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Uvod – podatki 
 

1. Podatki o javnem zavodu – Posavski muzej Brežice 
 

1.1 Ustanovitveni akt 

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

2005) 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej 

Brežice (Ur. list RS št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012)  

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej 

Brežice (Ur. list RS št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014) 

- Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine 

Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski 

muzej Brežice (Ur. list RS št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014) 

 

Muzej nima Strateškega načrta, v letu 2013 je nastajal osnutek, ki pa ni bil sprejet. 

 

1.2 Organi javnega zavoda 
 

Mandat direktorice: od 30. 6. 2014 do 29. 6. 2019 

Svet javnega zavoda:  mandat od 23. 1. 2013 do 22. 1. 2018 

predsednik: dr. Jože Škofljanec, predstavnik zainteresirane javnosti 

člani: Bojan Božič, predstavnik Občine Kostanjevica na Krki; Katja Ceglar, predstavnica Občine Krško; 

Jure Pezdirc, predstavnik Občine Brežice; Franc Pipan, predstavnik Občine Sevnica; dr. Ivanka Počkar, 

predstavnica zaposlenih in Irena Rudman, predstavnica Občine Brežice. 

Strokovni svet: Posavski muzej Brežice nima imenovanega strokovnega sveta. Skladno z določili 43. 

člena ZVKD -1 (Ur. list RS št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13) ima zavod z manj kot 

dvajsetimi zaposlenimi direktorja in svet, ne pa tudi strokovnega sveta.  

 

1.3 Lokacije, na katerih deluje muzej  
 

Stavba Naslov Lastnik stavbe Razmerje* 

GRAD BREŽICE s 

pripadajočim 

zemljiščem 

Cesta prvih borcev 1, 

8250 Brežice 

Občina Brežice U 

STARI DIJAŠKI DOM Trg izgnancev 12a, 

8250 Brežice 

Občina Brežice N 

PARKIRNO MESTO v 

Poslovnem centru 

GASA 

Cesta prvih borcev 

24a, 8250 Brežice 

Skala d.o.o., Brežice N 

Stalna zbirka Cesta na grad 17, Občina Sevnica P 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20085551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134131
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»Ogled« - GRAD 

SEVNICA 

8290 Sevnica 

Stalna zbirka 

Kozjanski 

partizanski odred 

Dom krajanov 

Sromlje 

Sromlje 8, 8256 

Sromlje 

Krajevna skupnost Sromlje U  

 

* 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).  

 

1.4 O muzeju na kratko 
 

Posavski muzej Brežice je pooblaščen za celostno varstvo premične kulturne dediščine Posavja. 

Njegovo poslanstvo je izvajanje muzejskih dejavnosti, opredeljenih kot javna služba na področju 

varstva premične kulturne dediščine na območju Posavja. S svojimi zbirkami predstavlja javnosti 

zgodovino oz. dediščino Posavja od pradavnine do danes. Deluje na področjih umetnostne zgodovine, 

umetnostne obrti in likovne umetnosti, zgodovine, arheologije, etnologije, konserviranja in 

restavriranja.  

Njegovo poslanstvo 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. 

 

Logotip muzeja 

Konec leta 2014 je bil oblikovan nov logotip muzeja, ki izhaja iz kratice naziva Posavski muzej Brežice 

in na osnovi teh začetnih črk ustvarja zapis muzejskega poslanstva in delovanja. 

Kratica PMB nosi kratko izjavo o poslanstvu: preteklost, moja bodočnost. 

Logotip je oblikovala Vesna Lapuh iz Posavja, mlada diplomantka arhitekture na začetku poslovne 

poti. Koncept logotipa vključuje naslednje elemente: 

- Zasnova temelji na žlahtnosti, eleganci, verodostojnosti in sodobnosti; 

- Živost, živa sedanjost, utrip – impulz neskončnosti, volja, sled; 

- Krog, črta, neminljivost, zvezanost, vendar ne ponavljanje, ampak nenehno pretakanje; 

- Hribi, doline, in reke Posavja. 

Pri izbiri barv je bila želja, da se ohrani pridih žlahtnosti preteklosti in barv, ki le-to opredeljujejo. 

Vodilna barva je temno rdeča z dodatkom zlate in črne. Leta 2015 bo pripravljena tudi Celostna 

grafična podoba muzeja, konec leta 2014 je bila že v skladu z novim konceptom oblikovana in 

objavljena spletna stran. 

 

Nov logotip muzeja:  
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1.5 Zbirke po področjih 
 

Posavski muzej Brežice ima naslednje zbirke v matični hiši – v gradu Brežice: 

 arheološka zbirka;  

 etnološka zbirka; 

 zgodovinske zbirke: 

 zgodovinska zbirka Kmečki upori in reformacija; 

 zbirka o posavskih meščanih Bürger–mestjan–meščan; 

 zgodovinska zbirka novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1950; 

 umetnostnozgodovinske zbirke: 

 Posvetna baročna dediščina Posavja; 

 Sledi sakralne dediščine Posavja 17. in 18. stoletja; 

 Galerija Alenke Gerlovič 

 Spominska galerija Franja Stiplovška; 

 Viteška dvorana in  

 kapela sv. Križa ter stopnišče. 

Leta 2011 je Posavski muzej Brežice v sodelovanju z JZ KŠTM Sevnica in avtorjem Rudijem Stoparjem 

odprl stalno zbirko na gradu Sevnica: »Ogled«, kjer je vključenih 27 del Rudija Stoparja.  

Od 27. aprila 2014 ima muzej stalno zbirko tudi v prostorih Doma krajanov Sromlje. Zbirka Kozjanski 

partizanski odred dopolnjuje ponudbo kraja in Občine Brežice na samem kraju dogajanja med drugo 

svetovno vojno. 

 

1.6 Prostori za opravljanje dejavnosti v gradu Brežice 
 

Grad Brežice, kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi Gradu in grajske kašče v 

Brežicah za kulturni spomenik državnega pomena, Ur. l. RS, št. 81/99-3811, 22/2002-971), v lasti 

Občine Brežice je v celoti sedež muzeja, vendar je zaradi neurejenosti prostorov zaseden le delno 

oziroma sta celotno pritličje in klet uporabna samo pogojno in za pogojne skladiščne prostore.  

Prostori in njihova namembnost ter velikost: 

 

Namembnost Število prostorov Skupna velikost v m2 

Stalne zbirke 30 1816 

Galerija za občasne razstave 3 208 

Mali avditorij 1 64 

Depoji 11 448 

Konservatorsko-restavratorska 

delavnica 

2 87 

Upravni in delovni prostori 9 170 

Knjižnica 1 41 

Garderobe, stopnišča, hodniki, 

sanitarije 

16 634 

Mizarska delavnica  1 47 

Prostor za čistilko 1 11 
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Kurilnica 2 78 

Skladišča 8 400 

Skupaj 85 4004 

 

V dislociranem, prav tako ne ravno ustreznem prostoru, v nekdanjem Dijaškem domu v Brežicah ima 

muzej v najemu 6 prostorov za dislociran začasni depo v velikosti 160 m². 

V skupno število niso vključeni podstrešje in kletni prostori ter okolica gradu.  

 

Za tekoče vzdrževanje zgradbe, prostorov, opreme, okolice, čiščenje in vzdrževanje zelenic ter 

opreme in druga opravila sta zadolžena dva delavca: hišnik in oskrbnica. Pri posameznih delih 

pomagajo tudi zaposleni v konservatorsko-restavratorski delavnici in javni delavci ter občasno 

vključeni v program Družbeno koristno delo (vodi Center za socialno delo Brežice). Vzdrževanje samo 

delno obnovljenega objekta, ki je tudi samo delno ogrevan in dostopen javnosti je zahtevno, prav 

tako so zbirke in depoji v bolj ali manj ustreznih prostorih, v katerih je težko vzpostavljati in 

vzdrževati ustrezne pogoje.   
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Analiza delovanja 2009 do 2013 

 

2. Kratka vsebinska analiza delovanja in izvajanja državne 

javne službe v preteklih 5 letih: 2009—2013  
 

2.1 Kratka zgodovina gradu in muzeja 
 

Brežiški grad je bil zgrajen po požigu prejšnje zgradbe v vseslovenskem kmečkem uporu leta 1515 in 

je bil grajen skozi celotno 16. stoletje. Grad je lep primer utrjene renesančne grajske arhitekture na 

ravnini. Razglašen je za kulturni spomenik državnega pomena. Dvoramno stopnišče, kapela in Viteška 

dvorana so poslikani, slednja je največji in v celoti poslikan necerkveni prostor v Sloveniji in je 

edinstveni primer baročnega posvetnega stenskega slikarstva na Slovenskem. V tem 

reprezentančnem rezidenčnem gradu od leta 1949 s svojimi bogatimi zbirkami domuje Posavski 

muzej Brežice,1 ki je kompleksno urejen in predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes.  

Omenjeno leto je leto začetka reševanja kulturnega spomenika najvišje kategorije. Vendar pa z 

nastanitvijo muzeja v gradu ni bilo rešeno samo vprašanje predstavitve premičnih spomenikov naše 

bogate kulturne dediščine, temveč je bila poudarjena tudi skrb za zunanje in notranje vrednote 

mogočne grajske arhitekture.  

Muzej je bil ustanovljen 26. junija 1949, ko je ustanoviteljske pravice in obveznosti financiranja 

prevzel Okrajni ljudski odbor Krško. Leta 1958 je prešel muzej iz pristojnosti Okrajnega ljudskega 

odbora Novo mesto v pristojnost Skupščine občine Brežice, ki je prevzela tako ustanoviteljske pravice 

kot obveznosti financiranja. Prvi statut muzeja je bil sprejet 26. junija 1958. V register muzejskih zbirk 

pri Svetu za kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije je bil vpisan 30. avgusta 1961. Po 

sprejetju Zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine so v letu 1982 skupščine občin Brežice, 

Krško in Sevnica sprejele odločbe o ustanovitvi muzeja (Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v 

Brežicah št. 022-9/82 z dne 21. 10. 1982 in Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah št. 

022-15/82-1 z dne 3. 11. 1982). Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju 

kulture (Uradni list RS, št. 75/94) so občinski sveti občin Brežic, Krško in Sevnica sprejeli Odlok o 

ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice (Uradni list RS, št. 7/98 z dne 30. 1. 1998). Z Odlokom o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list 

RS, št. 68 z dne 7. 9. 2012) je ustanoviteljica muzeja postala še občina Kostanjevica na Krki.  

 

 

 

                                                           
1
 Več o muzeju je zapisano v vsakoletnih poročilih Posavskega muzeja Brežice. Pregled za štiridesetletno obdobje je podan v 

brošuri Štirideset let Posavskega muzeja Brežice: 1949–1989: Vodič k razstavi / Posavski muzej Brežice; 16 / [fotografije 
arhiv Posavskega muzeja Brežice; tekst kataloga Marjan Gregorič], Brežice, oktober 1989. Podatki o zgodovini gradu Brežice 
in Posavskega muzeja Brežice so še v: Posavski muzej Brežice / Marjan Gregorič, Mitja Guštin/, Kulturni in naravni spomeniki 
Slovenije: zbirka vodnikov, v Mariboru: Obzorja, 1981, 1983, 1990  (v Ljubljani: Tone Tomšič), v:  Marjan Gregorič: Posavski 
muzej Brežice, Ljubljana 1986, in  v: Vodnik po zbirkah Posavskega muzeja Brežice / [besedila Vlasta Dejak ... [et al.] ; 
fotografije Zvone Pelko ... et al.] Brežice, 2001. 
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2.2 Programski poudarki povzeti po letnih poročilih zavoda od 2009 do 2013 

 

Posavski muzej Brežice je v zadnjem petletnem obdobju svoje programe usmerjal predvsem v 

izvajanje z zakonom (ZVKD-1 in ZUJIK) določene javne službe, ki se v letnem programu označuje kot 

Sklop I. Glede na dosežene rezultate in večino opravljenih ur in porabljenih delovnih obveznosti, je 

bilo delo zavoda usmerjeno predvsem v izvajanje naslednjih sklopov javne službe:  

- ugotavljanje in evidentiranje gradiva, 

- zbiranje gradiva, 

- dokumentiranje gradiva, 

- varovanje in hranjenje gradiva, 

- inventarizacijo gradiva, 

- raziskovanje gradiva, 

- posredovanje gradiva. 

Muzej se je povezoval z muzeji na območju Dolenjske in Bele Krajine ter s Samoborskim muzejem v 

Republiki Hrvaški. V spodnjeposavski statistični regiji se je povezoval predvsem z Javnim zavodom za 

kulturo, šport, turizem in mladino Sevnica ter s posameznimi društvi in organizacijami. Še posebej se 

je v posameznih programskih sklopih povezoval z Zvezo veteranov za Slovenijo, Združenjem 

slovenskih častnikov in Zvezo združenj borcev za vrednote NOB na lokalni ravni. Številni programi so 

bili povezani z novejšo zgodovino in osamosvojitvijo Slovenije (npr. razstava Bil sem zraven leta 2011, 

predavanja, katalog in zbornik ter izdaja razglednic). 

Muzej ni vodil ali pa bil aktivno kot partner vključen v projekte, ki so bili v obdobju 2007—2013 

financirani iz EU skladov, posredno pa je bil vključen v različne turistične aktivnosti in projekte, 

predvsem z vključenostjo v različne turistične in kulturne ponudbe. 

 

Inventarizacija in dokumentacija 

 

Posavski muzej Brežice je bil eden zadnjih muzejev v Sloveniji, ki je prešel na računalniški sistem 

vodenja muzejske dokumentacije. Od leta 2011 vse nove pridobitve evidentira in inventarizira v 

elektronski obliki, reinventarizacija starejših zbirk pa poteka po kadrovskih možnostih, a počasneje 

kot si želijo strokovni delavci muzeja.  

 

Tabela: število inventariziranih predmetov muzeja  

Leto / 

področje 

Arheologija Etnologija Umetnostna 

zgodovina 

Zgodovina Skupaj 

2009 4145 5280 1372 4866 15663 

2010 4195 5386 1430 5026 16037 

2011 4211 5535 1610 5277 16633 

2012 4311 5668 1702 5427 17108 

2013 4424 5844 1984 5614 17866 

 

Obrazložitev: 

K vsakemu letu so prišteti na novo inventarizirani predmeti. Vsi inventarizirani predmeti so bili tudi 

ovrednoteni, vendar pa ta številka ne pomeni vpisa vseh predmetov v dokumentacijski sistem Galis, 

ampak gre za evidenco vpisa v Inventarno knjigo, ki je po letu 2011 delno usklajena tudi z vpisom v 

sistem Galis. Na dan 31. 12. 2014 je v Galis vpisanih 16.630 enot. Po letu 2011 je bila večina 
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prepisana v Galis, vendar pa po ocenah strokovnih delavcev je ustrezno, skladno s standardi ID 

predmeta (skladno s standardi ,objavljenimi v publikaciji Identifikacijski obrazec predmeta kulturne 

dediščine, Slovenski odbor ICOM; Ljubljana 2008) inventariziranih 40 % predmetov.  

Ker muzej še ni opravil celovitega popisa muzejskih predmetov, je ocena zaostankov oziroma 

predmetov, ki so že v prostorih muzeja, samo okvirna in znaša ok. 10.000 predmetov, od katerih 

nekateri niso vpisani v akcesijo. 

           

 
Grafikon: Inventarizacija muzejskih predmetov med letoma 2009—2013 

 

Programi/projekti, ki so pritegnili največje število obiskovalcev – izbranih 5 projektov 

 

Na osnovi podatkov iz letnih poročil, pogovora s strokovnimi sodelavci, odmevnost ter načina 

priprave in izvedbe programa oziroma projekta, kot najbolj uspešnih 5 programskih enot 

opredeljujemo: 

1. Občasna razstava Dediščina izgnanih: Tri stoletja brežiških frančiškanov,  

organizatorji: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Restavratorski center 

ZVKDS; Posavski muzej Brežice in Slovenska frančiškanska provinca sc. Križa – 18. 11. 2010—15. 1. 

2011, 793 obiskovalcev, od tega 354 v letu 2011. Ob razstavi so bila v sodelovanju z zunanjimi 

izvajalci izvedena štiri vodstva, tri vodstva in delavnice za dijake Gimnazije Brežice. Štiri delavnice je v 

organizaciji Društva za oživitev mesta Brežice in s podporo Občine Brežice izvedla Mojca Leben iz 

zavoda Etnika, frančiškan dr. Miran Špelič pa je 11. 1. 2011 imel predavanje z naslovom »Pri kom so 

se učili brežiški frančiškani.« Izhodišče razstave je bil Znanstveni simpozij ob 350. obletnici prihoda 

frančiškanov v Brežice, ki je potekal v Malem avditoriju PMB 12. in 13. 6. 2009 in je imel 62 

obiskovalcev. Leta 2013 je bil izdan tudi zbornik »S patri smo si bili dobri«, v katerem so zbrani 

prispevki simpozija z dopolnitvami. Pri izdaji zbornika muzej ni sodeloval, v njem pa je objavljen 

prispevek etnologinje dr. Ivanke Počkar. 

2. Medmuzejski projekt z občasno razstavo: Krajina iz muzejskih depojev, 2009—2011  

Organizatorji: Belokranjski muzej Metlika, Dolenjski muzej Novo mesto, Galerija Božidar Jakac   

Kostanjevica na Krki, Pokrajinski muzej Kočevje in Posavski muzej Brežice 

Razstave:  

- Galerija Dolenjskega muzeja Novo mesto  
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27. 11. 2009–25. 4. 2010 

972 obiskovalcev 

- Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki – Lamutov salon 

30. 4. 2010 –6. 6. 2010 

404 obiskovalci 

- Galerija Pokrajinskega muzeja Kočevje 

10. 6. 2010–19. 9. 2010 

656 obiskovalcev  

- Belokranjski muzej Metlika – Kambičeva galerija 

1. 10. 2010–2. 1. 2011 

611 obiskovalcev 

- Galerija Posavskega muzeja Brežice 

23. 2. 2011—16. 3. 2011 

175 obiskovalcev 

Skupaj obiskovalcev: 2818 

Izdan je bil tudi skupni katalog razstave. Po tem projektu je bilo tovrstno sodelovanje muzejev 

Dolenjske, Bele Krajine in Posavja prekinjeno. 

3. Neviodunum – rimsko mesto ob Savi, 24. 10. 2013—26. 1. 2014 

Priprave na razstavo, ki je bila v načrtih že leta 2010 so se zaradi kadrovske zamenjave zavlekle, tako 

je bila razstava odprta šele 24. 10. 2012. Obiskovalcev odprtja je bilo 79, obiskovalcev razstave pa 

skupaj 1226. Ob razstavi je bil izdan katalog. Razstava je izhodišče za postavitev razstave v 

sodelovanju z Mestnim muzejem Krško, enoto Kulturnega doma Krško v letu 2015. 

4. Vedute Franja Stiplovška: Iz zbirke grafik Posavskega muzeja Brežice 

Razstava je bila odprta v Galeriji Posavskega muzeja Brežice od 27. 6. do 29. 9. 2013, odprtje je 

obiskalo 54 oseb. V okviru razstave so bile organizirane 4 delavnice s 37 obiskovalci, skupaj je 

razstava privabila 1870 obiskovalcev. Razstava je v letu 2014 (18. 3.—15. 4.) gostovala v 

Samoborskem muzeju (Republika Hrvaška) in pomeni nadaljevanje sodelovanja s tem muzejem ter 

omogoča tudi razširitev sodelovanja v letu 2015, ko bo po dogovorih sodelovala v Moderni galeriji 

Zagreb. 

5. Stalna razstava Pod devetimi zastavami, Posavje 1900—1990 

Odprta od 9. maja 2013, obiskovalcev odprtja 167, avtorica razstave je izvedla dve javni vodstvi. 

Razstava je postavljena v obnovljenih prostorih, ki so bili del prenove Viteške dvorane med letoma 

2009 in 2011, novo razstavo pa je financirala Občina Brežice. Razstava kaže novo obdobje v razvoju 

muzeja, saj uporablja številne sodobne pristope v predstavljanju posamezne teme. Potrebuje pa 

dopolnitve z didaktičnimi pripomočki in načini participacije obiskovalcev. Obiskovalci muzeja si 

ogledajo tudi to zbirko, odzivi so pozitivni, nekateri pa še posebej svoj čas obiska prilagodijo 

podrobnejšemu ogledu te razstave. 

 

Programi/projekti, za katere je bilo izdanih največ plačanih vstopnic 

 

Muzej ni organiziral oziroma izvajal posebnih programov, za katere bi izdajal vstopnice. Po sprejetem 

ceniku je zaračunaval vstopnino, ostali programi v organizaciji muzeja so bili brezplačni. V izdajo 

vstopnic na različnih prireditvah drugih organizatorjev muzej ni bil vključen. Večja pomanjkljivost v 

poslovanju muzeja na področju različnih programov za različne ciljne skupine ter oddajanja javne 

kulturne infrastrukture so bila neurejena razmerja in ceniki za te programe. Cenik, ki ureja cene 
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javnih kulturnih dobrin na področjih VSTOPNINE, NAJEMOV PROSTOROV  in DRUGIH STORITEV 

muzeja je bil sprejet 24. 9. 2014.  

 

Najnižji obisk: projekti z najnižjim obiskom/udeležbo, ki se izkazujejo kot neučinkoviti 

 

Navedba najmanj uspešnih projektov je težka in nehvaležna naloga, saj gre pri le-teh za različne 

okoliščine. Po pregledu letnih poročil za leta 2009 do 2013 je moč ugotoviti nekaj slabo obiskanih 

javnih vodstev ob posameznih razstavah in slab obisk na prireditvah ob kulturnem prazniku in Ta 

veselem dnevu kulture. K temu je botrovala tudi neusklajena organizacija v mestu in občini ter 

številni dogodki ob istem času ter manj uspešna promocija aktivnosti. Ker je muzej organiziral 

predvsem klasične dogodke kot so javna vodstva, odprtja razstav, predavanja in predstavitve je 

nemogoče le-te opredeliti kot neučinkovite, ampak so bili posamezni dogodki manj prepoznavni in 

obiskani. Iz letnih poročil pa je mogoče povzeti naslednje podatke: 

1. 2009: najslabše obiskana otvoritev muzejske razstave »Slovenski vojaki v operaciji kriznega 

odzivanja v Afganistanu – ISAF – u. Soorganizacija: Vojaški muzej Slovenske vojske in Posavski 

muzej Brežice, Galerija Posavskega muzeja Brežice, 16. 9. 2009, 29 obiskovalcev. 

2. 2010: Predavanje dr. Vladimirja Prebiliča o domoljubju, Mali avditorij Posavskega muzeja 

Brežice, 9. 2. 2010. Prisotnih je bilo 17 poslušalcev. Enako število poslušalcev je imelo tudi 

Predavanje o funkciji in vlogi častnika – podčastnika v bivalnem okolju, 10. 12. 2010. 

3. 2011: Javni vodstvi po zbirkah Posavskega muzeja Brežice, 16. 10. 2011, 13 obiskovalcev. 

4. 2012: Odprtje razstave o rodoljubnem založniku Lavoslavu Schwentnerju, 3. 12. 2013, 17 

obiskovalcev.  

5. 2013: Odprtje razstave Papirnati vrtiljak (stare slovenske otroške knjige) se je 3. 12. 2013, 20 

obiskovalcev. 

 

2.3 Število obiskovalcev muzeja, ciljna publika in gibanje obiska 

 

Muzej je ravno v tem obdobju posodobil način statistične obravnave obiskovalcev. Številke navedene 

v tabeli so povzete po sprejetih Letnih poročilih. Ker so podatki za leto 2014 že zbrani, so vključeni v 

tabelo. 

 

Tabela: število obiskovalcev, povzeto po letnih poročilih 

Leto Število obiskovalcev Državljani RS Tujci 

2009 7259 4985 2274 

2010 8940 6495 2445 

2011 9966 8264 1702 

2012 18138* 15886 2252 

2013 19208 16567 2641 

2014 20437 17548 2889 

 

Obrazložitev:  

*Od leta 2012 je muzej v podatke o obiskovalcev vključil tudi obiskovalce prireditev, poroke in druge 

dogodke. Za leta 2009 do 2011 so vštete samo prodane ali podarjene karte. 
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Leta 2012 je bilo samo muzejskih obiskovalcev 8722 (6470 domačih in 2252 tujih), leta 2013 pa 5399 

domačih in 2641 tujih, skupaj 8.040. V letu 2014 je bilo muzejskih obiskovalcev 8058 (5228 domačih 

in 2830 tujcev). 

9. februarja 2011 je Posavski muzej Brežice na gradu Sevnica v sodelovanju s KŠTM in avtorjem 

Rudijem Stoparjem postavil stalno zbirko »Ogled«, ki si jo je leta 2011 ogledalo 2497 obiskovalcev, 

leta 2012 5929 obiskovalcev in leta 2013 5584, kar so dodatni obiskovalci, ki niso vključeni v podatek 

o obiskovalcih v tabeli, kjer so navedeni samo obiskovalci gradu Brežice. 

 

 
Grafikon: Gibanje števila obiskovalcev v Posavskem muzeju Brežice med letoma 2009—2014 

 

 

Najbolj pogosta ciljna publika, naraščanje in padanje ciljne publike 

 

Muzej ni imel sprejetega strateškega načrta, prav tako ni imel oblikovane ciljne publike. Iz letnih 

poročil pa je mogoče razbrati, da sta bili najpomembnejši in najbolj pogosti ciljni publiki: 

- šolske skupine (osnovne in srednje šole), udeleženci učnih ur in delavnic;  

- organizirane skupine odraslih. 

Velik delež obiskovalcev pomenijo tudi obiskovalci prireditev in dogodkov drugih organizatorjev. 

 

Tabela: število obiskovalcev po skupinah, pripravljeno po letnih poročilih in po dodatnih dostopnih 

evidencah 

Leto Šolske 
skupine, št. 
skupin/št. 
obiskovalcev 

Organiziran
e skupine, 
št. 
skupin/št. 
obiskovalce
v  

Posameznik
i 

Obiskovalci odprtij 
in prireditev 
muzeja, število 
prireditev/ število 
obiskovalcev 

Obiskovalci 
prireditev drugih 
organizatorjev, 
število prireditev/ 
število 
obiskovalcev 

Poroke, 
število / št. 
udeležencev 

Skupaj  

2009 93/2942 73/2367 4294 17/ 805 21/4355 26 / 858* 15621 
2010 94/2759 69/2191 3990 13/671 17 /2206 20 /660* 12477 
2011 93/2456 65/1643 3370 10/1391 11/536 23 / 570* 9966 
2012 83/2035 112/2903 3406 12/1737  29/7253  26/804 18138 
2013 72/1928 97/2684 4353 23/2788 33/6225 33/1230 19208 
2014 58/1971 67/1542 4222 60/5151 34/5881 52/1670 20437 

*do leta 2012 se ni vodil podatek o številu udeležencev na porokah, zato je število udeležencev na 

porokah podano na podlagi ocene povprečnega števila udeležencev porok 
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2.4 Zunanji izvajalci  
 

 

 

V skladu z ZUJF-om (Ur. list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. 

US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - 

ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14 in 95/14) ter navodili 

pristojnih ministrstev in vlade, glede varčevalnih ukrepov smo sledili njihovim navodilom in jih 

izvajali. Izplačila zunanjim izvajalcem na podlagi avtorskih pogodb in študentskega dela so minimalna. 
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Odhodki ZUNANJIH IZVAJALCEV (po denarnem toku) 2009 2010 2011 2012 2013

Avtorski honorarji 2.745 1.835 5.013 1.146 103

Študensko delo 1.180 1.727 1.073 109 0

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20124001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143951
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2.5 Prihodki iz vseh dejavnosti 
 

Tabela: višina prihodkov v EUR 

 Vir 2009 2010 2011 2012 2013 

PRIHODKI Ministrstva za kulturo  409.995 405.959 426.193 401.024 369.885 

PRIHODKI iz občinskih proračunov 42.994 43.520 47.323 95.348 51.101 

DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 12.581 15.965 11.075 25.519 20.651 

DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE 

SLUŽBE 21.192 19.012 16.649 19.539 24.076 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU  4.575 4.794 2.153 2.286 743 

Skupaj  491.337 489.250 503.393 543.716 466.456 

 

 
Grafikon: Prihodki v obdobju 2009−2013 

 

Tabela: višina prihodkov v procentih 

 Vir 2009 2010 2011 2012 2013 

PRIHODKI Ministrstva za kulturo  83,4 83 84,7 73,8 79,3 

PRIHODKI iz občinskih proračunov 8,8 8,9 9,4 17,5 10,9 

DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 2,6 3,3 2,2 4,7 4,4 

DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE 
SLUŽBE 4,3 3,9 3,3 3,6 5,2 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU  0,9 0,9 0,4 0,4 0,2 

Skupaj  100 100 100 100 100 
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2.6 Pregled prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
 

 

PRIHODKI 2009 2010 2011 2012 2013

1. PRIHODKI MINISTRSTVA ZA KULTURO

1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi

osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega

dodatnega pokojninskega zavarovanja, davek na izplačane 

346.712 348.932 358.844 322.013 304.747

1.2.  Sredstva za izdatke za blago in storitve 63.283 57.027 67.349 79.011 63.708

1.3.  Sredstva za nakup opreme in  investicijsko vzdrževanje

1.4. Sredstva z investicije
1.430

Skupaj PRIHODKI Ministrstva za kulturo 409.995 405.959 426.193 401.024 369.885

2. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :

3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za 12.200 15.965 9.719 21.164 18.934

3.2. Drugi prihodki (navedite) dkd 381 1.356 4.355 1.717

Skupaj DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 12.581 15.965 11.075 25.519 20.651

3. PRIHODKI iz občinskih proračunov

3.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi

osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega

dodatnega pokojninskega zavarovanja, davek na izplačane 

3.2.  Sredstva za izdatke za blago in storitve 9.480 15.000 6.000 16.100 14.877

3.3.  Sredstva za nakup opreme in  investicijsko vzdrževanje 11.075 6.000 17.293 11.000 5.000

3.4.  Sredstva za  projekte 17.000 17.000 22.000 59.900 24.000

3.5.  Sredstva za investicije

3.6. Sredstva za javna dela 5.439 5.520 2.030 8.348 7.224

Skupaj PRIHODKI iz občinskih proračunov 42.994 43.520 47.323 95.348 51.101

4. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE 21.192 19.012 16.649 19.539 24.076

5. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 4.575 4.794 2.153 2.286 743

SKUPAJ PRIHODKI 491.337 489.250 503.393 543.716 466.456

ODHODKI 2009 2010 2011 2012 2013

1. ODHODKI ZA PLAČE

1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO 349.018 345.783 330.501 316.299 302.625

2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga

ministrstva, lastni prihodki, javna dela) 19.306 21.285 13.919 33.342 29.597

Skupaj ODHODKI ZA PLAČE 368.323 367.068 344.420 349.641 332.222

2. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA 34.383 36.078 39.608 56.956 65.456

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI 54.556 68.947 82.911 77.422 79.765

I. SKLOP 37.264 32.725 35.969 38.796 31.909

II. SKLOP 17.292 36.222 46.942 38.626 47.856

Skupaj IZDATKI ZA BLAGO IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (C1+C2)88.939 105.025 122.519 134.378 145.221

3. PLAČILA  DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI 336

4. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM 186 357 27 401 1.327

5. INVESTICIJSKI ODHODKI 13.839 10.888 11.211 52.912 14.595

6. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA 2.803 787 186 1.610 987

SKUPAJ ODHODKI 474.091 484.125 478.363 538.942 494.688

POSLOVNI IZID 17.246 5.125 25.030 4.774 -28.232
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2.7 Investicije, investicijsko vzdrževanje in oprema 
 

Leto 

pridobitve 

Naziv opreme in vrsta inv. vzd. oz. investicije Finančni vir 

(po skupinah sredstev) MK Drugo Skupaj 

2009 Investicijsko vzdrževanje- popravilo strehe   2.532 2.532 

2009 Materialne pravice - rač. program, spletna stran   4.762 4.762 

2009 Oprema za opravljanje osnovne dejavnosti   1.501 1.501 

2009 Oprema za vzdrževanje   1.186 1.186 

2009 Drobni inventar   969 969 

2009 Muzejski predmeti   3.858 3.858 

2010 Računalniki, monitorji, trdi disk - arhiv (za 

digitalizacijo) 

933 2.929 3.862 

2010 Pos-tiskalnik, win pro 7 (računalniška blagajna)   374 374 

2010 Tiskalnik, čitalnik, win pro 7, disketna enota  

(uprava) 

  855 

855 

2010 Zunanji disk (kons. rest. delavnica)   87 87 

2010 Monitorja, tiskalnik (kustodiat)   546 546 

2011 Druga prevozna sredstva   185 185 

2011 Računalniška in programska oprema 368 2.889 3.257 

2011 Oprema za vzdrževanje   3.560 3.560 

2011 Oprema za varovanje   1.371 1.371 

2011 Druga oprema in naprave   910 910 

2011 Muzejski predmeti   1.929 1.929 

2012 Računalniška in programska oprema   1.682 1.682 

2012 Oprema za arh. gradivo   2.093 2.093 

2012 Oprema razstavnih prostorov   37.014 37.014 

2012 Oprema za vzdrževanje 606 910 1.516 

2012 Oprema za varovanje   6.121 6.121 

2012 Muzejski predmeti   4.487 4.487 

2013 Oprema razstavnih prostorov   8.123 8.123 

2013 Nakup računalnikov in prog. opreme   2.407 2.407 

2013 Inv. vzd. objektov   1.000 1.000 

2013 Muzejski predmeti 1430 1.635 3.065 

  SKUPAJ 3.337 95.913 99.250 

*Podatki za leto 2014 še niso na voljo.  

 

Podatki po letih 

 

2009: popravilo najnujnejših delov strehe na gradu, ki je zelo dotrajana, nabava novega paketa 

programov za področje upravnega, kadrovskega in finančno računovodskega poslovanja muzeja ter 

oblikovanje nove spletne strani Posavskega muzeja Brežice, ki je delovala do konca leta 2013. Za 

stalno razstavo o meščanstvu v Posavju je bil kupljen nov svetlobni in avdio sistem. Muzej je pridobil 

še voziček s platformo in akumulatorski vrtalnik, pet alu stojal za plakate, sobni termometer, ročni 
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vibracijski vrtalnik, gumi kladivo, štiri opozorilne table, pet belih plastičnih stolov in vodno tehtnico. 

Izvajano je bilo tekoče vzdrževanje objekta in okolice ter vzdrževanje opreme ter osebnega 

avtomobila. 

2010: je bil vzpostavljen nov informacijski sistem GALIS, ki so ga strokovni sodelavci začeli uporabljati 

leta 2011. Urediti je bilo treba tehnično podprtost računalnikov za program GALIS ter razpeljati 

komunikacijsko mrežo med računalniki. Konec leta 2010 je muzej pričel s pripravami na usposobitev 

računalniške blagajne v vodniški službi. Tudi tu je bila potrebna telekomunikacijska instalacija ter 

računalniško in programsko podprtje sistema. Kupljeni so bili 4 računalniki z vso pripadajočo dodatno 

tehnično in programsko opremo, scaner, zunanji disk (z dvojnim back-up-om), tiskalnik, POS tiskalnik 

in licenčne office programe. Izvajano je bilo tekoče vzdrževanje objekta in okolice ter vzdrževanje 

opreme ter osebnega avtomobila.  

2011: opravljena manjša popravila na električni napeljavi, vodovodu, na kurilnih in dimovodnih 

napeljavah ter telefoniji. V marcu je bil zamenjan reflektor za osvetljevanje grajskega dvorišča. V 

začetku maja je bila zamenjana črpalka v kotlovnici, konec leta pa nameščen nov mešalni ventil 

centralnega ogrevanja in nameščenih več ventilov in odzračevalnih lončkov na radiatorje. Sredi leta 

so bili očiščeni zunanji in notranji žlebi gradu Brežice, izvedeno manjše popravilo žlebov in manjše 

popravilo strehe z ojačanjem snegolovov na najbolj nevarnih mestih (vhodi in izhodi iz muzeja in 

gradu). Iz depoja Umetnostne zgodovine v prvem nadstropju gradu Brežice so bile zaradi prenove 

gradu odstranjene viseče mreže za deponiranje umetniških slik. V del izpraznjenega depoja 

umetnostne zgodovine je bil umeščen arhiv uprave. Popravljena je bila škarpa na vhodu, ki je bila v 

zelo slabem stanju. Dodatno so bili urejeni tudi stebri škarpe. Severni stolp gradu Brežice je bil opran, 

manjkajoči omet pa dopolnjen. Izvajano je bilo tekoče vzdrževanje objekta in okolice ter vzdrževanje 

opreme ter osebnega avtomobila. Tudi v letu 2011 je bilo treba sanirati posledice vandalizma na 

travnatih površinah okoli gradu in na gradu samem. 

Z zaključeno prvo fazo celovite obnove gradu Brežice (2006—2009) so se prvenstveno odpravljali 

osnovni vzroki poškodb in nevšečnosti, ki so se v preteklosti pojavljale v gradu. Predvsem so bili 

urejeni odvodnjavanje meteornih vod, komunalna infrastruktura in statična stabilnost objekta. Z 

injektiranje spodnjih delov zidov s sočasno izvedbo silikonske bariere, naj bi bil saniran tudi problem 

prekomerne navlažitve zidov. Z uspešno izvedenim projektom, se je ne samo izboljšalo stanje 

spomeniških vrednosti spomenika, temveč tudi omogočilo bolj kakovostno delo Posavskemu muzeju 

Brežice v gradu Brežice. Z opisanimi deli se je bistveno izboljšalo fizično stanje objekta, pa tudi pogoji 

za kakovostno funkcionalno prenovo gradu za potrebe Posavskega muzeja Brežice.  

Konec leta 2009 se je Občina Brežice prijavila na javni razpis za evropska sredstva in uspešno 

pridobila sredstva za celovito obnovo gradu Brežice – 2. faza, ki je zajel obnovo vzhodnega trakta 

gradu Brežice od kleti do podstrešja. Sredi decembra 2011 so bila dela zaključena. Manjše 

pomanjkljivosti so se odpravljale še v začetku leta 2012. V letu 2011 so bile restavrirane stropne 

freske Viteške dvorane, leseni stopnišči in kamniti elementi (portali, okenski okvirji in pragovi). 

Restavrirana so bila vsa vrata v Viteški dvorani. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela vzhodnega 

trakta so potekala vertikalno od kleti navzgor in so zajela obe etaži, podstrešje, ostrešje in v manjši 

meri še streho. V stropno konstrukcijo nad Viteško dvorano so dodali toplotno izolacijo, zamenjani so 

bili poškodovani leseni nosilni elementi na strešni konstrukciji in zaščitena je bila lesna masa. 

Zamenjano je bilo stavbno pohištvo (okna, vrata in vrata v klet). V celoti je bila prenovljena elektro-

instalacija, pridobljena nova razsvetljava Viteške dvorane in ostalih prostorov. Viteška dvorana in 

sosednji prostori so dobili talno ogrevanje in nove tlake (tlakovci, parket). V Viteški dvorani so 

namestili video nadzor.  
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V letu 2011 je muzej najel prostore nekdanjega Dijaškega doma za začasni dislociran depo za 

muzejske predmete. 

2012: tekoče opravljanje manjših popravil na električni napeljavi, vodovodu, na kurilnih in 

dimovodnih napeljavah ter telefoniji. Na lesene in kamnite stopnice ter prage po gradu je bilo iz 

varnostnih razlogov na novo nalepljenih več deset metrov protidrsnih trakov. V juliju je bil urejen 

parket (brušenje in lakiranje starega parketa ter delna položitev novega parketa) v hodniku etnološke 

zbirke v 2. nadstropju gradu. Na nekatera okna so bili nameščeni roloji, plise in rolo z zaščito proti 

soncu. V avgustu je bil prekitan in pobeljen hodnik zbirke novejše zgodovine v 2. nadstropju. V prvem 

nadstropju gradu je bil dokončno urejen depo zgodovine (knauf stena, vrata, dodatna razsvetljava), ki 

se je zaradi prenove gradu v letu 2011 zmanjšal za slabo tretjino. V del izpraznjenega depoja 

umetnostne zgodovine je bil umeščen arhiv uprave, prostor pa urejen (knauf stena, vrata, elektrika in 

razsvetljava ter kitanje in beljenje prostora) ter opremljen s kovinskimi policami. V skladu z novo 

zakonodajo smo po nadstropjih gradu namestili zabojnike za papir, steklo in plastiko. Tudi v letu 2012 

so se pojavili primeri vandalizma na travnatih površinah okoli gradu in na gradu samem. Video 

nadzorni sistem je bila nadgrajen z zunanjo video-opremo, nameščeno na vrbinsko stran gradu, ki 

kontrolira tudi območje ledenice. Izvajano je bilo tekoče vzdrževanje objekta in okolice ter 

vzdrževanje opreme ter osebnega avtomobila. 

2013: S 1. 1. 2013 je knjižena vrednost nepremičnine gradu Brežice po GURS-u in znaša 2.530.183 €. 

V upravljanje je muzej prevzel tudi pohištvo poročne dvorane. Leta 2013 je bil v predprostoru in 

stolpu v 2. nadstropju urejen parket (brušenje in lakiranje starega parketa ter delna položitev novega 

parketa) in montirana nova letev ob kaminu. Konec leta je bila nameščena nova osvetlitev hodnika 

zbirke novejše zgodovine v 2. nadstropju. Očiščeni so bili žlebi gradu Brežice ter v mesecu avgustu 

izvedena sanacija strehe po neurju. V mesecu decembru je bil pokitan in prepleskan hodnik (požarni 

hodnik) v stalni zbirki etnologije, na koncu hodnika pa urejena in opremljena nova pisarna. V letu 

2013 je bila nabavljena računalniška oprema (čitalnika, zunanji trdi disk, tiskalnik), za potrebe 

razstavnih prostorov hišni video, vitrini za stalno zbirko Alenke Gerlovič, uničevalec dokumentov, 

fotokopirni stroj, prenosni telefon ter podstavek z drogom. Izvajano je bilo tekoče vzdrževanje 

objekta in okolice ter vzdrževanje opreme ter osebnega avtomobila. 

2014: Podatki še niso v celoti zbrani, vendar pa je najvidnejša izvedba sanacije vlage in ometov na 

glavnem vhodnem stopnišču od pritličja do prvega nadstropja, postavitev informacijskih tabel v treh 

jezikih na stopnišče, ureditev usmerjanja obiskovalcev s premičnimi usmerjevalniki, postavitev 

drogov in zastav pred grad in postavitev dveh informativnih vitrin (pred gradom in 1 v podhodu ob 

dvorišču). Opravljena so bila tekoča vzdrževalna dela, večji poseg pa je pomenila zamenjava 

osvetljave v treh stalnih zbirkah, ki pomeni večjo racionalizacijo porabe električne energije. Občina 

Brežice je pridobila projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje (ureditev kotlovnice in 

električnega priključka) za del naslednje faze obnove, ki vključuje ureditev recepcije in dvigala, 

obnovo sanitarij, prenovo sistema ogrevanja, zamenjavo energenta in ureditev ustrezne kotlovnice 

ter urejanje statike severnega – vhodnega dela gradu, kar je prioritetna in nujna naloga. 

Izvajano je bilo tekoče vzdrževanje objekta in okolice ter vzdrževanje opreme ter osebnega 

avtomobila. 
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2.8 Viri financiranja (kratka ocena rasti ali padca prihodkov iz državnega in 

občinskih proračunov ter drugih virov) 
 

Prihodki Ministrstva za kulturo v obdobju 2009 – 2013 so padli predvsem zaradi zmanjšanja mase 

plač.  

Prihodki Občine Brežice so načeloma konstantni, razen v letu 2012, ko smo pridobili dodatna sredstva 

za novo postavitev stalne zbirke novejše zgodovine, medtem ko jr bila stara postavitev v času obnove 

vzhodnega traka gradu Brežice odstranjena. 

Muzej ni pridobival virov iz projektov ali sponzorstev. 

 

2.9 Stanje objektov, kratka ocena 
 

Posavski muzej Brežice upravlja z gradom Brežice, ki se s podporo in angažmajem lastnice, Občine 

Brežice, počasi obnavlja. Kljub velikemu trudu in vloženim sredstvom so bile dosedanje prenove 

samo delne in ne zagotavljajo ustrezne ohranitve, vzdrževanja, uporabe in izrabe gradu.  Najbolj 

kritičen del z vidika statike je severni – vhodni del gradu, kjer se nahajajo tudi programsko najbolj 

potrebni deli prenove (arheološka in etnološka zbirka, konservatorsko-restavratorska delavnica, 

sanitarije in neurejeni prostori pritličja). Prav tako je treba nujno poskrbeti za obnovo celotne strehe. 

Že nekaj let je nedokončana tudi prenova grajskega dvorišča. 

V preteklem obdobju je prenova potekala po fazah brez natančno opredeljene rabe prostora po 

posameznih segmentih in uporabnikih. Nujna je priprava ustrezne rabe po posameznih prostorih, kar 

je kratkoročni cilj. Po podatkih, pridobljenih od Občine Brežice je projekt celovite prenove, ki je bil 

izdelan leta 2002 razdeljen v več faz. Do leta 2013 sta bili izpeljani dve fazi celovite prenove. V letih 

2006 – 2008 je bila izvedena prva faza, ki je zajemala statično sanacijo temeljev, hidrofobno izolacijo 

ter odvod meteornih vod z grajskega dvorišča in okolice celotnega gradu, v letih 2010 – 2012 pa je 

bila končana druga faza celovite prenove, ki je zajemala rekonstrukcijo V trakta gradu vključno z 

izvedbo konservatorsko-restavratorskih del na stropnih poslikavah Viteške dvorane. V obdobju 2015–

2020 je predvideno nadaljevanje prenove, glede na razpoložljiva sredstva po naslednjem vrstnem 

redu: 

 ureditev nove kotlovnice v JV stolpu, ureditev kletnih prostorov V trakta, ureditev 

recepcije za obiskovalce vključno z muzejsko trgovino, ureditev sanitarij za obiskovalce, 

dvigala ter nekaj pomožnih prostorov v pritličju gradu za izvajanje različnih programov, 

 celovita rekonstrukcija S trakta gradu, 

 celovita rekonstrukcija Z in J trakta gradu, 

 ureditev grajskega dvorišča, po možnosti z nadkritjem za prireditve 

 konservatorsko-restavratorska dela na stenskih poslikavah viteške dvorane, stopnišča in 

kapelice. 

 

Posebno področje so obstoječi depoji, ki le delno ustrezajo standardom za hrambo muzejskega 

gradiva, ob tem so umeščeni v različne prostore, ki bi lahko bili namenjeni ustreznejši dejavnosti (npr. 

v pritličju za delo z obiskovalci, za KR delavnice ipd). Prav tako so obstoječi depoji na podstrešju 

uporabni le za lažje predmete, dostop do njih in prenašanje pa je zaradi številnih stopnic oteženo.  

Grad in muzej nista fizično dostopna za vse obiskovalce in uporabnike, saj grad nima dvigala in nima 

pripomočkov za premagovanje stopnic in drugih ovir. 
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Prioriteta je pričetek izvajanja naslednje faze obnove, ureditev dvigala, recepcije in obnova sanitarij v 

pritličju ter nadaljnje pridobivanje projektne dokumentacije, ki vključuje konservatorski program za 

ureditev kleti, pritličja in prenovo prostorov zbirk, depojev in prostorov za delovanje muzeja (KR 

delavnice, uprava, služba za komuniciranje in izobraževanje). 

Grad Brežice potrebuje celovito prenovo, ki bo omogočila celostno ohranjanje dediščine in 

preprečevanje škodljivih vplivov nanjo ter izgubljanje njenih vrednot. Ob tem bo obnova omogočila 

vključevanje spomenika v sodobno življenje. 
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3. Dolgoročni cilji  
 

Dolgoročni cilji izhajajo iz vizije zagotavljanja kakovostnega okolja in pogojev za razvoj in trajnostno 

delovanje Posavskega muzeja Brežice ter iz ciljev, ki so opredeljeni kot javni interes varstva kulturne 

dediščine. Le-ta vključuje celovito delovanje na področju identificiranja dediščine, predstavljanja 

dediščine javnosti in razvijanja zavesti o njej, participacije javnosti, omogočanje dostopa do dediščine 

in do informacij o njej, vključevanje vedenja o njej v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje na vseh 

ravneh, prepoznavanje potencialov za gospodarski, družbeni in trajnostni razvoj ter kontinuirano 

vključevanje v razvojne projekte na lokalni in nacionalni ravni. Temeljno je ohranjanje kulturne 

raznolikosti, ažurno in fleksibilno odzivanje ter oblikovanje muzejev in galerij v mrežo živahnih 

strokovnih ustanov (povzeto po NPK 2014—2017). Vsaka ustanova oblikuje tudi svoje specifične cilje, 

ki so skladni z lokalnimi in nacionalnimi. 

 

3.1 Prostorski cilji 

1. Celostna prenova gradu in muzeja za potrebe razvoja muzejskih dejavnosti, predvsem na 

področju možnosti izvajanja tržnih dejavnosti in bogatenja ponudbe ter večje dostopnosti 

(dvigalo in programi). Prenova delov gradu, v katerih so že postavljene zbirke, a je prostor 

neustrezen in je obnova prostorov nujna oziroma predpogoj za prenovo stalnih zbirk, 

predvsem arheologije in etnologije. Prenova delov gradu, ki niso na voljo javnosti in so le 

delno in pogojno uporabni. 

2. Oblikovanje in sprejem Načrta upravljanja spomenika. 

3. Pridobitev prostorov za depoje izven matične hiše za že obstoječe zbirke in za prevzemanje 

arhivov arheoloških najdišč z območja delovanja muzeja. 

4. Nadgradnja sistema elektronskega varovanja zbirk in depojev muzeja ter gradu. 

5. Trajnostno zagotavljanje ustreznega vzdrževanja in razvoja stavbe ter pogojev za opravljanje 

dejavnosti v njej. 

3.2 Kadrovski cilji 
1. Oblikovanje kolektiva kot skupnosti, ki svoje delo ne razmejuje po področjih, ampak jih 

vključuje v delo muzeja kot interdisciplinarne ustanove, kar se kaže tudi v programih in 

projektih. 

2. Spodbujanje kreativnosti in participacije ter novih pristopov, ki so odgovor na spremenjene 

potrebe občinstva in spodbujajo kreativnost posameznikov in celotne ustanove. 

3. Zaposlitev knjižničarja za razvoj in vključitev interne strokovne knjižnice v knjižnično 

informacijski sistem Cobiss. 

4. Dopolnjevanje kadrovske strukture z dodatnimi strokovnjaki na področjih komuniciranja z 

javnostmi, promocije, trženja in projektnega dela ter vodenja projektov. 

5. Okrepitev službe za ustrezno vzdrževanje in skrb za grad Brežice. 

6. Celovita skrb za izobraževanje in poklicno rast vseh zaposlenih. 

7. Ustvarjanje in vzdrževanje dobre klime v kolektivu. 

8. Zagotavljanje ustreznih orodij za delo: posodabljanje in nakup opreme in tehničnih 

pripomočkov (računalniški programi, računalniki, skenerji, naprave za avdio-vizualizacijo, 

ozvočenje, DVD predvajalnik, grafoskop, projektor, ekrani na dotik, (raz)vlažilci, klima 

naprave. 
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3.3 Programski cilji 

1. Kakovostno izvajanje in nadgrajevanje javne službe, predvsem na področju komuniciranja, 

dodatnih programov in participacije.  

2. Prenova stalnih zbirk in kreiranje kakovostnih občasnih razstav ter obrazstavnih programov. 

3. Vzpostavljanje strateških in razvojnih partnerstev za izvajanje inovativnih, trajnostnih in 

participativnih projektov za razvoj muzeja.  

4. Tesno sodelovanje z občinami soustanoviteljicami in sorodnimi ustanovami v Posavju in širše. 

5. Kreiranje, prijavljanje in izvajanje raznovrstnih projektov s ciljem bogatenja programov, 

pridobivanja sredstev za programe, za kadre in za investicije. 

6. Razširitev tržne ponudbe, trženje v drugih sorodnih prodajnih mrežah. 

7. Aktivno in razvijajoče se komuniciranje z različnimi javnostmi. 

8. Prepoznavnost Posavskega muzeja Brežice kot »blagovne znamke« v regiji, državi in širše. 

 

 

 

 

  



 

25 

Strateški načrt za obdobje 2015 do 2020 

4. Programske usmeritve 2015—2020 
 

Skladno s 35. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture je sprejem 

strateškega načrta naloga direktorja in je vezan na njegov mandat. Tako je zasnovan tudi ta strateški 

načrt, ki je vezan na mandatno obdobje od 30. 6. 2014 do 30. 6. 2019, torej za mandatno obdobje 

direktorice muzeja, opredeljuje pa tudi dolgoročne usmeritve za razvoj zavoda. Strateški načrt 

upošteva tudi Nacionalni program za kulturo 2014—2017.   

 

4.1 Programske usmeritve in obseg programa  

Posavski muzej Brežice je v letu 2014 obeležil 65 let delovanja. Njegova umeščenost v izjemno 

arhitekturo, spomenik državnega pomena, njegova lega v starem mestnem jedru Brežic (odlična 

dostopnost) in njegov fond (bogate zbirke) predstavljajo prednosti, ki jih druge sorodne ustanove v 

regiji nimajo. Na teh treh izhodiščih in temeljnih prednostih je treba razvijati in dopolnjevati 

dejavnost, ki ima dolgo tradicijo, a še vedno veliko neizkoriščenih potencialov. Ta izhodišča so skladna 

tudi s povzeto usmeritvijo NPK 2014—2017, kjer je za področje kulturne dediščine zapisano: 

»S spoštovanjem kulturne dediščine bogatimo sodobno življenje: dragocene vsebine delamo 

dostopne, široko odpiramo vrata muzejev in gradov, na tradiciji gradimo gospodarsko prihodnost.« 

 

Spomin in prostor sta neločljivo povezana, muzej pa je ustanova, kjer se na primeren način srečujeta. 

Zato ima muzej odgovornost do sodobne družbe, da živo sodeluje z okoljem, ustvarjalci, nosilci, s 

prenašalci, z uporabniki in varuhi kulturne dediščine, spodbuja in vsaja vrednotenje ljudem v zavest. 

Cilj je trajnostna in interdisciplinarna interpretacija dediščine, ki se izkazuje v zbirkah in razstavah ter 

spodbuja samobitnost v skupnosti v okolju in drugih skupin, povezanih z dediščino, ter vpliva na 

človeško rast.  

 

Programske usmeritve slonijo na naslednjih izhodiščih ter zastavljenih ciljih: 

1. Dopolnitev poslanstva in vključevanje v aktivno slovensko muzejsko mrežo, mednarodno 

mrežo regionalnih muzejev in mednarodni muzejski svet ICOM. 

2. Ohranitev pooblastila za izvajanje dejavnosti državne javne službe in dopolnitev izvajanja. 

3. Prenova stalne zbirke v obdobju od 2015 do 2020, dopolnjevanje z donacijami in odkupi. 

4. Pester program občasnih razstav, domačih in gostujočih razstav in številni dogodki iz lastne 

produkcije z uvedenimi novimi programi za raznovrstne ciljne skupine.  

5. Intenzivno delovanje na področju popularizacije muzeja in dela z obiskovalci: vzpostavitev 

mreže prostovoljcev, skrb za donatorje dediščine in za vključevanje prebivalcev Posavja in 

širše. 

6. Povečanje publicistične dejavnosti. 

7. Zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev za večje in manjše projekte iz razpisov in projektov. 

8. Vzpostavitev programskega sodelovanja z občinami in sorodnimi institucijami. 

9. Vzpostavitev strokovne službe za lastnike in upravljavce dediščine – strokovna podpora vsem 

ponudnikov s področja kulturne dediščine. 

10. Povečanje čezmejnega sodelovanja s poudarkom na čezmejnih razvojnih projektih in 

možnostih pridobivanja dodatnih finančnih sredstev. 
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11. Trajnostno povezovanje muzej–kultura–izobraževanje–turizem–gospodarstvo. 

12. Vzpostavitev dobre delovne klime ter zagotavljanje interdisciplinarnega skupinskega dela. 

13. Celostna ponudba muzeja, ki je fizično, virtualno in intelektualno dostopna ter mobilna. 

14. Vzpostavitev prostora za ljudi in aktivnosti znotraj razstavnih prostorov, vključujoč tudi 

prostor za refleksijo. Spodbujanje kreativnosti in participacije. Razvijanje novih pristopov, ki so 

odgovor na spremenjene potrebe občinstva, spodbujanje kreativnosti posameznikov in 

celotne ustanove. 

15. Ureditev delovnih prostorov, prostorov za izvajanje pedagoško-andragoških dejavnosti, 

preselitev in ureditev sodobnih konservatorsko-restavratorskih delavnic in pridobitev novih 

depojskih prostorov, nadgradnja ureditve dosedanjih depojskih prostorov. 

16. Priprava predlogov za vpis enot v register premične kulturne dediščine in za vpis v register žive 

dediščine. 

17. Skrb za matično hišo z zagotovitvijo izboljšanja pogojev za delovanje muzeja. Aktivna 

vključitev v projekt prenove, vzdrževanja in celostne skrbi za dediščino ter spomenik. 

 

4.2 Urejanje zaostankov (inventarizacija, ….) 
 

Muzej je bil med zadnjimi muzeji, ki je prevzel dokumentacijski sistem Galis, in sicer leta 2011. Prenos 

podatkov iz »klasične inventarne knjige« je po posameznih področjih potekal različno. Strokovni 

sodelavci ocenjujejo, da je skladno s standardi inventariziranih 40 % v Galis vpisanih predmetov. Na 

dan 31. 12. 2014 je v Galis vpisanih 16.360 predmetov. Prav tako po oceni strokovnih sodelavcev na 

ustrezno obravnavo, vpis v akcesijo in v inventarno knjigo čaka še okoli 10.000 predmetov. Muzej še 

ni opravil inventure muzejskih predmetov, kar bo opravljeno v letu 2015. Ker je največ zaostanka na 

področju arheologije in ker je ravno to področje zaradi konstantnih kadrovskih menjav najmanj 

urejeno, je to področje najbolj pereče. Po ustreznem dodatnem izobraževanju, ki bo opravljeno v letu 

2015 in vrnitvijo arheologinje s porodniškega dopusta, bo muzej pripravil ustrezen načrt urejanja 

zaostankov. V letu 2015 bo pridobljen tudi seznam in obseg arhivov arheoloških najdišč, ki sodijo v 

območje muzeja, kar bo omogočilo pripravo ustreznega načrta. Glede na ocenjene zaostanke je nujna 

zaposlitev kustosa dokumentalista in zagotovitev ustrezne strokovne pomoči pri urejanju in 

inventariziranju na področju arheologije. Podatki bodo podlaga tudi za pripravo načrta za potrebne 

depoje. 

Ukrepi: 

- Pridobitev podatkov na podlagi opravljene inventure v prvi polovici leta 2015. 

- Pridobitev podatkov o arhivih arheoloških najdišč s strani ZVKD OE Novo mesto (Občina Brežice), OE 

Ljubljana (Občini Krško in Kostanjevica na Krki) in OE Celje (Občini Radeče in Sevnica). 

- Izdelava projektne naloge za pridobitev ustreznih depojev. 

- Zaposlitev kustosa dokumentalista v letu 2015. 

- Na podlagi projektov in različnih oblik zaposlovanja pridobiti pomoč pri inventarizaciji, s pričetkom 

leta 2016. 

 

4.3 Digitalizacija  

 

Med pomembnejšimi cilji je digitalizacija muzejskega gradiva in prenos iz analogne v digitalno obliko; 

informatizacija – ureditev sodobne muzejske dokumentacije in informacijska dostopnost do 

podatkov o kulturni dediščini (vključitev v vsebine info-točk v Brežicah, Krškem, Sevnici, Kostanjevici 
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na Krki, Radečah). Strokovni sodelavci so v zadnjih petih letih različno skrbeli za digitalizacijo, prav 

tako ni bila določena enotna metodologija in kriteriji. Ocena o odstotkih digitaliziranega gradiva je v 

tem trenutku nemogoča. 

Ukrepi: 

- Pripraviti enotno metodologijo in postopke za digitalizacijo v muzeju. 

- Pridobiti primere dobrih praks iz drugih muzejev in jih uporabiti. 

- Usposabljanje delavcev za digitalizacijo in za pomoč pri njej. 

- Zagotoviti dodatna sredstva za digitalizacijo, preko projektov in rednega financiranja. 

- Omogočanje dostopnosti digitaliziranega gradiva preko muzejske spletne strani in drugih 

portalov (npr. Europeana). 

 

4.4  Vrsta razstav, število razstav  

 

Analiza programov in znotraj le-tega stalnih in občasnih razstav je pokazala, da sta bili v letih 2009 do 

2014 prenovljeni dve stalni razstavi (Pod devetimi zastavami, Posavje 1900—1990 in Sakralna 

dediščina Posavja), postavljena ena nova stalna razstava (Stalna zbirka Alenke Gerlovič), sedem 

likovnih razstav lastne produkcije (dve iz lastnih zbirk, druge iz produkcije živečih umetnikov), ena 

interdisciplinarna razstava (Dediščina izgnanih; Tri stoletja brežiških frančiškanov) ter ena muzejska 

razstava s področja arheologije (Neviodunum). Ob tem je bila delno prenovljena Viteška dvorana, 

vendar pa razen ogrevanja in osvetlitve, njena infrastruktura ni bila dopolnjena ali pa vzpostavljena 

za boljše komuniciranje z obiskovalci in njihovo participacijo.  

Cilji: 

- Prenova stalnih zbirk na osnovi interdisciplinarnega pristopa, kjer je posamezno področje 

samo izhodišče.  

- Vsaj dve obsežnejši muzejski razstavi letno s področij arheologije, etnologije, umetnostne 

zgodovine in zgodovine z interdisciplinarnimi zasnovami. 

- Vsaj ena razstava letno s področja tekoče likovne produkcije na območju Posavja. 

- Vsaj ena gostujoča razstava letno iz slovenskega in mednarodnega prostora. 

- Vsaj ena razstava povezana s pedagoškimi programi. 

- Oblikovanje raznovrstnih obrazstavnih programov. 

- Vključevanje različnih oblik publiciranja in dostopnosti rezultatov dela muzeja. 

- Vključevanje muzejske publike v oblikovanje razstav, predvsem občasnih. Vzpostavitev 

ustreznega komuniciranja in omogočanje participacije. 

- Gostovanje vsaj ene razstave v drugih ustanovah in prostorih v Sloveniji in na tujem. 

- Uveljavitev sklopa občasnih razstav Posavska muzejska vitrina z vsaj 6imi razstavami letno in 

vsaj tremi gostovanji po Posavju ali širše letno. 

- Umeščanje posavske dediščine v kontekst evropske in svetovne dediščine. 

Ukrepi: 

- Skupno načrtovanje prenove stalnih zbirk – priprava celovitih projektov v letu 2015. 

- Pridobivanje sredstev za izvedbo obsežnejših razstav in obrazstavnih aktivnostih iz različnih 

projektnih virov. 

- Oblikovanje partnerstev in generiranje projektov za pripravo in izvedbo razstav ter 

obrazstavnih programov. 
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Tabela: vrste in število razstav po posameznih letih 

Leto Stalne 

razstave 

Občasne 

razstave 

Obrazstavni 

program 

Gostovanje 

drugje 

Gostovanja 

drugih v 

muzeju 

2015 Projekt 

prenove 

10 16 3 2 

2016 1 12 18 3 3 

2017 1 14 20 3 4 

2018 1 16 22 3 4 

2019 1 18 24 4 4 

 

 

4.5 Stalne razstave  
 

Osrednji cilj obdobja je priprava in izvedba projekta nove stalne postavitve po posameznih sklopih in 

kot celote na osnovi interdisciplinarnega pristopa. Projekt prenove stalne zbirke je nujen, saj le-ta več 

ne ustreza sodobnim muzeološkim prijemom in tako ne privablja več zadovoljivega števila 

obiskovalcev, predvsem pa obiskovalcev, ki bi se v muzej vračali. Projekt je vsebinsko in finančno 

zahteven, vendar pa ga je s skrbno načrtovanimi koraki mogoče izvesti v okvirnem časovnem obdobju 

največ desetih let. Vsebinsko je treba zasnovati drugačen pristop k celoviti predstavitvi življenja 

Posavja, ki ga ni moč natančno ločevati na posamezna področja: arheologija, zgodovina, umetnostna 

zgodovina in etnologija, ampak je preplet vsega navedenega. Nujen je interdisciplinarni pristop, 

vključevanje javnosti in odprto komuniciranje pri pripravi – vzpostavitev kreativnega okolja, ki 

omogoča dobre rezultate. Na osnovi nekaj skupnih povezovalnih sestavin, kot so reke (Sava, Krka, 

Sotla), meja dveh dežel (Štajerske in Kranjske), ki se nadaljuje v danes dolgem pasu državne meje, in s 

tesnim skupinskim timskim delom je moč pripraviti zbirko, ki bo zajela tako skupne kot posamične 

sestavine življenja v Posavju in združila takratne izbrane in predstavljene poglede z vsemi dognanji v 

preteklih desetletjih ter jih predstavila z razumljivim jezikom sodobnosti. Umeščanje posavske 

dediščine v nacionalni, evropski in svetovni kontekst. 

Cilji: 

- Priprava celovitih projektov z vključevanjem zunanjih strokovnjakov in različnimi strokovnimi 

refleksijami. 

- Priprava konceptov interdisciplinarnosti in participacije, razstave pripravljene za posamezne 

ciljne skupine: vključitev medgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega učenja ter 

dostopnosti za ranljive skupine kot standard. 

- Uspešna izvedba načrtovanega. 

 

Stalne razstave v gradu Brežice – v matični hiši 

 

2015: Nadaljevanje analize stalne zbirke in dopolnitve do postavitve nove: npr. novi podnapisi k 

obstoječi zbirki, nova propagandna gradiva, majhne izboljšave, didaktični pripomočki ipd. Projekt 

dopolnitve zahteva minimalne stroške. Analiza je osnova za pripravo in prijavo programa Posavskega 

muzeja Brežice na Ministrstvo za kulturo RS in za osnutek tesnega programskega sodelovanja s 

posavskimi občinami ter vsemi muzeji in zbirkami, nastalimi v zadnjih letih. Ob tem je treba pripraviti 



 

29 

posamezne večje in manjše projekte, primerne za raznovrstne razpise, ki bodo omogočili izvedbo 

razstav, predvsem pa oblikovanje in izvedbo ambicioznih obrazstavnih programov.  

Priprava projekta prenove z opredeljenimi podpornimi raziskovalnimi projekti in pripravljenim 

stroškovnikom, kar je podlaga za pripravo terminskega in finančnega načrta ter podlaga za določitev 

nosilcev posameznih nalog. Glede na že pripravljene različne načrte prenov je skladno s sredstvi, ki so 

zagotovljena in ki jih je treba še pridobiti, mogoča izvedba dela prenove v letu 2016.  

2015—2016: Raziskovalno delo, priprava – restavriranje in konserviranje predmetov, pridobivanje in 

evidentiranje novih predmetov, animacija in obveščanje javnosti. V začetku leta 2016 bo organiziran 

muzejski posvet z vabljenimi predavatelji iz sorodnih slovenskih in tujih muzejev z izkušnjami pri 

prenovi stalnih zbirk. Ob muzealcih bodo sodelovali tudi turistični delavci in strokovnjaki za 

oblikovanje blagovnih znamk, ki izhajajo iz dediščine. Posvet bo namenjen širši javnosti, natančni 

predstavitvi zasnove nove stalne zbirke, redefiniciji posameznih pogledov, kar bo omogočilo boljšo 

pripravo in izvedbo projekta. Pri delu bomo aktivno sodelovali s kolegi, ki so v zadnjih letih prenovili 

ali postavili zbirke – naslon na dobre prakse prenov v  Sloveniji in na tujem.  

V drugi polovici leta 2016 bo javnosti predstavljena prva prenovljena zbirka, tema in prostor je 

odvisen od projektne naloge ter zagotavljanja prenove prostorov. 

2016—2020: Postopno prenavljanje posameznih delov, ki bo sledilo projektni nalogi. Ob tem 

vsakoletne prevetritve pripravljenih vsebinskih in oblikovalskih zasnov. 

Stalna zbirka bo zasnovana fleksibilno na način, ki bo omogočal enostavno dopolnjevanje oziroma 

menjavo predmetov in drugih sredstev posredovanja, kot so različne elektronske naprave (touch 

screen – dotikalni ekran, slušni in vidni pripomočki, vključevanje vseh petih čutov idr.) ter didaktični 

pripomočki za vse generacije. Razstava je razvijajoča zgodba, ki ni nikoli končana. Vedno je mogoče 

kaj dodati, spremeniti, izboljšati … 

 

Stalne razstave izven matične hiše 

 

2015—2016: ustrezna dopolnitev zbirke Kozjanski partizanski odred v prostorih KS Sromlje. 

Zagotovitev razstavne infrastrukture in dostopnosti (splet in brošure). 

2015: ustrezna inventarizacija in ureditev razmerij za stalno zbirko Ogled na gradu Sevnica. 

2015—2020: sodelovanje z JZ KŠTM Sevnica pri prenovah in razvoju stalnih razstav ter urejanju zbirk 

gradu Sevnica (arheologija, šolstvo, gasilska zbirka idr.) 

2016: Nova stalna zbirka: Mestno jedro Brežice, pot od južnih do severnih mestnih »vrat« 

Občina Brežice je v zadnjih letih veliko pozornosti in finančnih sredstev namenila obnovi in 

revitalizaciji mestnega jedra, katerega sestavni del je tudi domovanje muzeja – brežiški grad. 

Dediščina mesta je izjemno zanimiva, pot po mestu pa ponuja doživetje različnih stoletij in vživljanje v 

mesto, ki je imela in še ima status »važnega trgovskega mesta na poti z zahoda na vzhod. Mesto je 

tako samo po sebi muzejska zbirka, h kateri bo muzej dodal strokovno obravnavo, predstavljanje, 

postavljanje stalnih in občasnih razstav tako na ulici kot v praznih izložbah. Velik dosežek občine, 

mesta in muzeja pa bi bila vključitev Del Cottove hiše v ponudbo muzeja in mesta, za kar si bo muzej 

intenzivno prizadeval. Izjemna, z originalnim pohištvom opremljena meščanska hiša, ki je izjemna 

redkost na celotnem območju države, bi bila velika obogatitev ponudbe mesta, muzeja in regije. K 

temu bi bilo treba priključiti tudi vodovodni stolp, ki bi ob drugačni storitveni dejavnosti – vodeni in 

plačani ogledi, pomenil dodatno možnost za bogatitev ponudbe in pridobivanje sredstev ter Kašče, ki 

omogočajo različne dejavnosti v mestnem jedru. 
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Razširitev delovanja muzeja na svoje neposredno okolje je ena izmed prioritetnih nalog. Prisotnost 

muzeja »na ulici« bo pripomogla tudi k prepoznavnosti in obisku samega muzeja, saj bi ustrezna 

predstavitev delovanja in vsebin, ki bi bila dostopna 24 ur na dan v različnih jezikih, zagotovo 

privabila tudi številne turiste in druge, ki si pridejo ogledat mesto, pridejo vanj na sprehod ali pa po 

opravkih.  

Sodelovanje pri drugih razstavnih projektih in vsebinskih zasnovah 

 

Podobno bo muzej sodeloval tudi pri oblikovanju vsebin za druge prazne objekte nepremične 

dediščine ob ugotovljenih potrebah za sodelovanje in dogovorjenih sodelovanjih. 

 

Projekt prenove stalne zbirke in vključevanje novih vsebin ter objektov pod okrilje muzeja za 

zagotavljanje depojev je finančno in organizacijsko zahteven, vendar pa ga je s skrbnim 

načrtovanjem, letnimi programi ter populariziranjem pri interesnih skupinah ter s posameznimi 

podprojekti, ki pomenijo tudi pridobitev projektnih sredstev, mogoče izpeljati. Glede na začetek 

novega razvojnega obdobja 2014—2020 je povečane možnosti za pridobivanje projektnih sredstev 

moč pričakovati šele v letu 2016. Vendar pa je, kot je že navedeno, s skrbnim načrtovanjem in s 

podporo financerjev in ustanoviteljev mogoče uresničiti posamezne dele programa tudi kratkoročno 

in brez večjih odstopanj od letno zagotovljenih sredstev ustaljenih financerjev (MK in Občina Brežice). 

 

4.6 Občasne razstave  
 

Občasne razstave so prostorsko vezane na matično hišo in na gostovanja v drugih ustanovah in 

prostorih.  

Prioritete: 

- Razstave iz lastne produkcije s ciljem interdisciplinarnega pristopa in vzpostavljanja 

sodelovanja ter skupinskega dela v muzeju. 

- Vzpostavitev in strateško načrtovanje manjših razstav z naslovom Posavska muzejska vitrina, 

kjer so vključena vsa področja in vsi strokovni sodelavci (kustosi, služba za komuniciranje in 

izobraževanje, konservatorsko-restavratorska služba). 

- Razvoj in vključevanje različnih dodatnih programov. 

- Projektna partnerstva, sodelovanje in oblikovanje medmuzejskih razstavnih projektov ter 

strateško vključevanje v vse aktivnosti muzeja ter v pridobivanje sredstev. 

Muzej ima bogate zbirke in strokovno osebje, ki ima znanje in kompetence za pripravo začrtanih 

razstav ter Galerijo PMB, ki obsega tri prostore in glede na koledarsko leto omogoča povprečno 6 ali 

7 razstav, saj je praksa pokazala, da imajo večje učinke dlje trajajoče razstave, še posebej pa je 

trajanje pomembno pri obsežnejših razstavah, ki zahtevajo več strokovnega in finančnega vložka. 

Muzej lahko določene manjše razstave umesti tudi v Mali avditorij, predprostor Viteške dvorane ali v 

drug primeren prostor.  

Cilji: 

- Strateško in večletno načrtovanje razstav. 

- Vključevanje ciljnih skupin in partnerstev, odzivi na potrebe publike. 

- Omogočanje dostopnosti in kakovostne izvedbe. 

- Vključevanje v koncepte in izvajanje kulturne vzgoje ter vključevanje v raznolike 

izobraževalne vsebine. 
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- Kontinuirano dopolnjevanje programov muzeja. 

 

Občasne muzejske razstave v Galeriji Posavskega muzeja Brežice 

 

Razstave s področij arheologije, etnologije, umetnostne zgodovine, zgodovine in konservatorsko-

restavratorske dejavnosti ter izobraževalnih dejavnosti, predvsem pa razstave, zasnovane 

interdisciplinarno. 

Razstave po letih: 

2015: dve likovni razstavi v produkciji muzeja (Zoran Didek, nadaljevanje iz leta 2014 in Gregor 

Smukovič) in tri gostujoče razstave (Zlatko Prica, Ruža Klein Meštrović, Pes v hrvaški umetnosti), 

ena muzejska razstava s področja arheologije (Dvorce) in ena s področja etnologije (Od svinje do 

votivnega prašička …). 

2016: dve likovni razstavi v produkciji muzeja in tri gostujoče razstave, ena muzejska 

interdisciplinarna razstava, povezana z letom Posavske žive dediščine. 

2017: dve likovni razstavi v produkciji muzeja in tri gostujoče razstave, ena muzejska 

interdisciplinarna razstava. 

2018: dve likovni razstavi v produkciji muzeja in tri gostujoče razstave, ena muzejska 

interdisciplinarna razstava. 

2019: dve likovni razstavi v produkciji muzeja in tri gostujoče razstave, ena muzejska 

interdisciplinarna razstava, posvečena 70. obletnici muzeja. 

 

Občasne razstave izven matične hiše 

 

Občasne razstave – gostovanja izven matične hiše: vzpostavljena so sodelovanja z različnimi 

ustanovami, ki se bodo še razširila in okrepila. 

Razstave po letih: 

2015: ena likovna razstava v RH (razstava Franja Stiplovška v Moderni galeriji Zagreb), ena 

muzejska razstava v Mestnem muzeju Krško (Neviodunum – arheologija). 

2016—2019: dve gostovanji, ena doma, ena v tujini. 

Glede na pomembno nalogo muzeja kot javne službe na vseh področjih, ki so zastopana v muzeju, je 

nujno pripraviti tematske občasne razstave tudi v drugih ustreznih prostorih v Posavju. Cilj je vsako 

leto pripraviti vsaj eno muzejsko razstavo v drugi občini, ki izhaja iz predmetov, ki jih muzej že hrani, z 

željo pridobiti nova spoznanja in znanja o temi. Ob tem je pomemben naslon na projekte, ki jih 

posamezne občine in kraji soustvarjajo. Različni novi prostori v posavskih občinah in širše omogočajo 

še bolj intenzivno sodelovanje in sledenje načelom »mobilnosti zbirk«, ki jih stroka zagovarja že 

nekaj let. Tudi usmeritve Ministrstva za kulturo RS poudarjajo pomen čim večje dostopnosti 

predmetov, ki jih muzeji hranijo, njihovo vračanje v primarno okolje in čim manjša zaprtost (skritost) 

v depoje. Dediščina je namreč last vseh, vsi imamo pravico do nje, vsi imamo pravico do poznavanja, 

zavedanja in izobraževanja o njej.  

Ob navedenem je vsako leto mogoče pripraviti tudi manjše muzejske kotičke v vsaki občini, in sicer 

na dva načina: 

- Enkraten dogodek: predstavitev predmeta ali predmetov »v živo« iz izbranega kraja občin 

ustanoviteljic z ustrezno strokovno razlago o provenienci predmeta, o načinu hranjenja in 

načinu »uporabe« v muzeju. Prednost bodo imeli donirani predmeti še živečih donatorjev. 

Naloga kustosov bo vsakoletni izbor in predstavitev enega predmeta.  
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- Občasna, dlje trajajoča razstava: v skladu s posameznimi dogodki v krajih in v »nemuzejskih 

prostorih« bo muzej pripravil občasne muzejske razstave, kjer je pričakovana finančna 

podpora lokalnih skupnosti, zainteresiranih družb, društev in posameznikov.  

Povezali se bomo tudi z zainteresiranimi podjetji, npr. bankami, institucijami, kot so npr. Domovi 

starejših občanov ipd., kjer so tovrstni kotički tudi »vaba« za obisk muzeja.  

Ravno s tovrstnim povezovanjem je mogoče pridobiti dodatna potrebna sredstva za izvedbo. 

 

4.7 Drugi projekti 

 

Grad, v katerem domuje Posavski muzej Brežice, ima številne prednosti oziroma nudi številne 

možnosti za raznovrstne prireditve in dogodke, zbrani in hranjeni predmeti, snovna in nesnovna 

dediščina ter zbrano znanje in pridobljene veščine pa omogočajo razvoj raznovrstnih projektov, 

namenjenih izboljšanju delovanja muzeja, pridobivanju dodatnih sredstev in posledično izboljšanju 

kakovosti življenja v Posavju. 

Med druge projekte so vštete aktivnosti, ki pomenijo povezovanje v lokalnem in širšem območju. 

Med projekte so vštete obletnice, ki omogočajo sodelovanja in odmevnost, prireditve in dogodki 

različnega značaja in za raznovrstno publiko ter v različnih organizacijah, obrazstavna in druga 

dejavnost ter programi, ki zagotavljajo popularizacijo muzeja ter posebni dogodki muzeja. Vključeni 

so tudi raziskovalni in drugi projekti, EU in mednarodni projekti pa so umeščeni v druge razdelke. 

Cilji: 

- Vzpostavljanje kakovostnih programov za različne ciljne skupine. 

- Vzpostavljanje muzeja, ki je ažuren, odziven na izzive spreminjajoče se javnosti, je odprt 

zanjo in zagotavlja dostopnost do svojih zbirk na različne načine. 

- Oblikovanje in izvajanje raznovrstnih projektov, ki dopolnjujejo dejavnosti javne službe in 

podpirajo ter omogočajo večjo prepoznavnost v regionalnem, nacionalnem in evropskem 

okolju. 

 

Obletnice pomembnih dogodkov in letni programski poudarki  

 

Muzej mora prepoznati pomembne obletnice, ki pričajo o razvoju muzeja, o pomembnih in 

prelomnih dogodkih, izpostavljajo posamezne izjemne osebnosti, predvsem pa povezujejo celotno 

Posavje ter ga umeščajo v širši nacionalni in evropski prostor. Pomembna je programska fleksibilnost 

in vključevanje pobud – participacija deležnikov muzejskega delovanja in vključevanje povezave 

stroka-ljubitelji-obiskovalci. 

2014: 430. obletnica prvega slovenskega prevoda Biblije, 100. obletnice vodovodnega stolpa v 

Brežicah ter v obeležba začetka prve svetovne vojne. 

V drugi polovici leta smo opozarjali tudi na 65 let muzeja – predvsem s predstavljanjem dela in 

»bogastva« ter raznimi dogodki.  

2015: 500. obletnica največjega vseslovenskega kmečkega upora, v katerem je bil požgan tudi 

predhodnik današnjega gradu. Muzej koordinira in vodi medinstitucionalni projekt s številnimi 

partnerji in aktivnostmi. 

Konec druge svetovne vojne (70 let), za območje Posavja pa še posebej vrnitev izgnanih prebivalcev. 

Muzej je vključen v medinstitucionalni projekt Pot domov, ki ga koordinira in vodi Muzej novejše 

zgodovine Slovenije.  
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40 let razglasitve 8. marca za dan žena: posebna razstava v sklopu Posavskih muzejskih vitrin, ki 

povezuje temo s projektom Pot domov in različni obrazstavni dogodki. 

150 let sevniške čitalnice: sodelovanje z Občino Sevnica pri obeležitvi. 

2016: Leto posavske žive dediščine. Ob enem vpisu (Pihalni orkester Kapele) v nacionalni register 

žive dediščine, ki ga vodi Slovenski etnografski muzej, je treba pripraviti tudi predloge za druge vpise, 

predvsem tiste, ki povezujejo Posavje. Z namenom prepoznavanja, popularizacije in dostopnosti žive 

dediščine bodo pripravljene številne aktivnosti v Posavju, skupaj s sorodnimi institucijami in muzejem 

kot pooblaščenim nosilcem priprave predlogov in sodelovanje pri zagotavljanju vpisa. Zagotovitev 

vsaj 1 evidentirane enote in skladno s kriteriji in postopki omogočiti vpis v Register. Priprava in 

izvedba dejavnosti za ohranjanje žive kulturne dediščine, s poudarkom na nosilcih le-te. Ob tem je 

pomembna krepitev znanstvenih in tehnoloških raziskav in inovacij za vključitev potencialov 

tradicionalnih tehnik in izdelkov za razvoj novih produktov in znanj.  

2017—2018: 120. obletnica rojstva Franja Stiplovška. Posebna strateška naloga bo prenova 

postavitve galerije prvega upravnika muzeja Franja Stiplovška, katerega 100. obletnico rojstva bi 

lahko praznovali v letu 1998 (1898—1963), bo pa skrbno zasnovana 120. obletnica. Ravno jubilejno 

leto je pravi čas, da se zavedamo lastne muzejske dediščine za uspešno posredovanje dediščine 

»drugih«. Ob Franju je delovanje muzeja zaznamovalo tudi delo njegove žene Ive – ikone muzeja, ki 

je še pred nekaj več kot desetletjem na poseben način vodila obiskovalce po muzeju, številni se je še 

spomnimo. Pripraviti je treba ustrezno celovito predstavitev njunega dela in življenja, prenovljena 

Stiplovškova galerija in izdana monografija pa bosta osrednja rezultata jubilejnega leta, ki se bo 

začelo leta 2017 in končalo v letu 2018. Ob tem bi ustrezno iz pozabe iztrgali pomen njunega dela, saj 

so sedaj še številni spomini in informacije žive.  

2019: 70 let Posavskega muzeja Brežice. Preplet znanstvenega, strokovnega in poljudnega programa 

s ciljem popularizacije muzeja, območja in vseh, ki so sooblikovali muzej v sedmih desetletjih. Na 

jubilej bomo opozarjali vse leto, ob tem pa bo oblikovano tudi promocijsko gradivo in drugi programi. 

K sodelovanju bomo povabili tudi vse partnerje muzeja – prireditelje posameznih prireditev ter 

dogodkov. Potrebna sredstva za izpeljavo bodo pridobljena s pomočjo sponzorjev, projektnih prijav 

ter v obsegu letnega programa 2019. 

Ves čas bomo sledili različnim dogodkom in ljudem, ki bi jih vključili v ta programski sklop.  

 

Prireditve, dogodki, projekti 

 

Poleg utečenih dogodkov, namenjenih različni ciljni publiki in doseganju ciljev na področju 

izobraževanja in dostopnosti, muzej oblikuje tudi posebne dogodke in programe Posavskega muzeja 

Brežice: 

- 26. junij: dan muzeja: prost vstop za prebivalce Posavja – posebna skrb za skupnost – 

programska novost, namenjena predvsem regionalni skupnosti; 

- Obrazstavni programi: javna vodstva, tematska predavanja, posveti in kolokviji, raznovrstne 

delavnice; 

- raznovrstne delavnice, ki jih izvajajo strokovnjaki muzeja (npr. restavratorji) ali pa zunanji 

izvajalci; 

- rokodelski in drugi tematski sejmi na grajskem dvorišču, povezani s ponudbo muzejske 

trgovine (ki bo vzpostavljena leta 2015).  
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Prireditve zunanjih sodelavcev muzeja 

 

Prostori gradu in predvsem Viteška dvorana so prizorišče številnih prireditev v produkciji zunanjih 

izvajalcev. Okrepiti je treba sodelovanje, izboljšati medsebojno komunikacijo in skrb za ohranjanje 

ustreznega stanja prostora, določiti razmerja, ob tem pa je treba zagotoviti tudi boljšo infrastrukturo. 

Prizadevali si bomo za pridobitev sredstev za nakup novih stolov, ustrezne IKT-opreme in druge 

potrebne opreme, ki jo bomo evidentirali skupaj z uporabniki.  

Prav tako je treba vse navedeno zagotoviti tudi za prostor v okroglem stolpu. Nujna je ureditev 

pritličja, dvorišča in servisnih prostorov (predvsem sanitarij). 

Ob klasičnih muzejskih dejavnostih bomo v dogovoru z organizatorji zagotavljali tudi dostopnost zbirk 

v času prireditev na osnovi ustreznih dogovorov. 

Cilji: 

- Spodbujanje, oblikovanje in nega dobrega sodelovanja z oblikovalci prireditev v dvorani – 

vzpostavljanje ustreznega sodelovanja z organizacijami, ki delujejo na osnovi prostovoljne 

vključenosti in opravljajo pomembne naloge ohranjanja, razvijanja in produciranja t. i. žive 

produkcije. 

- Dopolnjevanje infrastrukture. 

- Ureditev razmerij in pogojev za uporabo prostorov (Cenik na voljo od leta 2014, v letu 2015 

oblikovana navodila za uporabo posameznih prostorov). 

 

Raznovrstni raziskovalni in drugi projekti 

 

Poleg evidentiranja, varovanja, dokumentiranja, prezentiranja je pomembna naloga muzeja tudi 

oblikovanje razvojnih projektov ter ustvarjanje možnosti za njihovo izvedbo. Projekti morajo biti 

aplikativno naravnani – torej naravnani k doseganju natančno zastavljenih ciljev.  

Načrtujemo več vrst projektov: 

- Postavitev stalnih zbirk na različnih lokacijah v Posavju na pobudo lastnikov nepremične 

kulturne dediščine tako javnih kot zasebnih. Gre npr. za sodelovanje s samoupravnimi 

lokalnimi skupnostmi, kot je že utečeno na gradu Sevnica, možnosti za sodelovanje pa so 

številne, nekatere so na načelni ravni tudi že vzpostavljene. Priprava in izvedba projektov za 

potrebe podjetij, razvojnih in turističnih institucij. Razmerje med financiranjem v okviru javne 

službe in opravljanjem projektov kot tržne dejavnosti je v prid tržne dejavnosti z izjemo 

strateško-razvojnih projektov ali razvijanja turističnih produktov, ki nastajajo v okviru drugih 

javnih zavodov samoupravnih lokalnih skupnosti.  

- Razvojni in sodelovalni projekti. Eden izmed teh je sodelovanje pri oblikovanju projekta 

Phoenix, če se bo nadaljeval, in strateško vključevanje tudi skrbi za dediščino (npr. priprava 

projekta postavitve stalne zbirke o vojaški zgodovini v Vojašnici Cerklje ob Krki ipd.). 

- Priprava in sodelovanje pri raznovrstnih projektih, kjer se združujejo področja dediščine, 

turizma, podjetništva ipd., v katerih je muzej lahko vodilni partner ali pa partner z določenimi 

aktivnostmi.  

- Proučiti je treba tudi možnosti in načine vključevanje v praznovanja občin ustanoviteljic s 

programi, ki jih lahko ponudi muzej (predavanja, občasne razstave, predstavitve ipd.): junija v 

Krškem, avgusta v Kostanjevici na Krki, oktobra v Brežicah in novembra v Sevnici.  
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Ob navedenem je vzpostavljena stalna spodbuda strokovnim delavcem muzeja, da iz svojega 

pridobljenega znanja izluščijo projekte, ki jih lahko muzej ponudi različnim prejemnikom. 

Posebno možnost razvoja projektov daje tudi odlična restavratorska delavnica s strokovnim kadrom, 

ki lahko postane posebna blagovna znamka muzeja. Ob rednem delu je treba vzpodbujati tudi 

pedagoško oziroma dejavnost prenosa znanja. Številni uporabniki so zainteresirani za vodenje 

oziroma učenje o ustrezni skrbi za predmete. Skupaj s strokovnimi sodelavci bodo oblikovani 

programi za celovito izobraževanje zainteresiranih, kar spada v tržno dejavnost muzeja.  

Ravno tovrstni projekti bodo omogočali kadrovsko krepitev muzeja in k njegovemu rednemu delu 

pridali dodatne vrednosti in reference ter omogočali pridobivanje potrebnih sredstev. V okviru teh 

projektov bo razvita mreža opravljanja prakse dijakov in študentov, oblik neformalnega 

izobraževanja, izkušenj in usposabljanj za vse zainteresirane.  

 

4.8 Katalogi in publikacije  

 

Pomemben del dejavnosti je izdajanje katalogov in raznih publikacij, ki omogočajo večjo 

popularizacijo in dostopnost zbirk, razstav in programov muzeja.  

Muzej je zadnji vodnik po stalnih zbirkah izdal leta 2001 in je v nekaterih jezikih že pošel, predvsem 

pa ne odraža dejanskega stanja in ga ni mogoče več uporabljati. Načrt izdajanja katalogov in 

publikacij, ki je odvisen od pridobljenih sredstev: 

2015: izdaja zloženke o muzeju v šestih jezikih: slovenski, angleški, italijanski, nemški, ruski in 

nizozemski, kot brezplačna promocijska publikacija muzeja z osnovnimi podatki (skupaj 20.000 

izvodov). Izdaja muzejskega časopisa ob projektu 500-letnica vseslovenskega kmečkega upora 

(10.000 izvodov). Izdaja zloženk ob občasnih razstavah. Izdaja načrta gradu po zbirkah za dopolnitev 

vodenja po muzeju. Izdelava aplikacije za celovito predstavitev Viteške dvorane. Izdaja kataloga 

obsežnješe občasne razstave iz lastne produkcije. Sodelovanje pri izdajah, pomembnih za delovanje 

muzeja.  

2016: priprava in izdaja novega vodnika v tiskani in e-obliki v treh jezikih. Izdaja muzejskega časopisa 

ob letu posavske žive dediščine (10.000 izvodov) in izdaja zloženk ob občasnih razstavah. Izdaja 

zbornika novih dognanj in simpozija v sklopu projekta 500-letnice vseslovenskega kmečkega upora. 

Izdaja kataloga obsežnješe občasne razstave iz lastne produkcije. Sodelovanje pri izdajah, 

pomembnih za delovanje muzeja. 

2017: dopolnjevanje vodnika in promocijskih zloženk v več jezikih. Izdaja muzejskega časopisa za leto 

2017 in izdaja zloženk ob občasnih razstavah. Izdaja kataloga obsežnješe občasne razstave iz lastne 

produkcije. Sodelovanje pri izdajah, pomembnih za delovanje muzeja. Izdaja kataloga obsežnejše 

občasne razstave iz lastne produkcije. Sodelovanje pri izdajah, pomembnih za delovanje muzeja. 

2018: priprava zbornika ob 70-letnici muzeja. dopolnjevanje vodnika in promocijskih zloženk v več 

jezikih. Izdaja muzejskega časopisa za leto 2018 in izdaja zloženk ob občasnih razstavah. Izdaja 

monografije o Franju Stiplovšku ob njegovem jubileju in v čast oziroma kot uvod v 70-letnico muzeja. 

Izdaja kataloga obsežnejše občasne razstave iz lastne produkcije. Sodelovanje pri izdajah, 

pomembnih za delovanje muzeja. 

2019: izdaja zbornika ob 70-letnici muzeja in kataloga občasne razstave. Dopolnjevanje vodnika in 

promocijskih zloženk v več jezikih. Izdaja muzejskega časopisa za leto 2018 in izdaja zloženk ob 

občasnih razstavah. Izdaja kataloga obsežnejše občasne razstave iz lastne produkcije. Sodelovanje pri 

izdajah, pomembnih za delovanje muzeja. 
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Številni muzeji o svojem delu poročajo širši javnosti v obliki skrbno zasnovanega, oblikovanega ter 

vsem dostopnega letnega poročila. Tem muzejem se bo s tovrstnim poročilom v letu 2015 pridružil 

tudi Posavski muzej Brežice. Tudi pri tem je mogoče vzpostaviti sodelovanje sorodnih institucij v 

Posavju in tako okrepiti skupno delovanje, predvsem pa vključevanje v vse plasti družbe, povečanje 

prepoznavnosti, dostopnosti in umeščanje v družbo skozi različne poti in dejavnike.  

Posebno področje so tudi katalogi in brošure muzejske trgovine in druge ponudbe muzeja – kavarna, 

poroke, prostori, vinska klet, kar bo zagotovljeno z drugimi viri, tržnimi ali projektnimi. 

 

Cilji: 

- Kontinuirano izdajanje načrtovanih publikacij. 

- Spletno publiciranje, dostopnost na spletni strani. 

- Izdajanje promocijskih brošur v različnih jezikih glede na potrebe obiskovalcev. 

- Izdajanje letnega muzejskega časopisa za komunikacijo z različnimi obiskovalci. 

- Zagotavljanje sredstev za izdajo tudi z drugimi viri, vključevanje izdaje v projekte. 

 

4.9 Sodelovanje z drugimi muzeji in sorodnimi ustanovami 
 

Posavski muzej Brežice je član Skupnosti muzejev Slovenije, vendar ni bil vključen v vse aktivnosti 

skupnosti in drugih sorodnih organizacij. Prioriteta je vključitev v vseslovenske in mednarodne 

aktivnosti: 

- 8. februar: kulturni praznik: prost vstop, javna vodstva in prireditve; 

- marec: Kulturni bazar v Ljubljani: predstavitev muzeja, izvedba delavnic, predavanj; v letu 

2015 prvič; 

- 18. maj: mednarodni muzejski dan: prost vstop, javna vodstva in prireditve – vključitev tudi 

obeležbe pridobitve mestnih pravic mesta Brežice; 

- tretja sobota v juniju: poletna muzejska noč: prost vstop, javna vodstva in prireditve; 

vključitev muzeja v skupno promocijo – prvič leta 2015; 

- zadnji teden septembra: vključitev v Dneve evropske kulturne dediščine: vsakoletna 

nacionalna tema; v letu 2014 je bil muzej vključen prvič; 

- Teden kulture in aktivnosti Kulturno-umetnostne vzgoje, vključenost v kataloge in aktivnosti;  

- prvi teden oktobra: vključitev v akcijo Skupnost muzejev Slovenije z naslovom Z igro do 

dediščine v Tednu otroka; v letu 2014 prvič; 

- 3. december: Ta veseli dan kulture: prost vstop, javna vodstva, prireditev. 

Cilji: 

- Trajnostno sodelovanje v skupnih projektih. 

- Nadgrajevanje programov. 

- Generiranje in pridobivanje novih. 

- Kakovostno sodelovanje na strateških področjih razvoja muzeja, vzpostavljena strokovna in 

raziskovalna partnerstva. 

- Sodelovanje pri izvajanju in nadgradnji javne službe, prenos dobrih praks in metodologij. 

 

Medmuzejski in medinstitucionalni projekti 

 

Muzej bo nadaljeval sodelovanja in vzpostavljal nova ter sodeloval v različnih projektih slovenskih in 

drugih muzejev ter se odzival na povabila, na gostovanja in sodelovanja v različnih oblikah in obsegih.  
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2015: PMB sodeluje v projektu Pot domov, ki ga vodi Muzej novejše zgodovine Slovenije, kot 

koordinator pa vodi projekt 500-letnica vseslovenskega kmečkega upora, ki bo tekel vse leto 2015.  

2016: povezali bomo posavske inštitucije in društva v projekt Leto posavske žive dediščine s ciljem 

evidentiranja, dokumentiranja in urejanja vpisov v register Žive dediščine iz območja Posavja. 

2017—2020: vključitev v razne projekte, sodelovanje pri razstavah, drugih programih ipd.   

 

Povezovanje varovanja premične in nepremične dediščine 

 

Posavski muzej Brežice ima možnost delovati povezovalno tudi na področju nepremične kulturne 

dediščine, saj so posavske občine na tem področju teritorialno razdeljene na tri območne enote 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS. Tako Občini Kostanjevica na Krki in Krško »pripadata« 

Območni enoti Ljubljana, ki ima delujočo izpostavo v Krškem, za Občino Brežice skrbi OE Novo mesto, 

za občini Sevnica in Radeče pa OE Celje. Muzej je povezovalni element, ki podpira tudi ustanovitev 

samostojne enote za Posavje. Ob tem je nujno dobro sodelovanje tudi z Zavodom RS za varstvo 

narave, ki je neločljivo prepletena s kulturno. 

Okrepiti in ponovno vzpostaviti je treba aktivno sodelovanje s sorodnimi inštitucijami, ki opravljajo 

javno službo na območju Posavja, kot je Zgodovinski arhiv Celje za arhivsko dejavnost, Galerija 

Božidar Jakac za likovno umetnost, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino na področju turizma v 

Brežicah, Regionalno razvojno agencijo Posavje za področje skladnega razvoja idr.   

Ob vsem navedenem na območje muzeja sega tudi Kozjanski park, ki s svojimi programi posega tudi 

na področje premične kulturne dediščine.  

Cilji: 

- Skupne aktivnosti za večjo prepoznavnost in promocijo dela. Leta 2014 je ZVKD OE Novo 

mesto pripravil občasno razstavo in predavanja ob 30-letnici enote in 100-letnici spomeniške 

službe. 

- Povezovanje dobrih praks za celovito varovanje in dostopnost kulturne dediščine. Prenos 

dobrih praks na področju učinkovitega upravljanja, obnov in razvoja dediščine. 

- Skupni strokovni in promocijski projekti, vsaj 1 letno. 

 

Sodelovanje z drugimi institucijami, društvi, interesnimi skupinami in posamezniki 

 

Kultura je ena izmed najbolj razvejanih dejavnosti, na Slovenskem to še posebej velja za ljubiteljsko 

kulturo, pri čemer pestro in kakovostno dogajanje na tem področju v Posavju potrjuje to navedbo. 

Številna uspešna društva pripravljajo in zagotavljajo pester program po posameznih občinah, najbolj 

kakovostne skupine pa prirejajo koncerte tudi v Viteški dvorani v Brežicah. Ob tem so ravno društva 

oblikovalci razstav in izdajatelji publikacij, predvsem ob jubilejih.  

Upoštevali bomo načelo participacije tudi na tem področju. Vzpostavili bomo sodelovanje tako na 

strokovnem nivoju kot na področju sodelovanja uporabnikov.  

Upoštevali in vzpostavljali bomo načelo ko-produkcije, kar pomeni resnično delitev avtoritete med 

avtorji, muzejem, organizatorji in med individualnimi uporabniki, šolami, fakultetami, nevladnimi 

organizacijami, umetniki, s skupinami in skupnostmi (lokalnimi, generacijskimi, interesnimi, 

ranljivimi).  

Cilji: 

- Priprava skupnih programov, ki dopolnjujejo programe muzeja in organizacij, vsaj 5 letno. 

- Strateško sodelovanje z omogočanjem pogojev za uspešne izvedbe. 
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- Dopolnitev potrebne infrastrukture za izvedbo različnih dejavnosti. 

- Sodelovanje pri pridobivanju finančnih sredstev. 

 

Sodelovanje z izvajalci projektov na področju dediščine 

 

Strokovna podpora prijaviteljem projektov s področja dediščine na državne in mednarodne razpise in 

s tem zagotavljanje ustreznega strokovnega recenzentstva – zagotavljanje kakovostnega nivoja 

izvedenih projektov drugih prijaviteljev. 

Vzpostavljanje sodelovanja z lastniki premične dediščine, strokovni nadzor, tutorstvo in pomoč pri 

ustreznem varovanju, evidentiranju in predstavljanju dediščine v privatni lasti. Lastniki in muzej 

morajo biti strateški partnerji pri celovitem varstvu dediščine. 

Cilji:  

2015: vzpostavljeno sodelovanje s Kulturnim društvom Pleteršnikova domačija iz Pišec, ki skrbi za 

zbirko Maksa Pleteršnika, s skupnimi močmi pa bomo pripravili in izvajali celovito skrb za zbirko. 

Pomoč pri pridobivanju sredstev, npr. projektni razpis MK in Občine Brežice ipd. 

2016—2020: odzivnost na pobude in sodelovanja ter generiranje le-teh. 

 

4.10  Zbirke: dopolnjevanje in oblikovanje novih 
 

Vsebinsko v prihodnjih letih načrtujemo krepitev zbirk, ki gradijo prepoznavnost muzeja v okolju 

regije in širše skupnosti. Dopolnjevali bomo zbirke in raziskovali gradivo iz področij, ki so najbolj 

značilna za način življenja prebivalcev Posavja, s stopnjevano zbiralno in raziskovalno pozornostjo 

vsebinam in dogajanjem, ki so jih najbolj zaznamovala. Ključne zbirke in teme, ki jih je treba 

dopolnjevati in nadgrajevati ali na novo oblikvati: 

1. Sledi najstarejših prebivalcev posavskega območja. 

2. Posavski gradovi od nastanka do danes. 

3. Zgodovina gradu Brežice v 16. in 17. stoletju. 

4. Dediščina 16. stoletja s pomembno vlogo v obrambi slovenskih dežel,  s kmečkimi upori in 

protestantizmom v smislu njegovega pomena za slovensko pisano besedo. 

5. Vloga redovništva v Posavju. 

6. Likovna in druga umetnostnozgodovinska baročna dediščina. 

7. Načini življenja v mestih in na podeželju v začetku 20. stoletja s poudarkom na meščanstvu in 

narodnostnih bojih. 

8. Skrb za šolstvo in slovenski jezik v prvi polovici 20. stoletja. 

9. Množično izgnanstvo prebivalstva v začetku druge svetovne vojne. 

10. Naselitev Kočevarjev in narodnoosvobodilna vojna. 

11. Vloga izgradnje letališča Cerklje ob Krki in posledice sobivanja z vojaštvom v desetletjih, ki so 

sledila. 

12. Načini življenja prebivalcev med in z rekami Savo, Krko, Sotlo in Mirno od druge polovice 19. 

stoletja do danes. 

13. Viteška dvorana. 

14. Galerija umetnikov Posavja (vključno z deli Alenke Gerlovič). 

15. Umetniki in likovna umetnost v Posavju kot kulturna dobrina v nastajanju. 

16. Razvoj in delo Posavskega muzeja Brežice. 
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17. Zbirka prebivalcev Posavja, participativna interdiciplinarna zbirka prostovoljcev, donatorjev in 

prijateljev muzeja. 

18. Spletna zbirka predmetov iz Posavja, ki jih hranijo drugi muzeji, ustanove ali posamezniki. 

 

Cilji: 

- Izvedba popisa muzejskih predmetov in zbirk, 2015. 

- Prenova in natančnejše oblikovanje zbiralne politike, 2015. 

- Priprava projekta dopolnjevanja zbirk in določitev prioritetnih nalog, 2015—2019. 

- Pridobivanje dobrih praks in strokovno sodelovanje z drugimi muzeji. 

- Dopolnjevanje strokovnih kompetenc, razvoj in celovita skrb za dediščino. 

- Ustrezno in učinkovito izvajanje varovanja in upravljanja z dediščino; izvajanje kakovostni KR 

ukrepov v lastni delavnici in v sodelovanju z drugimi strokovnjaki 

- Omogočanje dostopnosti dediščine na različne načine (razstave, ogledni depoji, spletne 

zbirke ipd.). 

 

4.11 Zasebni zbiralci in donatorji  

 

Posavski muzej Brežice je eden izmed muzejev, ki se ni vključil v obširno akcijo Slovenskega 

etnološkega društva z naslovom Evidentiranje oziroma terenska topografija etnoloških in drugih zbirk, 

ki se hranijo zunaj pristojnih muzejev na slovenskem etničnem ozemlju. Uspešen projekt morajo po 

direktivi Ministrstva za kulturo RS nadaljevati oziroma opravljati pristojni muzeji. Tudi v Posavju je 

število zasebnih zbirk v zadnjem desetletju naraslo. Muzej mora postati aktiven partner pri 

oblikovanju, varovanju in predvsem prezentiranju tako hranjene dediščine. Vzpostavljeno mora biti 

strateško partnerstvo na podlagi medsebojnega spoštovanja, tj. muzeja do osebne lastnine in 

lastnikov do strokovnih kompetenc.  

Številne dragocene predmete, ki so na ogled ali pa so spravljeni v depojih, so darovali prebivalci 

Posavja. Večina njihovih imen je zaenkrat neodkritih. Nujno je pripraviti ustrezne označbe donacij že 

v obstoječi zbirki in zagotoviti ustrezno promocijo njihovega pomena. Muzej bo leta 2016 ustanovil 

Klub donatorjev in priredil vsaj dve letni srečanji. Ob tem bo ob vsaki novi donaciji muzej pripravil 

poseben dogodek s predstavitvijo donacije in donatorja.  

Cilji: 

- Vzpostavitev partnerskega sodelovanja z lastniki zasebnih zbirk. 

- Izvedba vsaj 1 skupne aktivnosti letno. 

- Ustanovitev Kluba donatorjev za boljše sodelovanje in ustrezno ko-operacijo in participacijo. 

- Vzpostavitve metodologij in načrta strateškega sodelovanja na tem področju do leta 2016. 

 

4.12 EU projekti 

 

Kljub temu, da dediščina tako na področju investicij kot na področju vsebin ni uvrščena v prioritetne 

naloge razvojnih programov 2014—2020, so znotraj posameznih prioritet številne možnosti za 

vključitev muzeja oziroma programov in dejavnosti. Muzej s tovrstnimi projekti, razen posredno 

preko projekta obnove Viteške dvorane, ki ga je vodila Občina Brežice, sicer še nima izkušenj, ima pa 

usposobljen vodilni kader z izkušnjami. Z uspešnimi prijavami projektov pa je omogočeno tudi 

financiranje ustreznih kadrov za izvajanje in administriranje projektov. 
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Muzej se bo aktivno vključeval v oblikovanje, pripravo in ob pridobivanju finančnih sredstev tudi 

izvajanje različnih projektov, ki jih omogočajo razpisi EU.  

Ključno je tudi sodelovanje pri oblikovanju prihodnosti Posavja – sodelovanje pri razvojnih 

programih, aktivno vključevanje v lokalna partnerstva ter ustrezno vključevanje stroke v vse projekte. 

Doseganje te vključenosti je mogoče preko prepoznavnosti muzeja kot odprte ustanove, kjer 

strokovni sodelavci pomagajo reševati dileme, ki se v povezavi z varovanjem, ohranjanjem in 

predstavljanjem dediščine pojavljajo v okviru drugih institucij in pri posameznikih. 

Še posebej so aktualni projekti za potrebe turizma, kjer je dediščina eden izmed temeljev razvoja. 

Sodelovanje muzeja je nujno in mora delovati po preprostem načelu – strokovni sodelavci muzeja 

morajo biti aktivni akterji razvoja turizma v Posavju. 

Predvideni projekti sodelovanja z možnostmi pridobivanja sredstev iz EU skladov, evidentirani v 

Regionalnem razvojnem programu Posavje 2014—2020: 

1. Posavje dežela gradov: programsko in promocijsko povezovanje gradov z vključeno obnovo 

stavb in dopolnjevanjem infrastrukture. Prve aktivnosti so bile na pobudo muzeja izvedene v 

letu 2014, v letu 2015 skupina, ki jo sooblikujejo vsi upravljavci gradov v Posavju, načrtuje 

generiranje skupnih projektov za prijave na razpise in skupno promocijo preko 

nizkoproračunskih oblik (facebook, spletne strani, skupna brošura). Cilj: pripravljeni projekti, 

pripravljena partnerstva za prijavo na razpise, ki bodo predvidoma objavljeni leta 2015. 

2. Mestna jedra: celovit pristop k obnovi in revitalizaciji mestnih jeder. 

3. Dostopna dediščina: raznovrstni projekta za večjo dostopnost v vseh oblikah od raziskovanja 

do prezentiranja in tesnega povezovanja s turizmom in gospodarstvom. 

4. Tla pod našimi nogami: arheološka dediščina, urejanje območij, prevzemanje arhivov, 

celosten pristop k prezentaciji. 

Pri vseh projektih na področju turizma je možno sodelovanje muzeja, enako tudi na področju razvoja 

socialnega okolja, t. i. človeških virov, dviga kakovosti bivanja, izobraževanja in razvoja malega 

gospodarstva. 

Ob skupnem strateškem načrtovanju je pomembno tudi aktivno sodelovanje muzeja pri pridobivanju 

dodatnih potrebnih sredstev, predvsem iz regionalnih in strukturnih skladov Evropske unije. Ob novi 

finančni perspektivi se je treba aktivno vključiti v raznovrstne aktivnosti na področjih dediščine, 

turizma, izobraževanja idr. Številni projekti, ki jih občine skupaj s svojimi zavodi že izvajajo ali pa jih 

načrtujejo, vsebujejo tudi razvoj z naslonom na dediščino, muzej mora postati aktiven partner.  

Cilji: 

2015: priprava in vzpostavitev sodelovanja v 2 EU projektih. 

2016: pridobitev in izvajanje prvega EU projekta z večjim obsegom, tako programskim kot finančnim. 

2017—2019: kreiranje, pridobivanje in izvajanje projektov, ki so kontinuirani, večletni in trajnostno 

naravnani. Izvajanje vsaj 1 večletnega projekta. 

2015—2019: Kontinuirano sodelovanje v razvojnih, projektnih in drugih odborih in svetih. 

 

4.13 Mednarodni projekti 

 

Posavski muzej Brežice kot regijska ustanova z obmejno lego ima odlične možnosti za sodelovanje s 

sorodnimi ustanovami v sosednji Republiki Hrvaški.  

Že vzpostavljena sodelovanja: 

Pretekla leta in leto 2015: izmenjava likovnih razstav s Samoborskim muzejem, Republika Hrvaška. 
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2015: vzpostavljeno novo sodelovanje pri izmenjavi likovnih razstav z Moderno galerijo Zagreb, 

Republika Hrvaška in z Galerijo Prica Samobor, Republika Hrvaška. 

2016—2020: dopolnjevanje partnerstev tudi na druga območja.  

Številna dobra partnerstva, ki so širša od čezmejnih, so mogoča, vsako leto pa izvedljiv vsaj en skupen 

projekt, širiti pa je treba tudi sodelovanje na čezmejnem območju. Na območju Posavja, ki ga na jugu 

definirajo Gorjanci, je ena izmed aktualnih zgodb sobivanje Žumberka in Gorjancev, za Žumberak 

skrbi Park prirode Žumberačko-Samoborsko gorje, večjo težo raziskovanju čezmejnega prehajanja pa 

bo namenil tudi muzej. Na obeh strani meje se izvajajo številni programi, ki jih je mogoče predstaviti 

tako v Posavju kot na Hrvaškem.   

Muzej bo v okviru javne službe kot na področju razvoja projektov sodeloval in oblikoval čezmejne 

projekte za potrebe prijav na razpise. Poleg medmuzejskega sodelovanja je vzpostavljeno tudi 

sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo Zagrebške županije, RH. 

Z raznovrstnimi projekti, ki izhajajo iz delovanja muzeja, pa je mogoče seči tudi na druga mednarodna 

prizorišča – npr. področje dediščine Keltov, življenje mesta Neviodunum, lončarska in medičarska 

dediščina, razvoj srednjeevropskega baročnega slikarstva, priprava projekta posavske grajske 

transverzale, ki ima zametke že v nekaterih turističnih projektih ter je eden ključnih ciljev razvojnega 

obdobja 2014—2020, in številni drugi.  

Cilji: 

2015: priprava in vzpostavitev sodelovanja v 3 mednarodnih projektih. 

2016: pridobitev in izvajanje prvega skupnega projekta z večjim obsegom, tako programskim kot 

finančnim. 

2017—2019: kreiranje, pridobivanje in izvajanje projektov, ki so kontinuirani, večletni in trajnostno 

naravnani. Izvajanje vsaj 1 večletnega projekta. 

  

4.14 Ciljne publike 

 

Muzej mora obiskovalce postaviti na prvo mesto in spremeniti poudarek iz vsebine na občinstvo. 

Naloga je spoznavanje raznolikih potreb in motivacije občinstva. Le tako bomo lahko nudili priložnosti 

za več pogledov, za izkušnje. V skladu s poslanstvom muzeja bomo sledili potrebam in pričakovanjem 

obiskovalcev, izboljšali ponudbo in povečali obisk. Povečanje obiska v muzeju nameravamo zagotoviti 

z aktualnimi in privlačnimi programi in razstavami, s prijaznostjo osebja, dobro označenostjo stavbe, 

vidnostjo besedil, vsebin za otroke idr. To je mogoče doseči tako, da naše obiskovalce vse bolj aktivno 

vključujemo v svoje programe, za kar pa se moramo z našo publiko čim bolj povezati, jo dobro 

spoznati, čim več izvedeti o njej in njenih zanimanjih, od tega, kaj od muzeja pričakujejo in kakšni so 

odzivi obiskovalcev na razstave in dogodke v muzeju, do ugotovitev, kakšna so njihova pričakovanja 

in ocene. 

Leta 2014 smo pričeli z izvajanjem anketiranja v obliki postavitev škatle za izpolnjene ankete in 

ankete na dveh mestih (ob zaključku ogleda stalnih razstav in v predprostoru Viteške dvorane). 

Rezultati bodo analizirani v letu 2015 in ob tem določene nadaljnje tovrstne aktivnosti.   

Nujno je treba zagotoviti dodatnega sodelavca za komuniciranje in izobraževanje obiskovalcev na 

področju koordinacije programov in projektov, ki so usmerjeni predvsem v delo z obiskovalci 

(okrepitev pedagoške in vodniške službe), katerega čas bi bil namenjen angažiranju vseh vrst 

obiskovalcev, tistih, ki so že »prijatelji muzeja«, predvsem pa tistih, ki so potencialni obiskovalci 

(neobiskovalci) in uporabniki. Tako bo vzpostavljen dialog o temah, ki bi bile zanimive za razstavo, o 

vsebinah, o katerih bi bili prepričani, da jih bodo želeli spoznati, izkusiti, doživeti. Ob tem bi lahko 
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odgovarjali na ključna vprašanja: »Kaj bodo naši uporabniki želeli izvedeti o tem, kaj bodo imeli od 

tega?« Anketa, ki je bila pripravljena v sodelovanju z Občino Brežice je, kot zapisano, že na voljo, 

odgovore o željah in možnostih participacije bomo pridobivali tudi s spletno stranjo, nekaj odzivov je 

tudi na facebook strani, ki je bila ponovno aktivirana avgusta 2014. 

Nujna je ureditev manjše predstavitvene dvorane za raznovrstne projekcije, prostora za izvajanje 

pedagoških dejavnosti, prostorov za branje in počitek obiskovalcev … Ob tem je treba zagotoviti tudi 

produkcijo raznovrstnih filmov za različne publike ter različne brošure za promocijo muzeja in 

programov v več jezikih. 

 

Ciljne skupine: 

1. Otroci in mladostniki ter študenti. 

2. Družine. 

3. Turisti, ki obiščejo bližnje destinacije (npr. bližnje Terme Čatež). 

4. Različne organizirane skupine, tako domače kot tuje. 

5. Prebivalci Posavja.  

6. Ranljive skupine. 

7. Prostovoljci.  

8. Redna muzejska publika – prijatelji muzeja. 

9. Starejši, t. i. tretje življenjske obdobje. 

10. Posamezniki. 

11. T. i. neobiskovalci. 

 

Otroci in mladostniki 

 

Poleg utečenih programov bomo skupaj z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter fakultetami razvijali 

programe, ki dopolnjujejo kurikulum in šolske projekte, predvsem pa omogočajo doživetje muzeja 

kot pozitivnega prostora, kamor se z veseljem vračajo. 

Cilji: 

- Povečanje programov za 10 %. 

- Povečanje obiska za 10 %, ob reševanju težav s stroški obiskov od drugod (problem predvsem 

visoki avtobusni stroški). 

Družine 

 

S prenovljenim Cenikom (september 2014) je kot pomembna publika v le-tega bila vključena tudi 

družina. Raziskave kažejo, da je doživetje muzeja pod okriljem družine najbolj prijetno in vzgib za 

vračanje v muzej. S pripravo programov za družine, z zagotavljanjem dostopnosti in omogočanjem 

participacije, bomo zagotovili večji obisk. Statistika obiska družin se vodi šele od oktobra 2014. 

Cilji: 

- Vzpostavitev evidenc za spremljanje obiska. 

- Povečanje obiska za 15 %. 

 

Turisti, ki obiščejo bližnje destinacije 

 

Prednost umeščenosti muzeja v mesto Brežice je bližina Term Čatež in drugih destinacij, ki letno 

privabijo številne obiskovalce. Skupaj z nosilci ponudbe bomo oblikovali programe sodelovanja in 
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skušali povečati obisk turistov. Septembra 2014 smo na podlagi izkušenj pripravili nov odpiralni čas za 

posamezne dele koledarskega leta, nova spletna stran vključuje osnovne informacije v šestih najbolj 

pogostih jezikih turistov (eng, ger, ita, fre, rus, dut). V sodelovanju s ponudniki in ZPTM Brežice ter 

drugimi organizacijami v regiji ter upravljavci gradov v Posavju pa bomo v letu 2015 pripravili tudi 

skupne promocijske aktivnosti in dodatne programe.  

Cilji: 

- Povečanje promocijskih aktivnosti in sodelovanja. Vsaj 2 skupni aktivnosti letno. 

- Vzpostavitev načinov komuniciranja s turisti in organizacijami, ki delujejo na tem področju. 

Vzpostavitev vsaj 2 novih učinkovitih načinov. 

- Vzpostavitev evidenc za spremljanje obiska. 

- Povečanje obiska za 20 %. 

 

Različne organizirane skupine, domače in tuje 

 

Prenovljen odpiralni čas omogoča večjo dostopnost, kar dopolnjuje tudi določilo, da je muzej za 

najavljene skupine odprt tudi ob drugih dneh in urah. Kakovostno izvajanje vodstev in omogočanje 

dostopnosti (dvigalo) ter boljša ureditev infrastrukture (muzejska trgovina, recepcija in kavarna v 

pritličju) pa bi omogočili tudi večji obisk. 

Na regionalnem nivoju je v načrtu skupna akcija za pridobivanje tujih skupin in vključevanje 

destinacije na državnem nivoju in v državne promocijske aktivnosti, saj država promovira predvsem 

Ljubljano, Bled in Postojnsko jamo z obalo. 

Cilji: 

- Vzpostavitev ustreznega komuniciranja z organizatorji skupin. Prepoznavanje ključnih 

komunikacijskih poti. 

- Vzpostavitev sodelovanja na regijski in nacionalni ravni za vključitev v t. i. turistične produkte 

in ponudbe. 

- Povečanje obiska za 20 %. 

 

Prebivalci Posavja 

 

Pomembni stalni obiskovalci so prebivalci Posavja, ki so še posebej vabljeni 26. 6. na dan posavskega 

muzeja. Ob tem so pomembni promotorji muzeja in dela, njihovi obiski pa so nepogrešljiv del 

sodelovanja muzeja z regionalnim okoljem. Cilj je vsako leto privabiti 10 % prebivalcev Posavja, kar 

naj bi skozi leta tudi povečali s programi, ki bodo nastali ob prepoznavanju potreb okolja. 

Cilji: 

- Vzpostavitev ustreznega komuniciranja, npr. objave v regionalnem časopisu, promocija na 

regionalni TV ipd. 

- Priprava in izvedba programov za ciljno skupino, prepoznavanje potreb; npr. decembrsko 

dogajanje na dvorišču, tematski sejmi ipd. 

- Povečanje števila obiskovalcev za 20 %. 

 

Ranljive skupine 

 

Muzeji se vse bolj posvečajo tudi skrbi za dostopnost in razumljivost zbirk, dediščine in kulture 

različnim ranljivim skupinam. Ob raznovrstnih invalidnostih in fizični dostopnosti je nujna skrb tudi za 
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intelektualno dostopnost ter možnosti uporabe čutil, ki niso prizadeta. Posavski muzej Brežice je v 

preteklosti že izvedel nekaj aktivnosti predvsem za slepe in slabovidne, področje skrbi za ranljive 

skupine pa je treba nadgraditi in dopolniti. Možnosti je veliko, tako v slovenskem kot v 

mednarodnem prostoru pa se je mogoče vključiti v raznovrstne projekte in gibanja (npr. projekt 

AKTIV, ki je sicer že zaključen).  

Cilji: 

- Priprava kakovostnih programov, še posebej razstav (1 na leto ali samostojna ali delno 

prilagojena). 

- Fizična in intelektualna dostopnost muzeja. 

- Povečanje programov za 20 %. 

- Povečanje obiska za 10 %. 

 

Prostovoljci: pomembni sooblikovalci muzejskega programa 

 

Številni muzeji, predvsem na tujem, imajo dobro organizirano mrežo prostovoljcev, ki so pomemben 

člen komunikacije muzeja z obiskovalci. Še posebej se v ta način sodelovanja vključujejo ljudje v t. i. 

tretjem življenjskem obdobju. Muzej bo pripravil in izvajal različne aktivnosti za pridobitev 

prostovoljcev, ki bodo svoj prosti čas namenili dediščini kot posredniki znanja, veščin ali pa bodo z 

veseljem zagotavljali večjo dostopnost muzeja na osnovi daljšega in bolj fleksibilnega odpiralnega 

časa. S tem bo zagotovljena tudi skrb za živo dediščino in njene nosilce. 

Cilj je spodbujanje preživljanja prostega časa v muzeju vsaj enkrat na dva meseca. Muzej bo 

pripravljal redne mesečne dogodke lastne produkcije, in sicer kot navedeno vsaj 6 odprtij občasnih 

razstav, znotraj teh vsaj šest delavnic, ki ne bodo namenjene samo šolski populaciji, ampak različnim 

ciljnim skupinam, pripravili bomo predavanja in t. i. ponudbo letnega časa.  

 ipd.). 

Cilji: 

- Oblikovanje in vzpostavitev sodelovanja s prostovoljci, 2015. 

- Oblikovanje programov in metod sodelovanja, 2015. 

- Kontinuirano sodelovanje in izvajanje programov. 

- Konstantno povečevanje števila prostovoljcev. 

 

Redna muzejska publika – prijatelji muzeja 

 

Dogodki, ki jih za najširše občinstvo pripravlja muzej privabijo različne obiskovalce, med katerimi 

imajo posebno mesto redni obiskovalci, za katere je treba še posebej skrbeti, z njimi komunicirati in 

poslušati njihove pobude in želje. Leta 2015 bomo ustanovili Klub prijateljev muzeja, kjer bo 

omogočeno raznovrstno sodelovanje teh obiskovalcev.  

Cilji: 

- Učinkovita komunikacija z obiskovalci. 

- Vključevanje idej v programe. 

- Trajnostno sodelovanje. 

- Povečanje rednih obiskovalcev za 10 %. 
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Starejši: t. i. tretje življenjsko obdobje 

 

Starejši so hvaležni obiskovalci, ki muzej obiščejo v različnih oblikah. Pomembna je dostopnost in 

urejenost muzeja, ponudba kakovostnih vodstev in programov ter vzpostavljanje možnosti 

participacije v različnih oblikah. 

Cilji: 

- Vzpostavitev sodelovanja z različnimi organizacijami in posamezniki.  

- Povečanje dostopnosti muzeja in zagotavljanja kakovostnega okolja za obisk: recepcija, 

muzejska trgovina, kavarna, dvigalo, urejene sanitarije, počivalniki, ustrezno vodenje po 

muzeju, usmerjanje, gradiva ipd. 

- Povečanje števila obiskovalcev za 10 %. 

 

Posamezniki 

 

Dostopnost muzeja in programov je pomembna za dobro počutje in prijetno izkušnja srečanja z 

muzejem za posameznike, ki izberejo obisk muzeja kot aktivnost prostega časa.  

Cilji: 

- Ustvarjanje kakovostnega okolja za obisk, recepcija, muzejska trgovina, kavarna, dvigalo, urejene 

sanitarije, počivalniki, ustrezno vodenje po muzeju, usmerjanje, gradiva ipd. 

- Povečanje obiska za 10 %.   

 

T. i. neobiskovalci 

 

Kdo so ljudje, ki nikoli ne vstopijo v muzej in ki jih ne pritegne nobeden od raznovrstnih programov. 

Zakaj ne opazijo vabil in pobud za obisk muzeja, kako jih lahko privabimo v muzej, kakšni so njihovi 

interesi, kakšne so njihove izkušnje z muzeji, kaj jih odvrača od vstopa v muzej? Ključna vprašanja, na 

katera še ni uspešnih odgovorov. 

Cilji:  

- Prepoznavanje in oblikovanje ponudbe za obiskovalce, ki ne vstopijo v muzej. 

- Prepoznavanje učinkovitih načinov komuniciranja in možnosti vključevanja le-teh. 

- Povezovanje z drugimi organizacijami in izvajanje »nemuzejskih« aktivnosti, ki odpirajo nove 

možnosti in dajo možnost za spoznavanje tudi muzeja (npr. koncert mladih skupin na 

dvorišču in vključitev predstavitve muzeja ipd). 

 

Splošni cilji dela z obiskovalci in dopolnjevanja ciljnih skupin ter programov zanje: 

- Kakovostno izvajanje in dopolnjevanje programov, vsaj pet novih programov letno. 

- Kakovostno delo z obiskovalci, pridobivanje povratnih informacij. Letna analiza odzivov. 

- Omogočanje dostopnosti programov na vseh ravneh. 

- Povečanje števila obiskovalcev letno za 10 % (nacionalni cilj, naveden v NPK je 3 %). 

- Povečanje števila programov, ki so jih pripravili in oblikovali obiskovalci, vsaj 3 letno. 
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5. Organizacijske usmeritve 
Organizacijske usmeritve imajo podlago v načrtovanem razvoju muzeja, usmerjenega v skladnost 

razmerja med strokovnim delom, delom z obiskovalci, racionalno porabo, zagotavljanje dobrih 

pogojev za delo in za obiskovalce. Pomembno je tudi uravnoteženo razmerje med kakovostnim 

izvajanjem javne službe in dopolnjevanjem s številnimi programi in projekti, ki omogočajo večjo 

prepoznavnost in dostopnost dela ter dosežkov muzeja. 

 

5.1 Pedagoško delo (prioritetne oblike dela, …)  

 

Pedagoški programi so pomemben del komuniciranja z raznovrstnimi obiskovalci muzeja. Pomembno 

je, da so programi aktualni, da se navezujejo na stalne in občasne razstave ter da so v sozvočju s 

potrebami časa. Pedagoška stroka tako splošna kot muzejska, se je v zadnjih letih razvila v smer 

aktivnega sodelovanja vseh vključenih, v muzejih pa kot dejavnost, ki ni namenjena samo mlajši 

populaciji. Pedagoški programi morajo biti oblikovani v sodelovanju kustosov, kustosa pedagoga in 

drugih sodelavcev – npr. avtorja likovne razstave. Cilj je izboljšanje pedagoških dejavnosti, okrepitev 

kadrovske zasedbe, predvsem s pomočjo dijaške in študentske populacije, tako humanističnih kot 

pedagoških strok. Poseben poudarek je treba dati tudi predstavitvi posameznih strok znotraj muzeja, 

večji didaktični opremljenosti sedanje stalne zbirke ter upoštevanju sodobnih pedagoških elementov 

pri snovanju nove stalne postavitve. 

Ob vsebini je nujen tudi ustrezen prostor za izvajanje dejavnosti, ki mora biti dostopen vsem, 

privlačen in ustrezno opremljen. Najbolj ustrezen bi bil kateri izmed praznih prostorov v pritličju, tudi 

zaradi možnosti uporabe atrija in okolice gradu. Nujna je obnova in ureditev prostora za izvajanje 

dejavnosti in pomožnega prostora za kustosa pedagoga in pripomočke. Ureditev je prioriteta 

predvidenih investicij v mandatnem obdobju. 

Cilji: 

- Letno oblikovanje vsaj 3 novih programov. 

- Sodelovanje z različnimi ustanovami in posamezniki, skupno oblikovanje vsaj 3 programov. 

- Vključevanje metod dela in potreb v stalne in občasne razstave ter v druge programe in 

projekte. 

- Vključevanje v projekte Kulturne vzgoje na nacionalni ravni. 

- Dopolnjevanje infrastrukture za pedagoško delo (didaktični pripomočki na stalnih razstavah, 

počivalniki, delovni kotički, prostor za izvajanje programov). 

- Dopolnjevanje metod dela, povezovanje v nacionalnem in evropskem prostoru. 

- Oblikovanje in izvajanje programov v tesnem sodelovanju vseh sodelavcev muzeja. 

- Sooblikovanje strokovnih sodelavcev področja tem in izvedb razstav muzeja. 

- Oblikovanje vsaj enega mednarodnega programa v obdobju do leta 2019. 

- Skrb za izobraževanje in strokovno rast izvajalcev ter sodelovanje v sekcijah ipd. 

 

5.2 Dostopnost muzeja in muzejskih programov za obiskovalce 

 

Fizična, virtualna in intelektualna dostopnost je ključnega pomena za kakovostno delovanje muzeja. 

Vse to zagotavlja celostna podoba in ponudba, ki poskrbi za raznovrstne obiskovalce in omogoča 

celostno skrb za dediščino ter kakovostno izvajanje dodeljene javne službe in poslanstva. Posodobiti 

in prenoviti je treba tudi celostno grafično podobo muzeja in načine komuniciranja z javnostmi. 
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Pomemben del dostopnosti je tudi urejen sistem vstopnic, dostopne cene, vključevanje in 

zagotavljanje različnih cenovnih razredov za posamezne skupine obiskovalcev (predšolski, šolski 

otroci, srednješolci in študenti, družine, invalidi, starejši). 

 

Fizična dostopnost 

 

Muzej se nahaja v centru Brežic, kjer je dobro poskrbljeno za parkiranje in prihod v muzej. Manj 

privlačni in urejeni so grajsko dvorišče, sanitarije in drugi prostori pritličja. Omejena je dostopnost za 

invalide in starejše, za kar je nujno dokončanje projekta umestitve dvigala.  

Z vidika dostopnosti in ustreznega komuniciranja z obiskovalci je nujna ureditev ključnih prostorov v 

pritličju: recepcije, muzejske trgovine, muzejske kavarnice s čitalnico in ureditev sanitarij. Prvi stik s 

prostorom in orientacija v njem je izjemnega pomena. Nujna je ureditev vizualnega usmerjanja po 

posameznih nadstropjih in programskih sklopov na različne načine: z označevalnimi tablami, z načrti 

– tlorisi v različnih jezikih, ki jih obiskovalec prejme ob nakupu vstopnice, z IKT-opremo, ki omogoča 

virtualno predstavitev prostorov in vsebin in je postavljena na ključnih točkah. 

 

Virtualna dostopnost muzeja in zbirk 

 

Spletna stran, njeno aktivno ažuriranje in dopolnjevanje, spletne zbirke so del virtualne dostopnosti 

delovanja muzeja, zbirk in dediščine. Zagotoviti je treba participacijo obiskovalcev preko družabnih 

omrežij, ki so bliže mlajši populaciji. 

Pomembna je nadaljnja digitalizacija premične dediščine, ki jo hrani Posavski muzej Brežice, in 

umeščanje na splet oziroma njena virtualna dostopnost. Področje se ves čas intenzivno razvija, pri 

čemer mora sodelovati tudi muzej. 

 

Intelektualna dostopnost muzeja in zbirk 

 

Naloga muzeja je, da poskrbi za intelektualno dostopnost in možnosti participacije različnim 

skupinam. Programi in razstave morajo biti razumljive, z dopolnitvami, ki omogočajo dojemanje 

različnim. Muzej ni prostor, namenjen samo intelektualcem in šolajoči mladini, ampak vsem, ki želijo 

pridobiti nova znanja in veščine na prijazen in razumljiv način. Pripraviti je treba raznovrstne 

programe in v sooblikovanje vključiti tako strokovnjake kot uporabnike (npr. programi za šole s 

prilagojenim programom, programi za varovance VDC, ipd.) 

 

Cilji: 

- Ureditev dvigala in ostalih prilagoditev za ustrezno fizično dostopnost. 

- Dostopnost zbirk in razstav na spletu in v različnih oblikah. 

- Izvedba vsaj 3 programov letno za različne skupine z ozirom na intelektualno dostopnost. 

 

5.4 Pocenitev stroškov 

 

Pocenitev stroškov je mogoča na naslednjih področjih: 

1. Stroški stavbe, vzdrževanja, upravljanja in tekoči stroški (elektrika, ogrevanj ipd.): ob 

prenovi zgradbe bodo zmanjšani tudi stroški. V letu 2014 smo zmanjšanje dosegli z 

zamenjavo svetilk in z dopolnjevanjem varčne osvetlitve v treh stalnih zbirkah, s čimer bomo 
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skladno s finančnimi možnostmi nadaljevali. Z načrtovano zamenjavo energenta bo 

zmanjšana poraba na m2, ob tem pa bo ob prenovi ogrevan tudi celoten grad, kar skupno ne 

bo zmanjšalo stroškov. 

2. Materialni stroški za izvajanje javne službe: ob boljši IKT opremljenosti in usposobljenosti 

ter kakovostnem izvajanju sistema javnih naročil manjše vrednosti je mogoče zmanjšati 

stroške, vendar ne v večjem odstotku. 

3. Stroški programov: glede na nizko sofinanciranje programov in manjši obseg programov v 

letih 2009—2013 je zmanjšanje skupnih stroškov nerealno. Z racionalizacijo oblikovanja, kar 

bomo rešili z natančno oblikovano Celostno grafično podobo (2014—2015) in z 

usposabljanjem kadrov za kakovostno izvajanje javnih naročil ter s sodelovanjem pri izvajanju 

tako na lokalnem kot širšem območju pa je mogoče zmanjšati stroške na programsko enoto.  

4. Stroški za delavce: glede na starostno strukturo in bližnje upokojitve strokovnih delavcev, bo 

ob zaposlitvi mlajših delavcev znižan tudi strošek plač, vendar pa je program usmerjen v 

krepitev kadrovske strukture, kar pomeni zmanjšanje samo na enoto in ne na skupni znesek. 

       Brez zagotavljanja obnove, brez pridobivanja drugih, projektnih in sponzorskih sredstev ter      

       omogočanja boljših pogojev je zniževanje stroškov omogočeno v manjši meri.  

Cilji: 

- Strateško zniževanje stroškov za vzdrževanje stavbe, ki je odvisno od prenove. 

- Racionalizacija materialnih stroškov za 3 %. 

- Zagotavljanje virov za zmanjševanje obremenjenosti javnih financerjev. 

 

5.5 Povečanje prihodka 

 

Povprečen prihodek iz javne službe in tržnih dejavnosti v letih 2009 do 2013 je 5 %.  

Cilj: 

- Vzpostavljanje pogojev za povečanje prihodkov. 

- Priprava akcijskega tržnega načrta z analitičnim in strateškim delom. 

- Ugotovitev pomanjkljivosti in prednosti, priložnosti in ovir (priprava SWOT analize). 

- Povečanje prihodkov na razmerje 87 % javni viri, 13 % drugi viri, doseženo do leta 2019. 

- Pridobivanje in izvajanje projektov za izboljšanje tržnih možnosti in priložnosti muzeja. 

Izvedba vsaj enega večletnega projekta. 

- Izvajanje storitev za različne naročnike na podlagi znanj in veščin. 

 

Možnosti povečanja prihodkov so na naslednjih področjih:   

- Sledenje pravicam do kulturnih dobrin in pričakovanjem obiskovalcev muzeja, 

dostopnost muzeja z ustreznimi cenami in diferenciacijo le-teh. 

- Razvijanje izdelave uporabnih spominkov in drugih predmetov za prodajo. 

- Ustvarjanje prepoznavne blagovne znamke PMB (Posavski muzej Brežice). 

- Povečanje obsega sodelovanja s turističnimi agencijami, vzgojno-izobraževalnimi 

ustanovami in raznimi društvi. 

- Povečanje ozaveščenosti javnosti o ponudbi, storitvah in dogodkih – učinkovita 

promocija. 

- Oblikovanje dostopnih najemov različnih prostorov za različne namene – povečati 

prihodek od najemov in uporab. 
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- Ponujanje dodatnih programov organizatorjem porok in izvedba le-teh v različnih 

prostorih.  

- Urejanje razmerja in pridobitev najemnika oziroma izvajalca programov v vinski kleti. 

- Vzpostavitev recepcije z muzejsko trgovino in muzejske kavarne v pritličju; 

- Organiziranje različnih dogodkov v Viteški dvorani, Malem avditoriju, na grajski terasi, 

grajskem dvorišču, v stalnih zbirkah in v galeriji z vstopninami. 

- Priprava izračunov za uporabo trženjskih poti (TV-oglasi, spletni oglasi, oglasne table ob 

avtocesti, v mestih itd.), ki so podlaga za ustrezno uporabo le-teh. 

- Privabljanje novega občinstva. 

- Povečanje števila obiskovalcev. 

- Povečanje prihodka iz nejavnih virov, predvsem s projekti in raznimi sodelovanji ter 

sponzorstvi za posamezne prepoznavne programske sklope. 

- Izvajanje različnih storitev, ki jih omogoča strokovno znanje muzeja (npr. izvedba delov 

projektov za različne naročnike, analize, raziskave, vrednotenje, KR storitve ipd.) 

- Vključevanje žive dediščine, predvsem krepitev znanstvenih in tehnoloških raziskav in 

inovacij za vključitev potencialov tradicionalnih tehnik in izdelkov za razvoj novih 

produktov in znanj ter razvoj projektov na podlagi le-teh. 

 

Prihodek je po zagotovitvi boljših pogojev mogoče povečati iz različnih virov, kar vključuje muzejsko 

trgovino, muzejsko kavarno, s sodelovanjem z organizatorji prireditev in oddajanjem grajskih 

prostorov (Viteška dvorana, grajsko dvorišče, Mali avditorij, poročni trakt in grajska klet), v 

sodelovanju z organizatorji porok, raznih dogodkov in koncertov, s projekti, v sodelovanju in z 

intenzivnim delom pri pridobivanju sponzorstev za posamezne prepoznavne programske sklope. S 

sodelovanjem s sorodnimi ustanovami, z organizacijami, zavodi, nevladnimi organizacijami, društvi in 

drugimi na regionalni, državni in mednarodni ravni opozarjamo na možnosti, ki jih infrastruktura in 

dejavnosti muzeja nudijo ter se s tem umeščamo v širši prostor, vplivamo na naš sloves, večji obisk in 

trženje.      

 

5.5 Viri financiranja 

 

Ambiciozno zastavljenega programa ni mogoče izvesti brez ustrezne finančne podpore. Ob ustaljenih 

virih financiranja, ki so določeni z zakonodajo, je treba kljub slabim trenutnim napovedim 

optimistično stopati po začrtani strateški poti. V tem trenutku je ovira tudi še nejasno določeno 

financiranje pokrajinskih institucij ob neustanovitvi pokrajin in določbah Zakona o varstvu kulturne 

dediščine (ZVKD-1, Ur. list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011, 90/2012 in 111/2013) o 

prenosu financiranja z države na lokalne skupnosti v prihodnosti (nedorečeno), kjer pa natančni 

deleži in načini financiranja še niso določeni.  

Različni primeri, tako iz Slovenije kot iz tujine ter lastne izkušnje kažejo, da je doseganje ciljev z 

ustrezno celovito strategijo mogoče. Financiranje muzeja bo slonelo na štirih stebrih: 

1. Financiranje utečenih in zakonsko določenih programov v skladu z veljavno zakonodajo na 

podlagi prijavljenega in odobrenega letnega programa muzeja. V ta sklop sodi tudi del 

priprave in izvedbe prenove stalne postavitve in programa. 

2. Projektna sredstva, pridobljena na javnih razpisih na lokalni, državni in mednarodni ravni, še 

posebej na osnovi dveh strateških povezav: projekti s podporo lokalnih skupnosti in 
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sodelovanjem sorodnih institucij na področjih izven opravljanja javne službe in projekti, ki so 

tržno naravnani; npr. razvoj in izdelava spominskih predmetov ali njihovih prototipov za 

potrebe turističnih ponudnikov ipd. Na področju mednarodne dejavnosti predvsem obmejni 

projekti na področju razvoja rokodelstva, obrti in turizma v povezavi bogatega prepletanja 

slovenske in hrvaške dediščine ter evropske dediščine. 

3. Donatorji in sponzorji: pridobivanje sredstev za posamezne projekte na osnovi programskih 

izhodišč pri povezovanju dediščine s sodobnostjo. Razvoj partnerstva na osnovi konkretnih 

vsebin: npr. raziskovanje načina življenja ob Nuklearni elektrarni Krško v luči razvoja 

pripomočkov za boljšo kakovost življenja; npr: občasna razstava različnih svetil, ki jih hrani 

muzej ipd. 

4. Tržna dejavnost: nujna ureditev ustrezne muzejske trgovine s prostorom za branje in pitje 

kave oziroma s kavarno. Nove možnosti bi omogočila tudi obnova praznih prostorov za 

dejavnosti najemnikov, ki vključuje ureditev kleti, prostorov pod Viteško dvorano, 

zagotovitev premične strehe za dvorišče, ureditev prostorov za druge programe (delavnice 

ipd.) v pritličju … 

 

Številne projekte je mogoče izpeljati s skrbnim načrtovanjem porabe sredstev in dobro izrabo vseh 

virov za izvedbo ter ustreznim sodelovanjem – partnerstvom. 

Cilji: 

- Trajno zagotavljanje različnih virov financiranja za kakovostno delo in razvoj.  

 

5.6 Promocija 

 

Muzej skozi svoje programe, razstavno dejavnost  in prireditve približuje različne vsebine najširši 

javnosti.  

Treba je zagotoviti ustrezno prisotnost muzeja v raznovrstnih sredstvih obveščanja in v raznovrstnih 

medijih. S pomočjo svetovnega spleta je to delo lažje, a hkrati zahteva več aktivne in aktualne 

angažiranosti. Ena izmed osnovnih nalog je sprotno dopolnjevanje muzejske spletne strani z 

aktualnimi dogodki in projekti muzeja. Prav tako tudi ažurno delovanje facebook profila in uporaba 

drugih omrežij ter iskanja različnih brezplačnih in učinkovitih drugih poti promocije. 

Cilji: 

- Prepoznavanje uspešnih poti promocije. 

- Vzpostavitev novih poti, poleg tiskanih in e-vabil, objav na spletu in na facebook strani. 

- Dopolnitev promocijskih materialov v več jezikih za različne programe in njihova najširša 

distribucija. 

- Vzpostavitev partnerstev za povečanje promocije na regionalnem, nacionalnem in 

čezmejnem območju. 

- Priprava in izvedba promocijskih projektov v partnerstvu z drugimi muzeji in organizacijami, 

vsaj en projekt letno. 

- Zagotoviti partnerstvo z osrednjim posavskim časopisom Posavskim obzornikom, kjer bi s 

stalno rubriko o muzejskem delu, predvsem o dediščini, ki jo hrani muzej in povezuje celotno 

Posavje, domači publiki približali tako metode in načine dela strok, zastopanih v muzeju, kot 

raznovrstne dogodke, ki se odvijajo v matični hiši in izven nje.  

- Učinkovito komuniciranje in sodelovanje z raznovrstnimi mediji za objave o delu in dosežkih 

muzeja. 
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- Povečanje promocije pri sorodnih ustanovah, vključevanje v skupne muzejske in druge 

projekte. 

- Povečanje promocije v gradu z različnimi opomniki in opozarjanji na ponudbo – npr. dogodki 

v vitrinah, gradivo na več mestih, delitev vabil in gradiva o programih na različnih prireditvah 

ipd. 

- Vključevanje v aktivnosti in skupno promocijo z ustanovami v občini Brežice in v Posavju. 

 

 

5.7 Pravno urejanje 

 

Muzej upošteva veljavno zakonodajo, jo spremlja in se aktivno vključuje v spremembe in podajanje 

mnenj. Muzej upošteva standarde in normative za ustanovitev in delovanje muzeja, ki jih podaja 

Služba za premično dediščino pri Ministrstvu za kulturo RS (zbirke, prostor, kadri, sredstva za 

delovanje). Muzej nima zaposlenega pravnika, odgovorna oseba za področje je direktorica, ki 

pridobiva mnenja in nasvete za urejanje zahtevnega področja s pomočjo zunanjih izvajalcev, na 

nekaterih področjih tudi s pomočjo Občine Brežice in Ministrstva za kulturo ter sorodnih ustanov – na 

osnovi medmuzejske pomoči in sodelovanja javnih zavodov na področju kulture. 

 

5.8 Sodelovanje s svetom zavoda 

 

Tesno sodelovanje uprave s Svetom zavoda in preko tega z ustanovitelji in financerji je ključnega  

pomena za uspešno delovanje zavoda. Naloga direktorice je izvajanje vseh z Odlokom določenih  

nalog, ob tem pa tudi obveščanje in vključevanje članov sveta zavoda v pomembne strateške naloge  

in razvojne usmeritve zavoda. 

Naloga članov Sveta zavoda pa je izpolnjevanje določenih nalog v duhu podpore in omogočanja 

razvoja in rasti zavoda ter odgovornega in strokovnega delovanja članov v dobrobit zavoda.  

Uspešnost zavoda je tako odvisna tudi od dobrega sodelovanja direktorice – odgovornega organa in  

Sveta zavoda – nadzornega organa.  
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6. Investicije 
 

Muzej deluje v gradu Brežice, svoje programe opravlja tudi na drugih lokacijah, vendar z njimi ne 

upravlja. Nujna je ureditev depojev ter prostorov za razvoj dejavnosti, ki so drugje že standard 

(dvigalo, muzejska trgovina, kavarna, prostor za delavnice ipd.).  

6.1 Nove lokacije 

 

Muzej v gradu nima ustreznih prostorov za depo, prav tako naj bi bili grajski prostori namenjeni 

predvsem javnosti in dostopni. 

Za zagotovitev ustreznih pogojev za že obstoječe zbirke in za pridobivanje novih predmetov ter 

prevzemanje arhivov arheoloških najdišč mora muzej najti nove lokacije za depoje, ki vključujejo dve 

veji: 

- zaprti depoji s pogoji za shranjevanje najbolj občutljivih predmetov. Najbolj ustrezna bi bila 

novogradnja ali ureditev prostorov, ki bi ustrezali. V obdobju 2015—2107 bomo pripravili 

projekt in iskali ustrezne lokacije ter možnosti za financiranje. Realizacija je predvidena po 

letu 2019. 

- ogledni depoji, v katerih je omogočena ureditev depojskih zbirk v obliki oglednih depojev. 

Možna je ureditev v delu pritličja gradu Brežice (prometna sredstva, pohištvo, kmečki stroji in 

priprave, lapidarij), ob ustreznih dogovorih z lastniki (družina Attems) in ureditvi prostora pa 

bi bila ustrezna lokacija tudi Kašče tik ob muzeju, vendar za določeno gradivo. 

Cilji: 

- Projekt potrebnih možnih depojev v gradu in na drugih lokacijah. 

- Projekt vzpostavitve depojev na drugih, že obstoječih lokacijah ali gradnja novih depojev 

izven območja gradu. 

 

6.2 Investicije po lokacijah 

 

Grad Brežice nujno potrebuje nadaljevanje celovite prenove, ki vključuje: 

- statično sanacijo severnega dela; 

- celovito prenovo strehe; 

- dokončanje ureditve dvorišča in dopolnitev s premično streho ter drugo prireditveno 

infrastrukturo; 

- obnovo električne napeljave; 

- obnovo in opremo vseh še neurejenih prostorov; 

- ureditev dostopnosti muzeja za gibalno ovirane – dvigalo; 

- dokončanje restavratorskih del v Viteški dvorani; 

- prenova razstavnih in drugih prostorov z dodano ustrezno muzejsko in IKT infrastrukturo; 

- ureditev manjše predstavitvene dvorane za raznovrstne projekcije, prostora za izvajanje 

pedagoških dejavnosti, prostorov za branje in počitek obiskovalcev; 

- ureditev neposredne okolice gradu – parka, platoja z igrali in počivalniki, omogočanje 

parkirnih mest za obiskovalce; 

- posodabljanje načinov varovanja zgradbe, zbirk, depojev in ustvarjanje ustreznih pogojev za 

izvajanje celovitega varstva premične dediščine.  
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Za boljše počutje obiskovalcev, ustrezno komunikacijo in dostopnost gradu pa je treba zagotoviti: 

- ureditev privlačnega videza muzeja, informiranje in zagotovitev dobrega počutja 

obiskovalcev (počivalniki, didaktični pripomočki, IKT za participacijo ipd.); 

- informacijske table z izmenljivo vsebino pred vhodom v grad/muzej; predstavitvene 

table pred gradom, v mestu Brežice, drugih občinskih središčih, na železniških in 

avtobusnih postajah, na Fakulteti za turizem v Brežicah in na drugih lokacijah; 

- tabla in IKT pripomočki z načrti razstavnih prostorov in vsebinsko zasnovo; 

- usmerjevalne table; 

- oblikovanje privlačne celostne podobe muzeja in promocijskega gradiva, kar je bilo 

delno urejeno v letu 2014 in se nadaljuje v letu 2015; 

- ureditev recepcije in muzejske trgovine v pritličju, prijaznost osebja, informacije na 

recepciji; 

- izboljšanje infrastrukture Viteške dvorane (udobni in primerni stoli, premični oder, 

osvetljava, ozvočenje ipd.) in Malega avditorija (IKT, stoli, osvetlitev …); 

- ureditev peščenih poti – nabava tekačev/trakastih talnih oblog od vhoda do 

stopnišča v prvo nadstropje in tlakovanje dela poti na grajski terasi od Viteške 

dvorane do hodnika pri SZ stolpu; 

- nakup  ali izdelava prireditvenih stojnic z možnostjo dajanja v najem; 

- izboljšanje pogojev za prireditveno dejavnost (možnost postavitve sejemskih stojnic v 

dvorani pod Viteško dvorano); 

- ureditev sanitarij v pritličju – stranišča (žensko, moško, za invalide); 

- ureditev primernih prostorov za predstavitev in promocijo muzeja, za učne delavnice 

in ogledne depoje; 

- zagotoviti dodatne razstavne površine za nekatere vsebine (likovna dediščina, 

lapidarij, prometna sredstva idr.) 

Celostna prenova gradu Brežice v ocenjeni vrednosti 7.000.000 EUR je vključena v Nacionalni 

program za kulturo 2014—2017 v razdelku Evidentiranje investicij v občinsko javno kulturno 

infrastrukturo, ki presega lokalni pomen, ter v kulturne spomenike v lasti občin.  

 

6.3 Vzdrževalna dela 

 

Poleg rednih vzdrževalnih del, urejanja okolice in manjših posegov v grad, je treba posebno skrb 

nameniti zagotavljanju ustreznih klimatskih in drugih pogojev v Viteški dvorani. V letu 2014 zaposlen 

akademski restavrator je skupaj s kustosinjo umetnostno zgodovinarko zadolžen za ustrezno 

spremljanje pogojev in določanje urejanja le-teh. 

Na letni ravni je načrtovano pridobivanje ustreznih pripomočkov in dodatne pomoči, predvsem za 

ustrezno vzdrževanje zbirk. 

Za izvajanje vzdrževalnih del, predvsem za redno vzdrževanje zbirk in prostorov za obiskovalce bo ob 

prenovi treba zagotoviti dodatno pomoč, saj oskrbnica skrbi tudi za dogodke in prireditve ipd., kar 

vzame velik del delovnih ur. 

Cilji: 

- Kakovostno vzdrževanje in upravljanje spomenika. 

- Dopolnjevanje ustrezne infrastrukture in pripomočkov za izvajanje del. 
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6.4 Racionalizacija prostora 
 

Muzej nima pripravljenega celovitega projekta uporabe po posameznih prostorih ter razvoja le-tega. 

Potrebna je natančna opredelitev rabe grajske stavbe po posameznih prostorih. V gradu Brežice je še 

precej neizkoriščenih prostorov, ki bi jih bilo mogoče koristno uporabiti za primarno muzejsko 

dejavnost. Številni prostori so potrebni temeljite gradbene prenove, z njihovo ureditvijo pa bo muzej 

pridobil prepotrebne dodatne prostore za razstavno in dopolnilno dejavnost.  

 

Cilji: 

- Priprava projekta rabe po posameznih prostorih in njihova ureditev (prenova in oprema) 

po prioritetah in letih izvedbe. 

- Priprava ustreznih projektov za izvedbo prenov. 

- Priprava projektnih dokumentacij za pridobivanje sredstev za financiranje obnove in 

opremljanja. 

- Postopna izvedba racionalne rabe obstoječih prostorov. 

 

Racionalizacija v krajšem obdobju vsebuje združevanje posameznih področij dela in uporabo 

prostorov zanje, in sicer: 

1. Uprava in strokovni sodelavci: uprava, knjižnica in ena kustosinja imajo pisarne v prvem 

nadstropju, del v drugem in del na podstrešju. V letu 2015 bo racionalizirano in združeno 

področje strokovnega dela, saj bodo vsi kustosi imeli prostore na podstrešju, služba za 

komuniciranje pa v drugem nadstropju. Zaradi različne tehnologije in dostopnosti uprave, bo 

le-ta ostala v prostorih v prvem nadstropju. Nujna je selitev recepcije in muzejske trgovine v 

pritličje, kar bo racionaliziralo čas tako delavcem, še bolj pa obiskovalcem, ki morajo najprej v 

drugo nadstropje. 

2. Stalne zbirke: interdisciplinarni pristop k prenovi zbirk bo omogočil vključitev več vsebin v 

enak obseg prostorov. 

3. Depoji: s popisom muzejskih predmetov in z natančnim pregledom ter določitvijo pogojev za 

hrambo bo racionalizirana razporeditev v prostorih gradu. Delno neurejeni depoji 

onemogočajo ustrezno racionalizacijo in optimalno uporabo prostora. 
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7. Kadrovski načrt 
 

Muzej bo kakovostno izvajal dodeljene in oblikovane naloge samo na temelju dobre in kakovostne 

delovne klime v kolektivu. Strokovnim sodelavcem je treba omogočiti strokovno delo na temeljih 

tesnega sodelovanja in interdisciplinarnega pristopa k zadanim nalogam.  

Cilji: 

- Izboljšanje delovne klime v kolektivu, njeno vzdrževanje in omogočanje nenehnega 

sodelovanja in informiranosti preko rednih tedenskih kolegijev, dnevnih jutranjih srečanj, 

aktivne komunikacije in medsebojnega strokovnega recenzentstva.  

- Spodbujanje strokovnih sodelavcev, da svoje znanje posredujejo najširši javnosti v različnih 

oblikah – predavanja, strokovni in poljudni članki, kar bo pogojeval in omogočal že zastavljeni 

program. Ob tem bo muzej zagotavljal redni vpis bibliografskih enot v sistem Cobiss. 

- Omogočanje strokovne rasti in dopolnjevanja kompetenc z različnimi izobraževanji, 

sodelovanji in delovanji v stanovskih društvih in organizacijah. 

- Skrb za ustrezne tehnične pogoje vseh sodelavcev. 

- Spodbujanje in omogočanje dela v skupinah, sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki ter 

vnašanja interdisciplinarnosti v redno delo in projekt. 

- Omogočanje strokovne rasti delavcev v tehnični službi in v upravi. 

- Skrb za skupno celovito skrb za dediščino, vzpostavljanje modelov upravljanja, varovanja in 

predstavljanja. 

  

Ravno izkušen obstoječi strokovni kader je ena izmed prednosti priprave in izvedbe ciljev in nalog 

strateškega načrta, saj je akumulirano, a manj odkrito znanje, odličen temelj za uresničitev 

načrtovanih ciljev. Kljub temu se zavedamo, da vsega ne bo mogoče izvesti brez kadrovske okrepitve 

predvsem na področju komuniciranja muzeja s publiko in sodelovanja na področju tržnih dejavnosti. 

Preko projektnega sodelovanja mlajših strokovnjakov, kar pomeni pridobivanja sredstev izven javne 

službe za financiranje njihovega dela in projektov, bo zagotovljen medgeneracijski dialog in 

vzpostavljena strokovna baza pri menjavi generacij v muzeju.  

Pomembna je strokovna komunikacija in nenehno vzdrževanje kontaktov, nujni so organizirani ogledi 

razstav in dogodkov v drugih institucijah; tako v Posavju kot na nacionalnem, čezmejnem in širšem 

območju. 
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Organigram Posavskega muzeja Brežice: 

 
 

7.1 Kustodiati  
 

Temeljni poklic v muzeju je kustos. V okviru kustodiata se izvaja osnovno poslanstvo muzeja, skladno 

s področnim zakonom – ZVKD-1: stalna organizacija v službi družbe in njenega razvoja, ki je odprta za 

javnost in ki zbira, ohranja, dokumentira, preučuje, interpretira, upravlja in razstavlja dediščino ter 

posreduje podatke o njej z namenom razvijati zavest o dediščini, širiti vedenje o njenih vrednotah in 

omogočati uživanje v njej.   

Muzej ima štiri oddelke, ki so poimenovani po posameznih področjih: 

- arheologija, 

- etnologija, 

- umetnostna zgodovina, 

- zgodovina. 

Vsak oddelek ima zaposlenega 1 kustosa, od 30. 6. 2014 s prenehanjem mandata prejšnjemu 

direktorju je le-ta zaposlen na delovnem mestu kustos z doktoratom za področje zgodovine. 

 

Tabela: kadrovska zasedba na dan 31. 12. 2014 z navedbo vira financiranja 

 Št. Del. mesto / naziv  Področje Vrsta zaposlitve  Financer Opombe 

1 

Kustosinja z doktoratom, 

muzejska svetnica Etnologija Nedoločen čas 

MzK 

 

2 

Kustosinja, muzejska 

svetovalka Zgodovina Nedoločen čas 

MzK 

 

3 

Kustosinja, muzejska 

svetovalka 

Umetnostna 

zgodovina Nedoločen čas 

MzK 

 

SVET ZAVODA 

DIREKTORICA 

STROKOVNA 
DEJAVNOST 

Kustodiat 
Konservatorsko-
restavratorska 

služba 

Služba za 
komuniciranje 

in izobraževanje 

POSLOVNA 
DEJAVNOST 

Uprava Tehnično osebje 
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4 Kustosinja Arheologija Nedoločen čas 

MzK Do 7. 2. 2015, 

porodniški 

dopust. 

5 

Kustos z doktoratom, 

muzejski svetovalec Zgodovina Nedoločen čas 

MzK Zaposlitev po 

prenehanju 

mandata 

direktorja.  

 

Glede na potrebe muzeja in glede na dejstvo, da Ministrstvo za kulturo finančno ne podpira 

sistemizacije delovnih mest kustos z doktoratom je glede na potrebe muzeja predvidena naslednja 

sistemizacija delovnih mest, ki vključuje zagotavljanje enega kustosa za posamezno področje, glede 

na pomen ureditve področja dokumentacije je predvidena sprememba in ob zagotovitvi finančnih 

sredstev s strani MK zaposlitev kustosa dokumentalista. 

 

Tabela: predvidena kadrovska zasedba v obdobju 2015—2019 

 Št. Del. mesto / naziv  Področje Vrsta zaposlitve  Financer 

1. 

Kustosinja z doktoratom, 

muzejska svetnica Etnologija Nedoločen čas 

MzK 

2. 

Kustosinja, muzejska 

svetovalka Zgodovina Nedoločen čas 

MzK 

3. 

Kustosinja, muzejska 

svetovalka 

Umetnostna 

zgodovina Nedoločen čas 

MzK 

4. Kustosinja, višja kustosinja Arheologija Nedoločen čas MzK 

5. Kustos, muzejski svetovalec Dokumentacija Nedoločen čas 

MzK (še ni 

odobreno) 

6. Muzejski sodelavec / kustos 

Urejanje arhivov 

arheoloških 

najdišč Določen čas 

Projekti, 

predvidoma 

od leta 2017 

 

Kustos – dokumentalist bo skrbel tudi za strokovno knjižnico. Ob pridobljenih sredstvih je načrtovana 

tudi začasna zaposlitev knjižničarja za leto ali dve, kar bi bilo dovolj za osnovno ureditev in vnos 

gradiva v sistem COBISS, za kasnejše sprotno delo pa bi zadoščala usposobitev kustosa 

dokumentalista, dolgoročno pa tudi polovična ali honorarna zaposlitev. 

 

Pomoč kustosom 

 

Kot pomoč kustosom so občasni študenti, ki opravljajo prakso, prostovoljci, ki opravljajo prostovoljno 

pripravništvo in drugi sodelavci muzeja. Cilj je okrepiti sodelovanje z univerzami in vključevanje 

študentov v različne aktivnosti in projekte muzeja tako za krajši čas, kot za daljše obdobje. Posebno 

področje, kjer bo potrebna dodatna delovna sila bo urejanje arhivov arheoloških najdišč, pri čemer 

načrtujemo dodatno zaposlitev financirano iz projektov oziroma zagotovitev dodatnih sredstev za 

strokovno urejanje le-teh. 
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7.2 Konservatorsko-restavratorska služba 

 

Konservatorsko restavratorska služba se ukvarja s konserviranjem in restavriranjem ter tehnično-

tehnološkim raziskovanjem muzejskih predmetov in dokumentiranjem opravljenih posegov, skrbi za 

strokovno-tehnično brezhibnost vzdrževanja muzejskega gradiva v zbirkah in depojih, vključno s 

spremljanjem mikroklimatskih pogojev. Vključena je tudi izdelava kopij muzejskih predmetov ter 

različnih spominskih predmetov, izhajajočih iz muzejskih zbirk.  

Prednost muzeja je restavratorska delavnica z odličnimi strokovnjaki. Treba je zagotoviti ustrezne 

pogoje za delo, vključiti delo v tržne in pedagoške dejavnosti, razvijati ponudbo in sodelovanje na 

regionalnem, državnem in mednarodnem področju.  

Muzej ima zaposlena dva konservatorja – tehnika in od leta 2013 tudi akademskega restavratorja.  

 

Tabela: zasedba 31. 12. 2014  

 Št. Del. mesto   Področje 

Vrsta 

zaposlitve  Financer Opombe 

1. 

Konservatorsko 

restavratorski tehnik 

Konservatorska 

delavnica Nedoločen čas 

MzK 

 

2. 

Konservatorsko 

restavratorski tehnik 

Konservatorska 

delavnica Nedoločen čas 

MzK 

 

3. 

Konservator – 

restavrator, akademski 

restavrator restavratorstvo Nedoločen čas 

Občina 

Brežice 

DM vezano na 

rezultate obnove 

Viteške dvorane 

 

Tabela: predvidena kadrovska zasedba v obdobju 2015—2019 

 Št. Del. mesto   Področje 

Vrsta 

zaposlitve  Financer Opombe 

1. 

Konservatorsko 

restavratorski tehnik 

Konservatorska 

delavnica Nedoločen čas 

MzK 

 

2. 

Konservatorsko 

restavratorski tehnik 

Konservatorska 

delavnica Nedoločen čas 

MzK 

 

3. 

Konservator – 

restavrator, akademski 

restavrator restavratorstvo Nedoločen čas 

Občina 

Brežice 

DM vezano na 

rezultate 

obnove 

Viteške 

dvorane 

4. 

Konservator – 

restavrator, akademski 

restavrator 

Restavratorstvo, 

izdelava replik 

in spominskih 

predmetov Določen čas 

Projekti 
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Pomoč konservatorjem in restavratorju 

 

Cilj obdobja je zagotoviti pomoč pri posameznih projektih, predvsem preko zaposlovanja v programu 

Javnih del, preko različnih projektov in sredstev pridobljenih s tržno dejavnostjo. Po ocenah bi 

delavnica potrebovala vsaj eno osebo na leto.  

 

7.3 Služba za komuniciranje in izobraževanje 
 

Službo za komuniciranje in izobraževanje vodi kustos pedagog-andragog, ki pripravlja, organizira in 

izvaja pedagoški program, muzejske delavnice in projekte popularizacije muzeja ter pripravlja 

interpretativno in didaktično gradivo za obiskovalce, skrbi za stike z javnostmi, promocijo in širšo 

dostopnost muzeja.  

Odsotnost kustosinje pedagoginje od sredine maja 2012 do nadomestne zaposlitve septembra 2014 

je vplivala na uspešnost delovanja muzeja na tem področju. Kot pomoč in sestavni del so k 

oblikovanju in izvajanju pripomogel muzejski sodelavec ter kustosi in KR delavnica. Nujna je 

zaposlitev koordinatorja programov in projektov za izvajanje raznovrstnih prireditev, za oblikovanje, 

pripravo in administriranje projektov idr. Zaposlitev je predvidena v letu 2015. Začetna sredstva bo 

zagotavljala Občina Brežice v sklopu zagotavljanja rezultatov projekta obnove Viteške dvorane, v 

nadaljevanju pa bo delovno mesto financirano iz projektnih virov.   

 

Tabela: zasedba 31. 12. 2014 

 Št. Del. Mesto   Področje Vrsta zaposlitve  Financer Opombe 

1. Kustosinja 

Komuniciranje in 

izobraževanje Nedoločen čas 

MzK Mirovalna pravica  

MZZ predvidoma 

do julija 2015/ 

zaposlitev za 

določen čas do 

vrnitve. 

2. 

Muzejska 

sodelavka Vodniška služba Nedoločen čas 

MzK 

 

 

Tabela: predvidena kadrovska zasedba v obdobju 2015—2019 

 Št. Del. Mesto   Področje Vrsta zaposlitve  Financer Opomba 

1. Kustosinja 

Komuniciranje in 

izobraževanje Nedoločen čas 

MzK Mirovalna pravica  

MZZ predvidoma 

do julija 2015/ 

zaposlitev za 

določen čas do 

vrnitve. 

2. 

Muzejska 

sodelavka Vodniška služba Nedoločen čas 

MzK 
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3. 

Koordinator 

in 

organizator 

programov 

Koordinacija in 

organizacija 

programov in 

izvajanje projektov Določen čas 

Občina 

Brežice, 

projekti 

 

4. 

Vodja 

projektov 

Priprava, izvajanje in 

vodenje projekte, 

stiki z javnostmi Določen čas 

Projekti in 

lastna 

sredstva 

Najprej od leta 

2016. 

 

Pomoč službi za komuniciranje in izobraževanje 

 

Stalno in utečeno pomoč zagotavljajo udeleženci programa Javnih del, dodatno pa bomo v letu 2015 

razvili sistem prostovoljstva, najprej predvsem na tem področju.  

 

Tabela: načrt vključitve prostovoljcev 

Leto Število Področja dela 

2015 5 Pomoč pri varovanju zbirk, njihovem vzdrževanju in predstavljanju. 

2016 10 Pomoč pri varovanju zbirk, njihovem vzdrževanju in predstavljanju. 

Pomoč pri oblikovanju in izvajanju različnih programov.  

2017 15 Pomoč pri varovanju zbirk, njihovem vzdrževanju in predstavljanju. 

Pomoč pri oblikovanju in izvajanju različnih programov. 

2018 20 Pomoč pri varovanju zbirk, njihovem vzdrževanju in predstavljanju. 

Pomoč pri oblikovanju in izvajanju različnih programov. Samostojno 

izvajanje programov. 

2019 25 Pomoč pri varovanju zbirk, njihovem vzdrževanju in predstavljanju. 

Pomoč pri oblikovanju in izvajanju različnih programov. Samostojno 

izvajanje programov. 

 

Sredstva za prostovoljce bomo zagotavljali iz prihodkov javne službe, tržnih dejavnosti in projektnega 

financiranja. 

 

7.4 Tehnično osebje 

 

Za izvajanje poslovne dejavnosti muzeja skrbi uprava muzeja in tehnično osebje. Tehnično osebje 

skrbi za vzdrževanje objekta, prostorov in opreme ter pomaga pri pripravi in izvedbi kulturnih 

prireditev. 

 

Tabela: stanje na 31. 12. 2014 

 Št.  Del. Mesto   Področje 

Vrsta 

zaposlitve  Financer 

1. Hišnik V. Vzdrževanje Nedoločen čas MzK 

2. Oskrbnica IV.  Vzdrževanje Nedoločen čas MzK 

 

Tabela: predvidena kadrovska zasedba v obdobju 2016—2019 

 Št.  Del. Mesto   Področje Vrsta  Financer 
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zaposlitve 

1. Hišnik V. Vzdrževanje Nedoločen čas MzK 

2. Oskrbnica IV.  Vzdrževanje Nedoločen čas MzK 

3. Vzdrževalec prostorov Vzdrževanje Določen čas Lastna sredstva 

 

7.5 Uprava 

 

Uprava zavoda opravlja finančne in računovodske naloge, pravne, administrativne in kadrovske 

naloge. 

 

Tabela: stanje na dan 31. 12. 2014 

 Št. Del. Mesto   Področje 

Vrsta 

zaposlitve  Financer Opombe 

 1. Direktorica   

 Določen čas, 

mandat 

MzK  Mandat 

30. 6. 2014 

do 29. 6. 

2019 

2. Računovodkinja VII/1 

Računovodstvo in 

tajništvo Nedoločen čas 

MzK 

 

 

Tabela: predvidena kadrovska zasedba v obdobju 2016—2019 

 Št. Del. Mesto   Področje 

Vrsta 

zaposlitve  Financer Opombe 

 1. Direktorica   

 Določen čas, 

mandat 

MzK  Mandat 

30. 6. 2014 

do 29. 6. 

2019. 

2. Računovodkinja VII/1 

Računovodstvo in 

tajništvo Nedoločen čas 

MzK 

 

3. Poslovni sekretar VII/2 

Poslovanje in 

projekti Določen čas 

Projekti 

 

 

7.6 Pripravniki 

 

Glede na vire financiranja in menjavo kadrov zaradi upokojitev, je verjetnost, da bo muzej v obdobju 

2015 do 2019 zaposloval tudi pripravnike, predvidoma 2. Ob tem bomo zagotavljali opravljanje 

strokovnega izpita za kustosinjo pedagoginjo in muzejsko sodelavko v letu 2015. 

 

7.7 Javna dela 

 

Muzej uspešno pridobiva sredstva za vključevanje brezposelnih v sistem javnih del. V letu 2014 sta 

bila vključena dva udeleženca, za leto 2015 je muzej uspel pridobiti dva delavca za celo leto in enega 

delavca za pol leta, za čas, ko beleži muzej največ obiskovalcev, prireditev in drugih aktivnosti. 
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Tabela: načrtovano število javnih delavcev za obdobje 2015—2019:  

 Št.  Del. Mesto   Področje 

Vrsta 

zaposlitve  Financer 

1. V. tarifni razred 

Delo z obiskovalci, 

pomoč pri vzdrževanju 

zbirk in pomoč pri 

programih. Javna dela 

Občina 

Brežice/ ZRSZ 

2. V. tarifni razred 

Delo z obiskovalci, 

pomoč pri vzdrževanju 

zbirk in pomoč pri 

programih. Javna dela 

Občina 

Brežice/ ZRSZ 

3. VII. tarifni razred 

Delo z obiskovalci, 

pomoč pri izvajanju 

programov, projekti Javna dela 

Občina 

Brežice/ ZRSZ 

 

7.8 Zaposleni iz projektnih sredstev (EU,…) 

 

Kot je razvidno iz več razdelkov strateškega načrta je ena osnovnih nalog vzpostavljanje pogojev za 

pripravo in uspešno izvedbo projektov, sofinanciranih iz različnih virov. Glede na možnosti in oviro, ki 

izhaja iz dejstva, da muzej nima rezerviranih sredstev za tovrstne projekte, saj v njih v preteklem 

obdobju ni bil vključen. Prva projektna zaposlitev je glede na napovedi možnosti izvajanja projektov v 

letu 2016. Zaposlitve bodo dopolnjevale predvsem delo na področjih komuniciranja in izobraževanja, 

konservatorsko-restavratorske dejavnosti in dopolnjevanja programov muzeja. Ne glede na to pa se 

ob posameznih pridobljenih projektnih sredstvih lahko zagotovi tudi dodatna zaposlitev v kustodiatih, 

glede na napovedi predvsem na področju arheologije in urejanja dokumentacije ter zbirk. 

 

7.9 Druge oblike zaposlovanja 

 

Muzej ima možnost zaposlovanja iz naslovov Aktivne politike zaposlovanje, kjer se oblike in pogoji 

menjajo. Pomoč pri izvajanju nalog pomenijo tudi vključeni v sistem opravljanja Družbeno koristnega 

dela, vendar le za posamezne vrste dela in skladno s sposobnostmi in kompetencami vključenih. 

  

7.10 Zaposlovanje iz lastnih sredstev 
 

S povečanjem prihodkov iz različnih virov bo mogoče tudi dodatno zaposlovanje iz lastnih virov. Iz 

tega vira zagotavljamo že del sredstev za eno delovno mesto na področju vzdrževanja, kjer bi bilo 

glede na obseg dela in velikost objekta ter razvoj programov treba zagotoviti še enega delavca.  

Cilji: 

- Zagotavljanje lastnih sredstev za dopolnjevanje kadrovske zasedbe na posameznih 

področjih, za vsaj 1 osebo na letni ravni. 
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9. SKLEP IN KONČNE DOLOČBE 
 

Cilj obdobja, ki ga opredeljuje strateški načrt, je oblikovati sodoben muzej, v katerem se srečujejo 

prebivalci Posavja z zgodbami iz svoje preteklosti in jih kot ene izmed pomembnih lastnih istovetnosti 

posredujejo tudi najširšim množicam. Pomembna je celovita skrb za prostor v upravljanju za vsebine, 

torej skrb za nepremično in premično dediščino, delovanje v skladu z zakonodajo in standardi ter 

normativni za muzejsko dejavnost (tako državnimi kot mednarodnimi, spoštovanje ICOM-ovega 

kodeksa etike idr.). Posavski muzej Brežice bo v naslednjih petih letih postal blagovna znamka na 

področju varovanja dediščine kot enega temeljev razvoja regije, kajti dediščino lahko ohranjamo le 

tako, da ostaja živa, v stiku s sodobnostjo in v »službi« prihodnosti. 

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. 

Kot je od septembra 2014 zapisano na panoju ob vhodu v muzej, je Posavski muzej:  

 prostor, kjer se srečujejo plemena, družine in rodovi s posavskih ravnic, gričev in hribov; 

 kjer so načini življenja Posavcev in prišlekov spleteni v prikaz bogate kulturne dediščine; 

 kjer muzejski predmeti pripovedujejo resnične zgodbe o ljudeh, delu, prazniku, umetnosti, 

vojni in miru; 

 kjer potekajo razstave, predavanja, delavnice, predstavitve, učne ure, sejmi, koncerti, 

literarni večeri in poroke;   

 kjer se učimo iz preteklosti, da smo bolj spretni in pogumni za prihodnost;  

 kjer smo dobrodošli in kamor se radi vračamo. 

 

8.1 Uveljavitev Strateškega načrta  
 

Strateški načrt po pridobitvi mnenja župana Občine Brežice (skladno s 1. členom Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice Ur. list RS 

št. 43/2014) in po pridobljenem mnenju Ministrstva za kulturo RS (skladno s 35. členom ZUJIKA-a, Ur. 

list RS, št. 111/2013) stopi v veljavo naslednji dan po pridobitvi soglasja sveta zavoda, uporablja pa se 

od 15. 1. 2015. 

 

                                                                                                          Alenka Černelič Krošelj,  

        direktorica 

                

 

 

*Dokument ni jezikovno pregledan. 

**V Strateški načrt, ki je metodološko in vsebinsko zasnovan po navodilih Ministrstva za kulturo (prejetih 19. 12. 2014), je v 

posameznih razdelkih vključen osnutek Strateškega načrta Posavskega muzeja Brežice, ki ga je oktobra 2013 pripravila dr. 

Ivanka Počkar. Vključen je tudi pripravljen Program direktorice za mandatno obdobje 2014—2019, upoštevane so usmeritve 

Nacionalnega programa kulture 2014—2017 ter različni razvojni dokumenti ter področna zakonodaja. Finančne podatke je 

priskrbela Jelena Kostevc, statistične podatke Silvija Skrivalnik in Andreja Matijevc, grafikone je oblikovala Andreja Matijevc. 

Pri izboru uspešnih projektov, pri razlagi podatkov o inventarizaciji in digitalizaciji so sodelovale Vlasta Dejak, Oži Lorber in 

dr. Ivanka Počkar. Za področje depojev in KR dejavnosti sta podatke priskrbela Jože Lorber in Aleš Vene.  
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