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A. Poslovno poročilo
I. Splošni del – podatki
1. Podatki o javnem zavodu – Posavski muzej Brežice
1.1 Podatki
Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1
8250 Brežice
Direktorica (od 1. 1. 2016—29. 12. 2016), v. d. direktorice (od 30. 12. 2016):
Alenka Černelič Krošelj
Posavski muzej Brežice spada med določene uporabnike enotnega kontnega načrta po 15. členu
Zakona o računovodstvu in je kot posredni proračunski uporabnik, določen s Pravilnikom o določitvi
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna pod šifro 37559.
Matična številka: 5051797000
Davčna številka: 90721179
Posavski muzej Brežice od 1. 7. 2007 dalje v skladu s 94. členom ZDDV-1 ni identificiran za DDV;
spada med male davčne zavezance, ki so oproščeni obračunavanja davka.
Šifra dejavnosti: 91.020
Podračun UJP Novo mesto: SI56 0120 9603 0375 567
Telefon: + 386 7 466 05 11, +386 7 466 05 17
Fax: +386 7 466 05 16
Elektronska pošta: uprava@pmb.si
Spletna stran: www.pmb.si
Status: Javni zavod s pooblastilom za opravljanje državne javne službe muzejev
štev.: 6211-14/2016-12, 15. 6. 2016
Ustanoviteljice: Občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.

1.2 Ustanovitveni akt
-

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05 z dne 9. 9.
2005)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej
Brežice (Uradni list RS št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej
Brežice (Uradni list RS št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014)
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-

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

1.3 Organi javnega zavoda
Vodenje zavoda:
Alenka Černelič Krošelj, direktorica in v. d. direktorice
Mandat direktorice: od 30. 6. 2014 do 29. 12. 2016
Mandat v. d. direktorice: od 30. 12. 2016 za največ 1 leto
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, odstopil junija 2016, decembra 2016
imenovan nov predstavnik Goran Milovanović; Katja Ceglar, predstavnica Občine Krško; Jure Pezdirc,
predstavnik Občine Brežice, razrešen decembra 2015 zaradi imenovanja za podžupana občine
Brežice, decembra 2015 imenovana predstavnica Simona Baškovič; Franc Pipan, predstavnik Občine
Sevnica, odstopil januarja 2016, februarja 2016 imenovana nova predstavnica Doris Možic Žičkar; dr.
Ivanka Počkar, predstavnica zaposlenih in Irena Rudman, predstavnica Občine Brežice.
Člani sveta javnega zavoda na dan 31. 12. 2016: dr. Jože Škofljanec, predsednik, Irena Rudman,
namestnica predsednika, Simona Baškovič, Katja Ceglar, Goran Milovanović, Doris Možic Žičkar in
dr. Ivanka Počkar.
Strokovni svet: Posavski muzej Brežice nima imenovanega strokovnega sveta. Skladno z določili 43.
člena ZUJIK-a (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13 in 68/16) ima zavod z manj kot dvajsetimi zaposlenimi direktorja in svet, ne pa tudi
strokovnega sveta.
Svet javnega zavoda se je v letu 2016 sestal na petih sejah, treh rednih, od katerih je bila ena
nesklepčna in na dveh korespondenčnih. Na dveh sejah se je sestal Skupni organ Občine Brežice,
Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
javnem zavodu Posavski muzej Brežice.

1.4 Lokacije, na katerih deluje muzej
Tabela 1: Lokacije, na katerih deluje muzej
Stavba
Naslov
Lastnik stavbe
GRAD BREŽICE s
Cesta prvih borcev 1, 8250
pripadajočim
Občina Brežice
Brežice
zemljiščem
STARI DIJAŠKI DOM
Trg izgnancev 12a, 8250 Brežice, Občina Brežice

Razmerje*
U
N
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Naslov spremenjen oktobra
2016, in sicer Trg Jožeta
Toporišiča 2, 8250 Brežice
PARKIRNO MESTO v
Cesta prvih borcev 24a, 8250
Poslovnem centru
Skala d.o.o., Brežice
N
Brežice
GASA
Stalna zbirka
»Ogled« - GRAD
Cesta na grad 17, 8290 Sevnica
Občina Sevnica
U
SEVNICA
Stalna zbirka
Kozjanski partizanski
Krajevna skupnost
Sromlje 8, 8256 Sromlje
U
odred Dom krajanov
Sromlje
Sromlje
* Razmerje do lastnika: N – muzej je najemnik in plačuje najemnino, U – muzej je uporabnik
prostorov (in zanje ne plačuje najemnine), P – pogodbeno upravljanje (muzej ima z lastnikom
sklenjeno pogodbo o upravljanju).

1.5 Kratek opis razvoja muzeja
Brežiški grad je bil zgrajen po požigu prejšnje zgradbe v vseslovenskem kmečkem uporu leta 1515 in
je bil grajen skozi celotno 16. stoletja. Grad je lep primer utrjene renesančne grajske arhitekture na
ravnini. Razglašen je za kulturni spomenik državnega pomena. Dvoramno stopnišče, kapela in Viteška
dvorana so poslikani, slednja je največji in v celoti poslikan necerkveni prostor v Sloveniji in je
edinstveni primer baročnega posvetnega stenskega slikarstva na Slovenskem. V tem
reprezentančnem rezidenčnem gradu od leta 1949 s svojimi bogatimi zbirkami domuje Posavski
muzej Brežice, ki je kompleksno urejen in predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes.
Muzej je bil ustanovljen 26. junija 1949, ko je ustanoviteljske pravice in obveznosti financiranja
prevzel Okrajni ljudski odbor Krško. Leta 1958 je prešel muzej iz pristojnosti Okrajnega ljudskega
odbora Novo mesto v pristojnost Skupščine občine Brežice, ki je prevzela tako ustanoviteljske pravice
kot obveznosti financiranja. Prvi statut muzeja je bil sprejet 26. junija 1958. V register muzejskih zbirk
pri Svetu za kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije je bil vpisan 30. avgusta 1961. Po
sprejetju Zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine so v letu 1982 skupščine občin Brežice,
Krško in Sevnica sprejele odločbe o ustanovitvi muzeja (Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v
Brežicah št. 022-9/82 z dne 21. 10. 1982 in Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah št.
022-15/82-1 z dne 3. 11. 1982). Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list RS, št. 75/94) so občinski sveti občin Brežic, Krško in Sevnica sprejeli Odlok o
ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice (Uradni list RS, št. 7/98 z dne 30. 1. 1998). Z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list
RS, št. 68 z dne 7. 9. 2012) je ustanoviteljica muzeja postala še občina Kostanjevica na Krki.

1.6 Predstavitev dejavnosti in poudarki leta 2016
Posavski muzej Brežice je pooblaščen za celostno varstvo premične kulturne dediščine Posavja.
Njegovo poslanstvo je izvajanje muzejskih dejavnosti, opredeljenih kot javne službe na področju
varstva premične kulturne dediščine na območju Posavja. S svojimi zbirkami predstavlja javnosti
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zgodovino oz. dediščino Posavja od pradavnine do danes. Deluje na področjih umetnostne zgodovine,
umetnostne obrti in likovne umetnosti, zgodovine, arheologije, etnologije, konserviranja in
restavriranja.
Poslanstvo muzeja je celovita muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, raziskovanje,
dokumentiranje, varovanje, izobraževanje in različne oblike predstavljanja vseh vrst materialne in
duhovne kulturne dediščine, ki so jo od prve naselitve do danes ustvarili prebivalci na območju
današnjega Posavja. V njej so prepleteni kulturni vplivi sosednjih pokrajin in držav ter enkratna
ustvarjalnost, ki izvira iz etnične, nacionalne in verske raznolikosti, kakor se je oblikovala skozi stoletja
v današnji čas.
Posavski muzej Brežice ima naslednje zbirke v matični hiši – v gradu Brežice:
 arheološka zbirka;
 etnološka zbirka;
 zgodovinske zbirke:
o zgodovinska zbirka Kmečki upori in reformacija;
o zbirka o posavskih meščanih Bürger–mestjan–meščan;
o zgodovinska zbirka novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990;
 umetnostnozgodovinske zbirke:
o Posvetna baročna dediščina Posavja;
o Sledi sakralne dediščine Posavja 17. in 18. stoletja;
o Galerija Alenke Gerlovič
o Spominska galerija Franja Stiplovška;
 Viteška dvorana in
 kapela sv. Križa ter stopnišče.
Leta 2011 je Posavski muzej Brežice v sodelovanju z JZ KŠTM Sevnica in avtorjem Rudijem Stoparjem
odprl stalno zbirko na gradu Sevnica: »Ogled«, kjer je vključenih 27 del Rudija Stoparja.
Od 27. aprila 2014 ima muzej stalno zbirko tudi v prostorih Doma krajanov Sromlje. Zbirka Kozjanski
partizanski odred je bila dopolnjena v letu 2015 in 2016.
Muzej opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim
načrtom.
V letu 2016 so program usmerjala utečena in nova izhodišča. Poleg utečenih programov je bilo
uvedenih nekaj novosti, predvsem pa je bila z vgradnjo dvigala dosežena večja dostopnost gradu in
muzeja ter olajšano tudi drugo muzejsko delo, kar je pozitivno odmevalo tudi v širši javnosti.
Ključni poudarki, ki so usmerjali leto 2016:
1. Priprava in izvedba prve skupne večvzrstna razstava iz zasnovanega cikla Štirje elementi.
2. Razširjeno medinstitucionalno sodelovanje na področju povezovanja znanosti in stroke:
rezultat medinstitucionalna razstava IMAGO MUSIACE: glasba na baročnih poslikavah
brežiškega gradu.
3. Večja in raznovrstna dostopnost za ranljive skupine tako programska kot fizična (dvigalo).
4. Vključevanje v prostor – kulturno krajino tudi fizično – z ulično razstavo in postavitvijo dveh
obeležij na Mostecu (Toporišičevo leto).
5. Prevzemanje arhivov arheoloških najdišč, izzivi, težave in reševanje organizacijskih in
metodoloških vprašanj pri prevzemu in urejanju dokumentacije.
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6. Lastni obsežni in medinstitucionalni projekti (Leto posavske nesnovne dediščine,
Toporišičevo leto, Gradovi Posavja idr) za boljšo prepoznavnost našega dela in poslanstva.
7. Nadaljevanje obsežnih projektov in sodelovanj, priprava projektnih idej in vsebin ter izvedba
prijav na razpise za pridobivanje dodatnih sredstev s poudarkom na usposabljanju sodelavcev
za pripravo in izvedbo le-teh.

1.7 Organizacijska struktura
Poslovno dejavnost opravljajo direktorica (v. d. direktorice), ena oseba opravlja naloge upravne in
finančne službe, dve osebi pa naloge tehnične službe.
Strokovno dejavnost je v kustodiatu opravljalo pet kustosov (štiri kustosinje in en kustos: muzejska
svetnica, muzejski svetovalki, muzejski svetovalec / muzejski svetnik, kustosinja / višja kustosinja), v
službi za komuniciranje kustosinja pedagoginja (2 osebi, skupaj 100 % 1 zaposlitev), muzejska
sodelavka / koordinatorka in organizatorka kulturnih programov in muzejski sodelavec ter v
konservatorsko-restavratorski službi dva konservatorsko-restavratorska tehnika ter akademski
restavrator – višji konservator.
Organigram

SVET ZAVODA
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DIREKTORICA

STROKOVNA
DEJAVNOST

Kustodiat

Konservatorskorestavratorska
služba

POSLOVNA
DEJAVNOST

Služba za
komuniciranje in
izobraževanje

Uprava

Tehnično osebje

1.8 Zaposleni v muzeju v letu 2016
Tabela 2: Zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo, stanje 31. 12. 2016
Št. Ime, priimek
Izobrazba
V muzeju od—do
Delovno mesto
Vrsta zaposlitve
Strokovni naziv
Prof. umet. zgod in univ. dipl. etnol.
30. 6. 2014–29. 12. 2016
Alenka Černelič
in kult. antrop.
1
Od 30. 12. 2016, v. d.
Krošelj
Direktorica, v. d. direktorice
direktorice
Višja kustosinja
Prof. zgodovine in umet. zgod.
1.12. 1980 –
2
Vlasta Dejak
Kustosinja
Nedoločen čas
Muzejska svetovalka
IV. stopnja
2. 11. 2007—
3
Slavko Dvoršak
Hišnik V
Nedoločen čas
Diplomirana ekonomistka
7. 8. 2006 –
4
Jelena Kostevc
Računovodkinja
Nedoločen čas
NK
1. 6. 1995—
5
Olga Lapuh
Oskrbnica IV
Nedoločen čas
Avtomehanik
1.8. 1977—
6
Jože Lorber
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Nedoločen čas
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Prof. umet. zgod.
1.1.1987—
7
Oži Lorber
Kustosinja
Nedoločen čas
Muzejska svetovalka
Prof. zgod in geogr.
Muzejska sodelavka, s 1. 10. 2016
1. 8. 2014—
8
Andreja Matijevc razporejena na DM koordinator in
Nedoločen čas
organizator kulturnih
kustosinja
Univ. dipl. etnol. In prof. ang.
28. 10. 1980—
9
dr. Ivanka Počkar Kustosinja
Nedoločen čas
Muzejska svetnica
Pečar
16. 1. 1992—
10
Davorin Prah
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Nedoločen čas
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Univ. dipl. arheologinja
4. 1. 2011—
11
Jana Puhar
Kustosinja
Nedoločen čas
Višja kustosinja
7 urni delovnik*
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12

Mag. Petra
Štalekar Devčić /
Silvija Skrivalnik

Univ. dipl. pedagoginja in prof.
slovenščine, mag. slovenistike
Kustosinja /
Prof. zgod in geograf.
Kustosinja

1. 4. 2011 – zaposlitev
26. 5. 2012 do 31. 7. 2015 mirovalna pravica MZZ
vrnila na DM po prenehanju
Mirovalne pravice MZZ**, 6
urni delovnik* /
2 urni delovnik od 1. 8. 2015

Tabela 3: Zaposleni, ki jih financira Občina Brežice, stanje 31. 12. 2016
Št. Ime, priimek
Izobrazba
Delovno mesto
Strokovni naziv
Akademski restavrator
1
Aleš Vene
Restavrator, vodja delavnice
Višji konservator-restavrator
Univ. dipl. geograf
2
Boštjan Kolar
Muzejski sodelavec
Dr. zgodovine
3
Dr. Tomaž Teropšič
Kustos dokumentalist
Muzejski svetnik

V muzeju od—do
Vrsta zaposlitve

17. 1. 2014 –
Nedoločen čas
1. 7. 2015 –
določen čas
9. 9. 1985—
Nedoločen čas

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

Martina Žugič

2

Janko Ogorevc / Franc Kocjan

3

Vanja Tonkli / Sabina Pšeničnik

4.

Tadeja Planinc

1. 1. 2016—31. 12. 2016
10. 2. 2016—9. 8. 2016 /
10. 8. 2016—31. 12. 2016
10. 2. 2016—9. 4. 2016 /
10. 4. 2016—31. 12. 2016
1. 5. 2016—31. 10. 2016

Obrazložitve:
Dve sodelavki sta tudi v letu uveljavljali možnost zaposlitve za krajši čas, kustosinja pedagoginja 6 ur /
dan in kustosinja arheologinja 7 ur / dan (starševstvo). DM kustosinje pedagoginje je dopolnjevala
zaposlena za 2 uri /dan.
Kljub prizadevanjem, da bi DM kustos dokumentalist bilo vključeno v financiranje Ministrstva za
kulturo, je bilo financiranje tega DM tudi v letu 2016 zagotovljeno na enak način kot v letu 2015: 45 %
s strani Občine Brežice in 55 % iz drugih lastnih sredstvih. Zagotavljanje sredstev za ohranitev DM je
tudi v letu 2016 dodatno obremenilo delo zavoda oziroma zaposlenih.
Zaključen je bil postopek Inšpekcijskega nadzora za ureditev uvrstitve v plačni razred in napredovanja
DM računovodje. Urejena so vsa določila MJU, Inšpektorata za javno upravo ter podpisani vsi
potrebni dokumenti z delavko.
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V letu 2016 je bil iz programa javnih del zaposlen en delavec več, kot v letu 2015, 3 DM je
sofinancirala Občina Brežice, 1 DM, in sicer JD VII. stopnje za obdobje šestih mesecev pa je bilo
sofinancirano iz lastnih sredstev.
Dve sodelavki sta v začetku oktobra opravili strokovni izpit in pridobili strokovni naziv kustosinja, in
sicer Silvija Skrivalnik, ki dopolnjuje DM kustosa pedagoga in Andreja Matijevc, ki je bila po
opravljenem strokovnem izpitu razporejena na DM koordinator in organizator kulturnih programov.
Sredstva za to DM so zagotovljena s strani Ministrstva za kulturo kot del potrjenega Kadrovskega
načrta za leto 2016. Strokovni izpit sta pod mentorstvom Alenke Černelič Krošelj opravljali na
področju Delo z obiskovalci.
Kustosinja pedagoginja Petra Štaleker Devčić je junija uspešno zaključila magistrski študij s temo
sodobna slovenska književnost na oddelku za slovenski jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Konec leta 2016 sta dva sodelavca pridobila višji naziv, in sicer kustosinja arheologinja je pridobila
naziv višja kustosinja, kustos dokumentalist pa naziv muzejski svetnik.
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II. Posebni del
a.) Vsebinsko poročilo o izvedbi programov
I. Muzejsko gradivo
Sklop I.
I. / 1. Muzejsko gradivo: uvodna beseda (pojasnila)
Delo v Posavskem muzeju Brežice je potekalo skladno z začrtanim letnim programom, pri čemer smo
nadaljevali s tesnim sodelovanjem z občinami soustanoviteljicami, drugimi ustanovami ter
posamezniki. Kljub zahtevnemu pridobivanju sredstev za DM kustos dokumentalist, to DM s
prevzemanjem arhivov arheoloških najdišč in s tem povezanim delom na tem področju predstavlja
pomemben del nujnega urejanja dokumentacije muzeja, je del urejanja zaostankov in posledično
vodi k dolgoročnejši ureditvi tega področja, pri čemer bodo rezultati vidni v daljšem časovnem
obdobju.
Muzej svoje poslanstvo utemeljuje na zbirkah gradiva s področja arheologije, etnologije, zgodovine,
umetnostne zgodovine in likovne dediščine. Tudi v letu 2016 se je nadaljevalo terensko delo,
potekalo je evidentiranje – identifikacija dediščine (delo na terenu in z zasebnimi lastniki),
dokumentiranje in inventarizacija novo pridobljenega gradiva. Evidentiranje poteka še nadalje v
povezavi z vsebinami siceršnjega raziskovalnega dela v okviru priprav in dopolnjevanja razstav.
Ob tem smo okrepili in oblikovali druga sodelovanja ter nadaljevali z oblikovanjem različnih
projektov, ki izhajajo iz javne službe in muzejskega gradiva, a omogočajo pridobivanje sredstev iz
drugih virov. Prav tako smo se posvetili začrtanemu razvoju rabe gradu za razvoj muzejskih
dejavnosti in pričeli s prenovo stalnih zbirk v S delu gradu.
Leto 2016 in izvajanje nalog ter programa zaznamuje tudi večji obseg bolniških in drugih odsotnosti z
dela, predvsem dolgotrajna odsotnost konservatorskega tehnika (Davorin Prah, 39 % prisotnost) ter
daljša odsotnost računovodkinje (67 % prisotnost). Na rezultate je vplivala tudi večkratna odsotnost
(bolniška, nega) kustosinje arheologinje (64 % prisotnost) in kustosinje pedagoginje (76 % prisotnost).
Pri zagotavljanju zadanih ciljev in opravljanju nalog je sodelovalo več sodelavcev, ob obsežnem
razstavnem projektu Štirje elementi: 1-VODA in pripravi programa za leto 2017 ter prijav projektov
na EU razpise je bil določen tudi povečan obseg dela štirim sodelavcem.
Strokovni sodelavci muzeja so v letu 2016 na različne načine predstavljali svoje raziskovalno delo in
krepili ciljna proučevanja, pri čemer je bilo v ospredju interdisciplinarno sodelovanje in pristopi, ki so
se kazali v rezultatih kot so občasne razstave v sklopu Posavskim muzejskih vitrin in v prvi skupni
obsežni občasni razstavi Štirje elementi: 1 – VODA.
Nadaljevali smo z omogočanjem izobraževanj in usposabljanj in pri tem čim bolj upoštevali pobude in
možnosti. Direktorica se je s sofinanciranjem obora ICOM Slovenija udeležila 24. generalne
konference ICOM (International Council of Museums) v Milanu (Italija), kjer je pridobila številne
vpoglede v dobre prakse in sodobne muzeološke pristope, pridobila je kontakte in odpirala možnosti
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za širša sodelovanja ter se trudila za prepoznavnost muzeja. Kot članica slovenske volilne skupine (5
elektorjev) je sodelovala tudi na volitvah novega vodstva ICOM in na 31. skupščini ICOM, prav tako
kot ena izmed 5-ih delegatov ICOM Slovenije z glasovalno pravico, kar je bila zanimiva izkušnja.
Sodelavci KR delavnice in muzejski sodelavec so se udeležili strokovne ekskurzije v tujino, kustosinja
etnologinja (s prispevkom) in muzejska sodelavka pa mednarodnega simpozija na Madžarskem.
Kustosinja umetnostna zgodovinarka in direktorica sta pričeli tudi z urejanjem na področju avtorskih
pravic, predvsem v povezavi z donacijo akademske slikarke Alenka Gerlovič.
Pomemben del je bilo aktivno sodelovanje na področju popularizacije in promocije ter tesno
povezovanje kustosov in sodelavcev službe za izobraževanje in komuniciranje ter KR delavnice. Ob
tem je bil velik poudarek na interdisciplinarnem sodelovanju, rezultat le-tega je nova obsežna lastna
razstava, in na medsebojnem podpiranju sodelavcev pri razstavah, odprtjih, vodstvih in delavnicah
ter drugih programih – torej poudarek na udeležbah sodelavcev tudi pri aktivnostih drugih ter izven
muzeja.
Sodelavci medsebojno usklajujejo delo in naloge na rednih tedenskih sestankih – kolegijih – v letu
2016 jih je bilo 51, vse je vodila direktorica.

I. / 2. Nosilci nalog, vključenih v Sklop I
Tabela 5: Nosilci nalog, vključenih v Sklop I
Področje
Nosilec
Članstvo v strokovnih
organizacijah
Slovensko muzejsko društvo
Arheologija
Jana Puhar
Komisija za poterensko obdelavo
najdišč arheoloških najdišč
Etnologija
Dr. Ivanka Počkar Slovensko etnološko društvo
Umetnostna
zgodovina

Oži Lorber

Zgodovina

Vlasta Dejak

Kustos
dokumentalist

Dr. Tomaž
Teropšič
Aleš Vene,
akademski
restavrator
Jože Lorber, KR
tehnik
Davorin Prah, KR
tehnik

Konserviranje in
restavriranje

Projektno delo,
upravljanje,
izobraževanje

Alenka Černelič
Krošelj

Slovensko muzejsko društvo

Drugi pomembni
podatki
7 ur / dan

Sindikalna zaupnica
Sindikat SVIZ
Posavskega muzeja
Brežice

Zveza zgodovinskih društev
Slovenije

Društvo restavratorjev Slovenije
Sekcija za KR pri Skupnosti muzejev
Slovenije

Slovensko etnološko društvo
Slovensko muzejsko društvo
Slovenski odbor ICOM

Članica IO SED
Članica UO
Skupnosti muzejev
Slovenije
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V posamezne dele so vključeni tudi sodelavci službe za komuniciranje in izobraževanje, še posebej
smo se trudili pri vključevanju v razvoj projektnih idej ter sooblikovanju prve interdisciplinarne
razstave sodelavcev muzeja Štirje elementi: 1 – VODA.

I. / 3. Evidentiranje in dokumentiranje – akcesija
Evidentiranje
Ministrstvo za kulturo je spremenilo način spremljanja tega področja in ni zahtevalo številčne
napovedi obsega, saj je načrtovanje tega dela težko in odvisno od terenskega dela ter sodelovanja z
okoljem. Tudi leta 2016 nam je uspelo evidentirati večje število predmetov, predvsem zaradi pobud iz
okolja in aktivnega dela kustosov.
Podatki pa so naslednji:
Arheologija: 154 predmetov
Etnologija: 250 predmetov
Umetnostna zgodovina: 58 predmetov
Zgodovina: 499 predmetov
Zgodovina / dokumentacija: 7 predmetov
Skupaj je bilo evidentiranih 968 predmetov.
Tabela 6: Predmeti v akcesiji
Področje
Načrtovana
Realizirano Indeks v %
akcesija
akcesija
Arheologija
Cca 80000*
98*
Etnologija
15
64
426,66
Umetnostna
3
11
366,66
zgodovina
Zgodovina
30
95
316,66
Skupaj
48*
170
354,16
*Napoved v tem obsegu je bila ocenjena in povezana z načrtovanim prevzemom obsežnega arhiva
arheološkega najdišča Čatež – Sredno polje, kar je bilo zaradi okoliščin spremenjeno. Področje
arheologije tako ni upoštevano v rezultate.
Obrazložitev
V letu 2016 smo načrtovali akcesijo 80.000 predmetov iz arhiva arheološkega najdišča Čatež-Sredno
polje. Vendar prevzem arhiva v tem letu ni bil mogoč zaradi zamika pri izplačilu sredstev raziskovalcu
za pripravo končne objave. Zato smo v dogovoru z ministrstvom sredstva prenesli na prevzem arhiva
drugega najdišča OŠ Dobova. Zamenjava oziroma uskladitev prevzema je bila novembra 2016 urejena
z Ministrstvom za kulturo, in sicer z Aneksom št. 2 k pogodbi št. 3340-16-187001 o financiranju
pooblaščenega muzeja v letu 2016. Tako je muzej prevzel arhiv arheološkega najdišča Osnovna šola
Dobova.
Čeprav sta arhiva po velikosti primerljiva, se stanje dokumentacije pri obeh arhivih zelo razlikuje, saj
je arhiv najdišča Čatež-Sredno polje pripravljen za objavo in bi pri akcesiji šlo za prenos v veliki meri
že pripravljenih podatkov. Pri akcesiji arhiva OŠ Dobova je naš delež pri pripravi in obdelavi podatkov
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o predmetih znatno večji, zato akcesija pri tem arhivu ni izvedljiva v takšnem obsegu, kakor je bila
načrtovana za arhivarheološkega najdišča Čatež – Sredno polje.
V zvezi s prevzemom je bila urejena vsa potrebna dokumentacija (primopredajna pogodba) z
izkopavalcem, pripravljeni in opremljeni prostori za hrambo gradiva, kar je vključevalo nabavo in
montažo depojskih regalov. Arhiv najdišča je nameščen v priročnem depoju zaradi lažjega vpisa v
akcesijsko knjigo. Kustosinja arheologinja je pripravila navodila in postopke za vpis v akcesijsko
knjigo, kustos dokumentalist je pričel z vnosom enot. Od 15. 9. 2016, ko je bil arhiv prevzet do konca
leta 2016 je bilo vpisanih 69 enot gradiva.
Evidentiranje, dokumentiranje in akcesija po področjih in območjih – vsebinske predstavitve in
obrazložitve
Arheologija: Evidentiranje je potekalo na različnih lokacijah po Posavju in je vključevalo evidentiranje
podzemne strukture, odkrite pri gradbenih delih na lokaciji Kantalon 5, Brestanica (1 predmet) in
evidentiranje (izmera in fotografiranje) kamnitih arhitekturnih struktur (146 predmetov) v nekdanji
strugi na lokaciji Drnovo – Neviodunum.
Izvedeno je bilo tudi evidentiranje šestih arheoloških najdišč na terenu:
Libna – prazgodovinska naselbina (Občina Krško).
Velike Malence – prazgodovinska in poznoantična naselbina (Občina Brežice).
Šentvid nad Čatežem – prazgodovinska naselbina (Občina Brežice).
Stari grad nad Podbočjem – srednjeveška naselbina (Občina Krško).
Kostanjevica - ogled in dokumentiranje na LIDARju vidnih nadzemnih struktur v bližini dvorca
Dobrava (Občina Kostanjevica na Krki).
Izvir – izvir antičnega vodovoda (občina Brežice).
Za namene razstave dediščina lončarjev Posavja in ustvarjalnost Dani Žbontar (občina Brežice) je bilo
izvedeno evidentiranje in dokumentiranje opuščenega glinokopa pri Globokem
Na pobudo lokalnih prebivalcev in z njihovim prostorskim vodenjem pa je bilo izvedeno evidentiranje
in dokumentiranje stanja mitreja iz 3. stoletja v Zgornji Pohanci.
Etnologija: Evidentiranih je bilo 250 predmetov, v akcesijo, program Galis, je bilo vpisanih 64
predmetov z uvrstitvijo v zavihek Zbirka Etnologija. Zbranih / pridobljenih je bilo 64 predmetov. Ob
vhodu predmetov so bila izdelana potrdila o prevzemu predmetov in evidenčni seznam predmetov za
muzej in izročitelja. Zbranega in evidentiranega je bilo še 186 enot drugega gradiva (dokumenti,
fotografije, avdio in pisni terenski zapiski). Dodatno je bilo prevzeto darovano gradivo (še ni
popisano: 7 škatel fotografij, dokumentov, drobnih predmetov in 39 slik iz hiše fotografa Bavca, 11
kosov vezenin, 5 kosov ženske poročne oprave, krstna otroška odejica, dve prvoobhajilni in navadna
sveča ter 11 razglednic od Zorkovih iz Trebeža 50, in (skupaj z zgodovinarko Vlasto Dejak) prevzeta
zbirka okoli 100 predmetov od darovalke Kornelije Toth, Brežice.
Umetnostna zgodovina: Evidentiranje gradiva se je nanašalo na ponudbo dveh litografij portretov
mož, ki sta bila povezana s Posavjem: Jožefom Reslom in Wilhelmom Pfeiferjem ter fotografijami
družine slikarke Alenke Gerlovič. Na področju premične sakralne dediščine (cerkev sv. Križa v
Podbočju) je bila evidentirana sakralna dediščina kiparja Korada Martinerja in južnotirolske delavnice
Stuflesser. Pri zasebnicah v Krški vasi in Brežicah so bile evidentirane: slika, grafiki in risbe slikarjev
Franja Stiplovška in Marka Šuštaršiča. V akcesijo digitalnega sistema Galis je bilo vnesenih 11 enot. Iz
Pokrajinskega arhiva Maribor je kustosinja pridobila 6 skeniranih fotografij (del inventarja gospoščine
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Bistriški grad, fotografsko arhivsko gradivo grofov Attems iz konca 19. in začetka 20. stoletja, ki se
navezuje na grad Brežice), ob inventariziranju likovnih del Alenke Gerlovič je bilo pridobljenih 110
digitalnih fotografij. Ob izteku leta je bilo evidentiranih 40 slik amaterske slikarke Sonje Bavec por.
Dominko.
Zgodovina, kustosinja: Evidentiranih je bilo 499 enot gradiva (dokumenti, razglednice, fotografije,
predmeti, knjige, brošure, nagrobniki). Evidentirano je bilo gradivo ponujeno v odkup (razglednice –
40), nadalje izposojeno gradivo (Frizerstvo Kreutz – 96, Kopitarna Sevnica – 103, Toporišič – 59,
Poljanšek – 8, Ivan Žmavc – 17, KOP Brežice d. d. - 9), gradivo, ki ga je muzej dobil v donacijo (Irena
Majce – 7, Kopitarna Sevnica – 20, Ljubo Motore – 48, Franc Černelič – 2, Miloš Poljanšek - 31) in
nagrobniki na pokopališču Brežice – 69. Skupaj s kolegico Ivanko Počkar sta popisali predmete v
Brivsko-frizerskem salonu Kreutz v Sevnici. V donacijo (Ljubo Motore) je muzej prejel okoli 600
digitalnih posnetkov razglednic krajev iz Posavja, mladinski prapor, 48 enot dokumentarnega gradiva
in album s fotografijami. V akcesijsko knjigo v računalniški program Galis je bilo vpisanih 77 enot
muzejskega gradiva. S terenskim in notranje muzejskim delom je bilo pridobljenih 975 digitalnih
fotografskih posnetkov in 1.148 skenov.
Dokumentacija, kustos: V akcesijo je vnesel 18 enot predmetov s področja novejše zgodovine
(koledarček, čestitka) ter 67 arheoloških predmetov iz arhiva arheološkega najdišča OŠ Dobova.
Tabela 7: Evidentirani muzejski predmeti in predmeti v akcesiji, primerjava med leti 2014, 2015 in
2016
Področje
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Arheologija
2
53
252
Etnologija
852
595
314
Umetnostna
320
262
69
zgodovina
Zgodovina
382
463
576
Dokumentacija
0
346
25
Skupaj
1556
1719
1236
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Število predmetov

Grafikon 1: Evidentirani in pridobljeni muzejski predmeti, primerjava med leti 2014, 2015 in 2016
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I. / 4. Inventariziranje in vrednotenje
Tabela 8: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti
Področje
Načrtovano
Realizirano
Arheologija
80
0
Etnologija
120
159
Umetnostna zgodovina
110
110
Zgodovina
50
61
Dokumentacija
850
850
Skupaj
1210
1180

Indeks
0
132,00
100,00
122,00
100,00
97,52

Število predmetov

Grafikon 2: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti (primerjava realizacije med leti 2014,
2015 in 2016)
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Obrazložitev
Potekala je inventarizacija novo pridobljenega gradiva in izravnavanje zaostankov – kustosi so
nadaljevali z revizijo fondov, ki so bili nepopolno dokumentirani in inventarizirani ter z dokumentacijo
in digitalizacijo fonda slikovnega in dokumentarnega gradiva. Delež digitalno vpisanih muzejskih
predmetov v inventarno knjigo je v letu 2016 znašal 100 %. Vrednotenje poteka vzporedno z
inventarizacijo in je njen sestavni del.
Na večini področij je bil načrt nekoliko presežen, izjema je področje arheologije. Kustosinja
arheologinja letnega načrta dela ni izpolnila zaradi daljših odsotnosti ter prioritetnih nalog pri
izvajanju programa iz sklopa II. Več časa je posvetila pripravi metodologije za urejanje dokumentacije
arhivov arheoloških najdišč in usklajevanju pri tem s kustosom dokumentalistom.
Ocena zaostankov na področju akcesije in inventarizacije
Na vseh področjih kustosi poročajo o zaostankih, ki jih skladno z zmožnostmi urejajo. Gre predvsem
za dve vrsti le-teh:
- dopolnjevanje podatkov, ki so bili iz drugih evidenc samo delno preneseni (določena omejitev
na pet osnovnih podatkov v programu Excel) v dokumentacijski sistem GALIS,
- še neevidentirani predmeti, ki so že v prostorih muzeja, predvsem gradivo iz različnih in
časovno že oddaljenih arheoloških izkopavanj ter gradivo pridobljeno v preteklih letih.
Večji zaostanki so predvsem na področju arheologije, s prevzemanjem arhivov arheoloških najdišč pa
se bo treba še naprej sistematično ukvarjati z metodologijo in kriteriji obdelave in vpisa.
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I. / 5. Digitalizacija
Tabela 9: Digitalizirani predmeti
Področje
Realizirano
Arheologija
0
Etnologija
369
Umetnostna zgodovina
13
Zgodovina
1148
Dokumentacija
1099
Skupaj
2629
Obrazložitev in nekaj podatkov
Tako kot področje evidentiranja, je tudi področje digitalizacije težko načrtovati, kar je pri programu za
leto 2016 upoštevalo tudi Ministrstvo za kulturo in ni zahtevalo številčnega načrtovanja. Kljub temu
smo ohranili poročanje, saj gre za pomembno področje, kjer je še vedno nekaj nejasnosti, na katere
smo opozorili tudi komisijo Službe za premično dediščino, ki nas je obiskala 22. novembra 2016.
Digitalizacija je področje, ki poteka vzporedno z ostalimi področji, hkrati pa je del sodelovanja z
uporabniki muzejska gradiva in njihovim povpraševanjem. Ustrezno načrtovanje je tako manj
mogoče, saj je pomembno, da se kustosi odzivajo na potrebe uporabnikov ter izvajanja začrtanih

programov in projektov. Digitalizacija pa je tudi sestavni del inventarizacije in inventarizacija sama
(program Galis).
Predvidene dopolnitve in izboljšave v letu 2016 na področju evidentiranja, akcesije, inventarizacije
in digitalizacije
Področje je še vedno delno neusklajeno, saj se pri uveljaviti sistema Galis ni vzpostavil enotnejši
sistem razumevanja področij. Tudi v letu 2016 smo nadaljevali z izobraževanjem in se skupinsko
udeležili brezplačnega usposabljanja na sedežu Semantike. Ob tem smo še dodatno poudarili nujnost
etičnega ravnanja pri določanju statusa predmeta ter zagotavljanju ustreznih in kakovostnih
podatkov o predmetih, vpisanih v inventarno knjigo.
Področju dokumentacije in izvajanja tega dela javne službe je bil posvečen tudi obisk komisije Službe
za premično dediščino pri Narodnem muzeju v sestavi dr. Marjeta Mikuž, Miroslav Vute in Maja Hakl,
ki je bil izveden 22. 11. 2016. Pred tem je komisija posredovala vprašalnik za direktorico in vse
kustose, na samem obisku pa so obiskali tudi vsakega kustosa posebej. Rezultatov oziroma odzivov v
letu 2016 še ni bilo.
Na tem področju si bomo še naprej prizadevali za poenotenje razumevanja ter usklajevanje na
celotnem področju muzealstva, saj so prakse, metodološki pristopi in s tem tudi podatki različni. Pri
tem je za leto 2016 korak naprej naredilo tudi Ministrstvo za kulturo, ki ne zahteva več številčnih
podatkov o evidentiranju in digitaliziranju, ampak samo vsebinske, kar je olajšalo načrtovanje in
poročanje.

I. / 6. Objave muzejskih predmetov na spletu in Facebook profilu
Tabela 10: Objave muzejskih predmetov
Področje
Načrtovano
Arheologija
10
Etnologija
10
Umetnostna zgodovina
38
Zgodovina
10
Skupaj
68

Realizirano
0
17
56
45
118

Indeks
0
170,00
147,36
450,00
173,52

Z objavami zagotavljamo večjo dostopnost predmetov in podatkov o njih, saj zbirke PMB (še) niso
dostopne v digitalni obliki na spletu. Z objavo 118-ih predmetov je bil načrt presežen. Na spletni
strani je bilo objavljenih 90 predmetov, od tega 88 na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice in
spletni strani Posavskega muzeja Brežice, 2 predmeta pa samo na Facebook profilu Posavskega
muzeja Brežice. 28 kosov razglednic je bilo objavljenih na spletni strani v aplikaciji za pošiljanje erazglednic kot del projekta Posavska muzejska vitrina Posavje v letu 1991 – moja, tvoja, njena in
njegova zgodba.
Priloga: Seznam objavljenih predmetov
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I. / 7. Proučevanje ter priprave na razstave ter druge predstavitve
Raziskovanje
Raziskovanje je potekalo skladno s sprejetim programom dela, pri čemer so se strokovni sodelavci
odzivali tudi na pobude uporabnikov ter občin soustanoviteljic. Na vseh področjih je bilo spodbujeno
in izvajano sodelovanje, interdisciplinarni pristopi ter aktivna vključenost v skupne projekte kot so bili
priprava na prvo obsežno razstavo iz cikla Štirje elementi: 1-VODA in različni manjši projekti. Delo je
sledilo predvsem dopolnitvam stalnih razstav ter izvedbi začrtanih občasnih razstav ter novih ter
dopolnjenih programov za različne ciljne skupine. V svojih poročilih so sodelavci izpostavili
najobsežnejše sklope leta 2016.
Arheologija: Raziskovalno delo je bilo opravljeno ob pripravah na Posavske muzejske vitrine Zlat
nakit iz Sajevc, Libna – vrnjena arheološka dediščina in Dediščina lončarjev Posavja in ustvarjalnost
Dani Žbontar. Namen je bil opredelitev in interpretacija razstavljenega gradiva, priprava razstavnih
besedil in priprava na delavnice oziroma obrazstavni program. Raziskovalno delo je bilo opravljeno
ob pripravah predloga na Interreg projekt Rimska pot, in sicer preučitev trase poti, gradiva in najdišč,
ki bodo vključena v projekt. Raziskovalno delo je bilo opravljeno pri pripravah za razstavo Štirje
elementi: 1 – Voda kot osnova za izbor gradiva in pripravo razstavnih besedil.
Etnologija: Ob evidentiranju inventarja brivsko-frizerskega salona Kreutz je potekalo raziskovanje
družinske obrti, brivstva, lasničarstva in frizerstva, predstavljenega javnosti v Knjižnici Sevnica. Za
potrebe predloga za razglasitev pokopališča Brežice so bile raziskane osebne zgodovine pokojnikov,
zapisanih na nagrobnikih. Potekalo je raziskovanje velikonočnih šeg na temo krašenja pirhov v
Posavju, za publikacijo o nesnovni dediščini pustne šege, godbeništvo, brodarstvo, ženitovanjska
pletenica, bizeljski ajdov kolač in kostanjeviški čoln. Raziskane in na spletu PMB so bile objavljene
kratke zgodovine muzejskih predmetov (električna vtičnica, hidravlični oven, znak Javna straža, avba
idr.), za razstavo Voda pa predmeti v zvezi z vodo. Ob pripravi Posavske muzejske vitrine Lončarstvo
na Krškem polju je bila opravljena krajša raziskava o družini Kržan in njihovem lončarjenju, za
Posavsko muzejsko vitrino Sodarstvo v Posavju pa terenska raziskava o sodarstvu v družini Imperl v
Podgorici. V letu nesnovne kulturne dediščine je potekalo še raziskovalno delo o izdelavi
kostanjeviških čolnov in kulturi čolnarjenja, vezenja in vezenin na Bizeljskem. Cilj raziskav so
predstavljanje kulturne dediščine, ki jih je bilo v letu 2016 veliko, tudi v sodelovanju z drugimi
ustanovami. Za digitalizacijo slikovnega gradiva je bila prevzeta ali izposojena večja količina gradiva,
ob čemer je potekalo preučevanje in dokumentiranje gradiva in družinskih zgodb v pogovoru z
imetniki gradiva. Zadnje je še posebej pomemben del raziskovanja, saj krepi stike in sodelovanje
muzeja z zunanjimi uporabniki, ki so kot nosilci dediščine pri tem najpomembnejši člen.
Umetnostna zgodovina: Raziskovalno delo je bilo usmerjeno v primerjavo oltarne arhitekture s
kiparsko opremo iz začetka 20. stoletja, ko je bilo za novo obnovljene cerkve naročenih nekaj
oltarjev, ki so bili izdelani v južnotirolski delavnici. Proučevanje je potekalo tudi v zvezi s prizori na
poslikavah grla oboka na vzhodni strani Viteške dvorane ter treh stalnih umetnostnozgodovinskih
zbirk: Sledi sakralne baročne umetnosti Posavja (upodobitve svetnikov povezanih z vodo), Spominska
zbirka Alenke Gerlovič (motivika slik vezanih na vodo in akvarelna tehnika) in Spominska zbirka Franja
Stiplovška (motivika slik vezanih na vodo) za interdisciplinarno razstavo Štirje elementi: 1 – Voda.
Raziskovalno delo se je vezalo tudi na vodnjak dvorišča gradu Brežice.
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Zgodovina: Raziskovalno delo je bilo usmerjeno v pregled in proučevanje izposojenega
dokumentarnega gradiva Kopitarne Sevnica in pregled e- časopisov v Digitalni knjižnici za pripravo
Posavske muzejske vitrine. Proučevala je gradivo, ki ga je od družine Toporišič prejela na izposojo in
druge vire za pripravo občasne razstave Posavski obrazi Jezikoslovec in akademik Jože Toporišič.
Nadalje je proučevala gradivo, predvsem časopisne vire, o mostu čez Savo in Krko za pripravo
Posavske muzejske vitrine in razne druge vire za pripravo krajših prispevkov za objavo na spletu.
Zbirala je podatke za Projekt Padli vojaki 1914-1918 na Slovenskem. Pripravila je seznam s 471 imeni
padlih vojakov iz Posavja. Pripravila sem krajša besedila za občasno interdisciplinarno razstavo Štirje
elementi: 1 - Voda. Opravljene so bile še manjše raziskave v povezavi z muzejskim gradivom, oz.
vprašanji, ki so jih zastavljali zainteresirani posamezniki.
Kustos dokumentalist: Preučeval je gradivo in literaturo za nadgradnjo postavitve stalne muzejske
zbirke Kozjansko v drugi svetovni vojni v Domu krajanov Sromlje. Preučeval je literaturo o Teritorialni
obrambi Republike Slovenije in Slovenske vojske za zgodovino vojaških enot za potrebe
inventarizacije.
Področje upravljanja in vodenja: Direktorica (v. d. direktorica) je aktivno sodelovala v pripravi razstav
in v projektih predvsem na področju vzpostavljanja enakovrednega sodelovanja, omogočanja
pogojev, sodelovanja z občinami ustanoviteljicami, sodelovanja z raznovrstnimi ustanovami in
posamezniki ter skrbela za komunikacijo med zaposlenimi, predvsem na področju uspešnega
predstavljanja in promocije dela kot celote. Z aktivnimi udeležbami na posvetih, konferencah in
raznih dogodkih je predstavljala delo muzeja, njegovo strategijo in primere dobrih izvedb, predvsem
povezanih z muzejsko temo leta 2016 Muzeji in kulturna krajina. Kot mentorica je usmerjala delo in
priprave na strokovni izpit dveh sodelavk, pri čemer so s svojimi znanji in izkušnjami sodelovali tudi
drugi strokovni sodelavci. Obe kandidatki sta uspešno opravili strokovni izpit, prav tako je bilo
pozitivno ocenjeno tudi mentorsko delo.
Sodelavci KR delavnice in službe za komuniciranje in izobraževanje:
Skladno z začrtanim programom so sodelovali pri posameznih projektih, kot je sodelovanje
akademskega restavratorja pri pripravi popisa in načrtov za prenovo oziroma vzpostavitev
Arheološkega parka Neviodunum (Drnovo). Ob pripravi in kot del opravljanja strokovnega izpita je
muzejska sodelavka izvedla raziskavo o življenju leta 1991 v Posavju, opravila terensko delo in
pripravila začrtano razstavo z obrazstavnim programom. Sodelavci so bili vključeni tudi v
medinstitucionalne projekte in pripravo različnih programov.
Akademski restavrator se je skupaj z direktorico ukvarjal tudi z načrtovanjem urejanja obstoječih
depojskih prostorov in zasnovo projektne naloge za zagotovitev novih prostorov, kar se nadaljuje v
leto 2017.
Priprave za prihodnje občasne in stalne razstave
Priprave in delo sta usmerjena v izvajanje uspešno razširjenega programoma in dopolnjenega
koncepta občasnih razstav v sklopu Posavska muzejska vitrina, različnimi sodelovanji tako z občinami
soustanoviteljicami, različnimi sorodnimi in drugimi ustanovami ter skladno z interdisciplinarnimi in
medinstitucionalnimi projekti.
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Poleg priprav za izvedbo prve razstave iz cikla Štirje elementi: 1 – VODA in ob tem že načrtovanje za
druge tri, so sodelavci po posameznih področjih sledili načrtovanim projektom za prihodnja leta. Tako
je kustosinja arheologinja nadaljevala s proučevanjem gradiva za pripravo stalne arheološke razstave
Ajdovski gradec na gradu Sevnica ter se v sodelovanju s kolegi z ZVKDS OE Novo mesto in Univerze na
Primorskem pripravljala pregledno razstavo rimskodobnega stekla Romule/Ribnice pri Jesenicah na
Dolenjskem. V povezavi s tem so izdelali koncept razstave, pripravili izbor gradiva in deloma že
razstavna besedila. Posvetila se je načrtovanju prenove stalne arheološke zbirke, v katerem bo
predstavljeno rimskodobno gradivo Posavja, s poudarkom na Neviodunumu ter na rimskih grobiščih v
Ribnici in Dobovi. Priprave so obsegale pripravo koncepta razstave, osnovni izbor gradiva, izdelavo
finančnega načrta razstave.
Kustosinja etnologinja je sodelovala pri snovanju tem za raziskovalno delo s ciljem izdaje zbornika ob
70-letnici Posavskega muzeja leta 2019 (etnologija: zapisovanje življenjskih zgodb z gradom in z
lastniki ali upravljavci gradu povezanih posameznikov, stanovalcev, zaposlenih, podjetij /Vino,
Slovin/, muzeja, zapornikov, nastopajočih idr.).
Kustosinja umetnostna zgodovinarka je izvedla dogovore z Gimnazijo Brežice o sodelovanju pri
projektu, 1. FR.ST, posavsko-dolenjski grafični projekt z razstavo. Izdelan je bil tudi izbor gradiva treh
(3) grafik Franja Stiplovška za imenovan razstavni projekt, ki so bile dane 9. 11. 2016 v restavriranje
Arhivu Republike Slovenije. Izvedeni so bili dogovori in priprava ter posredovanje gradiva Galeriji
Prica, POU Samobor o gostujoči razstavi Zoran Didek – iz umetnostnozgodovinske zbirke Posavskega
muzeja Brežice.
Kustosinja zgodovinarka se je ob pripravah za razstave leta 2016 posvetila tudi pripravam za prvo
Posavsko muzejsko vitrino leta 2017 – Stoletje brežiškega potresa, 29. 1. 2017.
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Ob tem potekajo priprave na obeležitev pomembnih obletnic v letih 2018 in 2019, med katerimi so za
PMB najpomembnejše naslednje:
2018: 120 let rojstva Franja Stiplovška, 300 let smrti Karla Frančiška Remba.
2019: 70 let Posavskega muzeja Brežice.

I. / 8. Konserviranje in restavriranje
V programu dela za leto 2016 sta področji konserviranja in restavriranja ponovno razdruženi (leta
2015 sta bili področju združeni). Načrtovano je bilo konserviranje in restavriranje 650 predmetov za
potrebe muzeja in 51 predmetov za zunanje naročnike. Načrt je sledil obsežnim programskim
enotam, predvsem prevzemanju arhivov arheoloških najdišč in pripravi obsežne interdiciplinarne
razstave Štirje elementi: 1—VODA, s katero smo »odprli vrata depojev« in predstavili več kot 150
predmetov, ki jih hrani muzej.
Tabela 11: Restavrirani predmeti
Področje
Arheologija
Etnologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

Realizirano, št. kosov
2
38
1
3

Skupaj za PMB
Oltar sv. Križ
Bronaste plakete, Vladimir Štoviček za Mestni muzej
Krško
Izdelava kopije okrasnega okvirja za Narodno galerijo
Ljubljana
Skupaj za zunanje naročnike
Skupaj
Tabela 12: Konservirani predmeti
Področje
Arheologija
Etnologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Skupaj

44
1
11
1
13
57

Realizirano, št. kosov
382
208
45
48
683

Tabela 13: Načrtovano in realizirano na področju konserviranja in restavriranja
Področje
Načrtovano, št. kosov
Realizirano, št.
kosov
Konserviranje
635
683
Restavriranje
66
57
Skupaj
701
740
Tabela 14: Skupaj področje konserviranje in restavriranje glede na uporabnike
Uporabnik
Načrtovano
Realizirano
Lastni muzej
650
727
Drugi naročniki
51
13
Skupaj
701
740

Indeks
107,55
86,36
105,56

Indeks
111,84
25,49
105,56

Obrazložitev
V skupnem številu je načrt presežen, znotraj področij pa je razlika med načrtovanim in izvedenim pri
restavriranju ter pri delu za druge. Razdelitev med področji je bila ocenjena, saj je odvisna od stanja
predmeta. Manjša realizacija je na področju izvedbe za druge muzeje, saj se je načrtovano delo za
Medobčinski muzej Kamnik zaradi finančnih možnosti naročnika prestavilo v leto 2017.
Tabela 15: Spominski predmeti (obrazstavni program)
Št. Vrsta
Področje / naročnik
Občasna razstava Neviodunum v
Pivska čaša – izdelana po izvirniku
Mestnem muzeju Krško in muzejska
1
(Davorin Prah)
trgovina PMB / muzejska trgovina
PMB
Zapestnica medenina – ozka (Jože
Po navdihu zlatega nakita iz Sajevc,
2
Lorber)
vzorci / muzejska trgovina PMB

Število

62

12

23

3

Zapestnica medenina – široka (Jože
Lorber)

4

Uhani medenina različni (Jože Lorber)

5

Prstani, različni (Jože Lorber)

6
7
8

Leseni ščit – veliki (Jože Lorber)
Leseni ščit – mali (Jože Lorber)
Leseni ščit – mali oval (Jože Lorber)
Skupaj

Po navdihu zlatega nakita iz Sajevc,
vzorci / muzejska trgovina PMB
Po navdihu zlatega nakita iz Sajevc,
vzorci / muzejska trgovina PMB
Po navdihu zlatega nakita iz Sajevc,
vzorci / muzejska trgovina PMB
Grad / muzejska trgovina PMB
Grad / pedagoški programi
Grad / pedagoški programi

43
20
74
60
50
50
371

Obrazložitev in kratko poročilo o delu KR delavnice
Cilji za leto 2016 so bili izpolnjeni in, kljub kadrovskim težavam zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti
konservatorskega tehnika (Davorin Prah), preseženi. Za načrtovane razstave so v konservatorskorestavratorski delavnici uspešno izvedli potrebne postopke in pripravili predmete za razstave. Izjema
je le slika na platnu: Zemljevid Posavja – didaktični pripomoček Franja Stiplovška, ki ni bila
restavrirana za potrebe obsežne razstave Štirje elementi: 1 – VODA. Mehanske poškodbe in stanje
nosilca zahtevata dolgotrajnejši proces, kar bo izvedeno po zaključku razstave. V letu 2016 se je v
povečanem obsegu pričelo tudi prevzemanje arhivov arheoloških najdišč, kar pomeni večji delež
opravljenega dela na področju arheologije in izvajanja preventivne konservacije ter urejanja
depojskih prostorov.
Sodelavci KR delavnice so aktivno vključeni v aktivnosti pedagoških delavnic in popularizacijo
muzejske dejavnosti. Tako sodelujejo pri pripravi na delavnice, izdelujejo glinene kocke za delavnico
mozaik, načrtujejo in sodelujejo pri izdelavi intarzij, izdelujejo pol izdelke iz pločevine, iz katerih
udeleženci delavnic izdelajo svoj nakit, razvijajo nove vsebine za različne ciljne skupine. Za najmlajše v
delavnici pripravljajo lesene ščitke, ki jih otroci pod vodstvom pedagoga okrasijo. Skupaj z likovno
pedagoginjo OŠ Brežice je akademski restavrator razvil nov program za izvajanje predmeta Likovno
snovanje: izdelava freske, konservatorski tehnik pa oblikovanje iz žice za učence osnovne šole s
prilagojenim programom, kar se nadaljuje tudi v leto 2016.
Posebej uspešna sta bila razvoj in izdelava nakita iz medenine, navdahnjena z vzorci zlatega nakita iz
Sajevc, kar je avtorsko delo Jožeta Lorberja in prava prodajna uspešnica oziroma odmevna dopolnitev
ponudbe muzejske trgovine ter primer dobre prakse prenosa dediščine v sodobnost.
Poleg pedagoškega vključevanja, sodeluje akademski restavrator pri andragoško pedagoškem delu s
predavanji o Freskah in praktičnimi delavnicami. Tako sodeluje tudi v izobraževalnem procesu
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani s predavanjem in praktičnim delom z
naslovom Rezbarstvo v restavratorstvu. Ob tem so študenti pod mentorstvom poskrbeli za
restavriranje 8 kipov, kar bo z razstavo predstavljeno v letu 2017.
Posebej odmevna aktivnost KR delavnice je bila predstavitev restavriranja namiznega klavirja družine
Ivaniševič iz Kostanjevice na Krki. Delo se je intenzivno izvajalo v letu 2015 in je bilo prvič
predstavljeno 3. decembra 2016 na Ta veseli dan kulture s priložnostnim koncertom. V promocijskem
projektu so bili predstavljeni konservatorsko-restavratorski posegi na ohišju in mehaniki.
Predstavljene so bile raziskovalne metode za prepoznavanje izvirnih delov, površinske obdelave,
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okovje, kar je bil pogoj za začetek restavratorskih posegov. V nadaljevanju je bil predstavljen potek
posameznih faz posega z uporabljenimi materiali in tehnikami.
Namizni klavir, ki je po mnenju muzikologinje dr. Darje Koter edinstven v slovenskem prostoru, je bil
najverjetneje izdelan okrog leta 1770, kar potrjujejo tudi podatki, ki so znani v povezavi s
provenienco tega inštrumenta. Klavir izhaja iz družine dr. Ivaniševiča iz Kostanjevice na Krki in je bil
prinesen iz Tirolske, rojstne dežele žene dr. Ivaniševiča. Po končanem restavratorskem posegu, je
glasbilo usposobljeno za igranje, kar je na predstavitvi opravil Janko Avsenak. Klavir bo v sodelovanju
z Valvasorjevo knjižnico Krško, enota Kostanjevica na Krki predstavljen leta 2017 tudi v Kostanjevici
na Krki.
Ob tem vsem navedenem so sodelavci KR delavnice aktivno vključeni v skrb za grad ter v postavljanje
in pospravljanje občasnih in stalnih razstav, pri čemer so bili v pomoč vključeni v program javnih del
in v program družbeno koristnih del (skupaj 6 vključenih v letu 2016). Vsa ta dela je vodil vodja
delavnice, akademski restavrator. Njegova naloga je bila tudi mentorstvo in vodenje delavcev DKD
(Družbeno koristno delo) na podlagi sklepa sodišča. Vključeni so opravljali naslednja dela:
- pomoč pri vzdrževalnih delih okolice gradu,
- pleskarska dela v muzejskih prostorih etnologije, stalna postavitev,
- pleskarska dela v prostorih stolpa – razstava Voda.
- namestitev vodil za obešanje slik v Malem avditoriju,
- pomoč pri pripravah prostorov za hranjenje arheoloških muzealij v prostorih nekdanjega
Dijaškega doma,
- pomoč pri pripravah za prireditve (prenos stojnic, prenos stolov, čiščenje),
- pomoč pri pripravi prostorov za postavitev razstav,
- pomoč v konservatorsko-restavratorski delavnici pri izdelavi kock in glinenih čaš za
pedagoško delavnico: mozaik in sestavljanje črepinj,
V preteklem letu so zaradi bolniške odsotnosti konservatorskega tehnika dela izvajali z nadurnim
delom in pomočjo zaposlenih delavcev preko programa javnih del Zavoda za zaposlovanje.

I. / 9. Strokovno izobraževanje
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so se udeležili 52 različnih strokovnih izobraževanj (v letu 2015
71). Konservatorja in restavratorja (Jože Lorber in Aleš Vene) ter muzejski sodelavec Boštjan Kolar so
se udeležili tridnevne strokovne ekskurzije (5. 10—7. 10. 2016) na Madžarsko. Muzejska sodelavca
Boštjan Kolar in Andreja Matijevc sta aprila in maja obiskovala pogovorni tečaj italijanskega jezika v
obsegu 10 ur.
V prostorih Posavskega muzeja Brežice sta potekali 2 izobraževanji, Muzeji kot družbena arena:
Predstavitev projekta EuroVision Museums Exhibiting Europe (EMEE) z mednarodno udeležbo (kolegi
s Hrvaške) in delavnica, Muzej za novejšo zgodovino Slovenije, 23. 9. 2016 ter Sodelovanje in
»izpopolnjevanje« z Anjo Štefan v okviru vodenih dejavnosti za vrtčevske otroke, 7. 11. 2016.
Največ je bilo izobraževanj s področja muzeologije (20), turizma (6), konservatorstva-restavratorstva
(5), pedagoškega dela (5) in etnologije (5).
Udeleževali smo se brezplačnih izobraževanj, ki jih omogočajo Slovensko muzejsko društvo, Skupnost
muzejev Slovenije, ICOM Slovenije, stanovska društva in Ministrstvo za kulturo. Povečani stroški za
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izobraževanje so predvsem zaradi sofinanciranja strokovne ekskurzije sodelavcev konservatorskorestavratorske delavnice, tridnevnega strokovnega sodelovanja sodelavcev na 1. Mednarodnem
kongresu slovenskih muzealcev Muzeji, dediščina in kulturna krajina, tridnevnega strokovnega
sodelovanja dveh sodelavk na Kulturnozgodovinskem simpoziju Mogersdorf 45 in omogočitve učenja
tujega jezika dvema sodelavcema.
V letu 2016 je bilo kar 9 večdnevnih izobraževanj, in sicer Dnevi podjetniških priložnosti (4 dni), 10
urni pogovorni tečaj italijanščine, predavanje konservatorjev–restavratorjev Čiščenje z vodo –
Cremonesi (4 dni), Kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf 45 v Szigetvarju na Madžarskem (3 dni),
24. generalna konferenca ICOM (International Commitee of Museums) v Milanu (8 dni),
Usposabljanje za pripravo na strokovni izpit kustos/kustodinja (2 dni), Strokovna ekskurzija z
Društvom restavratorjev Slovenije v Budimpešto (3 dni), Muzeji, dediščina in kulturna krajina, 1.
Mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD, SMS, ICOM (3 dni) in 50 urni tečaj računalniškega
programa Excel v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016 – 2019 (Ljudska
univerza Krško), ki se ga je udeležil sodelavec Posavskega muzeja Brežice.
Več kot polovico, in sicer 28 izobraževanj, se je udeležilo večje število sodelavcev.
Priloga: Strokovno izobraževanje
Udeležbe na odprtjih, predavanjih, javnih vodstvih idr. v PMB in drugje
Tudi v letu 2016 je bil večji poudarek na udeležbi sodelavcev PMB na lastnih prireditvah tudi v
primeru, ko le-ti niso bili avtorji razstave oziroma dogodka, s ciljem krepitve medsebojnih odnosov,
razumevanja in spoštovanja dela drugih ter delovanja zavoda kot celote. Prav tako so se direktorica in
strokovni sodelavci udeleževali odprtij in dogodkov v drugih sorodnih ustanovah, še posebej v tistih, s
katerimi muzej aktivno sodeluje ter o tem redno poročali na sestankih.

I. / 10. Strokovna knjižnica
Tabela 16: Nakupi, darovi in zamenjave v strokovni knjižnici, po področjih
Področje
Nakup
Dar
Zamenjava/doma Zamenjava/tujina
Arheologija
0
0
7
18
Etnologija
1
2
6
6
Umet. Zgodovina
6
3
20
5
Zgodovina
14
8
34
1
Muzeologija
3
10
20
2
Skupaj knjižno
24
23
87
32
gradivo

Skupaj
25
15
34
57
35
166

Knjižnica Posavskega muzeja Brežice je specialna knjižnica, ki s svojim gradivom pokriva posamezno
področje. Uporabniki knjižnice so zaposleni delavci v Posavskem muzeju. Knjižnično gradivo je
popisano v programu Microsoft Excel. Inventarna knjiga v tem programu se vodi od številke 10.801
dalje. Knjižnica konec leta šteje 12.6600 enot knjižnega gradiva.
Muzejska knjižnica je v letu 2016 pridobila 166 knjižnih enot in 2 enoti neknjižnega gradiva. Od tega
večino z medmuzejsko izmenjavo in darili. Z nakupom smo pridobili 24 enot knjižnega gradiva, 23
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enot je bilo podarjenih, 119 enot pa pridobljenih z medmuzejsko izmenjavo od tega 32 s tujino in 87
doma. Z nakupi, predvsem domače strokovne literature, so pokrita področja zgodovine, umetnostne
zgodovine, etnologije in muzeologije.
Knjižnica ne izposoja gradivo zunanjim uporabnikom, boljša skrb za delovanje in ustreznejši prostor
pa sta med kratkoročnimi cilji, kar je povezano tudi s pridobitvijo ustreznih sredstev in kadra oziroma
prostovoljcev za urejanje.
O strokovni knjižnici je skrbnica Vlasta Dejak pripravila članek, ki je objavljen v spletni publikaciji
http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/Muzejske%20in%20galerijske%20knjiznice.pdf
in je del predstavitve muzejskih in galerijskih knjižnic pod okriljem sekcije Skupnosti muzejev
Slovenije.
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II.

Posredovanje muzejskega gradiva

Sklop II
Sklop predstavlja ključne programske enote, ki so razdeljene v več delov in smo jih v petih alinejah
oblikovali v potrjenem programu:
1. Občasne razstave Posavska muzejska vitrina – teme Leto posavske žive dediščine in 25 let
osamosvojitve R Slovenije ter pomembne obletnice ter prva skupna interdisciplinarna
razstava kustosov muzeja.
2. Medinstitucionalna razstava Imago musicae: Glasba na baročnih poslikavah gradu Brežice in
projekt Viteška dvorana: spomenik in baročna dvorana za doživetja dostopna vsem z
obrazstavnim programom za ranljive skupine.
3. Medinstitucionalni projekti Toporišičevo leto in sodelovanje z ZVKDS OE Celje, Ljubljana,
Novo mesto.
4. Promocija muzeja in dediščine na raznovrstne načine, nove publikacije in programi.
5. Prevzemanje urejenih arhivov arheoloških najdišč, urejanje depojev, nadaljevanje priprave
popisa muzealij in odpravljanja zaostankov pri inventarizaciji v programu GALIS.
Sklop tako predstavlja programe in projekte, ki vključujejo stalne in občasne razstave ter podatke o
predmetih, ki so objavljeni na spletu ali so na ogled v razstavah drugih ustanov. V posameznih
razdelkih je predstavljena muzejska trgovina, podatki o posredovanju informacij zunanjim
uporabnikom ter vključeni razdelki o objavah sodelavcev muzeja, o poročanju in sodelovanju z mediji
ter razdelek o sodelovanju z občinami soustanoviteljicami.
Ob tem je bil tako s projektom Viteška dvorana: spomenik in baročna dvorana za doživetja dostopna
vsem kot z investicijo vgradnje dvigala poudarek na dostopnosti za ranljive skupine. Pri tem ima
najpomembnejši delež prav investicija – vgradnja dvigala, kar je omogočila lastnica gradu Občina
Brežice in tako zagotovila novo pomembno dimenzijo delovanja oziroma dostopnosti muzeja in vseh
programov. Vse to pa je vplivalo tudi na dobre rezultate delovanja muzeja na vseh področjih.
Za boljše počutjeob ogledu Viteške dvorane in počitku na terasi pred njo smo nabavili 20 stolov –
ležalnikov, s katerimi omogočamo bolj udobno opazovanje poslikav v Viteški dvorani. Skupaj s
pripadajočimi mizicami smo z njimi v poletnem času na terasi ustvarili tudi kotičke za sprostitev
obiskovalcev, k temu je pripomogla tudi predvajana glasba, ki je povezala obiskovalce z Viteško
dvorano in razstavo Imago musiace: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu.

II. / 1. Razstave
Stalne razstave: spremembe in dopolnitve v letu 2016
Tudi v letu 2016 so bile postavljene vse stalne razstave, na različne načine pa so bile spremenjene,
osvežene in dopolnjene tri stalne razstave, med katerimi je bil najobsežnejši projekt prenova –
osvežitev stalne etnološke razstave ter ob tem sanacija treh prostorov drugega nadstropja S dela
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gradu. Dopolnitve stalnih razstav v matični hiši so del projekta iz leta 2015 Svež muzejski veter, ki ga
po posameznih sklopih skladno z možnostmi nadaljujejo tudi v prihodnje.
1. Dopolnitev razstave Pod devetimi zastavami, Posavje 1900—1990 z didaktičnimi
pripomočki, kustosinja Vlasta Dejak
Stalna razstava, odprta od leta 2013, je bila dopolnjena z didaktičnimi pripomočki in kotički z
namenom, da obiskovalci postanejo aktivni. Tako si samostojno z dotikom na ekran izberejo in
poslušajo pesem, na trak iz blaga prišijejo svoj simbol, natisnejo medaljo, iz sestavljank sestavijo
razglednice posavskih krajev, na tablo napišejo pomen novih slovenskih besed po Toporišiču idr.
2. Oživljenja etnološka razstava. Maj 2016–, kustosinja dr. Ivanka Počkar.
Prenovljeni so bili 3 prostori stalne etnološke razstave in vanje uspešno umeščen del občasne
razstave Od svinje do votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička. Obiskovalci pohvalno
ocenjujejo prizadevanja muzeja in uspešno obnovitev prostorov zgolj z muzejskim kadrom. Odlični so
tudi odzivi na novo postavitev »stalne« etnološke oz. oživljene etnološke razstave. Uporabljeno je
gradivo in (deloma predelana) razstavna oprema razstave Od svinje (…), in v dveh prostorih
predstavljen skrčen pregled poglavitnih značilnosti Posavja: življenje z reko Savo, brodarstvo,
čolnarstvo, ribolov, lovljenje premoga v Savi, tesarstvo, prašičerejo in praznik. Vsebina razstave je
okrepljena s 7 besedilnimi in z 22 slikovnimi panoji, 2 replikama, 20 odlitki in 1 izposojenim kosom
razstavne opreme, video zapisi o toku in zvoku reke Save med Radečami in hrvaškimi Medsavami ter
z zvočnimi zapisi s pričevanji o brodarstvu. Na razstavi je prikazanih 122 predmetov iz etnološkega
depoja, ki odslikujejo navedene teme iz življenja obsavskega človeka. Sem štejejo tudi predmeti v
prenovljenem prostoru stare etnološke zbirke pred stolpom, kjer v zmanjšanem obsegu in s tremi
besedilnimi ter enim slikovnim panojem predstavljamo predenje, tkanje in hišna vrata.
3. Dopolnitev razstave Kozjanski partizanski odred s temo Kozjansko v drugi svetovni vojni ,
kustos dr. Tomaž Teropšič
Stalna razstava je bila postavljena v letu 2014 v Domu krajanov Sromlje ter dopolnjena v letu 2015. V
letu 2016 pa je muzej izpolnil še dogovor o dopolnitvi s temo Kozjansko v drugi svetovni vojni. Ob
razstavi je izšla zgibanka Kozjanski partizanski odred.
4. Taktilna razstava Frančišek Karel Remb, avtor poslikav Viteške dvorane, avtorica Nataša
Jovičić, koordinatorka Alenka Černelič Krošelj, odprtje 11. 12. 2016
Razstava je del projekta Viteška dvorana dostopna vsem, vsebinsko gre za promocijo Viteške dvorane
kot celovitega in celostnega spomenika z različnimi programi in načini predstavljanja s poudarkom na
omogočanju dostopnosti za ranljive skupine.
Projekt vsebuje več programov za različne ciljne skupine s posebnim ozirom na ranljive skupine. Za
gluhe in naglušne je bila po posvetu s strokovnjaki in pregledom Viteške dvorane kupljena premična
oprema – premične slušne zanke (oddajniki in sprejemniki, 8 kosov). Oprema je bila uporabljena tudi
ob razstavi Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu, aprila 2016 ter na dveh
javnih vodstvih, ki smo jih pripravili v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Posavja ter ob
drugih priložnostih.
Za slepe in slabovidne pa smo s pomočjo Nataše Jovičić, umetnostne zgodovinarke, večkrat nagrajene
strokovnjakinje za predstavljanje umetniških del slepim in slabovidnim (reference: ditacta.tumblr.hr)
predstavili prizor iz baročne poslikave, izbran je bil avtoportret avtorja poslikav, skozi taktilno
razstavo, ki vsebuje naslednjo potrebno opremo – nosilec, 5 steklenih diagramov, 2 para slušalk.
Predstavitev je del Viteške dvorane, jo je pa mogoče seliti – je namenjena tudi gostovanjem in
predstavljanju drugje. Obsežen projekt je pomemben za razvoj delovanja muzeja in dostopnost
ranljivim skupinam. Odprtje je bilo sooblikovano z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih
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Novo mesto, člani pa so na odprtju prvič uporabili taktilni diagram ter pohvalili izvedbo taktilne
razstave.
Lastne občasne razstave
V letu 2016 je muzej nadaljeval s sklopi, oblikovanimi leta 2015, ter posamezne dele še bolj
konceptualno razvil, se odzival na pobude in dopolnjeval občasne razstave v šestih vsebinskih in
prostorskih sklopih:
1. Posavska muzejska vitrina: predstavljanje dediščine z manjšimi razstavami in z ozirom na
predstavljanje celotnega območja – iz vseh štirih občin soustanoviteljic čim bolj enakovredno.
2. Razstave v Galeriji Posavskega muzeja Brežice z okrepljenim medinstitucionalnim
sodelovanjem in z obsežno etnološko razstavo iz leta 2015.
3. Razstava v razstavi: Posavski obrazi – občasne razstave v stalni razstavi Pod devetimi
zastavami: Posavje 1900—1990.
4. Druge razstave v različnih prostorih PMB ter dopolnitev razstave Mirsada Begića v še
neobnovljeni dvorani ob dvorišču pod Viteško dvorano.
5. Večzvrstna občasna razstava iz cikla Štirje elementi: sodelovanje vseh strok zastopanih v
PMB in soavtorstvo.
6. Ulične razstave: pričeli smo z uresničevanjem namere, da z razstavami sežemo tudi izven
gradu in tudi fizično sežemo v »muzejsko krajino«.
Sklop 1: Posavske muzejske vitrine
Sklop je sestavljalo 8 manjših razstav, od tega jih je bilo 6 postavljenih v predprostoru Viteške
dvorane, 2 vitrini pa sta »odprli« obnovljen prostor drugega nadstropja SV stolpa, ki smo ga v muzeju
po poškodbah sanirali in pripravili tako za obe PMV kot za razstavo Štirje elementi: 1-VODA. 1 PMV je
bila predstavljena tudi v Mestnem muzeju Krško. Razstave je do oktobra 2016 oblikovala Vesna
Lapuh, ki je sodelovala tudi pri drugih promocijskih gradivih, zaradi redne zaposlitve pa je naslednje
razstave in gradiva oblikovala Polona Zupančič.
1. Zlat nakit iz Sajevc, predprostor Viteške dvorane, 11. 2. – 31. 3. 2016, avtorica Jana Puhar
Razstava je na primeru najdbe iz gomile v Sajevcah predstavlila bogastvo posavskih halštatskih
najdišč in tehnike krašenja pločevine, ki so jih obvladovala ljudstva, ki so naseljevala ta prostor v
starejši železni dobi. Ker so najdbe bile rešene iz gomil pred uničenjem – odvažanjem zemlje, je
pomemben poudarek razstave tudi na kulturnovarstvenem vidiku.
Obrazstavni program: delavnica Mojstri iz železne dobe: krašenje nakita v tehniki tolčenja, izvedba:
Jana Puhar, Jože Lorber, 8. 3. 2016. Delavnica je bila zelo dobro sprejeta med občinstvom. Zaradi
velikega zanimanja za nakit smo tolčen nakit pričeli uspešno prodajati kot spominek v muzejski
trgovini.
2. Libna – vrnjena arheološka dediščina, predprostor viteške dvorane, 7. 4. – 18. 5. 2016,
avtorica Jana Puhar
Razstava predstavlja zaključeno zbirko predmetov, izkopano v letu 1942 za časa nemške okupacije in
leta 2014 vrnjeno Sloveniji v okviru mednarodnega projekta čezmejnega sodelovanja slovenskih in
avstrijskih arheologov. Obsega po večini grobne pridatke iz časa starejše železne dobe, izkopane v
gomilah na Libni. Nekaj je tudi rimskodobnih in mlajših naselbinskih najdb.
Obrazstavni program: javno vodstvo, izvedba: Jana Puhar, 5. 5. 2016 in delavnica Izdelovanje
halštatskega nakita iz fimo mase in v tehniki tolčenja na mednarodni dan družin, izvedba: Jana
Puhar, Petra Štaleker Devčić, Jože Lorber, 15. 5. 2016. Razstava je bila 18. 5. prestavljena v Mestni
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muzej Krško, kar je predstavljeno v drugem razdelku, pred odprtjem pa je bilo izvedeno tudi javno
vodstvo po terenu na Libni, izvedba: Jana Puhar.
3. Kopitarna Sevnica – 130-letna tradicija, prostor pred Viteško dvorano, 19. 5. –28. 6. 2016,
avtorica Vlasta Dejak
Razstava Kopitarna Sevnica – 130-letna tradicija je nastala v sodelovanju s Kopitarno Sevnica d. d.
Predstavlja delovanje najstarejšega podjetja v Sevnici in Posavju od ustanovitve leta 1886 do danes.
Na ogled so bili postavljeni moški in ženski modele za izdelavo čevljarskih kopit, napenjače za
vzdrževanje čevljev, fotografsko, dokumentarno in video gradivo. Namen razstave je bil seznaniti
obiskovalce z zgodovinskim razvojem podjetja, pomembnostjo ohranjanja tradicije, industrijske
dediščine in kontinuiteto dela. Odzivi na razstavo so bili pozitivni.
Obrazstavni program: javno vodstvo, izvedba: Vlasta Dejak, 16. 6. 2016, delavnica risanja in obutve v
sodelovanju z dvema zaposlenima iz Kopitarne Sevnica in dve delavnici (oblikovanje modne obutve,
izdelovanje usnjenih obeskov) v sklopu Poletne grajske dogodivščine 28. 6. 2016, izvedba: Bostjan
Kolar, Sabina Pšeničnik
4. Dediščina lončarjev Posavja in ustvarjalnost Dani Žbontar, predprostor viteške dvorane, 30.
6.–20. 8. 2016, avtorici Oži Lorber in Jana Puhar
Vitrina je bila posvečena živi dediščini lončarstva, ki je v Posavju prisotna od mlajše kamene dobe do
danes. V osnovnih okvirih je bil predstavljen razvoj lončarstva in povezava s sodobno avtorico, ki
posodo izdeluje z enakimi tehnološkimi postopki, kot so jih uporabljali v prazgodovini. Posebnost
vitrine je združevanje različnih strok in sodelovanje z umetniki in obrtniki Posavja ter praktični del
razstave, ki se odraža v pripravi posod in izdelavi peči za žganje keramike ter izvedenimi postopki in
tako nujno vsebuje tudi časovno dimenzijo pri pripravi lončenih izdelkov, ki jo želimo prikazati. Odziv
je bil izjemno dober pri vseh starostnih skupinah in pri obiskovalcih z zelo različnim znanjem o
lončarstvu. Žganja keramike na star način so se udeležili celo poklicni lončarji, ker jih je zanimalo,
kako so to počeli v starejših obdobjih.
Obrazstavni program: Eksperimentalna arheološka delavnica Dediščina posavskih lončarjev izdelovanje rimske peči, izvedba: Jana Puhar, Davorin Prah, Alojz Kržan, 11. 6. 2016, nadaljevanje
eksperimentalne delavnice žganja lončenine v rimski peči v sklopu Poletne grajske dogodivščine:
kurjenje v peči in žganje lončenine, 29. 6. 2016, odpiranje peči in ogled izdelkov, sodelovanje
udeležencev dogodivščine na odprtju PMV, 30. 6. 2016, delavnica oblikovanja keramike z ustvarjalko
keramike, Dani Žbontar, 1. 7. 2016. Na delavnici je skozi predstavitev postopka oblikovanja keramike
z glinenimi svaljki, motivirala udeležence, da so se z veseljem preizkušali v spretnosti oblikovanja in
izdelali vsak svoj izdelek.
5. Most na sotočju Save in Krke – 110, prostor pred Viteško dvorano, 25. 8. –16. 10. 2016,
avtorica Vlasta Dejak
Razstava Most na sotočju Save in Krke – 110 prikazuje kratek zgodovinski oris brežiškega mostu od
začetka gradnje do danes. Most, ki je povezal deželi Štajersko in Kranjsko, je bil slovesno odprt 25.
avgusta 1906. Na razstavi je bil predstaviljen načrt o gradnji mostu čez Savo in Krko, vabilo na
otvoritev mostu, stare razglednice z motivi mostu in leseni tlakovec z vozišča mostu. Namen razstave
je bil obeležiti 110 obletnico odprtja mostu čez Savo in Krko, seznaniti obiskovalce z zgodovino mostu
in opozoriti na pomembnost varovanja in ohranjanja tehniškega in kulturnega spomenika tudi za
prihodnje generacije.
Obrazstavni program: javno vodstvo na Sprehodu Od lipe do mostov 25 in 110 let, kot napoved
razstave, 21. 5. 2016, izvedba: Vlasta Dejak, Alenka Černelič Krošelj, Uroš Škof, dr. Ivanka Počkar; štiri
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predstavitve vitrine, 22. 9. 2016, izvedba: Vlasta Dejak; pet delavnic (izdelovanje koles) v sklopu
Tedna mobilnosti, 22. 9. 2016, izvedba: Boštjan Kolar, Sabina Pšeničnik.
6. in 7. Sodarstvo v Posavju, Lončarstvo na Krškem polju. 1. 10.–3. 12. 2016, kustosinja dr.
Ivanka Počkar. Osrednja prireditev Leto posavske nesnovne dediščine, 1. 10. 2016, avtorica
dr. Ivanka Počkar
Razstava z dvema tematskima panojema z besedilnim in slikovnim delom. Na razstavi Sodarstvo v
Posavju s poudarkom na občini Sevnica je bilo predstavljeno s 6 sodarskimi predmeti iz muzejskega
depoja in 13 izposojenimi od sevniškega Sodarstva Imperl, enim v postopku izdelave. Predvajal se je
živ video prikaz izdelave 1500-litrskega soda, zapisan pri sodarju Marjanu Imperlu v Podgorici
(Sevnica). Razstavo Lončarstvo na Krškem polju je pojasnjevalo 14 lončarskih izdelkov iz depoja,
starih od 50 do 200 let. V osrednjem delu prostora je bilo razstavljenih 40 vinskih vrčev – políčev – s
40 različnimi zdravicami in prigodnimi napisi, in glineni piščalki – petelinčka. Za razstavo jih je po
starem načinu izdelal lončar Jože Kržan iz Zalok pri Raki. Isti je s prikazom izdelave na lončarskem
vretenu sodeloval na sejmu rokodelskih znanj na dvorišču gradu, kjer je izdelal okoli 15 različnih
glinenih predmetov (posode, vrči, piščalke – petelinčki, levčki in hranilniki – prašički) in jih podaril
muzeju.
Obrazstavni program: osrednja prireditev je obsegala več dogodkov: odprtje 2 Posavskih muzejskih
vitrin; 6. sejem rokodelskih znanj (Obiskovalci sejma so se v neposrednem stiku z 9 prikazovalci
rokodelske dediščine lahko preskusili v oblikovanju in izdelavi najrazličnejših izdelkov iz naravnih
gradiv: gline, lesa, papirja, testa, kovine in vrbovih šib. Prireditev in razstavo je odprl prof. dr. Janez
Bogataj, kar je zelo veliko pomenilo tudi vabljenim posavskim rokodelcem, ki so se predstavili in svoje
znanje delili na grajskem dvorišču, od prof. dr. Bogataja pa dobili marsikakšen praktični nasvet);
predavanje Nadje Valentinčič Furlan Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine
s filmom; pedagoška delavnica Zrna skrita v strok na sejmu rokodelskih znanj, izvedba: Silvija
Skrivalnik; 18. 11. 2017 so bila spoznanja in spodbude o delu nesnovne k. dediščine v občini
Kostanjevica na Krki predstavljena na Okrogli mizi Leto posavske nesnovne dediščine: Po Posavju in v
Kostanjevico na Krki.
Publikacija: Počkar, Ivanka, Alenka, Černelič Krošelj: Leto posavske nesnovne dediščine.
8. Posavje v letu 1991 – moja, tvoja, njena in njegova zgodba je naša zgodba, 25. 10. 2016–,
avtorica Andreja Matijevc
V sklopu obeležitve 25. obletnice samostojne Slovenije, je bila na dan suverenosti odprta Posavska
muzejska vitrina Posavje v letu 1991 – moja, tvoja, njena in njegova zgodba je naša zgodba. Osrednji
del razstave je bil dokumentarni film, v katerem so predstavljene zgodbe iz leta 1991 prebivalcev iz
vseh posavskih občin. Razstavo so dopolnjevali predmeti, ki so jih prispevali pričevalci in ki
podrobneje osvetlijo čas nastanka samostojne Slovenije. Skozi zgodbe, spomine, doživljanje in
doživetja predstavljene v dokumentarnem filmu smo obiskovalce muzeja nagovarjali k aktivni
udeležbi, da so s pisalnim strojem prispevali tudi svoje zgodbe. Na tak način so bile pridobljene
zanimive in raznolike zgodbe, ki so dopolnili razstavo. Za prikaz utripa življenja tistem času je bilo
omogočeno tudi pošiljanje e-razglednic iz spletne strani muzeja iz različnih posavskih krajev.
Obrazstavni program: pedagoške delavnice na Poletni grajski dogodivščini (izdelovanje zastavic z
odtisom lipovih listov), 29. 6. 2016, izvedba: Andreja Matijevc in na Jesenski grajski dogodivščini
(pogled skozi okna: izdelovanje »oken« z državnimi simboli), 4. 11. 2016, izvedba: Silvija Skrivalnik,
Petra Štalekar Devčić; digitalni fotografski natečaj Jugoslovan – Slovenec – Evropejec; okrogla miza
Življenje v letu 1991, življenje v novih državah ob novih mejah, načrtovana ob zaključku razstave
januarja 2017
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Sklop 2: Občasne razstave v Galeriji Posavskega muzeja Brežice, lastne, gostovanja, sodelovanja
V Galeriji so bile načrtovane tri razstave, izvedeni sta bili dve, ena pa je bila prestavljena v obnovljeni
prostor SV stolpa oziroma so jo tako umestili zaradi smiselnosti podaljšanja razstave Imago musicae:
glasba na baročnih poslikavah kot zaradi dopolnjenega koncepta razstave Štirje elementi: 1-VODA ter
možnosti, da le to postavimo v drugih prostorih gradu.
1. Etnološka razstava Od svinje do votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička:
Predmeti iz etnološkega depoja, 3. 12. 2015–31. 3. 2016, kustosinja dr. Ivanka Počkar.
Razstava je naglasila poglavitne značilnosti Posavja: življenje z reko Savo, tesarstvo, vinogradništvo,
sodarstvo in prašičerejo ter praznovanja, s poudarkom na predmetnih pričah nekdanjih načinov
ženitovanj in drugih praznovanj. Vsebina razstave je podkrepljena s številnimi predmeti, 16
besedilnimi panoji, fotografskimi povečavami, z značilnimi navedki iz življenja posameznikov,
zvočnimi zapisi o Telebi, jedeh za poroko in martinovanju. Na ogled so filmi o toku reke Save od
Radeč do Medsav pri Samoborju, filmi Savski kólnarji, Ženitovanjska pletenica, Hvalnica bizeljskemu
ajdovemu kolaču, Kapelska godba in Pričevanja o brodarstvu. Prikazana živa dediščina je napoved
leta žive posavske kulturne dediščine. Razstava je del celovitega predstavljanja posavske dediščine na
tematskih obsežnejših in dlje trajajočih muzejskih razstav, ki jih bomo ponujali tudi za gostovanja.
Obrazstavni program: javna vodstva: 8. 2. 2016, 13. 2. 2016, 5. 4. 2016, javno vodstvo Ženske skozi
etnološko razstavo Od svinje do votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička, 8. 3. 2016;
Koncert Glasba je ena sama ljubezen – »Pri vsakem ženitovanju je godba«; strokovna ekskurzija
Kólnarska pot, 19. 3. 2016; delavnica O sreči in prašičkih, 20. 3. 2016, izvedba: dr. Ivanka Počkar,
Andreja Matijevc; predstavitev knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače avtorice Milene Miklavčič, 30.
3. 2016.
Publikacija: Počkar, Ivanka: Od svinje do votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička.
2. Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu, medinstitucionalna
razstava, 21. 4. 2016–16. 4. 2017, avtorji doc. dr. Metoda Kokole iz Muzikološkega inštituta
ZRC SAZU, doc. dr. Stanko Kokole iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in doc. dr.
Barbara Murovec iz Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU.
Medinstitucionalna razstava je nastala s sodelovanjem Posavskega muzeja Brežice in
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Muzikološkega
inštituta in Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU.
Razstava je del predstavljanja Viteške dvorane in poslikav v brežiškem gradu na različne načine.
Baročne poslikave Viteške dvorane, stopnišča in kapele v gradu Brežice so eden ključnih umetnostnih
spomenikov Slovenije. Izjemno privlačne upodobitve glasbil (orgel, godal, pihal, trobil, lutenj) so
pogosto reproducirane, nikoli pa niso bile natančno raziskane. Glasbeni motivi so predstavljeni tudi
na razstavi z namenom, da se obiskovalcem približajo poslikave iz Viteške dvorane in iz stopnišča. Na
razstavi sta predstavljeni tudi dve glasbili: orgelski pozitiv in baročna lutnja iz 17. stoletja.
Razstavo sta oblikovala: Andrej Furlan iz Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC
SAZU in akademski slikar Žiga Okorn.
Koordinacija in obrazstavni program, konservatorska dela in tehnična dela: Alenka Černelič Krošelj,
Oži Lorber, Andreja Matijevc in Petra Štaleker Devčić, Aleš Vene, Slavko Dvoršak, Boštjan Kolar, Olga
Lapuh, Jože Lorber, Janko Ogorevc, Darko Prah in Martina Žugič, Posavski muzej Brežice.
Gradivo za razstavo so posodile naslednej ustanove: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Knjižnica
Minoritskega samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Pokrajinski arhiv
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Maribor, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana ter Župnijska cerkev Vstalega Jezusa, Ljubljana
– Fužine.
Ob razstavi je izšel katalog, znanstvena monografija s tremi znanstvenimi študijami pa bo izdana v
prihodnosti.
Razstavo, ki jo je odprl župan Občine Brežice, Ivan Molan, je bila sooblikovana s koncertom, saj je bil
del odprtja Koncert arij iz opere Ahil na Skirosu, opere, ki je bila prvič uprizorjena v Rimu leta 1738.
Glavna junaka, Ahila in Dejdamejo sta uprizorila znana sopranska kastrata. Premiere se je udeležil
tudi štajerski plemič grof Ignac Attems, ki je bil navdušen nad izvedbo in je arije odnesel domov na
Štajersko. Našli so jih v gradu Slovenska Bistrica in sedaj bodo izvedene prvič v današnjem času. Ahila
in Dejdamejo sta poustvarili vrhunski svetovni sopranistki Bernarda Bobro in Gwendolen Martin.
Spremljal ju je najvidnejši slovenski ansambel za staro glasbo musica cubicularis.
Koncert je bi zasnovan in pripravljen v sklopu evropskega projekta o glasbenih migracijah – prenos
idej iz evropskega v štajerski prostor (HERA Music Migrations in the Early Modern Age: the Meeting
of the European East, West and South).
Projekt – koncert so podprli:
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zavod Harmonia Antiqua Labacensis, Ministrstvo za kulturo RS,
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica, Posavski muzej Brežice, Ministrstvo za
kulturo RS in Občina Brežice.
Po glasbenem delu je sledila uradna otvoritev razstave, ki so jo pripravili in oblikovali: doc. dr.
Metoda Kokole, Muzikološki inštitut ZRC SAZU, doc. dr. Stanko Kokole, Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani, doc. dr. Barbara Murovec, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU,
Andrej Furlan, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in Žiga Okorn, akademski
slikar.
Na odprtju in koncertu se je pričelo sodelovanje Posavskega muzeja Brežice in Društva gluhih in
naglušnih Posavje, saj se v muzeju pripravlja projekt opremljanja dvorane in muzeja s premičnimi
slušnimi zankami.
Razstava obiskovalcem približa upodobitve glasbe na baročnih poslikavah Viteške dvorane, stopnišča
in kapele brežiškega gradu, ki so eden ključnih umetnostnih spomenikov Slovenije. Opremljena je z
avdio pripomočki – vsak obiskovalec razstave prejme slušalke in lahko prisluhne baročni glasbi in
inštrumentom iz tega časa.
V muzeju je bil skupaj z avtorji pripravljen in izveden raznovrsten in bogat obrazstavni program,
trajanje razstave pa je bilo zaradi odzivov in obsega projekta podaljšano v leto 2017, kar so podprle
tudi ustanove, ki so posodile predmete.
Obrazstavni program: 5 javnih vodstev: od tega 2 javni vodstvi z dvema soavtoricama razstave (doc.
dr. Metodo Kokole, Muzikološki inštitut ZRC SAZU in doc. dr. Barbaro Murovec,
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU), 10. 5. in 18. 5. 2016; in 1 javno vodstvo s
soavtorji razstave (doc. dr. Metodo Kokole, Muzikološki inštitut ZRC SAZU in doc. dr. Barbaro
Murovec ter doc. dr. Stanko Kokole, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU), 10.
9. 2016; 2 javni vodstvi pa sta bili organizirani v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Posavja,
15. 6. 2016, izvedba: Andreja Matijevc, 14. 9. 2016, izvedba: Alenka Černelič Krošelj, ob tem so bile v
Posavskem muzeju Brežice 15. 6. 2016 prvič uporabljene slušne zanke, omogočen je bil tudi prevod v
znakovni jezik, kar je zagotovilo Društvo gluhih in naglupnih Posavja (Vlasta Moškon); strokovno
predavanje Freske v Viteški dvorani, 25. 6. 2016, izvedba: Aleš Vene.
- Poletna grajska dogodivščina, 28. junij – 2. julij 2016
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Od 28. 6. 2016 do 2. 7. 2016 je v Posavskem muzeju Brežice potekala Poletna grajska dogodivščina,
program za osnovnošolske otroke. Dnevno se je dogodivščine udeležilo okoli 50 otrok, za katere so v
muzeju pripravili pester ter zanimiv program. Izvedli so 3 delavnice, tematsko vezane na
medinstitucionalno razstavo: Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu, in
sicer: izdelovanje obeskov z motivi iz Viteške dvorane, izdelovanje piščali in plesno delavnico z Mojco
Leban, ki je otroke popeljala v čas baročne glasbe in umetnosti ter plesni nastop v Viteški dvorani ob
zaključku Poletne grajske dogodivščine.
- Pedagoški programi
Za osnovnošolce so v muzeju izvedli 14 vodenih ogledov in 17 učnih ur po medinstitucionalni razstavi:
Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu. Pri tem so uspešno sodelovali z
Glasbeno šolo Brežice, ki so poskrbeli za glasbeni zaključek ogleda razstave. V sodelovanju z Osnovno
šolo Brežice pa so izpeljali tudi delavnico likovnega snovanja, kjer so učenci spoznali postopek
nastanka poslikav v Viteški dvorani in se tudi sami preizkusili v izdelovanju fresk. Za srednješolce so
izvedli dva vodena ogleda po medinstitucionalni razstavi: Imago musicae: glasba na baročnih
poslikavah brežiškega gradu. Izvedli so tudi voden ogled po razstavi za ranljivo skupino – učence s
prilagojenim programom Osnovne šole Brežice.
- Andragoški program: Strokovno predavanje Freske v Viteški dvorani ob medinstitucionalni
razstavi Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu
25. junija, na dan državnosti, je vodja konservatorsko-restavratorske delavnice Posavskega muzeja
Brežice akademski restavrator Aleš Vene v Malem avditorju pripravil strokovno predavanje Freske v
Viteški dvorani ob medinstitucionalni občasni razstavi Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah
brežiškega gradu.
- Otroški bazar
9. septembra 2016 je Posavski muzej Brežice sodeloval na 11. otroškem bazarju, največjem sejmu za
družine, ki je potekal od 9. do 11. septembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Muzej je
predstavljal razstavo Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu. Otroci so z igro,
sestavljanjem stropa Viteške dvorane, spoznavali baročne poslikave slikarja Karla Frančiška Remba.
- Ustvarjalna delavnica za otroke, družine in medgeneracijsko druženje Z igro do dediščine
Ob Tednu otroka so v Posavskem muzeju Brežice, 8. oktobra 2016, pripravili ustvarjalno delavnico
izdelovanja medaljonov z motivi iz Viteške dvorane. Delavnica je potekala v okviru skupne akcije Z
igro do dediščine, katere organizator je Sekcija za izobraževanje in komuniciranje Skupnosti muzejev
Slovenije, ki želi otrokom in družinam na igriv, zanimiv in poučen način približati bogato kulturno
dediščino.
- Sodelovanje na Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu Brežice (POK 2016)
15. oktobra 2016 je PMB sodeloval na Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu Brežice (POK 2016),
kjer so se predstavili z delavnico Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu. S
pomočjo sestavljanke smo otrokom predstavili baročne poslikave Viteške dvorane, stopnišča in
kapele gradu Brežice.
Priloga: Poročilo o obrazstavnem programu in odmevih v medijih
Sklop 3: Razstava v razstavi: Posavski obrazi – občasne razstave v stalni razstavi Pod devetimi
zastavami: Posavje 1900—1990
V zadnji razstavni prostor stalne zgodovinske razstave novejša zgodovina, kjer je ambientalno
prikazan prostor za dnevno bivanje, sta umeščeni dve vitrini z namenom, da so v njih na občasnih
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razstavah predstavljeni razni predmeti in zgodbe o ljudeh iz Posavja. Načrtovana je bila ena, izvedeni
pa sta bili dve občasni razstavi.
1. Velikonočne voščilnice, (25. 3. 2016–24. 6. 2016), kustosinja Oži Lorber
Priložnostni manjši razstavi z novoletnimi voščilnicami je konec marca sledila serija velikonočnih
voščilnic Toneta Kralja, ki je izšla najverjetneje leta 1924 v Umetniškem ateljeju »Vis«, Krško (Mačice,
Žene z jerbasi, Vesela aleluja, Vstajenje, Pisanka in Sekanje pisanke z inv. štev. od KZ 1/1253–
KZ1/1258), s čimer smo opozorili na velikonočni čas.
2. Posavski obrazi: Jezikoslovec in akademik Jože Toporišič, šesti razstavni prostor v stalni
razstavi Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990, 26. 6. 2016–20. 6. 2017, kustosinja
Vlasta Dejak
Razstava je del aktivnosti projekta Toporišičevo leto: 11. 10. 2015–11. 10. 2016, je bila pripravljena v
sodelovanju z Andrejem in Tomažem Toporišičem. Na razstavi so bili predstavljeni prvi Toporišičev
pisalni stroj, knjige in učbenike, ki jih je napisal, osebne dokumente, slikovno gradivo in njegovo
delovno gradivo v povezavi z jezikoslovjem. Z razstavo so obeležili 90-letnico njegovega rojstva.
Odzivi so bili zelo pozitivni, saj je to prva takšna razstava nasploh, ki prikazuje življenje in delo
najpomembnejšega slovenskega jezikoslovca.
Obrazstavni program: vodstva v sklopu vodstva po muzeju ter usmerjeni obiski različnih skupin,
povezanih z aktivnostmi Toporišičevega leta (posebno poročilo); pedagoške delavnice Toporišičeve
novotvorjenke, ki so bile izvedene na Poletni grajski dogodivščini, 2. 7. 2016, izvedba: Petra Štalekar
Devčić in Kulturnem bazarju, 30. 3. 2016, izvedba: Silvija Skrivalnik, Andreja Matijevc.
Sklop 4: Druge razstave v različnih prostorih gradu
Razstavi iz leta 2015:
1. Mirsad Begić: Veliki čuvaj, dvorana ob dvorišču, od 20. 6. 2015, kustos Andrej
Medved, koordinatorka Alenka Černelič Krošelj
Na poletno muzejsko noč, 20. junija 2015, je bila odprta ambientalna razstava akademskega kiparja
Mirsada Begića. V Posavskem muzeju Brežice so pobudo enega najvidnejših sodobnih kiparjev,
sprejeli z navdušenjem, saj je ambientalna postavitev dala »novo življenje« še neobnovljeni, a
izjemno zanimivi, dvorani ob grajskem dvorišču oziroma pod Viteško dvorano.
Dopolnitev v letu 2016: pano v slovenskem in angleškem jeziku pred vhodom in namestitev kamere
za spremljanje obiskovalcev.
Del razstave: osrednji del ambientalne postavitve od oktobra 2016 gostuje na mednarodni razstavi
Risk change – MIG21, ki jo je pripravil KUD KIBLA v sodelovanju z devetimi projektnimi evropskimi
partnerji v KIBLA PORTALU na Valvasorjevi 50 v Mariboru. Sodeluje 50 umetnikov, več kot polovica jih
prihaja iz mednarodnega umetniškega okolja. Omenimo le Olega Kulika, Zbiegnewa Libero, AES+F,
Herlinde Koelb, Heather Dewey-Hagborg, Žarko Bašeski in drugi. Slovenske barve pa zastopajo
(med drugimi tudi) Jakov Brdar, Mirsad Begić, Zora Stančič, Uroš Weinberger, Julijana Božič, Aleksij
Kobal, Tina Dobrajc in še bi lahko naštevali.
Tema razstave so migracije. V vseh oblikah. 21. stoletje se namreč srečuje s problemom tranzicije,
migriranja, genetskih in okoljskih sprememb, GSOjev, vojnih beguncev in ekonomskih migrantov.
Razstava skuša razpirati diskurz na mednarodni ravni, zato smo se povezali z devetimi
evropskimi partnerji ter družno uspešno prijavili projekt na razpis Kreativna Evropa.
2. Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega religioznega
doživetja, prostor stalne arheološke zbirke, 15. 12. 2015—15. 5. 2016, podaljšano
do 31. 12. 2016, avtor mag. Uroš Bavec, koordinacija Jana Puhar
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V sodelovanju z ZVKDS OE Novo mesto je muzej ob prevzemu arhiva arheološkega najdišča Dvorce
pri Čatežu pripravili razstavo Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega
religioznega doživetja. Namen razstave je javnosti predstaviti novo pridobljeno gradivo, ki ga
pripisujemo keltskim Latobikom, ko so bili že romanizirani, a se vseeno še niso odrekli svoji lokalni
identiteti. Obenem razstava predstavlja fenomen hišastih žar in poskuša s primerjavami gradiva s
sorodnih najdišč razložiti skrivnostno motiviko na njih. Razstava je obogatena s predmeti iz
Arheološkega muzeja u Zagrebu, Narodnega muzeja Slovenije in Dolenjskega muzeja Novo mesto. Ob
tem smo prevzeli arhiv arheološkega najdišča Dvorce, ki obsega predmete in dokumentacijo najdišča
(načrte, fotografije in risbe). Prvi sklop arhiva najdišča je urejen in predstavljen na razstavi Rimsko
grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega religioznega doživetja.
Obrazstavni program: 4 javna vodstva po razstavi: 2 - 22. 1. 2016, izvedba: Uroš Bavec, 5. 4. 2016,
izvedba: Uroš Bavec, 5. 5. 2016, izvedba: Jana Puhar.
Publikacija ob razstavi: Zloženka v slovenskem in angleškem jeziku, ponatis iz leta 2015.
Novi razstavi v letu 2016:
3. Gostovanje projektne razstave EuroVision Lab., Mali avditorij, 18. 6.–30. 9.2016,
koordinatorka Andreja Matijevc
Eksperimentalna razstava EuroVision Lab. je rezultat dela, ki so ga začeli leta 2012, ko so v Muzeju
novejše zgodovine Slovenije postali del evropskega projekta EMEE – EvroVizija: muzeji razstavljajo
Evropo. Na razstavi predstavljeni predmeti so pripovedovali zgodbe o prevzemanju, kopiranju in
preseganju meja iz časa pred globalizacijo in ponujajo vrednotenje tega procesa, ki je oblikoval
družbo, kot jo poznamo danes. Predmeti so omogočali vpogled v določena zgodovinska obdobja,
vrednotenje kopiranja, širjenja in prevzemanja kulturnih produktov od prazgodovine do danes.
Del osrednje razstave Časovna kapsula, ki je bila na ogled v MNZS od 16. julija do 10. oktobra 2015 je
bila tudi fotografska razstava Muzeji kot kreativni laboratoriji, ki je bila v Posavskem muzeju Brežice
odprtja na Poletno muzejsko noč, 18. junija 2016. Na razstavi so sodelujoči muzealci predstavljali
svoje predmete – muzealije. Fotografsko razstavo, je Posavski muzej Brežice dopolnil še z povečavo
Viteške dvorane – predmeta, s katerim so sodelovali pri projektu.
Obrazstavni program: Predstavitev projekta EuroVision Museums Exhibiting Europe (EMEE) in
delavnica z mednarodno udeležbo, 23. 9. 2016, izvedba: Urška Purg, Eva Rožanc.
4. Dr. Ivan Žmavc, spregledani slovenski znanstvenik – obeležitev 60-letnice smrti,
Mali avditorij, 22. 11. 2016, kustosinja Vlasta Dejak
V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Kapele je muzej pripravili večer, kjer je dr. Irena Gantar Godina
predstavila delo slovenskega znanstvenika dr. Ivana Žmavca, ki je bil rojen v Vrhjeh pri Kapelah.
Obiskovalcem je bila na ogled predstavljena dediščina dr. Ivana Žmavca in sicer: osebni predmeti,
dokumenti, odlikovanja in priznanja ter knjige. Z dogodkom je muzej obeležil 60-letnico njegove smrti
in javnost, predvsem domačine, seznanili z njegovim delom in dediščino.
Sklop 5: Večzvrstna lastna razstava
1. Štirje elementi: 1–VODA, drugo nadstropje severovzhodnega stolpa in prostori stalne
razstave, 8. 12. 2016 – 1. 6. 2018, avtorice: Alenka Černelič Krošelj, Vlasta Dejak, Oži Lorber,
dr. Ivanka Počkar in Jana Puhar
Razstava je prvi del cikla štirih elementov. Zasnovana je kot interdisciplinarna razstava štirih
kustosinj, štirih področij, ki izhaja tudi iz štirih elementov. Projekt bo izveden v štirih delih, v štirih
letih in s temo štirih elementov, vsako leto bo izbran eden. Projekt predstavlja programsko novost in
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omogoča večje predstavljanje muzejskih predmetov, sodelovanje z donatorji in lastniki dediščine,
sodelovanje z neposrednim okoljem in delo z obiskovalci. Muzej je skozi leta pridobival raznovrstne
predmete, ki so največkrat dobili svoje mesto v depoju.
Prva v štiriletnem ciklu je posvečena vodi, koncept pa se navezuje na Viteško dvorano, ki s poslikavo
ponuja raznolike vzporednice in refleksije. Alegorije »štirih elementov«, ki se opirajo na antično
izročilo o štirih temeljnih sestavinah vseh stvari: vodi, zraku, ognju in zemlji so spodbuda refleksije za
oblikovanje razstave predmetov kulturne dediščine, ki jih povezuje oz. simbolizira voda in jih je
muzej pridobil z odkupi ali so mu bile podarjene v zadnjih nekaj letih. Z interdisciplinarno razstavo
javnost opozarjamo na različne zvrsti premične kulturne dediščine, ki vsaka zase govori o nesnovni
dediščini, različnih načinih življenja z vodo in ob vodi, prečenju vodá, iskanju, shranjevanju, uporabi
in odnosu do pitne in drugih vodá, o človekovem ustvarjanju, sožitju z vodo in skrbi zanjo. Hkrati s
predmeti iz snovne in nesnovne kulturne dediščine izpostavljamo pomen vode v smislu alegorije
enega izmed štirih elementov in simbolnem pomenu, kot viru življenja, sredstvu za očiščevanje,
središču preporoda in obnavljanja.
Večji del razstave je v obnovljenem prostoru SV stolpa, ki je bil poškodovan ob potresu, 1. 11. 2015,
v stalnih razstavah muzeja pa so izpostavljeni in predstavljeni predmeti in informacije v povezavi z
vodo. Razstava pa bo z dopolnitvami segla tudi na teren in po celotnem Posavju.
Obrazstavni program izveden v letu 2016: 2 javni vodstvi po razstavi, 11. 12. 2016, izvedba: Vlasta
Dejak in Ivanka Počkar, 18. 12. 2016, izvedba: Jana Puhar in Oži Lorber.
Obrazstavni program, ki bo tekel vse do sredine leta 2018 (Evropsko leto kulturne dediščine) bomo
soustvarili z različnimi posamezniki, društvi (Društvo likovnikov Brežice, Društvo študentov idr) in
podjetji (dogovor že s Kostak d. o. o., Komunala Sevnica, Komunala Brežice, HESS, Gen idr).
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Sklop 6: Ulična razstava
1. Spomin na izgnanstvo 1941–1945, izložba trgovine Moda, Trg izgnancev, Brežice, 24. 11.
2016, kustosinja Vlasta Dejak
V izložbi trgovine Moda na Trgu izgnancev v Brežicah je muzej v sodelovanju z Gimnazijo Brežice,
Društvom izgnancev Brežice in Krajevno skupnostjo Brežice postavili občasno panojsko razstavo z
naslovom Spomin na izgnanstvo 1941–1945. Na ogled so s prijaznim dovoljenjem lastnice stavbe
Metke Brglez postavili štiri panoje z besedilom v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem
jeziku in 15-imi fotografijami. Z razstavo je obeležena 75-letnica izgona prebivalcev iz Posavja v
nemška taborišča. Materialne stroške je pokrila Krajevna skupnost Brežice.
Gostovanja z lastno občasno razstavo
Razstava iz leta 2015:
1. Razstava Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi, Mestni muzej Krško, 5. 6. 2015—oktober
2016, kustosinja Jana Puhar
Razstava je bila načrtovana kot pregledna razstava arheološkega najdišča Drnovo pri Krškem –
antičnega Neviodunuma in rimske dobe v Posavju. S številnimi predmeti in rekonstrukcijami
obiskovalcu približuje življenje v rimskem času. Ob priložnosti gostovanja razstave v Mestnem muzeju
Krško so v muzeju razstavo obogatili s predmeti iz Narodnega muzeja Slovenije in s privlačnimi
predmeti z novejših arheoloških raziskav na Drnovem, izpostavili znamenito srebrno novčno zakladno
najdbo. Razstava je doživela pozitiven odziv in je bila več kot eno leto po odprtju še vedno dobro
obiskana, zato je bil čas odprtja podaljšan še do konca avgusta 2016 nato pa na željo Šolskega centra
Krško, da bi ogled razstave vključili v projekt Krško – naš ponos še do konca septembra 2016.

Razstava je k sodelovanju je spodbudila tudi strokovno javnost: digitalizirana je bila terenska
dokumentacija, georeferencirani načrti, ponovno so bila odprla vprašanja o interpretacijah najdišča,
prizadevanja za prezentacijo najdišča in situ so postala spet aktualna.
Obrazstavni program: javno vodstvo Slovo od razstave Neviodunum – rimsko mesto ob reki Savi,
30. 8. 2016, Mestni muzej Krško, izvedba Jana Puhar, 3 x vodstvo po lokaciji arheološkega najdišča
in razstavi Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi za Šolski center Krško v okviru projekta Krško –
naš ponos, 14. 9. 2016, 21. 9. 2016 in 28. 9. 2016, izvedba Jana Puhar in Helena Rožman.
Publikacija: Zloženka v slovenskem jeziku.
2. Svetovi risbe Zorana Didka, Zoran Didek, Pokrajinski muzej Kočevje – Likovni salon Kočevje,
10. 3.–5. 6. 2016, kustosinja Oži Lorber
Z izbranimi deli na papirju iz donacije Smiljane Didek, je bilo predstavljeno delo umetnika Zorana
Didka znotraj motivičnih sklopov in hkrati izpostavili ustvarjalčev analitični pristop ter približano
občinstvu na Kočevskem dragoceno zapuščino izjemnega človeka, ki je po materi izhajal iz
posavskega Podbočja, ter opozorili ne le na bogastvo donacije, ki jo je Posavskemu muzeju Brežice
podarila slikarjeva soproga Smiljana Didek, temveč na Didkovo vsestranskost, ki ga je povezala tudi s
Kočevjem. Že v petdesetih letih je pripravil osnutek za Spomenik osvoboditve (1953), nekako sočasno
izdelal načrte za barvno notranjo opremo in ureditev tovarne Melamin, v sedemdesetih letih pa je
sodeloval z načrti pri ureditvi parka Narodnih herojev (1973) v Kočevju.
Obrazstavni program: dve javni vodstvi po razstavi: 19. 4. 2016, izvedba: Nadja Kovačič in 24. 5.
2016, izvedba: Oži Lorber.
3. Libna – vrnjena arheološka dediščina, Mestni muzej Krško, 18. 5. 2016–29. 3. 2017, avtorica
Jana Puhar
Razstava predstavlja zaključeno zbirko predmetov, izkopano v letu 1942 za časa nemške okupacije in
leta 2014 vrnjeno Sloveniji v okviru mednarodnega projekta čezmejnega sodelovanja slovenskih in
avstrijskih arheologov. Obsega po večini grobne pridatke iz časa starejše železne dobe, izkopane v
gomilah na Libni. Nekaj je tudi rimskodobnih in mlajših naselbinskih najdb. Razstava ima izrazito
pozitivno sporočilo – nekoč odneseni predmeti dediščine se vračajo v prostor, iz katerega so bili
iztrgani. Javnost je razstavo in njeno sporočilo sprejela z zadovoljstvom in odobravanjem, obenem pa
so se spomnili na eno pomembnejših najdišč iz starejše železne dobe v Posavju (in širše) tudi z
obrazstavnim programom izvedenim na dan odprtja vitrine na sami lokaciji najdišča.
Obrazstavni program: Vodstvo po arheološkem najdišču Libna na Mednarodni dan muzejev, 18. 5.
2016, izvedba: Jana Puhar.
Medinstitucionalni razstavi izven PMB:
1. 20 letnica delovanja Upravne enote Brežice, 10 letnica preselitve v nove poslovne prostore,
UE Brežice, 26. 10.–21. 11.2016, sodelovanje z UE Brežice, kustosinja Vlasta Dejak
Na občasni razstavi z naslovom 20 letnica delovanja Upravne enote Brežice, 10 letnica preselitve v
nove poslovne prostore, ki jo je pripravila UE Brežice, smo sodelovali z dvema vitrinama, v katerih
smo razstavili projektno dokumentacijo o brežiškem vodovodu in kanalizaciji iz začetka 20. stoletja, ki
ga hrani KOP Brežice d. d..
2. Brestaniške miniature: Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem. 13. 12. 2016–
13. 12. 2017, kustosinja dr. Ivanka Počkar.
Razstava o fotografu Vinku Bavcu je bila primerno in upravičeno postavljena v kraju njegovega
delovanja – v Brestanici, kjer je dosegel naziv »fotograf s kraljevim dvornim priznanjem«.
Razstavljenih je 100 predmetov iz foto-ateljeja Bavec v Brežicah, ki so donacija Nicolasa Alana
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Dominka. Razstava je smiselno umeščena v prostor z razglednicami Brestanice, katerih avtor je
večinoma Vinko Bavec. Razstava je del trajnejšega sodelovanja s KDK, enoto Grad Rajhenburg.
Obrazstavni program bo sledil v letu 2017, ko bo predstavljena monografija Dejana Vončine:
Fotografi družine Bavec: 3 fotografinje in 3 fotografi, Ljubljana: Orbis 2014, ter drugi programi, ki jih
bo izvajal predvsem KDK, Grad Rajehnburg.
Publikacija in drugi promocijski material: zloženka, Ivanka Počkar: Brestaniške miniature: Vinko
Bavec, fotograf s kraljevim dvorim priznanjem, Brežice, Rajhenburg; založil in izdal Kulturni dom
Krško, enota Grad Rajhenburg, sl, an.
Drugo:
1. Posavska muzejska vitrina: Pot domov, kustosi PMB; 1. 6. 2016, MNZS Ljubljana.
Predstavitev na okrogli mizi Pot domov v Muzeju novejše zgodovine in gostovanje z 2 panojema
Posavskih muzejskih vitrin. Prikaz ni vštet v število razstav.
Razstave drugih organizatorjev
Mali avditorij se uporablja kot prostor za različne aktivnosti: prireditve, delavnice, pogostitve (poroke
in lastne), idr, je tudi razstavni prostor z omejitvami. Za boljšo uporabo so bila decembra postavljena
vodila za slike, kar je muzej že hranil iz nakupov prejšnjih let.
Proti zaključku leta so bile v Malem avditoriju tako predstavljene 3 razstave: fotografska, keramična
in likovna:
1. Skupinska fotografska razstava ob ustanovitvi Ljubiteljev fotografije, KD Franc Bogovič
Dobova, Likovna sekcija Ljubitelji fotografije, Mali avditorij, 24. 10.–28. 10. 2016
Na prvi razstavi so se predstavili fotografi novoustanovljene sekcije Ljubitelji fotografije:
Davor A. Lipej, Vlado Bucalo, Toni Vučajnk, Brane Benčin, Luka Rudman, Franc Šavrič, Matej
Kramžer, Gregor Podvinski, Mitja Mladkovič in Samo Hajtnik. Slavnostni govornik na odprtju
je bil mojster fotografije, Jure Kravanja.
2. Keramična razstava Društva likovnikov Brežice: F16 – razstava unikatne keramike, Mali
avditorij, 3. 11.–15. 12. 2016, postavitev razstave Alenka Venišnik
Na razstavi se je predstavljalo trinajstih članic, ki delujejo v sekciji keramike: Mija Baškovč,
Kristina Bevc, Branka Benje, Branka Ereš, Jelka Helena Frešer, Vesna Flis, Edith Lukež, Jožica
Petrišič, Mihelca Prah, Mihaela Prevejšek, Olga Rožman, Alenka Venišnik in Zlatka Vučinić.
3. Novoletna pregledna razstava Društva likovnikov Brežice: Barve ne pomrznejo, Mali
avditorij, 18. 12. 2016–februar 2017
Na skupinski razstavi v Malem avditorjiju se predstavljajo člani slikarske in keramičnokiparske sekcije Društva likovnikov Brežice: Baškovič Mija, Baškovič Rajko, Benje Branka, Bevc
Kristina, Cedilnik Vlado, Ereš Branka, Fabjanič Stane, Frešer Helena Jelka, Hrastelj Stanka,
Klavžar Janez, Komočar Andreja, Kostanjšek Sonja, Kukovica Marija, Kuplenik Meta, Lukež
Edith, Mamilovič Ana, Oštir Marinka, Petrišič Jožica, Pirc Branka, Potokar Tatjana, Prah
Mihelca, Prevejšek Mihaela, Romih Rado, Rožman Olga, Sumrek Vladka, Šterk Jože, Venišnik
Alenka, Vimpolšek Metka, Vučinović Zlatka, Zupančič Marko.
Drugo:
4. Vokalna skupina Solzice, 25 let, Prostor pred Viteško dvorano, 7. 5. 2016 in 14. 5. 2016
Na razstavi ob 2 koncertih je bila v predprostoru Viteške dvorane na panojih predstavljeno
25-letno obdobje delovanja Vokalne skupine Solzice.
5. MePZ Viva Brežice: Španska romanca, Mali avditorij, 22. 10. 2016
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Ob letnem koncertu je bila v predprostoru Viteške dvorane na panojih predstavljena
fotografije z mednarodnega tekmovanja v Španiji.
Skupaj:
Skupaj je bilo načrtovanih 20 razstav, od tega 11 lastnih občasnih, 3 lastne stalne, 1 gostovanje, 3
medinstitucionalne in 2 razstavi drugih organizatorjev. Izvedenih je bilo 30 razstav, od tega 12 lastnih
občasnih razstav (8 Posavskih muzejskih vitrin, 2 Razstavi v razstavi, 2 razstavi v Galeriji), 1 dopolnitev
dislocirane zbirke, 3 dopolnitve stalnih razstavi in pripravili 1 novo stalno (taktilno) razstavo.
Realizirana sta bili 2 gostovanji (PMV Libna – vrnjena arheološka dediščina, Svetovi risbe Zorana
Didka), 6 medinstitucionalnih razstav (Brestaniške miniature – Vinko Bavec, EuroVision Lab., Ulična
razstava Slovenski izgnanci 1941–1945, dr. Ivan Žmavc in razstava 20 letnica delovanja Upravne
enote Brežice) in 5 razstav drugih organizatorjev.
Posavske muzejske vitrine so z različnimi vsebinami izpolnile načrtovano sodelovanje naših
»uporabnikov« in informatorjev na najširši način. Bile so dobro obiskane, zanimanje zanje in odziv
nanje sta bila dobra. Zelo odmevni in obiskani razstavi v letu 2016 pa sta bili Od svinje do votivnega
prašička, od rečnih poti do testenega ptička in Imago musice: glasba na baročnih poslikavah
brežiškega gradu, ob zaključku leta pa tudi razstava Štirje elementi: 1–VODA. Ob razstavah je bil
izveden bogat obrazstavni program.
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II. / 2. Projekti
1. Leto posavske žive (nesnovne) dediščine
Posavski muzej Brežice se trudi, da bi tudi v Posavju prepoznali nesnovno dediščino kot pomemben
del naše dediščine. Del naših prizadevanj za celovito skrb je tudi Leto posavske nesnovne (žive)
dediščine 2016. Projekt je strokovno vodila dr. Ivanka Počkar, kustosinja etnologija, koordinirala in
aktivno je sodelovala Alenka Černelič Krošelj ter sodelavci KR delavnice in službe za komuniciranje in
izobraževanje.
Izraza živa in nesnovna dediščina sta bila v uradni in strokovni rabi do začetka leta 2016, ko je Vlada
Republike Slovenije 25. februarja 2016 potrdila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu kulturne dediščine1 in nadomestila do tedaj veljavni pojem »živa kulturna dediščina« s
pojmom »nesnovna kulturna dediščina«, spremenjene pa so tudi možnosti sofinanciranja ohranjanja
spomenikov nesnovne dediščine iz javnih sredstev, način določitve pristojne organizacije za varstvo
nesnovne dediščine in razglašanje nesnovne dediščine.
Nesnovna kulturna dediščina so »nesnovne dobrine, kot so prakse, izrazi, znanja, veščine in z njimi
povezane premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti,
skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na
svoje okolje, naravo in zgodovino«.2
Leto se je tematsko odlično povezalo tudi z vsakoletno temo Dnevov evropske kulturne dediščine,
Dediščina okoli nas ter s temo, ki zaznamuje muzeje v letu 2016. Osrednjo prireditev Leta posavske
nesnovne (žive) dediščine in vse leto smo namenili tudi predstavljanju in razumevanju neločljivosti
muzejev in kulturne krajine, temi letošnjega mednarodnega muzejskega dne (18. maj) in temi 24.
kongresa ICOM (International Commitee of Museums), ki je potekal od 3.—9. 7. 2016 v Milanu
(Italija). V sprejeti Resoluciji št. 1 Odgovornost muzejev do kulturne krajine je zapisano, da smo
muzeji neločljivi del krajine, pri čemer je poudarjena odgovornost muzejev za sooblikovanje kulturne
krajine, vzpostavljanje enovitega razumevanje pomena dediščine in bivanja posameznika in skupnosti
z njo.
Povezovanje, sodelovanje, predstavljanje in vključevanje so nepogrešljive sestavine našega dela, ki jih
»uporabljamo« po naših najboljših močeh. Dediščina, ki je v »rokah Posavskega muzeja Brežice«,
dobi svoj smisel s prepletenostjo z vsemi, ki se zavedajo, da prihodnost prihaja skozi steze preteklosti,
kot je zapisala dr. Ivanka Počkar, vodja oziroma strokovna nosilka našega Leta in področja. Določeno
oziroma opredeljeno časovno obdobje je samo ogrodje brez natančnih koledarskih razsežnosti, saj je
naše Leto opredelitev naše trajnostne zavezanosti za celovito skrb in predstavljanje tudi nesnovne
dediščine, predvsem pa spodbujanje in aktivno sodelovanje pri ohranjanju ter vključevanje v različne
plasti naše družbe in v njen razvoj.
Cilj projekta: spodbuditi prebivalce Posavja k razmisleku in predlogom še živih znanj, dejavnosti in
izročil kot del celovitega predstavljanja posavske dediščine in kot možnih vpisov v Register nesnovne
kulturne dediščine. Projekt je obsegal je več dogodkov – 6. sejem rokodelskih znanj, predavanje
Nadje Valentinčič Furlan o snemanju nesnovne k. dediščine in odprtje 2 Posavskih muzejskih vitrin.
Prireditev in razstavo je odprl prof. dr. Janez Bogataj, kar je zelo veliko pomenilo tudi vabljenim
1

Novela Zakona o varstvu kulturne dediščine, dostopno na spletni strani http://www.zvkds.si/sl/novice/novelazakona-o-varstvu-kulturne-dediscine, ogledano 13. 7. 2016.
2
Zakon o varstvu kulturne dediščine, 3. člen, dostopno na spletni strani
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144, ogledano 25. 8. 2016.
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posavskim rokodelcem, ki so se predstavili in svoje znanje delili na grajskem dvorišču, od prof. dr.
Bogataja pa dobili marsikakšen praktični nasvet. 18. novembra so bila spoznanja in spodbude o delu
nesnovne k. dediščine v občini Kostanjevica na Krki predstavljena na Okrogli mizi Leto posavske
nesnovne dediščine: Po Posavju in v Kostanjevico na Krki. Po tovrstnem delovanju in spodbudah smo
prejeli precej zanimanja in pobud za pripravo vlog za vpis v Register nesnovne k. dediščine, npr.
kostanjeviški čoln, sodarstvo, lončarstvo, pustni liki Ločki kosci, Obreški prutarji idr.
Pod okriljem projekta je muzej pripravil številne aktivnosti:
- V sklopu občasne etnološke razstave Od svinje do votivnega prašička, od rečnih poti do
testenega ptička so pripravili obsežen obrazstavni program s še posebej uspešno Kólnarsko
potjo od Brežic skozi Krško in Sevnico do Radeč in nazaj v Medsave na Hrvaškem – torej ob
reki Savi, kjer so naši predniki nabirali premog – kóln.
- Ureditev treh prostorov stalne etnološke zbirke z osveženo razstavo Od svinje do votivnega
prašička, od rečnih poti do testenega ptička s posebnim ozirom na nesnovno dediščino.
- Predstavitev nesnovne kulturne dediščine in projekta v posebni oddaji Posavje na dlani,
posvečeni letu nesnovne dediščine: Počkar, Ivanka in Alenka Černelič Krošelj: Nesnovna
kulturna dediščina, Ansat TV, Posavska televizija, Posavje na dlani, novinarka Vernesa
Sadulai, objava 12. 4. 2016, http://ansat-tv.si/5390/posavje-na-dlani-127-12-4-2016nesnovna-kulturna-dediscina/, 44:09 minut.
- Posavska muzejska vitrina: Dediščina lončarjev Posavja in ustvarjalnost Dani Žbontar, 30.
6.—20. 8. 2016, avtorici Jana Puhar in Oži Lorber. Razstava je tudi del Leta posavske žive
(nesnovne) dediščine in je bila vključena z odprtjem in delavnico z Dani Žbontar v program
Poletne grajske dogodivščine. Podroben opis je v razdelku Posavske muzejske vitrine.
- Poletna grajska dogodivščina, 28. 6.—2. 7. 2016. Dogodivščina je bila programsko še posebej
posvečena nesnovni dediščini, spoznavanju le-te in njenem predstavljanju. Udeležilo se je je
več kot 50 otrok, iz večih posavskih občin.
- Avgusta 2016 je bil v Register nesnovne dediščine vpisan Brod na Mostecu, kar je rezultat
večletnih prizadevanj dr. Ivanke Počkar.
- Osrednja prireditev, 1. oktobra 2016 s sejmom rokodelskim znanj, z odprtjem 2 Posavskih
muzejskih vitrin. Iz območja občine Brežice sta s prikazi sodelovala Društvo kmetic Brežice,
Kulturno društvo Pihalni orkester Kapele in Društvo upokojencev Brežice. Izdali smo posebno
brošuro Leto posavske nesnovne dediščine. Dogodek in razstavi je odprl prof. dr. Janez
Bogataj, vodilni strokovnjak na številnih področjih dediščine in član komisije za vpis v register
nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.
- Dr. Ivanka Počkar in Alenka Černelič Krošelj sta projekt predstavili tudi na predavanju Leto
posavske nesnovne dediščine: Po Posavju in v Kostanjevico na Krki, 18. novembra 2016,
Valvasorjeva knjižnica, enota Kostanjevica na Krki.
2. Viteška dvorana: spomenik in baročna dvorana za doživetja dostopna vsem
Projekt je namenjen promociji Viteške dvorane kot celovitega in celostnega spomenika z različnimi
programi in načini predstavljanja s poudarkom na omogočanju dostopnosti za ranljive skupine.
Projekt vsebuje več programov za različne ciljne skupine s posebnim ozirom na ranljive skupine:
gluhe in naglušne, slepe in slabovidne.
Za gluhe in naglušne je bila po posvetu s strokovnjaki in pregledom Viteške dvorane kupljena
premična oprema – premične slušne zanke (oddajniki in sprejemniki, 8 kosov –Elektronike Zupanc).
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Oprema je bila uporabljena tudi ob razstavi Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega
gradu, aprila 2016 ter na dveh javnih vodstvih, ki so jih pripravili v sodelovanju z Društvom gluhih in
naglušnih Posavja ter ob drugih priložnostih.
Za slepe in slabovidne pa je s pomočjo Nataše Jovičić, strokovnjakinje za predstavljanje umetniških
del slepim in slabovidnim ter njenih sodelavcev projekta DiTacta (reference: ditacta.tumblr.hr )
predstavljen avtoportret avtorja Viteške dvorane. Taktilna razstava vsebuje naslednjo opremo –
nosilec (izdelan v KR delavnici), 5 steklenih diagramov, 2 para slušalk, 1 za slovenski in 1 za angleški
jezik. Pri odprtju razstave, 11. decembra, so sodelovali z Medobčinskim društvom slepih in
slabovidnih Novo mesto ter nekdanjim sodelavcem PMB Ivanom Kastelicom, ki je član društva.
Obsežen projekt je pomemben za razvoj delovanja muzeja in dostopnost muzeja ter programov
ranljivim skupinam.

II. / 3. Medinstitucionalni projekti
1. Le vkup 1515—2015: 500 let vseslovenskega kmečkega upora 1515, nadaljevanje v leto
2016
Leta 2015 je minilo 500 let od prvega vseslovenskega kmečkega upora, kar je Posavski muzej Brežice
obeležil z obsežnim vseslovenskim medinstitucionalni projektom. V projektu Le vkup 1515—2015 so z
različnimi pogledi in aktivnostmi obeležili 500 let velikega dogodka. Program, ki ga je koordiniral
Posavski muzej Brežice, je nastal in se izvajal v tesnem sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije,
Gimnazijo Brežice, Kozjanskim parkom Podsreda, Kulturnim domom Krško, enotama Mestni muzej
Krško in Grad Rajhenburg, Narodnim muzejem Slovenije, Oddelkom za etnologijo in kulturno
antropologijo in Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani, Osnovno šolo
Brežice, Pokrajinskim muzejem Celje, Pokrajinskim muzejem Kočevje, Slovensko Matico,
Zgodovinskim arhivom Celje in ZRC SAZU – Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa, Zavodom za šolstvo
RS ter z drugimi strokovnjaki, med katerimi je še posebej treba omeniti zgodovinarja Borisa
Hajdinjaka, profesorja na Prvi Gimnaziji Maribor, ki je bil med pobudniki in spodbujevalci projekta.
Skupaj so zasnovali več vej programa, v katerem so se prepletli znanstveni, strokovni, pedagoški in
andragoški programi, katerih cilj je predstaviti samo zgodovino in oblikovati ter izvajati raznovrstne
povezovalne aktivnosti na različnih krajih Slovenije z raznovrstnimi programi.
Finančno je projekt podprlo Ministrstvo za kulturo, za posamezne dele pa so finančni vir zagotovile
občine ustanoviteljice ustanov, sponzorji ter lastni viri sodelujočih.
Predstavitev projekta v prilogi je zasnovana po posameznih sklopih, tako si aktivnosti ne sledijo po
datumih izvedbe, ampak po vsebini in programski povezanosti.
Projekt je imel velik odmev v javnosti, v medijih, med obiskovalci in je utrdil dobro sodelovanje med
ustanovami ter z zgodovinarjem Borisom Hajdinjakom.
V letu 2016 sta bili izvedeni še dve enoti:
1. 2. 4. 2016 je potekalo XV. tekmovanja mladih zgodovinarjev za srednje šole, ki ga je
soorganizirala Gimnazija Brežice. Zaključek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj se
je odvil v Viteški dvorani PMB.
2. Izdaja znanstvene monografije Le vkup 1515—2015
9. in 10. novembra 2015 je v Posavskem muzeju Brežice potekal znanstveni simpozij,
katerega rezultat je znanstvena monografija, ki je bila že od pričetka projekta načrtovana za
leto 2016. Monografija bi morala iziti oktobra 2016, a bo zaradi obsežnega dela izšla marca
2017, tako kot je načrtovano v sodelovanju s soorganizatorji simpozija: ZRC SAZU, Oddelek za
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zgodovino FF, Slovenska matica in PMB. PMB je aktivno sodeloval pri zbiranju prispevkov, pri
urejanju in pripravi gradiv za jezikovni pregled, oblikovanje in tisk. Urednik zbornika je dr.
Sašo Jerše.
2. Gradovi Posavja
V letu 2014 oblikovan projekt se je uspešno nadaljeval tudi v letu 2016
Projekt smo oblikovali v letu 2014 in se uspešno nadaljuje. Vključuje upravljavce šestih gradov v
Posavju, ki so se pridružili k neformalnemu združenju, in sicer: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na
Krki, ki upravlja nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki, Kozjanski park Podsreda, ki upravlja grad
Podsreda, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, ki upravlja grad Rajhenburg, KŠTM Sevnica, ki
upravlja grad Sevnica, Posavski muzej Brežice, ki upravlja grad Brežice in Terme Čatež, ki so lastnice
gradu Mokrice. V skupino je bilo vabljeno tudi Ministrstvo za kulturo kot lastnik gradov Šrajbarski
turn, Bizeljsko in Pišece, vendar se zaradi nedostopnosti oziroma še neodprtosti gradov niso odločili
za sodelovanje, jih pa o vsem obveščamo. Prav tako so bili k sodelovanju povabili lastnika dvorca
Raka, vendar se na poziv ni odzval.
Kot prvi »zunanji« promocijski korak je bila ob zaključku leta 2015 izdana brošura Gradovi Posavja, ki
smo jo predstavili na tiskovni konferenci 29. 1. 2016. Brošura pri kateri je sodelovalo 5 upravljavcev je
izšla decembra 2015 v obsegu 16 strani in v dveh jezikih (slovenski in angleški jezik) v 30000 izvodih.
Ob snovanju in pripravi skupne brošure smo pripravili skupni projektni predlog, ki vključuje
raznovrstna povezovanja predvsem na področju programov in promocije s ciljem, soustvarjanja
močne in povezovalne »kulturno in turistično enoto« Gradovi Posavja.
Poleti 2015 smo pripravili projektni predlog za prijavo na sredstva CLLD ter se aktivno vključevali,
vsak posamezno in skupaj, v pripravo strategije LAS Posavje za obdobje 2014—2020.
Leta 2016 pripravljen projektni predlog so v Posavskem muzeju Brežice skušali uvrstiti oziroma
skušali pripraviti prijavo na razpis Interreg Slovenija – Hrvaška, kar zaradi preobširnega partnerstva in
težav z iskanjem partnerjev na Hrvaškem ni uspelo.
Maja 2016 se je Posavski muzej Brežice s predstavniki 4 gradov predstavil na Evropskem sejmu
gradov v Hunedoari, Romunija, kjer so opravili nekaj sestankov. Udeležba je bila uspešna in koristna
za naše nadaljnje delo.
Prav tako se je jeseni ponovno vzpostavilo sodelovanje s Termami Čatež, ki so se aktivno vključile v
sooblikovanje projekta.
Posavski muzej Brežice ves čas po najboljših močeh sledi začrtanemu projektu, ki vključuje
programsko in promocijsko-tržno povezovanje gradov v Posavju, vzpostavlja novo blagovno znamko z
namenom skupne promocije javnih in tržnih storitev (dogodki, poroke, spominski predmeti,
oddajanje prostorov v najem ipd). Ob tem uvaja novosti v načine trženja in v programe.
Projekt je zasnovan tako, da premišljeno utrjuje vezi med gradovi v Posavju in nadgrajuje že
obstoječe programe sodelovanja med gradovi in med lokalnimi skupnostmi ter gradi trdnejše vezi na
podlagi fizičnega in virtualnega povezovanja, skupne promocije in dopolnjevanja programov. S
projektom se vzpostavlja celovita ponudba v Posavju, s partnerji in aktivnostmi se povezuje celotna
regija, da se temeljiteje in bolj energično tudi promovira. Projekt z inovativnim pristopom obenem
dviguje prepoznavnost in dodano vrednost mreži gradov, ter vsem dosedanjim in razvijajočim se
dejavnostim v regiji.
Načrtovane naloge oziroma programski načrt:
- programsko sodelovanje na regionalnem nivoju – skupni paketi s Termami Čatež, skupni
nastopi na sejmih izven Slovenije;
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-

skupne aktivnosti za pripravo ITP v Posavju in širše, prijava na razpis Ministrstva za
gospodarstvo,
iskanje možnosti za pridobivanje drugih projektnih sredstev za skupno izvajanje programov in
promocije;
trdno partnerstvo in njegov razvoj;
vključitev še preostalih gradov in sorodnih stavb v Posavju;
medregijske povezave – tako v Sloveniji kot čezmejno;
pridobivanje podpore vseh naših financerjev za obsežnejše skupne aktivnosti predvsem na
področju skupne prepoznavnosti in promocije.

V letu 2016 je Posavski muzej Brežice poleg skupnih in že navedenih opravil še naslednje aktivnosti:
- 29. 1. 2016, tiskovna konferenca – predstavitev brošure Gradovi Posavja;
- skupni sestanki za pripravo projektnega predloga Interreg in koordinacija ter iskanje
partnerjev: od januarja do marca;
- delo na projektnih predlogih – noveliranje predloga za Interreg in za ITP, junij, september—
november;
- sestanek upravljavcev in ponovna vključitev Term Čatež, 21. 9. 2016;
- koordinacija za pripravo skupnih programov; oktober 2016;
- koordinacija in izvedba sestanka z Damjano Pečnik, državno sekretarko MK, 11. 10. 2016 v
Brežicah;
- predstavitev projekta na posvetu Turizem in umetnostna dediščina Slovenije: gospodarstvo
in raziskovanje v dialogu, Letni refektorij dominikanskega samostana, Ptuj, petek, 25.
november 2016.
3. Toporišičevo leto, 11. 10. 2015–11. 10. 2016
V začetku leta 2015 so se na pobudo vaščanov Toporišičeve rojstne vasi Mostec različne ustanove in
posamezniki združili v »gibanje« z imenom Programski odbor Toporišičevo leto, saj smo leta 2016
skupaj obeležili 90-letnico njegovega rojstva. V letu 2016 je bilo izvedeno 32 aktivnosti, med katerimi
izpostavljamo odkritje spominske plošče na rojstni hiši na Mostecu, odprtje Razstave v razstavi:
Posavski obrazi: Jezikoslovec in akademik Jože Toporišič, posvet Zaključek Toporišičevega leta,
simpozij Toporišičeva Obdobja in preimenovanje dela Trga izgnancev v Trg Jožeta Toporišiča ter
številne druge aktivnosti, ki so navedene v podrobnejšem poročilu.
V Posavskem muzeju Brežice se je odvijal tudi posvet ob zaključku Toporišičevega leta, 11. 10. 2016
in del mednarodnega znanstvenega simpozija Toporišičeva Obdobja 11. 11. 2016 v organizaciji
Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
V okviru projekta Toporišičevo leto je bilo skupaj izvedenih 47 aktivnosti, od tega v letu 2016 31.
Na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice je bilo v letu 2016 o projektu Toporišičevo leto
objavljenih 22, na spletni strani Posavskega muzeja Brežice pa 13 prispevkov.
V tiskanih medijih je bilo objavljenih o projektu Toporišičevo leto 14 prispevkov, od tega 8 v
Posavskem obzorniku in 6 v Dolenjskem listu. V spletnih medijih je bilo objavljenih o projektu 18
prispevkov, od tega 3 na spletni strani Dolenjskega lista, po 2 na spletnih straneh Posavskega
obzornika, Eposavje.com, Demokracija.si, Lokalno.si in Najdi.si ter po 1 prispevek na spletnih straneh
Nova24tv.si, RTV Slovenija, Dobranovica.si, Discoverbrezice.si in Allevents.in. V medijih je bilo o
projektu objavljenih tudi 8 video prispevkov, od tega po 2 na TV Ansat in na portalu Vimeo.com ter
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po 1 video prispevek na TV Vaš Kanal, spletni strani Občine Brežice, portalu Youtube in spletni strani
RTV Slovenija.
Priloga: Podrobnejše poročilo Toporišičevo leto
4. Premična in nepremična dediščina Posavja: Posavski muzej Brežice in tri enote Zavoda za
varstvo kulturne dediščine
Celovito varstvo kulturne dediščine ni mogoče brez dobrega sodelovanja vseh ustanov, katerim je
le-to zaupano ter ob tem brez sodelovanja z različnimi skupnostmi. Na nekaterih območjih se
pristojnosti muzejev in zavodov za varstvo kulturne dediščine geografsko in upravno lepo prepletejo,
območje Posavja pa je urejeno drugače. Območje, na katerem svojo javno službo izvaja Posavski
muzej Brežice, je razdeljeno med tri enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. ZVKDS OE Celje je
pristojna za občini Radeče in Sevnica, ZVKDS OE Ljubljana za občini Krško in Kostanjevica na Krki in
ZVKDS OE Novo mesto za občino Brežice in tako tudi za grad Brežice – sedež muzeja. Taka
razpršenost ni prednost, a vendar je mogoče dobro sodelovanje ter ob tem tudi sodelovanje z vsemi
našimi uporabniki, z obiskovalci, z vsemi, ki se zavedajo, da lahko le skupaj celovito skrbi za zaupano
kulturno dediščino.
Ob Dnevih evropske kulturne dediščine leta 2016, ki jih že 26 let spodbuja in koordinira Zavod za
varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije smo skupaj pripravili štiri dogodke na območju, ki ga
zaokrožuje Posavski muzej Brežice, s svojim delom pa sooblikujejo tri enote ZVKDS in druge
sodelujoče ustanove. Pri tem smo sledili ciljem letošnje teme DEKD »Dediščina okoli nas«, ki
nagovarja dediščinske skupnosti ter temi »Muzeji in kulturna krajina«, ki je pod okriljem ICOM-a (The
International Council of Museums – Mednarodni muzejski svet), pri čemer je poudarjena
odgovornost muzejev za sooblikovanje kulturne krajine, vzpostavljanje enovitega razumevanje
pomena dediščine in bivanja posameznika ter skupnosti z njo. Vse to še bolj povezuje obe ustanovi s
ciljem, da je v naše delo čim bolj vključena laična in druga raznovrstna strokovna javnost. Projekt, ki
je trajnostno zasnovan, je Posavski muzej Brežice pričel s štirimi dogodki na »našem« skupnem
terenu, in sicer:
1. Torek, 27. september, 18.00, Knjižnica Sevnica
DEDIŠČINA SEVNIŠKEGA OBRTNIŠTVA 20. STOLETJA Brivsko-frizerski salon Kreutz, okrogla miza
Sodelovali so: Božena Hostnik, ZVKDS OE Celje, dr. Ivanka Počkar in Vlasta Dejak, Posavski muzej
Brežice, Dragica Zupanc, lastnica Frizerskega salona Kreutz Sevnica.
Soorganizatorji: Knjižnica Sevnica, Posavski muzej Brežice, ZVKDS OE Celje, Občina Sevnica.
2. Četrtek, 29. september, 18.00, Banova domačija Artiče
PREDSTAVITEV PROCESA OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE BANOVE DOMAČIJE. Vodil: Dušan Strgar.
Soorganizatorji: ZVKDS OE Novo mesto, Krajevna skupnost Artiče, Posavski muzej Brežice.
3. Torek, 4. oktober, 17.00, Lapidarij na Drnovem, NEVIODUNUM – sprehod po rimskem
mestu
Vodila: Jana Puhar in Boris Vičič
Soorganizatorji: Posavski muzej Brežice, ZVKDS OE Ljubljana, Mestni muzej Krško, enota Kulturnega
doma Krško.
4. Četrtek, 6. oktober, 17.00, Brežiško pokopališče
SPREHOD IN VODENJE PO BREŽIŠKEM POKOPALIŠČU, Vodile: Judita Podgornik Zaletelj, Vlasta
Dejak, Oži Lorber in dr. Ivanka Počkar.
Soorganizatorji: ZVKDS OE Novo mesto, Posavski muzej Brežice, Občina Brežice.
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Obisk vseh dogodkov je bil dober, odzivi vseh pa pozitivni in spodbudni za nadaljevanje projekta tudi
v naslednja leta.
5. Medinstitucionalno sodelovanje v Brežicah, Maj v mestu, Poletje v mestu, Brežice moje
praznično mesto, promocija ZPTM Brežice in Terme Čatež
Muzej se je s svojimi programi in prostorom vključil v različne aktivnosti v občini Brežice in širše. Pri
tem je sprejemal pobude ter sledi novemu programu z nazivom Grajska dogodivščina za vse, ki
vključuje nove programe za različne ciljne skupine (od otrok do najstarejših, predvsem s poudarkom
na medgeneracijskih programih ter vključevanju in sodelovanju prostovoljcev) ter povezuje različne
programske enote (npr. obrazstavni programi, poletna in jesenska grajska dogodivščina idr).
- Maj v mestu
Muzej se je vključil v program prireditev Maj v mestu, ki so potekale ob sobotah. Posavski muzej
Brežice je sodeloval tretjo soboto v maju. 21. maja je namreč potekal Sprehod v čast praznika mesta
Brežice in KS Brežice z naslovom Od lipe do mostov: 25 in 110 let, katerega zaključek je bil na
grajskem dvorišču. 13. in 14. maja je bila predvidena razstava starodobnik avtomobilov, ki pa je bila
zaradi slabega vremena prestavljena v jesen in bila izvedena 7. in 8. oktobra.
- Poletje v mestu
V Posavskem muzeju Brežice je bilo pestro tudi poletje. V soorganizaciji Društva študentov Brežice in
Posavskega muzeja Brežice so v gradu Brežice potekali trije koncerti (4., 11. in 25. avgusta).
Drugo leto zapored je bilo grajsko dvorišče Posavskega muzeja Brežice preurejeno v kino na prostem.
Gospod Tobija Medved je z različno tematiko in zvrstjo filmov poskrbel za vse filmske sladokusce, saj
si je filme na sedmih večerih ogledalo več kot 600 obiskovalcev, ki so lahko ob gledanju filmov
degustirali tudi različna vina okoliških vinarjev.
- Dan brez avtomobila v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2016
Tudi v letu 2016 je bilo pomembno sodelovanje Posavskega muzeja Brežice z Občino Brežice, ZPTM
Brežice, osnovnimi in srednjimi šolami, Policijsko postajo Brežice, Zavodom za šport Brežice,
Fakulteto za turizem Brežice UM, Zdravstvenim domom Brežice, Splošno bolnišnico Brežice in
drugimi partnerji v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2016, ki je potekal od 16. do 22. septembra.
22. september, dan brez avtomobila, je Posavski muzej Brežice obeležil s predavanji in delavnicami
na temo mobilnosti.
Za učence tretjih in četrtih razredov osnovnih šol Brežice, Dobova in Kapele so pripravili predavanje
Zgodbe Posavcev in njihovih koles ter delavnico, na kateri so iz naravnih materialov izdelovali kolesa.
Predstavili so jim tudi visoko kolo iz 19. stoletja, ki je na ogled v Posavskem muzeju Brežice. Peti
razredi pa so se seznanili z razvojem avtobusnega prometa v Posavju, kustosinja Vlasta Dejak pa jim
je predstavila Posavsko muzejsko vitrino Most na sotočju Save in Krke – 110 let.
- Brežice, moje praznično mesto
Po uvodnem delu, prireditvi Prižig lučk, ki jo je 1. decembra pripravil Vrtec Mavrica, je bila 6.
decembra organizirana Tržnica z namenom (osnovne in srednje šole občine Brežice), dve nedelji, 11.
in 18. decembra 2016, tudi praznični rokodelski sejem, javna vodstva po interdiscipinarni razstavi
ŠTIRJE ELEMENTI: 1-VODA, odprtje taktilne razstave: Frančišek Karel Remb, avtor poslikav Viteške
dvorane, ognjena predstava in artistični nastop na elastičnih trakovih. Kustosinji pedagoginji sta
izvedli tudi več pedagoških delavnic. Grad je bil s pomočjo podjetja HPG, ki je posodilo smreke
(okrasile šole in Vrtec Mavrica), in pajkov iz recikliranih materialov, ki so jih za praznično okrasitev
gradu izdelali člani Društva likovnikov Brežice, tudi lepo praznično okrašen.
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- Sodelovanje pri promociji z ZPTM Brežice, Termami Čatež idr.
Maja se je muzej povezal s ponudniki turističnih storitev po Posavju in se dogovoril za vzajemno
sodelovanje pri promociji. Z namenom, da turisti, ki bivajo ali obiščejo Posavje, obiščejo tudi muzej in
da so obiskovalci muzeja obveščeni o turistični ponudbi, so s ponudniki razmenjali promocijske
zloženke.
Sodelovanje s Termami Čatež in ZPTM Brežice je bilo uspešno tudi v letu 2016. V soboto, 28. in
nedeljo 29. maja se je muzej promoviral pred turistično-informacijskim centrom Čatež ob Savi, ki se
nahaja v sklopu kompleksa Term Čatež, ki je enota ZPTM Brežice. Sodelovanje je bilo uspešno, saj
smo tako pridobili nekaj novih obiskovalcev muzeja, povečala pa se je tudi prepoznavnost muzeja.
9. septembra je muzej skupaj s predstavniki ZPTM Brežice in Term Čatež sodeloval na Dnevih
slovenskega turizma v Zagrebu, kjer so skupaj predstavljali turistično ponudbo občine Brežice in tako
pridobili številne nove obiskovalce.
15. oktobra je muzej sodeloval na Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu Brežice (POK), ki ga
vsako leto organizira ZPTM Brežice. Sodelovanje je bilo tudi tokrat zelo uspešno.
6. Čezmejno sodelovanje
V letu 2016 so v muzeju nadaljevali s prizadevanji za vzpostavitev sodelovanj in partnerstev tako pri
izvajanju programa kot pri pripravi in prijavi projektov. Tako so že na začetku letu pričeli s pripravami
projektov, ki so bili primerni za prijavo na razpis čezmejnega sodelovanja Interreg. Vzpostavili so
nekaj sodelovanj in bili vabljeni k sodelovanju. Pripravili so predloge z naslednjih področij:
arheologija, promocija gradov ob meji, dediščina kulinarike, etnološka dediščina ter skrb za
obiskovalce ter priprava novih programov povezovanja. Za prvi poziv se niso uspeli prijaviti oziroma
niso sodelovali v nobeni prijavi. V jesenskem pozivu pa so kot partnerji sodelovali v dveh prijavah,
prav tako smo sodelovali pri prijavi dveh projektov kot podizvajalci.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je grad Brežice in Viteško
dvorano ter PMB skupaj s sejno sobo Mladinskega centra Brežice (ZPTM) izbral za prizorišče in
izvedbo zaključnega dogodek izvajanja programa sodelovanja SLO-HR v obdobju 2007—2013 (11.
seje SNO OP SI-HR 2007-2013 ter konferenca čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško).
Dogodek 29. novembra 2016 je privabil številne udeležence, organizacijsko in izvedbeno pomenil
novo izkušnjo, predvsem pa poskrbel za številne nove kontakte in informacije.
7. Regijski in drugi projekti - aktivno sodelovanje in priprava regijskih projektov, vključenih v
RRP 2014—2020
Posavski muzej Brežice aktivno sodeluje pri nadaljnjem razvoju projektov (Posavje dežela gradov,
Dostopna dediščina Posavja idr) s posebnim ozirom na nesnovno dediščino v Posavju, povezovanje
turizma in kulture, arheološka najdišča in urejanje arheoloških parkov ipd, Mestna in vaška jedra –
ustvarjanje funkcionalnih povezav, njihova revitalizacija idr. Pomemben del je projekt Gradovi
Posavja ter aktivnosti pod okriljem LAS Posavje, kjer se muzej vključuje v več delih. V. d. direktorice
PMB je članica UO LAS, PMB pa na posameznih področjih vodi skupno pripravo, izvajanje in
koordiniranje projektov.
V letu 2016 so se s partnerji prijavili na 6 razpisov (Ustvarjalna Evropa, Evropa za državljane, Interreg
SLO-HR) ter pripravili več projektnih predlogov na različnih področjih.
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II. / 4. Predmeti Posavskega muzeja Brežice na razstavah v drugih ustanovah
Razstava: Vrata: Prostorski in simbolni prehodi življenja, ki je bila osrednja razstava ob 90. obletnici
SEM. Trajanje razstave: od 11. oktobra 2013 do konca leta 2016. Skrbnica: dr. Ivanka Počkar
Z dvema predmetoma gostujemo v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani:
1. Vrata z Lapuhove stanovanjske hiše, Volčje 8, M. 1888 L., les, inv. št. E5786.
2. Vrata s Trgovske šole Brežice, les, steklo, kovina, inv. št. E5787.
Razstava: Prvi krški borci, Trajanje razstave: od 15. junija 2015 – stalna razstava. Skrbnica Vlasta
Dejak
1. Puška Mauser M-24, inv. št. Z3:244.
2. Puška Mauser M-24, inv. št. Z3:245.
Razstava: Arma Christi ali vsak svoj križ nosi. Trajanje razstave: od 22. marca do 5. maja 2016.
Skrbnica: Oži Lorber
1. Razpelo z Arma Christi, inv. št. KZ 1/650.
Razstava: Četrt stoletja Policijske uprave Novo mesto: Utrinki iz zgodovine policije na Dolenjskem,
v Beli krajini in Posavju. Razstava je nastala kot skupni projekt Dolenjskega muzeja in Policijske
uprave Novo mesto ob njeni 25-letnici. Trajanje razstave: od 28. junija 2016 do 10. oktobra 2016.
Skrbnika: dr. Ivanka Počkar in dr. Tomaž Teropšič.
Dr. Ivanka Počkar:
1. Fotografija: Orožnik Anton Koren s Križan Vrha nad Bistrico ob Sotli v paradni uniformi, pred
1918. Inv. št. E6221.
2. Fotografija: Poročna fotografija orožnika iz Kostanjevice na Krki, 13. avgust 1939. Skenogram
št. EF 10552.
3. Mestni stražniki Majcen, Anton Narad in (verjetno Karel) Žerjav iz Brežic med prvo svetovno
vojno. Foto: Pelikan, Brežice. Inv. št. E6223.
Dr. Tomaž Teropšič:
1. Narokavni trak dežurnega miličnika, inv. štev. Z1 2495.
2. Narokavni trak pomočnika dežurnega miličnika, inv. štev. Z1 2496.
3. Čelada miličnika motorista, inv. štev. Z1 2506.
4. Motoristična očala, inv. štev. Z1 2497.
5. Intervencijska čelada milice, inv. štev.: Z1 2505.
6. Hlače miličnika/policista 1. razreda, inv. štev.: Z1 2517.
7. Suknjič miličnika/policista 1. razreda, inv. štev.: Z1 2519.
8. Srajca miličnika/policista 1. razreda, inv. štev.: Z1 2518.
9. Šapka policista, inv. štev.: Z1 2516.
10. Suknjič miličnika/policista Andreja Zbašnika, inv. štev.: Z1 2514.
11. Šapka miličnika Andreja Zbašnika, inv. štev.: Z1 2515.
12. Kapa delovne uniforme miličnika Dušana Kerina, inv. štev.: Z1 2510.
13. Jopič delovne uniforme miličnika Dušana Kerina, inv. štev.: Z1 2511.
14. Hlače delovne uniforme miličnika Dušana Kerina, inv. štev.: Z1 2513.
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15.
16.
17.
18.

Siva srajca delovne uniforme miličnika Dušana Kerina, inv. štev.: Z1 2512.
Modra srajca miličnika, inv. štev.: Z1 2509.
Modra kravata miličnika, inv. štev.: Z1 2507.
Siva srajca miličnika, inv. štev.: Z1 2508.

Skupaj: 26 predmetov na 4 razstavah.

II. / 5. Predmeti Posavskega muzeja Brežice, objavljeni v publikacijah
1. Lorber, Oži: Avtoportret I, Zoran Didek, skica s svinčnikom/papir, inv. št. KZ 1/863, Kočevska,
februar 2016, str. 20.
2. Lorber, Oži: Prof. Zoran Didek v ateljeju Akademije za likovno umetnost v Ljubljani (Foto: M.
Zdovc), Kočevska, februar 2016, str. 20.
3. Počkar, Ivanka: Čebelni panj v podobi francoskega vojaka, E271, Posavski obzornik, 12. 5. 2016,
str. 16.
4. Počkar, Ivanka: Velikonočna voščilnica, 1914, E6212, Zbornik, 8. razstava pirhov slovenskih
pokrajin in pirhov sveta: Veržej, 18. marec - 30. april, 2016, Zavod Marianum, Veržej, 2016, str.
24–37.
5. Lorber, Oži: Kralj svetnik – Sv. Damjan, prva polovica 18. stoletje, inv. štev. KZ1/30, Strokovna
monografija, Zavetnika lekarnarjev in zdravnikov Sv. Kozma in Damjan v slovenski umetnosti:
Ljubljana, 2016, str. 21.
6. Lorber, Oži: Kralj svetnik – Sv. Kozma, prva polovica 18. stoletje, inv. štev. KZ1/29, Strokovna
monografija, Zavetnika lekarnarjev in zdravnikov Sv. Kozma in Damjan v slovenski umetnosti:
Ljubljana, 2016, str. 21.
7. Lorber, Oži: Kristus med Sv. Kozmom in Damjanom, 1730, inv. štev. KZ1/10, Strokovna
monografija, Zavetnika lekarnarjev in zdravnikov Sv. Kozma in Damjan v slovenski umetnosti:
Ljubljana, 2016, str. 21.

II. / 6. Izposojeni predmeti na razstavah Posavskega muzeja Brežice
Razstava: Občasna etnološka razstava Od svinje do votivnega prašička, od rečnih poti do testenega
ptička, skrbnica: dr. Ivanka Počkar, trajanje: 3. december 2015–31. marec 2016.
1. zasebnik Ivica Vrančić, Medsave, Hrvaška: sprednji del čolna.
2. zasebnik Ivica Vrančić, Medsave, Hrvaška: veslo.
3. zasebnik Ivica Vrančić, Medsave, Hrvaška: hak, orodje za vlečenje lesa iz Save.
4. zasebnik Ivica Vrančić, Medsave, Hrvaška: čoln, savski, delovni.
5. zasebnica Brigita Martini Heberle, Bizeljsko: 7 poročnih šopkov iz krep papirja.
Skupaj: 11 predmetov.
Razstava: Občasna arheološka razstava Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot
pomnik davnega religioznega doživetja, skrbnica: Jana Puhar, trajanje: 15. december 2015–31. 12.
2016.
1. Arheološki muzej v Zagrebu: Lončena hišasta žara z vrezanima antropomorfnima
upodobitvama.
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2. Arheološki muzej v Zagrebu: Lončena hišasta žara z vrezanimi simboli x nad odprtino.
3. Narodni muzej Slovenije: Keramičen antropomorfno oblikovan vrhnji zaključek hišaste žare.
4. Dolenjski muzej Novo mesto: Lončena hišasta žara.
5. Dolenjski muzej Novo mesto: Lončena hišasta žara.
Skupaj 5 predmetov.
Razstava: Medinstitucionalna občasna razstava Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah
brežiškega gradu, skrbnica: Oži Lorber, trajanje: 21. april 2016–16. april 2017.
1. Pokrajinski arhiv Maribor: Izvirni notni rokopisi (dve enoti): Sonatina a Flautraversiere et
Violoncello. Signatura: Gospoščina Bistriški grad, Musicalia, TE 67, AE 96.
2. Knjižnica Minoritskega samostana sv. Petra in Pavla Ptuj, predmet: Il Goffredo overo
Gierusaleme liberata, poema heroico del signor Torqvato Tasso, In Venetia, per Domenico
Louisa, 1685. Signatura: MINSPT: Š I 2096.
3. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj: Notni rokopis: Castelli: Concerto in G. Signatura: Domoznanski
oddelek, notno gradivo »Ptujska zbirka«, inv. št. 2.
4. Pokrajinski muzej Ptuj: Kopija lutnje po Andreasu Berru iz leta 1694 s pripadajočim kovčkom,
inv. št. GL S in 46a S (kopija).
5. NUK, Ljubljana: Dve večji knjigi; prvi in drugi del: Tasso: Il Goffredo … Zv. I in zv. II. Venezia:
Groppo, 1760 in 1761.
6. Župnija Ljubljana – Fužine: Orgelski pozitiv.
Skupaj 8 predmetov.
Razstava: Posavska muzejska vitrina: Kopitarna Sevnica -130 letna tradicija, skrbnica: Vlasta Dejak,
trajanje: 19. maj 2016–28. junij 2016.
1. Kopitarna Sevnica d. d., predmet: Dokumentarno in slikovno gradivo.
Razstava: Razstava v razstavi: Posavski obrazi: Jezikoslovec in akademik Jože Toporišič, skrbnica:
Vlasta Dejak, trajanje: 26. junij 2016–25. junij 2017.
1. zasebnika Andrej in Tomaž Toporišič, 5 predmetov: Pisalni stroj, slikovno gradivo, priznanje,
dokumentarno gradivo, knjige.
Razstava: Posavska muzejska vitrina: Dediščina lončarjev Posavja in ustvarjalnost Dani Žbontar,
skrbnica: Oži Lorber, trajanje: 30. junij 2016–20. avgust 2016.
1. Zasebnica, avtorica Dani Žbontar: Lonec, engobirana žgana glina, 2003.
Razstava: Posavska muzejska vitrina: Posavje v letu 1991 – moja, tvoja, njena in njegova zgodba je
naša zgodba, skrbnica: Andreja Matijevc, trajanje: 25. oktober 2016–20. januar 2017.
1. Zasebnica Tatjana Petrič, Kostanjevica na Krki: delovna knjižica.
2. Zasebnik Matjaž Pirc, Krško: fotografski album, videokaseta, knjiga pravljic.
3. Zasebnik Vlado Podgoršek, Brežice: pisalni stroj, fotoaparat.
4. Zasebnica Jerca Šantej, Sevnica: registrske tablice.
Razstava: Posavska muzejska vitrina: Sodarstvo v Posavju, skrbnica: dr. Ivanka Počkar, trajanje: 1.
oktober 2016–10. november 2016.
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1. Sodarstvo Imperl Marjan, Podgorica, občina Sevnica: sodarsko orodje (15), sod-polizdelek,
sod.
Skupaj: 16 predmetov.
Razstava: Posavska muzejska vitrina: Lončarstvo na Krškem polju, skrbnica: dr. Ivanka Počkar,
trajanje: 1. oktober 2016–10. november 2016.
1. Lončarstvo Kržan, Zaloke, občina Krško: 40 poličkov – vinskih vrčkov z napisi, 2 petelinčkapiščalki.
Skupaj: 42 predmetov.
Razstava: Interdisciplinarna razstava Štirje elementi: 1- Voda, skrbnica: Vlasta Dejak, trajanje: 8.
december 2016–junij 2018.
1. KOP Brežice d. d.: Projektna dokumentacija: Idejna načrta za izgradnjo vodovodnega stolpa v
Brežicah iz leta 1910 in 1911.
Razstava: Interdisciplinarna razstava Štirje elementi: 1- Voda, skrbnica: dr. Ivanka Počkar, trajanje:
8. december 2016–junij 2018.
1. zasebnik Aleš Balon, Drenovec pri Bukovju, Bizeljsko: sv. Janez Nepomuk, rezbarjeni okras na
vinskem sodu.
Za interdisciplinarno razstavo Štirje elementi: 1- VODA smo si izposodili 2 predmeta.
Za občasne razstave je bilo izposojenih 91 predmetov in za dva primera obsežnejše dokumentarno
gradivo, za kar smo uredili vso potrebno dokumentacijo.
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II. / 7. Izdajateljska dejavnost
Skladno z načrtovanim program in njegovimi dopolnitvami so bile izdana različna gradiva in različne
vrste publikacij, ki so navedene po vrsti, številu izdaj in skupni nakladi.
Tabela 17: Vabila – tiskana in elektronska, letaki, plakati, drugo promocijsko gradivo: skupaj
Št.
Vrsta publikacije
Število
Skupna naklada
1
Vabilo
17
13.200
2
Elektronsko vabilo
41
49.800
3
Plakat
32
557
4
Razstavni pano
10
10
5
Zloženka
7
7.700
6
Zastava
2
2
7
E-zloženka
1
50
8
Programski list
3
700
9
Letak
11
1.050
10
E-letak
30
29.050
11
Transparent
5
5
Skupaj
159
102.034
Priloga: Izdajateljska dejavnost
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II. / 8. Pedagoški in andragoški programi
Pedagoški programi
Pedagoški in andragoški programi vključujejo delavnice in učne ure, prilagojena vodstva za otroke in
mladino ter posebne programe na področju andragogike. Javna vodstva organiziranih skupin so
zapisana posebej, prav tako so najavljena javna vodstva ob razstavah in dogodkih uvrščena kot
poseben sklop v razdelku Obiskovalci Posavskega muzeja Brežice. Seštevanje obiskovalcev s pomočjo
predstavljenih tabel ni mogoče, saj so bile nekatere skupine vključene v dva programa.
V letu 2016 smo posodobili zloženko s pedagoškimi programi, v katero smo dodali tudi dodatne
programe. Zloženka je na razpolago v muzeju in na različnih promocijskih predstavitvah ter v
elektronski obliki poslana na vse šole v Sloveniji.
Tabela 18: Pedagoški programi – delavnice
Št. Pedagoški program (delavnice)
Naslov

1
2
3
4

Ptički se ženijo
Ko iz črepinj spet nastane posoda
Izdelava vodovodnega stolpa
Stročnice: Kdo je bobek?

Preteklo Plan Realizacija
leto
Število ponovitev
6
4
0
/

1
1
0
1

3
9
3
4

Preteklo Realizaci
leto
ja
Število
obiskovalcev
204
80
29
238
0
102
/
79

5
6
7

Likovno snovanje: freska
/
0
Izdelovanje intarzije
/
1
V času vitezov
10
1
Izdelovanje zastavic z motivom
/
0
8
lipovega lista
9
Izdelovanje mozaika
4
1
10 Zrna, skrita v strok
/
11 Izdelovanje savskih čolničkov
/
1
12 Delavnica izdelovanja prašičkov
/
1
13 Izdelava nakita z iztolčenim okrasom
/
1
Delavnica Kopitarna in njihovi izdelki
/
1
14
skozi čas
15 Cokli kopitarne so zakon
/
1
16 Izdelava halštatske ogrlice
/
1
Lončarstvo Neviudunuma (dediščina
/
1
17
lončarjev Posavja …)
Iz brente gre v sode: sodarstvo – živa
/
1
18
dediščina
19 Most na sotočju Save in Krke, 110 let
/
1
Kakšno je bilo življenje, ko je nastala
/
1
20
Slovenija
Spoznajmo les v povezavi s tematskim
/
1
21
ogledom »Les v muzeju«
22 Ustvarjanje z žico
/
/
Skupaj
24
17
*izvedena še na Pikinem festivalu, za katerega ni podatka o obisku

1
4
1
2

1
1
230

15
89
40

/

76

1
1
2
1
2
1

70
/
1
/
/

34
16
38
19
38*

/

46

1
0
1

/
/

46
0

/

50

/

25

/

113

/

28

/

28

/
536

28
1.190

1
4
1
1
1
45

Obrazložitev
Za leto 2016 je bilo planiranih 17 delavnic, od tega 11 novih, 3 so bile načrtovane pozneje glede na
potrebe in program. Glede na to, da so bili na novo izvedeni programi uspešno povezovani z že
obstoječimi (dopolnjevani, nekatere nadomeščeni z drugimi), je bil posledično manjši odziv na že
obstoječe. Izvedenih je bilo 6 različnih »starih« delavnic (Ptički se ženijo, Ko iz črepinj spet nastane
posoda, Izdelava vodovodnega stolpa, V času vitezov, Izdelovanje zastavic, Izdelovanje mozaika).
Novo izvedenih delavnic je bilo 15 (Stročnice: Kdo je bobek?, Likovno snovanje – freska, Izdelovanje
intarzije, Zrna, skrita v strok, Izdelava savskih čolničkov, Delavnica izdelovanja prašičkov, Izdelava
nakita z iztolčenim okrasom, Delavnica Kopitarna in njihovi izdelki skozi čas, Cokli Kopitarne so zakon,
Izdelava halštatske ogrlice, Lončarstvo Neviudunuma, Iz brente gre v sode: sodarstvo – živa dediščina,
Most na sotočju Save in Krke: 110 let, Kakšno je bilo življenje, ko je nastala Slovenija?, Spoznajmo les
v povezavi s tematskim ogledom »Les v muzeju«. Dejavnosti so bile izvedene v skladu s pričakovanju
izvajalcev in udeležencev.
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Tabela 19: Pedagoški programi – učne ure in posebej oblikovani vodeni ogledi za šolske skupine
Št.
Pedagoški program (učne ure)
Preteklo Plan Realizacija Preteklo Realizaci
Naslov
leto
leto
ja
Število ponovitev
Število
obiskovalcev
Kako so živeli pradedki in prababice:
9
1
9
1
234
238
občasna etnološka razstava
2
Voden ogled – muzej
27
1
16
644
512
Voden ogled – gradbeništvo in izumi
/
0
1
3
/
22
v Posavju
4
Podobe prazgodovine
/
0
3
/
55
5
Voden ogled – Imago musicae
/
1
7
/
169
Voden ogled – muzej in Imago
/
0
10
6
/
345
musicae
Učna ura Imago musicae (razstava,
/
0
10
7
/
226
stopnišče, Viteška dvorana)
8
Učna ura barok in Imago musicae
/
0
3
/
63
Učna ura portreti, avtoportreti,
/
0
4
9
/
94
prostorski ključi skozi sliko in glasbo
10
Veliki čuvaj
7
0
3
231
115
11
Barok – čas absolutizma in obilja
2
1
1
32
9
12
»Le vkup, le vkup uboga gmajna«
5
1
1
93
9
13
Samostojno raziskovanje muzeja
/
0
1
10
14
Življenje na gradu
/
0
2
/
44
15
Priprava in transport muzealij
/
1
1
/
17
Ogled zbirke Kmečki upori /prof.
/
0
1
16
/
19
Hajdinjak
Predavanje za dijake 3. letnikov: Cvet
/
0
2
17
/
59
in med (ga. Marija Sušnik)
Vodstvo za dijake in profesorje ob
/
0
1
18
zaključku XV. tekmovanja mladih
/
58
zgodovinarjev
Grško-rimska mitologija skozi
10
1
3
19
248
86
baročne freske
Ogled razstave sodarstva in
/
/
1
20
/
28
vinogradništva
Skupaj
60
7
80
1.482
2.178
Obrazložitev
V tabeli so navedene učne ure, ki so bile načrtovane in ponujene. Uporabniki izbirajo glede na
potrebe, prav tako tudi glede na bolj aktualne teme, ki jih tudi v večji meri ponujamo oziroma
promoviramo.
V letu 2016 so bile v povezavi z aktualnimi razstavami in dogodki izvedene obstoječe, dopolnjene
obstoječe in nove učne ure. Pri tem se je ves čas izhajalo iz želj in potreb uporabnikov. Izvedenih je
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bilo 7 različnih starih programov (Kako so živeli pradedki in prababice – učna ura se je izvajala v
kombinaciji z občasno razstavo, Voden ogled – muzej, Podobe prazgodovine, Ogled Velikega čuvaja,
Barok – čas absolutizma in obilja, »Le vkup, le vkup uboga gmajna, Življenje na gradu) in 7 novih
programov (Voden ogled – gradbeništvo in izumi v Posavju, Voden ogled – Imago musicae, Voden
ogled – muzej in Imago musicae, Učna ura Imago musicae, Učna ura barok in Imago musicae,
Portreti, avtoportreti, prostorski ključi skozi sliko in glasbo, Samostojno raziskovanje muzeja).
Načrtovanih je bilo 7 različnih učnih ur, izvedenih je bilo 20 različnih učnih ur v 80 izvedbah. Največ je
bilo vodenih ogledov in učnih ur v povezavi z občasno razstavo Imago musicae: Glasba na baročnih
poslikavah v Brežiškem gradu. Izvedenih učnih ur je bilo za 20 več (133 %) izvedb kot v letu 2015 in za
skoraj 700 več udeležencev oz. 147 % glede na leto 2015.
Natančni podatki z datumi, ustanovami, oddelki in organizatorji oz. spremljevalci, pedagoškimi
programi, izvajalci, številom udeležencev in prodanimi oz. izdanimi vstopnicami, so na voljo v Službi
za komuniciranje in izobraževanje in v arhivu muzeja.
Pedagoške dejavnosti so vezane na delo s predšolskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi
skupinami, zato je obisk vezan na šolski koledar, posledično ni obiska v poletnih mesecih (julij in
avgust). V tabelah in grafikonih so predstavljeni pedagoški programi glede na število izvedb in število
udeležencev (po mesecih in po ustanovah).
Tabela 20: Število pedagoških programov in število udeležencev
Mesec
Število
Število
programov udeležencev
Januar
9
194
Februar
3
72
Marec
17
465
April
2
83
Maj
21
630
Junij
27
805
Julij
0
0
Avgust
0
0
September
4
135
Oktober
14
371
November
2
68
December
4
95
SKUPAJ
103
2.918
V tabeli je podano skupno število vseh pedagoških programov (učnih ur in delavnic) ter število
udeležencev po mesecih. Gre za udeležence pedagoških programov v sklopu ogleda muzeja (za tiste,
ki so bile namensko izdane vstopnice). V grafikonu je to še grafično prikazano.
V primerjavi z prejšnjim letom je bilo v letu 2016 za 9,05 % več obiskovalcev pedagoških programov.
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Grafikon 3: Število izvedenih pedagoških programov po mesecih
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Največ programov je bilo izvedenih junija in maja. Izstopata še marec in oktober, ko je bilo izvedeni. V
skladu s pričakovanju pedagoških programov nismo izvajali v času poletnih šolskih počitnic – julija in
avgusta.

Število udeležencev

Grafikon 4: Število udeležencev pedagoških skupin po mesecih
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Največ udeležencev pedagoških programov je bilo junija in maja. Veliko število obiskovalcev je bilo
tudi marca in oktobra. Med šolskim letom je bil najslabši obisk udeležencev pedagoških programov
pričakovano v času poletnih počitnic, novembra in februarja.
Drugi pedagoški programi: Popularizacija in delavnice ob lastnih prireditvah

Tabela 21: Število delavnic in udeležencev znotraj grajskih dogodivščin
Št.

Datum

Naslov

1
2
3
4
5

28. 6. 2016
29. 6. 2016
30. 6. 2016
1. 7. 2016
2. 7. 2016

6

2. 7. 2016

7
8

2. 11. 2016
3. 11. 2016

Poletna grajska dogodivščina
Poletna grajska dogodivščina
Poletna grajska dogodivščina
Poletna grajska dogodivščina
Poletna grajska dogodivščina
Poletna grajska dogodivščina:
predstavitev za starše v Viteški
dvorani –
Jesenska grajska dogodivščina
Jesenska grajska dogodivščina

Preteklo Plan Realizacija Št.
leto
udeležencev
49
1
1
46
46
1
1
50
47
1
1
47
48
1
1
50
44
1
1
36
55
80
1
1
37
39
390

1
1
8

1
1
8

25
28
337

Obrazložitev
V drugem letu izvedbe počitniških programov je bilo skupno manj udeležencev (86 % od leta 2015),
prav tako je bilo manjše število na posameznih dogodivščinah (poleti 2015: 234, 2016: 229; jeseni
2015:76, 2016: 53). Manj je bilo tudi udeležencev na predstavitvi za starše. Večja razlika v številu
udeležencev je bila zadnji dan pri poletni izvedbi. Vzrok je lahko v drugačni razporeditvi dejavnosti v
letu 2016. V letu 2015 se je prespalo iz petka na soboto in zaključek v soboto dopoldne, tako so bili
zadnji dan prisotni skoraj vsi. V letu 2016 pa je bila prenočitev s četrtka na petek in delavnice v petek
dopoldne ter zaključek v soboto s krajšimi dejavnostmi in predstavitev. Poleg tega je bila v istem času
v mestu še ena prireditev za otroke. Tako bo za naslednje leto nujno še boljše skupno načrtovanje z
drugimi organizatorji, da se dogodki čim manj prekrivajo med seboj.
Tabela 22: Število delavnic in udeležencev
Št.

1

Datum

19. 3. 2016

2

31. 3. 2016

3

2. 4. 2016

4

2. 4. 2016

5

2. 6. 2016

Naslov

Vodstvo učencev OŠ Brežice za
pripravo na državno tekmovanje iz
zgodovine
Kulturni bazar
Delavnica za dijake ob zaključku XV.
tekmovanja mladih zgodovinarjev
Vodstvo za dijake in profesorje ob
zaključku XV. tekmovanja mladih
zgodovinarjev
Vodstvo po muzeju in razstavi Imago
musicae za izvajalce koncerta in goste
iz Glasbene šole Dobrany iz Republike
Češke

Preteklo Plan
leto

Realiz
acija

Št.
udeležen
cev

/

0

1

4

1

1

1

/

0

1

19

/

0

1

58

/

0

1

30

59

6

2. 6. 2016

7

7.6.2016

8

8.6.2016

9

23. 6. 2016

10
11

9. 9. 2016
21. 9. 2016

15

22. 9. 2016

16

22. 9. 2016

17

1.10.2016

18

8.10.2016

19

13. 10. 2016

20

7. 11. 2016

21

11.12.2016

22

17.12.2016

23

18.12.2016

Delavnica izdelovanja nakita za
izvajalce koncerta in goste iz Glasbene
šole Dobrany iz Republike Češke
Predavanje za dijake 3. letnikov Cvet
in med
Predavanje za dijake 3. letnikov Cvet
in med
Predavanje o osamosvojitveni vojni za
dijake 3 letnika Gimnazije Brežice
Otroški bazar
Pikin festival
Predavanje Zgodbe Posavcev in
njihovih koles in delavnica kolesa
Predavanje o Razvoju avtobusnega
prometa v Posavju in predstavitev
Posavske muzejske vitrine Most na
sotočju Save in Krke - 110 let
Delavnica na Sejmu rokodelskih znanj
Zrna skrita v strok
Ustvarjalna delavnica za otroke,
družine in medgeneracijsko druženje Z
igro do dediščine
Vodstvo po Viteški dvorani za
predstavnike mednarodnega
otroškega folklornega festivala
Vodstvo učencev OŠ Globoko po
razstavi Imago musicae in Viteški
dvorani
Ustvarjalna delavnica z Dobrim
možem na praznični rokodelski tržnici
Delavnica izdelovanja Pozejdonovih
ladjic za otroke zaposlenih
Ustvarjalna delavnica z Dobrim
možem na praznični rokodelski tržnici
Skupaj

/

0

1

25

/

0

1

29

/

0

1

30

/

0

1

35

1
0

1
1

1
1

8

1

5

117

/

1

4

113

/

1

1

40

1

1

1

50
60

/

0

1

25

/

0

1

15

1

1

1

25

/

1

1

16

1

1

1

20

13

10

27

651

Obrazložitev
Delavnice in vodeni ogledi, ki smo jih izvajali v okviru drugih prireditev in v sklopu programov za
popularizacijo dosegajo svoj namen, saj smo se muzej na tak način uspešno promovira svoje
aktivnosti. Število udeležencev je bilo odvisno tudi od splošnega obiska, saj je bila večina dejavnosti
izvedena v okviru drugih prireditev. Načrtovanih je bilo 10, izvedenih pa 27. Na tem področju se
aktivno vključujemo v ponujene priložnosti in se odzivamo na različne pobude, zato je načrtovanje
oteženo, rezultat pa odvisen od aktivnosti in priložnosti, ki se razvijejo oziroma pokažejo skozi leto.

Andragoški programi
V skladu z načrtom smo v letu 2016 izvedli vse načrtovane (13) andragoške programe in 4 dodatne.
17 različnih andragoških programov se je udeležilo 397 udeležencev. Glede na prejšnje leto se je
število andragoških programov povečalo za 23,53 %, udeležilo pa se jihje 55 več udeležencev, kar
predstavlja 13,85% povečanje.
Vsa javna vodstva, katerih populacija so odrasli in bi jih lahko šteli pod andragoški program, so
podana v tabeli javna vodstva. Pod andragoški program smo tako uvrstili samo programe, ki so bili
najavljeni in izvedeni posebej za že znano skupino in ne za splošno javnost.
Tabela 23: Število andragoških programov in število udeležencev
Št.

Datum

1

16. 2. 2016

2

8. 3. 2016

3
4

19. 3. 2016
20. 3. 2016

5

15. 5. 2016

6

18. 5. 2016

7

11. 6. 2016

8

25. 6. 2016

9

23. 9.2016

10

27. 9. 2016

11

29. 9. 2016

12

1. 10. 2016

13

4. 10.2016

14

6. 10. 2016

Naslov

Vodstvo po Viteški dvorani za Društvo
upokojencev Brežice
Delavnica izdelava nakita s tolčenim
okrasom
Strokovna ekskurzija - Kólnarska pot
Delavnica o sreči in prašičkih
Izdelava halštatske ogrlice: delavnica
izdelovanja nakita
Ogled lokacije arheološkega najdišča
Libna
Eksperimentalna arheološka delavnica :
dediščina posavskih lončarjev –
izdelovanje rimske peči
Strokovno predavanje Freske v Viteški
dvorani ob medinstitucionalni razstavi
Imago musicae
Predstavitev projekta EuroVision
Museums Exhibiting Europe (EMEE)
Okrogla miza Dediščina sevniškega
obrtništva 20. stoletja, Brivsko - frizerski
salon Kreutz
Predstavitev procesa obnove in
rekonstrukcije Banove domačije
Predavanje Nadje Valentinčič Furlan:
Dokumentiranje in predstavljanje
nesnovne kulturne dediščine s filmom.
Sprehod po rimskem mestu
Neviodunum
Sprehod po brežiškem pokopališču

Preteklo Plan
leto

Realiz
acija

Št.
udeležen
cev

/

0

1

14

/

1

1

21

/
/

1
1

1
1

29
7

/

1

1

20

/

1

1

25

/

1

1

15

/

1

1

16

/

1

1

10

/

1

1

33

/

1

1

25

/

0

1

12

/

1

1

27

/

1

1

28

61

15

22. 11.
2016

16

24. 11.
2016

17

3. 12. 2016

Dr. Ivan Žmavc, spregledani slovenski
znanstvenik
Predavanje ob obeležitvi 100. obletnice
brežiškega potresa: Kako ravnati ob
potresu.
Predstavitev restavriranega klavirja
Skupaj

/

0

1

62

/

0

1

35

/

1
13

1
17

18
397
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II. / 9. Obiskovalci muzeja
Obiskovalci so pomemben del delovanja muzeja in opravljanja poslanstva ter pokazatelj aktivnosti in
opravljenega dela ter sodelovanja s posavskimi društvi, organizacijami, inštitucijami, zavodi, ki
delujejo v javnem interesu.
Število obiskovalcev je v tabelah prikazano po različnih kategorijah:
- Skupno število obiskovalcev Posavskega muzeja Brežice, po skupinah,
- Število obiskovalcev muzeja in razmerje med tujci in državljani RS,
- Število obiskovalcev na dislociranih muzejskih zbirkah,
- Brezplačni vstopi,
- Organizirane skupine z vodenjem po muzeju,
- Število obiskovalcev na prireditvah in drugih programih v organizaciji ali soorganizaciji
Posavskega muzeja Brežice ter vodstva po muzeju, v sklopu teh prireditev,
- Število obiskovalcev na prireditvah drugih organizatorjev,
- Število porok in udeležencev.
Tabela 24: Število obiskovalcev muzeja po skupinah
Leto

Šolske
skupine, št.
skupin/št.
obiskovalcev

Organizirane
skupine, št.
skupin/št.
obiskovalcev

Posamezniki

Obiskovalci
prireditev in
programov muzeja,
število prireditev/
število
obiskovalcev

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

Poroke,
število / št.
udeležencev

Skupaj

2013
2014
2015
2016

72/1.928
55/2.004
98/2.429
103/2.918

97/2.684
68/1.570
95/2.577
129/3.352

4.353
4.146
8.090
10.505

23/2.788
74/6.162
147/8.330
137/8.012

33/6.225
24/4.885
46/7.212
63/9.315

33/1.230
52/1.670
40/1.528
40/1.885

19.208
20.437
30.166
35.952

Od 137 prireditev in programov v organizaciji muzeja je: 32 prireditev in koncertov z 5391
obiskovalci; 13 odprtij z 733 obiskovalci; 17 andragoških programov z 259 udeleženci; 5 delavnic z
151 udeleženci; 19 javnih vodstev s 482 udeleženci; 50 prireditev za popularizacijo z 996 udeleženci.
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Grafikon 5: Število obiskovalcev po skupinah v letih 2013, 2014, 2015 in 2016
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Obrazložitev
V letu 2016 je v primerjavi z leti 2013, 2014 in 2015 povečanje skupnega števila obiskovalcev (16,10
% povečanje v primerjavi z letom 2015). Povečale so se vse skupine obiskovalcev, razen obiskovalcev
lastnih prireditev – njihovo število in razumljivo tudi število obiskovalcev porok se je glede na prejšnje
leto nekoliko zmanjšalo.
Največji porast je opaziti pri številu obiskovalcev muzeja – stalnih muzejskih zbirk in občasnih razstav
(21,77 % povečanje v primerjavi z letom 2015), predvsem organiziranih skupin, oziroma vodenih
ogledih muzeja (26,36 % povečanje skupin in 23,12 % povečanje obiskovalcev) ter šolskih skupin
(4,85 % povečanje skupin in 16,76 % povečanje obiskovalcev). Izstopa povečanje domačih
obiskovalcev, medtem ko je število tujih obiskovalcev skoraj nespremenjeno.
Obiskovalcev porok je bilo za kar 18,94 % več, kljub temu, da je število porok povsem enako. Glede
na prejšnje leto je za 28,12 % več prireditev v zunanji organizaciji in za 22,95 % več obiskovalcev
prireditev zunanjih organizatorjev, medtem ko se je za 9,53 % zmanjšalo število prireditev v lastni
organizaciji, kar predstavlja 4,36 % zmanjšanje števila obiskovalcev lastnih prireditev.
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Grafikon 6: Gibanje števila obiskovalcev muzeja, galerije in razstave Veliki čuvaj
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Grafikon 7: Gibanje skupnega števila obiskovalcev v Posavskem muzeju Brežice (muzej in
prireditve)
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Obrazložitev
Obisk v letu 2016 ima dva viška, in sicer v juniju in oktobru, kar je pripisati tako obiskovalcem
prireditev, v lastni in zunanji organizaciji, kakor tudi obiskovalcem muzeja. Drugi višek je v mesecu
decembru, predvsem na račun obiskovalcev lastnih in zunanjih prireditev. Večji obisk je bil maja,
julija, avgusta in septembra, predvsem na račun obiskovalcev muzeja in zunanjih prireditev. Najmanj
obiskovalcev je bilo v zimskih mesecih, od januarja do marca.
Priloga: Število obiskovalcev muzeja, galerije, prireditev po mesecih

Tabela 25: Število obiskovalcev muzeja
Število obiskovalcev muzeja 2014 (št.)
1. Odrasli (vsi)
5.176
2. Otroci (vsi)
3.314
3. Brezplačni vstopi
2.706
4. Slovenci
5.585
5. Tujci
2.905
Skupaj (1+2=4+5)
8.490

2015 (št.)
6.144
2.642
1.707
5.531
3.255
8.786

2016 (št.)
7.138
3.848
1.813
7.666
3.320
10.986

Obrazložitev
Število obiskovalcev v muzeju se je v letu 2016 povečalo za 20,03 % glede na prejšnje leto. Povečal se
je obisk tako odraslih obiskovalcev, kot tudi otrok. Brezplačnih vstopov je za 5,85 % več. Glede na
narodno pripadnost je opaziti velik porast slovenskih obiskovalcev (27,85 % glede na prejšnje leto).
Tabela 26: Število obiskovalcev na dislociranih muzejskih zbirkah
Št. Razstave – dislocirane
Naslov
muzejske zbirke
1
Grad Sevnica
Dislocirana stalna muzejska zbirka Ogled
2
Dom krajanov Sromlje
Kozjanski partizanski odred
Skupaj

Število
obiskovalcev
4.935
680
5.615

Obrazložitev
Skupno število obiskovalcev Posavskega muzeja Brežice, z vključenimi dislociranimi zbirkami Ogled na
Gradu Sevnica in Kozjanski partizanski odred v Domu krajanov na Sromljah v letu 2016 znaša 41.567
Skupno število obiskovalcev je tako v primerjavi z prejšnjim letom povečano za 14,67 %.
Brezplačni vstopi
Tabela 27: Število brezplačnih vstopov po kategorijah
Kategorija obiskovalcev
Predšolski otroci
Odrasli
Šoloobvezni
Turistični vodniki in spremljevalci skupin in invalidov
ter novinarji (z dokazili)
Člani muzejskega društva in ICOM-a ter drugih
stanovskih društev, povezanih z muzejsko
dejavnostjo
Brezposelni
Invalidi
Vstopi ob brezplačnih dnevih*
Skupaj

Število
obiskovalcev
287
236
37
291

158
3
228
573
1813
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Obrazložitev
V letu 2016 je bilo 1813 brezplačnih vstopov. Od tega jih je največ 31,61 % obiskalo muzej na dneve,
ko je vstop prost (Slovenski kulturni praznik, Dan žena za ženske, Mednarodni dan družin za družine,
Mednarodni muzejski dan, Poletna muzejska noč, dan muzeja, dan družin, Ta veseli dan kulture).
15,83 % predstavljajo predšolski otroci, najmanj, le 3 obiskovalci oz. 0,17 % je bilo brezposelnih.
Priloga: Struktura brezplačnih vstopov
Organizirane skupine z vodenjem po muzeju
Tabela 28: Število skupin in število obiskovalcev vodenih ogledov, po mesecih
Mesec
Število skupin Število obiskovalcev
Januar
1
22
Februar
5
79
Marec
12
413
April
9
173
Maj
16
327
Junij
24
607
Julij
4
60
Avgust
7
218
September
9
188
Oktober
23
885
November
12
227
December
7
153
Skupaj
129
3.352

Število skupin

Grafikon 8: Gibanje števila skupin z vodenimi ogledi
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Število obiskovalcev

Grafikon 9: Gibanje števila obiskovalcev muzeja na vodenih ogledov
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Obrazložitev
Skupinskih, vodenih ogledov je bilo v letu 2016 129, s 3.352 obiskovalci. Velikosti skupin so bile
različne, od nekaj oseb, do zelo velike skupine, za vodstvo katerih je bilo potrebnih več vodnikov.
Izrazita sta dva viška števila skupin, ki so si ogledale muzej; v juniju in oktobru (okoli 25 skupin vsak
mesec) in posledično tudi število obiskovalcev vodenih ogledov, v zimskih mesecih (januar, februar)
in julija pa je izrazit upad števila skupin.
Za vodstvo organiziranih skupin so večinoma poskrbeli sodelavci službe za komuniciranje in
izobraževanje, nekajkrat so pa vodstvo prevzeli tudi kustosi in direktorica.
Priloga: Obiskovalci muzeja
Prireditve in drugi programi v organizaciji muzeja ter število obiskovalcev
V letu 2016 je bilo izvedenih 32 prireditev v lastni organizaciji ali soorganizaciji s skupno 5.391
obiskovalci. V ta razdelek so vključene prireditve, ki niso del drugih razdelkov (brez odprtij,
pedagoških in andragoških programov, javnih vodstev).
Izvedeno je bilo 9 koncertov, od tega 3 v lastni organizaciji: Koncert Sen kresne noči, Zaključek poletja
s koncertom kvarteta Mascara in 3. Gala komorni novoletni koncert klasične glasbe. Slednji je bil
izjemno obiskan in med obiskovalci zelo dobro sprejet. 6 koncertov je bilo izvedenih v soorganizaciji:
3 poletni koncerti z Društvom študentov Brežice, 1 s KUD Brežice 1 z Glasbeno šolo Brežice in 1 z
glasbenimi šolami Posavja.
Posavski muzej Brežice je na grajskem dvorišču priredil pet tržnic oziroma sejmov, ki se odvijajo že
nekaj let: zelo dobro obiskano Grajsko tržnico starin v juniju, drugič organizirano Tržnico z namenom,
na kateri so šolarji in dijaki iz brežiških šol ponujali svoje izdelki, dve praznični rokodelski tržnici in
Sejem rokodelskih znanj v oktobru, s katerim so zaključili Leto posavske nesnovne dediščine. V
oktobru so v soorganizaciji z Oldimer klub Škofljica pripravili dvodnevno predstavitev starodobnih
vozil, ki se je je skupno udeležilo 900 obiskovalcev.
V poletnih mesecih so v s podporo Občine Brežice organizirali 7 kino projekcij na grajskem dvorišču, s
skupno 647 obiskovalci.
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Skozi celotno leto so organizirali še 3 predavanja. V soorganizaciji raznih inštitucij ali zavodov (KS
Brežice, Gimnazija Brežice, Društvo 1824, Društvo za oživitev mesta Brežice, KD Drugi oder, KŠTM
Sevnica, Zavod Neviodunum, Skupnost muzej Slovenije) so izvedli smo še šest prireditev.
Priloga: Prireditve v organizaciji ali soorganizaciji Posavskega muzeja Brežice
Tabela 29: Primerjava števila lastnih prireditev Posavskega muzeja Brežice v letih 2015 in 2016
Leto
2015
2016
Št. prireditev
37
32
Št. obiskovalcev
4.612
5.391
Prireditev, organiziranih ali soorganiziranih s strani Posavskega muzeja Brežice, je bilo v letu 2016 32
s 5.391 obiskovalci. V primerjavi z letom 2015 se je število prireditev zmanjšalo za 5 oziroma za 13,51
%, kljub temu se je število obiskovalcev na prireditvah povečalo za 779 oz. 4,10 %.
Prireditve drugih organizatorjev in število obiskovalcev
V letu 2016 se je v Posavskem muzeju Brežice odvilo 60 prireditev, s 9.165 obiskovalci, ki so jih
organizirali drugi organizatorji.
Največkrat (28) je šlo za koncerte v Viteški dvorani ali na grajskem dvorišču, ki jih je obiskalo 5.067
obiskovalcev. V letu 2016 je Literarna sekcija Beseda Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova
izvedla 9 literarnih večerov. Kar nekaj je bilo tudi prireditev in proslav: dobrodelnih prireditev,
športnih prireditev, proslav, srečanj… v organizaciji različnih društev, inštitucij, zavodov iz
posavskega območja: Vrtec Mavrica Brežice, Občina Brežice, Fakulteta za turizem Brežice, Šporna
zveza Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Najbolj obiskana prireditev je bil
Dan kruha, vina in salam na grajskem dvorišču. Viteška dvorana je bila prostor tudi za podelitve
diplom in spričeval, ki sta jih priredili Občina Brežice in Gimnazija Brežice.
Poleg prireditev so se v letu 2016 prostori oddajali tudi v najem za različne priložnosti: snemanja
videospotov, fotografiranja, tiskovne konference, praznovanja rojstnih dni, podpisi pogodb, poroke,
in poročne slovesnosti. Med temi po zahtevnosti organizacije izstopajo: obisk tajnika Svetega sedeža
Pietra Parolinija, Slovenska turistična borza in Konferenca o čezmejnem sodelovanju SlovenijaHrvaška, ki jo je organizirala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Priloga: Prireditev drugih organizatorjev
Tabela 30: Primerjava prireditev drugih organizatorjev v letih 2015 in 2016
Leto
2015
2016
Št. prireditev
46
60
Št. obiskovalcev
7.212
9.165
Prireditev, organiziranih s strani drugih organizatorjev, je bilo v letu 2016 60 s 9.165 obiskovalci. V
primerjavi z letom 2015 se je število tovrstnih prireditev povečalo za 14 oziroma za 25 %. Število
obiskovalcev se je povečalo za 1.953 oz. 21,31 %.
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Poroke
Tabela 31: Primerjava porok v letih 2015 in 2016
Leto
2015
Št. obiskovalcev ob
40
porokah
Št. porok
1.528
Št. porok v Viteški
1
dvorani

2016
40
1.885
4

Poročne obrede izvaja Upravna enota Brežice. Poročna dvorana je v gradu uradni prostor za
poročanje. Za poročni obred v Viteški dvorani ali v drugih prostorih je potrebno plačati najemnino in
upravno takso. V letu 2016 je bilo enako število porok, kot v prejšnjem letu (40) porok, od tega so bile
4 poroke v Viteški dvorani. Število udeležencev, svatov, ki so se udeležil poroke, je bilo v letu 2016
1.885, kar je 18,94 % več kot prejšnje leto.
Odprtja stalnih in občasnih razstav ter javna vodstva po muzeju in razstavah
V razdelek so vključeni podatki o obiskovalcih odprtij v matični hiši. Posebej so navedeni obiskovalci
odprtij razstav, s katerimi gostujemo v drugih ustanovah ter obiskovalci odprtja razstave na Gradu
Rajhenburg, Pokrajinskem muzeju Kočevje – Likovni salon Kočevje in Mestnem muzeju Krško. Vsi ti
pa niso všteti v skupno število obiskovalcev.
Tabela 32: Število obiskovalcev na odprtjih stalnih razstav
Št. STALNE RAZSTAVE (naslov, datum odprtja)

1

Nadgradnja stalne zbirke dislocirane zbirke Kozjanski
partizanski odred - Kozjansko vojno območje, 30. 4. 2016
Skupaj

Tabela 33: Število obiskovalcev na odprtjih občasnih razstav
Št. OBČASNE RAZSTAVE (naslov, datum odprtja in datum
trajanja. lokacija)

1
2

3

4

Posavska muzejska vitrina Zlat nakit iz Sajevc, 11. 2.–31.
3. 2016
Posavska muzejska vitrina Libna – vrnjena arheološka
dediščina, 7. 4.–18. 5. 2016
Občasna medinstitucionalna razstava Imago musicae:
glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu, 21. 4.
2016–31. 12. 2016
Posavska muzejska vitrina Kopitarna Sevnica – 130 letna
tradicija, 19. 5.–28. 6. 2016

Plan

Realiza
cija

Število
obiskovalcev
ob otvoritvi

1

1

630

1

1

630

Plan

Realiz
acija

Število
obiskovalcev
ob otvoritvi

1

1

28

1

1

31

1

1

150

1

1

52
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5
6
7
8
9

10

11
12
13

Gostujoča razstava EuroVision Lab., 18. 6.–30. 9.2016
Razstava v Razstavi Posavski obrazi: Jezikoslovec in
akademik Jože Toporišič, 26. 6. 2016–31. 12. 2016
Posavska muzejska vitrina Dediščina lončarjev Posavja in
ustvarjalnost Dani Žbontar, 30. 6.–20. 8. 2016
Posavska muzejska vitrina Most na sotočju Save in Krke –
110 let, 25. 8.–16. 10. 2016
Posavski muzejski vitrini: Lončarstvo na Krškem polju,
Sodarstvo v Posavju, 1. 10.–10. 11. 2016
Posavska muzejska vitrina Posavje v letu 1991 - moja,
tvoja, njena in njegova zgodba je naša zgodba, 25. 10.
2016–31. 12. 2016
Ulična razstava Slovenski izgnanci 1941-1945, 24. 11.
2016–31. 12. 2016
Interdisciplinarna razstava Štirje elementi: 1–VODA, 8. 12.
2016–31. 12. 2016
Taktilne razstave: Frančišek Karel Remb, avtor poslikav
Viteške dvorane, 8. 12. 2016–31. 12. 2016
Skupaj

Tabela 34: Število obiskovalcev na razstavah drugih ustanov
Št. Razstave
Država
Naslov, lokacija, trajanje
drugih
ustanov
(ustanova)
Likovna
Skupinska fotografska razstava
sekcija KD
ob ustanovitvi Ljubiteljev
1
Franc
Slovenija
fotografije (24. 10.–28. 10.
Bogovič
2016)
Dobova
Društvo
Keramična razstava F16 –
2
likovnikov
Slovenija
razstava unikatne keramike (3.
Brežice
11.–15. 12. 2016)
Društvo
Novoletna razstava Barve ne
3
likovnikov
Slovenija
pomrznejo (18. 12. 2016–31.
Brežice
12. 2016)
Skupaj

1

1

27

1

1

65

1

1

70

1

1

55

2

2

40

1

1

65

0

1

50

1

1

70

1

1

80

13

14

783

Plan

Realiz
acija

Število
obiskovalce
v ob
otvoritvi

0

1

50

0

1

50

0

1

50

0

3

150
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Tabela 35: Število obiskovalcev na odprtjih razstav PMB v drugih ustanovah
Št. Gostovanje / sodelovanje
Trajanje
Plan Realiz Število
Naslov in lokacija
acija
obiskov
alcev ob
otvoritvi
5. 6. 2015–
Neviodunum, rimsko mesto ob
1
september
1
1
123
reki Savi, Mestni muzej Krško
2016
Svetovi risbe Zorana Didka,
10. 3.–5. 6.
2
Pokrajinski muzej Kočevje –
2016
1
40
Likovni salon Kočevje
Posavska muzejska vitrina
18. 5.–31. 12.
2
Libna – vrnjena arheološka
0
1
25
2016
dediščina, Mestni muzej Krško
Brestaniške miniature – Vinko
Bavec, fotograf s kraljevim
3
13. 12. 2016 – 0
1
27
dvornim priznanjem, grad
Rajhenburg
Skupaj
1
3
215
Tabela 36: Število obiskovalcev na javnih vodstvih
Št. Datum
JAVNA VODSTVA

1

22. 1. 2016

2

22. 1. 2016

3

8. 2. 2016

Javno vodstvo po mednarodni
arheološki razstavi Rimsko
grobišče Dvorce pri Čatežu in
hišaste žare kot pomnik
davnega religioznega doživetja
z avtorjem razstave mag.
Urošem Bavcem
Javno vodstvo po mednarodni
arheološki razstavi Rimsko
grobišče Dvorce pri Čatežu in
hišaste žare kot pomnik
davnega religioznega doživetja
z avtorjem razstave mag.
Urošem Bavcem
Javno vodstvo po stalnih in
občasnih zbirkah muzeja ob
Slovenskem kulturnem
prazniku z direktorico Alenko
Černelič Krošelj

Število
obiskovalce
v, skupaj

3.842

129

2.545

97

6.613

Plan

Realiz
acija

Število
obiskov
alcev

Lokacija

1

1

10

Stalne muzejske
zbirke

1

1

18

Stalne muzejske
zbirke

1

1

73

Več lokacij na
gradu

72

4

8.2.2016

5

13. 2. 2016

6

8. 3. 2016

7

5. 4. 2016

8

5. 4. 2016

9

16. 4. 2016

10

5. 5. 2016

11

10. 5. 2016

12

18. 5. 2016

Javno vodstvo po občasni
etnološki razstavi Od svinje do
votivnega prašička, od rečnih
poti do testenega ptička
Javno vodstvo po občasni
etnološki razstavi Od svinje do
votivnega prašička, od rečnih
poti do testenega ptička
Javno vodstvo: Ženske skozi
etnološko razstavo Od svinje
do votivnega prašička, od
rečnih poti do testenega
ptička
Javno vodstvo po mednarodni
arheološki razstavi Rimsko
grobišče Dvorce pri Čatežu in
hišaste žare kot pomnik
davnega religioznega doživetja
Javno vodstvo po občasni
etnološki razstavi Od svinje do
votivnega prašička, od rečnih
poti do testenega ptička
Predstavitev dediščine
Frančiškanov in slik iz
samostana, ki jih hrani
Posavski muzej Brežice
Javno vodstvo po občasnih
arheoloških razstavah: Rimsko
grobišče Dvorce pri Čatežu in
hišaste žare kot pomnik
davnega religioznega doživetja
in po Posavski muzejski vitrini
Libna- vrnjena arheološka
dediščina
Javno vodstvo po občasni
medinstitucionalni razstavi
Imago musicae: glasba na
baročnih poslikavah
brežiškega gradu
Javno vodstvo po občasni
medinstitucionalni razstavi
Imago musicae: glasba na
baročnih poslikavah
brežiškega gradu

1

1

28

Galerija

1

1

29

Galerija

1

1

19

Galerija

1

1

14

Stalne muzejske
zbirke

1

1

13

Galerija
73

0

1

90

Stalne muzejske
zbirke

1

1

3

Stalne muzejske
zbirke

1

1

31

Galerija

1

1

9

Galerija

13

15. 6. 2016

14

16. 6. 2016

15

18. 6. 2016

16

10.9.2016

17

14.9.2016

18

11.12.2016

19

18.12.2016

Javno vodstvo po razstavi
Imago musicae: glasba na
baročnih poslikavah
brežiškega gradu in po Viteški
dvorani z uporabo slušnih zank
in prevodom v znakovni jezik
Javno vodstvo in delavnica po
Posavski muzejski vitrini
Kopitarna Sevnica - 130-letna
tradicija
Nočno vodstvo po muzejskih
zbirkah, občasnih razstavah in
Viteški dvorani
Javno vodstvo po občasni
medinstitucionalni razstavi
Imago musicae: glasba na
baročnih poslikavah
brežiškega gradu
Javno vodstvo po razstavi
Imago musicae: glasba na
baročnih poslikavah
brežiškega gradu in po Viteški
dvorani z uporabo slušnih zank
in prevodom v znakovni jezik
Javno vodstvo po
interdiscipinarni razstavi Štirje
elementi: 1-VODA
Javno vodstvo po
interdiscipinarni razstavi Štirje
elementi: 1-VODA
Skupaj

1

1

17

Več lokacij na
gradu

1

1

10

Prostor pred
Viteško dvorano

1

1

40

Več lokacij na
gradu

1

1

16

Galerija

1

1

17

Galerija
74

1

1

30

Več lokacij na
gradu

1

1

15

Več lokacij na
gradu

18

19

482

Obrazložitev
V skladu z načrtom smo v letu izvedli vsa javna vodstva, ki so bila načrtovana kot obrazstavni program
posameznih razstav, dodatno pa smo še izvedli 1 javno vodstvo. Glede na prejšnje leto se je število
javnih vodstev v letu 2016 povečalo za 10,53 %, število udeležencev javnih vodstev pa je naraslo za
4,77 %.
Tabela 37: Dodatni programi za popularizacijo (število obiskovalcev v muzeju in predvajanja)
DODATNI PROGRAMI ZA
Število
Št. Datum
Lokacija
POPULARIZACIJO (naslov)
obiskovalcev
Tiskovna konferenca: Predstavitev
1
29. 1. 2016
brošure in projekta Gradovi Posavja,
Mali avditorij
19
Alenka Černelič Krošelj

2

9. 2. 2016

3

24. 2. 2016

4

19. 3. 2016

5

31. 3. 2016

6

2. 4. 2016

7

2. 4. 2016

8

11. 4. 2016

9

12. 4. 2016

10

14. in 15. 5.
2016

11

16. 5. 2016

12

28. in 29. 5.
2016

Posavje na dlani: Pogovor o pustu,
Alenka Černelič Krošelj

Snemanje stalnih in občasnih zbirk ter
zunanjosti gradu za predstavitev
Slovenije kanadskemu občinstvu
Vodstvo učencev OŠ Brežice za pripravo
na državno tekmovanje iz zgodovine
Delavnica Mesni krof na Kulturnem
bazarju v Ljubljani, Silvija Skrivalnik,
Andreja Matijevc
Delavnica za dijake ob zaključku XV.
tekmovanja mladih zgodovinarjev, Petra
Štalekar Devčić
Vodstvo za dijake in profesorje ob
zaključku XV. tekmovanja mladih
zgodovinarjev, Silvija Skrivalnik, Vlasta
Dejak
Tiskovna konferenca Imago musicae:
Glasba na baročnih poslikavah
brežiškega gradu, Alenka Černelič
Krošelj

Nesnovna kulturna dediščina, Posavje
na dlani, Alenka Černelič Krošelj, dr.
Ivanka Počkar

Promocija muzeja in gradu na
Evropskem sejmu gradov 2016, Alenka
Černelič Krošelj, Andreja Matijevc
Snemanje Viteške dvorane in razstave
Imago musicae: glasba na baročnih
poslikavah brežiškega gradu za oddajo
Opus: glasbeni inštrumenti nekoč in
danes
Promocija muzeja na stojnici pred TIC
Čatež ob Savi, Boštjan Kolar

posneto: Ansat
TV, http://ansattv.si/4479/posavj
e-na-dlani-118-92-2016-pogovoro-pustu/

*

Več lokacij na
gradu

2

Stalne muzejske
zbirke

4

Ljubljana

*

Mali avditorij

19

Stalne muzejske
zbirke

58

Mali avditorij

6

Ansat TV,
http://ansattv.si/5390/posavj
e-na-dlani-12712-4-2016nesnovnakulturnadediscina/

*

Hunedoara,
Romunija

cca 5000

Več lokacij na
gradu

5

Terme Čatež

*

75

13

31. 5. 2016

14

2. 6. 2016

15

2. 6. 2016

16

2. 6. 2016

17

6. 6. 2016

Toporišičevo leto, Posavje na dlani,
Alenka Černelič Krošelj

Vodstvo po muzeju in razstavi Imago
musicae za izvajalce koncerta in goste iz
Glasbene šole Dobrany iz Republike
Češke, Alenka Černelič Krošelj, Andreja
Matijevc
Delavnica izdelovanja nakita za izvajalce
koncerta in goste iz Glasbene šole
Dobrany iz Republike Češke, Jože Lorber,
Tadeja Planinc, Sabina Pšeničnik
Vodstvo po muzeju in razstavi Imago
musicae za delegacijo Občine Dobrany
in druge visoke goste iz Republike Češke,
Alenka Černelič Krošelj
Oddaja Opus: glasbeni inštrumenti
nekoč in danes, Aleš Vene, avtorji
razstave
Predavanje za dijake 3. letnikov Cvet in
med, Marija Sušnik
Predavanje za dijake 3. letnikov Cvet in
med, Marija Sušnik
Predavanje o osamosvojitveni vojni za
dijake 3 letnika Gimnazije Brežice,
Tomaž Teropšič

18

7. 6. 2016

19

8. 6. 2016

20

23. 6. 2016

21

28. 6. 2016

Poletna grajska dogodivščina

22

29. 6. 2016

Poletna grajska dogodivščina

23

30. 6. 2016

Poletna grajska dogodivščina

24

1.7.2016

Poletna grajska dogodivščina

25

2.7.2016

Poletna grajska dogodivščina

26

2.7.2016

Poletna grajska dogodivščina,
predstavitev staršem

Ansat TV,
http://ansattv.si/6217/posavj
e-na-dlani-13431-5-2016toporisicevo-leto/

*

Več lokacij na
gradu

30

Mali avditorij

25

Več lokacij na
gradu

20

RTV SLO, 1.
program,
http://4d.rtvslo.si
/arhiv/opus/1744
09673

*

Mali avditorij

29

Mali avditorij

30

Izven gradu

35

Več lokacij na
gradu
Več lokacij na
gradu
Več lokacij na
gradu
Več lokacij na
gradu
Več lokacij na
gradu
Viteška dvorana
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46
50
47
50
35
55

27

5. 7. 2016

28

19. 8. 2016

29

30. 8. 2016

30

9. 9. 2016

31

9. 9. 2016

32

13. 9. 2016

33

20. 9. 2016

34

21. 9. 2016

35

22. 9. 2016

36

22. 9. 2016

37

22. 9. 2016

38

22. 9. 2016

39

22. 9. 2016

Počitniške video delavnice – Mladi
dokumentalisti: snemanje gradu Brežice
Snemanje muzeja in gradu, RTV
Slovenija
Novinarska konferenca in uradna
predaja novega dvigala v namen, Alenka
Černelič Krošelj
Promocija muzeja na Dnevih
slovenskega turizma v Zagrebu, Boštjan
Kolar
Otroški bazar, Sabina Pšeničnik, Silvija
Skrivalnik
Snemanje razstave v razstavi: Posavski
obrazi: prof. in akademik dr. Jože
Toporišič, Vlasta Dejak
Novinarska konferenca: Skupaj za
dediščino okoli nas: Sodelovanje
Posavskega muzeja Brežice in Zavoda za
varstvo kulturne dediščine, območnih
enot Celje, Ljubljana in Novo mesto,
Alenka Černelič Krošelj
Pikin festival, Sabina Pšeničnik, Jože
Lorber
Predavanje Zgodbe Posavcev in njihovih
koles in delavnica kolesa za 4. razred OŠ
Kapele, Boštjan Kolar, Sabina Pšeničnik
Predavanje o Razvoju avtobusnega
prometa v Posavju in predstavitev
Posavske muzejske vitrine Most na
sotočju Save in Krke - 110 let za 5. A+B
OŠ Dobova, Boštjan Kolar, Vlasta Dejak
Predavanje Zgodbe Posavcev in njihovih
koles in delavnica kolesa za 4. A OŠ
Dobova, Boštjan Kolar, Sabina Pšeničnik
Predavanje o Razvoju avtobusnega
prometa v Posavju in predstavitev
Posavske muzejske vitrine Most na
sotočju Save in Krke - 110 let za 5.C OŠ
Brežice, Boštjan Kolar, Vlasta Dejak
Predavanje o Razvoju avtobusnega
prometa v Posavju in predstavitev
Posavske muzejske vitrine Most na
sotočju Save in Krke - 110 let za 5. A OŠ
Brežice, Boštjan Kolar, Vlasta Dejak

Več lokacij na
gradu
Več lokacij na
gradu

8
2

Mali avditorij

18

Zagreb

*

Ljubljana

*

Stalne muzejske
zbirke

2

Mali avditorij

10

Velenje

*

Prostor pred
Viteško dvorano

14

Prostor pred
Viteško dvorano

32

Prostor pred
Viteško dvorano

16

Prostor pred
Viteško dvorano

29

Prostor pred
Viteško dvorano

23
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Predavanje Zgodbe Posavcev in njihovih
koles in delavnica kolesa za 4.B OŠ
Dobova, Boštjan Kolar, Sabina Pšeničnik
Predavanje o Razvoju avtobusnega
prometa v Posavju in predstavitev
Posavske muzejske vitrine Most na
sotočju Save in Krke - 110 let za 5.B OŠ
Brežice, Boštjan Kolar, Vlasta Dejak
Predavanje Zgodbe Posavcev in njihovih
koles in delavnica kolesa za 3.D OŠ
Brežice, Boštjan Kolar, Sabina Pšeničnik
Predavanje Zgodbe Posavcev in njihovih
koles in delavnica kolesa za 4.C OŠ
Brežice, Boštjan Kolar, Sabina Pšeničnik
Vodstvo po Viteški dvorani za
predstavnike mednarodnega otroškega
folklornega festivala
Promocija muzeja na Podjetno obrtno
kmetijskem sejmu, Boštjan Kolar, Sabina
Pšeničnik
Vodstvo po razstavi Imago musicae:
glasba na baročnih poslikavah
brežiškega gradu in Viteški dvorani za
upokojence Občine Brežice, Andreja
Matijevc

40

22. 9. 2016

41

22. 9. 2016

42

22. 9. 2016

43

22. 9. 2016

44

13. 10. 2016

45

15. 10. 2016

46

20. 10. 2016

47

3.11.2016

Jesenska grajska dogodivščina

48

4.11.2016

Jesenska grajska dogodivščina

Vodstvo učencev OŠ Globoko po razstavi
49
7. 11. 2016
Imago musicae in Viteški dvorani,
Andreja Matijevc
Vodstvo za predstavnike Konference o
čezmejnem sodelovanju Slovenija50
29. 11. 2016
Hrvaška, Sabina Pšeničnik, Andreja
Matijevc, Alenka Černelič Krošelj
Vodenje po mestnem jedru za študente
51
21. 12. 2016
Fakultete za turizem, Ivanka Počkar
* števila gledalcev / udeležencev ni mogoče oceniti

Prostor pred
Viteško dvorano

29

Prostor pred
Viteško dvorano

29

Prostor pred
Viteško dvorano

29

Prostor pred
Viteško dvorano

29

Viteška dvorana

25

Brežice

*

Galerija

50

Več lokacij na
gradu
Več lokacij na
gradu

25
28

Več lokacij na
gradu

15

Več lokacij na
gradu

35

Brežice

30

Obrazložitev
V programe za popularizacijo muzeja se uvrščajo programi, ki so namenjeni za promocijo muzeja ali
pa so povezani z različnimi akcijami (Otroški bazar, Kulturni bazar, Teden mobilnosti), tiskovne
konference, snemanja in predvajanje televizijskih oddaj samo o muzeju. Med obiskovalce muzeja se

78

šteje le snemalna ekipa, sodelujoče na zunanjih prireditvah nismo šteli med obiskovalce, prav tako ne
moremo »izmeriti« ogleda oddaj na Ansat TV, Vaš Kanal in RTV SLO.
V letu 2016 so bile izvedene številne aktivnosti za promocijo muzeja; promocija muzeja v Termah
Čatež, Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu, vodeni ogledi za udeležence drugih prireditev v
muzeju in tematska predavanja ob tednu brez avtomobila.
V sklopu prireditev, ki smo jih organizirali v muzeju, v soorganizaciji ali ki so jih organizirali drugi
organizatorji, smo izvedli tudi 8 vodstev po muzejskih zbirkah in 1 delavnico za 231 obiskovalcev. Na
tak način smo približali muzejske zbirke različnim obiskovalcem prireditev, ki muzeja sicer ne bi
obiskali.

II. / 10. Muzejska trgovina
Muzejsko trgovino smo obiskovalcem v prenovljeni recepciji predstavili na dan muzeja, leta 2015.
Ponudbo spominkov se trudimo ves čas nadgrajevati in dopolnjevati.
Velik poudarek dajemo na razvoju spominkov, v povezavi z aktualnim programom in vsebino zbirk.
Tako smo v letu 2016 ob Posavski muzejski vitrini Zlat nakit iz Sajevc v konservatorsko-restavratorski
delavnici pričeli z izdelavo medeninastega tolčenega nakita: zapestnic, uhanov in prstanov. Poslikave
v Viteški dvorani in na stopnišču so bile navdih za izdelavo modnega nakita v obliki medaljonov, ki so
na voljo kot obeski različnih velikosti, broške, uhani in prstani. Hkrati pa se trudimo s priljubljenimi
turističnimi spominki, kot so podloge za miške, magnetki, sestavljanke, podstavki za kozarce in
pahljače promovirati Posavski muzej Brežice, grad Brežice in mesto Brežice.
Tabela 38: Primerjava prodaje v muzejski trgovinici z leti 2013, 2014, 2015 in 2016
Skupina izdelkov / leto
2013 v €
2014 v €
2015 v €
Spominki
Izdelki na komisijski
prodaji
Literatura
Vstopnice
Skupaj
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2016 v €

686,00

690,80

1.387,06

2.950,29

41,00

45,00

171,00

362,00

982,00
12.511,00
14.220,00

296,75
12.133,50
13.166,05

242,00
19.594,20
21.394,26

1.151,23
21.738,30
26.201,82

Posodobljen prostor muzejske trgovine in raznolika ter izvirna ponudba spominkov v muzejski
trgovini se odraža tudi v velikem porastu prihodkov. Izjemen porast prodaje je opaziti pri vseh
skupinah izdelkov; prodaja spominkov je glede na prejšnje leto narasla za 52,99 %, prodaja izdelkov
na komisijski prodaji za 52,77 %, prodaja publikacij pa celo za 78,98. Tudi prihodki od vstopnin se je
glede na prejšnje leto povečal za 9,86 %, v primerjavi z pred prejšnjim letom pa kar za 44,18 %.

II. / 11. Posredovanje informacij o kulturni dediščini
Muzejsko gradivo in sodelovanje z uporabniki
Tabela 39: Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim uporabnikom
Št. Kustos
Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim
uporabnikom – število uporabnikov
Alenka Černelič
1
5
Krošelj
2
Vlasta Dejak
22
3
Oži Lorber
14
4
Ivanka Počkar
13
5
Jana Puhar
4
6
Tomaž Teropšič
12
Skupaj
70
Obrazložitev
Skozi leto 2016 so strokovni sodelavci PMB posredovali informacije o kulturni dediščini Posavja in
muzejskem gradivu zainteresiranim posameznikom ali ustanovam. Največkrat so bile posredovane
informacije s področja zgodovine, umetnostne zgodovine in etnologije. Največ povpraševanja po
muzejskem gradivu ali informacijami je bilo iz območja Posavja, iz vseh posavskih občin (Radeče,
Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice), veliko pa tudi iz drugih krajev Slovenije (Ljubljana,
Novo mesto) in tudi iz tujine (Gradec, Split). Ustanove, ki so povpraševale, so bili razni muzeji
(Dolenjski muzej Novo mesto, Pokrajinski muzej Celje, Moderna galerija Ljubljana, Pokrajinski muzej
Ptuj Ormož, KDK, enota Mestni muzej Krško, Narodni muzej Slovenije), ZVKDS, ZRC SAZU, Posavski
obzornik, Gimnazija Brežice, Občina Brežice, Frančiškanski samostan Koper, Inštitut za arheologijo,
študenti različnih fakultet … Večinoma je šlo za iskanje podatkov in informacij za pripravo diplomskih
del, doktorskih disertacij, priprave člankov ali za potrebe drugega raziskovalnega dela. Podrobni
podatki so na voljo v upravi muzeja.

II. / 12. Objave strokovnih sodelavcev, članki, prispevki, besedila ipd.
Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2016 skupno objavili 42 prispevkov v raznih
časopisih, zloženkah, zbornikih, na simpozijih in strokovnih srečanjih. Pet prispevkov so pripravili za
promocijske brošure in obsežnejše programske knjižice. Strokovni sodelavci Posavskega muzeja
Brežice so v letu 2016 članke večinoma objavljali v Dolenjskem listu, posamezni članki pa so bili
objavljeni še v Posavskem obzorniku. Na strokovnih srečanjih, simpozijih in zborovanjih sta z
objavljenimi prispevki sodelovali Alenka Černelič Krošelj in Ivanka Počkar.
Priloga: Seznam objav strokovnih sodelavcev
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II. / 13 Prispevki na simpozijih, konferencah, posvetih, predavanja
Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2016 s prispevki na simpozijih, konferencah,
posvetih in predavanjih sodelovali z 12 prispevki. Od tega je 9 prispevkov pripravila Alenka Černelič
Krošelj. Trije prispevki so bili predstavljeni na mednarodnih simpozijih. Trije prispevki so bili objavljeni
tudi v knjižicah, oziroma zbornikih.
1. Černelič Krošelj, Alenka: sodelovanje na okrogli mizi: Slovenski muzeji lokalne in religiozne
zgodbe vključujejo v nacionalni kontekst, predstavitev projekta Le vkup , Kulturni bazar,
Ljubljana, 31. 3. 2016.
2. Černelič Krošelj, Alenka: Večer v spomin na Jožeta Ciuho, vodenje pogovora s sinom Petrom
Ciuho, Valvasorjeva knjižnica Krško, 11. 4. 2016.
3. Černelič Krošelj, Alenka: Vsi na ič s(m)o zanič: življenje vojaških – letalskih družin v Brežicah
po letu 1991, konferenca SED in ZRC SAZU: Manjšine in večine, marginalne in dominantne
skupine: nemi spomini in prakse sožitja, Ljubljana, 27. 5. 2016. (povzetek objavljen v knjižici).
4. Černelič Krošelj, Alenka: Predstavitev delovanja PMB v prvi polovici leta 2016 in vključevanje
v turizem ter nesnovna dediščina Posavja, Dan turizma, Mostec, 27. 9. 2016.
5. Černelič Krošelj, Alenka: Razvoj podeželja, projekti Lokalne akcijske skupine Posavje in vloga
»posavskih« etnologov in dediščinskih ustanov, 14. Vzporednice med slovensko in hrvaško
etnologijo, Znanstveno-strokovni posvet Etnologija in vas 21. stoletja: tradicionalno,
ogroženo, ustvarjalno, Hotel Lug, Baranja, Hrvaška, 1.–4. 10. 2016.
6. Černelič Krošelj, Alenka: Posavski muzej in njegova kulturna krajina (regionalna in čezmejna)
ter njegova »posavskost«. Plakat. Muzeji, dediščina in kulturna krajina, 1. Mednarodni
kongres slovenskih muzealcev SMD, SMS, ICOM, Piran, 20.‒22. 10. 2016. (povzetek objavljen
v zborniku povzetkov).
7. Černelič Krošelj, Alenka; Počkar, Ivanka: predavanje Leto posavske nesnovne dediščine: Po
Posavju in v Kostanjevico na Krki, Valvasorjeva knjižnica, enota Kostanjevica na Krki, 18. 11.
2016.
8. Černelič Krošelj, Alenka: Predstavitev upravljanja gradu in projekta Gradovi Posavja na
posvetu Turizem in umetnostna dediščina Slovenije: gospodarstvo in raziskovanje v dialogu,
Letni refektorij dominikanskega samostana, Ptuj, 25. 11. 2016.
9. Černelič Krošelj, Alenka: aktivno sooblikovanje in prispevek: Upravljanje zbirk ter sodelovanju
z lastniki na območju Posavskega muzeja Brežice; etnološki večer, Zbirke in njihovi skrbniki
ter njihovo življenje, Slovensko etnološko društvo, Ljubljana, 14. 12. 2016.
10. Dejak, Vlasta; Počkar, Ivanka: Pogovor ob razstavnem projektu Pot domov: Zgodbe o
vračanju, MNZS Ljubljana, 1. 6. 2016.
11. Matijevc, Andreja: Aktivnosti Posavskega muzeja Brežice in migracije v nedavni zgodovini,
Migrations moving museums – Migracije premikajo muzeje, Maribor, 13. 12. 2016.
12. Počkar, Ivanka: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 45: »Wissenschaft
& wirtschaftliche Innovation – der pannonische Raum im europäischen Vergleich von 1700
bis 1914«: Die Innovations- und Modernisierungsprozesse in der kleinsten Südsteirischen
Stadt: Brezice (Rann) an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, Szigetvár, Madžarska, 5.–
8. 7. 2016 (povzetek objavljen v zborniku Mogersdorf 45, Szigetvár, 2017).
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II. / 14. Obveščanje javnosti – načini komunikacije
Obveščanje javnosti in obiskovalcev muzeja poteka na več načinov:
- obveščanje z osebnimi tiskanimi vabili in obvestili: povprečno 700 naslovov,
- obveščanje z mesečnimi in tedenskimi napovedniki: natis in dostopnost v PMB ter pošiljanje
po adremi ter izbranim obiskovalcem po pošti (cca 150 naslovov),
- obveščanje »bližnje javnosti« s plakati: povprečno izdanih 20 plakatov,
- obveščanje z elektronskimi vabili in obvestili: adrema PMB s 1000 naslovi, ki je bila v letu
2016 še razširjena,
- pošiljanje vabil in obvestil o muzeju s strani sorodnih ali sodelujočih ustanov ob skupnih ali
povezanih dogodkih in programih ipd,
- transparent nad vhodom: ključni programski poudarki – eden za vse leto,
- transparent pred vhodom: periodično: osrednji muzejski dogodki, 4 x letno
- obveščanje s pomočjo brezplačnih napovednikov v tiskanih in spletnih medijih,
- obveščanje preko spletne strani in Facebook profila,
- plačane objave v medijih, oblikovanje stalnega obveščanja o dogodkih v Posavskem
obzorniku,
- drugi načini – občasno v sklopu napovednikov občin ali ZPTM Brežice, letaki (npr. Maj v
mestu, Brežice, moje praznično mesto) ipd.
Za boljšo promocijo muzejske ponudbe za različne skupine s poudarkom na otrocih in mladini so bile
izdane nove zloženke oziroma ponatisi že izdanih, in sicer:
1. Kolar, Boštjan; Matijevc, Andreja; Skrivalnik, Silvija; Štaleker Devčić, Petra; Grajska
dogodivščina, brošura, 3000 izvodov, marec 2016.
2. Skrivalnik, Silvija; Recept za popestritev, predstavitev medresorskih dejavnosti oz.
povezovanje tem kmetijstva, prehrane, vode, zdravja ... s kulturno dediščino, izobraževanjem
..., Kulturni bazar 2016, brošura, 100 izvodov, marec 2016.
3. Černelič Krošelj, Alenka; Počkar Ivanka: Posavski muzej Brežice, promocijska zloženka,
Posavski muzej Brežice, 5000 izvodov, julij 2016.
4. Černelič Krošelj, Alenka; Počkar Ivanka: The Posavje Museum Brežice, promocijska zloženka,
Posavski muzej Brežice, 3000 izvodov, julij 2016.
5. Černelič Krošelj, Alenka; Matijevc, Andreja; Skrivalnik, Silvija; Štaleker Devčić, Petra;
Pedagoški programi v Posavskem muzeju Brežice v šolskem letu 2016/2017, Posavski muzej
Brežice, 250 izvodov in e-verzija, avgust 2016.

II. / 15. Spletna stran Posavskega muzeja Brežice
Na spletni strani Posavskega muzeja Brežice je bilo v letu 2016 objavljenih 287 prispevkov.
Služba za izobraževanje in komuniciranje je prispevala 234 prispevkov, in sicer: 116 prispevkov v
rubriki Aktualni dogodki in prireditve, 60 v rubriki Fotogalerija, 39 v rubriki Video galerija, 8 v rubriki
Posavske muzejske uganke, 6 v rubriki Novosti, 2 prispevka v rubrikah Občasne razstave in Projekti
ter 1 prispevek v rubriki Posavska stoletja.
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Objave so prispevali še: dr. Ivanka Počkar (27), Oži Lorber (9), Vlasta Dejak (9), Tomaž Teropšič in Jana
Puhar (4) ter Alenka Černelič Krošelj (3).
Spletno stran je bila v letu 2016 dopolnjena z rubriko Aktualne občasne razstave. V rubriko Muzejska
trgovina je bilo dodanih 41 novih spominkov, oziroma izdelkov. Na spletno stran so bile v digitalni
obliki naložene brošure Grajska dogodivščina, Pedagoški program Posavskega muzeja Brežice in Z
igro do dediščine, zloženka Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega
religioznega doživetja in katalog Svetovi risbe Zorana Didka. Na spletni strani je bila konec oktobra
2016 dodana tudi rubrika E-razglednice, kjer lahko obiskovalci spletne strani pošljejo e-razglednice
posavskih krajev pred 25 leti.
Za administracijo spletne strani Posavskega muzeja Brežice, ki deluje od konca leta 2014, so
usposobljeni štirje sodelavci muzeja. Spletna stran muzeja omogoča tudi prijavo na obvestila po epošti in pošiljanje sporočila na muzejski e-naslov neposredno iz naslovne strani.
Tabela 40: Števila prispevkov na spletni strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2016 glede na
vrsto prispevka
Št. Vrsta prispevka
Število prispevkov 2016
1
Aktualni dogodki in prireditve
117
2
Foto albumi
63
3
Video galerija
39
4
Posavske muzejske uganke
12
5
Posavska stoletja
29
6
Odškrnjena vrata depoja
8
7
Aktualne občasne razstave
6
8
Posavska muzejska vitrina
2
9
Novosti
9
10
Projekti
2
Skupaj
287
Priloga: Objave na spletni strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2016

II. / 16. Muzejski profil na Facebooku
Na Facebook profilu je bilo v letu 2016 objavljenih skupaj 623 objav.
Služba za izobraževanje in komuniciranje je prispevala 559 prispevkov, in sicer: 404 vabila in
obvestila, 143 foto albumov in 12 objav dogodkov. Objave so prispevali še: dr. Ivanka Počkar (40),
Vlasta Dejak (10), Oži Lorber (9), Jana Puhar (2), dr. Tomaž Teropšič (2) in Alenka Černelič Krošelj (1).
V letu 2016 je bilo na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice 125 objav, ki so imele več kot 1000
ogledov. Najbolj izstopajoč po število ogledov je prispevek muzejske svetnice, dr. Ivanke Počkar,
Klunove toplice – 200 let, ki je bil objavljen 3. avgusta 2016. Omenjeni prispevek ima kar 7948
ogledov. Najbolj gledane objave Facebook profila Posavskega muzeja Brežice so v času poletnih
počitnic, med vikendi in prazniki ter v popoldanskem času.
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Tabela 41: Najbolj gledane objave na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2016 –
lastne objave in lastni dogodki
št. Prispevek, datum objave
Avtor
Število ogledov
1
Klunove toplice – 200 let, 3. 8. 2016.
Ivanka Počkar
7948
2
Prvi semafor v Brežicah, 25. 7. 2016.
Ivanka Počkar
4142
Vabilo na javno vodstvo Imago musicae: glasba
Služba za komuniciranje
3
na baročnih poslikavah brežiškega gradu z
3821
in izobraževanje
avtorji razstave, 5. 9. 2016.
4
Artiška ženitovanjska pletenica, 24. 9. 2016
Ivanka Počkar
3726
Vabilo k sodelovanju v muzejski uganki: Grajska Služba za komuniciranje
5
3672
terasa, 6. 9. 2016.
in izobraževanje
Prispevek 110 let mostu čez Savo in Krko, 17. 8. Služba za komuniciranje
6
3434
2016
in izobraževanje
Vabilo na 5. Kino na grajskem dvorišču-prvi
Služba za komuniciranje
7
3131
namig, 27. 7. 2016.
in izobraževanje
Obvestilo o novih artiklih v muzejski trgovinici:
Služba za komuniciranje
8
3085
keramični magnetki z motivi Brežic, 31. 8. 2016 in izobraževanje
Brod na Mostecu vpisan v Register nesnovne
9
Ivanka Počkar
2434
dediščine, 9. 8. 2016
Obvestilo o spremembi iz poletnega na jesenski Služba za komuniciranje
10
2431
delovni čas, 31. 8. 2016.
in izobraževanje
Obvestilo o obisku gospe iz ZDA, po rodu iz
Služba za komuniciranje
11 Hrvaške, ki nas je na svoj 97. rojstni dan
2379
in izobraževanje
obiskala s svojima sorodnicama, 1. 9. 2016
God svetega Janeza, evangelista in apostola,
12
Oži Lorber
2328
27. 12. 2016
Vabilo na 7. Kino na grajskem dvorišču, 15. 8.
Služba za komuniciranje
13
2301
2016
in izobraževanje
110-letnica šolskega poslopja v Kostanjevici na
14
Vlasta Dejak
2222
Krki, 11. 10. 2016
Zapestnica iz tolčene medeninaste pločevine iz
Služba za komuniciranje
15 naše muzejske trgovinice kot poročni nakit, 20.
2202
in izobraževanje
7. 2016.
Tabela 42: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice med letoma
2015 in 2016 glede na vrsto in število objav
Št. Vrsta objave
Število objav Število objav
2015
2016
1
Vabila in obvestila
225
420
2
Foto albumi
86
149
3
Dogodki
4
12
4
Posavska stoletja
33
29
5
Odškrnjena vrata depoja
4
8
6
Drugi prispevki
9
5
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Skupaj

361

623

Grafikon 10: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice med letoma
2015 in 2016 glede na vrsto objave
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Priloga: Objave na muzejskem profilu na Facebooku 2016

II. / 17. Oglaševanje v medijih
Tabela 43: Oglasi v medijih v letu 2016
Št.
Datum objave
Medij in naslov
1
21. 1. 2016
Posavski obzornik – Januar v Posavskem muzeju Brežice
2
4. 2. 2016
Posavski obzornik – Februar v Posavskem muzeju Brežice
3
3. 3. 2016
Posavski obzornik – Marec v Posavskem muzeju Brežice
Knjižica ugodnosti za imetnike Spar plus kartice – objava Posavski
4
Marec 2016
muzej Brežice
5
23. 4. 2016
Svet 24 – Posavski muzej Brežice
6
14. 4. 2016
Posavski obzornik – April v Posavskem muzeju Brežice
7
12. 5. 2016
Posavski obzornik – Maj v Posavskem muzeju Brežice
Posavski obzornik, priloga Moja družina – Mednarodni dan družin,
8
12. 5. 2016
Poletna grajska dogodivščina
Dolenjski list, priloga Slovenske počitnice – Poletna grajska
9
2. 6. 2016
dogodivščina, Leto žive dediščine
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10
11
12

9. 6. 2016
23. 6. 2016
Junij 2016

Posavski obzornik – Junij v Posavskem muzeju Brežice
Posavski obzornik – Junij v Posavskem muzeju Brežice
Vaš kanal – Junij v Posavskem muzeju Brežice
Knjižica ugodnosti za imetnike Spar plus kartice – objava Posavski
13
Junij 2016
muzej Brežice
14
11. 8. 2016
Posavski obzornik - Avgust v Posavskem muzeju Brežice
15
25. 8. 2016
Posavski obzornik - September v Posavskem muzeju Brežice
16
1. 9. 2016
September v Posavskem muzeju Brežice
17
29. 9. 2016
Posavski obzornik - Oktober v Posavskem muzeju Brežice
18
13. 10. 2016
Posavski obzornik - Oktober v Posavskem muzeju Brežice
19
24. 11. 2016
Posavski obzornik - November v Posavskem muzeju Brežice
20
8. 12. 2016
Posavski obzornik - December v Posavskem muzeju Brežice
Radio Krka - Voščilo in oglas za 3. Gala komorni novoletni koncert
21
24. 12. 2016
klasične glasbe
22.–31. 12.
Ansat TV - Voščilo in oglas za 3. Gala komorni novoletni koncert
22
2016
klasične glasbe
Ponudbe za oglaševanje za raznovrstne tiskane in spletne medije je veliko. Izbor oglasov je potekal
skladno s finančnimi možnostmi in programskimi prioritetami, do javnosti pa so dostopali tudi z
brezplačnimi objavami – predvsem napovedniki (Dolenjski list, Delo, Posavski Obzornik, tudi spletne
verzije).

II. / 18. Poročanje medijev in objave
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Tabela 44: Število objav v tiskanih medijih v letu 2016
Št. Tiskani mediji
Število objav
1
Posavski obzornik
173
2
Dolenjski list
119
3
Delo
14
4
Letak podjetja Spar
1
5
Kočevska
1
6
Dnevnik
1
7
Štajerski tednik
1
Skupaj
310
Tabela 45: Število objav v spletnih medijih v letu 2016
Št. Spletni mediji
1
2
3
4
5
6
7

Posavje.info
Dolenjskilist.si
Lokalno.si
ePosavje.com
Discoverbrezice.si
Družina.si
Allevents.in

Število
objav
46
41
27
26
18
12
10

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

RTV Slovenija
Najdi.si
Zgodovina.si
Ansat TV
Radio Krka
STA
Demokracija.si
Spletna stran Občine Brežice
Si21.com
Spletna stran ZRC SAZU
ZKD Brežice
Delo.si
Arheoportal.si
Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji
Dobranovica.si
Dolenjskanews.com
Dnevnik.si
Movida.com
Naši zbori
Nova 24 TV
Signedevents.com
Spletna stran Brod na Mostecu
Spletna stran Društva študentov Brežice
Spletna stran Fakultete za turizem UM
Spletna stran Gimnazije Ptuj
Spletna stran KS Pišece
Spletna stran Mestnega muzeja Krško
Spletna stran OŠ Bršljin Novo mesto
Spletna stran Radia 1
Spletna stran RRA Zagrebške županije
Svet 24
TV Kočevje
Upcomingevents.com
Wherevent.com
Založba.si
Skupaj

8
7
7
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
252

Tabela 46: Objave o delu in muzeju v vizualnih medijih v letu 2016
Št. Vizualni mediji
Število objav
1
Ansat TV
34
2
Portal Vimeo
31
3
TV Vaš Kanal
12
4
Spletna stran Občine Brežice
8
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5
6

Portal Youtube
RTV Slovenija
Skupaj

7
6
98

ŠTEVILO OBJAV

Grafikon 11: Primerjava števila objav v medijih 2015–2016
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Obrazložitev
Sodelovanje z mediji je dobro, saj tako lokalni kot regionalni in nacionalni mediji redno poročajo o
delu Posavskega muzeja Brežice. V letošnjem letu so še posebej odmevali dogodki v okviru projektov
Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu, Posavske muzejske vitrine,
Toporišičevo leto in dogodki v okviru Leta posavske nesnovne dediščine 2016. Hemeroteka muzeja
kot ustanove se je sistematično vodila skozi celotno leto. Strokovni sodelavci so posamično in za
svoja področja vodili sezname objav. Muzejski sodelavec, ki je bil zanjo zadolžen, je v lokalnih
časopisih, osrednjem državnem dnevnem časopisu in spletnih portalih zbiral članke, napovednike o
dogodkih, prireditvah, razstavah, ki jih pripravlja Posavski muzej Brežice, ob tem pa tudi vse ostalo
povezano z dejavnostjo in strokovnim delom Posavskega muzeja Brežice. V to so všteti tudi
videoposnetki in oddaje, ki predstavljajo Posavski muzej Brežice. Sodelavci muzeja so ob različnih
priložnostih sodelovali tudi z raznovrstnimi izjavami za medije.

II. / 19. Programsko in projektno sodelovanje z občinami soustanoviteljicami
Poleg izvajanja javne službe v sklopu I, kjer je poudarek na čim bolj enakomernem delovanju na
celotnem območju Posavja, je tudi v letu 2016 okrepljeno programsko in projektno sodelovanje z
občinami soustanoviteljicami in odzivanje na pobude ter oblikovanje; samostojno, kakor tudi z
različnimi partnerji. V letu 2016 je bilo izvedenih tudi več regijskih projektov, ki so navedeni že v
prejšnjih poglavjih (Gradovi Posavja, Leto posavske nesnovne dediščine, Premična in nepremična
dediščina Posavja, Posavske muzejske vitrine idr.) Predstavljeni so obsežnejši projekti:
1. Občina Sevnica
Sodelovanje pri projektih prenove stalnih zbirk na Gradu Sevnica in sooblikovanje občasnih
muzejskih ter drugih razstav
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Strokovni sodelavci PMB skupaj s JZ KŠTM Sevnica pripravljajo projekt prenove stalnih zbirk na Gradu
Sevnica, predvsem gasilske in šolske zbirke ter priprava stalne razstave o Ajdovskem gradcu. V letu
2016 je bila pripravljena oblikovna in vsebinska zasnova razstave o Ajdovskem gradcu. Pripravljena
sta bila dva predloga postavitve stalne razstave in opremljenost z grafičnimi prikazi.
2. Občina Krško
Sodelovanje s Kulturnim domom Krško, enotama Mestni muzej Krško, razstavi Neviodunum in
Libna in Grad Rajhenburg razstava Brestaniške miniature: Vinko Bavec
Razstavni projekt je zastavljen večletno in v tesnem sodelovanju s KDK, enota Grad Rajhenburg, kar
pomeni, da projekt vodi dr. Helena Rožman, sodelavci PMB pa aktivno sodelujejo v dogovorjenih
delih. Tako je bila v letu 2016 izvedena predstavitev fotografov iz družine Bavec in njihova donacija, ki
jo je v letu 2015 prejel Posavski muzej Brežice.
Gostovanje del Zorana Didka v Pokrajinskem muzeju Kočevje
Svetovi risb Zorana Didka, Pokrajinski muzej Kočevje, Likovni salon Kočevje, 10. 3.—5. 6. 2016,
avtorica Oži Lorber. Izvedeni sta bili dve javni vodstvi (1 sodelavka PMK Nadja Kovačič in 1 avtorica
Oži Lorber).
3. Občina Kostanjevica na Krki
Namizni klavir družine Ivaniševič iz Kostanjevice na Krki
V letu 2015 smo pričeli z restavriranjem klavirja, ki je bil s koncertom predstavljen 3. decembra 2016,
ob 10. uri na Ta veseli dan kulture v Viteški dvorani PMB. V promocijskem projektu bodo
predstavljeni konservatorsko-restavratorski posegi na ohišju in mehaniki.
Klavir se bo v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško, enoto Kostanjevica na Krki predstavil leta
2017 tudi v Kostanjevici na Krki.
4. Občina Brežice
Dopolnitev zbirke Kozjanski partizanski odred
V sodelovanju z občino, KS Sromlje in ZZNOB Brežice je bila dopolnjena stalno zbirko s temo
Kozjansko v letih 1941—1945.
Dogodivščine za vse
Skozi celotno leto je Posavski muzej Brežice pripravljal programe in dejavnosti za različne ciljne
skupine, generacije. Poseben poudarek je bil na vključitvi in animaciji neaktivnih obiskovalcev, mladih
in t. i. zaposlene generacije (30–50 let).
V času poletnih in jesenskih počitnic so za otroke znova pripravili Grajske dogodivščine. Poletne
grajske dogodivščine, ki je potekala od 28. junija do 2. julija se je udeležilo več kot 50 otrok večinoma
iz brežiške občine. Kino na grajskem dvorišču je v poletnem času v 7 projekcijah privabil okoli 600
obiskovalcev. V sodelovanju z glasbenimi šolami Posavja, še posebej Glasbeno šolo Brežice so bili
pripravljeni številni koncerti, ki so v muzej privabili raznoliko občinstvo. Posebna novost, ki bo del
stalnega programa je Koncert glasbenih šol Posavja januarja 2016, ki je napovedal vsakoletni
januarski koncert ter druga sodelovanja.
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III. Odkupi predmetov kulturne dediščine
Sklop III.
Tabela 47: Odkupljeni predmeti
Št. Področje
Pridobljen predmet (naziv)
Umetnostna
Krška vas, 1920, 36,7 x 24,7 cm, barvna kreda;
1
zgodovina
Umetnostna
2
Brestanica, zač. 20. stol., 23,7 x 30,5 cm, grafika;
zgodovina
Umetnostna
3
Brestanica, 1903, 37,5 x 25 cm, risba s tempero;
zgodovina
Umetnostna Portret: Josef Ressel, 1880, 31,5 x 43,8 cm, litografija na
4
zgodovina
papirju;
Umetnostna Portret: Wilhelma Pfeiferja, konec 19. stoletja, 29,2 x 42,4
5
zgodovina
cm, litografija na papirju;
6
Zgodovina
Razglednica Brežice, 1960
7
Zgodovina
Razglednica Brežice, 1960
8
Zgodovina
Razglednica Brežice, 1960
9
Zgodovina
Razglednica Brežice, bolnišnica, 1963
10
Zgodovina
Razglednica Bizeljsko, 1978
11
Zgodovina
Razglednica Podbočje, 1969
12
Zgodovina
Razglednica Podbočje, 1968
13
Zgodovina
Razglednica Čateške Toplice, 1968
14
Zgodovina
Razglednica Čateške Toplice, 1975
15
Zgodovina
Razglednica Terme Čatež, 1993
16
Zgodovina
Razglednica Čateške Toplice, 1986
17
Zgodovina
Razglednica Čateške Toplice, 1984
18
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica na Krki, 1958
19
Zgodovina
Razglednica Kostanjeviška jama, 1995
20
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica na Krki, galerija, 1972
21
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica na Krki, Pleterje
22
Zgodovina
Razglednica Rajhenburg, 1928
23
Zgodovina
Razglednica Rajhenburg, 1932
24
Zgodovina
Razglednica Brestanica, 1958
25
Zgodovina
Razglednica Brestanica
26
Zgodovina
Razglednica Koprivnica pri Brestanici, 1983
27
Zgodovina
Razglednica Krško, ok. 1928
28
Zgodovina
Razglednica Krško, ok. 1915
29
Zgodovina
Razglednica Krško, 1931
30
Zgodovina
Razglednica Krško, 1961
31
Zgodovina
Razglednica Videm Krško, 1960
32
Zgodovina
Razglednica Videm, 1962

Cena v €

Število

400,00

1

450,00

1

160,00

1

180,00

1

160,00

1

5,00
6,00
4,00
6,00
2,00
6,00
5,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
5,00
2,00
2,00
2,00
10,00
10,00
6,00
2,00
2,00
13,00
12,00
10,00
4,00
4,00
3,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Skupaj

Razglednica Zdole, 1980
Razglednica Sevnica, 1932
Razglednica Sevnica, 1980
Razglednica Sevnica, 1989
Razglednica Boštanj, 1910
Razglednica Lisca, 1961
Razglednica Lisca, 1998
Razglednica Lisca, 1995
Razglednica Lisca, 1995
Razglednica Bistrica ob Sotli, 1960
Fotografija Mizarska produktivna zadruga Sevnica

2,00
10,00
2,00
2,00
15,00
3,00
2,00
2,00
2,00
4,00
3,00
1.530,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43

Obrazložitev
Cilj zbiralne politike umetnostno-zgodovinskega področja je ustvariti z vedutami in portreti
pomembnih posameznikov Posavja, temeljitejši pregled, ohraniti in ustrezno varovati ter prezentirati
to zvrst premične kulturne dediščine. V odkup ponujene vedute in oba portreta so kakovostni in
enkratni, neponovljivi v smislu avtorske izvedbe, predvsem pa so dokumenti časa in kot takšni
neprecenljivi za našo zbirko vedut Posavja in portretov pomembnih posameznikov Posavja.
Posavski muzej Brežice v skladu s svojim poslanstvom in zbiralno politiko zbira in hrani razglednice iz
štirih posavskih občin (Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica) ter območij Radeč in Bistrice ob
Sotli.
Od zbiratelja Gregorja Avsca je bilo odkupljenih 38 krajevnih razglednic iz Posavja. Razglednice so bile
digitalizirane, vpisane v akcesijsko in inventarno knjigo v dokumentacijski program Galis ter shranjene
v albume.
Tabela 48: Podarjeni predmeti
Št. Področje
Pridobljen predmet / naziv
PLETILEC OGRAJNIH MREŽ, ročni, 4 ORODJA, VZOREC
1
Etnologija
SPLETENE MREŽE, železo, žica, les, 1938
2
Etnologija
PECLJALNIK ZA GROZDJE, žica, les, 1955
ORODJE ZA IZDELAVO LESENIH ZOB NA GRABLJAH,
3
Etnologija
železo, prva pol. 20. stoletja
KLEŠČE ZA KRIVLJENJE CEVI ZA ELEKTROINŠTALACIJE,
4
Etnologija
železo, prva pol. 20. stoletja
5
Etnologija
HIDRAVLIČNI OVEN, kovina, prva pol. 20. stoletja
6
Etnologija
KOLEBNICA, konoplja, po 2. svetovni vojni
ZNAK JAVNA STRAŽA - ÖFFENTLICHE WACHE, po letu
7
Etnologija
1878, medenina
8
Etnologija
LESTENEC, šestkraki, les, prva polovica 20. stoletja(?)
9
Etnologija
Pladenj, spominski, priložnostni, les
10
Etnologija
VOŠČILNICA, NOVOLETNA, papir, barvni tisk, 1967
11
Etnologija
VOŠČILNICA, VELIKONOČNA, papir, barvni tisk, 1971
12
Etnologija
VOŠČILNICA, VELIKONOČNA, papir, rjavo tonirano, 1914

Število
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

91

13

Etnologija

14

Etnologija

15

Etnologija

16

Etnologija

17

Etnologija

18
19
20
21

Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija

22

Etnologija

23
24

Etnologija
Etnologija

25

Etnologija

26

Etnologija

27

Etnologija

28

Etnologija

29

Etnologija

30

Etnologija

31

Etnologija

32

Etnologija

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Umetnostna
zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina

LESTENEC, šestkraki, les, prva polovica 20. stoletja(?)
POSODA LATVICA ZA KISANJE MLEKA, LABRCA, žgana
glina, prva pol. 20. stoletja
MODEL ZA ŠARKELJ - SKLEDA ZA ŠARKELJ, žgana glina,
prva pol. 20. stoletja
IZKAZNICA O KOLESU, 1947
ŽÁNKLOGA, tesarska sekira Rudar; kovano železo, les;
okoli 1900
TESLÍCA, tesarska; kovano železo, les; okoli 1900
KOSÍR v lesenem ohišju; kovano železo, les; 1900-1950
SVEDER, ROČNI, veliki; kovano železo, les; okoli 1900
SVEDER, ROČNI, mali, kovano železo, les; okoli 1900
RAZPRŠILEC ZA LAK, ROČNI, mizarski; baker, kovano
železo, les; okoli 1900
MIZARSKI OBLIČ, les, železo, okoli 1900
MIZARSKI OBLIČ, les, železo, okoli 1900
POSODA LATVICA ZA KISANJE MLEKA, LABRCA, žgana
glina, prva pol. 20. stoletja
SLIKA »HOCHZEIT FRÖHLICHE ZEIT«, Poroka – čas
veselja, tisk, 1891
ROČNA PRIPRAVA ZA TRENJE OREHOV, les, železo, pred
2. svet. vojno
KRSTNA ODEJICA, AJNPINDEKRL, platno, industrijska
čipka, 1939
DOPISNICA IZ IZGNANSTVA - LAUBAN - V BREŽICE, 29. 4.
1943
DOPISNICA IZ SEVNICE V AVSTRIJO, 26. 10. 1959
KNJIGA STRANK, kleparski mojster Henrik Klabučar,
Brežice, od 3. 2. 1930 do 25. 1. 1937
KNJIGA STRANK, kleparski mojster Henrik Klabučar,
Brežice, od 28. 12. 1936 do 3. 10. 1942

1

Par, Simon Apolonija, olje/platno

1

Leseni pladenj
Razglednica Brežice, vodovodni stolp
Razglednica Brežice, blokhaus
Fotografija blokhaus Brežice
Fotografija blokhaus Brežice
Fotografija blokhaus Brežice
Fotografija blokhaus Brežice
Model za čevljarsko kopito
Model za čevljarsko kopito
Model za čevljarsko kopito
Model za čevljarsko kopito

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina

Model za čevljarsko kopito
Model za čevljarsko kopito
Model za čevljarsko kopito
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Fotografija – 75 let Kopitarne Sevnica
Maketa ladje Brežice
Prapor, 1945
Zvezek, Dnevnik 1941
Pesmarica z notami, Narodne pesmi za moški zbor
Pesmarica z notami, Pesmi za mladenke
Zvezek, Vojaške pesmi, 1944
Plakat, Kronološki pregled nastanka partizanskih skladb
Pesem, Binkošti 1944 v Sevnici
Dokument, Telegram, 1944
Fotografija na kartonu 1914-1918
Album s fotografijami 1943-1944
Omara, lesena
Lestenec Meblo
Skupaj

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Obrazložitev
V letu 2016 je bilo na področju etnologije inventariziranih 32 od 33 podarjenih predmetov.
Pridobljeni predmeti so večinoma v skladu z zbiralno politiko muzeja oz. etnološke muzejske stroke.
Gre za orodja in tehnične naprave (npr. pletilec žičnih ograj, klešče za krivljenje cevi za
elektroinštalacije, hidravlični oven, tesarska sekira, sveder, mizarski oblič, klešče za trenje orehov
idr.), družinsko dediščino ob krstu otrok (krstna odejica), predmete komunikacije (dopisnica iz
izgnanstva, velikonočna voščilnica, izkaznica o kolesu idr.), hišni inventar (lestenec, posoda, slika) in
obrtniško dokumentacijo (knjiga strank) ipd. Nekaj predmetov je bilo prejetih v dar ob pripravi
razstav (vodna črpalka, umivalnik Hans Dirnböck, kopalke, lončarski in sodarski izdelki). Sprejeto je
bilo tudi okoli 100 predmetov družine Toth, 7 škatel drobnega gradiva in 39 slik iz hiše fotografa
Bavca, 11 kosov vezenin, 5 kosov poročne oprave, prvoobhajilne sveče in 11 razglednic, ki bodo
popisani v letu 2017. Predmete, slikovno in arhivsko gradivo, ki jih je prevzela kustosinja
zgodovinarka, so podarili Kopitarna Sevnica, Ljubo Motore iz Sevnice in Franc Černelič iz Podbočja.
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IV. Povezovanje kulture, izobraževanja, znanosti,
gospodarstva in turizma
IV. / 1. Sodelovanje z ustanovami in organizacijami doma in v tujini
Poleg sodelovanja s šolami in društvi pri posredovanju pedagoških programov in posredovanju
prostora za prireditve ter soorganizacijo le-teh je bilo v letu 2016 nadaljevano, dopolnjeno ali pa
vzpostavljeno sodelovanje še z naslednjimi ustanovami, društvi in organizacijami skozi različne
vsebinske projekte in programe.
1. Vključevanje in sodelovanje z ranljivimi skupinami in njihovimi organizacijami
Muzej je v letu 2016 za in z ranljivimi skupinami izvedel 11 programov, v njih je bilo vključenih 382
udeležencev iz ranljivih skupin. 4 skupine z 181 obiskovalci – invalidi se je udeležila vodenega ogleda
muzeja, 2 skupini iz varstveno delovnih centrov s po 16 udeleženci so si ogledali muzej in občasne
razstave, za 1 skupina učencev (43) iz osnovne šole s prilagojenim programom je bilo pripravljeno
vodstvo po muzeju in za 1 skupino (28) vodstvo z delavnico, dvakrat je muzej organiziral javno
vodstvo po razstavi Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu in po Viteški
dvorani z možnostjo uporabo slušnih zank in prevodom v znakovni jezik. Od decembra je na voljo tudi
taktilna razstava za slepe in slabovidne in vzpostavljeno sodelovanje z društvi na tem področju. Od
avgusta pa pomembna pridobitev, ki omogoča fizično dostopnost – DVIGALO.
Priloga: Program za ali z ranljivimi skupinami
2. Fakulteta za turizem, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru in Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani
V času od 4. 3. do 31. 8. je strokovni prakso opravilo sedem študentov Fakultete za turizem Brežice, ki
so se izkazali pri različnih pomožnih delih in delu z obiskovalci. Fakulteta je v Viteški dvorani izvedla
en dogodek. Ob raznih dogodkih, ki jih prireja Fakulteta se muzej vključuje tudi s predstavljanjem
muzeja gostom Fakultete po muzeju ter vodenjem študentov po muzeju in mestnem jedru
(kustosinja etnologinja je pripravila poseben program vodstvo po Brežicah, predstavitev načina
življenja v Brežicah, sprehod od cerkve sv. Roka do Mestne hiše).
Za študente 2. stopnje likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru so vsi strokovni
sodelavci izvedli modul »Muzejski praktikum«, ki ga je vodil prof. dr. Janez Balažic
Akademski restavrator Aleš Vene je nadaljeval sodelovanje z Akademijo za likovno umetnost in
oblikovanje Fakultete v Ljubljani, kjer je tako kot v letu 2015 izvedel tri predavanja, študentje pa so
sodelovali tudi pri restavriranju 8 kipov iz depoja PMB, kar bo predstavljeno leta 2017.
3. Sodelovanje z Glasbeno šolo Brežice in glasbenimi šolami Posavja
Poleg utečenih sodelovanje je bila uspešno izvedena nova programska enota: Koncert posavskih
glasbenih šol (Sevnica, Krško, Brežice), ki je bil izveden konec januarja pred tekmovanji, ki se odvijajo
februarja. Ideja in izvedba je bila sprejeta z navdušenjem tako v glasbenih šolah kot med obiskovalci
ter je postala del programa tudi prihodnjih let. Nadaljevali smo z intenzivnim sodelovanjem z
Glasbeno šolo Brežice, ki izvaja svoje zaključne koncerte koncerti v Viteški dvorani, izvede glasbeni
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nastopi na prireditvah, odprtjih razstav, v letu 2016 pa so s svojimi nastopi obogatili pedagoški
program ob razstavi Imago musiace: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu.
4. Vrtci, šole
V letu 2016 se je nadaljevalo uspešno sodelovanje z Osnovo šolo Brežice in Gimnazijo Brežice. S
slednjo je muzej tudi sodeloval pri izvedbi državnega tekmovanja iz zgodovine, ki se je zaključilo v
muzeju.
OŠ Brežice se je tudi v letu 2016 dobro odzivala na programe ob občasnih in stalnih razstavah. Z
ostalimi šolami iz Občine Brežice pa se je nadaljevalo sodelovanje na decembrski Tržnici z namenom.
S sodelovanjem prevoznega podjetja Integral Brežice smo tudi ostalim šolam v Brežiški občini
omogočili lažji dostop do muzeja z brezplačnim prevoz do muzeja v času rednih avtobusnih linij, kar je
opaziti pri obisku šolskih skupin iz šol, ki do sedaj niso obiskovale muzeja. Brezplačen prevoz pa je
omogočen tudi za šolarje, ki bivajo v Termah Čatež in iz železniške postaje za tiste, ki pridejo v Brežice
z vlakom.
5. Društva in druge organizacije ter prostovoljci
Nadaljevalo se je sodelovanje z Društvom študentov Brežice pri organizaciji koncertov na grajskem
dvorišču poleti. Koncerti so bili omogočeni s ponovnim sodelovanjem z Zavodom za šport, ki je za
poletne prireditve omogočil oder in stole.
Pri ulični razstavi, posvečeni 75-letnici začetka izgona, je bilo izvedeno sodelovanje z Društvom
izgnancev Brežice.
Nadaljevalo se je dobro sodelovanje z različnimi prostovoljci. V programe je bilo vključenih 25
prostovoljk in prostovoljcev različnih starosti.
6. Stanovska društva in skupnosti
Sodelavci muzeja so aktivni v stanovskih društvih (članstvo in funkcije so navedene v razdelku Nosilci
nalog, vključenih v Sklop I in se udeležujejo strokovnih srečanj z referati ter delujejo tudi kot
predavatelji. Direktorica je članica UO Skupnosti muzejev Slovenije in IO Slovenskega etnološkega
društva.
7. Spar Slovenija d. o. o. in Kopitarna Sevnica
Konec januarja je bilo s trgovskim podjetjem Spar Slovenija d. o. o., za leto in pol, sklenjena pogodbo
o sodelovanju, s katero se članom Spar plus kartice omogoča ogled muzeja po nižji ceni v zameno za
promocijo preko njihovih oglasnih kanalov: objava informacij o muzeju na spletni strani in objava v
tiskanem letaku Spar. S promocijo muzeja na tak način smo z zelo majhnimi stroški, dosegli
prebivalce vse Slovenije, ki izbirajo destinacije za izlet preko ugodnosti, ki jih ponuja Spar Slovenija d.
o. o.
Pri PMV Kopitarna Sevnica – 130-letna tradicija smo odlično sodelovali tudi z vodstvom Kopitarne
tako pri odprtju kot pri izvedbi obrazstavnih programov.
8. Krajevne skupnosti
V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Brežice sta bili izvedeni dve enoti, in sicer dogodek ob prazniku
KS in postavitev ulične razstave posvečene 75-letnici pričetka izgona.
V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Kapele je muzej pripravili večer, na katerem je bil predstavljen
spregledani slovenski znanstvenik dr. Ivan Žmavc, ki je bil rojen v Vrhjeh pri Kapelah. Z dogodkom je
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muzej obeležil 60-letnico njegove smrti in javnost, predvsem domačine, seznanili z njegovim delom in
dediščino. Na dogodku, ki se ga je udeležilo veliko število domačinov (iz Kapel) se je nakazalo tudi
prihodnje sodelovanje pri ohranjanju spomina na dediščino dr. Žmavca.
9. Srečanje direktorjev muzejev Posavja, Dolenjske in Bele krajine in načrtovanje sodelovanja
Na pobudo direktoric Dolenjskega muzeja, Pokrajinskega muzeja Kočevje in PMB je bil 23. 11. 2016
izveden prvi obnovitveni sestanek koordinacije direktorjev muzejev Dolenjske, Bele Krajine in
Posavja. Sodelovanje je še v razvoju.
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b.) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
1. Zakonske in druge pravne podlage
-

-

-

-

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 – ZJZP).
Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju
varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 113/00 in 16/08 – ZVKD-1 s spremembami).
Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradno list RS, št. 73/00 in 102/10).
ICOM-ov kodeks poklice etike, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Ljubljana 2005.
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih porabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami).
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02 s spremembami).
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10).
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami).
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95, 9/01).
Zakon o varstvu kulturne dediščine, ZVKD -1 (Uradni list RS št. 16/08, 123/08, 8/11 ORZVKD39, 90/12 in 111/13 s spremembami).
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UJP-1). (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, s spremembami).
Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v
razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur. list
RS št. 47/12).
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05 z dne 9. 9.
2005)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej
Brežice (Uradni list RS št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej
Brežice (Uradni list RS št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014)
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine
Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski
muzej Brežice (Uradni list RS št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014)
Strateški načrt Posavskega muzeja Brežice za obdobje 2015 do 2020
Krovna pogodba Ministrstva za kulturo RS: POGODBA št. 3340-16-187001 o financiranju
pooblaščenega muzeja v letu 2016 in Aneks št. 1 ter Aneks št. 2
Občina Brežice: Pogodba o financiranju javnega zavoda Posavski muzej Brežice za leti 2016 in
2017 št. 410-29/2016 in Aneks št. 1
Občina Kostanjevica na Krki: Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice
v letu 2016 št. 619-2/2016-4
Občina Krško: Pogodba št. 410-244/2015 O703 o sofinanciranju programa Posavskega muzeja
Brežice za leto 2016
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Občina Sevnica: Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice za leto 2016
št. 092-0026/2016 in Aneks k pogodbi št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Posavskega
muzeja Brežice za leto 2016
ICOM: Sklep o odobritvi sofinanciranja za leto 2016

2. Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji izhajajo iz vizije zagotavljanja kakovostnega okolja in pogojev za razvoj in trajnostno
delovanje Posavskega muzeja Brežice ter iz ciljev, ki so opredeljeni kot javni interes varstva kulturne
dediščine. Le-ta vključuje celovito delovanje na področju identificiranja dediščine, predstavljanja
dediščine javnosti in razvijanja zavesti o njej, participacije javnosti, omogočanje dostopa do dediščine
in do informacij o njej, vključevanje vedenja o njej v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje na vseh
ravneh, prepoznavanje potencialov za gospodarski, družbeni in trajnostni razvoj ter kontinuirano
vključevanje v razvojne projekte na lokalni in nacionalni ravni. Temeljno je ohranjanje kulturne
raznolikosti, ažurno in fleksibilno odzivanje ter oblikovanje muzejev in galerij v mrežo živahnih
strokovnih ustanov (povzeto po NPK 2014—2017). Vsaka ustanova oblikuje tudi svoje specifične cilje,
ki so skladni z lokalnimi in nacionalnimi.
Dolgoročni cilji, navedeni v potrjenem programu dela za leto 2016:
- Programski cilji: kakovostno izvajanje in nadgrajevanje javne službe, razvoj novih občasnih in
stalnih razstav, medinstitucionalna sodelovanja in razvoj predvsem na področju komuniciranja,
dodatnih programov in participacije.
- Prostorski cilji: 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). V letu 2015 je Občina Brežice zagotovila umestitev dvigala
(prostor pripravljen že od leta 1998), kar je velika pridobitev za grad in muzej.
- Kadrovski cilji: 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 ter v javni podobi muzeja.
Za doseganje ciljev potrebuje muzej širše razumevanje, podporo in angažiranje vseh deležnikov, ki
omogočajo trajnostno delovanje in razvoj muzeja. Pomembno vlogo imajo tako občine
soustanoviteljice, Ministrstvo za kulturo, vsi zaposleni v PMB, svet zavoda, različni partnerji in celotno
družbeno okolje.

3. Letni cilji
V potrjenem programu dela za leto 2016 so navedeni naslednji cilji:
- Občasne razstave Posavska muzejska vitrina – teme Leto posavske žive dediščine in 25 let
osamosvojitve R Slovenije ter pomembne obletnice ter prva skupna interdisciplinarna
razstava kustosov muzeja.
- Medinstitucionalna razstava Pictura et musica: Glasba na baročnih poslikavah gradu Brežice
in projekt Viteška dvorana: spomenik in baročna dvorana za doživetja dostopna vsem z
obrazstavnim programom za ranljive skupine.
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Medinstitucionalni projekti Toporišičevo leto in sodelovanje z ZVKDS OE Celje, Ljubljana,
Novo mesto.
Promocija muzeja in dediščine na raznovrstne načine, nove publikacije in programi.
Prevzemanje urejenih arhivov arheoloških najdišč, urejanje depojev, nadaljevanje popisa
muzealij in odpravljanja zaostankov pri inventarizaciji v programu GALIS.

4. Ocena uspeha
Tabela 49: Ocena uspeha po programskih sklopih v letu 2016
Vsebinski sklop
Načrtovano
Akcesija
48*
Dokumentiranje
Inventariziranje in vrednotenje
1210
Objave
Splet in facebook
68
predmetov
Konserviranje
635
Konserviranje,
restavriranje
Restavriranje
66
Replike
1
Replike in
spominski
predmeti

Predstavljanje
pridobljenega
gradiva javnosti

Pedagoški in
andragoški
programi

Realizacija
170
1180

Indeks
354,16
97,52

118

173,52

683
57
1

1324 (16
Izdelava spominskih predmetov ob
različnih
razstavah
predmetov)

538 (23
različnih
predmetov)

Stalne razstave, dopolnitve
Stalna taktilna razstava
Lastne občasne razstave in
soorganizacija
Lastne razstave – gostovanja
Razstave drugih organizatorjev
Dislocirane enote - stalne razstave
Medinstitucionalne razstave
Javna vodstva
Pedagoški programi (vrste delavnic
in učnih ur)
Andragoški programi
Lastne prireditve

2
1

3
1

107,55
86,36
100,00
40,63
(število)
143,75
(različni
predmeti)
150,00
100,00

11

12

109,09

2
2
0
3
18

2
5
1
6
19

100,00
250,00
0
200,00
105,55

24

41

170,83

13
99

17
137

130,76
138,38

3

43

1.433,33

65

70

107,69

5

22

440,00

325

660

203,07

Odkup muzejskih
Odkupi predmetov
predmetov
Zagotavljanje dostopnosti
muzejskega gradiva, primerjava
leto 2015 in 2016
Posredovanje
informacij o
Oglaševanje, primerjava leto 2015
kulturni dediščini in 2016
Objave v medijih, primerjava leto
2015 in 2016
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Izdajateljska dejavnost, primerjava 150 različnih 159 različnih
106,00
leto 2015 in 2016
enot
enot
* Na področju akcesije je zaradi zamenjave pri prevzemu arhiva arheološkega najdišča področje
arheologije izvzeto. Obrazložitev je zapisana v razdelku Akcesija.

Indeks

Grafikon 12: Uspeh po programskih sklopih v letu 2016
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Iz navedenega prikaza je razvidno, da je muzej zastavljeni program za leto 2016 realiziral v večini
elementov.
Ministrstvo za kulturo je spremenilo način spremljanja tega področja in ni zahtevalo številčne
napovedi obsega, saj je načrtovanje tega dela težko in odvisno od terenskega dela ter sodelovanja z
okoljem. Tudi leta 2016 nam je uspelo evidentirati večje število predmetov (968), predvsem zaradi
pobud iz okolja in aktivnega dela kustosov. Na področju akcesije je zaradi zamenjave pri prevzemu
arhiva arheološkega najdišča področje arheologije izvzeto, na drugih področjih pa je načrt presežen v
obsegu 354,16 %.
Na področju inventarizacije in vrednotenja plan ni dosežen – 2,48 % manj vpisov od načrtovanih (cilji
niso doseženi na področju arheologije).
Manjši presežek je na področju konserviranja in restavriranja, od tega je presežek je na področju
konserviranja, na področju restavriranja pa plan ni bil dosežen zaradi prestavitve naročila v letu 2017.
Replike so bile izdelane v skladu s planom, medtem ko je na področju izdelovanja spominskih
predmetov ob razstavah glede na prejšnje presežek pri izdelavi različnih vrst predmetov, medtem ko
je skupno število izdelanih predmetov manjše.

Tudi pri razstavah je realizacija presegla predviden plan, predvsem pri razstavah drugih
organizatorjev in medinstitucionalnih razstavah, kar je odraz odzivanja na pobude iz okolja.
Muzej si je še posebej prizadeval za oblikovanje programov za različne obiskovalce, kar je opazno tudi
iz doseženih rezultatov, še posebej pri pedagoških programih, pri katerih je upoštevano število
različnih izvedenih pedagoških programov. Tudi pri andragoških programih in prireditvah v lastni
organizaciji, kamor sodijo tudi dodatni programi za popularizacijo je presežek. Presežki so večji, saj je
načrtovanje na teh področjih težko, ker ni mogoče predvideti odziva uporabnikov le-teh.
Uspešnost na teh področjih je zasluga vseh zaposlenih ter ob obsežnih projektih vseh sodelujočih
ustanov in posameznikov. Še posebej smo hvaležni sodelujočim ustanovam, ki so zagotavljale svoje
deleže stroškov in soomogočile kakovostne in odmevne izvedbe projektov in raznovrstnih
programov.
Največji presežek je pri odkupu muzejskih predmetov in presežek znaša 1.433,33 %, pri čemer je
presežek dosežen s finančno nezahtevnim nakup razglednic.
V sklopu o posredovanju informacij o kulturni dediščini je v letu 2016 glede na leto 2015 rahlo
povečanje pri zagotavljanju dostopnosti muzejskega gradiva in pri izdajateljski dejavnosti, medtem ko
je pri oglaševanju in objavah v medijih precejšnje povečanje. Povečanje na teh področjih je posledica
odmevnih projektov, ki smo jih izvajali v soorganizacijami z drugimi inštitucijami in organizacijami ter
okrepljene promocije programov in aktivnosti muzeja v lokalnih medijih.

5. Morebitne nepričakovane posledice
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2016 ni bilo.
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6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Delo in uspešnost muzeja v letu 2016 so usmerjali cilji na programskem področju, povezanim z
obsežnejšim predstavljanjem in promocijo muzeja. Dosegli in presegli smo zastavljene cilje, predvsem
zaradi velike angažiranosti sodelavcev na področju dostopnosti, komunikacije in novih raznovrstnih
programov za različne ciljne skupine.
Kot je razvidno iz poročila je bilo leto 2016 uspešno na vseh področjih, nekaj težav nam je povzročal
obsežen projekt prevzemanja arhivov arheoloških najdišč, tako pri načrtovanju kot pri izvajanju.
Sodelavci muzeja so med najuspešnejše in najbolj odmevne projekte uvrstili vse Posavske muzejske
vitrine z obsežnimi obrazstavnimi programi, medinstitucionalno razstavo Imago musiace: glasba na
baročnih poslikavah brežiškega gradu, ki je nudila številne možnosti za druge programe in predstavila
novosti (tako vsebinske kot tehnične – poslušanje glasbe, premične slušne zanke, »živa glasba« v
sodelovanju z GŠ Brežice idr). Uspešno in odmevno so bila izvedena tudi vsa gostovanja ter nadaljnje
sodelovanje z Mestnim muzejem Krško, enoto KDK pri skrbi za razstavo Neviodunum in ob
obrazstavnih programih.
Med najuspešnejše aktivnosti so uvrstili tudi razstavo Štirje elementi: 1 – Voda, pri kateri so
sodelovali vsi muzejski sodelavci in pripravili vsebinsko bogato z raznolikimi predmeti kulturne
dediščine opredeljeno interdisciplinarno razstavo, ki združuje štiri temeljna področja muzejske stroke
in vsebinsko izhaja iz baročne poslikave Viteške dvorane. Razstava dopušča številne možnosti
interpretacij, nadgradenj in sodelovanj zato je v tem smislu odprta in sodobna. Dobrodošlo je
nadaljevanje z razstavo v razstavi v letu 2017, kjer bodo o vodi spregovorila umetnostna dela iz

depojske zbirke. Hkrati pa je posebna prednost te razstave zaradi konteksta štirih elementov, ki se
vežejo na poslikave Viteške dvorane v nadaljevanju, ki omogoča cikel razstav o ostalih treh
elementih. Tako bo mogoče nadaljevati z enako svežim obrazstavnim programom, ki bo namenjen
različni zainteresirani javnosti.
Dobro je potekalo sodelovanje z družino Toporišič, ki so nam omogočili vpogled v arhivsko gradivo in
ga skupaj s predmeti odstopili za prvo razstavo o Jožetu Toporišiču ter z vsemi vključenimi v uspešen
in odmeven projekt Toporišičevo leto. Uspešno sta bila izvedena tudi projekta Leto posavske
nesnovne dediščine in Premična in nepremična dediščina Posavja, kjer izpostavljamo sodelovanje z
lastnico Brivsko frizerskega salona Kreutz iz Sevnice pri izvedbi popisa inventarji in okrogle mize.
V razstave in obrazstavne programe smo vključili več IKT pripomočkov in posebej pripravljenih
aplikacij, kar je novost leta 2015, ki smo jo nadgrajevali tudi v letu 2016. Pomemben del so okrepljeni
in novi programi za ranljive skupin in vgradnja dvigala, kar omogoča še večjo dostopnost občasnih
razstav tudi ob različnih prireditvah.
Pogoji za delo v muzeju so se po mnenju sodelavcev bistveno izboljšali. Možnosti in priložnosti za
objave, sodelovanja, povezovanja kulture, izobraževanja, znanosti, gospodarstva in turizma so
številna, vodstvo muzeja jih uspešno mreži, spodbuja, odpira in podpira. Poslovanje je muzej
povezalo s turizmom in z drugimi gospodarskimi organizacijami kot sponzorjev ali podpornikov,
muzej pa v svojih zbirkah prikazuje in pojasnjuje tudi vsebine njihovega poslanstva, dela in načine
delovanja. Vključevanje prostovoljcev poteka dobro, v zadovoljstvo muzeja in prostovoljcev. Na
področju komuniciranja in izobraževanja v muzeju delo dopolnjuje zaposleni iz javnih del in študente,
ki tu pridobivajo potrebne izkušnje za nadaljnje zaposlitve. Ker je število zaposlenih v preteklih dveh
letih naraslo za 4, je opravljenega več dela, dodatno pa še z delavci iz javnih del, ki se pri opravljanju
muzejskih nalog še zlasti vedejo odgovorno, ustvarjalno in odzivno. Organiziranih je več muzejskih
delavnic, pedagoških programov, učnih ur, predavanj in vodstev po razstavah in terenu (npr.
Kólnarska pot, vodstvo po mestu Brežice), s katerimi so kustosi in drugi muzejski delavci prenašali
svoje znanje na obiskovalce, ki so se jih udeležili, in s tem izboljšali njihovo splošno izobrazbo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
V letu 2016 smo s pridobljenimi sredstvi ravnali namensko in gospodarno ter ob tem tudi varčevalno.
Tekoče smo spremljali stroške in razpoložljiva sredstva ter usklajevali možnosti s finančnim načrtom
2016. Velik poudarek je bil na participaciji zaposlenih, ki so s svojimi znanji in veščinami omogočili
izvajanje predvsem promocijskih aktivnosti z racionalnimi stroški ter izvajali dela na področju sanacije
delov gradu.
Trudili smo se tudi pri pridobivanju dodatnih sredstev z dodatnimi programi, s prenovo Cenika, kjer
smo vključili tudi področje storitev KR delavnice in drugih strokovnih delavcev ter uporabe gradiva
PMB. Pridobili smo tudi nekaj donatorskih in sponzorskih sredstev ter številne donacije v obliki
prostovoljnega dela tako pri izvajanju programov kot pri razstavah.
S finančnim načrtom in načinom izvajanja programa ter razporejanja stroškov so bili redno seznanjeni
tudi vsi zaposleni.
Z aktivno rabo komunikacijskih kanalov – povečanjem adreme, delovanjem spletne strani in
facebooka, izdelovanjem promocijskega materiala z lastnimi tehničnimi sredstvi, združevanjem
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obvestil, racionalno izvedbo JN male vrednosti, smo racionalno delovali na tudi področju obveščanja
ter le-to še razširili.
S kontrolirano porabo sredstev in gospodarnim razporejanjem lastnih prihodkov smo program
muzeja uresničili v zastavljenih okvirjih, ga dopolnjevali in skladno s finančnimi možnostmi razširili.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Redno smo finančno spremljali izvajanje programov in projektov, usklajevali načrtovano porabo z
razpoložljivo, skrbeli za racionalno rabo sredstev, kar je bilo oteženo zaradi daljše bolniške odsotnosti
računovodkinje.
V okviru sestankov vseh zaposlenih in sestankov s posameznimi odgovornimi za programe, smo
usklajevali tako vsebinske poudarke kot finančno porabo.

9. Pojasnila k nedoseženim ciljem
Na področju prevzemanja arhivov arheoloških najdišč je prišlo do zamenjave zaradi okoliščin, ki niso
omogočale prevzem obsežnega arhiva Čatež – Sredno polje. Prevzeli smo drugo najdišče, pri čemer je
urejanje dokumentacije steklo šele ob zaključku leta. Tako področje arheologije nismo upoštevali pri
rezultatih na področju akcesije.
Cilj ni bil dosežen na področju inventarizacije, kjer gre manjši odstotek, povezan z možnostmi
izvajanja nalog na področju arheologije (daljše odsotnosti in naloge).
Zaradi objektivnih okoliščin je prestavljen izid zbornika projekta Le vkup 1515—2015 v leto 2017.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Učinkovitost in uspešnost poslovanja se v naši družbi razume kot dobičkonosni ekonomski cilj. Javni
zavod si kot instrument nacionalne politike ob soočanju z zakonodajo vlade prizadeva uresničevati
cilje uspešnega in učinkovitega poslovanja – učinkovite porabe javnih sredstev, ki pa so čedalje
manjša. Posavski muzej je predvsem usmerjen k uresničevanju družbenih ciljev, za kar je tudi
poklican, podjetniške cilje pa se trudi dosegati po svojih zmožnostih glede na naravo dela in
prednostne naloge muzeja, ki so spet družbeni cilji. Čeprav PMB v tej smeri deluje z minimizacijo
stroškov, je precej učinkovit pri ustvarjanju kakovostnih »proizvodov« in storitev. Pri svojem
poslovanju tudi v največji možni meri upošteva družbene dejavnike in deluje v dobro varstva okolja,
urejanja prostora, regionalnega razvoja, izobraževanja in turizma. Poleg tega, da muzej izkazuje
visoko odgovornost pri gospodarjenju in učinkovitosti poslovanja z javnimi sredstvi, si ves čas
prizadeva, da med zaposlenimi spodbuja kakovostno strokovno delo, izboljšuje privlačnost in
zanimivost kulturnega dogajanja in prepletanja izkušenj in pobud v muzeju in navzven. Zadnji dve leti
in pol delovanja je Posavski muzej od začetka novega mandata z direktorico na čelu izjemno uspešen
v prizadevanjih, da arheološko, umetnostno, zgodovinsko, etnološko, konservatorsko in drugo
poučevanje, ki je v domeni muzeja, ne ostaja odtujeno od življenja in občutenja družbenega okolja.
Poglobljeno širi sodelovanje z javnimi zavodi, zlasti s pedagoškimi ustanovami, krajevnimi skupnostmi
in z občinami, nosilci turističnih dejavnosti, društvi, s stanovskimi in z drugimi strokovnimi
organizacijami doma, čezmejno in mednarodno. Z znanjem, izkušnjami in s sposobnostmi svojih
zaposlenih ter s svojimi zbirkami in pomnoženimi muzejskimi aktivnostmi je Posavski muzej eden
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glavnih pobudnikov in animatorjev pri spodbujanju in krepitvi kulturnega in trajnostnega turističnega
razvoja v Posavju. Na tak način po svojih najboljših močeh pomaga zajeziti težnje h komercialni
vulgarizaciji intepretacije kulturne dediščine, obenem pa tudi vzgaja domoljubnost ter – nas – nosilce
kulturne dediščine spodbuja k utrjevanju in spoštovanju slovenščine kot državnega in maternega
jezika – neprecenljive vrednote in osnove narodnostne biti.
Posavski muzej Brežice je pomemben dejavnik na področju kulturne, izobraževalne in turistične
ponudbe. Uspešno sodeluje s sorodnimi domačimi in tujimi ustanovami, osnovnimi in srednjimi
šolami, društvi, posamezniki, krajevnimi skupnostmi in podjetji v gospodarstvu.
S sodelovanji se je vključeval v turizem in širšo kulturno ponudbo, aktivno pa se vključuje tudi v
regionalne in širše razvojne ter trajnostne projekte. Cilj kratkoročnega obdobja je pridobivanje in
krepitev partnerstev na področju osi kultura-izobraževanje-turizem-gospodarstvo, kar smo v letu
2015 že pričeli dosegati s širšim in tesnejšim povezovanjem ter nadaljevali v letu 2016.
Tako je cilj delovanja muzeja in rezultatov muzejskega dela trajnostna in interdisciplinarna
interpretacija dediščine, ki se izkazuje v zbirkah in razstavah ter spodbuja samobitnost v skupnosti v
okolju in drugih skupin, povezanih z dediščino, ter vpliva na človeško rast. S svojim povezujočim
delovanjem muzej ugodno vpliva na psiho-socialne razmere v družbi, na bolj ozaveščano varstvo
okolja, urejanje prostora, na prepoznavnosti in na splošni razvoj regije ter države.

11. Druga pojasnila
Analiza kadrovanja
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Tudi v letu 2016 je bilo nekaj manjših kadrovskih sprememb. Iz naslova prenove Viteške dvorane
oziroma rezultatov in kazalnikov projekta 2. faza Celovite prenove gradu Brežice je bil od julija 2015
zaposlen muzejski sodelavec, kar se je nadaljevalo v leto 2016. S pridobitvijo vključitve še enega
sodelavca v Javna dela za pomoč pri vzdrževanju objekta in prostorov ter pomoč pri prireditvah in
programih se je izboljšalo delo na tem področju.
Ob zaključku leta, 29. 12. 2016 je s sklepom Upravnega sodišča prenehal mandat direktorici, 30. 12.
2016 je bila Alenka Černelič Krošelj s sklepom Skupnega organa imenovana za vršilko dolžnosti
direktorice za največ 1 leto.
Razstavni in depojski prostori
Uredili smo štiri prostore stalne etnološke zbirke, ki najmanj 60 let niso bili prebeljeni. Potekala je
selitev delov občasne etnološke razstave Od svinje (…) ter postavitev občasne razstave Štirje
elementi: 1_voda v sanirane, prebeljene in pobarvane prostore stalne etnološke zbirke in v del drugih
dveh prostorov, ki bosta obnovljena v letu 2017.
Nadaljevali smo z iskanjem rešitev za pridobivanje ustreznih depojskih prostorov, minimalno uredili
še nekaj začasnih depojskih prostorov v nekdanjem Dijaškem domu, preselili nekaj gradiva, da smo
omogočili delo KR delavnice ter da smo pričeli z evidentiranjem potreb. Prav tako smo prevzeli drugi
arhiv arheološkega najdišča ter nadaljevali z načrtovanjem prevzemov s pristojnimi enotami ZVKDS.
Pridobivanje depojskih prostorov izven gradu Brežice je ena izmed prioritet naslednjih let.

Investicijsko vzdrževanje
Posavski muzej Brežice skrbi za spomenik državnega pomena, ki je delno obnovljen.
V letu 2016 smo izvedli večja vzdrževalna dela v prostorih gradu Brežice in sicer: zamenjava
energetsko potratnih žarnic, montažo komarnikov na oknih Viteške dvorane, dograditev alarmnega
sistema v depojih v dijaškem domu, vzdrževalna dela na stenah etnološke zbirke ter demontaža
stopnic in zidarska izdelava klančine v prvem nadstropju gradu Brežice med zahodnim in vzhodnim za
dostopnost invalidom. Poleg teh večjih vzdrževalnih delih pa smo izvajali tudi tekoča vzdrževanja v
prostorih gradu Brežice, v zbirkah in depojih.
Nadaljevanje prenove, projekti in projektna dokumentacija
V letu 2015 je Občina Brežice izvedla dela za ureditev novega elektro priključka in elektro omarice za
grad, kar se je zaključilo leta 2016.
Uspešno je bil izveden projekt vgradnje dvigala, ob zaključku leta pa je PMB z lastnimi sredstvi
poskrbel tudi za ureditev klančine na prehodu iz zahodnega v vzhodni del gradu (J hodnik prvega
nadstropja).
Občina Brežice je objavila razpis za ureditev recepcije in obnovo sanitarij, vendar je bil zaradi
previsokih ponudb razpis zaključen brez izbire izvajalca.
Urejeno je bilo označevanje načina parkiranja in osvetlitev pročelja gradu, za kar je poskrbela Občina
Brežice.
Meritve v Viteški dvorani in nadaljevanje prenova poslikave ter oprema
Muzej je nadaljeval z izvajanjem meritev in spremljanjem klimatskih razmer v Viteški dvorani. V
celovito skrb za ustrezno vzdrževanje in rabo se je vključil tudi akademski restavrator.
Konec novembra 2014 je Restavratorski center ZVKDS pričel z izvajanjem restavriranja južne stene pri
stopnišču, kar je bilo dokončano konec julija 2015. Nujno je nadaljevanje prenove še preostalih treh
sten ter strehe. Zaradi dotrajanosti stolov smo pričeli z iskanjem ustreznih ponudb in iskanjem
možnosti za pridobitev sredstev za nakup.
Ob sprejemu novega Cenika PMB leta 2014 so bile določene tudi cene uporabe in oblikovana
navodila za ustrezno rabo, kar smo dosledno izvajali tudi v letu 2016.
Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja
V letu 2016 je muzej nadaljeval z nabavo opreme za izvajanje dejavnosti z namenom povečanja
prepoznavnosti Posavskega muzeja Brežice povečati obiskanost muzeja, povečati število projektov in
prireditveno dejavnost. V ta namen je bilo nabavljeno: ležalniki s pripadajočimi mizicami za
omogočanje udobnega opazovanje poslikav v Viteški dvorani, brezžična mikrofona, mikrofon za
govorniški pult, stojali za zvočnik in mikrofon, fotookvir, mp3 predvajalnike, slušalke, slušne zanke za
naglušne obiskovalce, informacijska stojala, prenosna zvočnika, projekcijsko platno, projektor,
snemalnik, kamera, dotikalni računalnik, reflektorji, lučke za praznično okrasitev, fotoaparat, mobilni
telefon. Za namene pogostitve so bile nabavljene: pogostitvene mize, prti, kozarci, servirni vrčki,
sladkornice, digitalna tehnica, transportni voziček.
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Zaradi zastarelih računalnikov sta se kustosom in računovodkinji nabavili trije prenosni računalniki,
trdi diski in čitalnik spominskih kartic.
Kot pripomoček pri izdelavi spominkov in za uporabo pri pedagoških delavnicah so bili nabavljeni:
rezkarji, stege, dleta, klešče.
Za ureditev arhiva arheološkega najdišča so bili nabavljeni regali.
Z namenom zagotavljanja ustrezne klime v Viteški dvorani so bili na okna nameščeni komarniki.
V sklopu projekta Toporišičevo leto pa je muzej dal izdelati tudi spominska plošča in dvostranski
pano, ki sta postavljena na Mostecu (na rojstni hiši in ob cesti), kar je bilo omogočeno predvsem z
donacijami.
Vrednost kupljenih knjig je 100,00 €, vrednost odkupljenih muzejskih predmetov je 1.530,00 €,
nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja pa je v višini 22.556,79 €.
Delovna uspešnost
Tako kot že v preteklih letih je tudi letos odločeno, da delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu in iz naslova prihodkov iz izvajanja javne službe za leto 2016 ne izplačamo in ne
izkazujemo obveznosti iz naslova delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev in iz nejavnih
prihodkov iz izvajanja javne službe.
Obrazec »Elementi za določitev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz
naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe za leto 2016« je v prilogi letnega poročila.

12. Zaključek
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2016 sledili zastavljenim ciljem, jih dopolnjevali z
novimi idejami ter le-te tudi uresničevali. Letni cilji, ki sledijo strateškim dolgoročnim ciljem, so bili z
veliko angažiranostjo sodelavcev muzeja doseženi in preseženi. S tem pa je bila začrtano tudi
delovanje in razvoj muzeja v naslednjih letih.
Ob razširjenem programskem delu in številnih sodelovanjih ter manjših izboljšavah pri prostorskih
pogojih, je treba opozoriti na nujne izboljšave na vseh področjih.
Poleg stalne skrbi za dopolnjevanje programov, za še obsežnejše interdisciplinarno delo je treba
nadaljevati prizadevanja za pridobivanje več sredstev za izvajanje javne službe in programov muzeja
tako s strani financerjev kot iz drugih virov, kar je bilo s 6-imi prijavami na razpise tudi intenzivno
pričeto.
Skladno s sprejetim Strateškim načrtom za obdobje 2015—2020 smo si prizadevali za vključevanje
raznovrstnih ciljnih skupin ter skrbi zanje tako na programskem kot na prostorskem področju. Še
posebej pa je na prostorskem področju nujna pridobitev stalnega pedagoškega prostora, ureditev
recepcije v pritličju, posodobitev centralnega ogrevanja, zagotovitev boljših pogojev za delo KR
delavnice, obnova sanitarij in ureditev grajskega dvorišča ter posodobitev opreme za varovanje. Vse
to so čim bolj kratkoročni cilji, njihova uresničitev pa bo vplivala na razvoj celotnega delovanja
zavoda.
Še naprej si bomo prizadevali tudi za ureditev okolice v povezavi z urejanjem zahodne fasade mesta
Brežice ter drugih delov v okolici gradu.
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