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Poslovno poročilo 
I. Splošni del – podatki 

 

1. Podatki o javnem zavodu – Posavski muzej Brežice 
 

1.1 Podatki 
 
Posavski muzej Brežice 
Cesta prvih borcev 1 
8250 Brežice 
 
V. d. direktorice (od 30. 12. 2016 do 29. 12. 2017, od 30. 12. 2017 do 30. 6. 2018): Alenka Černelič 
Krošelj, 
direktorica (od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023): Alenka Černelič Krošelj. 
 
Posavski muzej Brežice spada med določene uporabnike enotnega kontnega načrta po 15. členu 
Zakona o računovodstvu in je kot posredni proračunski uporabnik, določen s Pravilnikom o določitvi 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna pod šifro 37559. 
Matična številka: 5051797000 
Davčna številka: 90721179  
Posavski muzej Brežice od 1. 7. 2007 dalje v skladu s 94. členom ZDDV-1 ni identificiran za DDV; 
spada med male davčne zavezance, ki so oproščeni obračunavanja davka. 
Šifra dejavnosti: 91.020 
Podračun UJP Novo mesto: SI56 0120 9603 0375 567 
 
Telefon: + 386 7 466 05 11, + 386 7 466 05 17 
Fax: + 386 7 466 05 16 
Elektronska pošta: uprava@pmb.si 
Spletna stran: www.pmb.si 
 
Status: Javni zavod s pooblastilom za opravljanje državne javne službe muzejev  
             štev.: 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). 

- 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: 

http://www.pmb.si/
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Alenka Černelič Krošelj, v. d. direktorice, direktorica  
Mandat v. d. direktorice: od 30. 12. 2016 do 30. 6. 2018, direktorica od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023 
 
Svet javnega zavoda:   
mandat od 23. 1. 2013 do 22. 1. 2018 
predsednik: dr. Jože Škofljanec, predstavnik zainteresirane javnosti 
člani: Goran Milovanović, predstavnik Občine Kostanjevica na Krki; Katja Ceglar, predstavnica Občine 
Krško; Simona Baškovič, predstavnica Občine Brežice; Doris Možic Žičkar, predstavnica Občine 
Sevnica; dr. Ivanka Počkar, predstavnica zaposlenih in Irena Rudman, namestnica predsednika, 
predstavnica Občine Brežice. 
 
mandat: od 31. 1. 2018 do 30. 1. 2023 
predsednica: Sonja Levičar, predstavnica zainteresirane javnosti 
člani: mag. Mojca Strašek Dodig, predstavnica Občine Brežice, namestnica predsednice; Suzana 
Veličevič, predstavnica Občine Brežice; Darja Planinc, predstavnica Občine Krško; Goran Milovanović, 
predstavnik Občine Kostanjevica na Krki; Doris Možic Žičkar, predstavnica Občine Sevnica in Aleš 
Vene, predstavnik zaposlenih. 
 
Strokovni svet: Posavski muzej Brežice nima imenovanega strokovnega sveta.  Skladno z določili 43. 
člena ZUJIK-a (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,  
111/13 in 68/16) ima zavod z manj kot dvajsetimi zaposlenimi direktorja in svet, ne pa tudi 
strokovnega sveta.  
 
Svet javnega zavoda se je v letu 2018 sestal na šestih sejah, konstitutivni, treh rednih in na dveh 
korespondenčnih.  
 

1.4 Lokacije, na katerih deluje muzej  
 

Tabela 1: Lokacije, na katerih deluje muzej 

Stavba Naslov Lastnik stavbe Razmerje* 

GRAD BREŽICE s 
pripadajočim 
zemljiščem 

Cesta prvih borcev 1, 8250 
Brežice 

Občina Brežice U 

STARI DIJAŠKI DOM 
Trg Jožeta Toporišiča 2, 8250 
Brežice 

Občina Brežice N 

PARKIRNO MESTO v 
Poslovnem centru 
GASA 

Cesta prvih borcev 24a, 8250 
Brežice 

Skala d.o.o., Brežice N 

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

1.5 Kratek opis razvoja muzeja 
 
Brežiški grad je bil zgrajen po požigu prejšnje zgradbe v vseslovenskem kmečkem uporu leta 1515 in 
je bil grajen skozi celotno 16. stoletja. Grad je lep primer utrjene renesančne grajske arhitekture na 
ravnini. Razglašen je za kulturni spomenik državnega pomena. Dvoramno stopnišče, kapela in Viteška 
dvorana so poslikani, slednja je največji in v celoti poslikan necerkveni prostor v Sloveniji in je 
edinstveni primer baročnega posvetnega stenskega slikarstva na Slovenskem. V tem 
reprezentančnem rezidenčnem gradu od leta 1949 s svojimi bogatimi zbirkami domuje Posavski 
muzej Brežice, ki je kompleksno urejen in predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
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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 2018 
 

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

 arheološka razstava – delno prenovljena v letu 2017;  

 etnološka razstava – delno spremenjena v letu 2017; 

 zgodovinske razstave: 
o zgodovinska zbirka Kmečki upori in reformacija – delno prenovljena in dopolnjena v 

letu 2017; 
o zbirka o posavskih meščanih Bürger–mestjan–meščan; 
o zgodovinska zbirka novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990; 

 umetnostnozgodovinske razstave: 
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 muzej v sodelovanju z JZ KŠTM Sevnica in avtorjem Rudijem Stoparjem odprl stalno 
zbirko na gradu Sevnica »Ogled«, kjer je vključenih 27 del Rudija Stoparja.  
Od 27. aprila 2014 ima muzej stalno razstavo tudi v prostorih Doma krajanov Sromlje. Zbirka 
Kozjanski partizanski odred je bila dopolnjena v letih 2015 in 2016. 
Od 24. novembra 2016 je na ogled ulična razstava Spomin na izgnanstvo 1941–1945, in sicer v izložbi 
trgovine Moda na Trgu izgnancev, pri spomeniku izgnancem. 



 

7 

Od 27. septembra 2017 sta na ogled še dve razstavi na drugih lokacijah: v Osnovni šoli Podbočje 
razstava Pod Bočjem smo doma in pri Hidroelektrarni Brežice ulična razstava Rečni promet po Savi pri 
Brežicah; Kólnarji – lovilci in nabiralci premoga iz reke Save, Most na sotočju Save in Krke, Kranjsko-
štajerska deželna meja. 
Od 23. oktobra 2018 pa je na ogled ulična razstava Po Brežicah Brežice, postavljena ob obnovljeni 
Prešernovi ulici v Brežicah. Hkrati z odprtjem razstave, sta bili predstavljeni tudi zaključeni investiciji v 
gradu (recepcija in sanitarije ter S in V del strehe).  
 
V letu 2018 so program usmerjala utečena in nova izhodišča. Poleg že uveljavljenih programov je bilo  
uvedenih nekaj novosti, predvsem pa je s prenovo recepcije in sanitarij v pritličju dosežena večja 
dostopnost muzeja in muzejske trgovine, kar je pozitivno odmevalo tudi v širši javnosti. Enako je 
odmevala tudi prenova S in V dela strehe s tremi stolpi, ki je bila zaključena oktobra in predstavlja 
pomemben korak k boljši skrbi za spomenik in predvsem za Viteško dvorano, ki se nahaja v V delu 
gradu. Muzej opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim 
načrtom. 
 
Ključni poudarki, ki so usmerjali leto 2018: 

1. Občasne razstave – nadaljevanje cikla Štirje elementi: 2 – OGENJ, razstava »Vljudno vabljeni, 
nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja 
Brežice kot pričetek obeležitve 70-letnice PMB, sodelovanje z Nušo Derenda ob 20-letnici 
njenega delovanja, 300-letnica smrti Frančiška Karla Remba in Posavske muzejske vitrine ter 
druge razstave.  

2. Pester obrazstavni programi in promocija. 
3. Aktivna vključitev in prepletanje programov kot del Evropskega leta kulturne dediščine. 
4. Inventura muzejskih predmetov in odpravljanje zaostankov na področju akcesije in 

inventarizacije. 
5. Večja in raznovrstna dostopnost za ranljive skupine tako programska kot fizična. 
6. Vključevanje v prostor – kulturno krajino tudi fizično – z uličnimi razstavami ter programi »na 

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

idr) za boljšo prepoznavnost našega dela in poslanstva. 
8. 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. 

 
V poročilo so pri pomembnih in ključnih podatkih o delu PMB vključene primerjave realizacije za 
zadnja tri leta, torej od 2016 do 2018.  
Podrobnejše priloge s seznami objavljenih predmetov na spletni strani in družbenih omrežjih 
Posavskega muzeja Brežice, s seznami izobraževanj, s seznami predmetov, objavljenih v publikacijah, 
s seznami izdanih obvestil, s podrobnejšimi analizami obiskovalcev, s seznami prireditev, s podatki o 
vstopninah in prodaji v muzejski trgovini, s podatki o dostopnosti muzejskega gradiva, s seznami 
objav strokovnih sodelavcev, s seznami objav na spletni strani in družbenih omrežjih muzeja, s 
seznami objav v medijih ter drugimi statističnimi podatki so dostopne v prilogah k Poročilu, ki so na 
voljo v arhivu Posavskega muzeja Brežice. 
 

1.7 Organizacijska struktura 
 
Poslovno dejavnost opravljajo direktorica, ena oseba opravlja naloge upravne in finančne službe, dve 
osebi pa naloge tehnične službe. 
Strokovno dejavnost je v kustodiatu opravljalo pet kustosov (štiri kustosinje in en kustos: muzejska 
svetnica, muzejski svetovalki, muzejski svetnik, višja kustosinja), v službi za komuniciranje kustosinja 
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pedagoginja oziroma v drugi polovici leta kustos pedagog, koordinatorka in organizatorka kulturnih 
programov in muzejski sodelavec ter v konservatorsko-restavratorski službi dva konservatorsko-
restavratorska tehnika ter akademski restavrator – višji konservator.  
V letu 2018 sta se upokojila 2 sodelavca, in sicer konservatorsko-restavratorski tehnik in kustosinja 
etnologinja. Za obe DM sta bili zagotovljeni nadomestni zaposlitvi, pri čemer smo uspeli spremeniti 
DM konservatorsko-restavratorski tehnik v DM akademski restavrator oziroma DM višji konservator-
restavrator. 
 
Organigram 

 

 
 
1.8 Zaposleni v muzeju v letu 2018 
 
Tabela 2: Zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo, stanje 31. 12. 2018 in spremembe skozi 

leto 

Št. Ime, priimek Izobrazba 
Delovno mesto 
Strokovni naziv 

V muzeju od—do 
Vrsta zaposlitve 

1. 
Alenka Černelič 
Krošelj 

Prof. umet. zgod in univ. dipl. etnol. in 
kult. antrop. 
Direktorica, v. d. direktorice 
Višja kustosinja 

30. 12. 2016–  
1. 1. 2018–30. 6. 
2018, v. d. direktorice, 
1. 7. 2018–30. 6. 
2023,  direktorica 

2. 
Vlasta Dejak  
 

Prof. zgodovine in umet. zgod. 
Kustosinja 
Muzejska svetovalka  
 

1. 12. 1980–31. 12. 
2018 (upokojitev s 1. 
1. 2019) 

3. Slavko Dvoršak 
IV. stopnja 
Hišnik V 
- 

2. 11. 2007– 
Nedoločen čas 

4. Jelena Kostevc 
Diplomirana ekonomistka 
Računovodkinja 
- 

7. 8. 2006– 
Nedoločen čas 

SVET ZAVODA

DIREKTORICA

STROKOVNA 
DEJAVNOST

Kustodiat
Konservatorsko-
restavratorska 

služba

Služba za 
komuniciranje in 

izobraževanje

POSLOVNA 
DEJAVNOST

Uprava Tehnično osebje
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5. Olga Lapuh 
NK 
Oskrbnica IV 
- 

1. 6. 1995– 
Nedoločen čas 

6. 
Jože Lorber 
…………………….. 
Aleš Vene 

Avtomehanik 
Konservatorsko-restavratorski tehnik 
Konservatorsko-restavratorski tehnik 
……………………………………………………… 
Akademski restavrator 
Restavrator, vodja delavnice 
Višji konservator-restavrator 

1. 8. 1977–4. 6. 2018 
(upokojitev) 
……………………………. 
17. 1. 2014– 
Nedoločen čas 

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

1. 1. 1987– 
Nedoločen čas 

8. Andreja Matijevc 

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

1. 8. 2014– 
Nedoločen čas 
 

9. 
dr. Ivanka Počkar  
…………………………… 
Stanka Glogovič 

Univ. dipl. etnol. In prof. ang. 
Kustosinja 
Muzejska svetnica  
…………………………………….. 
Univ. dipl. etnol. in prof. zgod. 
 

28. 10. 1980–30. 9. 
2018 (upokojitev)  
…………………………… 
1. 10. 2018–  
Določen čas 
 

10. 
Davorin Prah / 
nadomeščal Asim 
Durmić 

Pečar 
Konservatorsko-restavratorski tehnik 
Konservatorsko-restavratorski tehnik 

16. 1. 1992– 
Nedoločen čas 
………………………. 
26. 1. 2017–28. 2. 
2018 

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

4. 1. 2011– 
Nedoločen čas 
7 urni delovnik* 

12. 

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

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

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*  
od 1. 8. 2017: 
mirovalna pravica 
MZZ 
…………………………….. 
1. 8. 2017–31. 7. 2018 
…………………………… 
1. 8. 2018– 
Določen čas  

 
Tabela 3: Zaposleni, ki jih financira Občina Brežice, gibanje v letu 2018 in stanje 31. 12. 2018 

Št. Ime, priimek Izobrazba 
Delovno mesto 

V muzeju od—do 
Vrsta zaposlitve 
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Strokovni naziv 

1. Aleš Vene* 
Akademski restavrator 
Restavrator, vodja delavnice 
Višji konservator-restavrator 

17. 1. 2014–4. 6. 2018  
Nedoločen čas 

2. 
Boštjan Kolar 
……………………………… 
Ana Vlaisavljević* 

Univ. dipl. geograf 
Muzejski sodelavec 
…………………………………………………… 
Univ. dipl. etnol. in kult. antrop. 
Muzejska sodelavka 
 

1. 7. 2015–31. 7. 2018 
Določen čas 
……………………………….. 
11. 6.–31. 7. 2018 / 4 
ure/dan 
 
1. 8. 2018– / 8 ur/dan  
Določen čas 

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

9. 9. 1985– 
Nedoločen čas 

4. Žan Hočevar** 
Gimnazijski maturant 
Konservatorsko-restavratorski tehnik 

1. 10. 2018– 
Določen čas 

5.  Stanka Glogovič 

Univ. dipl. etnol. In zgod. 
Koordinatorka in organizatorka kulturnih 
programov 
 

5. 6.–31. 7. 2018 / 4 
ure/dan 
1. 8.–30. 9. 2018 / 8 
ur/dan 

*Do 31. 1. 2018 je bila zaposlena v projektu JSKD.  
**Do 30. 9. 2018 je bil zaposlen v projektu JSKD.  
Na 31. 12. 2018 so financirana DM, ki jih zasedajo Ana Vlaisavljević, Žan Hočevar in Tomaž Teropšič. 
 
Tabela 4: Zaposleni javna dela – pet DM 

Št. Ime, priimek V muzeju od—do 
 

1 Tina Vogrinc 1. 1. 2018–31. 12. 2018 

2 Monika Japelj  10. 8. 2017– 9. 8. 2018 

3 Natalija Zajc 
*1. 6. 2018–9. 8. 2018 (po 6 ur/dan) 
10. 8. 2018–31. 12. 2018 in se nadaljuje v letu 
2019 do 31. 5. 2019 

4. 
Stanka Glogovič 
…………………………….. 
Velimir Vujanić 

1. 1. 2018–9. 4. 2018 
…………………………………………. 
10. 4. 2018–31. 12. 2018 

5. Marjana Rudar 
*10. 8. 2018–30. 11. 2018 (po 6 ur/dan) 
 

6. Sergeja Pokupec 
*od 1. 5. 2018–31. 10. 2018 (po 6 ur/dan), 4,5 
mesecev bolniško odsotna, nadomeščanja ni 
bilo mogoče urediti 

*Zaposlitev s krajšim delovnim časom 
 
Obrazložitve: 
Skladno s prejetim dopisom RS Ministrstva za zunanje zadeve – Sekretariat štev. 1800-2/2017/59 z 
dne 15. 6. 2017 je delavka Petra Štaleker Devčić, zaposlena na delovnem mestu kustosinja 
pedagoginja, upravičena do suspenza pogodbe o zaposlitvi od 1. 8. 2017 do predvidoma 31. 7. 2021. 
Delavka ima priznano pravico do suspenza pogodbe o zaposlitvi glede na dejstvo, da je njen mož 
Davor Devčić kot javni uslužbenec Ministrstva za zunanje zadeve RS razporejen na delo v tujino, in 
sicer na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kopenhagnu, predvidoma do 31. 7. 2021.  
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DM je del Kadrovskega načrta, ki ga financira Ministrstvo za kulturo, delavka pa je bila zaposlena za 6 
ur na dan, za 2 uri je uveljavljala krajši delovni čas zaradi starševstva. Do 31. 7. 2018 jo je 
nadomeščala Silvija Skrivalnik, ki je bila zaposlena za določen čas 8ur/dan. Njeno delovno razmerje se 
je bilo z njeno odpovedjo prekinjeno. S 1. 8. 2018 smo za nadomestno zaposlitev za določen čas 8 
ur/dan do prekinitve suspenza pogodbe zaposlili Boštjana Kolarja, ki je v Posavskem muzeju Brežice 
zaposlen že od leta 2014, najprej v programu javnih del, nato pa v sklopu projekta Celovita obnova 
gradu Brežice druga faza na DM muzejski sodelavec, ki ga financira Občina Brežice.  
V letu 2018 sta se upokojila dva sodelavca, in sicer s 5. 6. 2018 konservatorsko restavratorski tehnik 
ter s 1. 10. 2018 kustosinja za etnologijo. Za obe delovni mesti, ki sta financirani s strani Ministrstva 
za kulturo, smo izvedli nadomestne zaposlitve, in sicer smo KR tehnika z usklajevanjem z MK 
nadomestili s premestitvijo že zaposlenega višjega konservatorja restavratorja, katerega DM je bilo  
financirano kot del projekta Celovita obnova gradu Brežice s strani Občine Brežice, za kustosinjo za 
etnologijo pa je bil objavljen javni razpis.   
Občina Brežice je namesto DM višji konservator od 5. 6. 2018 financirala DM koordinator in 
organizator kulturnih programov s krajšim 4 ur/dan delovnim časom do 31. 7. 2018, od 1. 8. 2018 s 
polnim delovnim časom, z 11. 6. 2018 pa še eno DM muzejski sodelavec s krajšim 4 ur/dan delovnim 
časom do 31. 7. 2018, s 1. 8. 2018 pa zaposlitev s polnim delovnim časom. S 1. 10. 2018 Občina 
Brežice financira tudi DM konservatorsko restavratorskega tehnika.   
Kljub prizadevanjem, da bi DM kustos dokumentalist bilo vključeno v financiranje Ministrstva za 
kulturo, je bilo financiranje tega DM tudi v letu 2018 zagotovljeno na enak način kot od leta 2015: 45 
%  s strani Občine Brežice in 55 % iz drugih lastnih sredstvih. Zagotavljanje sredstev za ohranitev DM 
je tudi v letu 2018 dodatno obremenilo delo zavoda oziroma zaposlenih. 
 
Na podlagi uspešne prijave na Javni razpis »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju 
kulturnih dejavnosti« v okviru JSKD – SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE 2018« ter s tem povezane 
uspešne prijave na Javni poziv za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2018 Občine Brežice, je bila 
omogočena 10 mesečna zaposlitev konservatorko restavratorskega tehnika (december 2017–
september 2018), kar je usklajeno s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
Posavskega muzeja Brežice. Uspešni smo bili tudi z drugo prijavo na Javni razpis »Pridobivanje 
dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti« v okviru JSKD- SUBVENCIJE ZA 
DELODAJALCE 2018«, ter tako omogočili 10 mesečno zaposlitev muzejski sodelavki (december 
2018—september 2019), mladi diplomantki likovne pedagogike Anji Medved, kar je prav tako 
usklajeno s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Posavskega muzeja Brežice. Za 
razliko v višini cca 65 % pokrivanja stroškov plač financiranja JSKD še iščemo potencialnega financerja, 
v nasprotnem primeru, pa bo cca 65 % stroškov plače bomo pokrili iz drugih virov. 
V letu 2018 je bilo v program javnih del vključenih 5 oseb. Od tega je 3 osebe (IV., V. in VII. stopnja) 
sofinancirala Občina Brežice v obsegu 35 % brutobruto plače ter stroške regresa. V obdobju maj – 
november 2018, ko imamo povečane aktivnosti, smo dve osebi iz programa javnih del zaposlili za 6 
mesecev po 6 ur na dan, kar smo sofinancirali iz lastnih sredstev. Vsi izplačani dodatki javnim delavcem 
so bili zagotovljeni iz lastnih sredstev. 
Muzejski sodelavec je čakal na objavo termina za strokovni izpit, vendar je bil razpisan šele za januar 
2019. Alenka Černelič Krošelj je maja pridobila naziv muzejska svetovalka.  
 
Marca 2018 je Občina Brežice kot pooblaščena sedežna občina objavila Javni razpis za izbor direktorja 
Posavskega muzeja Brežice. Po izvedenem postopku imenovanja je bila za mandat od 1. 7. 2018 do 
30. 6. 2023 imenovana Alenka Černelič Krošelj. 
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II. Posebni del 
 

1. Vsebinsko poročilo o izvedbi programov  
 

I. Muzejsko gradivo 
Sklop I. 
 

I. / 1. Muzejsko gradivo: uvodna beseda (pojasnila) 
 
Delo v Posavskem muzeju Brežice je potekalo skladno z začrtanim letnim programom, pri čemer se je 
nadaljevalo 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. V letu 2018 se je nadaljevalo terensko delo, potekalo je 
evidentiranje – identifikacija dediščine (delo na terenu in z zasebnimi lastniki), dokumentiranje in 
inventarizacija novo pridobljenega gradiva, predvsem pa je bila zaključena inventura na treh 
področjih.   
Pomemben obseg v letu 2018 je muzej namenil nadaljevanju popisa (inventure) etnoloških in 
zgodovinskih muzealij in izvedbo inventure umetnostnozgodovinske zbirke. Med popisom je bila na 
številnih predmetih izvedena preventivna konservacija. Poudariti je treba, da je bil tovrstni popis 
opravljen prvič in da je postavil temelj za redne popise – inventure vsakih pet let. 
 
Muzej ob tem krepi in oblikuje druga sodelovanja ter nadaljuje z oblikovanjem različnih projektov, ki 
izhajajo iz javne službe in muzejskega gradiva, a omogočajo pridobivanje sredstev iz drugih virov.  
Strokovni sodelavci muzeja so v letu 2018 na različne načine predstavljali svoje raziskovalno delo in 
krepili ciljna proučevanja. 
 
Muzej je nadaljeval z omogočanjem izobraževanj in usposabljanj, pri čemer so bile upoštevane 
pobude in možnosti. Vsi sodelavci muzeja so se udeležili dveh skupnih strokovnih ekskurzij. 
Direktorica se je na povabilo US State Departmenta in Veleposlaništva ZDA v Sloveniji udeležila 21-
dnevnega programa International Visitors Leaderhip Programme: Promoting Best Practices in 
Museum and Cultural Management v Združenih državah Amerike in bila ena izmed petih povabljenih 
udeležencev iz Slovenije, kar ni samo priznanje za njeno delo, ampak priznanje celotnemu muzeju. 
Muzej je nadaljeval z uspešnim projektom Konservatorsko-restavratorske delavnice: Znanje in 
veščine iz depoja 2: Štukature in ga predstavil tudi na Češkem.  
 
Pomemben del je bilo aktivno sodelovanje na področju popularizacije in promocije ter tesno 
povezovanje kustosov in sodelavcev službe za izobraževanje in komuniciranje ter KR delavnice. 
Začrtano interdisciplinarno sodelovanje v letu 2016 se je nadaljevalo s pripravo razstave Štirje 
elementi: 2 – OGENJ, ob kateri je izdana tudi obsežna publikacija s katalogom.  
 
Velik poudarek je bil tudi v letu 2018 namenjen medsebojnem podpiranju sodelavcev pri razstavah, 
odprtjih, vodstvih in delavnicah ter drugih programih, z udeležbo sodelavcev tudi pri aktivnostih 
drugih ter izven muzeja.  
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Sodelavci medsebojno usklajujejo delo in naloge na rednih tedenskih sestankih – kolegijih – v letu 
2018 jih je bilo 40 (v letu 2017: 44), vse je vodila direktorica. Ob posameznih nalogah se je sestala 
ožja, za izvedbo zadolžena, ekipa. 
 
Delo muzeja in dostopnost za obiskovalce sta v drugi polovici leta usmerjali tudi dve investiciji, 
prenova strehe V  dela gradu ter prenova dela pritličja za potrebe recepcije in muzejske trgovine ter 
prenova sanitarij za obiskovalce, kar je omogočeno iz razpisa za obnovo nepremične kulturne 
dediščine Ministrstva za kulturo RS in iz lastnih sredstev lastnika gradu Občine Brežice.  
 
Muzej je uspešno gostil II. kongres slovenskih muzealcev, ki je v soorganizaciji Skupnosti muzejev 
Slovenije, Slovenskega muzejskega društva, ICOM Slovenije ter ICOM SEE-a v Brežice privabil 120 
udeležencev, od tega 50 referentov v treh sklopih.  
 

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

Področje Nosilec Članstvo v strokovnih 
organizacijah 

Drugi pomembni 
podatki 

Arheologija Jana Puhar 

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

7 ur / dan 

Etnologija 
Dr. Ivanka Počkar 
/ Stanka Glogovič 

Slovensko etnološko društvo, 
predsednica nadzornega odbora / 
Slovensko etnološko društvo. 

 

Umetnostna 
zgodovina 

Oži Lorber 
Slovensko muzejsko društvo, 
članica. 
 

Sindikalna zaupnica 
Sindikat SVIZ 
Posavskega muzeja 
Brežice 

Zgodovina Vlasta Dejak 
Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije, članica. 

 

Kustos 
dokumentalist 

Dr. Tomaž 
Teropšič 

  

Konserviranje in 
restavriranje 

Aleš Vene, 
akademski 
restavrator 
Jože Lorber, KR 
tehnik do 4. 6. 
2018 
Davorin Prah, KR 
tehnik / Asim 
Durmić – 
nadomeščanje 
bolniške 
odsotnosti do 28. 
2. 2018 / Žan 
Hočevar, delno 
od 1. 10. 2018 

Društvo restavratorjev Slovenije 
Sekcija za KR pri Skupnosti muzejev 
Slovenije, člani. 

 

Služba za 
komuniciranje 
in izobraževanje 

Andreja Matijevc, 
koordinatorka in 
organizatorka 

Andreja Matijevc, pomočnica 
mandatarke sekcije za 
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kulturnih 
programov 
Petra Štaleker 
Devčić / Silvija 
Skrivalnik, 
pedagoginja 
Boštjan Kolar, 
muzejski 
sodelavec, 
pedagog / Ana 
Vlaisavljević, 
muzejska 
sodelavka 

izobraževanje in komuniciranje pri 
Skupnosti muzejev Slovenije,  
članica ICOM Slovenije. 

Projektno delo, 
upravljanje, 
izobraževanje 

Alenka Černelič 
Krošelj 

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

 

 
I. / 3. Evidentiranje in dokumentiranje – akcesija 
 
Evidentiranje  
 
Nadaljevanje z evidentiranjem, ki je odvisno od pobud iz okolja ter možnosti za izvedbo.  
Arheologija: 8 predmetov 
Etnologija: 60 predmetov 
Umetnostna zgodovina: 5 predmetov 
Zgodovina: 11 predmetov 
Zgodovina / dokumentacija: 24 predmetov 
Skupaj je bilo evidentiranih 108 predmetov (v letu 2017 260 predmetov). 
 
Tabela 6: Predmeti v akcesiji 2018 

Področje Načrtovana 
akcesija 

Realizirano 
akcesija 

Indeks v % 

Arheologija –  kustosinja / / / 

Arheologija –  dokumentalist 200 349 174,50 

Etnologija  20 25 125 

Umetnostna zgodovina 2 15 750 

Zgodovina –  kustosinja 100 107 107 

Zgodovina –  dokumentalist 1.800 910 50,56 

Skupaj 2.122 1.406 66,26 

 
Evidentiranje, dokumentiranje in akcesija po področjih in območjih – vsebinske predstavitve in 
obrazložitve 
 
Arheologija: V akcesijsko knjigo je bil vpisan v letu 2017 pridobljen arhiv najdišča Drnovo. Na podlagi 
izkušenj iz preteklih let in posvetovanja na izobraževanju Dokumentacija plus so bile pripravljene 
interne smernice za postopek vpisa v akcesijsko knjigo. Akcesijsko številko dobijo posamezni 
predmeti, ki bodo kasneje inventarizirani. Fragmentarnemu in manj reprezentativnemu gradivu, ki v 
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prihodnosti ne bo dobilo svoje inventarne številke se dodeli akcesijska številko po sklopih oz. skupkih, 
v katerih je shranjeno (vrečka, škatla, …). 
 
Etnologija: V akcesijo je bilo vpisanih 25 predmetov. Ob vhodu podarjenih predmetov so bila izdelana 
potrdila o prevzemu predmetov in evidenčni seznam predmetov za muzej in izročitelja. Zbrano in 
evidentirano je bilo še drugo gradivo (dokumenti, fotografije, avdio in pisni terenski zapiski). 
 
Umetnostna zgodovina: V akcesijo je bilo vpisanih 15 predmetov iz različnih območij Posavja. Ob 
evidentiranju je bilo pridobljenih 7 in ob akcesiji 15 dokumentarnih digitalnih posnetkov. 
 
Zgodovina: Evidentiranih je bilo 11 enot gradiva. Pregledano je bilo arhivsko gradivo Dokumenti PMB 
1946–1963 (5 arhivskih škatel) za potrebe razstave »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in 
Iva Stiplovšek: proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice. Pomembnejši dokumenti so bili 
digitalizirani. V akcesijsko knjigo je bilo vpisanih 107 enot muzejskega gradiva, pridobljenega letos in 
v preteklih letih. Urejena je bila zbirka ovitkov in dopisnic prvega dne s priložnostnimi poštnimi žigi 
ter zbirko 500-ih krajevnih razglednic, ki jih je muzej dobili z donacijo. 
 
Dokumentacija: Realizacija je bila dosežena v 70 %. Kustos dokumentalist je pojasnil, da je opravil 
toliko dela, kolikor ga je zmogel.   
 
Tabela 7: Evidentirani muzejski predmeti in predmeti v akcesiji, primerjava realizacije med leti 

2016, 2017 in 2018 

Področje Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 

Arheologija 252 1014 357 

Etnologija  314 147 85 

Umetnostna 
zgodovina 

69 115 
20 

Zgodovina 576 208 118 

Dokumentacija 25 1.026 934 

Skupaj 1.236 2.511 1.514 

 
Grafikon 1: Evidentirani in predmeti v akcesiji, primerjava med leti 2016, 2017 in 2018 
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I. / 4. Inventariziranje in vrednotenje  
 
Tabela 8: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti 2018 

Področje Načrtovana 
inventarizacija 

Realizirana 
inventarizacija 

Indeks v % Dopolnitve  

Arheologija 80 103 128,75 / 

Etnologija 100 172 172 80 

Umetnostna zgodovina 50 87 174 136 

Zgodovina 100 105 105 19 

Dokumentacija 1.200 1.204 100,33 46 

Skupaj 1.530 1.671 109,22 281 

 
Tabela 9: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti (primerjava realizacije med leti 2016, 

2017 in 2018) 

Področje Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 

Arheologija 0 420 103 

Etnologija  159 407 172 

Umetnostna 
zgodovina 

110 199 
87 

Zgodovina 61 115 105 

Dokumentacija 850 1.215 1.204 

Skupaj 1.180 2.356 1.671 

 
Grafikon 2: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti (primerjava realizacije med leti 2016, 

2017 in 2018) 

 
 
Obrazložitev  
Načrt inventarizacije je bil presežen na vseh področjih, predvsem na področju umetnostne zgodovine 
in etnologije. Novih inventariziranih predmetov je tako skupaj 1.671 (85,60 %), dopolnjenih pa 281 
(14,40 %) celote novo inventariziranih in dopolnjenih predmetov (1.952 predmetov). 
Dopolnitve niso bile vključene v plan.  
 
Arheologija: Skupno je bilo inventariziranih 103 predmetov. Večina predmetov je bila 
inventariziranih v okviru 2017 pričetega urejanja arhiva najdišča Drnovo. Poleg tega je bil 
inventariziran celoten inventar v letu 2017 prevzetega groba 114 z najdišča Brežice – Sejmišče ter 
nekaj posameznih predmetov. Vsi inventarizirani predmeti so bili tudi finančno ovrednoteni. 
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Etnologija: Inventariziranih in ovrednotenih je bilo 172 predmetov. Vsi predmeti so bili fotografirani 
ali skenirani, shranjeni v depo ali uvrščeni na razstavo. Dopolnjeni so bili podatki ali dodane 
fotografije pri 80 inventariziranih predmetih v programu Galis. 
 
Umetnostna zgodovina: Inventariziranih je bilo 87 predmetov. Z dodatnimi podatki in digitalnimi 
fotografijami je bilo dopolnjenih 136 že inventariziranih umetnostnozgodovinskih predmetov,  
predvsem pri delih Franja Stiplovška.  
 
Zgodovina: Na novo je bilo inventariziranih in ovrednotenih 105 predmetov. Z manjkajočimi podatki 
in fotografijo je bilo dopolnjenih 19 predmetov. 
 
Dokumentacija: Inventariziranih, ovrednotenih ter vpisanih v program Galis je bilo 1204 enot s 
področja zgodovine (našitki, uniforme, vojaška oprema, priznanja, zemljevidi, plakati). Izvedenih je 
bilo 46 dopolnitev inventariziranih predmetov v programu Galis. 
 
Ocena zaostankov na področju akcesije in inventarizacije 
Akcesija in inventarizacija potekata po načrtih tako, da se zaostanki počasi zmanjšujejo.  
Večji zaostanki so še vedno predvsem na področju arheologije, saj arhivi najdišč, ki so prejeti in so v 
fazah sprejemanja obsegajo obsežne fonde gradiva. Še naprej se je treba sistematično ukvarjati z 
metodologijo in kriteriji obdelave in vpisa.  

  
Tabela 10: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti 2018 

Področje Načrtovana 
inventarizacija 

Realizirana 
inventarizacija 

Indeks v % Dopolnitve  

Arheologija 80 103 128,75 / 

Etnologija 100 172 172 80 

Umetnostna zgodovina 50 87 174 136 

Zgodovina 100 105 105 19 

Dokumentacija 1.200 1.204 100,33 46 

Skupaj 1.530 1.671 109,22 281 

 
Tabela 11: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti (primerjava realizacije med leti 2016, 

2017 in 2018) 

Področje Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 

Arheologija 0 420 103 

Etnologija  159 407 172 

Umetnostna 
zgodovina 

110 199 
87 

Zgodovina 61 115 105 

Dokumentacija 850 1.215 1.204 

Skupaj 1.180 2.356 1.671 
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Grafikon 3: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti, primerjava realizacije med leti 2016, 

2017 in 2018 

 
 
Obrazložitev  
Načrt inventarizacije je bil presežen na vseh področjih, predvsem na področju umetnostne zgodovine 
in etnologije. Novih inventariziranih predmetov je tako skupaj 1.671 (85,60 %), dopolnjenih pa 281 
(14,40 %) celote novo inventariziranih in dopolnjenih predmetov (1.952 predmetov). 
Dopolnitve niso bile vključene v plan.  
 
Arheologija: Skupno je bilo inventariziranih 103 predmetov. Večina predmetov je bila 
inventariziranih v okviru 2017 pričetega urejanja arhiva najdišča Drnovo. Poleg tega je bil 
inventariziran celoten inventar v letu 2017 prevzetega groba 114 z najdišča Brežice – Sejmišče ter 
nekaj posameznih predmetov. Vsi inventarizirani predmeti so bili tudi finančno ovrednoteni. 
 
Etnologija: Inventariziranih in ovrednotenih je bilo 172 predmetov. Vsi predmeti so bili fotografirani 
ali skenirani, shranjeni v depo ali uvrščeni na razstavo. Dopolnjeni so bili podatki ali dodane 
fotografije pri 80 inventariziranih predmetih v programu Galis. 
 
Umetnostna zgodovina: Inventariziranih je bilo 87 predmetov. Z dodatnimi podatki in digitalnimi 
fotografijami je bilo dopolnjenih 136 že inventariziranih umetnostnozgodovinskih predmetov,  
predvsem pri delih Franja Stiplovška.  
 
Zgodovina: Na novo je bilo inventariziranih in ovrednotenih 105 predmetov. Z manjkajočimi podatki 
in fotografijo je bilo dopolnjenih 19 predmetov. 
 
Dokumentacija: Inventariziranih, ovrednotenih ter vpisanih v program Galis je bilo 1204 enot s 
področja zgodovine (našitki, uniforme, vojaška oprema, priznanja, zemljevidi, plakati). Izvedenih je 
bilo 46 dopolnitev inventariziranih predmetov v programu Galis. 
 
Ocena zaostankov na področju akcesije in inventarizacije 
Akcesija in inventarizacija potekata po načrtih tako, da se zaostanki počasi zmanjšujejo.  
Večji zaostanki so še vedno predvsem na področju arheologije, saj arhivi najdišč, ki so prejeti in so v 
fazah sprejemanja obsegajo obsežne fonde gradiva. Še naprej se je treba sistematično ukvarjati z 
metodologijo in kriteriji obdelave in vpisa.  
 

I. / 5. Digitalizacija 
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Tabela 12: Digitalizirani predmeti 

Področje Realizirano  

Arheologija 268 

Etnologija  9.999 

Umetnostna zgodovina 0 

Zgodovina 737 

Dokumentacija 1.228 

Skupaj 12.232 

 
Obrazložitev in nekaj podatkov 
Tako kot področje evidentiranja, je tudi področje digitalizacije težko načrtovati, kar je pri programu 
že za leto 2016 upoštevalo tudi Ministrstvo za kulturo in ni zahtevalo številčnega načrtovanja. Kljub 
temu smo ohranili poročanje, saj gre za pomembno področje in poteka vzporedno z ostalimi področji. 
 
Arheologija: V excelov dokument je bilo prepisanih 222 enot gradiva iz evidenčnih kartonov stare 
inventarne knjige, ki doslej še ni bila digitalizirana. Vsak vpis vsebuje inventarno številko, podatke o 
najdišču in opis inventariziranega predmeta. To je bilo storjeno tako za potrebe digitalizacije oz. 
ohranjanja dokumentacije kot za potrebe inventure muzejskih predmetov (popisa depoja) – za 
učinkovitejše iskanje predmetov, ki imajo stare (prve) inventarne oznake. Digitalizacijo stare 
inventarne knjige je opravil Žan Hočevar. Preko Inštituta za arheologijo ZRC SAZU je bilo pridobljeno 
petnajst skenogramov fototeke z Drnovega iz leta 1970. V okviru razstave Nakit ostane – Dediščina, 
naš najdragocenejši nakit sta bila za predstavitev v hologramski tehnologiji tridimenzionalno 
skenirana dva predmeta iz stalne arhološke zbirke. Digitaliziranih je bilo 29 fototečnih kartonov 
arheološkega najdišča Ribnica pri Jesenicah na Dolenjskem. 
Etnologija: Veliko število digitaliziranih enot v letu 2018 je rezultat priprav na razstavo o muzealcih 
Stiplovšek (483 digitaliziranih enot), digitaliziranje dokumentov o Muzejskem društvu Krško in 
nastanku ter delovanju Posavskega muzeja Brežice (468 enot), poleg tega pa še rezultat izdatne 
pomoči sodelavke Stanke Glogovič, ki je digitalizirala velik del etnološke fototeke na kartonih (9048 
enot). Skupno število digitaliziranih enot v devetmesečnem obdobju leta 2018 je 9999 enot. 
 
Zgodovina: Digitalizacija je potekala ob preučevanju in pripravah gradiva za planirane občasne 
razstave ter ob inventariziranju predmetov. Digitalizirane enote: 737 digitaliziranih posnetkov 
muzejskega gradiva (stare fotografije in kartoteka/fototeka Cerklje ob Krki 1941-1945: 170,  
dokumenti: 346, predmeti: 95, razglednice: 126). Digitalizirane so bile tudi naslovnice inventariziranih 
knjižnih publikacij – 165 posnetkov. 
 
Predvidene dopolnitve in izboljšave v letu 2018 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 2018 smo nadaljevali z izobraževanjem. Ob tem smo še 
naprej poudarjali nujnost etičnega ravnanja pri določanju statusa predmeta ter zagotavljanju 
ustreznih in kakovostnih podatkov o predmetih, vpisanih v inventarno knjigo.  
 

I. / 6. Inventura – popis muzejskih predmetov 
 
Popis muzejskih predmetov je bil opravljen v dveh delih. V obdobju od 20. 3. 2017 do 2. 8. 2018 je 
potekala inventura muzejskih predmetov kustodiata za etnologijo in kustodiata za zgodovino (starejši 
del) in v obdobju od 13. 11. 2018 do 14. 12. 2018 inventura muzejskih predmetov kustodiata za 
umetnostno zgodovino. Inventura je potekala v prisotnosti odgovornih kustosov za posamezno 
področje.  
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Inventurna komisija za popis predmetov kustodiata za etnologijo in kustodiata za zgodovino je 
nadaljevala delo iz leta 2017 in v letu 2018 popisala 349 zgodovinskih in 1120 etnoloških predmetov, 
shranjenih v depoju v gradu, v 28 prostorih depoja v Dijaškem domu, v stalnih in občasnih razstavah 
ter ponovno pregledala možne lokacije predmetov, ki niso bile opredeljene.  
Predmeti so bili ob tem ustrezno razporejeni, dobili so primerno ustrezno mesto v depoju, nameščeni 
so bili na očiščene police, istovrstni drobni predmeti pa so shranjeni v označene škatle. Med 
inventuro je bilo preventivno konserviranih 4789 etnoloških predmetov in 5780 zgodovinskih 
predmetov.  
Inventurni popis predmetov je povezan s podatki v muzejskem dokumentacijskem programu Galis. V 
inventurnih popisnih listih za zgodovino je vpisanih 6060 oziroma 6066 predmetov. Šest predmetov 
je vpisanih pod zap. št. 3198 pri inv. št Z3:809 (Z3:810 – Z3:815).  
Inventura kustodiata za zgodovino pa je bila dejansko opravljena na 5840-ih predmetih, ker je bilo 
med letoma 2012 in 2013 iz inventarne knjige Zgodovina 3 izpisanih 226 predmetov - arhivsko 
gradivo, ki je bilo odpeljano v Zgodovinski arhiv Celje. 
Inventurna komisija za popis predmetov umetnostne zgodovine je popisala 2859 predmetov v depoju 
UZ II na podstrešju, projektni sobi, v stalnih in občasnih razstavah ter ponovno preverila lokacije PKD, 
ki so izposojene na reverzih ter v Dijaškem domu.   
Nekateri predmeti – v kolikor je prostor to dopuščal – so bili ob tem ustrezno razporejeni zraven 
istovrstnega gradiva.  
Inventurni popis predmetov je povezan s podatki v muzejskem dokumentacijskem programu Galis. V 
inventurnih popisnih listih za umetnostno zgodovino je vpisanih 2859 umetnostnozgodovinskih 
predmetov. Pri likovnih delih A. Gerlovič sta pod eno inv. številko vpisani dve risbi ali cel sklop risb 
(skicirka). Prav tako je pri Franju Stiplovšku pod isto inv. št. vpisano večje število odtisov enake 
grafike. 
Inventurni popis je bil opravljen v 17 delovnih dnevih.  
 
Inventura muzejskega gradiva na področju arheologije se še ni pričela, opravljene pa so bile določene 
priprave: prepis vseh evidenčnih kartonov prve (stare) inventarne knjige za lažje iskanje 
dokumentacije o gradivu. 

 
I. / 7. Objave muzejskih predmetov na spletu, Facebook in Instagram profilu 
 
Tabela 13: Objave muzejskih predmetov 

Področje Načrtovano letno  Realizirano letno  Indeks v % 

Arheologija 15 16 113,33 

Etnologija  15 15 100 

Umetnostna zgodovina 15 22 146,67 

Zgodovina 15 15 100 

Skupaj 60 68 113,33 

 
Z objavami muzej zagotavlja večjo dostopnost predmetov in podatkov o njih, saj zbirke PMB (še) niso 
dostopne v digitalni obliki na spletu. V letu 2018 so informacije in objave prispevkov ter predmetov 
dostopne tudi na Instagram profilu. 
Z objavo 68 predmetov (v letu 2017: 75) na spletni strani, Facebook in Instagram profilu je bil načrt 
presežen. Na spletni strani in na Facebooku je bilo objavljenih 67 predmetov, od tega tudi na 
Instagram profilu 12 predmetov in samo na Instagram profilu 1 objava. 
 

I. / 8. Proučevanje ter priprave na razstave ter druge predstavitve 
 
Raziskovanje je potekalo skladno s sprejetim programom dela, pri čemer so se strokovni sodelavci 
odzivali tudi na pobude uporabnikov ter občin soustanoviteljic. Na vseh področjih se je nadaljevalo 
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spodbujanje in izvajanje sodelovanja, interdisciplinarni pristop ter aktivna vključenost v skupne 
projekte kot je cikel razstav Štirje elementi. Intenzivno sodelovanje je bilo izvedeno pri izdaji 
publikacije Štirje elementi: 2 – OGENJ in pri začetnih pripravah na naslednji del: Štirje elementi: 3 – 
ZEMLJA, pri izvedbi razstave »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: proti 
sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice ter pri različnih manjših projektih. Delo je sledilo 
predvsem izvedbi začrtanih občasnih razstav (lastnih in medinstitucionalnih) ter novih ter 
dopolnjenih programov za različne ciljne skupine. V svojih poročilih so sodelavci izpostavili 
najobsežnejše sklope leta 2018.  
 
Arheologija: Raziskovalno delo je bilo usmerjeno v preučevanje keltskega in rimskega nakita, 
njegovega razvoja, oblik in simbolike za namene postavitve razstave Nakit ostane – Dediščina, naš 
najdragocenejši nakit, v preučevanje keltskega gradiva z najdišča Sejmišče za namene postavitve 
vitrine Restavriranje najdb iz groba 114 na keltskem grobišču Brežice – Sejmišče, projekta Keltsko 
grobišče v Brežicah in za predavanje v Dolenji vasi, v preučevanje zgodovine raziskav Libne in gradiva 
z Libne za projekt (v pripravi) Stara Libna, v preučevanje uporabe ognja skozi zgodovino človeštva z 
namenom priprave besedil za publikacijo Štirje elementi: 2 – OGENJ in v preučevanje posavskih 
najdišč z ajdovskimi imeni za namene priprave projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja. 
 
Etnologija: Preučevanje je potekalo v zvezi z gradivom za razstavo »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, 
Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice ter v zvezi z 
razstavo Štirje elementi: 2 – OGENJ, preučevanje gradiva, fototeke, terenskih zapiskov in drugih virov 
za sodelovanje pri projektu Črno-belo bogastvo s Krškega polja, sodelovanje s Fakulteto za turizem 
Brežice Univerze v Mariboru za pripravo jedilnikov oz. značilnih posavskih jedi za kulinarične 
delavnice, ter za pripravo prispevkov na spletni strani PMB, Facebook profilu PMB idr.  
 
Umetnostna zgodovina: Raziskovalno delo je bilo usmerjeno v študij in proučevanje gradiva za 
oblikovanje razstav in pripravo predavanja: Štirje elementi: 2 – OGENJ; Viteška dvorana – srce gradu 
Brežice in njen avtor Frančišek Karel Remb – (v zvezi z umestitvijo kopij ovalov); Baročni slikarji gradu 
Brežice; »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: proti sedmim desetletjem 
Posavskega muzeja Brežice; v spremljanje in raziskovanje nelegalnega trgovanja; v nadaljevanje 
zasnove in prenove stalne razstave; v sodobne trende v muzeologiji in trajnostni razvoj PMB. 
 
Zgodovina: Raziskovalno delo je bilo usmerjeno v pregled arhivskega gradiva (Dokumenti Posavskega 
muzeja Brežice 1946–1963) in v pregled publikacij, ki so jih izdala posavska gasilska društva za 
pripravo dveh občasnih razstav in sicer »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva 
Stiplovšek: proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice in Štirje elementi: 2 – OGENJ. 
Pripravljen je bil izbor gradiva za razstavi in besedil za publikaciji. Opravljene so bile še manjše 
raziskave v povezavi s pripravo Posavske muzejske vitrine, muzejskim gradivom za objavo na spletni 
strani, oz. vprašanji, ki so jih zastavljali zainteresirani posamezniki. 
 
KR delavnica: Za nadaljevanje projekta Znanje in veščine iz depoja: Štukature je bilo opravljeno 
preučevanje literature o tehniki izdelave šablon za vlečene profile, iskanje najprimernejših materialov 
za prosto modeliranje štukatur na zidu in lepljenje odlitih segmentov.  
 
Služba za komuniciranje in izobraževanje:  
Proučevanje je bilo usmerjeno v zbiranje in izbor gradiva ter v pripravo razstave Nuša Derenda, Čez 
20 let, v pripravo Posavske muzejske vitrine »izpreteklostivprihodnostzvlakom in v pripravo Posavske 
muzejske vitrine Animirana Evropa. 
Sodelavci so bili aktivno vključeni tudi v razstave ob pripravi obrazstavnih programov in proučevanja 
za pripravo in izvedbo. 
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Priprave za prihodnje občasne in stalne razstave  
Priprave in delo sta usmerjena v izvajanje uspešno razširjenega programa 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.  
 
Kustosinja arheologinja je za razstavi Štirje elementi: 3 – ZEMLJA in Arheološka podoba v plakatih 
Matjaža Vipotnika pripravila koncept, izbor gradiva in besedila. 
 
Kustosinja etnologinja je evidentirala vire za različne vidike življenja v gradu Brežice za načrtovano 
monografijo o PMB. 
 
Kustosinja umetnostna zgodovinarka je za prihodnje razstave opravila pregled gradiva za razstavi: 
Štirje elementi: 3 – ZEMLJA ter Alenke Gerlovič, 100-letnica rojstva ter pripravila vsebinsko zasnovo 
izbranega gradiva. Za gostujoči tematski razstavi Alenke Gerlovič je bil opravila izbor del z motivi iz 
Dalmacije in hrvaškega primorja za Studio Račič, za gostovanje v Narodnem muzeju Skopje in galerijo 
v Štipu je pripravila izbor risb s figuralnimi motivi in krajino, ki jih je slikarka ustvarila med bivanjem 
Makedoniji v letih 1953 do 1957. 
 
Kustosinja zgodovinarka je ob zaključku dela zapisala nekaj predlogov za nadaljnje delo, kar bo 
posredovano novi sodelavki.   
 
Področje upravljanja in vodenja: Direktorica je aktivno sodelovala v pripravi razstav in v projektih 
predvsem na področju vzpostavljanja  enakovrednega sodelovanja, omogočanja pogojev, sodelovanja 
z občinami ustanoviteljicami, sodelovanja z raznovrstnimi ustanovami in posamezniki ter skrbela za 
komunikacijo med zaposlenimi, predvsem na področju uspešnega predstavljanja in promocije dela 
kot celote. Z aktivnimi udeležbami na posvetih, konferencah in raznih dogodkih je predstavljala delo 
muzeja, njegovo strategijo in primere dobrih izvedb. Kot mentorica je usmerjala delo in priprave na 
strokovni izpit enega sodelavca, pri čemer so s svojimi znanji in izkušnjami sodelovali tudi drugi 
strokovni sodelavci.  
 
Sodelavci KR delavnice in službe za komuniciranje in izobraževanje: 
Koordinatorka in organizatorka kulturnih programov je je izdelala osnutek zasnove prenove razstave 
Šolstvo skozi stoletja na gradu Sevnica. 
 
Akademski restavrator in sodelavci KR delavnice so aktivno vključeni v pripravo razstav v prihodnjih 
letih. Še posebej v pripravo razstave v okviru projekta Znanje in veščine iz depoja, ki je v letu 2018 
usmerjeno v štukature, v letu 2019 pa v les in rezbarjenje. 
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 2019. Sodelavci KR delavnice so aktivno vključeni v pripravo razstav v prihodnjih letih. 
 

I. / 9. Konserviranje in restavriranje 
 
Načrtovano je bilo konserviranje in restavriranje 457 predmetov za potrebe muzeja in 12 predmetov 
za zunanje naročnike. Načrt je sledil obsežnim programskim enotam, delu na popisu muzejskih 
predmetov in razstavnim projektom.  
Pomemben del preventivne konservacije, kjer so sodelovali tudi kustosi, je potekal ob inventuri 
muzejskih predmetov, kar pa številčno ni uvrščeno v tabelo, navedeno pa je v razdelku inventura 
muzejskih predmetov.  
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Tabela 14: Restavrirani predmeti 

Področje Realizirano št. kosov 

Arheologija 95 

Etnologija 85 

Umetnostna zgodovina 4 

Zgodovina 6 

Skupaj za PMB 190 

PMB za razstavo Stiplovšek, Motor 1 

Reliefa Eržen Alenka 2 

Nena Bedek Razstava Ogenj 5 

Knez Jože Razstava Ogenj 4 

Skupaj za zunanje naročnike 12 

Skupaj 202 

 
Tabela 15: Konservirani predmeti 

Področje Realizirano št. kosov 

Arheologija 5 

Etnologija 94 

Umetnostna zgodovina 37 

Zgodovina 28 

Skupaj za PMB 164 

Skupaj za zunanje naročnike (Alenka Eržen Šušteršič) 2 

Skupaj 166 

 
Tabela 16: Načrtovano in realizirano na področju konserviranja in restavriranja 

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

Konserviranje  400 166 40,75 

Restavriranje  69 202 292,75 

Skupaj 469 368 78,46 

 
Tabela 17: Skupaj področje konserviranje in restavriranje glede na uporabnike 

Uporabnik Načrtovano letno  Realizirano letno  Indeks v % 

Lastni muzej 457 354 77,46 

Drugi naročniki 12 14 116,67 

Skupaj 469 368 78,46 

 
Tabela 18: Spominski predmeti (obrazstavni program) 

Št. Vrsta Področje / naročnik Število 

1. Nakit broška prašiček Muzejska trgovina 15 

2. Nakit zapestnica tolčena ozka  Muzejska trgovina 12 

3. Nakit uhani tolčeni  Muzejska trgovina 10 

 Skupaj  37 

 

V letu 2018 je bilo v primerjali s prejšnjim letom (468 izdelanih predmetov) izdelanih manj 
spominskih predmetov (izdelali so potrebne količine tolčenega nakita iz medeninaste pločevine in 
brošk v obliki krškopoljskega prašička) saj je bilo manj potreb, prav tako izdelava zaradi drugih nalog 
in glede na kadrovsko zasedbo ni bila mogoča.  
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Obrazložitev in poročilo o delu KR delavnice 
 
Realizacija konservirano-restavriranih predmetov je bila dosežena v 78,46 %. Razlike med 
načrtovanim in izvedenim izhajajo iz dejstva, da je pred pričetkom dela nemogoče natančno določiti 
kateri posegi bodo potrebni in izvedeni. Tako je pri restavriranju dosežen plan v 292,75 %, medtem 
ko je na področju konserviranja v 40,75 %. Poudariti je treba, da je bilo opravljenih več 
restavratorskih posegov za razstavo Štirje elementi: 2 – OGENJ, kar je bilo po zahtevnosti daljši 
proces. 
Na izvedbo je vplivalo tudi dejstvo, da je bila KR delavnica z upokojitvijo KR tehnika z več kot 
štiridesetletnimi izkušnjami pol leta brez usposobljenega sodelavca, saj za delo ni bilo primernih 
kandidatov. Od oktobra je delo KR tehnika opravljal mlajši sodelavec, ki ni usposobljen za samostojno 
delo.  
Jeseni so sodelavci KR delavnice so pričeli tudi z izvajanjem projekta, ki ga je razpisala Občina Brežice 
– restavriranje groba 114 s keltskega najdišča Brežice – Sejmišče.  
Sodelavci KR delavnice so bili aktivno vključeni v popis muzejskih predmetov, vodja delavnice pa tudi 
v spremljanje investicij, kar je zahtevalo veliko ur in strokovnega dela oziroma aktivne vključenosti v 
dogajanje.  
  
Sodelavci KR delavnice so uspešno realizirali projekt Znanje in veščine iz depoja, ki je bil letos 
usmerjen v štukature. Projekt se je v obliki delavnic odvijal skozi celo leto, dodatno pa sta k 
sodelovanju pristopili dve osnovni šoli z učenci, ki so v okviru programa likovno snovanje izdelali 
kopijo stropne štukature in na novo izdelali dva okenska okvirja. Projekt je bil tudi mednarodno 
uspešen. Tako sta sodelavca KR delavnice s podporo treh sodelavk v mestu Dobřany na Češkem 
izvedla štiri delavnice, in sicer izdelovanje plitkega reliefa in vlivanja mavca ter z razstavo v tamkajšnji 
cerkvi sv. Vida predstavila projekt. 
Sodelavci KR delavnice so sodelovali tudi pri pedagoških delavnicah, pri čemer v delavnici izdelajo in 
pripravijo posamezne predmete in pripomočke za izvedbo ter dokončajo postopke, ki jih udeleženci 
ne morejo (vlivanje mozaikov, peha glinenih izdelkov, lepljenje intarzij na podlago, priprava kock za 
mozaike, priprava lesenih ščitkov...). Poleg vključevanja v pedagoške programe, sodeluje akademski 
restavrator tudi z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, in sicer s predavanji in 
praktičnim delom pod okriljem programa Rezbarstvo v restavratorstvu.  
  
Nadaljevali so tudi s pripravljanjem in urejanjem prostorov za prevzeme arhivov arheoloških najdišč 
ter depojev nasploh. 
  
Sodelavci KR delavnice so bili aktivno vključeni v pripravljanje, postavljanje in pospravljanje občasnih 
in stalnih razstav, pri čemer so bili v pomoč vključeni v program javnih del in v program družbeno 
koristnih del. Tudi  v letu 2018 je muzej sodeloval z Ministrstvom za pravosodje, Uprava za probacijo 
Novo mesto, kot izvajalska organizacija pri opravljanju dela v splošno korist, in sicer za osem sankcij. 
Pri tem je šest oseb opravilo 666 ur dela v splošno korist.  
Vključene je usmerjal vodja KR delavnice, opravljali pa so naslednja dela: 

1. pomoč pri vzdrževalnih delih okolice gradu, 
2. pleskarska dela v muzejskih prostorih arheologija, stalna postavitev, 
3. pomoč pri pripravah prostorov za hranjenje arheoloških muzealij v prostorih nekdanjega 

Dijaškega doma, 
4. pomoč pri pripravah za prireditve (prenos stojnic, prenos stolov, čiščenje), 
5. pomoč pri pripravi prostorov za postavitev razstav, 
6. pomoč v konservatorsko-restavratorski delavnici pri izdelavi kock in glinenih čaš za 

pedagoško delavnico: Izdelovanje mozaika in Ko iz črepinj spet nastane posoda. 
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I. / 10. Strokovno izobraževanje 
 
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so se udeležili 37 različnih strokovnih izobraževanj (v letu 2017: 
70), od tega so opravili dve skupni enodnevni ekskurziji, katerih sta se udeležili vsi sodelavci. Večino, 
to je 26 izobraževanj, se je udeležilo večje število sodelavcev. 
Največ je bilo izobraževanj s področja muzeologije (9) ter muzejske pedagogike in komuniciranja (8), s 
področja konserviranja-restavriranja (5), kulturne dediščine (5), priprave projektov (3), etnologije (3) 
in arheologije (3). 
Udeleževali so se brezplačnih izobraževanj, ki jih omogočajo Slovensko muzejsko društvo, Skupnost 
muzejev Slovenije, ICOM Slovenije, stanovska društva, Ministrstvo za kulturo in lokalna skupnost.  
V letu 2018 je bilo 7 večdnevnih izobraževanj. Jana Puhar se je udeležila letnega srečanje Slovenskega 
arheološkega društva Arheologija v letu 2017 (7. 3.–8. 3. 2018), Ivanka Počkar, Alenka Černelič 
Krošelj, Vlasta Dejak, Andreja Matijevc, Silvija Skrivalnik, Aleš Vene in Darko Prah so se udeležili 
strokovne ekskurzije s predstavniki projekta Gradovi Posavja na Cesta gradov na avstrijskem 
Štajerskem (24.3.–26. 3. 2018), Alenka Černelič Krošelj in Andreja Matijevc sta se s člani LAS Posavje 
udeležili strokovne ekskurzije v Piemont z LAS Posavje (12. 4.–14. 4. 2018), Ivanka Počkar, Alenka 
Černelič Krošelj in Stanka Glogovič so se udeležile posveta 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško 
etnologijo v Mojstrani (24.–25. 5. 2018), Ivanka Počkar, Alenka Černelič Krošelj, Vlasta Dejak, Oži 
Lorber, Jože Lorber, Andreja Matijevc, Aleš Vene, Jana Puhar , Žan Hočevar in Boštjan Kolar so se 
udeležili II. kongres slovenskih muzealcev v domači hiši (20. 9.–22. 9. 2018), kar je bilo še posebej 
pomembno in uspešno. Aleš Vene in Davorin Prah sta se udeležila strokovne ekskurzije Društva 
restavratorjev Slovenije v Sarajevo (28. 10.–30. 10. 2018), Alenka Černelič Krošelj, Andreja Matijevc, 
Davorin Prah, Aleš Vene so si ob delavnicah in odprtju razstave Znanje in veščine iz depoja v Dobřany-
ju na Češkem s strokovnim vodstvom ogledali baročni dvorec Nunnery of Chotěšov (14. 11. 2018) in 
razstave v West Bohemia Museum, Plzen, Češka (15. 11. 2018). Alenka Černelič Krošelj se je v 
Združenih državah Amerike udeležila programa International Visitors Leaderhip Programme: 
Promoting Best Practices in Museum and Cultural Management (24. 11.–15. 12. 2018), ki ga je 
organiziral U. S. Department of State Office of International Visitors. 
 
Udeležbe na odprtjih, predavanjih, javnih vodstvih idr. v PMB in drugje 
 
Tako kot zadnja leta je bil tudi v letu 2018 namenjen 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 
kolegijih. Ob odprtju razstave Znanje in veščine iz depoja v Dobřany-ju na Češkem so se sodelavci 
muzeja udeležili tudi odprtja razstave bližnjega Mestnega muzeja Krško (enote Kulturnega doma 
Krško) o dr. Mihajlu Rostoharju v Brnu (Republika Češka). 
 

I. / 11. Strokovna knjižnica  
 
Tabela 19: Nakupi, darovi in zamenjave v strokovni knjižnici, po področjih 

Področje Nakup Dar Zamenjava/
doma 

Zamenjava/
tujina 

Skupaj 

Arheologija 1 2 11 19 33 

Etnologija 0 3 4 0 7 

Umetnostna zgodovina 0 10 6 2 18 

Zgodovina 3 18 31 0 52 

Muzeologija, serijske publikacije  24 5 24 6 59 

Drugo (Dolenjski list 2017 1 2 0 0 3 
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Skupaj knjižno gradivo 29 40 76 27 172 

 
Knjižnica Posavskega muzeja Brežice je specialna knjižnica, ki s svojim gradivom pokriva posamezno 
znanstveno področje. Uporabniki knjižnice so zaposleni delavci v Posavskem muzeju Brežice. 
Knjižnično gradivo je popisano v programu Microsoft Excel. Inventarna knjiga v tem programu se vodi 
od številke 10.801 dalje. Ob koncu leta 2018 je inventariziranih 13.022 enot knjižnega gradiva. 
Številčno stanje je manjše za 244 knjižnih enot, ki so bile odpisane leta 2012. 
Knjižnica je v letu 2018 pridobila 172 knjižnih enot, od tega večino z med muzejsko izmenjavo in 
darili. Z nakupom smo pridobili 29 enot knjižnega gradiva (naročene serijske publikacije: 25, knjige: 
4), 40 enot je bilo podarjenih, 103 enote pa pridobljene z med muzejsko izmenjavo od tega 27 s 
tujino in 76 doma.  
 
Tabela 20: Dostopnost gradiva knjižnice glede na uporabnike 

Vrsta uporabe Število uporabnikov 

Notranja uporaba  13 

Zunanji uporabniki v knjižnici 0 

Skupaj 13 

 
Uporabniki knjižnice so samo zaposleni delavci Posavskega muzeja Brežice, ki lahko prosto dostopajo 
do knjižnega gradiva. Zunanjim uporabnikom ne izposojamo knjižnega gradiva. Veliko knjižnega 
gradiva se nahaja tudi v pisarnah kustosov, depojih in v restavratorski delavnici. Dostop do gradiva v 
knjižnici je prost, vendar čedalje bolj otežen, ker se prostor uporablja še za druge namene. V 
prihodnjem letu načrtujemo ureditev prostora za knjižnico in inventuro knjižnega gradiva. 
 

I. / 12. Nesnovna dediščina 
 

Etnologinja je v prvem polletju 2018 pripravila dve pobudi za predlog vpisa v Register nesnovne 
kulturne dediščine: 1. Izdelovanje čolnov in kultura čolnarjenja v Kostanjevici na Krki in 2. Dobovski 
Fašjenk, Lúčki kosci in Obŕški prutarji, ter ju predložila komisiji pri Koordinatorju za nesnovno 
dediščino (Slovenski etnografski muzej). Alenka Černelič Krošelj in Ivanka Počkar sta z referatom 
sodelovali na mednarodnem posvetu 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: 
Nesnovna dediščina med prakso in registrom, 24.–26. 5. 2018 v Mojstrani in govorili o izkušnjah z 
Registrom nesnovne kulturne dediščine v Posavskem muzeju Brežice. 
 
 
 

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:  
 

- Štirje elementi: 2 – OGENJ, Posavske muzejske vitrine, razstavni projekt Zlato od Beograda 
do Triglava ter sodelovanje z različnimi publikami, razširitev projekta Znanje in veščine iz 
depoja – pri vseh je v ospredju interdisciplinarno delo ter raznovrstni spremljevalni 
programi. 

- »Vrnitev« treh ovalov v Viteško dvorano in vzpostavitev »prave podobe« Viteške dvorane – 
obeležitev 300-letnice smrti avtorja Karla Frančiška Remba. 

- Urejanje prevzetih arhivov arheoloških najdišč, predvsem akcesija in inventarizacija ter 
celotna dokumentacija. 
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- Nadaljevanje inventure muzejskih predmetov.  
- Nadaljevanje dela za pripravo 70-letnice Posavskega muzeja Brežice in 80-letnice muzealstva 

v Posavju (2019) – pričetek obeležitve z razstavo Franjo in Iva Stiplovšek. 
 
Razdelek predstavlja programe in projekte, ki vključujejo stalne in občasne razstave, različne projekte 
in podatke povezane s pestro dejavnostjo za različne ciljne skupine na raznovrstne načine.  
 

II. / 1. Razstave 
 
II. / 1. 1. Lastne občasne razstave 

V letu 2018 smo nadaljevali s sklopi, oblikovanimi leta 2015, ter posamezne dele še bolj konceptualno 
razvili, se odzivali na pobude ter dopolnjevali občasne razstave v šestih vsebinskih in prostorskih 
sklopih: 

1. Večzvrstna lastna razstava Štirje elementi: 2 – OGENJ; 
2. Viteška dvorana: srce gradu Brežice in njen avtor Karel Frančišek Remb – »Vrnitev 

Rembovih ovalov«; 
3. Razstava ob začetku obeleževanja 70-letnice muzeja: »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, 

Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek, proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice;  
4. Posavske muzejske vitrine: predstavljanje dediščine z manjšimi razstavami in z ozirom na 

predstavljanje celotnega območja – iz vseh štirih občin soustanoviteljic čim bolj 
enakovredno; 

5. Druge občasne razstave v različnih prostorih muzeja; 
6. Medinstitucionalne razstave. 

 
Sklop 1: Večzvrstna lastna razstava  
Nadaljevanje iz leta 2016: Večzvrstna razstava Štirje elementi: 1 – VODA, SV stolp, od 8. 12. 2016, 
kustosinje Vlasta Dejak, Oži Lorber, dr. Ivanka Počkar, Jana Puhar, Alenka Černelič Krošelj 
 

1. Večzvrstna razstava Štirje elementi: 2 – OGENJ, 1. prostor muzeja v 2. nadstropju, od 30. 8. 
201, kustosinje Vlasta Dejak, Oži Lorber, dr. Ivanka Počkar, Jana Puhar, Alenka Černelič 
Krošelj 

Druga iz cikla razstav o štirih elementih, ki so upodobljeni v Viteški dvorani, je posvečena ognju. V 
razstavi je združeno doslej večinoma še ne predstavljeno gradivo iz arheološke, etnološke, 
umetnostnozgodovinske in zgodovinske zbirke, tematsko povezano z elementom ognja.  
Razstava opozarja na različne zvrsti premične kulturne dediščine, ki vsaka zase govori o simboliki 
ognja in ob tem odgovarja na vprašanja v katerih segmentih življenja Posavk in Posavcev je bil 
prisoten ogenj, kakšna je bila njegova vloga v gospodinjstvu, industriji, gospodarskih panogah ter 
kako so se ljudje skozi čas soočali z izzivom in nevarnostjo ognja. V razstavi je predstavljena tudi 
raziskava priimkov in naselij, katerih poimenovanja izhajajo iz ognja. Pomemben del razstave je 
vitrina, ki so jo s svojimi predmeti in zgodbami, povezanimi z ognjem soustvarili obiskovalci muzeja, 
muzejski delničarji iz vseh posavskih občin.  
Odzivi občinstva so izjemno dobri, saj večino preseneti bogastvo v depojih hranjenega gradiva, ki ni 
neprenehoma na ogled javnosti v stalni zbirki. Večino preseneti kako se raznoliko gradivo iz različnih 
časovnih obdobij, kljub raznolikosti  poveže v harmonično celoto z enim izmed štirih elementov, 
tokrat ognjem.  
Število obiskovalcev na odprtju: 115, skupno število obiskovalcev razstave: 4.120. 
Obrazstavni program:  
Zimska grajska dogodivščina: seznanitev z načrtovano razstavo Štirje elementi: 2 – OGENJ, izvedba: 
Silvija Skrivalnik. 
Poletna grajska dogodivščina: snovanje Razstave v razstavi »Muzejčki in ogenj« (evidentiranje 
predmetov, postavitev razstave), izvedba: Andreja Matijevc, Žan Hočevar, izdelava zastavic z zmajčki 
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in ogenjčki, izvedba: Silvija Skrivalnik, Andreja Matijevc, Ana Vlaisavljević, izvedba suhe vaje z gasilci 
PGD Pišece in PGD Globoko, izvedba: Andreja Matijevc, gasilci PGD Pišece in PGD Globoko, 
spoznavanje gasilske službe v preteklosti, izvedba: Franc Černelič, ustvarjanje z ogljem, izvedba: 
Silvija Skrivalnik, Ana Vlaisavljević, Boštjan Kolar. 
Javno vodstvo v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih, 19. september, izvedba: Boštjan Kolar, 
prevod v znakovni jezik: Vlasta Moškon. 
Javno vodstvo: Viteška dvorana in predstavitev publikacije Štirje elementi: 2 – OGENJ, 23. 
september, ob 300. obletnici smrti Frančiška Karla Remba, izvedba: Oži Lorber in Alenka Černelič 
Krošelj. 
Jesenska grajska dogodivščina: ustvarjalna delavnica izdelovanja zmajčkov, izvedba: Boštjan Kolar, 
Urša Vidmar, predstavitev dela, poklica in izdelkov kovača, izvedba Boštjan Kolar in Franc Černelič,  
delavnica slikanja ognja s frnikolami, izvedba: Boštjan Kolar, Urša Vidmar, igra ognjeni spomin, 
izvedba: Boštjan Kolar, Urša Vidmar, Natalija Zajc.  
Javno vodstvo po razstavi, 3. december, Ta veseli dan kulture, izvedba: Oži Lorber in Vlasta Dejak 
Publikacija: Publikacija s katalogom večzvrstne razstave Štirje elementi: 2 – OGENJ, Posavski muzej 
Brežice, 2018, avtorji: Alenka Černelič Krošelj, Vlasta Dejak, Boštjan Kolar, Oži Lorber, dr. Ivanka 
Počkar, Jana Puhar, strani 127, naklada: 500 izvodov, (slo., ang.). 
 
Sklop 2: »Vrnitev Rembovih ovalov« 

1. Rembov mesec / »Vrnitev Rembovih ovalov«, 18. 10. 2018, kustosinja: Oži Lorber 
Predstavitev »Vrnitev Rembovih ovalov« je bila posvečena avtorju baročne poslikave Viteške 
dvorane in treh ovalov, ki so bili v 19. stoletju odtujeni in smo jih ob obeležitvi 300-letnice smrti 
slikarja F. K. Remba vrnili v Viteško dvorano gradu Brežice. Z izdelavo kakovostnih digitalnih 
fotoreprodukcij originalnih podob smo v sodelovanju z ZVKDS, Restavratorskim centrom in 
lastnikoma izvrnikov: Narodno galerijo, Ljubljana in Univerzalnim muzejem Joanneum, Gradec 
dvorani vrnili nekdanji celosten izgled. Sama umestitev manjkajočih ovalov s podnapisi, je bila kljub 
temu, da so to fotoreprodukcije, med občinstvom dobro sprejeta.  
Število obiskovalcev na odprtju: 60, skupno število obiskovalcev razstave: 4.273. (šteti obiskovalci 
muzeja od 18. 10. do 31. 12 in udeleženci prireditev v Viteški v tem obdobju). 
Obrazstavni program:  
Koncert »A deux clavecins«, duo čembalov, 18. oktober, izvedba: Martina Okoliš, Egon Mihajlović, 
Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani. 
 
Sklop 3: Razstava ob začetku obeleževanja 70-letnice muzeja 

1. »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek, proti sedmim desetletjem 
Posavskega muzeja Brežice, 12. 5. 2018—maj 2019, kustosinje: Alenka Černelič Krošelj, 
Ivanka Počkar, Vlasta Dejak in Oži Lorber.  

Razstava v sliki, besedi in s predmeti prikazuje začetke muzealstva v Posavju, ki segajo v leto 1939. 
Zbiratelji in ljubitelji starin so tedaj v Krškem ustanovili Muzejsko društvo za politična okraja Krško in 
Brežice v Krškem. Na njegovi osnovi se je v Krškem razvil Mestni muzej, 26. 6. 1949 pa v Brežicah 
Posavski muzej Brežice. Razstava izpostavlja častilca starin in starinokopa Otta Aumanna (1897–
1962), arheologa, prof. dr. Rudolfa Brataniča (1887–1962), predvsem pa muzejsko življenje pionirjev 
posavskega muzealstva, zakoncev Franja (1898–1963) in Ive Stiplovšek (1904–2001), in ravnatelja 
muzeja Stanka Škalerja (1929–1973). Razstava je tudi v čast prvemu ravnatelju Posavskega muzeja, 
slikarju Franju Stiplovšku, ob 120-letnici njegovega rojstva, na njej je na ogled 22 Stiplovškovih del – 
med letoma 1991 in 2018 zbranimi olji, grafikami in risbami. 
Število obiskovalcev na odprtju: 85, skupno število obiskovalcev razstave: 10.328. 
Obrazstavni program:  
Hommage Franju Stiplovšku s posavskimi ustvarjalci, na obletnico rojstva Franja Stiplovška, 12. maj, 
izvedba: Alojz Konec, Tanja Plevnik, Gregor Smukovič, Janže Lorber, Dani Žbontar. 
Večer z/za Ivo Stiplovšek na Mednarodni dan družin, 15. maj, izvajalke: Ivanka Počkar, Vlasta Dejak, 
Alenka Černelič Krošelj, Oži Lorber in gostje: Francka Pečnik, Božena Vanič Encinas, Andreja Hostnik 
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in  Herta Kovačevič. 
Vodstvo za obiskovalce koncerta Festivala Seviqc, 20. junij, izvedba: Alenka Černelič Krošelj.  
Poletna grajska dogodivščina: Zakajčki gospe Ive Stiplovšek, izvedba: Silvija Skrivalnik. 
Publikacija: Brošura «Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek, proti sedmim 
desetletjem Posavskega muzeja Brežice, Posavski muzej Brežice, 2018, avtorice: Alenka Černelič 
Krošelj, Vlasta Dejak, Ivanka Počkar, Oži Lorber, strani 24, naklada: 1.000 izvodov, (slo., ang.). 
 
Načrtovana gostujoča razstava v letu 2018 »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva 
Stiplovšek, proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice je zaradi podaljšanja razstave o dr. 
Mihajlu Rostoharju v Mestnem muzeju Krško sporazumno prestavljena v leto 2019.  
 
Sklop 4: Posavske muzejske vitrine 
Načrtovano in izvedeno je bilo 5 razstav, od katerih 4 v predprostoru Viteške dvorane, 1 pa v Razstavi 
v razstavi v sklopu stalne razstave novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990. 
Ena razstava pa se je nadaljevala iz prejšnjega leta. Ena razstava je bila po zaključku »vitrine« 
prestavljena v stalno arheološko razstavo. 
 
Nadaljevanje iz 2017: Posavska muzejska vitrina Skulptura je glasba, ki jo poslušamo z očmi / 80. 
jubilej kiparja Janeza Zorka, 17. 12. 2017–17. 1. 2018, kustosinja: Oži Lorber. 
 

1. Posavska muzejska vitrina Restavriranje najdb iz groba 114 s keltskega najdišča Brežice – 
Sejmišče, 15. 3.–10. 5. 2018, kustosa: Jože Lorber in Jana Puhar. 

V maju 2017 je muzej sprejeli vsebino groba 114, izkopanega na najdišču Brežice DSO 2017 v aprilu 
istega leta. Gre za izjemen bojevniški grob, najbogatejši izmed 161 doslej izkopanih grobov na 
keltskem grobišču Sejmišče v Brežicah. Grob poleg klasičnega bojevniškega inventarja vsebuje tudi 
dele bojnega voza in bronasto posodo, ki po obliki in ornamentiki močno izstopa od siceršnjih najdb 
tega časa v našem prostoru. Domnevamo, da gre za posodo, uvožene iz italskega prostora, ki je 100—
200 let starejše od samega pokopa, kar kontekst groba določa kot edinstven v slovenskem prostoru 
in širše. Namen vitrine je predstaviti širši javnosti izjemne novo pridobljene predmete in 
restavratorske posege, opravljene na gradivu. Vitrina z gradivom je po izteku Posavske muzejske 
vitrine na ogled v stalni arheološki razstavi. 
Število obiskovalcev na odprtju: 60, skupno število obiskovalcev razstave: 1.182. 
Obrazstavni program:  
Javno vodstvo ob dnevu konservatorsko-restavratorske delavnice, 12. april, izvedba: Jana Puhar in 
Jože Lorber. 
 

2. Posavska muzejska vitrina: #izpreteklostivprihodnostzvlakom, Posavska muzejska vitrina / 
Mednarodni muzejski dan 2018, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci, 
Prostor pred Viteško dvorano, 17. 5. 2018–30. 8. 2018, kustosinja: Silvija Skrivalnik. 

Izhodišče je bila tema Mednarodnega muzejskega dneva 2018 in Evropsko leto kulturne dediščine. 
Tako so vitrino sooblikovali: dijakinje Ekonomske in trgovske šole Brežice z mentorico, dijak 
Ekonomske šole Novo mesto ter otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Mavrica Brežice. Osrednji del razstave 
– video prispevek in izdelki »vlaki prihodnosti« so na delavnici ustvarili predšolski otroci pod 
vodstvom dijakinj predšolske vzgoje. Razstavo so sestavljali še pano z krajšim opisom in fotografijami, 
digitalne predstavitve na dotikalnem zaslonu ter računalnik s tiskalnikom, kjer so obiskovalci delili 
svoje mnenje in izkušnje na družabnih omrežjih in z drugimi obiskovalci muzeja. 
Število obiskovalcev na odprtju: 40, skupno število obiskovalcev razstave: 8.615. 
Obrazstavni program: 
Delavnica s skupino Gumbki, Vrtec Mavrica, 6. april, izvedba: dijakinji Klara Vodopivec, Eva Zakšek, 
mentorica: Alenka Pečnik Kranjec, ETrŠ, Jure Kranjec Radkovič, Silvija Skrivalnik.  
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Javno vodstvo na Mednarodni muzejski dan, 18. maj: Kaj imata skupnega 
#izpreteklostivprihodnostzvlakom in Posavski obrazi s kiparko Alenko Eržen Šuštaršič, izvedba: Silvija 
Skrivalnik, Oži Lorber in Nina Remic Šuštaršič. 

 
3. Posavska muzejska vitrina: Lanterna magica, prostor pred Viteško dvorano gradu Brežice, 

13. 9. 2018–11. 11. 2018, kustosinja: Ivanka Počkar.  
Razstava o muzejskem predmetu iz depoja, povezanim s sočasno večzvrstno razstavo Štirje elementi: 
2 – OGENJ, na katero je bil po zaprtju uvrščen tudi ta »ognjeni« predmet. Laterna magica (tudi: 
lanterna magica) predstavlja tehniško muzealijo iz filmske predzgodovine. Razstavljena naprava, z 
vsemi potrebnimi sestavnimi deli, izvirna škatla za shranjevanje naprave in barvni diapozitivi s 
sličicami za projekcijo, je iz bogate brežiške meščanske družine, izdelana v drugi polovici 19. stoletja 
in je bila v uporabi še v obdobju med obema svetovnima vojnama. Na belo steno ali rjuho so 
projicirali ročno naslikane barvne diapozitive z različnimi zgodbami, ki so jih vstavljali med svetilko in 
lečo. Je zgodnja oblika diaprojektorja, ki je deloval na plamen iz gorilnika, njegovega sestavnega 
dela. Dim iz gorilnika se je odvajal skozi dimnik, ki je molel iz projektorja.  
Število obiskovalcev na odprtju: 48, skupno število obiskovalcev razstave: 6.082. 
Obrazstavni program: 
Javno vodstvo po razstavi v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih, 19. avgust, izvedba: 
Boštjan Kolar, prevod v znakovni jezik: Vlasta Moškon. 

 
4. Posavska muzejska vitrina / Razstava v razstavi: Priljubljena okrasna punčka, šesti razstavni 

prostor v stalni razstavi Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990, 22. 11. 2018 – junij 
2019, kustosinja: Vlasta Dejak. 

V Posavski muzejski vitrini – Razstavi v razstavi sta predstavljeni dve otroški punčki »bamboli«, ki sta 
bili v 50-ih in 60-ih letih prejšnjega stoletja najbolj iskano trgovsko blago v tržaških trgovinah in na 
stojnicah. Punčki nista bila namenjena otroški igri, temveč sta služili kot okras na sredi zakonske 
postelje v spalnici. Z razstavljenima punčkama je muzej opozoril na dediščino, ki predvsem pri 
starejših vzbuja nostalgijo po otroških in mladih letih, hkrati pa pokazal, da znamo ceniti dediščino 
preteklosti, jo prenašati v sedanjost in poskrbeti za to, da bo ostala prihodnjim rodovom.  
Število obiskovalcev na odprtju: 60, skupno število obiskovalcev razstave: 714. 
 

5. Posavska muzejska vitrina: Animirana Evropa, prostor pred Viteško dvorano, 20. 12. 2018– 
8. 2. 2019, mentorji: Tanja Plevnik, Miha Henigsman, Aleš Vene, Romana Žnidaršič, Mia 
Brunej, Matej Žibert, kustosinja: Andreja Matijevc. 

V Posavski muzejski vitrini v Evropskem letu kulturne dediščine je bil izpostaviljen v Viteški dvorani 
upodobljen prizor ugrabitve Evrope in v kreativnem partnerstvu z osnovnimi šolami in zavodom za 
medijsko produkcijo in izobraževanje predstavljen skozi animiran film. Film so pod mentorstvom 
likovnih pedagogov, mentorjev filmskih delavnic in muzealcev izdelali učenci dveh osnovnih šol in 
udeleženci mednarodnega Unesco tabora iz Hrvaške in Srbije. Učenci so se izmenično vključevali v 
različne faze; od priprave likov in ozadja, premikanja likov na animacijski mizi, fotografiranja, 
montaže … Likom so vdihnili življenje tudi tako, da so jim dodali svoje glasove in ustvarili glasbeno 
podlago. Mladi ustvarjalci filma so kljub zahtevni in kompleksni tematiki, s svežim in 
neobremenjenim pogledom povzeli mit in ga skozi likovno, glasbeno in besedno interpretacijo 
prikazali v animiranem filmu z namenom, da osvetlijo zgodbo in jo približajo različnim občinstvom, še 
posebej pa sovrstnikom in najmlajšim.  
Število obiskovalcev na odprtju: 45, skupno število obiskovalcev razstave: 443. 
Obrazstavni program: 
Predstavitev mita o Evropi v okviru Dnevov Evropske kulturne dediščine učencem 3. razredov 
Osnovne šole Jurija Dalmatina v Valvasorjevi knjižnici Krško, 2. 10. 2019, izvedba: Andreja Matijevc. 

 
Sklop 5: Druge občasne razstave 
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V zadnjem razstavnem prostoru stalne razstave novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 
1900–1990, kjer je ambientalno prikazan prostor za dnevno bivanje, sta umeščeni dve vitrini z 
namenom, da so v njih na občasnih razstavah predstavljeni razni predmeti in zgodbe o ljudeh iz 
Posavja. Izvedli smo 1 načrtovano razstavo. Ena razstava v prvih dveh prostorih je bila podaljšana iz 
prejšnjega leta. V osnovno urejenem prostoru ob recepciji ter na arkadnem hodniku pritličja je bila 
postavljena 1 načrtovana razstava. 
 
Nadaljevanje razstave Posavski obrazi / Kiparka Alenka Eržen Šuštaršič, Galerija, 1. in 2. prostor, 16. 
11. 2017–20. 5. 2018, kustosinja: Oži Lorber 
Obrazstavni program:  
Veččutni ogled razstave in gibanje po navdihu kipov, izvedba: Silvija Skrivalnik, Stanka Glogovič, 
Zimska grajska dogodivščina, 1. 3. 2018 in delavnica ustvarjanja v papirmašeju, izvedba: Silvija 
Skrivalnik, Monika Japelj, Stanka Glogovič, Andreja Matijevc, Zimska grajska dogodivščina, 1. 3. 2018. 
Javno vodstvo v počastitev žensk in umetnic, povezanih z našim muzejem po občasni razstavi 
kiparke Alenke Eržen Šuštaršič (1926, Krško–2005, Ljubljana) na mednarodni Dan žena, 8. marca, 
izvedba: Oži Lorber. 
Zaključno javno vodstvo po občasni  razstavi kiparke Alenke Eržen Šuštaršič na Mednarodni muzejski 
dan, 18. maja, izvedba: Nina Šuštaršič Remic, kiparkina hčer in Oži Lorber. 
Publikacija: Brošura Posavski obrazi / Kiparka Alenka Eržen Šuštaršič, Galerija Posavskega muzeja 
Brežice, 16. 11. 2017–20. 5. 2018, strani 12, izdal in založil Posavski muzej Brežice, naklada: 500 
izvodov, avtorica besedil: Oži Lorber. 
 

1. Znanje in veščine iz depoja 2: Snovanje in poustvarjanje štukatur, prostor arkadnega 
hodnika v pritličju in prostor ob recepciji, 16. 12. 2018–28. 2. 2019, mentorji: Aleš Vene, 
Mojca Barbič (Osnovna šola Brežice), Nena Bedek (Osnovna Šola Boštanj), kustos: Aleš 
Vene 

Na razstavi so se predstavili učenci OŠ Brežice in OŠ Boštanj z likovnimi deli v obliki štukatur, ki so 
nastajale pri izbirnem predmetu Likovno snovanje 2 pod mentorstvom prof. Mojce Barbič, prof. Nene 
Bedek in akademskega restavratorja Aleša Veneta. Na ogled so bila tudi dela, ki so nastala v okviru 
delavnic Štukature, ki so bile organizirane za druge udeležence. V skupni razstavi je bilo na ogled 
nastajanje štukature skozi različne faze. Tako je bila razstava praktični primer pedagoškega pristopa 
za učence OŠ in dokaz, da še tako zahtevne tehnike kot so izdelava štukatur, učencem dosegljive. 
Odzivi na razstavo so bili izjemno pozitivni, tako s strani strokovne, kot laične javnosti, predvsem 
zaradi odličnega sodelovanja in povezovanja s šolama in ostalimi uporabniki muzeja. 
Število obiskovalcev na odprtju: 25, skupno število obiskovalcev razstave: 213. 
Obrazstavni program:  
Jesenska grajska dogodivščina: Izdelovanje odlitkov dlani v mavcu, izvedba: Žan Hočevar, Boštjan 
Kolar. 
 

2. »Muzejčki in ogenj« šesti razstavni prostor v stalni razstavi Pod devetimi zastavami: 
Posavje 1900–1990 in del večzvrstne razstave Štirje elementi: 2 – OGENJ, 30. 6. 2018–30. 9. 
2018, avtorji: udeleženci Poletne grajske dogodivščine, koordinatorka razstave Andreja 
Matijevc 

»Muzejčki«, najmlajši obiskovalci Posavskega muzeja Brežice in Grajskih dogodivščin, so s svojim 
navihanim in izvirnim pogledom že drugo leto zapored sooblikovali razstavo, ki se navezuje oziroma 
izhaja iz večzvrstne razstave Štiri elementi. V letu 2018 so v razstavi »Muzejčki in ogenj« skozi izbrane 
predmete prikazali pomen, uporabo, koristi in nevarnosti ognja. 
Število obiskovalcev na odprtju: 60, skupno število obiskovalcev razstave: 5.734. 
 
Sklop 6: Medinstitucionalne razstave 
Izvedene so bile 3 od 3 načrtovanih medinstitucionalnih razstav. Ena razstava pa je bila podaljšana iz 
leta 2017.  
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Nadaljevanje iz 2017: Medinstitucionalna občasna arheološka razstava Romula – Odsevi rimskega 
stekla, prostor stalne arheološke zbirke, SZ stolp, 26. 6. 2017–31. 12. 2018, avtorica: dr. Irena Lazar 
(Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem), soavtorja Jana Puhar in mag. Uroš 
Bavec (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Novo mesto); koordinatorka in skrbnica 
razstave Jana Puhar 
 

1. Nuša Derenda, Čez 20 let, dvodelna razstava, avtorici razstave: Nuša Derenda in Andreja 
Matijevc, kustosinja: Andreja Matijevc 

o Nušine podobe, 3. prostor Galerije, 26. 1.–10. 4. 2018 
o Anuška Žnideršič iz Brežic, šesti razstavni prostor v stalni razstavi Pod devetimi 

zastavami: Posavje 1900–1990, Razstava v razstavi, 26. 1.–26. 6. 2018 
Razstava izhaja iz stalne razstave novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990, 
avtorice Vlaste Dejak in dela Posavski obrazi, kjer so predstavljeni Posavci, ki so s svojimi dosežki na 
kulturnem, športnem in raziskovalnem področju pustili sledi v slovenski družbi.  
Razstavni projekt, zasnovan v dveh delih, je z razstavo Nušine podobe v Galeriji s kreacijami in 
nagradami izpostavil ključne trenutke v glasbeni karieri Nuše Derenda in z razstavo Anuška Žnideršič 
iz Brežic v prostoru muzejske dnevne sobe v stalni razstavi novejše zgodovine prikazal začetke njene 
glasbene poti.   
S sodelovanjem z Nušo Derenda in Uršo Drofenik je muzej pričel z aktivnostmi Evropskega leta 
kulturne dediščine, saj je z obrazstavnim programom opozoril na raznolikost kulturne dediščine, in da 
so tudi sodobna, zabavna glasba ter različne panoge kreativnih industrij del kulturne dediščine. 
Število obiskovalcev na odprtju: 70, skupno število obiskovalcev razstave Nušine podobe: 1.570 ter 
razstave Anuška Žnideršič iz Brežic: 5.461. 
Obrazstavni program:  
Štirje koncerti Nuša Derenda, Čez 20 let, 27., 28. januar in 24., 25. februar 2018. 
Javno vodstvo po razstavi, 8. februar 2018, izvedba: Nuša Derenda in Alenka Černelič Krošelj. 
Vodstvo po razstavi za šolske skupine z glasbenim zaključkom v Viteški dvorani, 16. februar 2018, 
izvedba: Nuša Derenda in Andreja Matijevc.  
Javni vodstvi po razstavi pred koncertom, 24. in 25. februar 2018, izvedba: Andreja Matijevc. 
Vodstvo po razstavi z Nušo Derenda in delavnica »Lepa kot boginja« kot del Zimske grajske 
dogodivščine, 2. marec 2018, izvedba: Nuša Derenda, Urša Drofenik, Silvija Skrivalnik, Andreja 
Matijevc, Alenka Černelič Krošelj, Boštjan Kolar, Stanka Glogovič, Monika Japelj. 
Vodstvo po razstavi z glasbenim zaključkom za ranljive skupine: varovance VDC Leskovec, VDC 
Brežice, Sonček, učence OŠPP Brežice in Osnovne šole Mihajla Rostoharja, 6. marec, izvedba: Nuša 
Derenda in Alenka Černelič Krošelj. 
Vodstvo po razstavi z glasbenim zaključkom za varovance Doma upokojencev Brežice, 6. april, 
izvedba: Nuša Derenda in Alenka Černelič Krošelj. 
Zaključno vodstvo in pospravljanje razstave Anuška Žnideršič iz Brežic z Nušo Derenda, 28. junij, 
Poletna grajska dogodivščina, izvedba: Nuša Derenda, Aleš Vene, Žan Hočevar, Andreja Matijevc. 

 
2. Časi na vasi: Etnografski filmi po resničnem življenju Kapelcev in Pišečanov, 14. 6. 2018–14. 

9. 2018, avtorji: Kulturno društvo Kapele, Sekcija za ohranitev dediščine, Vinogradniško 
društvo Pišece, Videokom, Davor Lipej, Foto klub Brežice, strokovna pomoč: dr. Ivanka 
Počkar (avtorica uvodnega besedila), Alenka Černelič Krošelj, Andreja Matijevc, 
organizacija razstave: Alenka Černelič Krošelj, Andreja Matijevc 

Na osnovi predmetov – filmskih rekvizitov , ki so jih ljubiteljski ustvarjalci iz Kapel in Pišec uporabili v 
etnografskih filmih v sodelovanju s snemalcem Davorjem Lipejem – in fotografij, ki so nastale ob 
snemanju filmov, razstava prikazuje načine in vzdušja ob snemanju filmov Tak ti je tu blu, Od pera do 
vajkoža, Tak ti je tu blu na kmetih: Od zrna do koruznega kruha, in Od kola do kupce. Namen razstave 
je sodelovanje in povezovanje muzeja s terenom oz. z njegovimi ljudmi ter pokazati, kako so si 
ljubiteljski ustvarjalci zamislili z etnografskimi filmi in razstavo prispevati ohranjanju in živosti 
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kulturne dediščine iz svojega okolja. Razstava je del programa Evropskega leta kulturne dediščine, 
kjer je poudarjeno sodelovanje z različnimi nosilci in deležniki na področju dediščine. 
Število obiskovalcev na odprtju: 140, skupno število obiskovalcev razstave: 4.346. 
Obrazstavni program: 
Projekcija filma Tak ti je tu blu na kmetih: Od zrna do koruznega kruha KD Kapele in odprtje 
razstave Vlada Bucala fotografij s snemanja, Fotoklub Brežice, 13. januar 2018, v Malem avditoriju. 
Projekcija filma Od kola do kupce Vinogradniškega društva Pišece in Videokom Brežice, 16. junij, kot 
del prireditve Dobrodošli doma 2018 in Poletne muzejske noči.   
Vodstvo po razstavi Alenke Černelič Krošelj za obiskovalce koncerta Festivala Seviqc, 20. junij 2018.  
Delavnice in vodstvo po razstavi s članicami Kulturnega društva Kapele ter ogled dela etnografskega 
filma Tak ti je tu blu na kmetih: od zrna do koruznega kruha, 27. junij 2018; ogled povzetka filma 
P'šečka bratva in delavnica s člani Vinogradniškega društva Pišece in Turističnega društva Pišece, 28. 
junij 2018; ogled filma Od pera do vajkoža ustvarjalcev iz Kapel, 29. junij 2018, na Poletni grajski 
dogodivščini 2018. 
Spremljevalna publikacija: Časi na vasi: Etnografski filmi po resničnem življenju Kapelcev in 
Pišečanov, Podnapisi razstavljenih predmetov in fotografij, Posavski muzej Brežice, 2018, za tisk 
uredila: Andreja Matijevc, strani 32, naklada: 50 izvodov, (slo. in ang.). 
 

3. Mednarodna arheološka razstava Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit, 
Posavski muzej Brežice, Muzej mesta Beograd, Gorenjski muzej Kranj, Tolminski muzej , 
Pokrajinski muzej Koper, 10. 7. 2018 – 31. 8. 2018 Kranj, 17. 9. 2018 – 31. 1. 2019 Brežice, 
Koordinator razstave: Verena Vidrih Perko. Avtorji: Jana Puhar, Verena Vidrih Perko, 
Slavica Krunić, Milorad Ignjatović, Maša Sakara Sučević, Radovan Cunja, Miha Mlinar, 
Lailan Jaklič, Marko Kot, Ilija Vabec. 

Mednarodna arheološka razstava je nastala v sodelovanju petih muzejev in z imenitno dediščino 
arheološkega nakita iz Beograda, Kranja, Kopra, Tolmina in Brežic prepleta preteklost s sodobnostjo, 
primerja pomen in sporočilno vlogo nakita nekoč in danes. Nakit je bil človekova intimna, največkrat 
neubesedena komunikacija z okoljem. Bil je osebna nota in izraz, ki je omogočil preseči čas življenja in 
prestopiti bregove smrti; podobno kot je presežna tudi najgloblja bit človeka samega. To je tudi 
najpomembnejše sporočilo razstave. Dediščina je najdragocenejši okras posameznega naroda in 
hkrati vsega človeštva. Na razstavi so prvič predstavljene nove najdbe z grobišča na Lajhu v Kranju. 
Nekatere najdbe so predstavljene s pomočjo hologramske tehnologije in ob pomoči odličnega 
tehnološkega znanja mladih arheologov.  
Število obiskovalcev na odprtju: 50, skupno število obiskovalcev razstave: 3.529. 
Obrazstavni program:  
Predavanje Rimski nakit iz Beograda, 18. september, izvedba: dr. Slavica Krunić (Muzej mesta 
Beograd). 
Jesenska grajska dogodivščina: izdelovanje obeskov iz fimo mase, izvedba Boštjan Kolar, Žan 
Hočevar, Urša Vidmar. 
Javno vodstvo po razstavi na Ta veseli dan kulture, 3. december, izvedba: Jana Puhar. 
Publikacija: Katalog razstave Nakit ostane. Dediščina, naš najdragocenejši nakit. Arheološki nakit iz 
Beograda, Tolmina, Brežic, Kranja in Kopra. Tatu, najbolj osebna oblika nakita. Gorenjski muzej, 
2018, avtorji: Verena Perko, Slavica Krunić, Milorad Ignjatović, Miha Mlinar, Jana Puhar, Maša Sakara 
Sučević, Radovan Cunja, Lailan Jaklič, Andrej Preložnik, Judita Lux, strani: 186, naklada: 500 izvodov, 
(slo., ang.). 
 



 

34 

II. / 1. 2. Gostovanja z lastno občasno razstavo  

Načrtovana so bila 3 gostovanja z lastnimi občasnimi razstavami, izvedeni pa sta bili 2 (obrazložitev je 
navedena pri razstavi »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: proti sedmim 
desetletjem Posavskega muzeja Brežice.  
 
Nadaljevanje iz leta 2017: Insignije mesta Krško / Krške vedute: mestne insignije, Mestni muzej 
Krško, 4. 3. 2017–, avtorici: Vlasta Dejak, dr. Helena Rožman, koordinatorka: dr. Helena Rožman 
 
Nadaljevanje iz leta 2017: Grajske freske, galerija Alberta Felicijana, grad Sevnica, 27. 11. 2017–
marec 2018, avtorji: Aleš Vene, Nena Bedek (OŠ Boštanj), Janja Flisek Balog (OŠ Sava Kladnika 
Sevnica) 
 

1. Taktilna razstava Frančišek Karel Remb, avtor poslikav Viteške dvorane,  
Muzeji radovljiške občine, Mestni muzej, od 13. 10. 2018, avtorica taktilne razstave: Nataša 
Jovičić, avtorica panoja: Oži Lorber, koordinatorka: Alenka Černelič Krošelj. 

Gostovanje s taktilno razstavo, namenjeno slepim in slabovidnim, ki je bila pripravljena leta 2016 in z 
dodatnima panojem o Rembu ter o Posavskem muzeju Brežice v Radovljici, rojstnem mestu slikarja 
Frančiška Karla Remba, ki se je uveljavil kot odličen slikar predvsem na območju današnje Avstrije. 
Avtorica taktilne razstave, Nataša Jovičić je na 5 steklenih diagramih in s pomočjo 2 parov slušalk 
predstavila slikarjev avtoportret, prizor iz baročne poslikave Viteške dvorane.  
Število obiskovalcev na odprtju: 25, skupno število obiskovalcev razstave: 3.500.  
Obrazstavni program: 
Delavnica Dotik umetnika ob odprtju razstave v Mestnem muzeju Radovljica, 13. oktober, izvedba: 
Boštjan Kolar, Andreja Matijevc. 
Publikacija: Brošura Frančišek Karel Remb (Radovljica, 1675—Dunaj, 1718): Avtoportret v Viteški 
dvorani gradu Brežice (Posavski muzej Brežice), ok. 1703., Posavski muzej Brežice, 2018, avtorici: 
Alenka Černelič Krošelj, Nataša Jovičić, strani: 12, naklada: 100 izvodov, (slo., ang.). 
 

2. Znanje in veščine iz depoja / Znalosti a dovednosti z depozitáře, Městskě kulturni středisko 
Dobřany, od 13. 11. 2018, avtor: Aleš Vene, koordinatorka Alenka Černelič Krošelj. 

V češkem mestu Dobřany, v baročni cerkvi – rotundi sv. Vida z bogatimi baročnimi štukaturami je na 
manjši razstavi predstavljen projekt Znanje in veščine iz depoja. Poleg razstavnega panoja o projektu 
ter o PMB, razstavo dopolnjujejo predmeti, ki predstavljajo različne sklope projekta Znanje in veščine 
iz depoja: freske, intarzije, štukature in rezbarije. 
Razstava bo na ogled do februarja leta 2019.  
Število obiskovalcev na odprtju: 20, skupno število obiskovalcev razstave: 200.  
Obrazstavni program:  
4 delavnice Znanje in veščine iz depoja – štukature za učence Základní škola Dobřany in Základní 
umělecká škola J.S. Bacha Dobřany, Republika Češka, 13. in 14. november, izvedba: Aleš Vene, Darko 
Prah, Alenka Černelič Krošelj, Andreja Matijevc, Jana Puhar. 
 
Medinstitucionalna razstava izven muzeja 

Nadaljevanje gostovanja razstave iz 2016: Brestaniške miniature: Vinko Bavec, fotograf s kraljevim 
dvornim priznanjem, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg; od 13. 12. 2016–; avtorica: 
Ivanka Počkar 
 
II. / 1. 3. Razstave Posavskega muzeja Brežice na drugih lokacijah  

Kot odziv na pobude iz lokalnega okolja je muzej sodeloval pri izvedbi 4 razstav, ki niso bile 
načrtovane. Izvedena je bila 1 ulična razstava. Iz leta 2016 je na ogled še 1 razstava, iz leta 2017 pa še 
2 razstavi. 
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Ulične razstave 
Nadaljevanje iz leta 2016: Spomin na izgnanstvo 1941–1945, izložba nekdanje trgovine Moda, Trg 
izgnancev, Brežice,  od 24. 11. 2016, kustosinja: Vlasta Dejak 
 
Nadaljevanje iz leta 2017: Brežiški potres 1917 /Stoletnica brežiškega potresa (1917–2017), Brežice, 
27. 1. 2017–maj 2018, kustosinja: Vlasta Dejak 
V mestu Brežice je bil na štirih lokacijah, na 25 panojih prikazan izbor ohranjenih fotografij o 
brežiškem potresu (park pri Kosah do aprila 2017, park pri Občini Brežice do aprila 2017, zelenica pri 
Mladinskem centru Brežice do junija 2017). Del razstave na platoju pred vhodom v grad je bil na 
ogled do maja 2018. 
 
Nadaljevanje iz leta 2017: Rečni promet po Savi pri Brežicah; Kólnarji – lovilci in nabiralci premoga iz 
reke Save, Most na sotočju Save in Krke, Kranjsko-štajerska deželna meja, pri Hidroelektrarni 
Brežice, pred vhodom v stavbo HESS d. o. o., Brežice, od 27. 9. 2017, kustosinji: Ivanka Počkar, Vlasta 
Dejak 

1. Ulična razstava  »Po Brežicah – Brežice«, Prešernova ulica, od 23. 10. 2018, kustosinja: dr. 
Ivanka Počkar, koordinatorka Alenka Černelič Krošelj 

Razstava na ulici, ki vodi iz mesta prosti reki Savi in Krki, ponazarja mesto v zadnjih približno stotih 
letih in obsega zgodbe o vodovodnem stolpu, stoletnici konca prve svetovne vojne, velikem potresu v 
Brežicah, mestu Brežice včasih in danes, obrtniški preteklosti mesta, prišlekih v mesto, šiviljah iz 
Ferenčakove družine ter Brežicah kot trgovskem oz. sejemskem mestu. Razstavo zaključuje pomnik 
nabiralcem premoga – kolnarjem na manjšem rondoju med gostilno Lukež, HE Brežice in železnim 
mostom. Razstava je bila pripravljena in izvedena v sodelovanju z Društvom za oživitev mesta Brežice 
in Občino Brežice. 
 
Razstave Posavskega muzeja Brežice na terenu – sodelovanja  

1. Spominska hiša bl. Lojzeta Grozdeta, Gornje Impolje, Sevnica, odprtje 27. 5. 2018 
Pri razstavi, ki je nastala v sodelovanju s Škofijo Novo mesto, Občino Sevnica in Kulturno turističnim 
društvom Primož so sodelovali Aleš Vene, Alenka Černelič Krošelj in Boštjan Kolar.  
 

2. Stražni stolp Črneča vas, Kostanjevica na Krki, odprtje prenovljenega stolpa, 2. 2. 2018 
Alenka Černelič Krošelj je sodelovala z Občino Kostanjevica na Krki in Galerijo Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki pri izboru fotografij iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja (Zbirka 
fotografij, Terenske fotografije, Kostanjevica) in pripravila besedilo zloženke Stražni stolp Črneča vas, 
ki jo je izdala Občina Kostanjevica na Krki. 
 

3. Konservatorsko-restavratorski posegi na gradu Sevnica, Grad Sevnica, odprtje 27. 11. 2018 
Alenka Černelič Krošelj je z ZVKDS, OE Celje sodelovala pri razstavi, ki prikazuje izvedene 
konservatorsko-restavratorske posege na gradu Sevnica, v Lutrovski kleti in obnovo parka. 
 
II. / 1. 4. Gostujoče razstave v Posavskem muzeju Brežice 

V letu 2018 je bilo izvedenih 7 gostujočih razstav, od tega sta bili 2 načrtovani, pri ostalih pa se je 
muzej odzival na pobude iz skupnosti. 
 

1. Fotografska razstava »Snemanje etnografskega filma Od Zrna do koruznega kruha«, Vlado 
Bucalo, Fotoklub Brežice, Mali avditorij, 13. 1.–28. 1. 2018. 

Samostojna fotografska razstava Vlada Bucala je prikazala nastajanje etnografskega filma Od zrna do 
koruznega kruha, ki ga je Sekcija za ohranitev dediščine pri Kulturnem društvu Kapele v sodelovanju z 
Davorjem Lipejem posnela leta 2017. 
Število obiskovalcev na odprtju: 85, skupno število obiskovalcev razstave: 289.  
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2. Vitrine spomina, 3. 2.–18. 3. 2018, avtorica dr. Anja Moric, Zavod Putscherle, center za 

raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine Stara Cerkev, Mali avditorij. 
Razstava o sedanjih in nekdanjih prebivalcih širše Kočevske, o ljudeh, ki se s tem prostorom tako ali 
drugače identificirajo. Razstavljene predmete so izbrali in posodili prebivalci Kočevske (Slovenci in 
kočevski Nemci) ter Kočevarji iz ZDA, Kanade in Avstrije. 21 oseb je prispevalo 22 predmetov, ki vsak 
zase pripovedujejo zgodbo lastnika in hkrati zgodbo Kočevske. Avtorica je predstavila tudi povezave z 
območjem Posavja. 
Število obiskovalcev na odprtju: 45, skupno število obiskovalcev razstave: 1.058.  
Obrazstavni program: 
Javno vodstvo s projekcijo filma Globoko v srcu jo čutimo, 22. februar, izvedba: Anja Moric. 
Ogled razstave in pogovor o življenju Kočevarjev, izvedba: Stanka Glogovič, Zimska grajska 
dogodivščina, 1. 3. 2018. 
 

3. Lepota Tajvana / The Beauty of Taiwan, Sun Fun Art & Special Event, Mali avditorij, 5. 10.–
13. 10. 2018 

Gostujoča razstava Lepota Tajvana / The Beauty of Taiwan je bila del projekta, katerega namen je bil 
umetnike iz Tajvana, njihova dela in kulturo predstaviti svetu. Razstava je bila potujoča in je k nam 
prišla iz Zagreba, kjer je med 24. septembrom in 3. oktobrom 2018 gostovala v tamkajšnjem 
Etnografskem muzeju.  
S svojimi likovnimi in fotografskimi deli se je v Posavskem muzeju Brežice predstavilo enaindvajset 
avtorjev in avtoric: trinajst z olji na platnu, dva s fotografijama, dva z akrili, trije z risbo s tušem ter 
eden s kaligrafsko upodobitvijo. Ob umetniških delih so na razstavi predstavljene štiri narodne noše 
Tajvana iz 20. stoletja. Posavskemu muzeju Brežice sta bla ob odprtju razstave podarjena dva 
predmeta: narodna noša in likovno delo. 
Število obiskovalcev na odprtju: 45, skupno število obiskovalcev razstave: 597.  
 

4. Oktobrska revolucija 1917–2017, Univerzitetna knjižnica Maribor, 7. 11.–29. 11. 2018   
Razstava predstavlja slovenske poglede na oktobrsko revolucijo in državljansko vojno v Rusiji. 
Razstava je nastala na podlagi prispevkov z znanstvenega srečanja Oktobrska revolucija 1917-2017, ki 
sta ga 7. novembra 2017 v Mariboru organizirali Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor in 
Univerzitetna knjižnica Maribor v sodelovanju z Mariborsko knjižnico in CJKD Sinagoga Maribor. 
Število obiskovalcev na odprtju: 15, skupno število obiskovalcev razstave: 804.  
Obrazstavni program:  
Predavanje Jože Kozak - častnik 1. jugoslovanskega polka Matije Gubca v Sibiriji, 7. november, 
izvedba: Boris Hajdinjak. 
 

5. Razstava likovno-literarnega natečaja: Na obisku pri Juriju Dalmatinu, Slovensko 
protestantsko društvo Primož Trubar, Podružnica Posavje, Valvasorjeva knjižnica Krško, 
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Osnovna šola Artiče, Posavski muzej Brežice, 8. 11.–
31 12. 2018 

V soorganizaciji Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar – podružnica Posavje, 
Posavskega muzeja Brežice, Valvasorjeve knjižnice Krško, Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško in 
Osnovne šole Artiče je bila na že 11. prireditvi »Na obisku pri Juriju Dalmatinu«. predstavljena 
razstava literarno-likovnega natečaja Na obisku pri Juriju Dalmatinu. 
Razstava, postavljena v dveh prostorih galerije, je predstavila 40 likovnih del, 11 sodelujočih šol, ki  jih 
je ustvarilo 44 mladih likovnikov s 7 mentoricami. V kategoriji od 1. do 5. razreda so sodelovale 
naslednje osnovne šole: Brežice, Jurija Dalmatina Krško in XIV. divizije Senovo. V kategoriji od 6. do 9. 
razreda pa so ustvarjali na osnovnih šolah Artiče, Blanca, Adama Bohoriča Brestanica, Boštanj, Krmelj, 
Jurija Dalmatina Krško, Raka, Milana Majcna Šentjanž in Tržišče. Komisija je podelila tudi 14 posebnih 
priznanj, vsi udeleženci pa so prejeli tudi Dalmatinovo značko. 
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Na literarnem področju je sodelovalo 9 osnovnih šol, in sicer Artiče, Boštanj, Adama Bohoriča 
Brestanica, Brežice, Koprivnica, Jurija Dalmatina Krško, Podbočje, Raka in Sava Kladnika Sevnica. 
Prispelo je 35 del 35 avtorjev, ki jih je usmerjalo 13 mentoric. Komisija pa je podelila 10 priznanj.  
Na razstavi so bila predstavljena nagrajena dela, vsa dela pa so bila natisnjena in speta v brošuro. 
Število obiskovalcev na odprtju: 140, skupno število obiskovalcev razstave: 1.251. 
 
Kot del prireditve Dobrodošli doma sta v PMB gostovali dve razstavi v soavtorstvu in koordinaciji 
Narodne in univerzitetne knjižnice:  

1. Iz mnogih dežel / From Many Lands, ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, 16. 6.—10. 7. 
2018, avtor Aljoša Pelhan, Narodna in univerzitetna knjižnica, Združenje Slovenska 
izseljenska matica, Mestna knjižnica Grosuplje, Andrej Kurent, Maja Savelli, arkadni hodnik 
prvega nadstropja. 

Razstava predstavlja življenje in delo Louisa Adamiča, ki je kot 14-letni deček iz vasi Blato pri 
Grosupljem odšel v Ameriko. Njegovo delo so cenili tako v Ameriki kot v rodni domovini. Razstava se 
osredotoča na avtorjev prispevek k poglobljenemu razumevanju priseljenstva ter pomena družbene 
vključenosti, ekonomske enakosti in priznavanja kulturnih etničnih razlik za izgradnjo in razvoj 
sodobnih demokratičnih družb, ki morajo temeljiti na enakopravnosti in enakih možnosti za vse.  
Skupno število obiskovalcev razstave: 781. 

2. Rojstvo novih domovin, Bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji, 16. 
6.—10. 7. 2018, Avtorji: dr. Helena Jaklitsch, Helena Janežič (NUK), Lenart Rihar (Rafaelova 
družba); vhodni prostor, 2. nadstropje. 

Razstava predstavlja življenje slovenskih beguncev, ki so se maja 1945 v strahu pred novo 
komunistično oblastjo skupaj z begunci drugih narodnosti znašli v begunskih taboriščih v Italiji in 
Avstriji. Kljub negotovim razmeram so v taborišču sredi polja ustanovili šolo; osnovnošolski in 
srednješolski otroci so lahko nadaljevali in zaključili šolanje. Nastali so prvi časopisi, sprva natipkani v 
nekaj izvodih na pisalnih strojih, prinesenih od doma. V begunskih taboriščih so delovali pevski zbori, 
gledališke družine, telovadna in športna društva. Zaživele in razmahnile so se tudi obrtne delavnice, 
kjer so kljub pomanjkanju orodja in materiala izdelovali skoraj vse; od življenjskih potrebščin do 
otroških igrač. Spočenjale so se nove domovine. 
Skupno število obiskovalcev razstave: 1.147. 
Obrazstavni program:  
Javno vodstvo, 7. julij, izvedba: Lenart Rihar. 
Izseljenski večer posvečen ljudski glasbi in izseljenski poeziji, 7. julij, trio Volk Folk. 
 
II. / 1. 5. Razstave drugih organizatorjev 

Muzej ima več prostorov, ki so primerni za postavitve razstav zunanjih organizatorjev. Poleg Galerije 
v treh prostorih se kot razstavni prostor uporablja tudi Mali avditorij, ki  
je še posebej primeren predvsem za manjše likovne razstave. Za razstavni prostor je bil namenjen 
tudi arkadni hodnik v 1. nadstropju. Izvedene so bile 4 od 2 načrtovanih razstav zunanjih 
organizatorjev. 
Nadaljuje se sodelovanje z Društvom likovnikom Brežice. 
 
Nadaljevanje iz 2018: Novoletna razstava, Društvo likovnikov Brežice, Mali avditorij, 11. 12. 2017– 
11. 1. 2018          

1. Pisanice kolekcionarja Stjepana Pohižeka in dela posavskih ljubiteljskih likovnih 
ustvarjalcev, Likovna družina Dobova, Mali avditorij, 26. 3.–18. 4. 2018. 

Ljubitelj umetnosti in zbiralec Stjepan Pohižek iz Zagreba ter z ustvarjalci, člani Likovne družine 
Dobova so pripravil razstavo umetnostno-obrtnih izdelkov – poslikanih lesenih pirhov iz Hrvaške in 
Slovenije. Na ogled je bilo okoli sto pirhov z velikonočnimi in abstraktnimi motivi. Razstava je bila 
znova izraz dobrega sodelovanja z društvi in posamezniki na obeh straneh državne meje.   
Število obiskovalcev na odprtju: 16, skupno število obiskovalcev razstave: 141. 
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2. V pričakovanju 100. obletnice prvih slovenskih poštnih znamk, Društvo zbirateljev Verigar 
Brežice, 1. in 2. prostor Galerije, 4. 10.–25. 10. 2018 

Društvo zbirateljev Verigar Brežice je na pregledni razstavi ob 100-letnici prve slovenske znamke 
predstavilo 700 znamk, vključno s prvimi znamkami iz leta 1918 s simboličnim motivom sužnja, ki trga 
verige, ki ga je upodobil akademski slikar Ivan Vavpotič (1877–1943). 
Število obiskovalcev na odprtju: 90, skupno število obiskovalcev razstave: 1.186. 

3. Razmišljanje o ognju, Društvo likovnikov Brežice, 23. 10. 2018–29.11. 2018 
Mija Baškovič, Kristina Bevc in Alenka Venišnik so na grafični razstavi slikarske sekcije društva 
predstavili dela v linorezu s kombinirano tehniko, ki so nastala na grafični delavnici pod mentorstvom 
likovne pedagoginje Alenke Venišnik. Razstavljavci so ustvarjali na temo ognja, saj so izhajali iz 
večvrstne razstave Štirje elementi: 2 – OGENJ. 
Število obiskovalcev na odprtju: 10, skupno število obiskovalcev razstave: 1.441. 

4. Novoletna razstava Društva likovnikov Brežice, 4. 12.–31. 12. 2018 
Slikarska in keramično-kiparska sekcija društva je na skupinski razstavi postavila na ogled dela: Vlada 
Cedilnika, Andreje Komočar, Marije Kukovica, Darka Oštrbenka, Olge Piltaver, Rada Romiha, Vladke 
Sumrek, Metke Vimpolšek, Antona Zorka, Marka Zupančiča, Mije Baškovič, Sonje Kostanjšek, Mihaele 
Prevejšek, Alenke Venišnik, Kristine Bevc, Branke Benje, Vesne Flis, Helene Frešer, Edith Lukež, 
Tatjane Potokar, Olge Rožman in Zlatke Vučinić. Dela so nastala pod mentorstvom akademskega 
slikarja Gregorja Smukoviča, likovne pedagoginje Alenke Venišnik in umetnice Stanke Hrastelj in 
akademske slikarke Nevenke Ruškovič. 
Število obiskovalcev na odprtju: 40, skupno število obiskovalcev razstave: 342. 
 
Skupaj: 
Skupaj je bilo načrtovanih 20 razstav, od tega 10 lastnih občasnih, 3 gostovanja, 3 medinstitucionalni, 
2 gostujoči in 2 razstave drugih organizatorjev. Izvedenih je bilo 30 razstav, od tega 14 lastnih 
občasnih razstav (5 občasnih razstav, 5 Posavskih muzejskih vitrin, 1 ulična razstava in 3 razstave na 
terenu). 
Od 3 načrtovanih sta bili realizirani 2 gostovanji (Taktilna razstava Frančišek Karel Remb, avtor 
poslikav Viteške dvorane in Znanje in veščine iz depoja / Znalosti a dovednosti z depozitáře), 3 
načrtovane medinstitucionalne razstave (Nuša Derenda, Čez 20 let, Časi na vasi, Etnografski filmi po 
resničnem življenju Kapelcev in Pišečanov, Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit), od 2 
načrtovanih je bilo realiziranih 7 gostujočih razstav (Fotografska razstava »Snemanje etnografskega 
filma Od Zrna do koruznega kruha«, Vitrine spomina, Lepota Tajvana / The Beauty of Taiwan, 
Oktobrska revolucija 1917–2017, Razstava likovno-literarnega natečaja: Na obisku pri Juriju 
Dalmatinu, Iz mnogih dežel / From Many Lands, ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, Rojstvo 
novih domovin, Bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji) in 4 razstave drugih 
organizatorjev (načrtovane 2).  
Posavske muzejske vitrine in druge občasne razstave so z različnimi vsebinami izpolnile načrtovano 
sodelovanje »uporabnikov« in informatorjev muzeja na najširši način. Bile so dobro obiskane, 
zanimanje zanje in odziv nanje sta bila dobra. Zelo odmevni in obiskani razstavi v letu 2018 pa sta bili 
Štirje elementi: 2 – OGENJ, »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek, proti 
sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice in Nuša Derenda, Čez 20 let. Ob razstavah je bil 
izveden bogat obrazstavni program.  
Razstave, ki jih je pripravil Posavski muzej Brežice, je oblikovala stalna zunanja sodelavka Polona 
Zupančič, ki je sodelovala tudi pri zasnovi drugih promocijskih gradivih muzeja. 

 
II. / 2. Projekti 
 
V skladu z Letnim programom dela muzej svoje poslanstvo uresničuje tudi skozi izvajanje projektov, ki 
so usmerjeni v tesno in kakovostno sodelovanje z obiskovalci, uporabniki muzeja. Tako sta v tem 
razdelku predstavljena dva projekta, ki sta usmerjena v različne ciljne skupine. Znanje in veščine iz 
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depoja nagovarja zainteresirano javnost, medtem ko projekt Uporabite muzej s svojimi raznolikimi 
enotami nagovarja vse skupine obiskovalcev. Njen pomemben del so Grajske dogodivščine, uspešen 
projekt za mlade obiskovalce muzeja. 
 
II. / 2. 1. Znanje in veščine iz depoja  

Muzej je v letu 2018 nadaljeval z izvajanjem uspešnega in inovativnega projekta iz leta 2018: Znanje 
in veščine iz depoja. V letu 2018 so bile osrednja tema štukature, ki pomembno dopolnjujejo baročni 
izgled gradu Brežice. Projekt nadgrajuje dobro sodelovanje z okoliškimi učenci in likovnimi pedagogi.  
S projektom so sodelavci dopolnili programe Posavskega muzeja Brežice za različne skupine. Projekt 
je obsegal 2 razstavi, 4 delavnice za odrasle in 20 delavnic z osnovnimi šolami. Delavnice so bile 
prilagojene za starejše in mlajše udeležence. Tako so preko izdelovanja izdelkov predstavili tehniko, 
materiale, uporabo, pojavljanje v umetnosti in vsakdanjem življenju. Starejši udeleženci delavnic so 
izdelovali štukature po lastni predlogi in po pripravljenih vzorcih. Učenci iz OŠ Brežice in učenci iz OŠ 
Boštanj so v sklopu predmeta Likovno snovanje ustvarjali pod mentorstvom likovnih pedagoginj in 
akademskega restavratorja Aleša Veneta. Spoznali so proces izdelave štukatur, postopek izdelave 
štukatur v predprostoru Viteške dvorane gradu Brežice in sami izdelali kopijo v tehniki modeliranja 
gline in vlivanje negativa v mavcu. Poleg načina izdelovanja globokega reliefa so se učenci seznanili s 
tehniko plitvega reliefa, katerega so praktično izvajali neposredno na steno v razstavnem prostoru ob 
novi recepciji in na arkadnem hodniku pritličja. 
S projektom se je nadgradilo mednarodno sodelovanje z ustanovami v pobrateni občini Dobřany na 
Češkem: Město Dobřany, Městské kulturní středisko, Základní umělecká škola J.S. Bacha Dobřany in 
Základní škola Dobřany. V baročni rotundi sv. Vida z bogatimi štukaturami je bila predstavljena in na 
ogled postavljena razstava Znanje in veščine iz depoja. Izmenjavo znanj se je prepletla z izvedbo 
delavnic, z ustvarjanjem štukatur z uporabo naravnih materialov. 
Projekt Znanje in veščine kot možnost in priložnost sodelovanja likovnih pedagogov in muzejev je bil 
predstavljen na Kulturnem bazarju in Nacionalnem posvetu Skupaj do znanja: kulturna dediščina kot 
učna snov, muzeji in galerije kot razširjene učilnice. Projekt je bil predstavljen tudi na II. Kongresu 
slovenskih muzealcev. 
 
II. / 2. 2. Uporabi(te) muzej – muze in muzejčki PMB  

Projekt Uporabite muzej – muzej povezuje združuje in povezuje ključne obrazstavne in druge 
programe tako občasnih kot stalnih razstav iz preteklega leta in raznovrstne dejavnosti ter 
sodelovanja v povezano programsko enoto. V Evropskem letu kulturne dediščine se je muzej še bolj 
povezoval z različnimi ustanovami, s ciljem predstavljanja, promocije, sodelovanja in izobraževanja o 
kulturni dediščini. V sklopu projekta je bilo izvedenih 52 programov, ki se jih je udeležilo 4.578 
obiskovalcev, oziroma uporabnikov. 
V sklopu projekta je bilo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi in kulturnimi 
ustanovami iz vse Slovenije izvedenih nekaj odmevnih razstav. Pri postavitvi razstave Časi na vasi: 
Etnografski filmi po resničnem življenju Kapelcev in Pišečanov je muzej sodeloval s Kulturnim 
društvom Kapele – Sekcijo za ohranitev kulturne dediščine, Vinogradniškim društvom Pišece, 
Videokom-om Brežice in Fotoklubom Brežice. Ob srečanju Slovencev iz zamejstva, Dobrodošli doma, 
je muzej gostil razstavi: Iz mnogih dežel / From Many Lands, ob 120. obletnici rojstva Louisa 
Adamiča in Rojstvo novih domovin, Bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji. V 
sodelovanju s Sinagogo Maribor in Univerzitetno knjižnico Maribor je ob 100. obletnici konca 1. 
svetovne vojne muzej izvedel predavanje Jože Kozak - častnik 1. jugoslovanskega polka Matije 
Gubca v Sibiriji in razstavo Oktobrska revolucija 1917-2017. S Slovenskim protestantskim društvom  
Primož Trubar-Podružnica Posavje, Valvasorjevo knjižnica Krško, OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ 
Artiče je muzej pripravil razstavo likovno-literarnega natečaja Na obisku pri Juriju Dalmatinu s 
podelitvijo 11. Dalmatinove značke. 
Muzej je nadaljeval s programi in dejavnostmi, ki privabljajo raznolike obiskovalce. S soorganizacijo 
koncertov je že tretje leto potrdil odlično sodelovanje z glasbenimi šolami Posavja: Glasbeno šolo 
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Brežice, Glasbeno šolo Brežice in Glasbeno šolo Sevnica (3. Koncert glasbenih šol Posavja) in KUD 
Brežice (3. Koncert Elizabete in Dragutina Križaniča: Glasba je ena sama ljubezen). V poletnih mesecih 
je muzej nadaljeval z odlično sprejetimi koncerti, na katerih so nastopali uveljavljeni mladi posavski 
glasbeniki: Enseble Illyrica, Maja&Robi, štipendisti Občine Brežice (Tjaša Zidanič, Karlo Kočnar, Simon 
Roguljič), Mitra Kotte in Trio Aeris in muzejsko leto zaključil z že petim Gala novoletnim koncertom, z 
vrhunskimi posavskimi glasbenicami: Nino Pirc, Niko Tkalec in Anjo Žabkar.  
V Tednu kulturne dediščine sta bili že drugo leto v en dogodek združeni Grajska tržnica starin in 
Sejem rokodelskih znanj. Muzej je v decembru s Praznično rokodelsko tržnico, z animacijskim 
programom (lutkovno predstavo, delavnico) za otroke zopet privabil veliko število obiskovalcev.  
Muzej je nadaljeval s promocijo muzeja, pedagoškimi delavnicami in aktivnim sodelovanjem na 
Pikinem festivalu v Velenju, Kulturnem bazarju in Nacionalnem posvetu Skupaj do znanja v Ljubljani, 
Paradi učenja, ArtKampu v Mariboru, Termah Čatež in Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu.  
S predstavitvijo znanstvene monografije Leukhup! Kmečko uporništvo v obdobju predmoderne – 
Zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije je bil zaokrožen projekt Le vkup 1515—2015: 500 let 
vseslovenskega kmečkega upora 1515, v širokem partnerstvu s številnimi ustanovami zasnovan že 
leta 2015. S predstavitvijo monografije Bilo je res grozljivo, bobnelo in grmelo je pod nami, Brežiški 
potres 1917, Brežiške študije 5 je v sodelovanju z Društvom za oživitev mesta Brežice, Filozofsko 
fakulteto Univerze v Ljubljani, Arhivom Slovenije in Agencijo RS za okolje bil zaključen tudi projekt 
Brežiški potres, zasnovan leta 2017. 
Muzej je v sklopu projekta pripravil tudi zanimiv program ob dnevu žena, v tednu družine, na 
mednarodni muzejski dan in na Poletno muzejsko noč, ko je gostil osrednji dogodek 8. srečanja 
Slovencev iz zamejstva in sveta: Dobrodošli doma. Kot gostitelji srečanja je muzej aktivno sodeloval 
pri programu: koncert Glasbene šole, projekcija etnografskega filma Od kola do kupce in vodstva po 
muzeju udeležencev srečanja ter nudili prostor za izvedbo osrednje prireditve, strokovnega posveta s 
predstavitvami izbranih nagrajenih del XVI. Nagradnega natečaja za diplomska, magistrska in 
doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu.  
Znotraj projekta je muzej razvijal in nadgrajevali sodelovanja z številnimi kulturnimi, vzgojno-
izobraževalnimi, raziskovalnimi ustanovami, društvi in ljubitelji dediščine; v muzeju in po terenu 
izvajal strokovna predavanja (Kelti v Posavju skozi pripovedi in pričevanja arheoloških najdb, 
Posavska hrana, Libna, prazgodovinsko najdišče). 
Muzej je v partnerstvu z Občino Krško, Kmečko zadrugo Sevnica, Društvom rejcev krškpoljskih 
prašičev, Kmetijsko-gozdarskim zavod Novo mesto in Restavracijo Kunst z dogodkom na dan sv. 
Antona pričel projektno sodelovanje za promocijo avtohtone pasme prašiča s predstavitvami 
dediščine krškopoljca Črno belo bogastvo s Krškega polja na omenjenem dogodku v Krškem in na 
Živilsko kmetijskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. 
S Kulturnim društvom Franc Bogovič Dobova, Literarno sekcijo Beseda je muzej ob 100-letnici smrti 
Ivana Cankarja izvedel dogodek Cankar in Posavje in Literarni večer z Literarno sekcijo Beseda: "Jaz, 
bratje, pa vem za domovino". 
S Fakulteto za turizem Brežice in Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani je muzej v sklopu projekta Vsak dar ima svoj čar? Kultura obdarovanja 
na Slovenskem maja izvedel dogodek, s predstavitvijo projekta in izhodišč za izvajanje projekta, ki se 
bo z razstavo v muzeju zaključil v letu 2019. 
V letu 2018 je muzej gostili ozirom soorganizirali dva strokovna posveta: 2. Kongres slovenskih 
muzealcev in Znanstveni simpozij 1.Toporišičev dan, katerih so se udeležili strokovnjaki – muzealci in 
slavisti iz vse Slovenije. 2. Kongres slovenskih muzealcev: Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi 
obiskovalci, ki je potekal 3 dni, 2 dni v muzeju s predstavitvijo prispevkov – zadnjih dosežkov in 
spoznanj muzeološke stroke. Zadnji dan kongresa je muzej v sodelovanju z ustanovami vključenimi v 
neformalno združenje Gradovi Posavja, izvedel strokovno ekskurzijo po posavskih gradovih. Z 
organizacijo Znanstvenega simpozija 1. Toporišičev dan je muzej potrdil odlično sodelovanje široke 
mreže ustanov, ki teče že od leta 2016: Posavski muzej Brežice, Civilna iniciativa Mostec, Knjižnica 
Brežice, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Občina Brežice, Slavistično društvo Posavja, FF UL in UM in 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.  
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Grajske dogodivščine  
Grajske dogodivščine so počitniški programi, namenjen osnovnošolcem, ki jih muzej izvaja že od leta 
2015. Programi dogodivščin v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic izhajajo iz aktualnih 
občasnih in stalnih razstav. Udeleženci se v večdnevnem druženju seznanijo z vsebinami muzeja na 
njim prilagojen in zanimiv način, z aktivnim sodelovanjem v obliki aktivnih tematskih ogledov in 
ustvarjalnih delavnic. Tako pridobivajo nova znanja, sklepajo nova prijateljstva in se zabavajo. 
Izhodišče za Zimsko grajsko dogodivščino med zimskimi počitnicami so bile občasne razstave: Kiparka 
Alenka Eržen Šuštaršič, Nuša Derenda, Čez 20 let in Vitrine Spomina.  
Izhodišča Poletne grajske dogodivščine so bili ogenj ter občasni razstavi »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, 
Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice in Časi na 
vasi: Etnografski filmi po resničnem življenju Kapelcev in Pišečanov. Kot že v preteklih letih smo 
uspešno sodelovali z zunanjimi sodelavci in jih uspešno vključili v naše delo. Skupaj z Nušo Derendo 
so pospravili razstavo »Anuška Žnideršič iz Brežic«, saj so na Razstavi v razstavi pripravljali novo, 
tokrat svojo razstavo »Muzejčki in ogenj«, ki je dala mladim udeležencem še pravo muzejsko 
doživetje. Ob koncu Dogodivščine so odprli knjigobežnico na dvorišču, katerih pobudnik je Posavsko 
slavistično društvo.  
Izhodišča Jesenske grajske dogodivščine so bila: razstava Štirje elementi: 2 – OGENJ, mednarodna 
arheološka razstava Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit in projekt Znanje in veščine iz 
depoja 2: Štukature.  
Zimska in jesenska grajska dogodivščina sta bili najbolje obiskani do sedaj, skupno število pa je 
manjše zaradi slabšega obiska Poletne grajske dogodivščine. Dober obisk vseh počitniških dejavnosti 
dokazuje, da imajo otroci in starši zaupanje v delo muzeja. Prav tako se širi krog obiska, saj prihajajo 
otroci tudi iz drugih občin Posavja in celo drugih delov Slovenije. 
 
Tabela 21: Grajske dogodivščine po dnevih in število udeležencev v letu 2018 

Št. Datum Naslov Št. udeležencev 

1 1.3.2018 Zimska  grajska dogodivščina 32 

2 2.3.2018 Zimska  grajska dogodivščina 33 

3 26.6.2018 Poletna grajska dogodivščina 30 

4 27.6.2018 Poletna grajska dogodivščina 32 

5 28.6.2018 Poletna grajska dogodivščina 33 

6 29.6.2018 Poletna grajska dogodivščina 31 

7 30.6.2018 Poletna grajska dogodivščina 33 

9 29.10.2018 Jesenska grajska dogodivščina 38 

10 30.10.2018 Jesenska grajska dogodivščina 42 
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II. / 3. Medinstitucionalni projekti 
 
II. / 3. 1.  Gradovi Posavja 

V letu 2018 je muzej nadaljeval z izvajanjem aktivnosti v okviru neformalnega združenja Gradovi 
Posavja: programsko in promocijsko-tržno povezovanje gradov v Posavju, vzpostavljanje nove 
blagovne znamke z namenom skupne promocije javnih in tržnih storitev ter iskanje poti za 
sodelovanje in povezovanje tudi izven Posavja. Vključeni v združenje težijo k tem, da bi s skupnimi 
močmi izkoristili tudi vse sinergije ponudnika Terme Čatež (grad Mokrice), ki je eden izmed največjih 
turističnih akterjev v državi, in sicer predvsem preko promocijskega in prodajnega nastopa oz. 
predstavitve gostom, ki prihajajo v Posavje. Tako je cilj projekta, da se z inovativnim pristopom 
dvigne prepoznavnost in dodano vrednost mreži gradov, ter vsem dosedanjim in razvijajočim se 
dejavnostim v regiji ter s tem dosežemo čim večje odpiranje v širši slovenski in mednarodni prostor.  
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Skupina upravljavcev je intenzivno pripravljala in izvajala letošnje aktivnosti: 
1. Tiskovna konferenca Gradovi Posavja: Gradovi Posavja – skupaj v Evropskem letu kulturne 

dediščine 2018, 15. 2. 2018, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 
Na tiskovni konferenci so upravljavci in lastniki gradov, združeni pod okriljem projekta Gradovi 
Posavja, predstavili naše skupno delo v letu 2017 in načrte za leto 2018. Dogodka se je udeležilo 16 
predstavnikov novinarjev, ki so v različnih medijih na lokalnem in državnem nivoju izčrpno poročali o 
konferenci. 

2. Strokovna ekskurzija in ogled dobre prakse Die Schlösserstrasse, 24. in 25. 3. 2018, Avstrija 
Predstavniki združenja Gradovi Posavja so obiskali združenje Cesta gradov jugovzhodne avstrijske 
Štajerske, ki deluje že več kot 30 let. Združenje »Die Schlösserstrasse« je predstavila Martina Ajster, 
ki je omogočila in organizirala oglede ključnih točk Ceste gradov in se sestanke s predsednikom 
združenja ter z nekaterimi lastniki in upravljavci gradov. 

3. 2. skupni zaključek Poletne muzejske noči posavskih muzejev in galerij v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki, 16. 6. 2018 

Upravljavci posavskih gradov z muzejsko dejavnostjo (Posavski muzej Brežice, Kulturni dom Krško, 
Grad Rajhenburg, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Kozjanski park, Grad Podsreda) so na 
Poletno muzejsko noč svoje obiskovalce povabili na skupni zaključek Poletne muzejske noči. Poletna 
muzejska noč se je v Posavju tako zaključila ob 23.30 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki s 
sprehodom z baklami po parku skulptur Forma viva. Posavski muzej Brežice je svojim obiskovalcem iz 
Brežic do Kostanjevice in nazaj omogočil tudi prevoz.  

4. Strokovni ekskurziji za hrvaške (15. 9. 2018) in slovenske muzealce v sklopu 2. kongresa 
slovenskih muzealcev (22. 9. 2018) 

Dve strokovni ekskurziji po Gradovih Posavja za strokovno občinstvo – muzealce iz Hrvaške in 
Slovenije. Muzej je poskrbel za celodnevno vodstvo na poti, na posamezni lokaciji pa so za 
udeležence s strokovnim vodstvom poskrbeli na vseh ustanovah. 

5. Promocijske aktivnosti - publikacije:   
o Gradovi Posavja / The castles of Posavje, marec 2018, 16. strani, naklada 15.000, brezplačna 

izdaja. 
o Gradovi Posavja: Dogodki, prireditve in razstave v letu 2018, ki jih morate obiskati, doživeti, 

videti …/ The Castles of Posavje: Events, Happenings, Exhibitions in 2018 you have to visist, 
experinece and see …, marec 2018, 16 strani, naklada 15.000, brezplačna izdaja. 

o Predstavitvene elektronske prosojnice Gradovi Posavja, april 2018. 
o Promocijski pano Gradovi Posavja, maj 2018. 

Vse publikacije so dostopne na lokacijah vseh sodelujočih ustanov, pri drugih ponudnikih, spletu in 
predstavljene na različnih promocijskih aktivnostih. 

- Nadaljevanje s skupnimi mesečnimi napovedniki dogodkov na spletnih straneh vseh ustanov, 
primer: https://www.pmb.si/mesecni-napovednik-dogodkov. 

- Osvežitev turističnega paketa Gradovi Posavja – naj vas presenetijo, vodilni Terme Čatež: 
Grad Mokrice, vključeni vsi gradovi, dostopno na spletnih straneh, npr: 
https://www.terme-catez.si/si/mokrice/ponudba/976-Gradovi-Posavja,  
https://www.pmb.si/gradovi-posavja-%E2%80%93-naj-vas-presenetijo. 

- Nadaljevanje prizadevanj za pripravo in prijavo na projektne razpise: predstavniki smo 
preučevali in pripravljali vsebine za prijavo na razpis CLLD, vendar se za prijavo zaradi 
raznolikosti upravljanja in upravičenosti nismo odločili. 

 
II. / 3. 2. Medinstitucionalno sodelovanje v Brežicah, Poletje v mestu, Brežice moje mesto, 

promocija ZPTM Brežice in Termami Čatež 

Posavski muzej Brežice je v letu 2018 s svojimi programi nadaljeval z aktivnim vključevanjem v 
različne aktivnosti v občini Brežice in širše. Pri tem je sledil lastnemu projektu Uporabite muzej, ki 
vključuje nove programe za različne ciljne skupine (od otrok do najstarejših, predvsem s poudarkom 

https://www.pmb.si/mesecni-napovednik-dogodkov
https://www.terme-catez.si/si/mokrice/ponudba/976-Gradovi-Posavja
https://www.pmb.si/gradovi-posavja-%E2%80%93-naj-vas-presenetijo
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na medgeneracijskih programih ter vključevanju in sodelovanju prostovoljcev) ter povezuje različne 
programske enote (npr. obrazstavni programi, Poletna, Jesenska in Zimska grajska dogodivščina idr.).  

- Brežice, moje mesto 
Kakor prejšnja leta je muzej aktivno sodeloval z ZPTM Brežice pri projektu Brežice, moje mesto. Prvi 
del se odvija junija in julija ter drugi del – Brežice, moje praznično mesto – decembra.  
V promocijskim projektu Brežice, moje mesto je muzej sodeloval z lastno prireditvijo – Dnevom 
muzeja, Kinom na grajskem dvorišču in Poletno grajsko dogodivščino.  
Praznično vzdušje v Brežicah se je, kakor vsako leto doslej, pričelo s prižigom lučk v mestu in na 
grajskem dvorišču. Prireditev, katere sklepni del se je odvil na grajskem dvorišču je organiziral Vrtec 
Mavrica Brežice. Praznično okrasitev gradu so tudi letos pripravili člani Društva likovnikov Brežice s 
pajki iz recikliranih materialov. Muzej je pripravil eno Praznično rokodelsko tržnico, ki je bil zelo 
dobro obiskana, tako s strani ponudnikov, kot obiskovalcev. V sklopu tržnice sta bila še dva programa 
za otroke – lutkovna predstava Trije prašički in sladka ustvarjalna delavnica okraševanja piškotov 
krškopoljcev s čokolado, ki je navdušila precejšno število najmlajših in njihovih staršev. Leto 2018 je 
muzej zaključil s 5. Gala novoletnim koncertom. 

- Poletje v mestu 
V soorganizaciji z Društvom študentov Brežice in Posavskega muzeja Brežice se je na grajskem 
dvorišču odvilo pet koncertov, ki se jih je udeležilo več kot 1.000 obiskovalcev.  
Tretje leto zapored je bilo grajsko dvorišče preurejeno v kino na prostem. V sodelovanju s Kinom 
Brežice so bile na ogled filmske projekcije različnih tematik in zvrsti ter poskrbeli za vse filmske 
sladokusce, ki so lahko ob gledanju filmov degustirali tudi različna vina okoliških vinarjev. 

- Sodelovanje pri promociji z ZPTM Brežice, Termami Čatež idr. 
V letu 2018 je muzej nadaljeval s poletnimi promocijskimi aktivnostmi aktivnostih v sodelovanju z 
ZPTM Brežice. Na promocijskih stojnicah s pedagoško delavnico v Termah Čatež je v neposredni 
interakciji z obiskovalci in turisti predstavljal muzej in regijo. 
Kakor poprejšnja leta je muzej sodeloval na Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu Brežice (POK) 
in promoviral pedagoške programe in muzej.  
Pred začetkom poletne turistične sezone se je muzej znova povezal s ponudniki turističnih storitev po 
Posavju in izmenjali promocijsko gradivo. Cilj aktivnosti je, da turisti, ki bivajo ali obiščejo Posavje, 
obiščejo tudi muzej in da so obiskovalci muzeja obveščeni o turistični ponudbi. 

- Dan brez avtomobila v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2018  
Muzej je bil tudi v letu 2018 partner dogajanja v Evropskem tednu mobilnosti v Brežicah. Aktivnosti 
so se vsebinsko navezovale na tematiko potresov, ki jo je z razstavo o brežiškem potresu v letu 2017, 
predstavljal tudi muzej. V sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) je bilo 229 
otrokom 4. in 5. razredov OŠ Brežice v okviru projekta Brežiški potres 2017 – učimo se iz dediščine za 
prihodnost predstavljeno tematika potresov in gibanja tal.  
 
II. / 3. 3. II. kongres slovenskih muzealcev  

Posavski muzej Brežice je od 20. do 22. septembra 2018 gostil II. Kongres slovenskih muzealcev, ki so 
ga organizirala vsa tri muzejska združenja: Skupnost muzejev Slovenije, Slovensko muzejsko društvo 
in ICOM Slovenija ter ICOM SEE (The Regional Alliance of ICOM for South-East Europe).  
Na temo kongresa »Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci; Evropsko leto kulturne 
dediščine«, so muzejski strokovnjaki iz Slovenije, Srbije in Bosne in Hercegovine v treh razdelkih glede 
na področja dela muzejski in širši javnosti predstavili zadnje dosežke in spoznanja stroke.  
V prvem sklopu je 22 referentov predstavljalo 16 prispevkov o hiperpovezanih muzejih: novih 
pristopih, novih obiskovalcih in Evropskem letu kulturne dediščine. V drugem sklopu je 15 referentov 
predstavljalo 14 prispevkov o konservatorsko-restavratorskem pogledu v Evropskem letu kulturne 
dediščine. V tretjem sklopu je 13 referentov predstavljalo 12 prispevkov na temo komunikacijskih 
priložnosti Evropskega leta kulturne dediščine. 
Na kongresu je potekala tudi podelitev nagrad ICOM Slovenija za leto 2018 in okrogla miza Evropsko 
leto kulturne dediščine, kultura, turizem, na kateri so sodelovali: mag. Ksenija Kovačec Naglič in mag. 
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Marija Brus, Ministrstvo za kulturo, Nataša Hočevar, Slovenska turistična organizacija, dr. Aleksandra 
Berberih-Slana, Skupnost muzejev Slovenije, dr. Kaja Širok, ICOM Slovenija in dr. Flavio Bonin, 
Slovensko muzejsko društvo. Okroglo mizo je moderirala direktorica Alenka Černelič Krošelj. 
Skupno se je kongresa udeležilo 120 udeležencev, od tega prvi dan 102, drugi dan 83 in strokovne 
ekskurzije po Gradovih Posavja, tretji dan 28 udeležencev. 
 
II. / 3. 4. Projekt Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v 

Posavskem muzeju Brežice  

Januarja 2018 se je zaključil prvi projekt, decembra 2017 pa pričel drugi projekt. Z zaposlitvijo 
absolventa arheologije je bilo delo usmerjeno pretežno na področje arheologije, ob tem pa prav tako 
v tesnejše sodelovanje z okoljem in uporabniki. Usmerjen je bil v povezovanje s civilnimi združenji in 
ustanovami ter povezovanju vsebin pri snovanju novih projektnih idej, projektnih izvedb in tesnega 
vključevanja v turizem skozi dodatne kakovostne ponudbe in partnerstva. Zaposleni je aktivno 
sodeloval pri projektu, ki ga vodi Sekcija »Stara Libna« Kulturnem društvu Žarek Dolenja vas ter v 
drugih aktivnostih PMB. 
Decembra 2018 je bil muzej vnovično uspešen pri razpisu in omogočil zaposlitev likovni pedagoginji, 
ki bo z delom vključena v pripravo in izvedbo pedagoških programov, v delo KR delavnice ter delo z 
obiskovalci.  
Primer PMB je bil predstavljen kot primer dobre prakse na novinarski konferenci JSKD 25. 11. 2018 v 
Ljubljani in v članku v reviji Mladina, ki je bil objavljen 30. 11. 2018. 
 
II. / 3. 5. Drugi projekti v izvajanju (izbor) 

1. Projekt Mi smo barok in naše skrivnosti so v detajlih: graditev identitete majhnega mesteca 
v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitni sektorjem – 
Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016—2018, ki ga je razpisal Javni 
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, financirata pa ga 
Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport ter Evropski socialni sklad. 
- Partnerji: Fakulteta za turizem Brežice UM in PMB. 
- Projekt, ki je trajal 4 mesece od decembra 2017 do marca 2018, sta strokovno vodili 

mentorici doc. dr. Maja Turnšek Hančič, Fakulteta za turizem Brežice UM in Alenka 
Černelič Krošelj, PMB. V delo je bilo vključenih 10 študentov različnih študijskih 
programov, ki so s pomočjo mentoric oblikovali obsežen načrt in strateške predloge za 
začetek večzvrstnega baročnega festivala v Brežicah. 

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

antropologijo, Filozofska fakulteta UL, PMB, Oblikovanje za gledališče, Jasna Vastl, s. p.. 
- Projekt, ki je trajal do konca avgusta 2018 so strokovno vodile pedagoške mentorice: dr. 

Lea Kužnik, dr. Marjetka Rangus, Fakulteta za turizem Brežice UM in dr. Mateja Habinc, 
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo UL ter delovni mentorici Alenka Černelič 
Krošelj, PMB in dr. Jasna Vastl. V delo je bilo vključenih 6 študentov Fakultete za turizem 
in Oddelka za etologijo in kulturno antropologijo, ki so proučevali in raziskovali kulturo 
obdarovanja na Slovenskem in v Posavju. Sodelovanje se bo nadaljevalo v leto 2019 s 
pripravo razstave »neposrečenih« daril v Posavskem muzeju Brežice, ki jo pripravljajo 
študentje. 

3. Projekt Življenje Gorjana – po poteh in sledeh, ki ga sooblikujejo različni ponudniki iz okolja 
je namenjen razvoju novega integralnega turističnega produkta. PMB sodeluje s strokovno 
podporo v različnih delih projekta.  
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II. / 3. 6. Projektno delo – regijski, čezmejni, mednarodni razpisi in sodelovanja 

Muzej aktivno sodeluje pri nadaljnjem razvoju projektov ter njihovi nadgradnji. V letu 2018 je 
direktorica nadaljevala delo kot članica UO LAS. 
Muzej je pripravili potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis, ki je bil pod okriljem LAS Posavje 
objavljen od 8. 10. 2018, zaključen pa 13. 12. 2018, in sicer projekt z naslovom Črno-belo bogastvo s 
Krškega polja, ki povezuje različne partnerje z izhodiščno zgodbo – dediščino in sodobnostjo 
povezano z edino avtohtono pasmo – krškopoljskim prašičem. Kot vodilni partner nastopa Občina 
Krško, partnerji so še Kmečka zadruga Sevnica, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Društvo 
rejcev krškopoljskega prašiča, Gostilna Kunst in Posavski muzej Brežice. PMB je koordiniral pripravo 
projekta ter prevzel del, povezan z dediščino, ki je podlaga za predstavitvene in promocijske 
dejavnosti. Po prvi predstavitvi je bilo izvedenih še nekaj aktivnosti, tudi manjša razstava na sejmu v 
Gornji Radgoni, in sicer Predstavitev dediščine krškopoljcev in prašičereje v Posavju s projekcijo in 
dvema fotografskima modeloma krškopoljca iz stalne etnološke zbirke PMB na 56. mednarodnem 
kmetijsko-živilskem sejmu AGRA.  
Na isti razpis smo prijavili tudi projekt Ajdovske zgodbe iz Posavja (vodilni partner Zavod Svibna). 
Namen projekta je v skupen turistični produkt povezati posavska arheološka najdišča, ki jih združuje 
poimenovanje, ki se nanaša na Ajde (Ajdovska jama pri Nemški vasi, Ajdovski gradec nad Vranjem pri 
Sevnici, Ajdov grob na Magolniku, Ajdovska jama v Silovcu pri Sromljah). Z izrazom Ajdi so slovanski 
prišleki poimenovali mitične praprebivalce, preko katerih so interpretirali krajino in pojave v njej. 
Namen projekta je prezentacija in interpretacija arheoloških lokacij, tako na terenu kot z virtualno 
razstavo.  
Tako kot v preteklih letih se je muzej tudi letos s partnerji prijavil na več razpisov (Evropa za 
državljane, ŠIPK in KP s Fakulteto za turizem Brežice, Horizon idr) ter aktivno sodeloval pri pripravi več 
projektnih predlogov na različnih področjih. Še posebej so je muzej trudili pri projektu, ki so ga vodili 
partnerji iz Španije in je uspešno preskočil prvo stopnico na razpisu programa Horizon, a žal ni bil 
uspešen v drugem delu. Alenka Černelič Krošelj in Aleš Vene sta se z ostalimi projektnimi partnerji iz 
11 držav srečala na intenzivnem delovnem sestanku v Bruslju.  
Znani še niso vsi rezultati prijav, do konca leta sta bili 2 prijavi uspešni, 2 pa ne.  
 

II. / 4. Predmeti Posavskega muzeja Brežice na razstavah v drugih ustanovah 
 
Na 5 razstavah v drugih ustanovah je posojenih 98 predmetov. 
Za občasno umetnostno razstavo Hercules Stiriae – Štajerski Herkul, Po sledeh freskantskih naročil 
Ignaca Marije grofa Attemsa (Ljubljana 1652 – Gradec 1732), ki je bila v Zavodu za kulturo Slovenska 
Bistrica na ogled od 15. 6. 2017 do 31. 12. 2017, je posojenih 6 predmetov Posavskega muzeja 
Brežice, skrbnica predmetov: Oži Lorber. Predmeti in gradivo so bili vrnjeni 15. 1. 2018. 
Za razstavo Brestaniške miniature: Fotograf Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem, 
ki je v Gradu Rajhenburg na ogled od 13. 12. 2016 je posojenih 85 predmetov Posavskega muzeja 
Brežice, skrbnica predmetov: dr. Ivanka Počkar. 
Za razstavo: Kjer so čebele doma, ki je v Slovenskem etnografskem muzeju na ogled od 7. 6. 2018 do 
16. 6. 2019 sta posojena 2 predmeta Posavskega muzeja Brežice, skrbnica predmetov: Ivanka Počkar.  
Za razstavo: Prvi krško borci, ki je v Mestnem muzeju Krško na ogled od 12. 6. 2015 sta posojena 2 
predmeta, skrbnica predmetov: Vlasta Dejak.  
Za razstavo Krške vedute: mestne insignije, ki je v Mestnem muzeju Krško na ogled od 4. 3. 2017 so 
bili posojeni 3 predmeti Posavskega muzeja Brežice, skrbnica predmetov: Vlasta Dejak.  
 

II. / 5. Predmeti Posavskega muzeja Brežice, objavljeni v publikacijah 
 
Leta 2018 je bilo v različnih publikacijah objavljenih skupaj 270 predmetov Posavskega muzeja 
Brežice (v letu 2017: 304). 
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Septembra je izšla publikacija s katalogom Štirje elementi: 2 – OGENJ kjer so vse kustosinje objavile 
razstavljene predmete: etnologija 117 predmetov, zgodovina 41, arheologija 17 in umetnostna 
zgodovina 49 predmetov.  
Poleg tega je bilo v katalogu razstave Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit objavljeno 
25 arheoloških predmetov, v publikaciji »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva 
Stiplovšek: Proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice pa 5 predmetov umetnostne 
zgodovine ter 22 fotografij ali skenov dokumentov, žigov in osebnih fotografij. 
 

II. / 6. Izposojeni predmeti drugih na razstavah Posavskega muzeja Brežice 
 
Za občasne razstave so bili izposojeni 304 predmeti, za kar smo uredili vso potrebno dokumentacijo. 
Za razstavo: »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: proti sedmim 
desetletjem Posavskega muzeja Brežice, ki je na ogled od 12. 5. 2018 je izposojen 1 predmet, njegov 
skrbnik je Aleš Vene. 
Za razstavo: Štirje elementi: 1 – VODA, ki je na ogled od 8. 12. 2016 je izposojen 1 predmet, njegova 
skrbnica je dr. Ivanka Počkar. 
Za razstavo: Romula – Odsevi rimskega stekla, ki je na ogled od 6. 6. 2017 je od ZVKDS OE Novo 
mesto izposojenih 34 predmetov, njihova skrbnica je Jana Puhar.  
Za razstavo: Posavski obrazi / Kiparka Alenka Eržen Šuštaršič, ki je bila na ogled od 16. 11. 2017 do 
20. 5. 2018, je bilo od lastnice Nine Šuštaršič Remic izposojenih 34 predmetov, njihova skrbnica je Oži 
Lorber.  
Za razstavo: Skulptura je glasba, ki jo poslušamo z očmi /80. jubilej Janeza Zorka, ki je bila na ogled 
od 17. 12. 2017 do 16. 1. 2018, sta bila od lastnika IEDC, Poslovna šola Bled, izposojena 2 predmeta, 
njihova skrbnica je Oži Lorber.  
Za razstavo: Nuša Derenda, Čez 20 let, Nušine podobe, ki je bila na ogled od 26. 1. do 10. 4. 2018, je 
bilo od lastnice Nuše Derenda izposojenih 22 predmetov, njihova skrbnica je Andreja Matijevc. 
Za razstavo: Nuša Derenda, Čez 20 let, Anuška Žnideršič iz Brežic, ki je bila na ogled od 26. 1. do 26. 
6. 2018, je bilo od lastnice Nuše Derenda izposojenih 45 predmetov in od Osnovne šole Brežice 1 
predmet, njihova skrbnica je Andreja Matijevc. 
Za mednarodno arheološko razstavo Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit, ki je bila 
na ogled od 17. 9. 2018 do 31. 1. 2019, je bilo od Muzeja mesta Beograd izposojenih 74 predmetov, 
od Pokrajinskega muzeja Koper 17 predmetov, od Gorenjskega muzeja 65 predmetov in od 
Tolminskega muzeja 9 predmetov, njihova skrbnica je Jana Puhar. 
 

II. / 7. Izdajateljska dejavnost 
 
Izdanih je bilo 146 različnih obvestil (tiskana vabila, e-vabila, plakati, napovedniki, programski listi, 
zastave, transparenti ipd.) ter publikacij. Izdana je bila informacijska zloženka o muzeju s tlorisi v 
slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku. V sodelovanju z ostalimi ustanovami v okviru 
neformalnega združenja Gradovi Posavja je bila izdana brošura Gradovi Posavja in ponovno izdana 
promocijska brošura Gradovi Posavja v letu 2018: Dogodki, prireditve in razstave, ki jih v letu 2018 
morate obiskati, doživeti in videti … Brošuri, v slovenskem in angleškem jeziku, promovirata muzej, 
skupni projekt ter regijo Posavje. Ob odprtju razstave »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo 
in Iva Stiplovšek: Proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice je bila izdana brošura v 
slovenskem in angleškem jeziku. Ob gostujoči taktilni razstavi Frančišek Karel Remb v Radovljici je bila 
izdana brošuro v slovenskem in angleškem jeziku. 
Med izdanim gradivom vsebinsko izstopata znanstvena monografija Leukhup! Kmečko uporništvo v 
obdobju predmoderne – Zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije, izdana v sodelovanju z ZRC SAZU 
in Slovensko matico in publikacija Štirje elementi: 2 – OGENJ. 
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Ob koncu leta je muzej izdal tudi muzejski koledar z etnološko tematiko, v povezavi z občasno 
razstavo Štirje elementi: 2 – OGENJ, s katerim vstopa v praznično leto, ko praznuje 70-letnico 
ustanovitve.  
 
Tabela 22: Vabila – tiskana in elektronska, letaki, plakati, drugo promocijsko gradivo  

Št.  Vrsta publikacije Število Skupna naklada 

1. Brošura 7 31.400 

2. Elektronski letak 16 11.655 

3. Elektronsko vabilo 42 24.469 

4. Publikacija s katalogom 1 500 

5. Koledar 1 300 

8. Letak 10 6.500 

9. Plakat 29 560 

10. Programski list 5 600 

11. Razstavni, promocijski pano 11 11 

12. Transparent 3 3 

13. Vabilo 16 11.400 

14. Zastava 1 1 

15. Zloženka 3 7.000 

16. Koledar 1 300 

 Skupaj 146 94.699 

 
II. / 8. Pedagoški in andragoški programi ter programi za ranljive skupine 
 
Pedagoški in andragoški programi vključujejo učne ure, delavnice in prilagojena vodstva za 
predšolske otroke in osnovnošolce ter dijake in študente ter posebne programe na področju 
andragogike. Poleg rednih programov za organizirane skupine sem spadajo še posebni programi in 
programi izvedeni izven muzeja namenjeno predvsem mlajši populaciji. 
 
II. / 8. 1. Pedagoški programi 

V letu 2018 so bili načrtovani in izvedeni številni pedagoški programi (učne ure, delavnice in 
prilagojena vodstva) za predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske skupine. Programi so 
predstavljenih v spodnjih tabelah in grafih, pri čemer se upošteva, da je bilo za več posameznih 
skupin izvedenih več programov pri enem obisku, zato pri teh primerih seštevanje obiskovalcev ni 
mogoče in je zato posebej izpostavljeno število skupin in število obiskovalcev ter število pedagoških 
programov. 
 
Tabela 23: Pedagoški programi (vrtci in osnovne šole) v letih 2016, 2017 in 2018 

Št.  Pedagoški program  
Št. programov / 
št. udeležencev 

2016 

Št. programov / 
št. udeležencev 

2017 

Št. programov / 
št. udeležencev 

2018 

1.  Ptički se ženijo 3/80 8/294 12/319 

2.  Zrna, skrita v strok  1/16 1/35 4/105 

3.  
Kako so živeli pradedki in 
prababice  

9/238 13/288 6/153 

4.  »Voda« v muzeju  / 5/121  

5.  Voden ogled  1/384 24/700 18/488 

6.  Grad na »brežcu« / 6/138 10/282 

7.  Podobe prazgodovine 3/55 6/156 7/197 
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8.  V času rimskega imperija  / 1/29 3/69 

9.  
»Le vkup, le vkup, le vkup, le 
vkup uboga gmajna 

1/9 1/7 2/44 

10.  
Barok – čas absolutizma in 
obilja  

1/9 2/63 1/9 

11.  Časi pod devetimi zastavami  / 3/98 5/120 

12.  Ko iz črepinj nastane posoda  8/200 12/325 10/266 

13.  
V času vitezov in grajskih 
gospodičen  

1/40 2/18 
 

3/20 

14.  Izdelovanje mozaikov  1/34 3/78 5/99 

15.  Izdelovanje intarzije  4/89 3/102 2/76 

16.  
Vodeni ogledi občasnih razstav 
(Časi na vasi) 

/ / 6/213 

17.  
Vodeni ogledi občasnih razstav 
(Veliki čuvaj) 

/ / 1/88 

18.  
Vodeni ogledi občasnih razstav 
(Štukature v Pšeničniku) 

/ / 1/22 

19.  
Izdelovanje medaljonov z 
motivi iz Viteške dvorane  

/ 6/179 2/41 

20.  Kdo je bobek? 4/79 2/47 1/17 

21.  
Izdelovanje nakita iz tolčene 
medeninaste pločevine  

/ 3/87 / 

22.  
Freske v brežiškem gradu lahko 
tudi igrajo in plešejo  

/ 1/20 2/44 

23.  Voden ogled Viteške dvorane  / 2/119 1/12 

24.  
Voden ogled 
umetnostnozgodovinske zbirke  

/ 1/22 4/103 

25.  Voda v umetnosti  / 2/37 / 

26.  
Voden ogled Kiparka Eržen 
Šušteršič  

 1/22 2/32 

27.  
Delavnica Izdelava 
vodovodnega stolpa  

/ 1/31 / 

28.  Dotik umetnika / 0 2/21 

29.  
Likovna umetnost v muzeju (z 
delovnim listom, 6.r) 

/ / 3/76 

30.  Poiščimo živali v gradu / 0 1/14 

31.  
Posavje skozi zgodovinska 
obdobja za 5. razrede 

/ 0 3/84 

32.  
Predstavitev poklica gasilec za 
učence 3. razredov 

/ / 4/110 

33.  
Vodeni ogledi občasnih razstav 
– Ogenj 

/ / 2/51 

 Skupaj  102/1608 113/3072 123/3075** 

*Vsebinsko podobni pedagoški programi so se izvajali že pred letom 2014, s tem imenom pa od 2014 
dalje. 
** Udeleženci so se udeležili več različnih programov, zato se število ne ujema s številom 
obiskovalcev 
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Tabela 24: Pedagoški programi (srednješolci in študentje) v letih 2016, 2017 in 2018 

Št. Pedagoški program 
Št. programov / 
št. udeležencev 

2016 

Št. programov / 
št. udeležencev 

2017 

Št. programov / 
št. udeležencev 

2018 

1.  Voden ogled  4/128 13/374 17/584 

2.  »Le vkup, le vkup, le vkup, le 
vkup uboga gmajna« 

/ 1/26 3/95 

3.  Barok – čas absolutizma in obilja / 1/24 1/10 

4.  Časi Pod devetimi zastavami / 2/36 3/95 

5.  Vodeni ogledi občasnih razstav 
(Časi na vasi) 

/ / 1/30 

6.  Lepo je (bilo) v naši domovini 
biti mlad 

/ 1/26 1/41 

7.  Voden ogled mesta  / 2/55 / 

8.  Delavnica Spoznavanje muzeja / 2/55 / 

9.  Podobe prazgodovine / 2/37 / 

10.  Trgovina skozi čas / / 1/20 

11.  Ogled in predstavitev muzeja za 
nalogo pri predmetu Slovenska 
kulturna dediščina in turizem  
Novi pristopi in produkti, ki v 
muzej pritegnejo mlade na 
primeru PMB 

/ / 1/21 

12.  Pregled zgodovinskih obdobij z 
učnim listom  

/ / 1/30 

13.  Pregled prazgodovine / / 1/19 

 Skupaj 6/224 25/650 30/945** 

*Vsebinsko podobni pedagoški programi so se izvajali že pred letom 2014, s tem imenom pa od 2014 
dalje. 
** Udeleženci so se udeležili več različnih programov, zato se število ne ujema s številom 
obiskovalcev 
 
Obrazložitev 
V letu 2018 je bilo izvedenih skupaj 153 različnih programov za 123 skupin in za skupaj 3226 
udeležencev. Od tega 123 pedagoških programov za vrtce in osnovne šole ter 30 za srednje šole in 
študente.  
Število skupin se je glede na prejšnje leto povečalo za 13,89 %, število udeležencev pa za 14,07 %. 
Izvedeni so bili že ustaljeni programi z dopolnjevanjem glede na potrebe in možnosti. Novih je 11 
programov, od katerih se 4 navezujejo na občasne, preostali pa na stalne razstave. 
Glede na starostno skupino se je povečal obisk srednješolskih in študijskih skupin. 
Glede na vrsto programov je še vedno največ vodenih ogledov, dobro so obiskane tudi delavnice, kjer 
izstopajo Ptički se ženijo, Ko iz črepinj spet nastane posoda in Izdelovanje medaljonov z motivi iz 
Viteške dvorane, med učnimi urami pa Kako so živeli pradedki in prababice, Podobe prazgodovine in 
Grad na »brežcu«. 
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Tabela 25: Število skupin in število udeležencev  

 Število skupin Število 
programov 

Število 
udeležencev* 

Mesec 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Januar 7 1 8 3 114 9 

Februar 8 6 11 6 212 128 

Marec 23 16 25 17 597 364 

April 12 18 17 20 269 453 

Maj 14 10 24 12 398 255 

Junij 22 39 34 57 737 892 

Julij 0 1 0 1 0 5 

Avgust 0 0 0 0 0 0 

September 8 13 13 12 235 542 

Oktober 3 14 5 17 61 461 

November 10 4 14 6 181 98 

December 1 1 1 1 24 19 

SKUPAJ 108 123 152 153 2828 3226 

 
Grafikon 4: Število izvedenih pedagoških programov po mesecih v letih 2017 in 2018 

 
 
 

 

 

 

 

Grafikon 5: Število udeležencev pedagoških programov po mesecih v letih 2017 in 2018 
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Tabela 26: Število skupin pedagoških programov in število udeležencev (vrtci in osnovne šole)  

Mesec Število 
skupin  

Število 
udeležencev   

Januar 1 9 

Februar 6 128 

Marec 15 351 

April 16 400 

Maj 4 132 

Junij 36 707 

Julij 1 5 

Avgust 0 0 

September 11 427 

Oktober 7 196 

November 2 57 

December 0 0 

SKUPAJ 99 2412 

 
Grafikon 6: Število skupin po mesecih (vrtci in osnovne šole) 
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Grafikon 7: Število udeležencev pedagoških programov po mesecih (vrtci in osnovne šole) 

 
 
Tabela 27: Število skupin pri pedagoških programih in število udeležencev (srednje šole in 

fakultete)  

Mesec Število 
skupin  

Število 
udeležencev   

Januar 0 0 

Februar 0 0 

Marec 1 13 

April 2 53 

Maj 6 123 

Junij 3 185 

Julij 0 0 

Avgust 0 0 

September 2 115 

Oktober 7 265 

November 2 41 

December 1 19 

SKUPAJ 24 814 

 
Obisk šolskih skupin je vezan na šolski koledar. V letošnjem letu izstopata marec in junij, sledita april 
in maj, potem pa februar, september in november, najmanj obiska šolskih skupin je bilo januarja, 
oktobra in decembra. 
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Grafikon 8: Število skupin po mesecih (srednje šole in fakultete) 

 
 
Grafikon 9: Število udeležencev pedagoških programov po mesecih (srednje šole in fakultete) 

 
 
II. / 8. 2. Drugi pedagoški programi: Programi za otroke in mladostnike, kot del drugih projektov ali 

prireditev  

 
Poleg načrtovanih, rednih pedagoških programov (v času rednega pouka) je muzej izvajal tudi 
programe za otroke in mladostnike, ki so bili izvedeni kot del lastnih prireditev, dogodkov in v sklopu 
programov za popularizacijo v muzeju in na drugih lokacijah.  
Tovrstna promocija se je izkazala za uspešen način predstavitve muzeja in aktivnosti. Pri množičnih 
prireditvah (Kulturni bazar, Pikin festival …) je bilo število udeležencev odvisno tudi od splošnega 
obiska, po večini ga je tudi težko oceniti. S predhodnim letom je tako težko narediti primerjavo, prav 
tako tudi načrtovati vnaprej, saj se aktivno vključujemo v ponujene priložnosti in se odzivamo na 
različne pobude. 
 
Tabela 28: Programi za otroke in mladostnike v sklopu Dodatnih programov za popularizacijo  

Št. Datum  Naslov Realizacija Št. 
udeležencev 

1.  16. 5. 2018 

Parada učenja - Teden vseživljenjskega učenja, 
organizator LU Krško (predstavitev dejavnosti 
– stojnica in delavnica v povezavi z ognjem (B. 
Kolar, M. Japelj)  

1 45 

2.  24. 6. 2018 
Art Kamp, Maribor (Mestni park), organizator 
Festival Lent Maribor. Predstavitve in 

1 35 
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delavnica Dotik umetnika (S. Skrivalnik, Ž. 
Hočevar) 

3.  25. 9. 2018 Pikin festival 1 80 

4.  
20. in 21. 10. 
2018 

POK 2018 - Delavnica izdelovanja zastavic in 
igra ognjeni spomin 

2 100 

  Skupaj 5 260 

 
Tabela 29: Programi za otroke in mladostnike, kot del drugih projektov ali prireditev v muzeju 

Št. Datum  Naslov Št. 
udeležencev 

1 16.2.2018 
Nuša Derenda, čez 20 let: Anuška Žnideršič iz Brežic in Nušine 
podobe, vodenje za OŠ Brežice, 3. r in OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece, 1. in 2. razred  

46 

2 21.3.2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: štukature, OŠ Brežice, Likovno 
snovanje 3 (A. Vene, D. Prah, S. Skrivalnik, Mojca Barbič) 

10 

3 26.3.2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: štukature, OŠ Brežice, Likovno 
snovanje 1 (A. Vene, D. Prah, S. Skrivalnik, Mojca Barbič) 

9 

4 6. 4. 2018 
Delavnica o vlakih z dijakinjami ETrŠ v okviru Posavske 
muzejske vitrine Vrtec Mavrica Brežice, Gumbki  

23 

5 7. 4. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: štukature, OŠ Brežice, Likovno 
snovanje 1 in 3, 7. in 9. razred mentorica: Mojca Barbič 

20 

6 9. 4. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: štukature, OŠ Brežice, Likovno 
snovanje 1, 7. razred, mentorica: Mojca Barbič 

6 

7 16. 4. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: štukature, OŠ Brežice, Likovno 
snovanje 1, 7. razred, mentorica: Mojca Barbič 

10 

8 23. 4. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: OŠ Brežice, Likovno snovanje 1, 
7. razred (A. Vene, M. Japelj, S. Skrivalnik, Mojca Barbič) 

9 

9 7. 5. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: OŠ Brežice, Likovno snovanje 1, 
7. razred (A. Vene, D. Prah, S. Skrivalnik, Mojca Barbič) 

8 

10 12. 5. 2018 
Zakajčki gospe Ive Stiplovšek, iskanje zaklada in družinska 
grajska dogodivščina (S. Skrivalnik, M. Japelj) 

10 

11 14. 5. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: OŠ Brežice, Likovno snovanje 1, 
7. razred (A. Vene, D. Prah, Mojca Barbič) 

10 

12 14. 5. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: OŠ Boštanj, Likovno snovanje 1, 
8. razred (Nena Bedek), uvodni ogled  in seznanitev s 
postopki izdelave(A. Vene) 

10 

13 21. 5. 2018 
Novi pristopi in produkti, ki v muzej pritegnejo mlade na 
primeru Posavskega muzeja Brežice  

19 

14 21. 5. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: OŠ Brežice, Likovno snovanje 1, 
7. razred (A. Vene, D. Prah, Mojca Barbič) 

9 

15 24. 5. 2018 
Mit o Evropi, spoznavanje fresko tehnike in mita, OŠ 
Bizeljsko, Tanja Plevnik (A. Matijevc, A. Vene) 

8 

16 28. 5. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: OŠ Brežice, Likovno snovanje 1, 
7. razred (A. Vene, D. Prah, Mojca Barbič) 

8 

17 20. 6. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: OŠ Brežice, Likovno snovanje 1, 
7. razred (A. Vene, D. Prah, Mojca Barbič) 

9 

18 21. 6. 2018 
Mit o Evropo, izdelava freske, Evropa na biku iz Viteške 
dvorane, OŠ Bizeljsko, Tanja Plevnik (A. Matijevc, A. Vene) 

8 
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19 20. 9. 2018 
Delavnice v Evropskem tednu mobilnosti, za učence 4. in 5. 
razreda OŠ Brežice, Potresi in gibanje tal 

226 

20 23. 10. 2018 
Mit o Evropi, izdelovanje likov za animacijo, OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece (A. Matijevc, T. Plevnik) 

8 

21 21. 11. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: OŠ Brežice, Likovno snovanje 2, 
8. razred a, b, c (A. Vene, D. Prah, Ž. Hočevar, Mojca Barbič) 

17 

22 24. 11. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: OŠ Brežice, Likovno snovanje 2, 
8. razred a, b, c (A. Vene, D. Prah, Ž. Hočevar, Mojca Barbič) 

17 

23 4. 12. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: OŠ Boštanj, Likovno snovanje , 
9. razred  (A. Vene, Nena Bedek) 

5 

24 5. 12. 2018 
Znanje in veščine iz depoja 2: OŠ Brežice, Likovno snovanje 2, 
8. razred a, b, c (A. Vene, D. Prah, A. Medved, Mojca Barbič) 

17 

25 16.12.2018 
Sladka ustvarjalnica z Dobrim možem, (A. Matijevc, A. 
Medved) 

40 

  Skupaj 562 

 
Tabela 30: Programi za otroke in mladostnike, kot del drugih projektov ali prireditev na drugih 

lokacijah  

Št. Datum  Naslov Realizacija 
2018 

Št. 
udeležencev 

1.  28. 3. 2018 

Znanje in veščine iz depoja 2: štukature, OŠ 
Brežice, Likovno snovanje 3 (A. Vene,  S. 
Skrivalnik, Mojca Barbič). Organizator: 
Posavski muzej Brežice in OŠ Brežice 

1 7 

2.  21. 4. 2018 

Prazgodovinsko lončarstvo in kulturna 
dediščina Libne, delavnica lončarstva z Dani 
Žbontar (Jana Puhar, Žan Hočevar) 
Organizator: KD Žarek Dolenja vas, sekcija 
Stara Libna, vrtec Tonček Dolenja vas in 
Posavski muzej Brežice 

1 42 

3.  18. 6. 2018 

Znanje in veščine iz depoja 2: štukature, OŠ 
Boštanj Likovno snovanje 1 (A. Vene,  Nena 
Bedek). Organizator: Posavski muzej Brežice in 
OŠ Boštanj 

1 10 

4.  2. 10. 2018 
Predstavitev mita o Evropi in delavnica "Dotik 
umetnika", Valvasorjeva knjižnica Krško (A. 
Matijevc, B. Kolar) 

2 92 

5.  4. 10. 2018 
Delavnica dotik umetnika, OŠ Podbočje (B. 
Kolar, N. Zajc) 

1 30 

6.  13. 10. 2018 
Delavnica Dotik umetnika, Mestni muzej 
Radovljica (B. Kolar, A. Matijevc) 

1 40 

7.  13. 11. 2018 

Delavnica Znanje in veščine iz depoja 2: 
štukature (A. Vene, D. Prah), delavnica Dotik 
umetnika (A. Matijevc), učenci osnovne in 
umetniške šole Dobřany 

3 54 

8.  14. 11. 2018 

Delavnica Znanje in veščine iz depoja 2: 
štukature (A. Vene, D. Prah), delavnica Dotik 
umetnika (A. Matijevc), učenci osnovne šole 
Dobřany 

1 22 

  Skupaj 11 297 
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II. / 8. 3. Programi in projekti za ranljive skupine  

 
V letu 2018 je bilo izvedenih 6 programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki se jih je udeležilo 116 
oseb. Kot že leta poprej je muzej nadaljeval sodelovanje z Društvom gluhih in naglušnih Posavja. Velik 
korak k večji vključenosti in dostopnosti je bil narejen ob razstavi Nuša Derenda, Čez 20 let z 
oblikovanjem programov za ranljive skupine – učenci s posebnimi potrebami OŠ Mihajla Rostoharja 
Krško in učenci OŠPP Brežice ter člani enote VDC Brežice, VDC Sonček Krško, oskrbovanci Doma 
upokojencev Brežice. Prilagojeni programi so bili izvedeni tudi v sodelovanju z Domom upokojencev 
Impoljca ter udeleženci programa Socialna aktivacija.  
 
Tabela 31: Programi in projekti za ranljive skupine  

Št. Naslov učne ure / izvajalec Število 
udeležencev 

1 
Ogled razstave Nuša Derenda, čez 20 let: Anuška Žnideršič iz Brežic in Nušine 
podobe, vodenje za OŠ Mihajla Rostoharja Krško, 22. 3. 2018, Nuša Derenda, 
Alenka Černelič Krošelj 

35 

2 
Ogled razstave Nuša Derenda, čez 20 let: Anuška Žnideršič iz Brežic in Nušine 
podobe, z OŠPP Brežice, Enota VDC Brežice, VDC Sonček Krško, 22. 3. 2018, 
Nuša Derenda, Alenka Černelič Krošelj 

20 

3 
Ogled razstave Nuša Derenda, čez 20 let: Anuška Žnideršič iz Brežic in Nušine 
podobe z varovanci Doma upokojencev Brežice, 22. 3. 2018, Nuša Derenda, 
Alenka Černelič Krošelj 

30 

4 
Ogled muzeja s poudarkom na predstavitvi ohranjanja kulturne dediščine za 
oskrbovance Doma upokojencev Impoljca, 6. 7. 2018, Silvija Skrivalnik 

9 

5 
Javno vodstvo po razstavi Štirje elementi: 2 - OGENJ in Posavski muzejski 
vitrini: Lanterna magica, ob mednarodnem dnevu gluhih in naglušnih, 19. 9. 
2018, Boštjan Kolar 

12 

6 
Seznanitev z delom v muzeju, predstavitev muzejskih razstav udeležencem 
programa Socialna aktivacija, 3. 10. 2018, Andreja Matijevc, Alenka Černelič 
Krošelj 

10 

 Skupaj 116 

 
II. / 8. 4. Andragoški programi 

 
V skladu z načrtom so bili v letu 2018 izvedeni vsi načrtovani in 2 dodatna andragoška programa. 29 
različnih andragoških programov (javnih vodstev, delavnic, predavanj, strokovnih ekskurzij) se je 
udeležilo 742 udeležencev. Glede na prejšnje leto se je število andragoških programov zmanjšalo za 
23,68%, medtem ko se je število udeležencev andragoških programov povečalo za 36,15 %. 18 
andragoških programov je bilo izvedenih v muzeju in 11 na terenu. 
 
Tabela 32: Programi in projekti za odrasle Posavskega muzeja Brežice v muzeju  

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

1 
Javno vodstvo po razstavi Nuša Derenda, Čez 20 let, 8. 2. 2018, več 
prostorov po muzeju, Nuša Derenda, Alenka Černelič Krošelj 

100 

2 
Javno vodstvo po razstavi Vitrine spomina in ogled etnološkega filma o 
Kočevarjih, 22. 2. 2018, Mali avditorij, Anja Moric 

15 
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3 
Javno vodstvo po razstavi Nuša Derenda, Čez 20 let, 24. 2. 2018, več 
prostorov po muzeju, Andreja Matijevc 

70 

4 
Javno vodstvo po razstavi Nuša Derenda, Čez 20 let, 25. 2. 2018, več 
prostorov po muzeju, Andreja Matijevc 

55 

5 
Predavanje Posavska hrana, 7. 3. 2018, več prostorov po muzeju, Ivanka 
Počkar, Jana Puhar 

9 

6 
Javno vodstvo v počastitev žensk – pedagoginj in umetnic, povezanih s 
Posavskim muzejem Brežice, 8. 3. 2018, več prostorov po muzeju, Oži 
Lorber 

20 

7 
Znanje in veščine iz depoja 2: Štukature, 9. 4. 2018, mizarska delavnica, 
Aleš Vene, Darko Prah 

9 

8 
Javno vodstvo po Posavski muzejski vitrini: Restavriranje najdb iz groba 
114 s keltskega najdišča Brežice – Sejmišče, prostor pred Viteško 
dvorano, 12. 4. 2018 

15 

9 
Voden ogled Konservatorsko-restavratorske delavnice Posavskega 
muzeja Brežice, 12. 4. 2018, konservatorsko-restavratorska delavnica, 
Jože Lorber, Jana Puhar Jože Lorber, Darko Prah, Aleš Vene 

30 

10 
Znanje in veščine iz depoja 2: Štukature, 16. 4. 2018, mizarska delavnica, 
Aleš Vene, Darko Prah 

10 

11 
Znanje in veščine iz depoja 2: Štukature, 23. 4. 2018, mizarska delavnica, 
Aleš Vene, Darko Prah 

8 

12 
Znanje in veščine iz depoja 2: Štukature, 7. 5. 2018, mizarska delavnica, 
Aleš Vene, Darko Prah 

6 

13 
Hommage Franju Stiplovšku, ustvarjanje posavskih umetnikov v čast 
Franju Stiplovšku, 12. 5. 2018 

3 

14 
Javno vodstvo: Kaj imata skupnega #izpreteklostivprihodnostzvlakom in 
Posavski obrazi s kiparko Alenko Eržen Šuštaršič, 18. 5. 2018, Silvija 
Skrivalnik, Oži Lorber 

25 

15 Javno vodstvo po razstavi Rojstvo novih domovin, 7. 7. 2018 25 

16 Predavanje dr. Slavice Krunić Rimski nakit iz Beograda 11 

17 
Javno vodstvo: Viteška dvorana in predstavitev publikacije Štirje 
elementi: 2 – OGENJ, 23. 9 2018, Oži Lorber 

15 

18 
Javno vodstvo po razstavah: Štirje elementi: 2 – OGENJ in Nakit ostane-
Dediščina, naš najdragocenejši nakit 3. 12. 2018, Vlasta Dejak, Oži Lorber, 
Jana Puhar  

21 

 Skupaj 447 

 
Tabela 33: Programi in projekti za odrasle Posavskega muzeja Brežice na drugih lokacijah 

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

1 
Predstavitev dediščine krškopoljca: Črno belo bogastvo s Krškega polja, 
17. 1. 2018, Leskovec pri Krškem, dr. Ivanka Počkar 

50 

2 
Predavanje Kelti v Posavju skozi pripovedi in pričevanja arheoloških 
najdb, 31. 1. 2018, Stari Grad, Jana Puhar 

33 

3 
Predavanje Rezbarjenje v restavratorstvu, 19. 2. 2018, Akademija z 
likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana, Aleš Vene 

9 

4 
Predavanje Rezbarjenje v restavratorstvu, 20. 2. 2018, Akademija z 
likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana, Aleš Vene 

9 
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5 
Predavanje Rezbarjenje v restavratorstvu, 22. 2. 2018, Akademija z 
likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana, Aleš Vene 

9 

6 
Predavanje Libna, prazgodovinsko najdišče, 14. 3. 2018, Stari Grad, Žan 
Hočevar 

30 

7 
Predavanje Dediščina kršopoljca, Živilsko kmetijski sejem Agra, 29. 8. 
2018, Andreja Matijevc 

45 

8 
Strokovna ekskurzja Gradovi Posavja za hrvaške muzealce, 15. 9. 2018, 
Andreja Matijevc, Posavje 

22 

9 
Strokovna ekskurzija Gradovi Posavja ob 2. kongresu slovenskih 
muzealcev, 22. 9. 2018, Alenka Černelič Krošelj, Posavje 

28 

10 
Strokovna ekskurzija Rembova pot, 13. 10. 2018, Alenka Černelič Krošelj, 
Oži Lorber, Radovljica, Ljubljana 

30 

11 
Strokovna ekskurzija Rembova pot, 22. 10. 2018, Alenka Černelič Krošelj, 
Oži Lorber, Gradec, Avstrija 

30 

 Skupaj 295 

 
Obrazložitev 
Poleg številnih javnih vodstev je muzej nadaljeval s programom – sklopom delavnic Znanje in veščine 
iz depoja 2: Štukature. Na štirih praktičnih delavnicah so se udeleženci seznanili z veščinami in znanji 
konservatorjev in restavratorjev Posavskega muzeja Brežice in soustvarili razstavo. 
V nadaljevanju sodelovanja z različnimi ustanovami po Posavju je muzej izvedel številna predavanja, 
delavnice in celodnevne ekskurzije, med katerimi sta bili Strokovni ekskurziji Gradovi Posavja in 
Rembovo pot v Radovljico in Ljubljano izvedeni v sodelovanju z drugimi ustanovami.  
Akademski restavrator Aleš Vene je že tretje leto nadaljeval s predavanji na Akademiji z likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Študentom je predstavil in prikazal rezbarjenje za potrebe 
restavriranja.  
 

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

- Skupno število obiskovalcev Posavskega muzeja Brežice, po skupinah. 

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

- Brezplačni vstopi. 

- Organizirane skupine z vodenjem po muzeju. 

- 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 34: Število obiskovalcev muzeja po skupinah 

Leto Šolske 
skupine, št. 
skupin/št. 
obiskovalcev 

Organizirane 
skupine, št. 
skupin/št. 
obiskovalcev  

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

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

Poroke, 
število / št. 
udeležencev 

Skupaj  

2016 103/2.918 129/3.352 10.505 137/8.012 63/9.315 40/1.885 35.952 

2017 108/2.828 85/2.559 9.345 168/8.374 53/6.764 38/1.693 31.563 
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2018 123/3.226 115/3.440 8.088 173/9.724 53/7.901 31/1.180 33.559 

 
Obrazložitev 
Skupno število obiskovalcev muzeja, prireditev in programov Posavskega muzeja Brežice in zunanjih 
organizatorjev je bilo leta 2018 32.745, od tega v matični hiši 32.858 in 814 na terenu. Glede na 
prejšnje leto se je skupno število obiskovalcev povečalo za 6,33 %. 
173 prireditev in programov (za 2,98 % več kot lani) v lastni ali soorganizaciji obiskalo 9.724 
obiskovalcev, kar je za 16,12 % več kot lani. Od tega je bilo 138 prireditev oz. programov s 8.149 
obiskovalci v matični hiši in 34 prireditev oz. programov s 814 obiskovalci izven na terenu.  
Od 173 prireditev in programov v organizaciji muzeja je bilo 45 prireditev in koncertov s 5.898 
obiskovalci; 15 odprtij s 1.053 obiskovalci; 18 andragoških programov s 447 udeleženci; 25 
pedagoških delavnic s 562 udeleženci, 6 programov za ranljive skupine s 116 udeleženci in 30 
prireditev oz. programov za popularizacijo z 834 udeleženci. Izven matične hiše so bili izvedeni 1 
pogovorni večer z 45 udeleženci, 11 andragoških programov z 295 udeleženci, 11 pedagoških 
programov z 297 udeleženci in 11 programov za popularizacijo s 177 udeleženci. 
Število obiskovalcev prireditev zunanjih organizatorjev se je glede na prejšnje leto povečalo za 18,07 
%, medtem ko je število dogodkov ostalo nespremenjeno. Od 53 prireditev zunanjih organizatorjev s 
skupnim številom obiskovalcev 7.901 je bilo 4 odprtij razstav z 156 obiskovalci in 49 koncertov, 
najemov, slovesnosti s 7.745 obiskovalci. Število porok se je zmanjšalo za 18,42 %, število 
udeležencev porok pa za 30,30 %. 
Število obiskovalcev muzeja se je glede na prejšnje leto povečalo za 0,15 %. Število posameznih 
obiskovalcev se je zmanjšalo za 13,45 %, medtem ko se je število udeležencev vodenih ogledov 
povečalo za 34,43 % in število udeležencev šolskih skupin pa za 14,07 %. Od 8.088 individualnih 
obiskovalcev si je samo občasne razstave v Galeriji ogledalo 1.333, razstavo Veliki čuvaj ob grajskem 
dvorišču pa 776 obiskovalcev.  
 
Grafikon 10: Število obiskovalcev po skupinah v letih 2016, 2017 in 2018 
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Grafikon 11: Gibanje števila obiskovalcev med leti 2013–2018 

 
 
Grafikon 12: Gibanje števila obiskovalcev muzeja, galerije in razstave Veliki čuvaj  

 
 
Grafikon 13: Gibanje števila obiskovalcev v Posavskem muzeju Brežice glede na vrsto obiskovalcev 

 
 
Obisk Posavskega muzeja Brežice ima v letu 2018, kakor že leta poprej, izrazit višek v juniju, saj je 
tako obisk muzeja kakor prireditev v lastni in zunanji organizaciji v tem mesecu največji. 
Velik obisk je tudi maja, avgusta, oktobra in decembra. Najmanjši obisk je januarja in marca. 
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Tabela 35: Število izdanih vstopnic in prihodki od vstopnin, po kategorijah 

Število izdanih vstopnic 
muzeja 

2016 
(število) 

2017 
(število) 

2018 
(število) 

2016 ( €) 2017 (€) 2018 (€) 

1. Odrasli (vsi) 7.610 6.345 7.795 9.845,00 11.494,16 13.672,58 

2. Otroci (vsi) 3.373 4.389 4.825 604,00 1.456,04 2.132,64 

3. Brezplačni vstopi 1.813 1.140 1.212 / / / 

4. Slovenci 7.719 7.081 8.032 NP NP NP 

5. Tujci 3.320 3.658 4.588 NP NP NP 

6. gibalno in senzorno 
ovirani 

 40 71 / / / 

7. pedagoški programi 
(muzej in programi) 

 2.339 2.916 3.014,80 3.556,00 5.658,60 

8. andragoški 
programi  

 62 120  323,00 1.033,50 

9. (drugi) posebni 
program 

 1.426 1.140 6.308,80 6.725,30 10.686,80 

10. družine 559 676 845 3.232,50 4.565,75 5.675,25 

11. šolske skupine*  2828 3.226 2.722,00 4.304,00 3.757,00 

12. 3. življenjsko 
obdobje* 

 2.027 2.808 1.859,00 4.314,16 5.879,58 

Skupaj 
(1+2+3+6+7+8+9+10) 

13.355 16.417 18.924 21.738,30 28.120,25 38.859,37 

*število udeležencev zajeto pri kategorija otroci / odrasli 
 
Obrazložitev 
Število izdanih vstopnic se je v letu 2018 povečalo za 15,27 % glede na prejšnje leto, prihodki od 
prodaje vstopnic pa za 38,19 %. Povečala se je izdaja vstopnic vsem kategorijam obiskovalcev, razen 
šolskim skupinam.  
Za 25 % se je povečal obisk družin. Glede na narodno pripadnost je se je za 25,42 % povečal obisk 
tujih obiskovalcev, za 13,43 % pa povečal delež slovenskih obiskovalcev. Največji delež obiskovalcev 
prihaja iz Italije (21,40 %), Hrvaške (13,07 %) in Nizozemske (10,68 %). Obiskovalci so prihajali še iz 
Avstralije, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Danske, Češke, Filipinov, Francije, Grčije, 
Indonezije, Izraela, Japonske, Južne Koreje, Kanade, Litve, Madžarske, Malezije, Nemčije, Poljske, 
Romunije, Rusije, Slovaške, Srbije, Španije, Švedske, Švice, Tajvana, Turčije, Ukrajine, Velike Britanije 
in Združenih držav Amerike.  
 
Brezplačni vstopi 
 
V letu 2018 je bilo 1.212 brezplačnih vstopov. Od tega jih je 32,92 % 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). 
23,68 % predstavljajo predšolski otroci, 26,65 % je bilo vodnikov, spremljevalcev in učiteljev ob 
vodenih ogledih, pedagoških programih. V primerjavi s prejšnjim letom je bilo brezplačnih vstopov za 
6,32 % več.  
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Tabela 36: Število brezplačnih vstopov po kategorijah v letu 2018, primerjava z 2016 in 2017  

Kategorija obiskovalcev 2016 2017 2018 

Predšolski otroci 287 254 287 

Odrasli 236 119 15 

Šoloobvezni 37 101 72 

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

291 43 323 

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

158 250 22 

Brezposelni 3 8 23 

Invalidi 228 40 71 

Vstopi ob brezplačnih dnevih* 573 325 399 

Skupaj 1.813 1.140 1.212 

* Slovenski kulturni praznik, Dan žena za ženske, Mednarodni dan družin za družine, Mednarodni 
muzejski dan, Poletna muzejska noč, dan muzeja, dan družin, Ta veseli dan kulture 
 
Organizirane skupine z vodenjem po muzeju 
 
Tabela 37: Obiskovalci vodenih ogledov, po mesecih 2018 

Mesec Št. skupin / št. 
udeležencev 
2016 

Št. skupin / št. 
udeležencev 
2017 

Št. skupin / št. 
udeležencev 
2018 

Januar 1/22 / 2/47 

Februar 5/79 2/41 3/120 

Marec 12/413 5/119 3/34 

April 9/173 7/197 10/314 

Maj 16/327 14/378 17/563 

Junij 24/607 14/458 16/497 

Julij 4/60 1/22 2/61 

Avgust 7/218 / 3/136 

September 9/188 16/450 19/431 

Oktober 23/885 12/352 18/613 

November 12/227 8/303 17/495 

December 7/153 6/239 5/129 

SKUPAJ 129/3.352 85/2.559 115/3.440 
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Grafikon 14: Gibanje števila skupin z vodenimi ogledi v letih 2016, 2017 in 2018 

 
 
Grafikon 15: Gibanje števila obiskovalcev muzeja na vodenih ogledov v letih 2016, 2017 in 2018 

 
 
Obrazložitev 
Skupinskih, vodenih ogledov je bilo v letu 2018 115, s 3.440 obiskovalci. Velikosti skupin so bile 
različne, od nekaj oseb, do zelo velikih skupine (nad 50), za vodstvo katerih je bilo potrebnih več 
vodnikov.  
Izrazita sta dva viška števila skupin, ki so si ogledale muzej; v maju in juniju ter od septembra do 
oktobra (nad 16 skupin vsak mesec) in posledično tudi število obiskovalcev vodenih ogledov. Najmanj 
skupin je bilo januarja, februarja, julija in avgusta. Za vodstvo organiziranih skupin so večinoma 
poskrbeli sodelavci službe za komuniciranje in izobraževanje, nekajkrat so pa vodstvo prevzeli tudi 
kustosi in direktorica.  
 
Prireditve in drugi programi v organizaciji muzeja ter število obiskovalcev 
 
V letu 2018 je bilo izvedenih 45 prireditev v lastni organizaciji ali soorganizaciji s skupno 5.898 
obiskovalci. V ta razdelek so vključene prireditve, ki niso del drugih razdelkov (brez odprtij, 
pedagoških in andragoških programov).  
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Izvedeno je bilo 21 koncertov, od tega 7 v lastni organizaciji: Ensemble Illyrica, Maja&Robi, Tjaša 
Zidanić, Karlo Kočnar, Simon Rogulić, Zlato na črno-belem, Trio Aeris, Mitra Kotte: Z Dunaja v Brežice, 
Koncert ob vrnitvi Rembovih ovalov in 5. Gala komorni novoletni koncert klasične glasbe. Slednji je bil 
izjemno obiskan in med obiskovalci zelo dobro sprejet. Ostali so bili izvedeni v soorganizaciji: 5 
koncertov kot obrazstavni program razstave Nuša Derenda, Čez 20 let, koncert Volk Folk ob razstavi 
Rojstvo novih domovih, 5 poletnih koncertov 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 priredili 2 tržnic oziroma sejma. V poletnih mesecih je 
bilo s podporo Občine Brežice na grajskem dvorišču 6 kino projekcij. 
Skozi celotno leto so organizirali še okrogle mize, predstavitve knjig, strokovne posvete, kongrese v 
lastni ter Regionalno srečanje DEKD in TKD v soorganizaciji. 
Število prireditev se je v letu 2018 glede na prejšnje leto povečalo za 36,36 %, število obiskovalcev 
prireditev pa za 40,16%. Muzej je nadaljeval z organizacijo in soorganizacijo različnih prireditev 
(koncerti z nadarjenimi posavskimi glasbeniki na različnih lokacijah po gradu, tržnice, predavanja, 
predstavitve knjig), ki so privabili raznolike obiskovalce. 
 
Tabela 38: Primerjava števila lastnih prireditev Posavskega muzeja Brežice v letih 2016, 2017 in 

2018 

Leto 2016 2017 2018 

Št. prireditev 32 33 45 

Št. obiskovalcev 5.391 4.208 5.898 

 
Prireditve drugih organizatorjev in število obiskovalcev 
 
V letu 2018 se je v Posavskem muzeju Brežice odvilo 53 prireditev, s 7.901 obiskovalcem, ki so jih 
organizirali drugi organizatorji.  
Največ (26) je bilo koncertov v Viteški dvorani, na grajskem dvorišču, Malem avditoriju in poročni 
sobi, ki jih je obiskalo 4.281 obiskovalcev. Literarna sekcija Beseda Kulturnega društva Franc Bogovič 
Dobova je nadaljevala z izvedbo literarnih večerov. Kar nekaj je bilo tudi prireditev, slovesnosti, 
proslav, pogovornih večerov idr. v organizaciji različnih društev, inštitucij, zavodov iz posavskega 
območja: Vrtec Mavrica Brežice, Občina Brežice, Fakulteta za turizem Brežice, Ekonomska in trgovska 
šola Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Najbolj obiskani prireditvi sta bili Dan 
kruha, vina in salam in Prižig lučk na grajskem dvorišču. Viteška dvorana je bila prostor tudi za 
podelitve diplom in spričeval, ki sta jih priredili Občina Brežice, Fakulteta za turizem Brežice in 
Ekonomska in trgovska šola Brežice.  
Poleg prireditev so se v letu 2018 prostori oddajali tudi v najem za različne priložnosti: snemanja, 
predavanja, sestanki, poroke, in poročne slovesnosti.  
 
Tabela 39: Primerjava prireditev drugih organizatorjev v letih 2016, 2017 in 2018 

Leto 2016 2017 2018 

Št. prireditev 63 53 53 

Št. obiskovalcev 9.315 6.764 7.901 

 
Prireditev, organiziranih s strani drugih organizatorjev, je bilo v letu 2018 enako kot v prejšnjem letu, 
medtem ko se je število njihovih obiskovalcev povečalo za 16,81 %. 
 
Poroke 
 
Poročne obrede izvaja Upravna enota Brežice. Poročna dvorana je v gradu uradni prostor za 
poročanje. Za poročni obred v Viteški dvorani ali v drugih prostorih je treba plačati najemnino in 
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upravno takso. V letu 2018 je bilo za 18,42 % porok manj, kot v prejšnjem letu, od tega so bile 4 
poroke v Viteški dvorani.  
 
Tabela 40: Primerjava porok v letih 2016, 2017 in 2018 

Leto 2016 2017 2018 

Št. porok 40 38 31 

Št. obiskovalcev ob 
porokah 

1.885 1.693 1.180 

Št. porok v Viteški 
dvorani 

4 3 4 

Št. porok na terasi 0 4 0 

 
 
Dodatni programi za popularizacijo  
 
Programi za popularizacijo so se odvijali v in izven muzeja. Med njih uvrščamo programe, ki so 
namenjeni za promocijo muzeja, vodstva v okviru drugih prireditev, dogodkov ali pa so povezani z 
različnimi akcijami, tiskovne konference, snemanja in predvajanje televizijskih oddaj o muzeju. Med 
obiskovalce muzeja se šteje le snemalna ekipa, sodelujoče na zunanjih prireditvah nismo šteli med 
obiskovalce, prav tako ne moremo »izmeriti« ogleda oddaj na Ansat TV in RTV SLO. Pomemben del so 
počitniške delavnice Grajske dogodivščine, ki so podrobno opisane pri pedagoških programih, prav 
tako je bilo kar nekaj programov za popularizacijo, ki so v osnovi namenjene družinam in šolski 
mladini, vseslovenski Pikin festival, Kulturni bazar, ArtKamp, Parada učenja.  
V letu 2018 so se nadaljevale še druge aktivnosti za promocijo muzeja; promocija muzeja v Termah 
Čatež, Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu, posebni vodeni ogledi ob prireditvah. 
 
Tabela 41: Dodatni programi za popularizacijo v muzeju 

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

Izvajalec / partner Število 
obiskovalcev  

1 

Snemanje Posavske muzejske vitrine: Skulptura je 
glasba, ki jo poslušamo z očmi in stalne arheološke 
razstave, 10. 1. 2018, objavljeno: Posavski tednik, 16. 
1. 2018, http://ansat-tv.si/12550/posavski-tednik-291-
16-1-2018  

Ansat TV 2 

2 
Snemanje razstave Nuša Derenda, Čez 20 let, 25. 1. 
2018, objavljeno: Slovenska kronika, 1. 3. 2018, 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174523352  

RTV Slovenija, 
Ansat TV 

2 

3 

Snemanje razstave Nuša Derenda, Čez 20 let z Mojco 
Mavec, 25. 1. 2018, objavljeno: Nušine podobe, 
U3Nek, 8. 3. 2018, 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/u3nek/174524443  

RTV Slovenija 2 

4 Zajtrk z novinarji, voden ogled muzeja, 2. 2. 2018 
ZPTM Brežice, 
Posavski muzej 
Brežice 

20 

5 

Vodstvo po muzeju v sklopu projekta Radia Slovenia 
International – Slovenia's Hidden Gems, 23. 3. 2018, 
objavljeno: Slovenia's Hidden Gems, RadioSI, 28. 3. 
2018, https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenia-s-hidden-
gems/174528570  

Radio Slovenia 
International, 
ZPTM Brežice, 
Posavski muzej 
Brežice 

4 

6 Snemanje »Kuhna na ulci«, 14. 5. 2018 
Občina Brežice, 
ZPTM Brežice 

20 

http://ansat-tv.si/12550/posavski-tednik-291-16-1-2018
http://ansat-tv.si/12550/posavski-tednik-291-16-1-2018
http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174523352
http://4d.rtvslo.si/arhiv/u3nek/174524443
https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenia-s-hidden-gems/174528570
https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenia-s-hidden-gems/174528570
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7 
Novinarska konferenca namenjena predstavitvi in 
vsebini 8.tradicionalnega srečanja Dobrodošli doma, 
30. 5. 2018 

Posavski muzej 
Brežice 

14 

8 
Novinarska konferenca Brežice moje mesto, 13. 6. 
2018 

Občina Brežice, 
ZPTM Brežice 

15 

9 
Vodstvo za nastopajoče prireditve Dobrodošli doma, 
16. 6. 2018  
 

Organizatorji 
Dobrodošli doma, 
Posavski muzej 
Brežice 

171 

10 
Vodstvo po muzeju za goste Občine Brežice, v okviru 
Dneva kruha, vina in salam, 24. 6. 2018 

Posavski muzej 
Brežice, Občina 
Brežice 

35 

11 
Voden ogled razstave Časi na vasi: Etnografski filmi po 
resničnem življenju Kapelcev in Pišečanov, 15. 8. 2018 

Posavski muzej 
Brežice, Ars 
Ramovš 

70 

12 

Vodenje filmske ekipe po različnih lokacijah Gradu 
Brežice zaradi možnosti snemanja celovečernega filma 
režiserja Jeremy Loveringa (režiral serijo Sherlock), 
slovenska produkcijska hiša za lokacije Trixtr, 28. 8. 
2018 

Posavski muzej 
Brežice, 
Produkcijska hiša 
Trixtr 

7 

13 
Snemanje in fotografiranje muzeja in grada za projekt 
Gorjan, 5. 9. 2018 

Posavski muzej 
Brežice 

5 

14 
Tiskovna konferenca: 2. kongres slovenskih muzealcev, 
20. 9. 2018 

Posavski muzej 
Brežice, Skupnost 
muzejev Slovenije, 
SMD, ICOM, MK RS 

8 

15 
Voden ogled Viteške dvorane za predstavnike skupine 
Luxury group ob okrogli mizi v PMB, 28. 9. 2018 

Posavski muzej 
Brežice, ZPTM 
Brežice 

12 

16 
Snemanje razglednice Brežic za Svet na Kanalu A, 17. 
10. 2018 

POP TV 4 

17 
Novinarska konferenca: Znanstveni simpozij 1. 
Toporišičev dan, 19. 10. 2018 

Posavski muzej 
Brežice, Civilna 
iniciativa Mostec, 
Knjižnica Brežice, 
OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova, 
Občina Brežice, 
Slavistično društvo 
Posavja, FF UL in 
UM, Inštitut za 
slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC 
SAZU 

6 

18 
Voden ogled muzeja za udeležence Znanstvenega 
simpozija 1. Toporišičev dan, 19. 10. 2018 

Posavski muzej 
Brežice 

30 

19 

Voden ogled muzeja za udeležence dogodka Združeni v 
različnosti (Društvo za varovanje materinega jezika, 
naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik), 26. 10. 
2018 
 

Posavski muzej 
Brežice, Društvo za 
varovanje 
maternega jezika, 
naravne in kulturne 

100 
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dediščine Maksa 
Pleteršnika Pišece 

20 

Predstavitev muzeja za objavo na Radio Slovenija, 26. 
11. 2018, objava: Prvi program Radio Slovenija, 
Nedeljska reportaža, 13. 1. 2019,  
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/12/nedeljska-
reportaza-144/  

RTV Slovenija 1 

21 

Snemanje muzeja za prispevek o Gradovih Posavja, 20. 
12. 2018, objava Prvi dnevnik, TV Slovenija, Skozi 
bogato dediščino posavskih gradov, 5. 1. 2019, 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-
dnevnik/174586810?fbclid=IwAR34HR9wbqwgTzj5kCw
-nrxnowLPvDo8HJUPZ7HFynixKDglfJClTf95VYg  

RTV Slovenija 2 

 Skupaj   530 

 
Tabela 42: Dodatni programi za popularizacijo izven muzeja  

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

Izvajalec / partner Lokacija  Število 
obiskovalcev * 

1 

Tiskovna konferenca Gradovi 
Posavja – skupaj v Evropskem 
letu kulturne dediščine 2018, 
15. 2. 2018 

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

Kostanjevica 
na Krki 

37 

2 

Muzejske degustacije, 
predstavitev projekta Znanje in 
veščine iz depoja na Kulturnem 
bazarju, 5. 4. 2018 

Kulturni bazar Ljubljana 50 

3 

Predstavitev muzeja in 
delavnica v povezavi z ognjem 
na Paradi učenja 2018 v Krškem, 
16. 5. 2018 

Ljudska univerza Krško Krško 45 

4 
Art Kamp Maribor (Mestni park) 
Delavnica Dotik umetnika, 24. 6. 
2018 

Lent Maribor, ZVKD OE 
Maribor 

Maribor 35 

5 
Promocija muzeja na stojnici na 
Čateški noči, 10. 8. 2018 

ZPTM, Terme Čatež Terme Čatež * 

6 
Promocija muzeja na stojnici na 
Čateški noči, 11. 8. 2018 

ZPTM, Terme Čatež Terme Čatež * 

7 
Promocija muzeja na stojnici na 
Čateški noči, 14. 8. 2018 

ZPTM, Terme Čatež Terme Čatež * 

8 
Predstavitev in delavnica 
izdelovanja zastavic na Pikinem 
festivalu, 25. 9. 2018 

Muzej Velenje Velenje * 

9 
Delavnica izdelovanja zastavic in 
igra ognjeni spomin, POK 2018, 
20. 10. 2018 

ZPTM Brežice Brežice  

10 
Delavnica izdelovanja zastavic in 
igra ognjeni spomin, POK 2018, 
21. 10. 2018  

ZPTM Brežice Brežice  

https://radioprvi.rtvslo.si/2018/12/nedeljska-reportaza-144/
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/12/nedeljska-reportaza-144/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174586810?fbclid=IwAR34HR9wbqwgTzj5kCw-nrxnowLPvDo8HJUPZ7HFynixKDglfJClTf95VYg
https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174586810?fbclid=IwAR34HR9wbqwgTzj5kCw-nrxnowLPvDo8HJUPZ7HFynixKDglfJClTf95VYg
https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174586810?fbclid=IwAR34HR9wbqwgTzj5kCw-nrxnowLPvDo8HJUPZ7HFynixKDglfJClTf95VYg
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11 

Muzejske degustacije, 
predstavitev projekta Znanje in 
veščine iz depoja 2: Štukature 
na Nacionalnem posvetu Skupaj 
do znanja: kulturna dediščina 
kot učna snov, muzeji in galerije 
kot razširjene učilnice, 13. 12. 
2018  

Kulturni bazar Ljubljana 10 

 Skupaj    177 

*zaradi množičnega obiska je težko določit število udeležencev 
 

II. / 10. Muzejska trgovina 
 
Sredi junija 2018 je bila recepcija z muzejsko trgovino premeščena v prenovljen, vstopni prostor v 
grad, ki je enostavno dostopen vsem obiskovalcem (naključnim obiskovalcem, domačinom, 
udeležencem prireditev) in ne zgolj muzejskim obiskovalcem. Ponudba v muzejski trgovini je bila 
obogatena z novimi izdelki – spominki, ki promovirajo muzej, Viteško dvorano in Brežice: zvezek z 
motivom Evrope iz poslikave v Viteški dvorani za slovensko in angleško govoreče kupce, kemični 
svinčnik z izvlečno zastavico z motivom Viteške dvorane v slovenskem in angleškem jeziku, nosilna 
vrečka z motivom Evrope iz poslikave v Viteški dvorani, majice z motivom zmajčka, ustvarjenega po 
podobi grba Wurmbrandt, magnetki z ilustracijami Pozejdona in zmajčka, ki so bili narejeni ob 
občasnih razstavah Štirje elementi: 1 – VODA in 2 – OGENJ.  
Ob koncu leta je ponudba v muzejski trgovini obogatena z muzejskim koledarjem, ki napoveduje 
praznično leto, ko muzej obeležuje 70 letnico ustanovitve.   
Okrepljeno je bilo sodelovanje z lokalnimi rokodelci, umetniki pri oblikovanju ponudbe v muzejski 
trgovini (leseni izdelki, zeliščna mazila, kapljice, tekstilni reciklirani izdelki, lončeni izdelki). 
 
Tabela 43: Primerjava prodaje v muzejski trgovini, vstopnine in najemov v letih 2016, 2017 in 2018 

Skupina izdelkov  2016 (€) 2017 (€) 2018 (€) 

Vstopnice 21.738,30 28.120,25 38.859,37 

Spominki 2.950,29 3.247,07 4.115,90 

Literatura 1.151,23 607,10 1.238,94 

Izdelki na komisijski prodaji 362,00 782,00 2.114,78 

Skupaj muzejska trgovina 26.201,82 32.756,42 46.328,99 

Najemi prostorov 1.335,00 2.415,00 2.961,20 

Poroke 2.320,00 2.150,00 2.110,00 

ZUJIK 2.161,84 2.194,07 2.936,29 

Skupaj najemi 5.816,84 6.759,07 8.007,49 

Skupaj 32.018,66 39.515,49 54.336,48 

 
Prodaja v muzejski trgovini je v letu 2018 glede na prejšnje leto narasla za 41,43 %, predvsem zaradi 
porasta prodaje vstopnic (38,20 %) in spominkov (26,76 %). Izrazito pa izstopa povečanje prodaje 
literature (104,08 %) in izdelkov na komisijski prodaji (za 170,43 %), kar je rezultat uspešnega 
sodelovanja z lokalnimi rokodelci in širitve ponudbe v muzejski trgovini. 
Prihodki od vstopnin so se v letu 2018 glede na leto 2017 povišali za 38,20 %. Največji porast (66,29 
%) je pri posebnem programu, predvsem na račun obrazstavnega programa v razstavnem projektu 
Nuša Derenda, Čez 20 let. Glede na skupno vrednost pa ni zanemarljivo tudi povečanje prodaje 
vstopnic v muzej – za 22,63 % oz. za 3.964,52 €. Prihodki od pedagoških programov so se glede na 
prejšnje leto povečali za 59,13 %.   



 

69 

Nadaljuje se tudi sodelovanje s podjetjem Spar d.o.o. Obiskovalci, seznanjeni s skupno promocijsko 
akcijo lahko koristijo ugodnosti pri vstopnini (10,18 % vseh vstopnin v muzej je povezanih s to akcijo).  
Prihodki od najemov in uporabe prostorov muzeja so se v letu 2018 glede na prejšnje leto povečali za 
18,47 %. Največje povečanje je pri uporabi prostorov po ZUJIK-u (za 33,83 %), najemi so se povečali 
za 22,62 %, medtem ko so se prihodki od najemov za poročne namene za 1,86 % zmanjšali. 
 

II. / 11. Posredovanje informacij o kulturni dediščini 
 
Muzejsko gradivo in sodelovanje z uporabniki  
 
Tabela 44: Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim uporabnikom 

Št. Kustos Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim 
uporabnikom – število uporabnikov 

1. Vlasta Dejak 14 

2. Oži Lorber 3 

3. Ivanka Počkar 9 

4. Jana Puhar 9 

5. Tomaž Teropšič 5 

 Skupaj 40 

 
Obrazložitev 
Skozi leto 2018 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, arheologije in etnologije. Največ povpraševanja po muzejskem 
gradivu ali informacijami je bilo iz območja Posavja, iz posavskih občin (Sevnica, Krško, Kostanjevica 
na Krki in Brežice), veliko pa tudi iz drugih krajev Slovenije (Ljubljana, Celje, Ptuj) in tudi iz tujine (Novi 
Sad). Ustanove, ki so povpraševale, so bili razni muzeji (Muzej novejše zgodovine Slovenije, Narodni 
muzej Slovenije, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki), RTV Slovenija, Zavod za varstvo narave, 
Kulturno društvo Vespesjan, Knjižnica Brežice, Center za preventivno arheologijo ZVKDS, Državno 
odvetništvo Celje, Kulturno društvo Žarek, sekcija Stara Libna, Župnija Brežice, Mladinska knjiga 
Založba d. d., Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Atletski klub Brežice, ZVKDS OE Novo mesto, 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 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. 
Veliko slikovnega gradiva je muzej odstopil tudi RTV SLO za oddajo Spomini Miloša Poljanška. 

 

II. / 12. Objave strokovnih sodelavcev, članki, prispevki, besedila ipd. 
 
Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2018 skupno objavili 23 prispevkov (v letu 
2017: 14) v raznih časopisih, brošurah, zbornikih, na kongresih in strokovnih srečanjih, ki so dostopni 
v prilogi Poročila. Tri prispevke so pripravili za brošuro in publikacijo in katalog ob razstavi. Na 
strokovnih srečanjih, kongresih in zborovanjih so z objavljenimi prispevki sodelovali Alenka Černelič 
Krošelj, Ivanka Počkar, Andreja Matijevc, Jana Puhar, Žan Hočevar in Aleš Vene. 
 
SKUPNE PUBLIKACIJE:  
1. Černelič Krošelj, Alenka; Dejak, Vlasta; Lorber, Oži; Počkar, Ivanka; Puhar, Jana; Kolar, Boštjan: 

Štirje elementi: 2 – OGENJ, Posavski muzej Brežice, september 2018, 127 str. 
2. Černelič Krošelj, Alenka; Dejak, Vlasta; Počkar, Ivanka; Lorber, Oži: »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, 

Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek, proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice, Posavski 
muzej Brežice, maj 2018, 24 str. 
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MEDINSTITUCIONALNA PUBLIKACIJA: 
1. Perko, Verena Perko; Krunić, Slavica; Ignjatović, Milorad; Mlinar, Miha; Puhar, Jana; Sakara 

Sučević, Maša; Cunja, Radovan; Jaklič, Lailan; Preložnik, Andrej; Lux, Judita: Nakit ostane. 
Dediščina, naš najdragocenejši nakit. Arheološki nakit iz Beograda, Tolmina, Brežic, Kranja in 
Kopra. Tatu, najbolj osebna oblika nakita. Gorenjski muzej, 2018, 186 str. 
 

Muzej je v letu 2018 pričel z dogovori za sodelovanje s Knjižnico Brežice pri zagotavljanju vpisa 
publikacij, člankov, prispevkov, razstav idr. sodelavcev muzeja v sistem COBISS, kar je nujna in 
pomembna naloga tako za leto 2019 kot za naprej. 
 

II. / 13 Prispevki na simpozijih, konferencah, posvetih, predavanja, vodenje 
ekskurzij ipd. 
 
Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2018 s prispevki na simpozijih, konferencah, 
posvetih, predstavitvah in predavanjih ter ob različnih priložnostih in v obliki slavnostnih nagovorov 
ob raznovrstnih prireditvah v Posavju sodelovali 24 krat (v letu 2017: 20).  
PMB je organiziral 2 strokovni ekskurziji in bil soorganizator 2 ekskurzij.  
 
1. Černelič Krošelj, Alenka: Projekt Črno-belo bogastvo s Krškega polja, vodenje predstavitve, Krško, 

17. 1. 2018. 
2. Černelič Krošelj, Alenka: Slavnostni nagovor ob kulturnem prazniku v občini Sevnica, Sevnica, 7. 2. 

2018. 
3. Černelič Krošelj, Alenka: predavanje Posavsko in Posavci, Ljudska univerza Krško, Krško, 15. 2. 

2018. 
4. Černelič Krošelj, Alenka: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, 

novi obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, Hiperpovezani Posavski muzej Brežice: novi 
pristopi »doma« in »pri drugih«, Brežice, 20. 9. 2018, povzetek v publikaciji: 2. kongres slovenskih 
muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci; Evropsko leto kulturne 
dediščine, Ljubljana 2018, str. 8. 

5. Černelič Krošelj, Alenka: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, 
novi obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, oblikovanje in vodenje okrogle mize Evropsko 
leto kulturne dediščine, kultura in turizem, Brežice, 20. 9. 2018. 

6. Černelič Krošelj, Alenka: organizacija in vodenje dela strokovne ekskurzije Gradovi Posavja za 
muzealce na II. Kongresu slovenskih muzealcev, Posavje, 22. 9. 2018. 

7. Černelič Krošelj, Alenka; Lorber, Oži: soorganizacija in vodenje dela strokovne ekskurzije 
Rembova pot, Radovljica, Ljubljana, 13. 10. 2018. 

8. Černelič Krošelj, Alenka; Lorber, Oži: soorganizacija in vodenje dela strokovne ekskurzije 
Rembova pot, Gradec, Avstrija, 22. 10. 2018. 

9. Hočevar, Žan (mentorica Puhar, Jana): Predavanje Libna v prazgodovinskem obdobju, KD žarek, 
sekcija Stara Libna, Dolenja vas, 14. 3. 2018. 

10. Hočevar, Žan (mentorica: Puhar, Jana): 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: 
novi pristopi, novi obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, Projekt Stara Libna – oživitev 
kulturne dediščine v sodelovanju z lokalno skupnostjo, Brežice, 20. 9. 2018, povzetek v 
publikaciji: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi 
obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, Ljubljana 2018, str. 43. 

11. Lorber, Oži: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi 
obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, Ozaveščanje o neprecenljivi kulturni dediščini skozi 
izhodišča antične kulture, Brežice, 20. 9. 2018, povzetek v publikaciji: 2. kongres slovenskih 
muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci; Evropsko leto kulturne 
dediščine, Ljubljana 2018, str. 11. 
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12. Matijevc, Andreja: Regionalno srečanje DEKD in Tedna kulturne dediščine, Predstavitev Skupnosti 
muzejev Slovenije in Sekcije za izobraževanje in komuniciranje, Brežice, 22. 1. 2018 

13. Matijevc, Andreja: Strokovna ekskurzija za hrvaške muzealce Gradovi Posavja, vodenje med 
posameznimi lokacijami, Posavje, 15. 9. 2018 

14. Matijevc, Andreja: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi 
obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, Iz preteklosti v prihodnost z Nušo Derenda, 
Brežice, 20. 9. 2018, povzetek v publikaciji: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani 
muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, Ljubljana 2018, str. 47. 

15. Matijevc, Andreja: Predstavitev prispevka Ivanke Počkar: Črno-belo bogastvo s Krškega polja, 
Kmetijsko-živilski sejem Agra, Gornja Radgona, 29. 8. 2018 

16. Počkar, Ivanka: Nagovor ob premieri etnografskega filma Od kola do kupce, Kulturni dom Pišece, 
Pišece, 7. 2. 2018. 

17. Počkar, Ivanka: Črno-belo bogastvo s Krškega polja, Projekt Črno-belo bogastvo s Krškega polja, 
Krško, 17. 1. 2018. 

18. Počkar, Ivanka in Černelič Krošelj, Alenka: Register deluje, ko si ljudje hodijo naproti: Izkušnje z 
Registrom nesnovne kulturne dediščine v Posavskem muzeju Brežice, Mednarodni posvet 15. 
Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: Nesnovna dediščina med prakso in registrom, 
Mojstrana, 24. 5. 2018–26. 5. 2018. Povzetek v publikaciji 15. Vzporednice med slovensko in 
hrvaško etnologijo, Ljubljana, maj 2018, str. 40--42. 

19. Počkar, Ivanka: Aktivno sodelovanje z lastnim prispevkom (Kam in kako naprej s krškopoljskim 
prašičem, umeščenost v živo kulturno dediščino) na delavnici o možnostih ponovnega razcveta 
avtohtone slovenske pasme krškopoljskega prašiča; za projekt TREASURE; krškopoljski prašič – 
živa kulturna dediščina, Ljubljana, 13. 6. 2018. 

20. Puhar, Jana: Predavanje Kelti v Posavju skozi pripovedi in pričevanja arheoloških najdb, KD žarek, 
sekcija Stara Libna, Dolenja vas, 31. 1. 2018. 

21. Puhar, Jana; Lorber, Jože: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, 
novi obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, Grob 114 s situlo in bojnim vozom s keltskega 
grobišča Sejmišče v Brežicah – restavriranje in prezenatacija gradiva, Brežice, 21. 9. 2018, 
povzetek v publikaciji: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi 
obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, Ljubljana 2018, str. 31. 

22. Puhar, Jana; Hočevar, Žan: 8. Valičev muzejski dan, Rimskodobni grob z zlatim nakitom iz Ribnice 
na Dolenjskem, Kranj, 3. 12. 2018, povzetek v publikaciji: 8. Valičev muzejski dan – povzetki 
predavanj, Gorenjski muzej, Kranj, 2018, str. 58 – 60. 

23. Vene, Aleš: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi 
obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, Znanje in veščine iz depoja, Brežice, 20. 9. 2018, 
povzetek v publikaciji: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi 
obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, Ljubljana 2018, str. 36. 

24. Vene, Aleš: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi 
obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, RE-ORG v Posavskem muzeju Brežice, 20. 9. 2018, 
povzetek v publikaciji: 2. kongres slovenskih muzealcev, Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi 
obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine, Ljubljana 2018, str. 35. 
 

II. / 14. Obveščanje javnosti – načini komunikacije 
 
Posavski muzej Brežice je v letu 2018 uvedel potrebne aktivnosti v skladu s Splošno uredbo o varstvu 
podatkov (GDRP - General Data Protection Regulation), ki je stopila v veljavo 25. maja 2018. Na 
podlagi posodobljenih privolitev za obveščanje po navadni in elektronski pošti je muzej močno 
zmanjšal bazo naslovnikov, ki pa jo je do konca leta s privolitvami, ki so na voljo na več točkah po 
muzeju in spletnim obrazcem, konstantno povečeval. 
 
Obveščanje javnosti in obiskovalcev muzeja poteka na več načinov: 
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- obveščanje z osebnimi tiskanimi vabili in obvestili: do 25. 5. približno 700 naslovov, po 25. 5: 
približno 300 naslovov, 

- obveščanje z mesečnimi in tedenskimi napovedniki: natis in dostopnost v PMB ter pošiljanje 
po adremi (do 25. 5.: približno 1000 e-naslovov, po 25. 5.: približno 350 e-naslovov) 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 (do 25. 5.: približno 1000 e-
naslovov, po 25. 5.: približno 350 e-naslovov, do konca leta 2018: razširjena do približno 400 
e-naslovov),  

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

- transparent nad vhodom v grad in zastava: ključni programski poudarki – eden za vse leto, 

- transparenta na pred stopnicami: osrednji razstavi v letu 2018,  

- tabli pred vhodom v grad: razstave in 70 let muzeja,  

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

- obveščanje preko spletne strani in Facebook profila, 

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

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

 

II. / 15. Spletna stran Posavskega muzeja Brežice 
 
Skupno je bilo na spletni strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2018 objavljenih 299 prispevkov. 
Služba za izobraževanje in komuniciranje je prispevala 234 prispevkov, in sicer 92 prispevkov v rubriki 
Aktualni dogodki in prireditve, 59 v rubriki Video galerija, 57 v rubriki Foto galerija, 13 v rubriki 
Gradovi Posavja, 6 v rubriki Novosti, 5 v rubriki Občasne razstave in 2 prispevka v rubriki Projekti. 
Objave so prispevali: dr. Ivanka Počkar (17), Oži Lorber in Jana Puhar (12), Vlasta Dejak (9), Boštjan 
Kolar (5), Andreja Matijevc (4), Alenka Černelič Krošelj (2) ter dr. Ivanka Počkar in Stanka Glogovič 
skupaj 2 objavi, po 1 objavo pa sta pripravili še Stanka Glogovič in Silvija Skrivalnik. V rubriko 
Muzejska trgovina smo dodali 33 novih muzejskih spominkov. 
Glede na leto 2017 je bilo skupno nekaj več objav, manj je bilo objav Aktualnih dogodkov in 
prireditev, objav Foto galerij, Posavskih muzejskih ugank in objav Novosti in Projektov. Število ostalih 
objav se povečalo. Za administracijo spletne strani Posavskega muzeja Brežice, ki deluje od konca leta 
2014, so usposobljeni štirje sodelavci muzeja. Spletna stran muzeja omogoča tudi prijavo na obvestila 
po e-pošti in pošiljanje sporočila na muzejski e-naslov neposredno iz naslovne strani.  
 
Tabela 45: Prispevki na spletni strani Posavskega muzeja Brežice v letih 2016, 2017 in 2018 glede na 

vrsto prispevka  

Št. Vrsta prispevka Število 
prispevkov 
2016 

Število 
prispevkov 
2017 

Število 
prispevkov 
2018 

1. Aktualni dogodki in prireditve 117 97 94 

2. Foto galerija 63 62 58 

3. Video galerija 39 41 59 

4. Posavske muzejske uganke 12 15 6 

5. Posavska stoletja 29 14 16 

6. Odškrnjena vrata depoja 8 18 31 

7. Aktualne razstave, Posavske 
muzejske vitrine 

8 13 14 
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8. Novosti 9 7 6 

9. Projekti 2 13 2 

10. Gradovi Posavja / / 13 

 Skupaj 287 280 299 

 
 

II. / 16. Muzejski profil na Facebooku  
 
Na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice je bilo v letu 2018 skupaj objavljeno 552 prispevkov, 
kar je za 10,7 % manj, kot leto prej. Glede na leto 2017 je bilo manj objav vabil in obvestil, foto 
albumov in objav v rubriki Posavska stoletja. Več pa je bilo objav dogodkov, objav Odškrnjena vrata 
depoja in drugih prispevkov. 
Služba za izobraževanje in komuniciranje je prispevala 469 prispevkov, in sicer 296 vabil in obvestil, 
122 foto albumov in 52 objav dogodkov. Objave so prispevali še: Andreja Matijevc (19), dr. Ivanka 
Počkar (16), Oži Lorber (15), Jana Puhar (13), Vlasta Dejak (9), Boštjan Kolar (5), Alenka Černelič 
Krošelj (3) in Stanka Glogovič skupaj z dr. Ivank Počkar 2 objavi. Objave so v povprečju dosegle 908 
ogledov. Največ ogledov so imele objave, napovedi dogodkov, od katerih izstopajo vabila za 
Praznično rokodelsko tržnico (7.522 ogledov), koncert Nuše Derenda (7.331 ogledov). Lanski najbolj 
gledan prispevek je imel kar 10.914 ogledov. Od vsebinskih objav je največji ogled dosegla objava  
Oskarjevec Gary Oldman leta 1.990 snemal v Brežicah (3.145 ogledov). 
Najbolj gledane objave Facebook profila Posavskega muzeja Brežice so v času poletnih počitnic, med 
vikendi in prazniki ter v popoldanskem in večernem času. 
 
Tabela 46: Najbolj gledane objave na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2018 – 

lastne objave in lastni dogodki 

Št. Prispevek, datum objave Avtor  Število ogledov 

1. 
Praznična rokodelska tržnica, objava 10. 12. 
2018.  

Služba za komuniciranje 
in izobraževanje 

7.522 

2. 
Nuša Derenda, Čez 20 let, 20. koncert, objava 10. 
12. 2018 

Služba za komuniciranje 
in izobraževanje 

7.331 

3. 
5. Gala novoletni koncert, objava 16. 12. 2018. Služba za komuniciranje 

in izobraževanje 
6.621 

4. 
Zlato na črno-belem: Trio Aeris, objava 20. 9. 
2018  

Služba za komuniciranje 
in izobraževanje 

4.611 

5. 
Koncert: Tjaša Zidanič, Karlo Kočnar, Simon 
Roguljič, objava 24. 8. 2018.  

Služba za komuniciranje 
in izobraževanje 

4.421 

 
Tabela 47: Najbolj gledane vsebinske objave na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice  

Št. Prispevek, datum objave Avtor  Število ogledov 

1. 
Oskarjevec Gary Oldman leta 1990 snemal v Brežicah, 
objava 10. 3. 2018.  

Vlasta Dejak 3.145 

2. 
Garnitura zlatega nakita iz Ribnice pri Jesenicah na 
Dolenjskem, objava 7. 5. 2018. 

Jana Puhar 2.001 

3. 
»S pomladjo je odšla Marjanca Dobnikar (1929-2018)«, 
In memoriam s slikami, objava 3. 4. 2018.  

Ivanka Počkar 1.892 

4. Slovenščina v Brežicah, objava 23. 7. 2018. Ivanka Počkar 1.702 

5. Telovo v Brežicah leta 1918, objava 31. 5. 2018.  Ivanka Počkar 1.860 
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Tabela 48: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice v letih 2016, 

2017 in 2018 glede na vrsto in število objav 

Št. Vrsta objave Število objav 2016 Število objav 2017 Število objav 2018 

1. Vabila in obvestila 420 424 296 

2. Foto albumi 149 126 122 

3. Dogodki 12 20 52 

4. Posavska stoletja 29 25 16 

5. Odškrnjena vrata depoja 8 20 31 

6. Drugi prispevki  5 3 35 

 Skupaj 623 618 552 

 
Grafikon 16: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice v letih 2016, 

2017 in 2018 glede na vrsto objave 

 
 
 

II. / 17. Muzejski profil na Instagramu  
 
Posavski muzej Brežice za posredovanje informacij o kulturni dediščini, programih, razstavah in 
dogodkih od konca leta 2017 uporablja tudi Instagram profil. Muzejske objave spremlja 410 sledilcev, 
ki so v letu 2018 s povprečno 21 všečki ocenili 81 objav. Od vseh objav je bilo 57 objav fotografij z 
kratkimi informacijami o predmetih, razstavah in dogodkih v muzeju ter 24 objav vabil in obvestil. Za 
objave na Instagram profilu skrbijo sodelavci Službe za komuniciranje in izobraževanje. 
 
Tabela 49: Najbolj gledane vsebinske objave na Instagram profilu Posavskega muzeja Brežice  

Št. Prispevek, datum objave Doseg objave 

1. 
»Vrnitev Rembovih ovalov« s koncertom »Á deux clavecins«, objava 
17. 10. 2018. 

42 všečkov 

2. 
Ovalne podobe Frančiška Karla Remba v Viteški dvorani, objava 21. 10. 
2018. 

38 všečkov 

3. 
Raziskovanje baročne poslikave Viteške dvorane malo drugače, objava 
20. 8. 2018.  

37 všečkov 

4. Praznični december v gradu Brežice se je pričel, objava 4. 12. 2018. 37 všečkov 

5. Slikar Frančišek Karel Remb(p, objava 16. 10. 2018. 35 všečkov 
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II. / 18. Oglaševanje v medijih 
 
Tabela 50: Oglasi v medijih  

Št.  Datum objave Medij in naslov 

1 4. 1. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov januar 

2 1. 2. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov februar 

3 1. 2. 2018 Posavski obzornik, oglas za Znanje in veščine iz depoja 

4 1. 3. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov marec 

5 Marec  Objava oglasa na zemljevidu Points of interest Slovenia 

6 29. 3. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov april 

7 1. 4. 2018 National Geographic Junior, oglas za Grajske dogodivščine  

8 19. 4. 2018 Slovenske počitnice, priloga Dolenjskega lista, oglas za muzej 

9 26. 4. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov maj 

10 April Objava oglasa za muzej v reviji Lupa 

11 1. 5. 2018 Oglas National Geographic Junior 

12 7. 6. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov junij 

13 21. 6. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov junij 

14 Julij 2018 Objave poletnih dogodkov na Televiziji Vaš kanal 

15 5. 7. 2018 Napoved razstave Štirje elementi: 2 – OGENJ  v Posavskem obzorniku 

16 
Julij/avgust 
2018 

Oglas v reviji Lupa: Revija Lupa: Po vsebinsko bogatih gradovih Posavja 

17 23. 8. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov avgust 

18 29. 8. 2018 
Objava oglasa s povabilom v Posavski muzej Brežice v letaku trgovine 
Spar 

19 13. 9. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov september 

20 27. 9. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov oktober 

21 25. 10. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov november 

22 22. 11. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov december 

23 6. 12. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov december 

24 20. 12. 2018 Posavski obzornik, napoved dogodkov december 

25 20. 12. 2018 Posavski obzornik, voščilo 

26 26. 12. 2018 Radio Krka, voščilo 

 
Glede na prejšnje leto je za 8,33 % več oglasov v medijih, predvsem na račun večjega števila objav v 
regionalnem časopisu, ki ga brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v Posavju. Oglase za muzej in 
programe smo objavljali tudi v poljudnoznanstvenih in turističnih revijah.  
 

II. / 19. Poročanje medijev in objave 
 
Tabela 51: Število objav v tiskanih medijih v letih 2016, 2017 in 2018 

Št. Tiskani mediji Število objav 
2016 

Število objav 
2017 

Število objav 
2018 

1.  Posavski obzornik 173 183 193 

2.  Dolenjski list 119 87 98 

3.  Delo 14 12 6 

4.  Dnevnik 1 1 0 

5.  Slovenske počitnice 0 1 1 

6.  Dnevnik 0 0 1 
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7.  Revija Lupa 0 0 3 

8.  
Revija National Geographic 
Junior 

0 
0 

2 

9.  Časopis Oko 0 0 1 

10.  Praznična družina 0 0 1 

11.  Avto dom 0 0 1 

12.  Mladina 0 0 1 

13.  Letak podjetja SPAR 1 0 0 

14.  Kočevska 1 0 0 

15.  Štajerski tednik 1 0 0 

 Skupaj 310 284 308 

 
Tabela 52: Objave o delu in muzeju v avdiovizualnih medijih v letih 2016, 2017 in 2018 

Št. Avdiovizualni mediji Število objav 
2016 

Število objav 
2017 

Število objav 
2018 

1. Portal Vimeo 31 33 29 

2. Ansat TV 34 25 22 

3. Portal Youtube 7 13 22 

4. TV Vaš Kanal 12 13 16 

5. Spletna stran Občine Brežice 8 3 3 

6. RTV Slovenija – televizija 6 3 9 

7. RTV Slovenija - radio NP 17 29 

8. HRT 0 4 0 

9. Radio Samobor 0 1 0 

10. Radio Slovenia International 0 0 2 

11. 24ur 0 0 1 

12. Radio Prvi 0 0 1 

13. Radio Krka 0 0 1 

 Skupaj 98 112 135 

 
 
Tabela 53: Primerjava števila objav v medijih v letih 2016, 2017 in 2018 

Št. Vrste medijev Število objav 
2016 

Število objav 
2017 

Število objav 
2018 

1. Tiskani mediji 310 284 308 

2. Spletni mediji 252 267 208 

3. Vizualni in avdio mediji 98 112 135 

 Skupaj 660 663 651 

 
Objave o delu muzeja v tiskanih medijih so se glede na prejšnje leto povečale za 8,45 %, predvsem 
objave v dveh regionalnih časopisih, ki pokrivata področje Posavja. Objave v avdiovizualnih medijih so 
se glede na prejšnje leto povečale za 20,54 %. Objave v spletnih medijih pa so se zmanjšale za 22,10 
%, predvsem zaradi manjšega števila objav na strani občinskega turističnega portala. 
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Grafikon 17: Primerjava števila objav v medijih v letih 2016, 2017 in 2018 

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

II. / 20. Programsko in projektno sodelovanje z občinami soustanoviteljicami 
 
Poleg izvajanja javne službe v sklopu I, kjer je poudarek na čim bolj enakomernem delovanju na 
celotnem območju Posavja, je tudi v letu 2018 okrepljeno programsko in projektno sodelovanje z 
občinami soustanoviteljicami in odzivanje na pobude ter oblikovanje; samostojno in z različnimi 
partnerji. V letu 2018 je bilo izvedenih tudi več regijskih projektov, ki so navedeni že v prejšnjih 
poglavjih (Gradovi Posavja, Posavske muzejske vitrine idr.) Dodatno so izpostavljeni projekti: 

1. Občina Sevnica 
Sodelovanje z Osnovno šolo Boštanj, Znanje in veščine iz depoja 2: Snovanje in poustvarjanje 
štukatur. 
V sodelovanju z Osnovno šolo Boštanj, kjer je pri pouku Likovno snovanje sodelovalo skupaj 10 
učencev in likovna pedagoginja. Rezultat večkratnih delavnic je razstava, ki je na ogled v Posavskem 
muzeju Brežice.  
Sodelovanje pri razvoju vsebin na gradu Sevnica. 
Nadaljevanje z izvedbo razstave o prenovah gradu, ki se je pričela leta 2017 in zaradi zasedenosti 
ZVKDS OE Celje nadaljevala v leto 2018. Sodelovanje pri načrtovanju novih prenov, in sicer s 
sondiranjem lesenega stropa, pripravo predračunov ter priprava osnutka prenove šolske zbirke na 
gradu.   
Sodelovanje pri pripravi vsebin v Spominski hiši bl. Lojzeta Grozdeta 
Razstava je nastala v sodelovanju s Škofijo Novo mesto, Občino Sevnica in Kulturno turističnim 
društvom Primož. Pripravljena je spominska soba s panoji in predmeti.  
Sodelovanje s KŠTM Sevnica, Hotelom Ajdovec, Občino Krško, Zavodom Svibna in KTRC Radeče pri 
pripravi projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja. 
 

2. Občina Krško 
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Sodelovanje z Občino Krško in ostalimi partnerji iz Posavja (Kmečka zadruga Sevnica, Kmetijsko 
gozdarski zavod Novo mesto, Društvo rejcev krškopoljskega prašiča, Gostilna Kunst) pri projektu Črno 
belo bogastvo s Krškega polja. 
Sodelovanje s Kulturnim domom Krško, enotama Mestni muzej Krško, razstava Insignije mesta 
Krško / Krške vedute: mestne insignije (nadaljevanje iz 2017) in Grad Rajhenburg razstava 
Brestaniške miniature: Vinko Bavec (nadaljevanje razstave iz leta 2016). 
Sodelovanje s KD Žarek Dolenja vas – predstavljanje dediščine najdišča Libna). 
Dve predavanji v večnamenskem domu Dolenja vas: »Kelti v Posavju skozi pripoved in pričevanjem 
arheoloških najdb« in »Libna, prazgodovinsko najdišče«.  
Lončarske delavnice za predšolske otroke v sodelovanju z vrtcem Tonček Dolenja vas in akademsko 
kiparko in keramičarko Dani Žbontar. Muzej je pomagal tudi pri organizaciji in izvedbi ustvarjalnice in 
postavitve manjše razstave ljubiteljskih ustvarjalcev: »Ex tempore Stara Libna«, ob prazniku Krajevne 
skupnosti Dolenja vas. 
 

3. Občina Kostanjevica na Krki 
Razstava in zloženka Stražni stolp Črneča vas. 
Alenka Černelič Krošelj je z Občino Kostanjevica na Krki in Galerijo Božidar Jakac sodelovala pri izboru 
fotografij iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja (Zbirka fotografij, Terenske fotografije, 
Kostanjevica) in pripravila besedilo zloženke Stražni stolp Črneča vas, ki jo je izdala Občina 
Kostanjevica na Krki. 
 

4. Občina Brežice 
Nadaljevanje ulične razstave Brežiški potres 1917 /Stoletnica brežiškega potresa (1917–2017) na 
panojih pred gradom Brežice. 
Ulična razstava »Po Brežicah – Brežice«.  
Razstava na ulici, ki vodi iz mesta prosti reki Savi in Krki, ponazarja mesto v zadnjih približno stotih 
letih. Razstava je bila pripravljena in izvedena v sodelovanju z Društvom za oživitev mesta Brežice in 
Občino Brežice. 
 
 

III. Odkupi predmetov kulturne dediščine 
Sklop III. 

 

Tabela 54: Odkupljeni predmeti 

Št.  Področje Pridobljen predmet 
(naziv) 

Inventarna 
številka / 
Akcesijska 
številka 

Znesek 
v € 

Število Financiranje 

1 
Umetnostna 
zgodovina 

Pohištvo – komplet: 
omara vitrina 

277/2018 

350,00  

1 
Lastna 

sredstva 

2 
Umetnostna 
zgodovina 

Pohištvo – komplet: 
omarica 

278/2018 1 
Lastna 

sredstva 

3 
Umetnostna 
zgodovina 

Pohištvo – komplet: 
miza 

279/2018 1 
Lastna 

sredstva 

4 
Umetnostna 
zgodovina 

Pohištvo – komplet: 
garderobna omara  

280/2018 1 
Lastna 

sredstva 

5 
Umetnostna 
zgodovina 

Pohištvo – komplet: 
garderobna omara 

281/2018 1 
Lastna 

sredstva 
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6 
Umetnostna 
zgodovina 

Oljna slika: Motiv iz 
Krškega / Franjo 
Stiplovšek 

1238/2018 4.500,00  1 
Ministrstvo 

za kulturo 

 
Obrazložitev 
Zaradi odpovedi lastnika načrtovani odkup predmetov iz hiše Del Cott (Brežice), ki ga je finančno 
podprlo Ministrstvo za kulturo, le-ta ni bil izveden. Zaprosili smo za zamenjavo, kar je bilo rešeno z 
Aneksom št. 2 k pogodbi novembra 2018.  
Skladno s poslanstvom in zbiralno politiko umetnostnozgodovinskega področja se že desetletja 
odzivamo na ponudbe zasebnikov in utemeljujemo ter zbiramo umetnostno-obrtna dela, med katera 
sodijo pohištvo in umetnostna dela posavskih ustvarjalcev, posebej dela Franja Stiplovška. V odkup 
ponujena garnitura pohištva, je bila del opreme meščanskega stanovanja v Brežicah iz 30-ih let 20. 
stoletja in predstavlja v tem prostoru redkost. Odkupljena oljna slika Franja Stiplovška, Motiv iz 
Krškega, ob kateri smo prav tako upoštevali kriterij kakovosti, redkosti in relevantnosti, pomeni 
pomembno dopolnilo zbirke Franja Stiplovška, predvsem v smislu njegove motivike vedut posavskih 
mest. 
 
Tabela 55: Podarjeni predmeti 

Št.  Področje  Pridobljen predmet / naziv  Inventarna 
številka 

Število 

1 
Etnologija CITRE, koncertne, violinske, nemške, Hopf's 

Jubelklänge, Violinzither, ok. 1900  
E6722 1 

2 
Etnologija LEKARNIŠKA ŠKATLICA, LEKARNA PRI 

SREBRNEM SOKOLU, MR. PH. IVO TONČIČ, 
Brežice ob Savi, Slovenija, papir 

E6425 1 

3 Etnologija LIKALNIK, električni, železo, les, 1940-1970 E6426 1 

4 
Etnologija NOŽ ZA SEKLJANJE, kovano železo, les, zač. 

20. stol. 
E6427 1 

5 
Etnologija NOŽ ZA LUBJE, kovano železo, les, zač. 20. 

stol. 
E6428 1 

6 Etnologija SODARSKI OBLIČ, les, železo E6429 1 

7 Etnologija SODARSKI OBLIČ, les, železo E6430 1 

8 Etnologija SODARSKI OBLIČ ZA UTORE, les, železo E6431 1 

9 Etnologija SODARSKA STEGA, les, železo E6432 1 

10 Etnologija SODARSKI OZNAČEVALNIK, les E6433 1 

11 
Etnologija VRČEK ZA PIVO Z NAPISOM IN 

TRIPERESNIMI DETELJICAMI, keramika sive 
barve, kositer, 1900 

E6434 1 

12 
Etnologija VRČEK ZA PIVO S SREDNJEVEŠKIM PIVSKIM 

MOTIVOM IN NAPISOM, keramika, kositer, 
1900 

E6435 1 

13 
Etnologija VRČEK ZA PIVO Z MOTIVOM SLOVESA IN Z 

NAPISOM, keramika, kositer, 1900 
E6436 1 

14 
Etnologija VRČEK ZA PIVO Z DRUŽINSKIM PRIZOROM 

IN Z NAPISOM, keramika, kositer, 1900 
E6437 1 

15 
Etnologija ROČNA PREVOZNA ŠKROPILNICA ZA 

SADNO DREVJE, prva pol. 20. stol. 
E6438 1 

16 
Etnologija VŽIGALICE VUČKO, Olimpijske igre Sarajevo 

1984, lepenka, les 
E6441 1 

17 Etnologija SVEČNIK, medenina, prva pol. 20. s. E6442 1 
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18 Etnologija VŽIGALNIK E6443 1 

19 Etnologija VŽIGALNIK E6444 1 

20 Etnologija VŽIGALNIK E6445 1 

21 
Etnologija POHODNI ČEVLJI ALPINA ŽIRI ADIDAS 

WONDERER, 1984 
E6558 1 

22 Etnologija 
CEPILNI NOŽ  ZA VINSKO TRTO, les, kovina, 
1888 (vpisano bo v inventarno knjigo) 

 1 

23 Etnologija 
DELOVNE HLAČE Opekarne Rudnik Brežice,  
platneno blago, elastika, (vpisano bo v 
inventarno knjigo) 

 1 

24 Etnologija 
POHODNI ČEVLJI,  znamka  Alpina Žiri 
Adidas Wonderer, usnje, guma, 1984 

E6558 1 

25 Etnologija 
MATI GORA, olje na platnu, 2018 (vpisano 
bo v akcesijo) 

 1 

26 Etnologija 

ŽENSKA NOŠA, ETNIČNA SKUPINA AMIS, 
20. stol., Tajvan; sestavljena iz devetih 
kosov; bombažna tkanina, volna  kovina, 
školjke, kamni  (vpisano bo v akcesijo) 

 1 

27 
Umetnostna 
zgodovina 

Oljna slika: Tihožitje s fazanom / Miroslav 
Kugler 

Akc. št. 
1280/2018 
 

1 

28 Zgodovina Zemljevid Poljske in Litve A 638/2018 1 

29 Zgodovina Razglednica, Motel Petrol Z4:4845 1 

30 Zgodovina Razglednica Čateške toplice Z4:4846 1 

31 Zgodovina Razglednica Čateške toplice Z4:4847 1 

32 Zgodovina Note za klavir A 647/2018 24 

33 Zgodovina Razglednice, krajevne, iz celega sveta A 652/2018 497 

34 Zgodovina Gasilska čelada, avstrijska Z4:4849 1 

35 Zgodovina Gasilska kapa, avstrijska Z4:4850 1 

36 Zgodovina 
Rudarska čelada z električno naglavno 
svetilko 

Z4:4851 1 

37 Zgodovina Listina, Pohvalnica, Kraljevina Jugoslavija Z4:4852 1 

38 Zgodovina Učna pogodba, Andrej Hribar, Sv. Križ A729/2018 1 

39 Zgodovina Učna pogodba, Franc Hribar, Podbočje A730/2018 1 

40 Zgodovina 
Ciciban, list za najmlajše, 35. letnik, 1979-
1980 

A731/2018 1 

41 Zgodovina Spričevalo, Josip Zalokar, Blanca A732/2018 1 

42 Zgodovina Učna pogodba, Jože Zalokar, Rajhenburg A733/2018 1 

43 Zgodovina 
Radio, tranzistor Mostone SW-MW 2 band 
radio 

A734/2018 1 

44 Zgodovina Razglednice Letališče Cerklje ob Krki 
A884/2018 – 
A889 

6 

45 Zgodovina Kovanec, Vojni muzej Logatec A1239/2018 1 

46 Zgodovina 
Odlikovanje, Častni vojni znak Teritorialne 
obrambe 

A1240/2018 1 

47 Zgodovina Punčka "BAMBOLA" A1284/2018 1 

48 Etnologija Mati gora, olje na platnu, 2018   1 

49 Etnologija 
Ženska noša, etnična skupina Amis, 20. 
stol., Tajvan; sestavljena iz devetih kosov; 

 1 
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bombažna tkanina, volna  kovina, školjke, 
kamni   

 
Obrazložitev 
Predmete so muzeju podarili posamezniki, ki živijo na območju Posavja, z namenom ohraniti to 
dediščino za prihodnje rodove. Donacije so dragocena darila muzeju. 
21 predmetov je bilo pridobljenih za dopolnjevanje etnoloških ali večzvrstnih razstav, večina 
podarjenih predmetov je s področja rokodelstva in obrti oziroma orodij.  
Ob gostujoči razstavi Lepota Tajvana / The beauty of Taiwan sta bila muzeju podarjena dva 
predmeta: likovno delo avtorice razstavljenih del in ženska narodna noša, ki pripada etnični skupini 
Amis.  
Muzej je pridobil umetnostno delo Miroslava Kuglerja: oljno sliko Tihožitje s fazanom, ki pomeni 
dopolnitev zbirke likovnikov Posavja. Delo je pomembno predvsem kot tihožitije z avtorsko 
prepoznavno motiviko.  
 
 

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

 

Sodelovanje z ustanovami in organizacijami doma in v tujini 

 
Poleg odličnega sodelovanja s šolami in društvi pri posredovanju pedagoških programov in 
posredovanju prostora za prireditve ter soorganizacijo le-teh je bilo v letu 2018 nadaljevano, 
dopolnjeno ali pa vzpostavljeno sodelovanje še z naslednjimi ustanovami, društvi in organizacijami 
skozi različne vsebinske projekte in programe:  

1. Vključevanje in sodelovanje z ranljivimi skupinami in njihovimi organizacijami 
Dostopnost muzeja ranljivim skupinam je v zadnjih letih boljša, predvsem zaradi dvigala, možnosti 
uporabe slušnih zank in taktilne razstave za slepe in slabovidne ter prilagojenih programov.  
Kot že leta poprej je muzej nadaljeval sodelovanje z Društvom gluhih in naglušnih Posavja. Velik korak 
k večji vključenosti in dostopnosti muzeja pa je bil narejen ob razstavi Nuša Derenda, Čez 20 let, saj je 
v sodelovanju s šolami s prilagojenimi programi, varstveno-delovnimi centri, zavodi in domi 
upokojencev iz Posavja muzej izvedel izjemno uspešen program, skupaj s pevko, domačinko, Nušo 
Derenda. Muzej bo iz odličnega sodelovanja v prihodnje še okrepil sodelovanje z ranljivimi skupinami. 

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

Muzej je omogočili opravljanje prakse 3 študentom Fakultete za turizem Brežice. Sodelovanje z 
asistentom Nejcem Pozvekom pri vajah pri predmetu Slovenska kulturna dediščina in turizem (SKDiT) 
1. letnika univerzitetnega študija. Svoje naloge so študenti predstavili 21. 5. 2018. Z eno skupino 
študentov nastaja nova ideja in nov način predstavljanja delov muzeja. 
S fakulteto in drugimi partnerji sodeluje pri dveh projektih, ki jih je razpisal Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, financirata pa ga Ministrstvo za izobraževanje, 
znanosti in šport ter Evropski socialni sklad: Mi smo barok in naše skrivnosti so v detajlih: graditev 
identitete majhnega mesteca in Vsak dar ima svoj čar – kultura obdarovanja na Slovenskem.  
Kustosinja etnologinja Ivanka Počkar je sodelovala pri popravkih publikacije o posavski hrani (Okusi 
Posavja) in pri snovanju jedilnikov z značilnimi posavskimi jedmi za kulinarične delavnice za gostinske 
ponudnike oz. kuharje. 
Akademski restavrator, Aleš Vene je s tremi predavanji o rezbarjenju v restavratorstvu nadaljeval že 
večletno sodelovanje z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. 



 

82 

Muzej omogoča pridobivanje novih izkušenj študentom etnologije in kulturne antropologije oz. 
opravljanje študentske ali delovne prakse. V marcu mesecu je študentka 2. letnika OEiKA v 
Posavskem muzeju Brežice sodelovala pri popisu etnološkega muzejskega gradiva in opravila 30-urno 
študentsko prakso pod vodstvom kustosinje Ivanke Počkar. Oddelek je vključen tudi v projekt Vsak 
dar ima svoj čar?. 

3. Sodelovanje z Glasbeno šolo Brežice in glasbenimi šolami Posavja 
Poleg utečenih sodelovanje je bila drugič uspešno izvedena 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.  
Muzej je nadaljeval z intenzivnim sodelovanjem z Glasbeno šolo Brežice, ki izvaja svoje zaključne 
koncerte koncerti v Viteški dvorani, izvede glasbeni nastopi na prireditvah in odprtjih razstav, kjer so 
se uspešno predstavljali tudi mladi glasbeniki Glasbene šole Krško in Glasbene šole Sevnica. 

4. Vrtci, šole  
V letu 2018 se je nadaljevalo uspešno sodelovanje z bližnjimi osnovnimi in srednjimi šolami, 
predvsem Osnovo šolo Brežice, Gimnazijo Brežice in Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice.  
OŠ Brežice in OŠ Boštanj sta se tudi v letu 2018 dobro odzivala na programe ob občasnih in stalnih 
razstavah, posebej pa v projektu Znanje in veščine iz depoja, kjer so uspešno sodelovali pri izvedbi 
projekta Štukature. Sorodno sodelovanje se je oblikovalo tudi pri Posavski muzejski vitrini Animirana 
Evropa z OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in OŠ Bizeljsko, ter z Vrtcem Mavrica Brežice in Ekonomsko in 
trgovsko šolo Brežice, smer predšolska vzgoja pri Posavski muzejski vitrini 
#izpreteklostivprihodnostzvlakom. Ekonomski in trgovski šoli Brežice je muzej za pripravo stalne 
razstave odstopil nekaj slikovnega gradiva.  
S sodelovanjem prevoznega podjetja Integral Brežice je tudi ostalim šolam v brežiški občini 
omogočen lažji dostop do muzeja z brezplačnim prevoz do muzeja v času rednih avtobusnih linij, kar 
je opaziti pri obisku šolskih skupin iz šol, ki do sedaj niso obiskovale muzeja. Brezplačen prevoz pa je 
omogočen tudi za šolarje, ki bivajo v Termah Čatež in iz železniške postaje za tiste, ki pridejo v Brežice 
z vlakom. 

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.  
Nadaljevalo se je dobro sodelovanje z različnimi prostovoljci. V programe je bilo vključenih 27 
prostovoljk in prostovoljcev različnih starosti. 

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

7. Spar Slovenija d. o. o. 
S trgovskim podjetjem Spar Slovenija d. o. o. muzej sodeluje že od leta 2016. Muzej članom Spar plus 
kartice omogoča nižjo vstopnino v zameno za promocijo muzeja preko Sparovih oglasnih kanalov. S 
promocijo muzeja na tak način z minimalnimi stroški dosega prebivalce vse Slovenije, ki izbirajo 
destinacije za izlet preko ugodnosti, ki jih ponuja Spar Slovenija d. o. o.  
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V. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  
 

V. / 1. Zakonske in druge pravne podlage 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Pogodba Ministrstva za kulturo RS: POGODBA št. 3340-18-187001 o financiranju 
pooblaščenega muzeja v letu 2018 in Aneks št. 1 ter Aneks št. 2. 

- Občina Brežice: Pogodba o financiranju javnega zavoda Posavski muzej Brežice za leto 2018 
št. 410-229/2018 in Aneks št. 1. ter Aneks št. 2. 

- Občina Kostanjevica na Krki: Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice 
v letu 2018 št. 619-3/2018-2. 

- Občina Krško: Pogodba št. 410-214/2016 O703 o sofinanciranju programa Posavskega muzeja 
Brežice za leto 2018. 

- Občina Sevnica: Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice za leto 2018 
št. 092-033/2018. 

- Pogodba o sofinanciranju razvojnih projektov v letu 2018 št. 410-216/2018 na podlagi 
javnega poziva Občine Brežice. 

- JSKD: Pogodba o sofinanciranju izvedbe operacije št. 604-2/2017-44-2 Pridobivanje dodatnih 
znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016  -2020): a) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20004707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2001743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2006395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105234
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20025618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19991032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20085551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082344
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subvencije za delodajalce (za obdobje od 1. 12. 2017 do 30. 9. 2018) in Pogodba o 
sofinanciranju izvedbe operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih 
dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016-2020: a. SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE, štev. 
604-2/2018-41-2 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 9. 2019). 

- ZRSZ: Pogodbe o izvajanju programa javnega dela št.: 11071-685/2017-6, 11071-690/2017-6 
in 11071-681/2017-6.  
 

V. / 2. Dolgoročni cilji 
 
Dolgoročni cilji sledijo zapisani viziji Posavskega muzeja Brežice in Strateškemu načrtu PMB za 
obdobje 2015—2020. 
Cilj je še naprej oblikovati sodoben muzej, v katerem se srečujejo prebivalci Posavja z zgodbami iz 
svoje preteklosti in jih kot ene izmed pomembnih lastnih istovetnosti posredujejo tudi najširšim 
množicam. Pomembna je celovita skrb za prostor v upravljanju za vsebine, torej skrb za nepremično 
in premično dediščino, delovanje v skladu z zakonodajo in standardi ter normativni za muzejsko 
dejavnost (tako državnimi kot mednarodnimi, spoštovanje ICOM-ovega kodeksa etike idr.). Posavski 
muzej Brežice je v preteklih nekaj več kot štirih letih postal blagovna znamka na področju varovanja 
dediščine kot enem od temeljev razvoja regije. To je omogočilo zavedanje, da se dediščina lahko 
ohranja le tako, da ostaja živa, v stiku s sodobnostjo in v »službi« prihodnosti. 
Muzej si s široko razvejano dejavnostjo, ki obsega skrb za temeljne dejavnosti  varovanja premične 
dediščine Posavja, bogato razstavno, obrazstavno in publicistično dejavnost ter številne druge oblike 
komuniciranja, promocije in popularizacije dediščine, utrjuje položaj enega od prepoznavnih muzejev 
v slovenskem in evropskem prostoru. Muzej je odprta hiša za vse Posavce in obiskovalce Posavja, kjer 
se srečamo z dediščino, njenim prenosom v sedanjost s številnimi možnostmi za načrtovanje naše 
prihodnosti. Ključno in poudarjeno je delovanje v celotnem Posavju za celotno Posavje, čeprav je 
dom muzeja grad Brežice in se večina javnih programov izvede v njem.   
 
Dolgoročni cilji, navedeni v potrjenem programu dela za leto 2018: 
 

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

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

- Prostorski cilji: zaključek ureditve recepcije in muzejske trgovine ter sanitarij v pritličju ter 
nadaljevanje s prenovo gradu za potrebe muzeja. Nadaljevanje po prioritetah: ureditev nove 
kotlovnice za zmanjšanje stroškov ogrevanja z v skrbi za okolje prilagojenim energentom. S 
sprostitvijo prostorov sedanje kotlovnice se pričnejo prizadevanja za ureditev in prestavitev 
konservatorske-restavratorske delavnice v pritličje ter ob tem ureditev tudi prostora za 
pedagoške in druge dejavnosti, saj muzej še vedno nima stalnega za ta namen urejenega 
prostora. 

- Kadrovski cilji: uspešen medgeneracijski prenos znanj in veščin. Upokojitev 3 sodelavcev in 
ustrezna zaposlitev novih. Uspešno opravljanje strokovnih izpitov. Zagotavljanje kakovostnih 
izobraževanj, vsaj treh na leto za vsakega zaposlenega, glede na področje dela in potrebe. 
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.  

 

V. / 3. Letni cilji 
 
V potrjenem programu dela za leto 2018 so navedeni naslednji prioritetni programi in cilji: 



 

85 

- Štirje elementi: 2 – OGENJ, Posavske muzejske vitrine, razstavni projekt Zlato od Beograda 
do Triglava ter sodelovanje z različnimi publikami, razširitev projekta Znanje in veščine iz 
depoja – pri vseh je v ospredju interdisciplinarno delo ter raznovrstni spremljevalni 
programi. 

- »Vrnitev« treh ovalov v Viteško dvorano in vzpostavitev »prave podobe« Viteške dvorane – 
obeležitev 300-letnice smrti avtorja Karla Frančiška Remba. 

- Urejanje prevzetih arhivov arheoloških najdišč, predvsem akcesija in inventarizacija ter 
celotna dokumentacija. 

- Nadaljevanje inventure muzejskih predmetov.  
- Nadaljevanje dela za pripravo 70-letnice Posavskega muzeja Brežice in 80-letnice muzealstva 

v Posavju (2019) – pričetek obeležitve z razstavo Franjo in Iva Stiplovšek. 
 

V. / 4. Ocena uspeha 
 
Tabela 56: Ocena uspeha po programskih sklopih v letu 2018 

Vsebinski sklop Načrtovano Realizacija Indeks 

Dokumentiranje 
Akcesija 2122 1406 66,26 

Inventariziranje in vrednotenje 1530 1671 109,22 

Objave 
predmetov  

Splet in Facebook 60 68 113,33 

Konserviranje, 
restavriranje 

Konserviranje in restavriranje 469 368 78,46 

Izdelava spominskih predmetov ob 
razstavah, primerjava leto 2017 in 
2018 

468 (15 
različnih 
predmetov) v 
letu 2017 

37 (3 različni 
predmeti) 

7,91  

Predstavljanje 
pridobljenega 
gradiva javnosti 

Stalne razstave, dopolnitve 0 0 0 

Lastne občasne razstave in 
soorganizacija 

10 10 100 

Lastne razstave – teren  0 4 400 

Lastne razstave – gostovanja 3 2 66,67 

Razstave drugih organizatorjev  4 11 275 

Medinstitucionalne razstave 3 3 100 

Pedagoški in 
andragoški 
programi 

Javna vodstva 9 10 111,11 

Pedagoški programi (vrste delavnic 
in učnih ur) 

29 39 134,48 

Andragoški programi 18 19 105,55 

Lastne prireditve 138 173 125,36 

Odkup muzejskih 
predmetov 

Odkupi predmetov 6* 6 100 

Posredovanje 
informacij o 
kulturni dediščini 

Zagotavljanje dostopnosti 
muzejskega gradiva, primerjava 
leto 2017 in 2018 

90 40 44,44 

Oglaševanje, primerjava leto 2017 
in 2018 

22 26  118,18 

Objave v medijih, primerjava leto 
2016 in 2017 

663 651 98,19 

Izdajateljska dejavnost, primerjava 
leto 2017 in 2018 

162 različnih 
enot 

146 90,12 

*Zaradi zamenjave vloge za financiranje odkupov, je bil dopolnjen tudi plan odkupov. 
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Grafikon 18: Uspeh po programskih sklopih v letu 2018 

 
 
Iz navedenega prikaza je razvidno, da je muzej zastavljeni program za leto 2018 realiziral na skoraj 
vseh področjih. 
Na področju akcesije načrtovani plan za 33,74 % ni dosežen zaradi nedoseganja plana kustosa 
dokumentalista.  
Presežek (9,22 %) od načrtovanega pa je na področju inventarizacije in vrednotenja, predvsem na 
področjih umetnostne zgodovine (presežek za 74 %) in etnologije (presežek za 72 %). 
Na področju konserviranja in restavriranja načrtovani plan ni dosežen za 21,54 %, kar je posledica 
manjše realizacije na področju konserviranja (40,75%), medtem ko je na področju restavriranja plan 
presežen za 192,75 %. Pri tem je pomembno dejstvo, da je bila KR delavnica z upokojitvijo KR tehnika 
z več kot štiridesetletnimi izkušnjami pol leta brez usposobljenega sodelavca. Od oktobra je delo KR 
tehnika opravljal mlajši sodelavec, ki ni usposobljen za samostojno delo. Sodelavci KR delavnice pa so 
bili aktivno vključeni v popis muzejskih predmetov, vodja delavnice pa tudi v spremljanje investicij, 
kar je zahtevalo veliko ur in strokovnega dela oziroma aktivne vključenosti v dogajanje. V letu 2018 je 
bilo izdelanih manj spominkov, saj je bilo manj potreb, prav tako izdelava zaradi drugih nalog in glede 
na kadrovsko zasedbo ni bila mogoča.   
 
Razstave so bile izvedene skladno s sprejetim programom dela, rezultat pa je presežen pri pripravi 
razstav na terenu, razstav drugih organizatorjev in lastnih občasnih razstav, kar pomeni odzivnost in 
vključenost v potrebe okolja. Načrt ni bil v celoti dosežen le pri gostovanjih zaradi sporazumne 
prestavitve gostovanja načrtovane razstave v leto 2019. 
 
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 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 ter pobud in sodelovanj, ki omogočijo 
razvoj in izvedbo novih programov.  
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 
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deleže stroškov in soomogočile kakovostne in odmevne izvedbe projektov in raznovrstnih 
programov. 
V sklopu o posredovanju informacij o kulturni dediščini je v letu 2018 glede na leto 2017 precejšnje 
zmanjšanje pri zagotavljanju dostopnosti muzejskega gradiva. Samo področje ni vključeno v 
načrtovanje, saj je  težko predvideti koliko vprašanj in prošenj bodo sodelavci muzeja prejeli v 
posameznem letu.  
Pri oglaševanju je povečanje za 18,18 %, medtem ko je pri izdajateljski dejavnosti in objavah v medijih 
rahlo zmanjšanje.  
  

V. / 5. Morebitne nepričakovane posledice 
 
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2018 ni bilo.  
 

V. / 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
Delo in uspešnost muzeja v letu 2018 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 2018 uspešno na vseh področjih.   
  
Sodelavci muzeja so med najuspešnejše in najbolj odmevne projekte uvrstili obsežen projekt Štirje 
elementi: 2 – OGENJ, drugi del cikla Štirje elementi, ki smo ga pričeli konec leta 2016 z razstavo 1–
VODA, in se je s številnimi obrazstavnimi programi, z dodatno razstavo in publikacijo za element , 
»razcvetel« v letu 2017, uspešno pa nadaljeval tudi v leto 2018. Prav tako smo uspešno izvedli že 
utečeno programsko enoto Posavske muzejske vitrine z obsežnimi obrazstavnimi programi. Pri tem je 
treba poudariti sodelovanja z osnovnimi in srednjimi šolami pri oblikovanju dveh zanimivih in 
inovativnih vitrin (#izpreteklostivprihodnostzvlakom in Animirana Evropa), kar se je še posebej lepo 
povezovalo s cilji Evropskega leta kulturne dediščine 2018. V tej luči in na sploh so bile uspešne in 
odmevne tudi medinstitucionalne razstave, vsaka posebej in na svoj način. Pri sodelovanju z Nušo 
Derenda se je pokazala njena povezanost z ranljivimi skupinami, kjer smo tudi sodelavci PMB 
prispevali pomemben delež k uspešni izvedbi.  
Obsežen projekt sodelovanje je bila razstava Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit. 
Načrtovana skupna in večzvrstna razstava »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, Muzealca Franjo in Iva 
Stiplovšek: Proti sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice je predstavila tako zakonca 
Stiplovšek kot začetke muzeja in je predstavljala prvi korak k praznovanju 70-letnice muzeja v letu 
2019.   
Uspešen je bil tudi projekt večje skrbi in promocije Viteške dvorane, ki je bil v letu 2018 posvečen 
300-letnici smrti avtorja Frančiška Karla Remba (1675—1718). Poleg uspešne pridobitve in postavitve 
kopij izvirnih ovalov zahodne stene, je muzej z različnimi programi in z gostovanjem v Rembovem 
rojstnem mestu Radovljica s taktilno in predstavitveno razstavo celovito in raznoliko poskrbel za nov 
del prepoznavnosti dvorane kot izjemnega spomenika baročne umetnosti. Razstava v Muzejih 
radovljiške občine se nadaljuje tudi v leto 2019. 
Uspešno in odmevno je bil izveden drugi del projekta, ki so ga oblikovali sodelavci Konservatorsko-
restavratorske delavnice, s svojim delom in idejami pa dopolnjevali sodelavci Službe za komuniciranje 
in izobraževanje. Projekt je trajnostno naravnan in je muzej še bolj povezal z različnimi ciljnimi 
skupinami, z gostovanjem na Češkem pa je odmeval tudi v mednarodnem prostoru.  
V razstave in obrazstavne programe smo bilo vključenih več IKT pripomočkov in posebej pripravljenih 
aplikacij, pri čemer ima pomembno mesto hologram. 
Investicije, ki so bile zaključene leta 2018 so pomembno pripomogli k zadovoljstvu obiskovalcev in 
zaposlenih. 
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Izjemen uspeh je prvič opravljen popis muzejskih predmetov na področjih etnologije, zgodovine in 
umetnostne zgodovine, kar je zahtevalo veliko angažiranost tako članov komisije kot sodelavcev KR 
delavnice ter drugih.  
Pogoji za delo v muzeju so se po mnenju sodelavcev v zadnjih letih bistveno izboljšali. Možnosti in 
priložnosti za objave, sodelovanja, povezovanja kulture, izobraževanja, znanosti, gospodarstva in 
turizma so številna, vodstvo muzeja jih uspešno mreži, spodbuja, odpira in podpira. Poslovanje je 
muzej povezalo s turizmom in z drugimi gospodarskimi organizacijami kot sponzorjev ali 
podpornikov, muzej pa v svojih zbirkah prikazuje in pojasnjuje tudi vsebine njihovega poslanstva, dela 
in načine delovanja. Vključevanje prostovoljcev poteka dobro, v zadovoljstvo muzeja in prostovoljcev. 
Na področju komuniciranja in izobraževanja v muzeju delo dopolnjuje zaposleni iz javnih del in 
študenti, ki tu pridobivajo potrebne izkušnje za nadaljnje zaposlitve.    
 

V. / 7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
V letu 2018 je muzej s pridobljenimi sredstvi ravnal namensko in gospodarno ter ob tem tudi 
varčevalno. Tekoče je spremljal stroške in razpoložljiva sredstva ter usklajeval možnosti s finančnim 
načrtom 2018, aktivno sodeloval pri pridobivanju dodatnih sredstev za plače ter finančno uspel 
izvesti 100 % realizacijo nabave stolov za Viteško dvorano.    
Veliko truda je bilo usmerjenega v pridobivanje dodatnih sredstev z dodatnimi programi, z 
dopolnjevanjem Cenika z novo ponudbo, ki jo omogoča nova lokacija muzejske trgovine v pritličju. 
Muzej je pridobili tudi nekaj donatorskih in sponzorskih sredstev ter številne donacije v obliki 
prostovoljnega dela tako pri izvajanju programov kot pri razstavah. 
S finančnim načrtom in načinom izvajanja programa ter razporejanja stroškov so bili redno seznanjeni 
tudi vsi zaposleni. 
Z aktivno rabo komunikacijskih kanalov – urejanjem in upravljanjem adreme, delovanjem spletne 
strani in Facebooka, izdelovanjem promocijskega materiala z lastnimi tehničnimi sredstvi, 
združevanjem obvestil, racionalno izvedbo JN male vrednosti, je muzej racionalno deloval tudi na 
področju obveščanja. 
S kontrolirano porabo sredstev in gospodarnim razporejanjem lastnih prihodkov je muzej program 
uresničili v zastavljenih okvirjih, ga dopolnjevali in skladno s finančnimi možnostmi razširili.  
 

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

V. / 9. Pojasnila k nedoseženim ciljem 
 
Cilji so bili doseženi.  
 

V. / 10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja 
 
Posavski muzej Brežice z delom dokazuje, da se zaveda širšega družbenega poslanstva za 
gospodarstvo, družbo, skrb za kulturno krajino in za njen razvoj. To potrjujejo prispevki v smeri 
zagotavljanja kakovostnih storitev za obiskovalce in druge uporabnike, za raziskovalce, gospodarska 
podjetja in lokalno skupnost, zelo dejavno vključevanje v različne partnerske projekte in uspešno 
uvajanje mladih sodelavcev v muzejska in z njim povezana dela.  
Posavski muzej  Brežice je predvsem usmerjen k uresničevanju družbenih ciljev, za kar je tudi 
poklican, podjetniške cilje pa se trudi dosegati po svojih zmožnostih glede na naravo dela in 



 

89 

prednostne naloge muzeja, ki so družbeni cilji. Čeprav PMB v tej smeri deluje z minimizacijo stroškov, 
je precej učinkovit pri ustvarjanju kakovostnih »proizvodov« in storitev. Pri svojem poslovanju tudi v 
največji možni meri upošteva družbene dejavnike in deluje v dobro varstva okolja, urejanja prostora, 
regionalnega razvoja, izobraževanja in turizma. Poleg tega, da muzej izkazuje visoko odgovornost pri 
gospodarjenju in učinkovitosti poslovanja z javnimi sredstvi, si ob tem ves čas prizadeva, da med 
zaposlenimi spodbuja kakovostno strokovno delo, izpostavlja skrb za izobraževanje in usmerjanje 
mlajšega strokovnega kadra, poudarja vrednote delavnosti in poštenosti, izboljšuje privlačnost in 
zanimivost kulturnega dogajanja ter prepletanja izkušenj in pobud v muzeju in navzven.  
Z izkazovanjem gostoljubnosti in prijaznega odnosa do vseh, ki pridejo v muzej, si muzej odpira nove 
priložnosti. Najboljša naložba je prav naša dobrodejna povezanost z okoljem, tj. z nosilci, ustvarjalci in 
s častilci dediščine, ki jih muzej gostoljubno privabljamo z raznovrstnimi programi, dejavnostmi in 
interpretacijami – rezultati strokovnega dela, poleg tega pa tudi nenasilje vabljenja (»Vljudno vabljeni 
– nič siljeni«) in povezovanje vsega dobrega v trajnostno kulturno krajino.  
Delovanje muzeja v preteklih letih in leta 2018 dokazuje, da se muzej izraža in v okolju tudi odraža 
kot strokovna, odprta, prijazna in spodbudna ustanova za vse ljudi.  
 

V. / 11. Druga pojasnila 
 
Analiza kadrovanja 
Leto 2018 je bilo leto večjih kadrovskih sprememb. Skozi leto sta se upokojila KR tehnik, ki je bil v 
PMB zaposlen več kot 40 let in kustosinja etnologinja z več kot 38-letno delovno dobo v PMB. Zadnji 
dan leta pa je bil zadnji dan tudi za kustosinjo zgodovinarko s prav tako enako dolgo delovno dobo v 
PMB. Muzej je uspešno nadomestil DM kustosinje za etnologijo, s 1. 1. 2019 tudi DM kustosinje za  
zgodovino in uspešno premestili DM akademskega restavratorja v Kadrovski načrt, ki ga financira 
Ministrstvo za kulturo RS, v letu 2019 bo izvedena tudi nadomestna zaposlitev KR tehnika, kar bo 
zagotovila Občina Brežice v sklopu utečenega financiranja dveh DM (akademski restavrator in 
muzejski sodelavec). Tudi DM kustosa pedagoga je zapolnjeno dinamično, saj se je zaposlena, ki je 
nadomeščala kustosinjo pedagoginjo, ki uveljavlja mirovalno pravico za dobo 4 let, zaposlila drugje. 
Tako smo muzejskega sodelavca prestavili na DM kustos pedagog, mesto pa ves čas zapolnili na 
različne načine glede na možnosti in potrebe.  
Z razpisom marca, z izvedbo postopka in z imenovanjem Alenke Černelič Krošelj za direktorico v 
mandatu od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023 je PMB ponovno dobil odgovorno osebo s polnim mandatom. 
 
Razstavni in depojski prostori  
S prestavitvijo recepcije je bil izpraznjeni prostor, skupaj s predprostorom, namenjen razstavi Štirje 
elementi: 2 – OGENJ.    
Muzej je nadaljevali z iskanjem rešitev za pridobivanje ustreznih depojskih prostorov, minimalno 
uredil še nekaj začasnih depojskih prostorov v nekdanjem Dijaškem domu, preselil nekaj gradiva, da 
je omogočil delo KR delavnice ter nadaljeval z evidentiranjem potreb.  
Pridobivanje depojskih prostorov izven gradu Brežice je ena izmed prioritet naslednjih let. 
 
Investicijsko vzdrževanje 
Posavski muzej Brežice skrbi za spomenik državnega pomena, ki je delno obnovljen.   
Uspešno je bila izvedena zamenjava stolov v Viteški dvorani. Nadaljevala se je zamenjava energetsko 
potratnih žarnic in dokončno uredila recepcija ter sanitarije v pritličju gradu Brežice. Poleg teh večjih 
vzdrževalnih delih je muzej izvajal tudi tekoča vzdrževanja v prostorih gradu Brežice, v zbirkah in 
depojih. Potrebna je pogosta menjava žarnic zaradi zastarele elektro inštalacije ter starih svetil. 
 
Nadaljevanje prenove, projekti in projektna dokumentacija 
V letu 2017 je Občina Brežice uspešno pripravila dokumentacijo, zagotovila finančna sredstva, 
objavila javne razpise in pričela z dvema pomembnima investicijama, ki sta bili zaključeni v letu 2018: 
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- Ureditev recepcije in sanitarij v S delu pritličja gradu: pričetek konec avgusta 2017, zaključek 
junij 2018.  

- Prenova strehe S in V dela gradu: pričetek septembra 2017, zaključek oktober 2018. V prvi 
fazi je bil obnovljene ¾ strehe S dela. 

Obe investiciji sta pripomogli k boljši skrbi za spomenik državnega pomena in boljše pogoje za delo in 
za obiskovalce. 
Ob zaključku leta so se pričele priprave na prenove projektov, Občina Brežice pa je zagotovila tudi 
nekaj sredstev za čiščenje vinske kleti – odstranjevanje strupene plesni in za pričetek obnove 
električne napeljave. 
 
Meritve v Viteški dvorani in nadaljevanje prenova poslikave ter oprema 
Muzej je nadaljeval z izvajanjem meritev in spremljanjem klimatskih razmer v Viteški dvorani. V 
celovito skrb za ustrezno vzdrževanje in rabo je ves čas vključen akademski restavrator. Ob obsežnih 
in zahtevnih dogodkih je bilo še skrbneje spremljano gibanje vlage, temperature, hrupa in vibracij. Ob 
sprejemu novega Cenika PMB leta 2014 so bile določene tudi cene uporabe in oblikovana navodila za 
ustrezno rabo, kar smo dosledno izvajali in dopolnjevali tudi v letu 2018. 
 
Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja  
V letu 2018 je muzej nadaljeval z nabavo opreme za izvajanje dejavnosti z namenom prepoznavnosti 
Posavskega muzeja Brežice, omogočanja boljše infrastrukture za obiskovalce in zaposlene, skrbjo za 
zdravje zaposlenih in arhiviranje dokumentarnega gradiva. Za potrebe dokumentarnega gradiva smo 
bile nabavljene kartotečne omare, za ureditev depojskega gradiva depojske police – regale, v 
recepciji je bil zagotovljen video nadzor, v pisarnah na podstrešju montirani klimi, za razstavno 
dejavnost LED TV, touch računalnik, slušalke, reflektor, slikarsko stojalo, senčniki, mize za pogostitve 
in ostali potrebni drobni material. Zamenjan je bil tudi zastaran računalnik za delo konservatorja-
restavratorja. Za potrebe vzdrževanja je bil nabavljen nov sesalnik. Iz oblikovanih pasivnih časovnih 
razmejitev je bila v začetku leta kupiljena žarilno peč za potrebe konservatorsko restavratorske 
delavnice ter razstavne lutke za dopolnitev stalne arheološke razstave. 
 
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 2018 muzej ne izplača in ne 
izkazuje obveznosti iz naslova delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev in iz nejavnih prihodkov 
iz izvajanja javne službe. 
Obrazec »Elementi za določitev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz 
naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe za leto 2018« je v prilogi letnega poročila. 
 

V. / 12. Zaključek 
 
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2018 sledili zastavljenim ciljem, jih dopolnjevali z 
novimi idejami ter le-te tudi uresničevali. Letni cilji, ki sledijo strateškim dolgoročnim ciljem, so bili z 
veliko angažiranostjo sodelavcev muzeja doseženi in preseženi. S tem pa je bila začrtano tudi 
delovanje in razvoj muzeja v naslednjih letih. Leto 2018 sta zaznamovali tudi 2 upokojitvi med letom 
in 1 ob zaključku. Sodelavci smo se vsem zahvalili z darilom, obiskovalci pa so bili s tem seznanjeni ob 
odprtjih njihovih zadnjih uradnih službenih razstav, saj se je vsak sodelavec »poslovil« od muzeja in 
obiskovalcev z avtorsko Posavsko muzejsko vitrino.  
Pomembno je tudi dejstvo, da smo v letu 2018 zaključili prvi popis muzejskih predmetov na področjih 
etnologije, zgodovine in umetnostne zgodovine. 
Ob razširjenem programskem delu in številnih sodelovanjih ter manjših izboljšavah pri prostorskih 
pogojih, je treba opozoriti na nujne izboljšave na vseh področjih. 
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Poleg stalne skrbi za dopolnjevanje programov, za še obsežnejše interdisciplinarno delo je treba 
nadaljevati prizadevanja za pridobivanje več sredstev za izvajanje javne službe in programov muzeja 
tako  s strani financerjev kot iz drugih virov. 
Skladno s sprejetim Strateškim načrtom za obdobje 2015—2020 si je muzej prizadevali za 
vključevanje raznovrstnih ciljnih skupin ter skrbi zanje tako na programskem kot na prostorskem 
področju. Še posebej pa je na prostorskem področju nujna pridobitev stalnega pedagoškega 
prostora, čeprav je tudi na tem področju narejen pomemben korak z delno ureditvijo t. i. 
Pšeničnikove sobe v pritličju. Nujna je posodobitev centralnega ogrevanja, zagotovitev boljših 
pogojev za delo KR delavnice in ureditev grajskega dvorišča ter posodobitev opreme za varovanje. 
Vse to so čim bolj kratkoročni cilji, njihova uresničitev pa bo vplivala na razvoj celotnega delovanja 
zavoda. 
Muzej si bo še naprej prizadeval tudi za ureditev okolice v povezavi z urejanjem zahodne fasade 
mesta Brežice ter drugih delov v okolici gradu. 
 
Za zaključek pa se tudi v tem poročilu iskreno zahvaljujemo našim trem sodelavcem Jožetu Lorberju, 
dr. Ivanki Počkar in Vlasti Dejak za odlično in predano delo ter številne sledi, ki bodo še naprej 
sooblikovale delo Posavskega muzeja Brežice.  
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