774, kar je za 43,46 % manj kot prejšnje leto.
108 prireditev in programov (za 34,55 % manj kot lani) v lastni ali soorganizaciji je obiskalo 6.593
obiskovalcev, kar je za 27,94 % manj kot lani. Od tega je bilo 73 prireditev oz. programov s 3.593
obiskovalci v matični hiši, 25 prireditev oz. programov z 878 obiskovalci izven muzeja, na terenu in 10
programov s 2.123 ogledi na spletu.
Od 73 prireditev in programov v organizaciji muzeja je bilo na lokaciji muzeja 13 prireditev,
slovesnosti, odprtij razstav in dogodkov, 11 koncertov, 7 andragoških programov, 16 pedagoških
programov in delavnic, 4 programi za ranljive skupine in 22 prireditev oz. programov za
popularizacijo. Izven matične hiše pa je bilo izvedenih 7 andragoških programov, 9 pedagoških
programov, 2 slovesnosti in 2 druga dogodka ter 7 programov za popularizacijo. Virtualno je muzej
izvedel 5 andragoških programov in 5 drugih dogodkov.
Število dogodkov in prireditev zunanjih organizatorjev se je zmanjšalo za 26,23 %, število
obiskovalcev pa kar za 65 %. Število porok se je povečalo za 23,08 %, število udeležencev pa za 50,15
%.
Število obiskovalcev muzeja se je glede na prejšnje leto zmanjšalo za 45,46 %. Od tega se je število
posameznih obiskovalcev zmanjšalo za 29,29 %, število udeležencev šolskih skupin za 54,12 %, število
udeležencev vodenih ogledov pa kar za 83,63 %.
Grafikon 4: Gibanje skupnega števila obiskovalcev po skupinah
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Obisk muzeja ima viška avgusta, predvsem zaradi obiska muzeja in septembra zaradi obiskovalcev
prireditev. April, november in december ter deloma marec so zaradi zaprtja povsem brez obiskovalcev.
Tabela 34: Število izdanih vstopnic in prihodki od vstopnin, po kategorijah
Število izdanih vstopnic 2018
2019
2020
2018 ( €)
2019 (€) 2020 (€)
muzeja
(število) (število) (število)
1. Odrasli
5.101
4.778
1.627 13.672,58 14.443,54
6.303,75
2. Otroci
1.024
1.085
239
2.132,64
2.315,40
651,50
3. Brezplačni vstopi
1.212
1.579
2.709
/
/
/
4. Slovenci
8.032
7.430
5.978
NP
NP
/
5. Tujci
4.588
5.604
1.244
NP
NP
/
6. gibalno in senzorno
ovirani (muzej in
71
200
40
/
/
programi)
7. pedagoški programi
2.916
2.274
726
5.658,60
5.353,50
2.001,50
(muzej in programi)
8. andragoški
programi
120
135
43
1.033,50
5.045,00
900,50
(znanje in veščine,
ekskurzije)
9. (drugi) posebni
1.140
628
1.283 10.686,80
4.015,00
5.097,66
program
10. Družine
845
1.027
539
5.675,25
7.101,50
4846,10
11. šolske skupine*
3.226
2.511
1.152
3.757,00
2.937,00
1.007,00
12. 3. življenjsko
1.935
2.808
578
5.879,58
4.222,54
1.517
obdobje*
Skupaj
12.201
11.506
7.166 38.859,37 38.273,94 19.800,92
(1+2+3+7+8+9+10)
*število udeležencev zajeto pri kategorija otroci / odrasli
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Obrazložitev
Število izdanih vstopnic se je v letu 2020 glede na prejšnje leto zmanjšalo za 37,72 %, prihodki od
prodaje vstopnic pa za 48,27 %. Pri vstopnicah za muzej je največji upad prihodkov glede na prejšnje
leto pri vstopnicah otroke (71,86 %), pri vstopnicah za odrasle (56,36 %), pri vstopnicah za družine pa
je le 31,76 % zmanjšanje glede na prejšnje leto.
Število vstopnic pedagoških programov se je zmanjšalo za 68,07 %, prihodki od prodaje vstopnic za
pedagoške programe pa za 62,61 %. Izjemno velik upad od prodaje vstopnic je pri andragoškem
programu – za 82,15 €.
Najbolj se je zmanjšal obisk tujih obiskovalcev, in sicer za 77,80 % glede na prejšnje leto, medtem ko
se je delež slovenskih obiskovalcev zmanjšal le za 19,54 %. Največji delež tujih obiskovalcev prihaja iz
Italije (21,14%), Nemčije (12,62%), Hrvaške (12,54%), Srbije (7,64%) in Francije (6,59%). Obiskovalci
so prihajali še iz Avstrije, Nizozemske, Makedonije, Češke, Poljske, Rusije, ZDA, Izraela, Indije,
Ukrajine, BIH, Madžarske, Švice, Finske, Grčije, Estonije, Velike Britanije, Belgije, Danske, Slovaške,
Španije, Maroka, Litve in Avstralije.
Brezplačni vstopi
V letu 2020 je bilo 2.709 brezplačnih vstopov (2019: 1.579). Od tega jih je 16,09 % obiskalo muzej na
dneve, ko je vstop prost (Slovenski kulturni praznik, Dan žena za ženske, Mednarodni muzejski dan,
Poletna muzejska noč, dan muzeja, dan družin). 8,49 % predstavljajo predšolski otroci, 4,39 % je bilo
vodnikov, spremljevalcev in učiteljev ob vodenih ogledih, pedagoških programih in 1,48 % je bilo
invalidov. V primerjavi s prejšnjim letom je bilo brezplačnih vstopov za 71,56 % več. Tako velik porast
je bil predvsem zaradi koriščenja brezplačnih vstopnic za obiskovalce destinacije Čatež & Posavje
(odrasli: 1.082 vstopnic, šoloobvezni: 317 vstopnic). Občina Brežice je povrnila delež vstopnin za
brezplačne vstopnice obiskovalcev destinacije, kar ni upoštevano pri vstopninah, ki so bile plačane na
muzejski recepciji.
Tabela 35: Število brezplačnih vstopov po kategorijah
Kategorija obiskovalcev
Predšolski otroci
Odrasli
Šoloobvezni
Turistični vodniki in spremljevalci skupin in
invalidov ter novinarji (z dokazili)
Člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM-a
ter drugih stanovskih društev, povezanih z
muzejsko dejavnostjo
Brezposelni
Invalidi
Vstopi ob brezplačnih dnevih*:
Skupaj

2018
254
119
101
43

2020

2019
130
149
158

230
1108
433

264

119

54

22

9
200
615
1579

35
40
436
2709

250

8
40
325
1140
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* Slovenski kulturni praznik, Dan žena za ženske, Mednarodni dan družin za družine, Mednarodni
muzejski dan, Poletna muzejska noč, dan muzeja, dan družin, Ta veseli dan kulture
Organizirane skupine z vodenjem po muzeju
Tabela 36: Obiskovalci vodenih ogledov, po mesecih
Št. skupin / št. Št. skupin / št. Št. skupin / št.
Mesec
udeležencev
2018

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
SKUPAJ

udeležencev
2019

2/47
3/120
3/34
10/314
17/563
16/497
2/61
3/136
19/431
18/613
17/495
5/129
115/3440

1/14
2/28
1/22
7/224
19/519
17/643
4/57
5/102
9/301
14/452
12/323
9/204
100/2889

udeležencev
2020

2/16
8/201
1/37
/
1/12
2/36
4/71
2/35
3/43
1/22
/
/
24/473
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Grafikon 7: Gibanje števila skupin z vodenimi ogledi
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Grafikon 8: Gibanje števila obiskovalcev muzeja na vodenih ogledov
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Obrazložitev
Skupinskih, vodenih ogledov je bilo 24 s 473 obiskovalci (2019: 100/2889). Velikosti skupin so bile
različne, od nekaj oseb, do nekajkrat tudi zelo velikih skupin (okoli 50), za vodstvo katerih je bilo
zagotovljenih več vodnikov. Povprečno je bilo v skupinah 20 obiskovalcev.
Za razliko od prejšnjih let, ko je bil v zimskih mesecih najmanj vodenih ogledov, je bilo v letu 2020 v
februarju največ skupin in skoraj polovica vseh obiskovalcev vodenih ogledov. V obdobju
spomladanskega in jesenskega viška preteklih let vodenih ogledov v 2020 zaradi zaprtja muzeja in
izvajanja ukrepov ni bilo.
Za vodstvo organiziranih skupin so večinoma poskrbeli sodelavci službe za komuniciranje in
izobraževanje, nekajkrat so pa vodstvo prevzeli tudi kustosi in direktorica.
Prireditve in drugi programi v organizaciji muzeja ter število obiskovalcev
V letu 2020 je bilo v lastni organizaciji ali soorganizaciji izvedenih skupno 27 prireditev in programov s
4156 obiskovalci oz. uporabniki. Od tega je bilo v matični hiši izvedenih 20 prireditev in programov v s
2151 obiskovalci, na terenu 2 programa s 150 uporabniki in na spletu 5 programov s 1855
uporabnikov.
V ta razdelek so vključene prireditve, ki niso del drugih razdelkov (pedagoški in andragoški programi
ter programi za popularizacijo). Število prireditev in programov se je v letu 2020 glede na prejšnje
leto zmanjšalo za 47,06 %, število obiskovalcev prireditev pa za 26,61 %.
Muzej je nadaljeval z organizacijo in soorganizacijo različnih prireditev (koncerti na različnih lokacijah
po gradu, tržnice, predavanja), ki so privabili raznolike obiskovalce.
Izvedeno je bilo 14 koncertov, od tega 5 v lastni organizaciji: koncert na svetovni dan turizma in 4
decembrski spletni dogodki s koncerti. Ostali so bili izvedeni v soorganizaciji: 2 z Akademijo za glasbo
Univerze v Ljubljani, 3 poletni koncerti z Društvom študentov Brežice, 1 z glasbenimi šolami Posavja,
1 s KUD Brežice, 1 z Veroniko in Krištofom, 1 z Rudolfom Gasom. Na grajskem dvorišču je muzej
izvedel Sejem rokodelskih znanj in Grajsko tržnico starin. V poletnih mesecih je bilo s podporo Občine
Brežice na grajskem dvorišču 5 kino projekcij. Decembrske dogodke je muzej zaradi zaprtja prestavil
na splet. Ob razstavnem ciklu Štirje elementi so bili izvedeni 4 spletni dogodki z glasbo z Robertom
Petanom in posavskimi glasbeniki.
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Tabela 37: Primerjava števila lastnih prireditev
Leto
2018
2019
2020
Št. prireditev
45
51
27
Št. obiskovalcev
5898
5633
4.156
Prireditve drugih organizatorjev in število obiskovalcev
V letu 2020 se je odvilo 45 prireditev, z 2823 obiskovalci, ki so jih organizirali drugi organizatorji.
Največ je bilo prireditev, slovesnosti, proslav, koncertov idr. v organizaciji različnih društev, inštitucij,
zavodov iz posavskega območja: Občina Brežice, Glasbena šola Brežice, Fakulteta za turizem Brežice,
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, KTRC Radeče, Gasilska zveza Brežice, Športna
zveza Brežice, ARS Ramovš, Slovensko etnološko društvo, Društvo za oživitev mesta Brežice. Najbolj
obiskane so bile: koncert Vokalne skupine Aria, koncert MoPZ Kapele in Freestyle comedy Tadej Toš
Je**** nas korona.
Poleg prireditev so bili prostori gradu prizorišče za snemanja, predavanja, sestanke, praznovanja
rojstnih dni, poroke in poročne slovesnosti.
Tabela 38: Primerjava prireditev drugih organizatorjev
Leto
2018
2019
2020
Št. prireditev
54
61
45
Št. obiskovalcev
7986
8066
2.823
Poroke
Poročne obrede izvaja Upravna enota Brežice. Poročna dvorana je v gradu uradni prostor za
poročanje. Za poročni obred v Viteški dvorani ali v drugih prostorih je treba plačati uporabnino in
upravno takso. V letu 2020 je bilo za 23,08 % več porok in celo 74,34 % več udeležencev porok glede
na prejšnje leto. Glede na prejšnja leta je bilo tudi več porok izven uradnega prostora za poroke –
Poročne sobe, po drugih lokacijah na gradu, ki so omogočale obrede z večjim številom svatov.
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Tabela 39: Primerjava števila porok in obiskovalcev
Leto
2018
2019
2020
Št. porok
31
26
32
Št. obiskovalcev ob
1180
565
985
porokah
Št. porok v Viteški
4
1
2
dvorani
Št. porok na grajskem
0
0
2
dvorišču
Št. porok na terasi
0
0
1
Dodatni programi za popularizacijo
V razdelek so vključeni različni programi v muzeju in izven lokacije muzeja, ki omogočajo večjo
prepoznavnost muzeja. Mednje se uvrščajo programi, ki so namenjeni promociji muzeja, vodstva kot
del drugih prireditev, dogodkov ali pa so povezani z različnimi akcijami, tiskovne konference,
snemanja in predvajanje televizijskih oddaj o muzeju. Pomemben del so počitniške delavnice Grajske
dogodivščine, ki so podrobno opisane pri pedagoških programih.
Skupaj s partnerji je muzej 4 dni promoviral Gradove Posavja na turističnem sejmu Alpe-Adria ob
prejemu nagrade Jakob za kakovost in odličnost v turizmu.
V sodelovanju z drugimi ustanovami sta bili izvedeni tudi dve novinarski konferenci. Načrtovanih
promocij na številnih dogodkih (Kulturni bazar, Parada učenja, ArtKamp) zaradi prestavitve ali
odpovedi dogodkov ni bilo.
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II. / 10. Muzejska trgovina
Prostor recepcije in muzejske trgovine v vstopnem prostoru v grad je bil v času pomladanskega
zaprtja nekoliko prenovljen. Recepcija je dobila novo podobo z osveženimi barvami. Ob ponovnem
odprtju muzeja je bilo skladno s priporočili nameščeno pleksi steklo na informacijskem pultu.
Priporočeno je bilo brezgotovinsko poslovanje, spominki so bili umaknjeni z dosega rok z izjemo
oglednih izvodov, zagotovljena so bila sredstva za razkuževanje rok, navodila in informacije o varnem
obisku ter poteku obiska pa nameščena na številna mesta.
Ponudba spominkov v muzejski trgovini se nenehno dopolnjuje s posebnim ozirom na sodelovanje z
lokalnimi rokodelci, podjetji in umetniki. V letu 2020 je bila ponudbo dopolnjena z unikatnimi
keramičnimi izdelki Dani Žbontar in ročno izdelanimi zaščitnimi obraznimi maskami.
Velika pozornost je bila namenjena razvoju novih spominkov, ki promovirajo Viteško dvorano:
beležka, zvezek, kemični svinčnik z izvlečnim letakom, nogavice, podloge za miško, krpice za očala,
etui za očala, žepno ogledalce, vrečka za copate, novoletna kroglica, papirnati serveti. Razvoj teh
produktov je s posebnim projektom omogočila Občina Brežice.
Muzej je z novim cenikom, ki ga je februarja 2020 potrdil Svet zavoda, spremenil višino vstopnine, da
je bolj primerljiva z vstopninami bližnjih muzejev.
Tabela 40: Primerjava prodaje v muzejski trgovini, vstopnine in najemov
Skupina izdelkov
2017 (€)
2018 (€)
2019 (€)
Vstopnice
Spominki

28.120,25
3.247,07

38.859,37
4.115,90

38.273,94
2.609,27

2020 (€)
19.800,92
1.632,18

Literatura
Izdelki na komisijski prodaji
Skupaj muzejska trgovina
Uporabe prostorov
Poroke
ZUJIK
Skupaj uporabe prostorov
Skupaj

607,10
782,00
32.756,42
2.415,00
2.150,00
2.194,07
6.759,07
39.515,49

1.238,94
2.114,78
46.328,99
2.961,20
2.110,00
2.936,29
8.007,49
54.336,48

1.390,19
4.055,50
46.328,90
5.952,50
1.946,10
1.597,34
9.495,94
55.824,84

640,82
2.428,35
24.502,27
1.857,00
1.630,00
1.613,91
5.100,91
29.603,18

Prodaja v muzejski trgovini se je v letu 2020 glede na prejšnje leto zmanjšala za 46,97 %, predvsem
zaradi zmanjšanja prihodkov od prodaje vstopnic (za 48,22 %) in literature (za 50,07 %). Prodaja
spominkov je upadla za 37,45 %, izdelkov na komisijski prodaji pa za 39,72 %.
Prihodki od uporabe prostorov so se glede na prejšnje leto zmanjšali za 46,28 %, od tega prihodki od
uporabe prostorov za kar 68,80 %, prihodki od uporab prostorov v povezavi s porokami pa za 16,24
%. Prihodki od uporabe prostorov po ZUJIK-ju pa so se za 1% celo povečali.

II. / 11. Prilagoditve dela muzeja zaradi epidemije
II. / 11. 1. Aktivnosti v času zaprtja muzeja
Z zaprtjem fizičnih vrat v spomladanskem in jesenskem zaprtju muzeja je bila vsa pozornost dela pri
komuniciranju z javnostjo preusmerjena na možnosti, ki jih ponujajo splet, družabna omrežja in
digitalna tehnologija. Muzej je intenzivno odprl virtualna vrata in z vsakodnevnimi in raznolikimi
prispevki in objavami na spletni strani in družabnih omrežjih ohranjal stik s prijatelji, sledilci, ljubitelji
dediščine vseh generacij.
Z virtualnim sprehodom po Viteški dvorani in po prenovljeni razstavi Sledi posvetne dediščine Posavja
od 17. do 19. stoletja je muzej obiskovalcem omogočil uživanje v bogastvu poslikav in portretih
družine Moscon iz domačega fotelja v 360° pogledu. Z obširnimi prispevki v rubrikah »Odškrnjena
vrata depoja« in »Posavska stoletja« je muzej intenzivneje predstavljal zanimive predmete iz depoja
in zgodbe iz posavske preteklosti ter zasnoval nove sklope objav, s katerimi se je približal tudi mlajšim
generacijam. Z »muzejskimi kratkočasnicami« je ob nedeljah nagovarjal najmlajše in staršem ponudili
predloge za ustvarjanje z muzejskim navdihom v domači sobi. Ob petkih je v »Petkovih pozdravih iz
muzeja« je strnjeno predstavljal »muzejske stanovalce«, ki so v času zaprtja samevali v muzeju.
Sledilce družabnih omrežij je muzej pogosteje nagovarjal tudi z muzejskimi ugankami. Objave na
družabnih omrežjih pa so sooblikovali tudi študentje v okviru projekta ŠIPK: MI SMO BAROK III.
Objave na Facebooku so bile dobro sprejete s povprečnim dosegom 989 ogledov in 38 všečki na
objavo. Največ zanimanja je bilo za objavo o Kapelski godbi in za obvestilo o potresu in stanju v
Posavskem muzeju Brežice po njem.
Z obiskovalci je muzej ohranjal stik tudi prek elektronske pošte. Sredi aprila je 25 uporabnikov s
spletnim vprašalnikom Ostani doma - ostani v stiku s Posavskim muzejem Brežice odgovorilo kako
preživljajo čas v karanteni, kako pogosto spremljajo objave Posavskega muzeja Brežice v tem času. V
odgovorih so bili enotni, da pričakujejo, da bodo lahko spet obiskali muzej v poletnem času. K obisku
bi jih najbolj pritegnil koncert ali odprtje nove razstave.
Brežičane, ki se sprehajajo mimo gradu je muzej nagovarjal k spremljanju različnih rubrik novic in
objav na spletni strani tudi s plakatom s QR kodami s povezavami do spletnih vsebin v vitrini pred
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muzejem. V jesenskem delu zaprtja je razstavni prostor izza muzejskih zidov prestavil v zunanjost
gradom. V vitrini pred gradom je bila predstavljena Posavska muzejska vitrina Dragotin Ferdinand
Ripšl, na 8 panojih na ulični razstavi na Prešernovi cesti, ob gradu pa so bili predstavljeni projekti in
razstave iz leta 2020, ki si jih obiskovalci zaradi zaprtja niso mogli ogledati: zaključevanje razstave
Štirje elementi z napovedjo razstave o zraku, prenova stalne razstave Sledi posvetne dediščine
Posavja od 17. do 19. stoletja, Posavska muzejska vitrina Slava Račič, Posavska muzejska vitrina
Dragotin Ferdinand Ripšl, restavriranje oltarja sv. Norburge iz župnijske cerkve iz Kostanjevice na Krki,
Znanje in veščine iz depoja 4: Rezbarjenje 2, izseki iz Muzeostripa in muzejske kratkočasnice za
najmlajše.
Muzej je bil v stiku tudi s posavskimi šolami in učiteljem omogočil uporabo učnih gradiv za
spoznavanje dediščine, kar jim je olajšalo pouk na daljavo.
Odprtja in predstavitve razstav, javna vodstva in koncerte je muzej organiziral virtualno: s spletnimi
premierami na YouTube kanalu PMB in videoposnetki. Odziv obiskovalcev je bil zelo dober, saj si je
10 spletnih dogodkov ogledalo 2.123 uporabnikov.
Prebivalcev Posavja – bralcev Posavskega obzornika, je muzej pa nagovarjal s tremi objavami v
časopisu: igro razvrščanja s krškopoljcem Tončkom za najmlajše, povabilom k spremljanju dediščine
po spletu in družabnih omrežjih ter predstavitev razstave Štirje elementi: 4 – ZRAK in izsekov iz
Muzeostripa.
Muzej je prijateljem muzeja, stalnim obiskovalcem in rednim uporabnikom programov fizično po
pošti poslal brošuro razstave Sava združuje, ki je bila odprta le en mesec pred jesenskim zaprtjem in
jih tako seznanil s predstavljenimi vsebinami. Ob koncu leta pa tudi z muzejskim koledarjem.
Muzej se je v času zaprtja trudil za ohranjanje povezanosti z različno publiko ter jih obveščati o delu
ter posredovati informacije o dediščini. V času zaprtja muzeja je bilo v tiskanih, spletnih in
avdiovizualnih medijih skupaj 84 objav o PMB. O aktivnostih in o vnovičnem odprtju so poročali
predvsem regionalni mediji v tiskanih in spletnih oblikah (Posavski obzornik in Dolenjski list). 35 objav
je bilo v spletnih, 26 v tiskanih in 23 v avdiovizualnih medijih.
II. / 11. 2. Prilagoditve pri izvajanju programov in aktivnosti v času odprtja
V času odprtja, med 5. 5. in 23. 10. je muzej vseskozi spremljal ukrepe Vlade RS in upošteval vsa
navodila in priporočila, ki jih je za opravljanje muzejske dejavnosti in splošnih navodil pripravil
Nacionalni inštitut za javno zdravje. Za dosledno izvajanje vseh ukrepov je bila potrebna spremenjena
organizacija dela, zahtevnejša priprava, skrbno čiščenje in razkuževanje, drugačen način dela,
spremenjena kadrovska razporeditev, ustrezna izbira prostorov za izvajanje…
Za obiskovalce je muzej že pred obiskom poskrbel za informiranje o varnem obisku in po spoštovanju
ukrepov z obvestili v vitrinah pred muzejem, pred vstopom v recepcijo in na spletni strani. Za varen
obisk je na recepciji postavil pregradno steklo, zagotovil razkužila, priporočal uporabo
brezgotovinskega poslovanja, razen oglednih izvodov je iz muzejske trgovine odstranil spominke in
publikacije, promocijske brošure več niso bile na voljo na stojalu, ampak so jih delili zaposleni na
recepciji.
Muzej je poleg navodil za preprečevanje širjenja okužb pripravil tudi lastne grafične podobe z
»vitezom«, ki so obiskovalce muzeja in za obiskovalce prireditev seznanjali in opominjali na
upoštevanje izvajanja ukrepov (uporaba mask, razkuževanje rok, upoštevanje ustrezne medsebojne
razdalje, števila oseb v določenem prostoru…). S talnimi označbami in vrvicami je muzej uredil
dvosmerno gibanje po razstavnih prostorih. Iz interaktivnih kotičkov je odstranil vse pripomočke za
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ustvarjanje in igro, onemogočil uporabo elektronskih naprav z možnostjo izbire vsebine, z razstavnih
prostorov je odstranil počivalnike in stole.
Izvajanje programov je muzej večinoma prestavil v zunanji prostor pokritega grajskega dvorišča.
Izvajanje pedagoškega dela (učnih uric, ogledov, delavnic) je bilo prilagojeno navodilom za vzgojnoizobraževalne zavode. Pri izvajanju ostalih muzejskih programov (vodstva, odprtja razstav, koncerti,
delavnice, kino) je bila potrebna zahtevna priprava in večje število zaposlenih. Pri vodstvih in
delavnicah so sodelavci muzeja poskrbeli za izvajanje programov v manjših skupinah.
Za dogodke nad 50 udeležencev je muzej pridobil soglasje Nacionalnega inštituta za zdravje in
privolitev Policije. Za posamezne dogodke je bil pripravljen sedežni red z ustreznim razmakom
sedežev in rezervacijo sedežev, dvosmerni tok gibanja, ob prihodu je ob upoštevanju varstva osebnih
podatkov in GDPR-ja zbiral kontaktne podatke udeležencev, z zadostnim številom zaposlenih skrbel
za upoštevanje izvajanja ukrepov s strani obiskovalcev, nadziral število obiskovalcev v notranjih
prostorih.
Grajsko dvorišče je bilo zaradi možnosti varnega izvajanja dogodkov v vsakem vremenu ustrezno
prizorišče tudi številnih drugih organizatorjev (valeta OŠ Brežice, prireditev športnik leta, dan gasilcev
GZ Brežice, srečanje pevskih zborov …).
Upoštevanje in izvajanje ukrepov so ob izvajanju pedagoškega dela (ustvarjalne delavnice)
nenapovedano preverili tudi zdravstveni inšpektorji, ki niso imeli nobenih pripomb.
II. / 11. 3. Primerjave števila obiskovalcev in prireditev med letoma 2019 in 2020 v času odprtja
muzeja
Tabela 41: Primerjava obiska muzeja po mesecih med letoma 2019 in 2020 (v obdobju 1. 1. –12. 3.
in 5. 5.–23. 10.)
Obisk muzeja 2019 Obisk muzeja 2020
Januar
314
407
Februar
737
994
Marec
171
230
April
/*
/
Maj
1.348
224
Junij
1.525
695
Julij
1.403
1.084
Avgust
2.074
1.916
September
929
1.051
Oktober
907
624
November
/*
/
December
/*
/
*V seštevek niso všteti meseci april, november in december.
Grafikon 9: Primerjava obiska muzeja po mesecih med letoma 2019 in 2020 (v obdobju 1. 1. –12. 3.
in 5. 5.–23. 10.)
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Tabela 42: Primerjava obiska prireditev v obdobju 1. 1. –12. 3. in 5. 5.–23. 10 med letoma 2019 in
2020
2019
2020
Št. prireditev
39
27
Št. obiskovalcev,
3.843
4.156
uporabnikov
V primerjavi z lanskim letom je muzej v času odprtja (1. 1. –12. 3. in 5. 5.–23. 10) izvedel za 30,77 %
manj dogodkov, ki pa jih je obiskalo oz. uporabilo za 8,14 % več obiskovalcev.
Tabela 43: Primerjava obiska prireditev v obdobju 1. 1. –12. 3. in 5. 5.–23. 10 med letoma 2019 in
2020
2019
2020
Št. prireditev
36
45
Št. obiskovalcev
5.633
2823
Število prireditev je bilo za 25 % več, medtem ko je bilo število obiskovalcev teh prireditev za 49,89 %
manj. Ta primerjava pokaže, da je grajsko dvorišče s »streho« v poletnem in jesenskem času
omogočilo varno izvedbo številnih dogodkov v organizaciji društev, zvez, združenj in šol. Zaradi
omejitev pri zbiranju ljudi je bilo manj obiskovalcev.
II. / 11. 4. Primerjave prihodkov v muzejski trgovini in od najemov med letoma 2019 in 2020 v času
odprtja muzeja
Tabela 44: Primerjava prodaje v muzejski trgovini v obdobju 1. 1. –12. 3. in 5. 5.–23. 10 med letoma
2019 in 2020
Skupina izdelkov
2019 (€)
2020 (€)
Vstopnice
Spominki

26.847,88
1.644,50

19.800,92
1.632,18
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Literatura
Izdelki na komisijski prodaji
Skupaj muzejska trgovina
Uporabe prostorov
Poroke
ZUJIK
Skupaj uporabe prostorov
Skupaj

898,45
2.882,15
32.272,98
3.493,60
1.830,00
970,40
6.294,00
38.566,98

640,82
2.428,35
24.502,27
1.857,00
1.630,00
1.613,91
5.100,91
29.603,18

Prodaja v muzejski trgovini v obdobju med 1. 1. in 12. 3. ter 5. 5. in 23. 10. se je glede na prejšnje leto
zmanjšala za 24,08 %. Upad prodaje je najbolj izrazit pri vstopnicah (za 26,25 %) in literaturi (za 28,68
%). Prodaja muzejskih spominkov je ostala skoraj enaka, prodaja spominkov na komisijski prodaji pa
se je zmanjšala za 15,75 %.
Prihodki od uporabe prostorov so se v istem obdobju zmanjšali za 18,04 %, od tega prihodki od
uporabe prostorov za skoraj polovico (46,85 %), prihodki od uporab prostorov za poroke za 10,93 %,
medtem ko so se pa prihodki od uporab prostorov v skladu z ZUJIK-om povečali za 66,31 %.

II. / 12. Posredovanje informacij o kulturni dediščini
Muzejsko gradivo in sodelovanje z uporabniki
Tabela 45: Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim uporabnikom
Št. Kustos
Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim
uporabnikom – število uporabnikov
1.

Maja Marinčič

2.

Stanka Glogovič

3.

Tomaž Teropšič

4.

Oži Lorber

5.

Jana Puhar

23
(18 posamezno, 5 skupaj z drugimi kustosi)
12
(8 posamezno, 4 skupaj z drugimi kustosi)
6
4
(3 posamezno, 1 skupaj z drugimi kustosi)
4

Obrazložitev
Skozi leto 2020 so strokovni sodelavci PMB posredovali informacije o kulturni dediščini Posavja in
muzejskem gradivu zainteresiranim posameznikom ali ustanovam. Muzejsko gradivo je bilo
posredovano zunanjim uporabnikom v 44 primerih. V 16 primerih je bilo posredovano javnim, v 28
primerih pa zasebnim uporabnikom. Pri več primerih so bile informacije o določeni temi posredovane
v sodelovanju kustosov z različnih področij. Največkrat so bile posredovane informacije s področja
zgodovine in etnologije.
Povpraševanja po muzejskem gradivu ali informacijami je bilo tako iz območja Posavja, iz posavskih
občin (Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice), kot tudi iz drugih krajev Slovenije (Ljubljana,
Maribor, Dramlje, Novo mesto, Kočevje, Murska Sobota) in Republike Hrvaške (Zagreb, Brdovec).
Ustanove, ki so povpraševale, so bile: Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom, KD Gasilski pihalni
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orkester Loče, Mestni muzej Krško, Narodni muzej Slovenije, JGZ Cerklje ob Krki, Muzej Brdovec,
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Muzej bančništva (v nastajanju), Pokrajinski muzej
Kočevje, Umetnostna galerija Maribor, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Knjižnica Brežice,
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, Galerija Božidar Jakac, Podjetje E-stil …
Večinoma je šlo za iskanje podatkov in informacij za pripravo razstav, priprave člankov ali za potrebe
drugega raziskovalnega dela. Podrobni podatki so na voljo v upravi muzeja.

II. / 13. Objave strokovnih sodelavcev, članki, prispevki, besedila ipd.
Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2020 skupno objavili 79 prispevkov (v letu
2019: 27) v raznih časopisih, brošurah, zbornikih, na kongresih in strokovnih srečanjih, ki so dostopni
v prilogi Poročila. Za 3. kongres slovenskih muzealcev, ki je bil načrtovan za leto 2020, izveden pa bo v
letu 2021, so sodelavci muzeja pripravili povzetke za 5 strokovnih prispevkov.
SKUPNE PUBLIKACIJE:
1. Černelič Krošelj, Alenka; Glogovič, Stanka; Kolar, Boštjan; Lorber, Oži; Marinčič, Maja; Pavlin,
Timotej; Puhar, Jana: Štirje elementi: 4 – ZRAK, Posavski muzej Brežice, december 2020, 98
strani.
2. Berkovič, Marko; Černelič Krošelj, Alenka; Glogovič, Stanka; Kolar, Boštjan, Lapuh, Mateja;
Lorber, Oži; Marinčič, Maja; Počkar, Ivanka; Puhar, Jana, Akval, d.o.o.: O ribah, ribištvu in Posavju.
Ribe na naravovarstvenem področju, publikacija, Posavski muzej Brežice, 2020, 112 strani.
3. Berkovič, Marko; Černelič Krošelj, Alenka, Medved, Anja; Počkar, Ivanka; Kmečka zadruga
Sevnica; Kunst, d.o.o.: ČRNO-BELO BOGASTVO; prašiček za vsakdanjik in praznik, publikacija,
Posavski muzej Brežice, 2020, 96 strani.
POVZETKI PRISPEVKOV ZA 3. KONGRES SLOVENSKIH MUZEALCEV:
1. Černelič Krošelj, Alenka: Regionalna aliansa ICOM SEE (JV Evropa) – desetletje in pol povezovanja
ter vloga ICOM Slovenija pri »gradnji« mreže (povzetek). V: 3. kongres slovenskih muzealcev
2020 (2021): Muzeji za raznolikost in vključenost /povzetki prispevkov/, ICOM Slovenija, Muzej
narodne osvoboditve Maribor, SMS, SMD; 2020, 76 strani, str. 23.
2. Kolar, Boštjan: Programi ob projektu Znanje in veščine iz depoja. V: 3. kongres slovenskih
muzealcev 2020 (2021): Muzeji za raznolikost in vključenost /povzetki prispevkov/, ICOM
Slovenija, Muzej narodne osvoboditve Maribor, SMS, SMD; 2020, 76 strani, str. 34.
3. Lorber, Oži: Posavski muzej Brežice – skrbnik in interpret donacije Alenke Gerlovič. V: 3. kongres
slovenskih muzealcev 2020 (2021): Muzeji za raznolikost in vključenost /povzetki prispevkov/,
ICOM Slovenija, Muzej narodne osvoboditve Maribor, SMS, SMD; 2020, 76 strani, str. 42-43.
4. Puhar, Jana: Arheologija, vključena v šolski vsakdan. Razstava o poznobronastodobni naselbini,
odkriti na območju šolskih objektov v Dobovi. V: 3. kongres slovenskih muzealcev 2020 (2021):
Muzeji za raznolikost in vključenost /povzetki prispevkov/, ICOM Slovenija, Muzej narodne
osvoboditve Maribor, SMS, SMD; 2020, 76 strani, str. 51.
5. Vene, Aleš: Depoji – vir znanja in zgodb. V: 3. kongres slovenskih muzealcev 2020 (2021): Muzeji
za raznolikost in vključenost /povzetki prispevkov/, ICOM Slovenija, Muzej narodne osvoboditve
Maribor, SMS, SMD; 2020, 76 strani, str. 63.
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Muzej od leta 2019 sodeluje s Knjižnico Brežice pri zagotavljanju vpisa publikacij, člankov, prispevkov,
razstav idr. sodelavcev muzeja v sistem COBISS za obdobje 2014—2018. V letu 2020 je sodelovanje
potekalo nemoteno do prvega zaprtja v mesecu marcu. Zaradi ukrepov in omejitev povezanih z njimi
ter zaradi drugega zaprtja konec meseca oktobra muzej s sodelovanjem s knjižnico ni nadaljeval. Do
sedaj so bili v sistem COBISS vpisani skoraj vsi prispevki muzejskih sodelavcev, v nadaljevanju je v
načrtu še vpis razstav.

II. / 14. Prispevki na simpozijih, konferencah, posvetih, predavanja, vodenje
ekskurzij ipd.
Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2020 s prispevki na simpozijih, konferencah,
posvetih, predstavitvah in predavanjih ter ob različnih priložnostih in v obliki slavnostnih nagovorov
ob raznovrstnih prireditvah v Posavju sodelovali 18 krat (v letu 2019: 13).

II. / 15. Obveščanje javnosti – načini komunikacije
Muzej nadaljuje z izvajanjem zbiranja osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu
podatkov (GDRP - General Data Protection Regulation) iz 2018. Privolitve za obveščanje o dogodkih in
programih pridobiva z izpolnjenimi soglasji v recepciji muzeja in na spletni strani.
Obveščanje javnosti in obiskovalcev muzeja je potekalo na več načinov:
- obveščanje z osebnimi tiskanimi vabili in obvestili: približno 400 naslovov,
- obveščanje z mesečnimi napovedniki (približno 400 e-naslovov in približno 400 naslovov po
navadni pošti),
- obveščanje »bližnje javnosti« s plakati: povprečno izdanih 20 plakatov,
- obveščanje v vitrinah pred gradom: v času zaprtja muzeja so bili v vitrini predlogi za virtualne
oglede razstav in spremljanje digitalnih vsebin,
- pošiljanje vabil in obvestil o muzeju sorodnim ali sodelujočim ustanov ob skupnih ali
povezanih dogodkih in programih ipd.,
- transparenti na pred stopnicami: osrednja razstava – Štirje elementi: 4 – ZRAK in usmerjevalni
transparent,
- zastava pred gradom: osrednja razstava Štirje elementi: 4 – ZRAK
- obveščanje s pomočjo brezplačnih napovednikov v tiskanih in spletnih medijih,
- obveščanje preko spletne strani in Facebook profila,
- plačane objave v medijih, oblikovanje stalnega obveščanja o dogodkih v Posavskem
obzorniku,
- drugi načini – občasno v sklopu napovednikov občin ali ZPTM Brežice, letaki.

II. / 16. Spletna stran Posavskega muzeja Brežice
Skupno je bilo na spletni strani objavljenih 205 prispevkov (2019: 237). Služba za izobraževanje in
komuniciranje je prispevala 105 prispevkov, in sicer 46 prispevkov v rubriki Aktualni dogodki in
prireditve, 41 v rubriki Video galerija, 9 v rubriki Novosti, 7 v rubriki Foto galerija in po 1 prispevek v
rubrikah Gradovi Posavja in Projekti. Objave so prispevali še: Andreja Matijevc (20), Jana Puhar (15),
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Alenka Černelič Krošelj (15), Stanka Glogovič (13), Maja Marinčič (12), Oži Lorber (10), Boštjan Kolar
(10), Anja Medved (3) in dr. Ivanka Počkar (1). En prispevek sta pripravili skupaj Stanka Glogovič in
Anja Medved.
Glede na leto 2019 je bilo skupno nekaj manj objav, manj je bilo objav Aktualnih dogodkov in
prireditev, objav v rubriki Gradovi Posavja, objav Foto galerij in Video galerij. Število ostalih objav je
podobno kot lani ali pa se je povečalo. Dodani sta bili dve novi rubriki, in sicer: Muzejske
kratkočasnice in Muzejski filmi. Za administracijo spletne strani Posavskega muzeja Brežice, ki deluje
od konca leta 2014, so usposobljeni štirje sodelavci muzeja. Spletna stran muzeja omogoča tudi
prijavo na obvestila po e-pošti in pošiljanje sporočila na muzejski e-naslov neposredno iz naslovne
strani. Po nekaterih tehničnih prilagoditvah v letu 2020 je v letu 2021 nujna obsežnejša posodobitev.
Tabela 46: Prispevki na spletni strani Posavskega muzeja Brežice glede na vrsto prispevka
Št. Vrsta prispevka
Število
Število
Število
prispevkov
prispevkov
prispevkov
2018
2019
2020
1.
Aktualni dogodki in prireditve
94
77
46
2.
Foto galerija
58
28
8
3.
Video galerija
59
55
41
4.
Posavske muzejske uganke
6
/
2
5.
Posavska stoletja
16
6
21
6.
Odškrnjena vrata depoja
31
45
44
7.
Aktualne razstave, Posavske
14
5
4
muzejske vitrine
8.
Novosti
6
10
20
9.
Projekti
2
3
2
10. Gradovi Posavja
13
4
1
11. 70 let PMB: 1949-2019
/
4
/
12. Muzejske kratkočasnice
/
/
14
13. Muzejski filmi
/
/
2
Skupaj
299
237
205

II. / 17. Muzejski profil na Facebooku
Na Facebook strani je bilo v letu 2020 skupaj objavljeno 387 prispevkov (2019: 416). Glede na leto
2019 je bilo manj objav vabil in obvestil, foto albumov in objav v rubrikah Dogodki in Odškrnjena
vrata depoja. Več pa je bilo objav v rubriki Posavska stoletja in drugih prispevkov.
Služba za izobraževanje in komuniciranje je prispevala 270 prispevkov, in sicer 178 vabil in obvestil,
64 foto albumov in 28 objav dogodkov. Objave so prispevali še: Andreja Matijevc (21), Alenka
Černelič Krošelj (19), Oži Lorber (17), Jana Puhar (14), Stanka Glogovič (11), Maja Marinčič (11),
Boštjan Kolar (10), Anja Medved (5), Marko Berkovič (4), Ana Vlaisavljević (2) in Mateja Lapuh (1).
Eno objavo sta skupaj pripravili Stanka Glogovič in Anja Medved, eno objavo pa je prispevala tudi
upokojena dolgoletna sodelavka muzeja etnologinja dr. Ivanka Počkar. Objave so v povprečju dosegle
989 ogledov (2019: 1091).
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Največ ogledov so imele objave, napovedi dogodkov in foto galerije. Vsebinske objave so imele
nekoliko manjše število ogledov; največji ogled je dosegla objava o 170-letnici Pihalnega orkestra
Kapele. Najbolj gledane objave Facebook profila Posavskega muzeja Brežice so v času poletnih
počitnic, med vikendi in prazniki ter v popoldanskem in večernem času.
Tabela 47: Najbolj gledane objave na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2020 –
lastne objave in lastni dogodki
št.

Prispevek, datum objave

Avtor

Število
ogledov

1.

Foto galerija: Tiskovna konferenca – predstavitev
razstave ob 170-letnici Pihalnega orkestra Kapele,
objava 18. 6. 2020.
Obvestilo o stanju v Posavskem muzeju Brežice po
potresu 29. decembra 2020, objava 29. 12. 2020.
Predsilvestrsko obdarovanje s koledarjem PMB,
objava 29. 12. 2020.

Služba za
komuniciranje in
izobraževanje
Alenka Černelič
Krošelj
Služba za
komuniciranje in
izobraževanje
Služba za
komuniciranje in
izobraževanje
Služba za
komuniciranje in
izobraževanje

6526

2.
3.

4.

5.

Vabilo k ogledu oddaje Poletno jutro, ki bo
predvajana iz Posavskega muzeja Brežice, objava 6.
7. 2020.
Foto galerija: Ponovno odprtje muzeja, objava 5. 5.
2020.

5955
5722

4451

4451

Tabela 48: Najbolj gledane vsebinske objave na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice
Št. Prispevek, datum objave
Avtor
Število ogledov
170 let Pihalnega orkestra Kapele in omemba iz
Alenka Černelič Krošelj
3834
1.
leta 1910, objava 16. 4. 2020.
Okraševanje božičnega drevesa, objava 11. 12.
Andreja Matijevc
2099
2.
2020.
Velika noč in dediščina velikonočnih voščilnic,
Stanka Glogovič
1867
3.
objava 11. 4. 2020.
4.
Potresi v Posavju, objava 24. 3. 2020.
Maja Marinčič
1661
Pred 100 leti prvi koncert Ločke godbe na pihala, Stanka Glogovič
1621
5.
objava 2. 2. 2020.
Tabela 49: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice glede na vrsto
in število objav
Št. Vrsta objave
Število objav 2018 Število objav 2019 Število objav 2020
1.
Vabila in obvestila
296
200
192
2.
Foto albumi
122
118
65
3.
Dogodki
52
39
28
4.
Posavska stoletja
16
6
36
5.
Odškrnjena vrata depoja
31
41
40

75

6.

Drugi prispevki
Skupaj

35
552

12
416

26
387

Grafikon 10: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice glede na
vrsto objave
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II. / 18. Muzejski profil na Instagramu
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Posavski muzej Brežice za posredovanje informacij o kulturni dediščini, programih, razstavah in
dogodkih od konca leta 2017 uporablja tudi Instagram profil. Muzejske objave spremlja 689 sledilcev.
V letu 2020 je bilo na Instagramu objavljenih 37 objav, od tega 28 objav fotografij ter 9 objav vabil in
obvestil.

II. / 19. Oglaševanje v medijih
V letu 2020 je muzej nadaljeval z ustaljenim obveščanjem obiskovalcev z oglasi v regionalnem
časopisu, ki je glede na prejšnje leto nekoliko nižje. Oglase je muzej objavljal tudi v turističnih in
specializiranih revijah ter pričel z intenzivnim oglaševanjem Viteške dvorane v različnih medijih, za
različno občinstvo: poročni priročnik, Tam-Tam plakati, oglasi na RTV, oglasi v lokalnih časopisih in
spletnih medijih. Glede na prejšnje leto je bilo objavljenih za 18,18 % več oglasov.

II. / 20. Poročanje medijev in objave
Tabela 50: Primerjava števila objav v medijih
Št.
Vrste medijev
1.
2.
3.

Tiskani mediji
Spletni mediji
Vizualni in avdio mediji

Število objav Število objav Število objav
2018
2019
2020
308
248
174
208
164
160
135
127
109

Skupaj

651

539

443

Objave o delu muzeja v tiskanih medijih so se glede na prejšnje leto zmanjšale za 29,8 %, predvsem
objave v regionalnih časopisih, Posavskem obzorniku in Dolenjskem listu, ki pokrivata področje
Posavja. Objave v spletnih medijih pa so se zmanjšale za 2,4 %, objave v avdiovizualnih medijih pa so
se glede na prejšnje leto zmanjšale za 14,2 %.
Grafikon 11: Primerjava števila objav v medijih
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Obrazložitev
Sodelovanje z mediji je dobro, saj tako lokalni kot regionalni in nacionalni mediji redno poročajo o
delu Posavskega muzeja Brežice.
Hemeroteka muzeja kot ustanove je sistematično vodena skozi vse leto in se zbira v objavah v
lokalnih časopisih, osrednjem državnem dnevnem časopisu in spletnih portalih: članki, napovedniki o
dogodkih, prireditvah, razstavah, ki jih pripravlja Posavski muzej Brežice, ob tem pa tudi vse ostalo
povezano z dejavnostjo in strokovnim delom Posavskega muzeja Brežice. V to so všteti tudi
videoposnetki in oddaje, ki predstavljajo Posavski muzej Brežice. Sodelavci muzeja so ob različnih
priložnostih sodelovali tudi z raznovrstnimi izjavami za medije.

II. / 21. Programsko in projektno sodelovanje z občinami soustanoviteljicami
Poleg izvajanja javne službe v sklopu I, kjer je poudarek na čim bolj enakomernem delovanju na
celotnem območju Posavja, je tudi v letu 2020 okrepljeno programsko in projektno sodelovanje z
občinami soustanoviteljicami in odzivanje na pobude ter oblikovanje; samostojno in z različnimi
partnerji. V letu 2020 je bilo izvedenih tudi več regijskih projektov, ki so navedeni že v prejšnjih
poglavjih (Gradovi Posavja). Dodatno so izpostavljeni projekti:
1. Občina Sevnica
Sodelovanje pri razvoju vsebin na gradu Sevnica:
Priprava elaborate za prenovo stalne razstave Šolstvo skozi stoletja na gradu Sevnica.
Sodelovanje pri izvedbi konservatorsko-restavratorskih posegov na železnih vratih na Gradu
Sevnica.
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Sodelovanje s Kmečko zadrugo Sevnica in ostalimi partnerji iz Posavja (Občina Krško, Kmetijsko
gozdarski zavod Novo mesto, Društvo rejcev krškopoljskega prašiča, Gostilna Kunst) pri projektu
Črno-belo bogastvo s krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost.
Sodelovanje z Občino Sevnico in ostalimi partnerji iz Posavja (Ribogojec podjetje Akval d.o.o. in
Turistična zveza Občine Sevnica) pri pripravi projekta Ribe na naravovarstvenem območju.
Sodelovanje s KŠTM Sevnica, Hotelom Ajdovec, Občino Krško, Zavodom Svibna in KTRC Radeče pri
pripravi projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja.
Sodelovanje z Občino Sevnica pri pripravi razstave Ribištvo na Sevniškem v preteklosti na Trgu
svobode v Sevnici in v Trškem dvorcu in razstave Po sledeh obrtništva v Trškem dvorcu.
Sodelovanje s Šolskim centrom Krško-Sevnica, Srednjo šolo Sevnica pri izvedbi delavnice Znanje in
veščine iz depoja 4: Rezbarjenje 2.
Sodelovanje z Glasbeno šolo Sevnica pri izvedbi 5. koncerta glasbenih šol Posavja.
2. Občina Krško
Sodelovanje z Občino Krško in ostalimi partnerji iz Posavja (Kmečka zadruga Sevnica, Kmetijsko
gozdarski zavod Novo mesto, Društvo rejcev krškopoljskega prašiča, Gostilna Kunst) pri izvajanju
projekta Črno-belo bogastvo s krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost.
Sodelovanje s Kulturnim domom Krško, enotama Mestni muzej Krško, pri gostovanju razstave
Franjo in Iva Stiplovšek: Razvoj muzealstva v Posavju (nadaljevanje iz 2019), Insignije mesta Krško /
Krške vedute: mestne insignije (nadaljevanje iz 2017) in Grad Rajhenburg razstava Brestaniške
miniature: Vinko Bavec (nadaljevanje razstave iz leta 2016),
Sodelovanje z Župnijo Videm-Krško pri obeležitvi 200-letnice Dragotina Ferdinanda Ripšla s
predavanjem Alenke Černelič Krošelj v Kulturnem domu Krško: Dragotin Ferdinand Ripšl, duhovnik,
strokovni pisec, zapisovalec in častilec dediščine.
Sodelovanje z Valvasorjevo knjižnico Krško pri izvedbi predavanja Alenke Černelič Krošelj: 500 let
rojstva Adama Bohoriča in 16. stoletje v Posavju in z delavnicami Življenje z reko Savo v okviru
Dnevov evropske kulturne dediščine.
Sodelovanje pri izvedbi delavnice Znanje in veščine iz depoja 4: Rezbarjenje 2 s Šolskim centrom
Krško-Sevnica.
Sodelovanje z Glasbeno šolo Krško pri izvedbi 5. koncerta glasbenih šol Posavja.
Sodelovanje z Valvasorjevo knjižnico Krško pri izvedbi dveh delavnic Življenje z reko Savo in
predavanja Alenke Černelič Krošelj: 500 let rojstva Adama Bohoriča in 16. stoletje v Posavju.
Sodelovanje s Turističnim društvom Podbočje pri izvedbi okrogle mize Leseni mostovi- naša
dediščina.
3. Občina Kostanjevica na Krki
Konserviranje in restavriranje stranskih oltarjev sv. Frančiška Ksaverja in sv. Antona Padovanskega v
župnijski cerkvi sv. Jakoba.
Izvedba dveh delavnic pred Lamutovim salonom: Črno-belo bogastvo s Krškega polja v okviru
projekta »Črno-belo bogastvo s krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost« in
Ribiška dediščina Posavja v okviru projekta »Riba na naravovarstvenem območju«
Posavska muzejska vitrina Čebelarka Slava Račič, ob 100-letnici rojstva (19. 3. 1920–1. 2. 2019) o
eni prvih slovenskih čebelark, ki je izhajala iz okolice Kostanjevice.
4. Občina Brežice

78

Nadaljevanje uličnih razstav »Po Brežicah – Brežice« (iz 2018), Rečni promet po Savi pri Brežicah;
Kólnarji – lovilci in nabiralci premoga iz reke Save, Most na sotočju Save in Krke, Kranjsko-štajerska
deželna meja (iz 2017) in Spomin na izgnanstvo 1941–1945, izložba nekdanje trgovine Moda, Trg
izgnancev (iz 2016).
Sodelovanje z Glasbeno šolo Brežice pri izvedbi 5. koncerta glasbenih šol Posavja in zagotavljanja
prostora za ostale koncerte glasbene šole.
Nadaljevanja sodelovanja z Osnovno šolo Brežice pri projektu Znanje in veščine iz depoja.
Sodelovanje z Vrtcem Mavrica Brežice pri postavitvi razstave Kako so živeli naše babice in dedki.
Sodelovanje z Gimnazijo Brežice pri izvedbi Regijskega geografskega tekmovanja srednješolcev.
Sodelovanje z Društvom Vrbinar pri pripravi razstave Ptice Vrbine, s Kulturnim društvom Pihalni
orkester Kapele pri pripravi razstave Od vaške godbe do pihalnega orkestra, z Gasilskim pihalnim
orkestrom pri postavitvi razstave ob 100-letnici Gasilskega pihalnega orkestra Loče in z Društvom
Verigar pri postavitvi razstave 180 let prve pošte v Brežicah.
Sodelovanje z Občino Brežice in Zavodom za podjetništvo, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti
pri aktivnostih za priključitev Brežic v Združenje zgodovinskih mest Slovenije.

III. Odkupi predmetov kulturne dediščine
Sklop III.
Tabela 51: Odkupljeni predmeti
Št. Področje
Pridobljen predmet
(naziv)

1

2

3

4

Umetnostna
zgodovina

Umetnostna
zgodovina

Umetnostna
zgodovina

Umetnostna
zgodovina

Cvetka Miloš (1931–
2018), Pesem svobode,
1980, volna/tapiserija,
v. 257 cm, š. 385 cm
(?400 cm)
Vladimir Lamut (Čatež
ob Savi, 1915–Novo
mesto, 1962), »Drevesa
ob potoku«, 1950,
originalna litografija,
papir, vel.: 48 x 35cm.
Vladimir Lamut (Čatež
ob Savi, 1915–Novo
mesto, 1962), »Krajina«,
1960, akvatinta, papir,
1/5, vel.: 38 x 24,5 cm.
Vladimir Lamut (Čatež
ob Savi, 1915–Novo

Inventarna Vrednost v
Število
številka /
€
Akcesijska
številka
KZ 1/2651
5.000 € 1

Financiranje

MK, Občina
Brežice

KZ 1/2652

300 € 1

MK

KZ 1/2653

300 € 1
MK

KZ 1/2654

300 € 1

MK
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5

6

6

8

9

10

11

Umetnostna
zgodovina

Umetnostna
zgodovina

Umetnostna
zgodovina

Umetnostna
zgodovina

Umetnostna
zgodovina

Umetnostna
zgodovina

Etnologija

mesto, 1962), "Drevje
ob Vardarju", 1955,
litografija, papir, 8/20,
vel.: 40 x 35 cm.
Vladimir Lamut (Čatež
ob Savi, 1915–Novo
mesto, 1962), »Hiše ob
Krki«, 1956, litografija,
papir, vel.: 25 x 35 cm.
Vladimir Lamut (Čatež
ob Savi, 1915–Novo
mesto, 1962), »Bruselj«,
1960, monotipija, papir,
18, vel.: 40 x 28 cm
Vladimir Lamut (Čatež
ob Savi, 1915–Novo
mesto, 1962), Brez
naslova, leto nastanka
ni znano, gvaš, papir,
vel.: 48 x 35 cm.
Vladimir Lamut (Čatež
ob Savi, 1915–Novo
mesto, 1962), Brez
naslova, leto nastanka
ni znano, gvaš, papir,
vel.: 48 x 35 cm.
Vladimir Lamut (Čatež
ob Savi, 1915–Novo
mesto, 1962), »Poletje
ob Krki«, 1945, olje,
platno, vel.: 64,5 x 48
cm.
Vladimir Lamut (Čatež
ob Savi, 1915–Novo
mesto, 1962), Brez
naslova, 1945, akvarel,
papir, vel.: 57,5 x 42 cm.
Trgovinski pult- krajši,
les; mere: d.: 286 cm,
v.:, 85/86 cm; š.:, 54 cm.
Po meri izdelal mizar
Alojz Gruden (1889—
1968) iz Kostanjevice na
Krki. Čas nastanka: 1936
ali 1937.

KZ 1/2655

300 € 1
MK

KZ 1/2656

600 € 1
MK

KZ 1/2657

1.200 € 1
MK

KZ 1/2658

1.200 € 1

MK

KZ 1/2660

2.000 € 1
MK

KZ 1/2659

1.350 € 1
MK

akc. št.:
607/2020;
inv. št.:
E6691

450,00

1

lastna
sredstva
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12

13

14

Etnologija

Etnologija

Etnologija

Trgovinski pult- daljši,
les; mere: d.: 290 cm, v.:
85/86 cm; š.: 54 cm. Po
meri izdelal mizar Alojz
Gruden (1889—1968) iz
Kostanjevice na Krki.
Pult je del notranje
opreme trgovine na
Oštrcu, ki je delovala od
leta 1938 do leta 1948
oz. 1952.
Trgovinska oprema
Oštrc odprt regal s
policami - krajši, mere:
d.: 273 cm, v.: 227 cm;
š.: 48 cm (12 polic
vodoravno, pregrajene z
dvema navpičnima
deskama). Regal je del
notranje opreme
trgovine na Oštrcu, ki je
delovala od leta 1938 do
leta 1948 oz. 1952. Po
meri izdelal mizar Alojz
Gruden (1889—1968) iz
Kostanjevice na Krki.
Trgovinska oprema
Oštrc; odprt regal s
policami, Odprt regal s
policami- daljši, mere:
d.: 390 cm, v.: 227 cm;
š.: 48 cm (znotraj devet
polici vodoravno,
pregrajenih z dvema
navpičnima, pod
policami sledi deset
predalnikov v višini
pulta, pod predalniki še
dve vodoravni polici).
Regal je del notranje
opreme trgovine na
Oštrcu, ki je delovala od
leta 1938 do leta 1948
oz. 1952. Po meri izdelal
mizar Alojz Gruden

akc. št.:
608/2020;
inv. št.:
E6692

akc. št.:
609/2020
inv. št.:
E6693

450,00

1

lastna
sredstva

450,00

1

lastna
sredstva
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akc. št.:
610/2020
inv. št.:
E6694

450,00

1

lastna
sredstva

15

16

17

Etnologija

Etnologija

Etnologija

(1889—1968) iz
Kostanjevice na Krki.
Trgovinska oprema
Oštrc, tehtnica, talna,
trgovinska z utežmi. Les,
železo, rjava barva; iz
leta 1931/32. Uteži
različnih tež, tehtanje
do 250 kg.
Trgovinska oprema
Oštrc, posoda za mast,
mala, Posoda za
shranjevanje( masti)
olja, emajlirana, s
pokrovom in dvema
držajema, svetlomodre
barve, notranjost bela.
Znak dva leva in št. ??
(mogoče 8), Opomba: v
posodi so shranjevali
olje. Olje, shranjeno v
kovinskih posodicah (po
1 dcl, 2 dcl, 3/4 litra in 1
liter ), je bilo obešeno
na rob kovinske posode
in je bilo pripravljeno za
prodajo v trgovini.
Pokrov posode ima na
sredini v obliki kroga
narejene luknjice (r=2
do 4mm).
Trgovinska oprema
Oštrc, posoda za mast,
velika
Doža za mast, posoda za
shranjevanje masti,
emajlirana, s pokrovom
in dvema držajema,
temno rdeče barve,
notranjost sivo-modra.
Znak dva leva in št. ??,
prostornina 35 do 40 l.
Skupaj

akc. št.:
611/2020
inv. št.:
E6695

akc.: št.
612/2020
inv. št.:
E6696

150,00

1

lastna
sredstva

lastna
sredstva

25,00
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akc.: št.
613/2020
inv. št.:
E6697

25,00

14.550,00

1

lastna
sredstva

Obrazložitev
Skladno s poslanstvom in zbiralno politiko se muzej odziva na ponudbe zasebnikov. Na podlagi
opravljenih dogovorov in kupoprodajnih pogodb, sklenjenih z lastnikoma umetnostnih del, so bili
izvedeni odkupi desetih likovnih del.
Muzej je odkupil tudi notranjo, trgovinsko opremo na Oštrcu. Trgovina z mešanim blagom je bila v
hiši na Oštrcu, Občina Kostanjevica na Krki (takrat hišna številka 47, danes 7) in je neprekinjeno
delovala med letoma 1939 in 1948.
Tabela 52: Podarjeni predmeti
Št. Področje
Pridobljen predmet / naziv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija

18

Etnologija
19

20
21

Etnologija
Etnologija

Cepilni nož za trto Ivana Balona
Kolo, ki ga je Iva Stiplovšek podarila
Jožici Strašek
Mehanski strojček za striženje las
Mehanski strojček za striženje las
Električni (baterijski) brivnik
Šivalni stroj, znamke Singer
Lesena skrinja za shranjevanje žita
Dokument Domovnica
Model za peko kruha: dete v povojih
Dokument z datumom, 25. 10. 1940
Potrdilo o podelitvi Linhartove značke
Kovana balkonska ograja
Blazina (v kovinski škatli) za štampiljke
Štampiljka: SODAR - OGOREVC JOŽE –
BREŽICE
Štampiljka: GARANTIRANA PRESKRBA
Štampiljka: ZA ODKUPNI ODDELEK
Štampiljka: Zadružno trgovsko podjetje
– Krško – Skladišče Brežice
Štampiljka: Republiško podjetje za
odkup – poljskih prid. in krme – Filiala
KRŠKO – Odkupna postaja BIZELJSKO št.
8
Štampiljka: Republiško podjetje za
odkup – poljskih prid. in krme- Celje Filiala KRŠKO – Odkupna postaja
RAJHENBURG št. 5
Štampiljka, leseni nastavek
Podobica, papirnata, na njej napis:
«Podoba Matere Božje na sv. gorah v
fari sv. Petra na dolenskim Štajerskem«.

Inventarna
številka
E6678

Vrednost v Število
€
20,00
1

E6685

150,00

1

E6680
E6681
E6682
E6683
E6684
E6686
E6687
E6688
E6689
E6690
E6698

50,00
50,00
50,00
80,00
15,00
10,00
30,00
10,00
10,00
200,00
5,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

E6699

20,00

1

E6700
E6701

10,00
10,00

1
1

E6702

10,00

1

E6703

10,00

1

E6704

10,00

1

E6705

5,00

1

E6706

20,00

1
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija

39
Etnologija
40

41

Etnologija
Etnologija

42

43
44
45

Etnologija
Etnologija
Etnologija

Podobica »Spomin prvega svetega
obhajila«
Knjižica Informator občine Brežice iz
leta 1966
Vodnik Brežice iz leta 1974
Čebelni panj – vojak
Mreža za shranjevanje živih rib med
ribolovom
Fotografija (v okviru) s somom
Vaza iz belega porcelana v obliki dveh
rib
Maska za obraz, zaščitna kirurška
Maska za obraz, zaščitna, državna,
Maska za obraz , zaščitna PMB
Maska za obraz, zaščitna, blago
HALJA, del kostuma za Miklavža, belo
platno
OGRINJALO - del kostuma za Miklavža,
platno, rdeče barve
POKRIVALO- kapa (škofovska mitra), del
kostuma za Miklavža
ROKAVICE K MIKLAVŽEVEM KOSTUMU,
bombaž
BRADA ZA MIKLAVŽA – lasulja, brada,
narejena iz umetnih las,
FOTOGRAFIJA – o isk Miklavža v
Bolnišnici Brežice
FOTOGRAFIJA - glavni oltar cerkve sv.
Lovrenca v Brežicah, črno-bela
fotografija
FOTOGRAFIJA - glavni oltar cerkve sv.
Lovrenca v Brežicah, črno-bela
fotografija,
FOTOGRAFIJA – prvo sveto obhajilo v
cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah, 1960
FOTOGRAFIJA – na ambonu duhovnik
Podjaveršek, Brežice, cerkev sv.
Lovrenca
FOTOGRAFIJA – Marijin oltar v cerkvi sv.
Lovrenca v Brežicah
FOTOGRAFIJA – Marijin oltar cerkve sv.
Lovrenca v Brežicah, 11. 2. 1958
FOTOGRAFIJA – Marijin oltar v cerkvi sv.
Lovrenca v Brežicah, 11. 2. 1958

E6707

10,00

1

E6708

10,00

1

E6709
E6710

10,00
250,00

1
1

E6711

15,00

1

E6712

10,00

1

E6713

10,00

1

E6714
E6715
E6716
E6717

1,00
1,00
8,00
8,00

1
1
1
1

E6718

20,00

1

E6719

20,00

1

E6720

10,00

1

E6721

5,00

1

E6722

5,00

1

E6723

5,00

1

E6724

10,00

1

E6725

10,00

1

E6726

10,00

1

E6727

10,00

1

E6728

10,00

1

E6729

10,00

1

E6730

10,00

1

84

46

Etnologija
Etnologija

47

48

Etnologija
Etnologija

49

50
51
52
53

Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija

54
Etnologija
55

56
57
58
59
60

Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija

61

62

Etnologija
Etnologija

63

64
65

Etnologija
Etnologija

FOTOGRAFIJA – Marijin oltar v cerkvi sv.
Lovrenca v Brežicah, 11. 2. 1958
FOTOGRAFIJA – glavni oltar cerkve sv.
Lovrenca v Brežicah, črno-bela
fotografija
FOTOGRAFIJA – glavni oltar cerkve sv.
Lovrenca v Brežicah
FOTOGRAFIJA - duhovnika Ivan Ahčin
(Domžale, 9. 3. 1897- Argentina 14.
2.1960) in njegov brat Žiga Ahčin (?)
FOTOGRAFIJA – duhovnik Žiga (Vinko)
Ahčin, frančiškan
FOTOGRAFIJA – duhovnik Žiga (Vinko)
Ahčin (1897–1960), frančiškan
FOTOGRAFIJA – Drobež Igor, kaplan iz
Brežic
FOTOGRAFIJA – Drobež Igor, kaplan iz
Brežic, s farani v cerkvi Sv. Lovrenca ?
FOTOGRAFIJA – Drobež Igor, kaplan iz
Brežic, s farani pred Marijinim oltarjem
cerkve sv. Lovrenca v Brežicah
FOTOGRAFIJA – duhovnik Podjaveršek,
v veliki sobi (zgoraj) v župnišču Brežice,
prvo sveto obhajilo
FOTOGRAFIJA – notranjost cerkve,
Brežice, črno-bela fotografija
Papir z vodnim tiskom – na papirju
viden vodni tisk - znak konj
KROŽNIČEK, 2 kosa, kovina
PLOŠČICA – oznaka izdelovalca, mojstra,
železo, kovina
Časopisni izrezek,
DOKUMENT – Kupna pogodba iz leta
1937 med dr. Ferdinandom Attemsom
(Slovenska Bistrica) in Miho Prahom
Dokument – zemljiški list, 7. 8. 1953,
Krško
OBLEKA – Obleka brez rokavov, dolga,
svilena, vijolične barve, je del narodne
noše
KRILO – Spodnje krilo, belo platno, je
del narodne noše
KRILO – Vrhnje krilo, belo platno z
bogatejšo čipko, je del narodne noše
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Bluza, brez zavihkov, belo tanko platno,
je del narodne noše
Bluza, tanko belo platno, je del narodne
noše
Dokolenke, bela bombažna nit, je del
narodne noše 1 par
Dokolenke, bela bombažna nit, je del
narodne noše 1 par
Robček s čipko, tanko, belo platno, je
del narodne noše
Robček s čipko, tanko, belo platno, je
del narodne noše
PRTIČEK – Prtiček, belo, tanko platno,
obrobljeno s čipko, je del narodne noše
PRTIČEK – Prtiček, belo, tanko platno,
obrobljeno s čipko, je del narodne noše
RUTA – Ruta, svilena, vijolične barve, je
del narodne noše
RUTA – ruta, svilena, rdeče barve, je del
narodne noše
RUTA – ruta, bombažna, rdeče-svetlo
rjave barve, je del narodne noše
NOGAVICE – ženske, najlonke, so del
narodne noše
POKRIVALO – avba, žensko pokrivalo, je
del narodne noše
CEKAR – cekar, pletena, ožja košara, je
del narodne noše
ROŽE – Šopek nageljnov (klinčkov),
šopek iz plastike, je del narodne noše
DEŽNIK – Dežnik, okrasni, bombažno
platno, je del narodne noše
PREDPASNIK – Predpasnik, iz črnega
tankega platna, je del narodne noše
SKLEPANEC – sklepanec, navadni, je del
narodne noše
SKLEPANEC – Sklepanec, »ameriško
zlato«, je del narodne noše
NAKIT – Broška, ženska, plemenita
kovina, je del narodne noše
NAKIT – Uhani, eden par, plemenita
kovina, so del narodne noše
PENTLJA – Pentlja, hrbtna »mašna«, je
del narodne noše
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POROČNA OBLEKA, ženska, 1916, črne
barve
Obleka brez rokavov, je del dekliške
obleke Anke Oblak
Spodnje krilo, belo platno, je del
dekliške obleke Anke Oblak
Bluza, je del dekliške obleke Anke Oblak
Predpasnik, je del dekliške obleke Anke
Oblak
Ruta, je del dekliške obleke Anke Oblak
Prevleka za vzglavnik 1 kos, posteljno
perilo, del dote Radice Oblak
Prevleka za vzglavnik 1 kos, posteljno
perilo, del dote
Kapna 1, posteljno perilo,
Kapna 2 posteljno perilo
BRISAČA, tanko platno
Ilustrirani Slovenec, Tedenska priloga
»Slovenca«, 1925
Knjiga – roman Štefana, avtorica je
Enrica von Handel-Mazzetti (1871–
1955)
Knjiga – roman Bobri, avtor Janez Jalen
Citre v lesenem kovčku s ključem za
uglaševanje oz. napenjanje strun in
naprstniki
Notni zapisi za citre, 58 kosov
Pisalni stroj Olympia, električni, Olympia
Carrera II
Pisalni trakovi za pisalni stroj Olympia
Carrera II, sedem kosov
Korekturni trakovi za pisalni stroj
Olympia Carrera II, trije kosi (znamka
Aero Celje)
NAKIT – verižica
PRIPONKA – z napisom Kmečka Ohcet
Ljubljana
ŠKATLA S POKROVOM, karton
Fotografija: Udeleženci prostovoljnega
dela pri gradnji Prosvetnega doma v
Brežicah.
Fotografija: Udeleženci prostovoljnega
dela pri gradnji Prosvetnega doma v
Brežicah.
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Fotografija – Udeleženci prostovoljnega
dela pri gradnji Prosvetnega doma v
Brežicah.
Fotografija – Udeleženci prostovoljnega
dela pri gradnji Prosvetnega doma v
Brežicah.
Fotografija – Udeleženci prostovoljnega
dela pri gradnji Prosvetnega doma v
Brežicah.
Dopisnica, Franc Kerin, vinogradnik, Sv.
Križ, Podbočje
Razglednica, Nerezine, Bučanje
Razglednica, Nerezine, otok Lošinj
Razglednica, Nerezine, Bučanje
Smuči
Smučarske palice
Srebrna girlanda
Zlata girlanda
Lameta v originalni škatli
Okrasek za novoletno jelko
Okrasek za novoletno jelko
Okrasek za novoletno jelko
Okrasek za novoletno jelko
Okrasek za novoletno jelko
Okrasek za novoletno jelko
Okrasek za novoletno jelko
Okrasek za novoletno jelko
Vstopnica za kino Brežice
Vstopnica za kino Brežice
Vezi za smuči
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Obrazložitev
Predmete so muzeju podarili posamezniki, ki živijo na območju Posavja ali pa so z muzejem povezani.
V zbirko etnologija je umeščenih 293 doniranih predmetov. Od tega jih je bilo 254 preventivno
konserviranih, eden (čebelni panj, donacija Anice Rojec) pa konserviran, 46 je bilo fotografij in
papirnatih predmetov ter predmetov, ki zaradi materiala ne potrebujejo KR posegov.
Med podarjenimi predmeti gre za štiri večje skope in več manjših.
Med štirimi večjimi sklopi so: 29 predmetov (omare, kredenca, drobni kuhinjski predmeti, stoli, miza,
telefon, železna postelja, budilka, mali leseni voz), ki jih je darovala Marija Žnideršič, rojena Deržič, iz
Brežic; 105 predmetov (sodarsko orodje in predmeti iz delavnice sodarja Franca Ogorevca) sta
darovala Jelka in Jurij Žnideršič iz Brežic; 70 predmetov (čevljarsko orodje in čevljarska kopita) je
darovala Milena Humar, rojena Butkovec, z Boršta; 50 predmetov (notranja trgovinska oprema
nekdanje, medvojne trgovine z mešanim blagom na Oštrcu, več predmetov povezanih s trgovino), od
tega 7 odkupljenih in 43 darovanih od Marije Terezije Odorčić, rojene Jurečič, iz Zagreba (rojene v
Posavju); 32 predmetov (fotografije, podobice, štampiljke), ki jih je daroval Rok Kolić (Brežice).
Med manjšimi sklopi so: figuralni čebelni panj vojaka, ki ga podarila Anica Rojec (Ljubljana); 6
predmetov (mobilni telefon, citre, klarinet, sprejemnik za osebni klic, signalno luč in polnilec), ki jih je
podaril Fran Černelič, in čakajo na postopke preventivne konservacije, vpisa v akcesijo in vrednotenja
ter inventarizacijo; 2 predmeta (vaza in obešalnik), ki ju je podarila Ivanka Počkar (vaza je obdelana,
vpisana v akcesijo, ovrednotena in inventarizirana, obešalnik čaka na postopke preventivne
konservacije, vpisa v akcesijo, vrednotenja in inventarizacijo); 2 predmeta, povezana z ribištvom
(fotografija in mreža za shranjevanje rib med ribolovom, je podaril Martin Umek (oba predmeta sta
obdelana, vpisana v akcesijo, ovrednotena in inventarizirana); 4 različne zaščitne maske, ki sta jih
podarili Alenka Černelič Krošelj in Stanka Glogovič, zaradi materiala niso bile preventivno
konservirane, in so bile vpisane v akcesijo, ovrednotene in inventarizirane ter umeščene na razstavo
Štirje elementi: 4—ZRAK.
V letu 2020 je bilo v akcesijo vpisanih 105 predmetov. Ob vhodu podarjenih in odkupljenih
predmetov so bila izdelana potrdila o prevzemu predmetov in evidenčni seznam predmetov za muzej
in izročitelja. Odkupljenih je bilo 7 predmetov iz lastnih sredstev, ki so obdelani, vpisani v akcesijo,
ovrednoteni in inventarizirani.
Od 300 evidentiranih predmetov v letu 2020 jih je bilo v akcesijo vpisanih, ovrednotenih in
inventariziranih 39 predmetov (32 donacija, 7 odkup). Ostali predmeti čakajo na postopke
preventivne konservacije, vpisa v akcesijo in vrednotenja ter, če bo tako odločeno, inventarizacijo.
Za zbirko zgodovina je predvidenih 473 predmetov. Od tega jih je bilo 400 preventivno konserviranih,
dva sta bila konservirana (smuči in palice, ki so na razstavi Zrak, donacija Vidmar), 73 jih ni bilo
preventivno konserviranih (fotografsko gradivo, papirnato gradivo, predmeti, ki niso potrebovali
konserviranja zaradi materiala, ali predmeti, ki še čakajo na postopke obdelave).
Med podarjenimi predmeti gre za tri večje sklope in dva manjša. Med tremi večjimi sklopi so: 300
predmetov, ki jih je muzeju daroval Tomaž Pisanski iz Ljubljane. Predmete smo pripeljali iz njihove
družinske hiše v Podbočju (pohištvo, fotografije, slike, dokumenti, knjige, več tv sprejemnikov,
posoda, orodje, mizarske spone, kozarci, svetila, drobni predmeti, šivalni stroj, šivalni pribor,
kolovrat). 80 predmetov je daroval Ljubiša Milič iz Ljubljane, predmete smo pripeljali iz njegovega
brežiškega domovanja (več kosov pohištva, stoli, slike, posode, jedilni pribor, orodje, okraski za
božično smreko, kovček, gospodinjski aparati in pripomočki, fen, preproga, torbice, šatulje) ter 80
predmetov, ki jih je podarila Milica Vidmar iz meščanskega stanovanja v Brežicah (več kosov pohištva,
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stoli, posode, jedilni pribor, pisalni stroj, drsalke, prti, lovska oprema, stenska ura, ročna stiskalnica za
papir, rezalnik papirja, kovček, evidenčne ploščice). Od teh predmetov sta bila konservirana dva:
smuči in smučarske palice, donacija Milica Vidmar, ki so na razstavi Štirje elementi: 4 – Zrak. Zaradi
treh številčno obsežnejših donacij (večje število predmetov je bilo shranjenih kar v škatlah in tako
tudi prevzetih) še ni bilo izdelanih evidenčnih seznamov predmetov.
Med manjše donacije sodijo: donacija Marinčič (8 predmetov: papirno gradivo: dokumenti,
razglednice) ter donacija Kovačevič (fotografsko gradivo), ki je vpisana v akcesijsko knjigo,
ovrednotena in inventarizirana.
Od skupno 473 podarjenih predmetov je v akcesijsko knjigo vpisanih 34 podarjenih predmetov, od
tega pa je 31 predmetov tudi ovrednotenih in vpisanih v inventarno knjigo. Ostali predmeti čakajo na
postopke vpisa v akcesijsko knjigo in vrednotenja ter, če bo tako odločeno, inventarizacijo.
V letu 2020 je muzej z donacijami pridobil obsežno število predmetov – skupaj 766, kar pomeni veliko
povečanje (leta 2019: 62). Ob zadovoljstvu zaradi zaupanja ljudi, je s tem povečana skrb za ustrezno
hranjenje, urejanje, vzdrževanje ter vrednotenje pridobljenih predmetov. Razpoložljivi depoji in
pomožni depojski prostori so že skoraj polni. Novi depojski prostori so nujni, saj muzej kmalu ne bo
zmogel sprejemati novih predmetov.
Donacija – nakup Slave vojvodine Kranjske in Velike grbovne knjige Kranjske
Muzejski donator Robert Šupe, profesor geografije in zgodovine, doma iz Brežic, že vse svoje življenje
čuti globoko povezanost s Posavskim muzejem Brežice in spoštovanje do dediščine. Do zdaj je muzeju
podaril več kot 700 predmetov. Nekaj izmed njih je muzej predstavil v vitrini marca 2019, ki je bil do
maja 2029 na ogled v II. nadstropju (v šestem prostoru stalne razstave Pod devetimi zastavami –
Posavje 1900–1990).
Leta 2020 je Robert Šupe Posavskemu muzeju Brežice omogoči nakup celovitega prevoda
najslavnejše delo polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693) – Slavo vojvodine Kranjske –
Die Ehre des Hertzogthums Crain (1689). Gre za bibliofilsko izdajo petih knjig celovitega prevoda
Slave vojvodine Kranjske, ki jih je izdal Zavod Dežela Kranjska (2009—2016). Ob tem je zagotovil
sredstva tudi za nakup Velike Grbovne Knjige Janeza Vajkarda Valvasorja, prav tako reprodukciji, ki
vsebuje 2041 grbov plemiških družin, mest, trgov in cerkvenih ustanov Kranjske, Štajerske in Koroške.
V petih knjigah je celovit prevod Valvasorjeve Slave Vojvodine Kranjske, ki vsebuje več kot 4500 strani
velikega formata, 528 bakrorezov in 24 prilog. Bibliofilska izdaja, ki jo je po zaslugi prijatelja muzeja
oziroma »člana muzejske družine«, mogoče videti in brati v Posavskem muzeju Brežice ima
kaligrafsko zapisano številko 28.

IV. Povezovanje kulture, izobraževanja, znanosti,
gospodarstva in turizma
Sodelovanje z ustanovami in organizacijami doma in v tujini
Poleg odličnega sodelovanja s šolami in društvi pri posredovanju pedagoških programov in
posredovanju prostora za prireditve ter soorganizacijo le-teh je bilo v letu 2020 nadaljevano,
dopolnjeno ali pa vzpostavljeno sodelovanje še z naslednjimi ustanovami, društvi in organizacijami
skozi različne vsebinske projekte in programe:
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1. Vključevanje in sodelovanje z ranljivimi skupinami in njihovimi organizacijami
Dostopnost muzeja ranljivim skupinam je v zadnjih letih boljša, predvsem zaradi dvigala, možnosti
uporabe slušnih zank in taktilne razstave za slepe in slabovidne ter prilagojenih programov.
Kot že leta poprej je muzej nadaljeval sodelovanje z Društvom gluhih in naglušnih Posavja in s
projektom Socialna aktivacija pričel sodelovanje z invalidskim podjetjem Lumia in za njihove
varovance omogočil vodene oglede razstav in spoznavanje delovanja muzeja.
Muzej bo iz odličnega sodelovanja v prihodnje še okrepil sodelovanje z ranljivimi skupinami.
2. Fakulteta za turizem Brežice, Univerza v Mariboru; Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
S Fakulteto za turizem je muzej sodeloval pri projektu Mi smo barok III. V kreativno delo je bilo
vključenih 8 študentov različnih študijskih programov: Fakultete za turizem UM, Filozofske fakultete
UL, Fakultete za družbene vede UL ter Fakultete za elektrotehniko in računalništvo UM.
Muzej je omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja 4 študentom Fakultete za turizem Brežice
in 1 študentu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (iz oddelka za arheologijo).
Akademski restavrator, Aleš Vene je z dvema predavanjema o rezbarjenju v restavratorstvu
nadaljeval že večletno sodelovanje z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v
Ljubljani.
3. Sodelovanje z Glasbeno šolo Brežice in glasbenimi šolami Posavja
Poleg utečenih sodelovanj je del programa tudi že 5. koncert posavskih glasbenih šol (Sevnica, Krško,
Brežice), ki je bil izveden konec januarja pred tekmovanji, ki se odvijajo februarja.
Muzej je nadaljeval z intenzivnim sodelovanjem z Glasbeno šolo Brežice, ki izvaja svoje zaključne
koncerte koncerti v Viteški dvorani.
4. Vrtci, šole
V letu 2020 se je nadaljevalo sodelovanje z bližnjimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, predvsem
Osnovo šolo Brežice, Gimnazijo Brežice, Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice ter Vrtcem Mavrica
Brežice.
OŠ Brežice, OŠ Boštanj, Šolski center Krško-Sevnica sta se tudi v letu 2020 dobro odzivala na
programe ob občasnih in stalnih razstavah, posebej pa v projektu Znanje in veščine iz depoja, kjer so
uspešno sodelovali pri izvedbi projekta Rezbarjenje 2.
5. Društva in druge organizacije ter prostovoljci
Nadaljevalo se je sodelovanje z Društvom študentov Brežice pri organizaciji koncertov na grajskem
dvorišču poleti. Koncerti in dogodki v poletnem in jesenskem času so bili omogočeni s ponovnim
sodelovanjem z Zavodom za šport, ki je za poletne prireditve omogočil oder ter v dobrem
sodelovanju z Vinogradniškim turističnim društvom Gadova Peč pri postavitvi šotora na grajskem
dvorišču.
Nadaljevalo se je dobro sodelovanje z različnimi prostovoljci. V programe je bilo vključenih 30
prostovoljk in prostovoljcev različnih starosti.
6. Stanovska društva in skupnosti
Sodelavci muzeja so aktivni v stanovskih društvih (članstvo in funkcije so navedene v razdelku Nosilci
nalog, vključenih v Sklop I in se udeležujejo strokovnih srečanj z referati ter delujejo tudi kot
predavatelji. Direktorica je predsednica Slovenskega etnološkega društva, podpredsednica
predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije, podpredsednica ICOM Slovenija in predsednica ICOM SEE.
Andreja Matijevc kot pomočnica mandatarke Sekcije za izobraževanje in komuniciranje aktivno
sooblikuje delo sekcije.
7. Promocijska sodelovanja

91

Muzej je nadaljeval sodelovanje s trgovskim podjetjem Spar Slovenija d. o. o. in pričel sodelovanje s
podjetjem AMZS. Imetnikom članske kartice muzej omogoča nižjo vstopnino v zameno za promocijo
muzeja preko njihovih oglasnih kanalov. S promocijo muzeja na tak način z minimalnimi stroški
dosega prebivalce vse Slovenije, ki izbirajo destinacije za izlet preko ugodnosti, ki jih ponujata
podjetji.

V. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
V. / 1. Zakonske in druge pravne podlage
-

-

-

-

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 – ZJZP).
Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju
varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 113/00 in 16/08 – ZVKD-1 s spremembami).
Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradno list RS, št. 73/00 in 102/10).
ICOM-ov kodeks poklice etike, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Ljubljana 2005.
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih porabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami).
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 s spremembami).
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10).
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami).
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95, 9/01).
Zakon o varstvu kulturne dediščine, ZVKD-1 (Uradni list RS št. 16/08, 123/08, 8/11 ORZVKD39, 90/12 in 111/13 s spremembami).
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UJP-1). (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, s spremembami).
Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v
razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur. list
RS št. 47/12).
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 93/20 z dne 3. 7.
2020).
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.
Strateški načrt Posavskega muzeja Brežice za obdobje 2020 do 2024.
Pogodba Ministrstva za kulturo RS: Pogodba št. 3340-20-187001 o financiranju
pooblaščenega muzeja v letu 2020.
Občina Brežice: Pogodba o financiranju javnega zavoda Posavski muzej Brežice za leto 2020
in 2021.
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Občina Kostanjevica na Krki: Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice
v letu 2020 št. 619-2/2020-3.
Občina Krško: Pogodba št. 410-292/2019 O703 o sofinanciranju programa Posavskega muzeja
Brežice za leto 2020.
Občina Sevnica: Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice za leto 2020
št. 092-0035/2020.
JSKD: Pogodba o sofinanciranju izvedbe operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na
področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016-2020: a. SUBVENCIJE ZA
DELODAJALCE, štev. 604-2/2020-7-2 (za obdobje od 18. 6. 2020 do 17. 4. 2021) in Pogodba o
sofinanciranju izvedbe operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih
dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016-2020: a. SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE, štev.
604-2/2020-13-2 (za obdobje od 1. 12. 2020 do 30. 9. 2021).
ZRSZ: Pogodba o izvajanju programa javnih del v letu 2020, št. 11071-800/2020-15 za
zaposlitev brezposelne invalidne osebe s V. stopnjo izobrazbe, ter Pogodba o izvajanju
programa javnih del v letu 2020, št. 11071-801/2020-9 za zaposlitev brezposelne osebe s V.
stopnjo izobrazbe.

V. / 2. Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji sledijo zapisani viziji Posavskega muzeja Brežice in Strateškemu načrtu PMB za
obdobje 2020—2024.
Dolgoročni cilji vključujejo zagotavljanje kakovostnega okolja in pogojev za razvoj in trajnostno
delovanje Posavskega muzeja Brežice ter cilje, 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 – soudeležbe, 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, nacionalni in mednarodni ravni.
Cilj obdobja, ki ga opredeljuje strateški načrt je še naprej oblikovati sodoben muzej, v katerem se
srečujejo prebivalci Posavja z zgodbami iz svoje preteklosti in jih kot ene izmed pomembnih lastnih
istovetnosti posredujejo tudi najširšim množicam. Pomembna je celovita skrb za prostor v upravljanju
za vsebine, torej skrb za nepremično, premično in nesnovno dediščino, delovanje v skladu z
zakonodajo in standardi ter normativni za muzejsko dejavnost (tako državnimi kot mednarodnimi,
spoštovanje ICOM-ovega kodeksa etike idr.). Posavski muzej Brežice je v preteklih letih postal
blagovna znamka na področju varovanja dediščine kot enem od temeljev razvoja regije. To je
omogočilo zavedanje, da dediščino lahko ohranjamo le tako, da ostaja živa, v stiku s sodobnostjo in v
»službi« prihodnosti.
Muzej si s široko razvejano dejavnostjo, ki obsega skrb za temeljne dejavnosti varovanja premične
dediščine Posavja, bogato razstavno, obrazstavno in publicistično dejavnost ter številne druge oblike
komuniciranja, promocije in popularizacije dediščine, utrjuje položaj enega od prepoznavnih muzejev
v slovenskem in evropskem prostoru. Muzej je odprta hiša za vse Posavce in obiskovalce Posavja, kjer
se srečamo z dediščino, njenim prenosom v sedanjost s številnimi možnostmi za načrtovanje naše
prihodnosti. Ključno in poudarjeno je delovanje v celotnem Posavju za celotno Posavje, čeprav je
dom muzeja grad Brežice in se večina javnih programov izvede v njem.
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Dolgoročni cilj je:
aktivirati vse potenciale institucije, ki ima temelje v zakonskih določbah, podlago v preteklem delu
ter postavljene cilje, opredeljene v letnih in večletnih programih. Ob tem je cilj nadaljevanje
aktivnega delovanja muzeja izven matične stavbe, povečanje prisotnosti v raznovrstnih razvojnih
projektih in ustrezna prisotnost v celotnem razgibanem posavskem prostoru ter širše.
Dolgoročni cilji, navedeni v potrjenem programu dela za leto 2020:
Skladno s sprejetim Strateškim načrtom PMB za obdobje 2015—2020, ki ga je maja 2020 nasledil
Strateški načrt PMB za obdobje 2020—2024 muzej sledi dolgoročnim ciljem na treh temeljnih
področjih:
- Programski cilji: kakovostni in odmevni programi: vsaj 3 odmevne razstave letno, vsaj 10
obsežnejših različnih programov za različne ciljne publike.
- Prostorski cilji: nadaljevanje s prenovo gradu za potrebe muzeja. Nadaljevanje po prioritetah:
ureditev nove kotlovnice za zmanjšanje stroškov ogrevanja z v skrbi za okolje prilagojenim
energentom. S sprostitvijo prostorov sedanje kotlovnice se pričnejo prizadevanja za ureditev
in prestavitev konservatorsko-restavratorske delavnice v pritličje ter ob tem tudi ureditev
prostora za pedagoške in druge dejavnosti, saj muzej še vedno nima stalnega za ta namen
urejenega prostora. Ob tem bodo vzpostavljeni pogoji za ureditev kavarne. Pomembno je
nadaljevanje prenove strehe in ureditev dodatnih prostorov za sodelavce PMB.
Prioriteta je pridobitev novih in stalnih prostorov za depo izven gradu.
- Kadrovski cilji: uspešen medgeneracijski prenos znanj in veščin. Uspešna vključitev novih
sodelavcev in opravljanje strokovnih izpitov. Zagotavljanje kakovostnih izobraževanj, vsaj
treh na leto za vsakega zaposlenega, glede na področje dela in potrebe. Umeščenost PMB
oziroma strokovnih sodelavcev v razvoj muzealstva v Posavju, v Sloveniji in širše. Povečanje
mednarodne dejavnosti in vključenosti sodelavcev PMB.

V. / 3. Letni cilji
V potrjenem programu dela za leto 2020 so navedeni naslednji prioritetni programi in cilji:
- Štirje elementi: 4 – ZRAK, zaključek cikla.
- Sava združuje: večletni razstavni projekt treh obsavskih muzejev.
- Inventura arheološke zbirke in ob tem ureditev depojev.
Ob teh osrednjih enotah je muzej uresničeval tudi druge prostorske, programske in kadrovske cilje,
ki so bili prilagojeni glede na posebnosti leta 2020 – epidemijo in vseh ukrepov, povezanih s
preprečevanjem širjenja koronavirusa. Cilji so bil tako dopolnjeni z uspešnim delovanjem in
zagotavljanjem varnosti in zdravja za zaposlene, obiskovalce in uporabnike.
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V. / 4. Ocena uspeha
Tabela 53: Ocena uspeha po programskih sklopih v letu 2020
Vsebinski sklop
Načrtovano
Akcesija
700*
Dokumentiranje
Inventariziranje in vrednotenje
1200
Objave
Splet in Facebook
80
predmetov
Konserviranje in restavriranje
124
Preventivna konservacija
Konserviranje,
Izdelava spominskih predmetov ob
restavriranje
razstavah ter predmetov za
123 (9
delavnice, primerjava leto 2019 in različnih)
2020
Stalne razstave
1
Lastne občasne razstave in
5
soorganizacija
Predstavljanje
Lastne razstave – teren
2
pridobljenega
gradiva javnosti Lastne razstave – gostovanja
/
Razstave drugih organizatorjev
1
Medinstitucionalne razstave
3
Javna vodstva
8
Pedagoški programi (vrste delavnic
Pedagoški in
73
in učnih ur)
andragoški
programi
Andragoški programi
24
Lastne prireditve
25
Odkup muzejskih
Odkupi predmetov
17
predmetov
Zagotavljanje dostopnosti
muzejskega gradiva, primerjava
52
leto 2019 in 2020
Oglaševanje, primerjava leto 2019
Posredovanje
22
in 2020
informacij o
kulturni dediščini Objave v medijih, primerjava leto
539
2019 in 2020
Izdajateljska dejavnost, primerjava
170
leto 2019 in 2020
*Ocenjeno, ker je nemogoče natančno načrtovanje.

Realizacija
855
1170

Indeks
122,14
97,50
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117,50

112
654

90,32
-

285 (8
različnih)

231,70

1

100

5

100

5
/
2
6
9

250
/
200
200
112,50
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Iz navedenega prikaza je razvidno, da je muzej zastavljeni program za leto 2020 realiziral na večini
področij.
Cilji niso doseženi na področju konserviranja in restavriranja, kar je obrazloženo v poglavju I. 9.
Konserviranje in restavriranje. Ob upoštevanje preventivne konservacije bi bil načrt močno presežen.
V letu 2020 je bilo ponovno izdelanih več predmetov za izvedbo delavnic in nekaj spominkov.
Razstave so bile izvedene skladno s sprejetim programom dela, rezultat pa je presežen pri razstavah
na terenu, medinstitucionalnih razstavah in razstavah drugih organizatorjev. Gostovanje iz Republike
Severne Makedonije ni bilo mogoče in je prestavljeno v leto 2021.
Muzej si je kot vsako leto prizadeval za oblikovanje programov za različne obiskovalce, pri čemer je
uspešnost leta 2020 usmerjala epidemija in možnosti v času, ko je bil muzej odprt. Kljub temu je
muzej uspešno izvedel številne programe v živo ter se uspešno »preselil« tudi v virtualni svet.
Uspešnost na teh področjih je zasluga vseh zaposlenih ter ob obsežnih projektih vseh sodelujočih
ustanov in posameznikov.
Skladno z razmerami je uspešnost manjša na področju pedagoške in andragoške dejavnosti,
izdajateljstva, oglaševanja in prisotnosti v medijih, pri čemer pa je bilo več obsežnih objav in med
njimi tudi dve daljši TV oddaji.

V. / 5. Morebitne nepričakovane posledice
Program je usmerjala epidemija ter ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusne bolezni Covid-19. S
sprotnim prilagajanjem ter preoblikovanjem programov smo večino načrtovanih aktivnosti izvedli –
ali fizično ali virtualno.
Pomembno je bilo razumevanje in dobro delo zaposlenih ter podpora financerjev, ki so omogočili
tudi finančno uspešnost.
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V. / 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Delo in uspešnost muzeja v letu 2020 so usmerjali cilji na programskem področju, prilagoditve nastali
situaciji, finančne in kadrovske možnosti. Glede na razmere ocenjujemo, da smo cilje dosegli, saj smo
jih ves čas uspešno prilagajali ter kombinirali »žive« in virtualne dejavnosti.
Kljub oviram, pri čemer je treba poudariti, da je bil muzej popolnoma zaprt 122 dni, 244 dni pa je
deloval s številnimi omejitvami, je mogoče iz poročila razbrati, da je bilo leto 2020 uspešno na večini
področij.
Sodelavci muzeja so med najuspešnejše in najbolj odmevne projekte uvrstili preusmeritev aktivnosti
na družabna omrežja, kjer smo čim bolj uspešno krmarili med lastnimi znanji in veščinami ter
finančnimi možnostmi za vključitev zunanjih sodelavcev. Uspešno smo pripravili in izvedli tudi
najobsežnejši projekt leta – zaključek cikla Štirje elementi: 4—ZRAK, kjer so bile ovire predvsem pri
delu z nujnimi zunanjimi izvajalci (oblikovanje razstave in grafičnih gradiv ter svetlobe, tiski) ter
lastnim delom zaradi odsotnosti ključnih zaposlenih – uveljavljanja višje sile, izolacij in bolniških
odsotnosti. Obrazstavni program je bil razporejen čez vse leto, razstavo in publikacijo pa smo
dokončali konec leta brez odprtja in obiskovalcev. Predstavitev razstave in publikacije bo izvedena v
letu 2021.
Uspešen prenos številnih aktivnosti na spletne platforme je dopolnilo tudi aktivno sodelovanje v
projektu Skupnosti muzejev Slovenije in Službe za premično dediščino Naprej v preteklost, ki je še
bolj povezal muzeje, predvsem pa sodelavce, ki so ključni za to področje.
Investicije, ki so bile zaključene leta 2020 so pomembno pripomogli k izboljšanju pogojev za delo
zaposlenih in za obiskovalce, ki pa še niso popolnoma »uživali« v njih. Nova vrata, obnovljeni hodniki,
nova razsvetljava, restavrirani portali v grad in kapela sv. Florijana ter stopnice z vhodnim delom so
pridobitve leta 2020.
Poslovanje je muzej v letu 2020 še bolj povezalo s turizmom in z različnimi partnerji.

V. / 7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
V letu 2020 je muzej s pridobljenimi sredstvi ravnal namensko in gospodarno ter ob tem tudi
varčevalno. Glede na preteklo leto so prihodki javne službe zmanjšani skoraj za polovico, kar je
vplivalo predvsem na izvajanje programov ter nujnega zmanjševanja materialnih in splošnih stroškov
delovanja. Tekoče spremljanje stroškov in razpoložljivih sredstev ter usklajevanje s financerji je
omogočilo uspešno izvedbo leta tudi na finančnem področju.
S kontrolirano porabo sredstev in gospodarnim razporejanjem pridobljenih občutno zmanjšanih
lastnih prihodkov je muzej program uresničili v možnih okvirjih, ga dopolnjeval in skladno s
finančnimi možnostmi izvedel.

V. / 8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Muzej jer redno finančno spremljal izvajanje programov in projektov, usklajeval načrtovano porabo z
razpoložljivo in skrbel za racionalno rabo sredstev.
V okviru sestankov (fizičnih in virtualnih) vseh zaposlenih in sestankov s posameznimi odgovornimi za
programe, so bile usklajevani tako vsebinski poudarki kot finančna poraba.
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V. / 9. Pojasnila k nedoseženim ciljem
Cilji, ki jih je bilo mogoče doseči, so doseženi. Zaradi epidemije ni bilo realizirano gostovanje iz
Republike Severne Makedonije, obrazstavni programi so bili preoblikovani ali pa prestavljeni v leto
2021.

V. / 10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Posavski muzej Brežice z delom dokazuje, da se zaveda širšega družbenega poslanstva za
gospodarstvo, družbo, skrb za kulturno krajino in za njen razvoj. To potrjuje delovanje v smeri
zagotavljanja kakovostnih storitev za obiskovalce in druge uporabnike, za raziskovalce, gospodarska
podjetja in lokalno skupnost, zelo dejavno vključevanje v različne partnerske projekte in uspešno
uvajanje mladih sodelavcev v muzejska in z njim povezana dela.
V turbolentnem letu, ki je bil izziv za vse in se še nadaljuje je muzej s sodelavci pokazal, da je njegovo
delovanje fleksibilno, ki omogoča tudi hitre in uspešne prilagoditve. K temu je pripomogla tudi
muzejska infrastruktura in podpora financerjev, ki niso zmanjševali sredstev za delovanje.
Posavski muzej Brežice je tako tudi v tem letu uspešno izvajal svoje poslanstvo s poudarkom na
»proizvodnji« kakovostnih storitev, kjer so vključeni številni družbeni dejavniki usmerjeni v dobro
varstva okolja, urejanja prostora, regionalnega razvoja, izobraževanja in turizma. Poleg tega, da
muzej izkazuje visoko odgovornost pri gospodarjenju in učinkovitosti poslovanja z javnimi sredstvi, si
ob tem ves čas prizadeva, da med zaposlenimi spodbuja kakovostno strokovno delo, izpostavlja skrb
za izobraževanje in usmerjanje mlajšega strokovnega kadra, poudarja vrednote delavnosti in
poštenosti, izboljšuje privlačnost in zanimivost kulturnega dogajanja ter prepletanja izkušenj in
pobud v muzeju in navzven.
Z izkazovanjem gostoljubnosti in prijaznega odnosa do vseh, ki pridejo v muzej, si muzej odpira nove
priložnosti. Najboljša naložba je prav dobrodejna povezanost z okoljem, tj. z nosilci, ustvarjalci in s
častilci dediščine, ki jih muzej gostoljubno privablja z raznovrstnimi programi, dejavnostmi in
interpretacijami – rezultati strokovnega dela, poleg tega pa tudi nenasilje vabljenja (»Vljudno vabljeni
– nič siljeni«) in povezovanje vsega dobrega v trajnostno kulturno krajino.
Delovanje muzeja tudi v letu 2020 dokazuje, da se muzej izraža in v okolju tudi odraža kot strokovna,
odprta, prijazna in spodbudna ustanova za vse ljudi.

V. / 11. Druga pojasnila
Analiza kadrovanja
Leto 2020 je bilo mirnejše od preteklih let, kljub temu je bilo nekaj sprememb in novosti.
Ob upokojitvi oskrbnice 1. 7. 2020 je bilo DM preoblikovano v DM muzejski tehnik in tudi ustrezno
zasedeno. Septembra je bila zaposlena oseba za 4 ure /dan na DM oskrbnica.
Dve projektni zaposlitvi sta se nadaljevali v leto 2020, pridobljeni sta bili še dve novi.
Kljub prizadevanjem, da bi DM kustos dokumentalist bilo vključeno v financiranje Ministrstva za
kulturo, je bilo financiranje tega DM tudi v letu 2020 zagotovljeno na enak način kot od leta 2015: 45
% s strani Občine Brežice in 55 % iz drugih lastnih sredstvih, pri čemer je Občina Brežice ugodila
prošnji in zagotovila 55 % sredstev, saj bi drugače težko zagotovili potrebna sredstva. Zagotavljanje
sredstev za ohranitev DM je v letu 2020 še bolj obremenilo delo zavoda oziroma zaposlenih.
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V letu 2020 sta bili v program javnih del vključeni 2 osebi, ena od teh je bila pred tem vključena v
program Zaposlitvene rehabilitacije.
Ker so se znižala lastna sredstva oziroma prihodki iz javne službe, ni bila realizirana zaposlitve
poslovnega sekretarja za skrajšan delovni čas.
Leto 2020 je tudi na kadrovskem področju zaznamovala epidemija, saj je bilo skladno z navodili in
zakonodajo omogočeno delo od doma, uveljavljanje višje sile, odrejeno pa je bilo tudi čakanje na
delo od doma. Del zaposlenih je nekaj časa preživelo tudi v izolaciji, štirje pa so tudi zboleli, pri čemer
se »virus« ni širil.
Razstavni in depojski prostori
Muzej je nadaljeval z iskanjem rešitev za pridobivanje ustreznih depojskih prostorov, minimalno
uredil še nekaj začasnih depojskih prostorov v nekdanjem Dijaškem domu, preselil nekaj gradiva, da
je omogočil delo KR delavnice ter nadaljeval z evidentiranjem potreb.
Pridobivanje depojskih prostorov izven gradu Brežice je ena izmed prioritet naslednjih let oziroma
ves čas.
Za postavitev razstave Štirje elementi: 4—ZRAK je bila prenovljena osvetljava 2. prostora Galerije.
Investicijsko vzdrževanje
Posavski muzej Brežice skrbi za spomenik državnega pomena, ki je delno obnovljen.
Nadaljevala se je zamenjava energetsko potratnih žarnic. Potrebna je pogosta menjava žarnic zaradi
zastarele elektro inštalacije ter starih svetil. Za potrebe novih razstav so bili prebeljeni in urejeni
izbrani prostori. Muzej je izvajal tudi tekoča vzdrževanja v prostorih gradu Brežice, v zbirkah in
depojih z upoštevanjem vseh navodil za varno delo.
Nadaljevanje prenove, projekti in projektna dokumentacija
V letu 2020 je bila končana dvoletna investicija, ki sta jo omogočila Občina Brežice in Ministrstvo za
kulturo, in sicer so bila v letu 2020 vgrajena nova vrata in okna v arkadnih hodnik ter sanacija le-teh.
Občina Brežice je dodatno zagotovila novo osvetlitev arkadnih hodnikov, ob zaključku leta pa še za
restavriranje kapele sv. Florijana, vhodnih kamnitih portalov ter stopnic z vhodnih delom v grajsko
klet.
Pripravljena je dokumentacija za prenovo ostrešja JZ stolpa in preostale strehe (J in Z del), kar
omogoča nadaljnje prijave na razpise in prenovo.
Meritve v Viteški dvorani in nadaljevanje prenova poslikave ter oprema
Muzej je nadaljeval z izvajanjem meritev in spremljanjem klimatskih razmer v Viteški dvorani. V
celovito skrb za ustrezno vzdrževanje in rabo je ves čas vključen akademski restavrator. Ob obsežnih
in zahtevnih dogodkih, ki jih je bilo leta 2020 le peščica, je bilo še skrbneje spremljano gibanje vlage,
temperature, hrupa in vibracij. Vsi uporabniki so zavezani upoštevanju navodil za ustrezno rabo, kar
je bilo dosledno izvajano tudi v letu 2020. Posebna skrb je bila dvorani namenjena v času zaprtja.
Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja
V letu 2020 je muzej dopolnil potrebno opremo za uspešno delo zaposlenih (računalniki, tiskalniki,
novi pisarniški stoli, dodatna svetila) ter za potrebe razstav dopolnil razstavno opremo. V preteklih
letih je muzej večino razstavne opreme že »recikliral« in preuredil, tako je bila nabava nujna.
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Muzej je nadaljeval z nabavo drobnega inventarja za potrebe programov (predvsem delavnic, npr.
blazinice za sedenje) in za uspešno delo KR delavnice.
Sredstva iz uspešne prodaje stolov iz Viteške dvorane so bila porabljena za nabavo stolov in miz za
prireditve na zunanjih prizoriščih (grajsko dvorišče in terasa).
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 2020 muzej ne izplača in ne
izkazuje obveznosti iz naslova delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev in iz nejavnih prihodkov
iz izvajanja javne službe.
Obrazec »Elementi za določitev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz
naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe za leto 2020« je v prilogi letnega poročila.

V. / 12. Zaključek
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2020 sledili zastavljenim ciljem, jih dopolnjevali z
novimi idejami ter le-te tudi uresničevali, še posebej v času zaprtja muzeja ter omejitev v času odprtja
muzeja. Letni cilji, ki sledijo strateškim dolgoročnim ciljem tako Strateškega načrta 2015—2020 kot
novega Strateškega načrta 2020--2024, so bili z veliko angažiranostjo sodelavcev muzeja doseženi
tudi v »negotovih in spremenjenih razmerah«.
Upokojitev 1 zaposlene je omogočila preoblikovanje DM v Dm, ki bolj ustreza potrebam, podpora
Občine Brežice in uspešnost pri pridobivanju sredstev iz projektnih virov pa omogočila še dodatno
zaposlitev na področju skrbi za urejenost in vzdrževanje gradu, muzeja ter zbirk.
Ob prilagojenem, spremenjenem in delno v virtualni svet usmerjenem programskem delu ter še
naprej številnih sodelovanjih ter izboljšavah v infrastrukturi, je treba še vedno opozarjati na nujne
izboljšave na vseh področjih. Nova znanja, nove kompetence, nove metode dela ter novi zunanji
sodelavci so stalna potreba, uspešnost dela pa bo še bolj odvisna od »spoprijemanja« z novimi izzivi.
Oblikovanje in sprejetje novega Strateškega načrta za obdobje 2020—2024 je potekalo v času prvega
zaprtja muzeja s še bolj optimističnim snovanjem, ki bo kljub vsemu »vzdržal«.
Kljub novim investicijam in novim možnostim je na prostorskem področju še vedno nujna pridobitev
stalnega pedagoškega prostora, kar je sicer izboljšano z delno ureditvijo t. i. Pšeničnikove sobe v
pritličju v letu 2018. Nujna je posodobitev centralnega ogrevanja, zagotovitev boljših pogojev za delo
KR delavnice in ureditev grajskega dvorišča ter posodobitev opreme za varovanje. Vse to so čim bolj
kratkoročni cilji, njihova uresničitev pa bo vplivala na razvoj celotnega delovanja zavoda.
Muzej si bo še naprej prizadeval tudi za ureditev okolice v povezavi z urejanjem zahodne fasade
mesta Brežice ter drugih delov v okolici gradu.
Leto 2020 pomeni tudi leto povečanja upravnega dela, spremljanje odlokov, možnosti in navodil za
izvajanje dela, proučevanja zakonodaje, pisanja odločb, navodil, dovoljenj, pisanja poročil in raznih
drugih odzivnih dokumentov, sprememb načinov in metod dela ter komunikacije. To povečanje je
večinoma pomenilo obremenitev za odgovorno osebo, ki ni pravnica. Potrebovali bi več nedvoumnih
navodil, kar sicer skuša zagotavljati Skupnost muzejev Slovenije in Služba za premično dediščino pri
Narodnem muzeju, a je vseeno veliko specifičnih zadev, ki zahtevajo čas, razmislek in hkrati hitre
»prave« odločitve v dobro zaposlenih, zavoda in uporabnikov ter ustanoviteljev in financerjev.
V času epidemije ter zapiranja in odpiranja muzeja za obiskovalce je bilo še več naporov vloženih v
urejanje prostorov in omogočanje varnosti za zaposlene in obiskovalce. Muzej oziroma grad z
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raznoliko infrastrukturo je bil v času odprtja z upoštevanjem vseh navodil in ukrepov v širši javnosti
prepoznan kot varen in ustrezen prostor za različne programe in dejavnosti, ki so še bolj povezale
poslanstvo muzeja s skupnostjo.
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