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A. Poslovno poročilo
I. Splošni del – podatki
1. Podatki o javnem zavodu – Posavski muzej Brežice
1.1 Podatki
Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1
8250 Brežice
V. d. direktorice (od 30. 12. 2016—29. 12. 2017, od 30. 12. 2017 – nova pogodba za največ 1 leto):
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)
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-

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:
Alenka Černelič Krošelj, direktorica in v. d. direktorice
Mandat v. d. direktorice: od 30. 12. –29. 12. 2016, 30. 12. 2017—
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.
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 2017 sestal na sedmih sejah, štirih rednih in na treh
korespondenčnih. Na eni seji se je sestal Skupni organ Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki,
Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej
Brežice.

1.4 Lokacije, na katerih deluje muzej
Tabela 1: Lokacije, na katerih deluje muzej
Stavba
Naslov
GRAD BREŽICE s
Cesta prvih borcev 1, 8250
pripadajočim
Brežice
zemljiščem
Trg izgnancev 12a, 8250 Brežice,
Naslov spremenjen oktobra
STARI DIJAŠKI DOM
2016, in sicer Trg Jožeta
Toporišiča 2, 8250 Brežice
PARKIRNO MESTO v
Cesta prvih borcev 24a, 8250
Poslovnem centru
Brežice
GASA

Lastnik stavbe

Razmerje*

Občina Brežice

U

Občina Brežice

N

Skala d.o.o., Brežice

N
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Stalna zbirka
»Ogled« - GRAD
Cesta na grad 17, 8290 Sevnica
Občina Sevnica
U
SEVNICA
Stalna zbirka
Kozjanski partizanski
Krajevna skupnost
Sromlje 8, 8256 Sromlje
U
odred Dom krajanov
Sromlje
Sromlje
* Razmerje do lastnika: N – muzej je najemnik in plačuje najemnino, U – muzej je uporabnik
prostorov (in zanje ne plačuje najemnine), P – pogodbeno upravljanje (muzej ima z lastnikom
sklenjeno pogodbo o upravljanju).

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

1.6 Predstavitev dejavnosti in poudarki leta 2016
Posavski muzej Brežice je pooblaščen za celostno varstvo premične kulturne dediščine Posavja.
Njegovo poslanstvo je izvajanje muzejskih dejavnosti, opredeljenih kot javne službe na področju
varstva premične kulturne dediščine na območju Posavja. S svojimi zbirkami predstavlja javnosti
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
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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 Posavski muzej Brežice v sodelovanju z JZ KŠTM Sevnica in avtorjem Rudijem Stoparjem
odprl stalno zbirko na gradu Sevnica: »Ogled«, kjer je vključenih 27 del Rudija Stoparja.
Od 27. aprila 2014 ima muzej stalno razstavo tudi v prostorih Doma krajanov Sromlje. Zbirka
Kozjanski partizanski odred je bila dopolnjena v letu 2015 in 2016.
Muzej opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim
načrtom.
V letu 2017 so program usmerjala utečena in nova izhodišča. Poleg utečenih programov je bilo
uvedenih nekaj novosti, predvsem pa je bila z vgradnjo dvigala dosežena večja dostopnost gradu in
muzeja ter olajšano tudi drugo muzejsko delo, kar je pozitivno odmevalo tudi v širši javnosti.
Ključni poudarki, ki so usmerjali leto 2017:
1. Občasne razstave – Posavske muzejske vitrine, razstave ob interdisciplinarni razstavi VODA
in medinstitucionalni razstavi.
2. Prenova stalne arheološke zbirke s sanacijo prostorov.
3. Pester obrazstavni programi in promocija ter nadgradnja spletne strani.
4. Interdisciplinarno delo in začetek projektov 70-letnica Posavskega muzeja Brežice (2019) in
Evropskega leta kulturne dediščine (2018)
5. Inventura muzejskih predmetov in odpravljanje zaostankov na področju akcesije in
inventarizacije.
6. Večja in raznovrstna dostopnost za ranljive skupine tako programska kot fizična (dvigalo).
7. Vključevanje v prostor – kulturno krajino tudi fizično – z uličnimi razstavami ter programi »na
terenu«.
8. Prevzemanje arhivov arheoloških najdišč, izzivi, težave in reševanje organizacijskih in
metodoloških vprašanj pri prevzemu in urejanju dokumentacije.
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9. Lastni obsežni in medinstitucionalni projekti (Gradovi Posavja idr) za boljšo prepoznavnost
našega dela in poslanstva.
10. Nadaljevanje obsežnih projektov in sodelovanj, priprava projektnih idej in vsebin ter izvedba
prijav na razpise za pridobivanje dodatnih sredstev s poudarkom na usposabljanju sodelavcev
za pripravo in izvedbo le-teh.

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

SVET ZAVODA
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DIREKTORICA

STROKOVNA
DEJAVNOST

Kustodiat

Konservatorskorestavratorska
služba

POSLOVNA
DEJAVNOST

Služba za
komuniciranje in
izobraževanje

Uprava

Tehnično osebje

1.8 Zaposleni v muzeju v letu 2017
Tabela 2: Zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo, stanje 31. 12. 2017
Št.
Ime, priimek
Izobrazba
V muzeju od—do
Delovno mesto
Vrsta zaposlitve
Strokovni naziv
Prof. umet. zgod in univ. dipl. etnol. in
Alenka Černelič
Od 30. 12. 2016, v. d.
1.
kult. antrop.
Krošelj
direktorice
Direktorica, v. d. direktorice

2.

Vlasta Dejak

3.

Slavko Dvoršak

4.

Jelena Kostevc

5.

Olga Lapuh

6.

Jože Lorber

7.

Oži Lorber

8.

Andreja Matijevc

9.

dr. Ivanka Počkar

10.

Davorin Prah /
nadomeščal Asim
Durmić

11.

Jana Puhar

12.

Mag. Petra Štalekar
Devčić / Silvija
Skrivalnik

Višja kustosinja
Prof. zgodovine in umet. zgod.
Kustosinja
Muzejska svetovalka
IV. stopnja
Hišnik V
Diplomirana ekonomistka
Računovodkinja
NK
Oskrbnica IV
Avtomehanik
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Prof. umet. zgod.
Kustosinja
Muzejska svetovalka
Prof. zgod in geogr.
Muzejska sodelavka, s 1. 10. 2016
razporejena na DM koordinator in
organizator kulturnih
kustosinja
Univ. dipl. etnol. In prof. ang.
Kustosinja
Muzejska svetnica
Pečar
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Konservatorsko-restavratorski tehnik
Univ. dipl. arheologinja
Kustosinja
Višja kustosinja

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

Tabela 3: Zaposleni, ki jih financira Občina Brežice, stanje 31. 12. 2017

1.12. 1980 –
Nedoločen čas
2. 11. 2007—
Nedoločen čas
7. 8. 2006 –
Nedoločen čas
1. 6. 1995—
Nedoločen čas
1. 8. 1977—
Nedoločen čas
1. 1. 1987—
Nedoločen čas
1. 8. 2014—
Nedoločen čas

28. 10. 1980—
Nedoločen čas
16. 1. 1992—
Nedoločen čas
4. 1. 2011—
Nedoločen čas
7 urni delovnik*
1. 4. 2011 – zaposlitev
26. 5. 2012 do 31. 7.
2015 - mirovalna
pravica MZZ
vrnila na DM po
prenehanju Mirovalne
pravice MZZ**, 6 urni
delovnik* /
2 urni delovnik od 1.
8. 2015- do 31. 7.
2017, od 1. 8. 2017:
mirovalna pravica
MZZ
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Št.

Ime, priimek

1.

Aleš Vene

2.

Boštjan Kolar

3.

Dr. Tomaž Teropšič

Izobrazba
Delovno mesto
Strokovni naziv
Akademski restavrator
Restavrator, vodja delavnice
Višji konservator-restavrator
Univ. dipl. geograf
Muzejski sodelavec
Dr. zgodovine
Kustos dokumentalist
Muzejski svetnik

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

Tabela 4: Zaposleni javna dela – štiri osebe
Št. Ime, priimek
V muzeju od—do
1
2
3
4.
5.

Helena Bratanič
Franc Kocjan /
Monika Japelj
Sabina Pšeničnik /
Stanka Glogovič
Matea Kuničić
Nataša Kostanjšek

1. 1. 2017—31. 12. 2017
1. 1. 2017—9. 8. 2017 /
10. 8. 2017—31. 12. 2017
1. 1. 2017—9. 4. 2017 /
10. 4. 2017—31. 12. 2017
1. 5. 2017—31. 10. 2017, 6 ur/dan
1. 5. 2017—31. 12. 2017, 6 ur/dan
10

Obrazložitve:
Dve sodelavki sta tudi v letu uveljavljali možnost zaposlitve za krajši čas, kustosinja pedagoginja 6 ur /
dan in kustosinja arheologinja 7 ur / dan (starševstvo). DM kustosinje pedagoginje je dopolnjevala
zaposlena za 2 uri /dan. S 1. 8. 2017 je kustosinja pedagoginja pričeli s ponovnim uveljavljanjem
mirovalne pravice MZZ, zato je bila od 1. 8. 2017 za 8 ur zaposlena sodelavka, ki je že dopolnjevala
DM za 2 uri / dan.
Kljub prizadevanjem, da bi DM kustos dokumentalist bilo vključeno v financiranje Ministrstva za
kulturo, je bilo financiranje tega DM tudi v letu 2017 zagotovljeno na enak način kot v letu 2015: 45 %
s strani Občine Brežice in 55 % iz drugih lastnih sredstvih. Zagotavljanje sredstev za ohranitev DM je
tudi v letu 2017 dodatno obremenilo delo zavoda oziroma zaposlenih.
Sodelavec konservatorsko-restavratorski tehnik je bil zaradi bolezni odsoten vse leto oziroma že od 5.
9. 2016. 26. 1. 2017 smo izvedli nadomestno zaposlitev za trajanje bolniške odsotnosti, kar se
nadaljuje tudi v leto 2018. Zaradi krajše prekinitve dolgotrajne bolniške odsotnosti, koriščenja
dopusta iz leta 2016 in že v tem času tudi ponovne bolniške, so bila sredstva za nadomeščanje
zagotovljena tudi programskih prihodkov.
Aprila smo po uspešnem kandidiranju na razpis Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014 – 2020 – Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturni
dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020) sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega
sklada zaposlili 1 osebi staro do 29 let na DM muzejski sodelavec. Zaposlili smo diplomantko
etnologije in kulturne antropologije. Drugi del sredstev za zaposlitev smo zagotovili z uspešnim
kandidiranjem na Javni poziv za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2017 Občine Brežice.
Zaposlitev se je zaključila 31. 1. 2018.

Novembra smo se ponovno prijavili na navedeni razpis in s 1. 12. 2017 zaposlili osebo v starosti do 29
let, in sicer na DM konservatorsko-restavratorski tehnik.
V letu 2017 je bil iz programa javnih del zaposlen en delavec več kot v letu 2016. 3 DM je
sofinancirala Občina Brežice, 2 DM, in sicer JD VII. stopnje v obsegu 6 ur /dan za 6 mesecev in DM V.
stopnje v obsegu 6 ur / dan za obdobje 8 mesecev sta bili sofinancirani iz lastnih sredstev.
Muzejski sodelavec se je pripravljal na strokovni izpit, zaradi osebnih okoliščin je opravil samo del, in
sicer pisno strokovno nalogo pod mentorstvom Alenke Černelič Krošelj, in sicer na področju Delo z
obiskovalci. Izpit bo opravil v letu 2018.
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II. Posebni del
a.) Vsebinsko poročilo o izvedbi programov
I. Muzejsko gradivo
Sklop I.
I. / 1. Muzejsko gradivo: uvodna beseda (pojasnila)
Delo v Posavskem muzeju Brežice je potekalo skladno z začrtanim letnim programom, pri čemer smo
nadaljevali s tesnim sodelovanjem z občinami soustanoviteljicami, drugimi ustanovami ter
posamezniki. Kljub zahtevnemu pridobivanju sredstev za DM kustos dokumentalist, to DM, s
prevzemanjem arhivov arheoloških najdišč in s tem povezanim delom na tem področju, predstavlja
pomemben del nujnega urejanja dokumentacije muzeja, je del urejanja zaostankov in posledično
vodi k dolgoročnejši ureditvi tega področja, pri čemer bodo rezultati vidni v daljšem časovnem
obdobju.
Muzej svoje poslanstvo utemeljuje na zbirkah gradiva s področja arheologije, etnologije, zgodovine,
umetnostne zgodovine in likovne dediščine. V letu 2017 se je nadaljevalo terensko delo, potekalo je
evidentiranje – identifikacija dediščine (delo na terenu in z zasebnimi lastniki), dokumentiranje in
inventarizacija novo pridobljenega gradiva. Evidentiranje poteka še nadalje v povezavi z vsebinami
raziskovalnega dela v okviru priprav in dopolnjevanja razstav.
Ob tem smo okrepili in oblikovali druga sodelovanja ter nadaljevali z oblikovanjem različnih
projektov, ki izhajajo iz javne službe in muzejskega gradiva, a omogočajo pridobivanje sredstev iz
drugih virov. Prav tako smo se posvetili začrtanemu razvoju rabe gradu za razvoj muzejskih
dejavnosti in nadaljevali s prenovo stalnih zbirk v severnem delu gradu. Odprli smo prvi del
prenovljene stalne arheološke razstave z naslovom Tisočletja posavskih gričev in ravnic. Prevzeli smo
arhive treh arheoloških najdišč in sprostili nekaj prostora v arheološkem depoju s selitvijo nekaterih
sklopov gradiva v depo dijaški dom.
Pomemben obseg ur smo v letu 2017 namenili inventuri etnoloških in zgodovinskih muzealij, ki je
skupaj zajela 10.885 muzealij. Popisali smo večino etnoloških (5405) in zgodovinskih predmetov
(5480) kar skupaj obsega 60 % inventariziranih predmetov vseh 4 strok v muzeju. Med inventuro smo
opravili preventivno konservacijo predmetov. Z delom bomo nadaljevali in končali v letu 2018.
Strokovni sodelavci muzeja so v letu 2017 na različne načine predstavljali svoje raziskovalno delo in
krepili ciljna proučevanja.
Nadaljevali smo z omogočanjem izobraževanj in usposabljanj in pri tem čim bolj upoštevali pobude in
možnosti. Prvič smo izvedli dvodnevno strokovno ekskurzijo in jo povezali s prenovo stalne
arheološke razstave ter k sodelovanju povabili tudi zveste obiskovalce muzeja.
V. d. direktorice, akademski restavrator in koordinatorka in organizatorka programov so se udeležili
tudi konference The best in heritage v Dubrovniku, kjer so predstavljeni najvidnejši dosežki muzejev v
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svetovnem merilu. Prav tako sta se v. d. direktorica in koordinatorka in organizatorka programov
udeležili konference European Museum of the Year Award, ki se je odvijala v bližnjem Zagrebu, kar je
omogočilo podporo slovenskemu kandidatu Plečnikovi hiši Muzejev in galerij Ljubljana ter seznanitev
z odličnim delom predlaganih muzejev ter spoznavanje s kolegi iz Evrope.
Akademski restavrator se je udeležil 11 dnevne delavnice s strokovno ekskurzijo RE-ORG, ki so jo v
Zagrebu (Etnografski muzej Zagreb) soorganizirali ICOM SEE, ICOM Hrvaška in ICOM Slovenija.
Glede na leto 2016 je bilo manj bolniških odsotnosti od dela, vse leto pa je bil odsoten
konservatorsko-restavratorski tehnik, za kar smo uspeli zaposliti nadomestnega delavca, ki se je
usposabljal in ni mogel v celoti prevzeti dela.
Uspešen je bil tudi nov projekt Znanje in veščine iz depoja Konservatorsko-restavratorske delavnice, z
različnimi delavnicami prilagojenimi raznolikim publikam, ki se z drugo temo in razširitvijo na
mednarodno sodelovanje nadaljuje tudi v leto 2018. V letu 2017 smo s temo freske sodelovali z
osnovnimi šolami in v tem okviru izvedli več delavnic in razstav.
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 v letu 2017, ko smo ob razstavi
odprti v letu 2016 izdali obsežen katalog Štirje elementi – 1 VODA. Velik poudarek smo tudi v letu
2017 namenili medsebojnem podpiranju sodelavcev pri razstavah, odprtjih, vodstvih in delavnicah
ter drugih programih, z udeležbo sodelavcev tudi pri aktivnostih drugih ter izven muzeja.
Sodelavci medsebojno usklajujemo delo in naloge na rednih tedenskih sestankih – kolegijih – v letu
2017 jih je bilo 44, vse je vodila v. d. direktorice. Ob posameznih nalogah se sestane ožja, za izvedbo
zadolžena, ekipa.
Delo muzeja in dostopnost za obiskovalce sta v drugi polovici leta usmerjali tudi dve investiciji,
prenova strehe S in 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.

I. / 2. Nosilci nalog, vključenih v Sklop I
Tabela 5: Nosilci nalog, vključenih v Sklop I
Področje
Nosilec
Članstvo v strokovnih
organizacijah
Slovensko muzejsko društvo,
članica,
Arheologija
Jana Puhar
Slovensko arheološko društvo,
članica.
Slovensko etnološko društvo,
Etnologija
Dr. Ivanka Počkar
predsednica nadzornega odbora.
Umetnostna
zgodovina

Oži Lorber

Slovensko muzejsko društvo,
članica.

Drugi pomembni
podatki
7 ur / dan

Sindikalna zaupnica
Sindikat SVIZ
Posavskega muzeja
Brežice
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Zgodovina

Vlasta Dejak

Kustos
dokumentalist

Dr. Tomaž
Teropšič
Aleš Vene,
akademski
restavrator
Jože Lorber, KR
tehnik
Davorin Prah, KR
tehnik / Asim
Durmić –
nadomeščanje
bolniške
odsotnosti
Andreja Matijevc,
koordinatorka in
organizatorka
kulturnih
programov
Petra Štaleker
Devčić / Silvija
Skrivalnik,
pedagoginja
Boštjan Kolar,
muzejski
sodelavec

Konserviranje in
restavriranje

Služba za
komuniciranje
in izobraževanje

Projektno delo,
upravljanje,
izobraževanje

Alenka Černelič
Krošelj

Zveza zgodovinskih društev
Slovenije, članica.

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

Slovensko muzejsko društvo
(Matijevc in Skrivalnik, članici)
ICOM Slovenije (Matijevc, članica)
Andreja Matijevc, pomočnica
mandatarke sekcije za
izobraževanje in komuniciranje pri
Skupnosti muzejev Slovenije
14
Slovensko etnološko društvo,
predsednica,
Slovensko muzejsko društvo,
Slovenski odbor ICOM,
podpredsednica
Predsedstvo Skupnosti muzejev
Slovenije, članica

I. / 3. Evidentiranje in dokumentiranje – akcesija
Evidentiranje
Nadaljujemo z evidentiranjem, ki je odvisno od pobud iz okolja ter možnosti za izvedbo.
Arheologija: 1 predmet
Etnologija: 60 predmetov
Umetnostna zgodovina: 68 predmetov
Zgodovina: 107 predmetov
Zgodovina / dokumentacija: 24 predmetov
Skupaj je bilo evidentiranih 260 predmetov (v letu 2016 968 predmetov).

Tabela 6: Predmeti v akcesiji 2017
Področje
Načrtovana
Realizirano
Indeks v
akcesija
akcesija
%
Arheologija –
200
1015*
507
kustosinja
Arheologija –
Cca 1700*
1002
69
dokumentalist
Etnologija
100
87
87
Umetnostna
3
47
1567
zgodovina
Zgodovina –
100
101
101
kustosinja
Zgodovina –
17
24
141
dokumentalist
Skupaj
2120
2275
107
*Napoved pomeni oceno, saj je težko predvideti obseg izvedenega zaradi raznolikosti prevzetega
gradiva. Skupni načrt je zaradi pomoči študentov arheologije presežen.

Evidentiranje, dokumentiranje in akcesija po področjih in območjih – vsebinske predstavitve in
obrazložitve
Arheologija: V letu 2017 so bili prevzeti trije arhivi arheoloških najdišč: arhiv najdišča OŠ Cerklje ob
Krki od podjetja Arhej d.o.o., arhiv najdišč Drnovo 2008 in Mencingerjeva hiša od podjetja Arhos
d.o.o. Od najditelja je bil prevzet rimskodobni meč najden v reki Krki.
V akcesijsko knjigo je bilo vpisanih 1014 predmetov.
Izvedeno je bilo terensko delo s katerim je bila določena mikrolokacija leta 1953 odkritega in povečini
uničenega poznobronastodobnega grobišča v bližini vasi Dobe. Izsledke terenske raziskave so bile
predstavljene v Posavski muzejski vitrini Dobe – grobišče iz pozne bronaste dobe.
Etnologija: Evidentiranje je potekalo ob pridobivanju gradiva v muzeju in na terenu. Evidentiranih je
bilo 60 predmetov, v akcesijo programa Galis je bilo vpisanih 87 predmetov z uvrstitvijo v zavihek
Zbirka Etnologija. Na novo zbranih / pridobljenih je bilo 32 predmetov, ki bodo v akcesijsko knjigo še
vpisani. Predmeti so s področja ribolova (3), vinogradništva (2), mrliških šeg (1), krstnih in
prvoobhajilnih šeg (4), poročnih šeg (5), vezenja (13), ter dva zvezka pesmi. Dodatno je bilo
pridobljenih, evidentiranih ter vpisanih v akcesijsko in inventarno knjigo še 86 predmetov. Ob vhodu
podarjenih predmetov so bila izdelana potrdila o prevzemu predmetov in evidenčni seznam
predmetov za muzej in izročitelja. Zbranega in evidentiranega je bilo še 48 enot drugega gradiva
(dokumenti, fotografije, avdio in pisni terenski zapiski).
Umetnostna zgodovina: Pri zasebnicah v občini Brežice je bilo evidentiranih 39 predmetov likovne
dediščine, v Ljubljani 48. V akcesijo programa Galis je bilo vpisano 47 predmetov: grafika F.
Stiplovška, 40 slik amaterske slikarke Sonje Bavec por. Dominko ter 6 kiparskih del. Ob evidentiranju
je bilo pridobljenih 87, ob akcesiji 47, ob inventariziranju 30 digitalnih fotografij. Skupaj je bilo
pridobljenih 164 digitalnih posnetkov.
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Zgodovina: Evidentiranih in vpisanih v program Galis je bilo 7 enot gradiva (razglednice, brošuri).
Evidentiranih je bilo še 22 starih fotografij (Hribar), 52 predmetov povezanih z vodo, ki so jih za
razstavo prinesli udeleženci Poletne grajske dogodivščine in 26 krajevnih razglednic. Z donacijo smo
pridobili 308 enot gradiva, 210 predmetov in 98 enot dokumentarnega gradiva. V letu 2017 je bilo
evidentiranih 107 enot gradiva. V akcesijsko knjigo programa Galis je bila vpisana 101 enota
muzejskega gradiva. Odkupili smo 20 krajevnih razglednic. Večina pridobljenega gradiva je bila
fotografirana, oz. digitalizirana in dokumentirana. Narejeno je bilo 218 digitalnih fotografskih
posnetkov in 407 digitaliziranih posnetkov.
Dokumentacija: V programu Galis sta bila v akcesijo vpisana 1002 arheološka predmeta (arheološko
izkopavanje leta 2014, Osnovna šola Dobova). Gre za 50 škatel arheološkega gradiva, predvsem
odlomkov lončenine. Popisanih je bilo še 24 predmetov (diplome, čutarice, zaboji, predmeti
vojaškega značaja), ki še niso bili vpisani v akcesijsko knjigo.
Tabela 7: Evidentirani muzejski predmeti in predmeti v akcesiji (primerjava realizacije med leti
2014, 2015, 2016 in 2017)
Področje
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Leto 2017
Arheologija
2
53
252
1014
Etnologija
852
595
314
147
Umetnostna
320
262
69
115
zgodovina
Zgodovina
382
463
576
208
Dokumentacija
0
346
25
1026
Skupaj
1556
1719
1236
2511
Grafikon 1: Evidentirani in predmeti v akcesiji, primerjava med leti 2014, 2015, 2016 in 2017
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Arheologija

Etnologija

Umetnostna
zgodovina

Leto 2014

Leto 2015

Zgodovina
Leto 2016

Dokumentacija
Leto 2017

Skupaj

16

I. / 4. Inventariziranje in vrednotenje
Tabela 8: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti 2017
Področje
Načrtovano
Realizirano
Arheologija
80
Etnologija
220
Umetnostna zgodovina
100
Zgodovina
100
Dokumentacija
1200
Skupaj
1700

Indeks
420
407*
199*
115*
1215*
2356

525,00
213,63
199,00
115,00
101,25
138,58

*Od tega je na področju etnologije 296 dopolnitev, na področju zgodovine 42 dopolnitev, na
področju umetnostne zgodovine pa 149, kustos dokumentalist je dopolnil podatke pri 10 predmetih.
Dopolnitve so bile vključene v plan. Skupaj je bilo 497 dopolnitev, kar pomeni 21 % celote.
Tabela 9: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti (primerjava realizacije med leti 2014,
2015, 2016 in 2017)
Področje
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Leto 2017
Arheologija
0
0
0
420
Etnologija
174
117
159
407
Umetnostna
100
120
110
199
zgodovina
Zgodovina
224
147
61
115
Dokumentacija
110
755
850
1.215
Skupaj
608
1139
1180
2356
Grafikon 2: Inventarizirani in ovrednoteni muzejski predmeti (primerjava realizacije med leti 2014,
2015 in 2016)
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Obrazložitev
Potekala je inventarizacija novo pridobljenega gradiva in izravnavanje zaostankov – kustosi so
nadaljevali z revizijo fondov, ki so bili nepopolno dokumentirani in inventarizirani ter z dokumentacijo
in digitalizacijo fonda slikovnega in dokumentarnega gradiva. Vrednotenje poteka vzporedno z
inventarizacijo in je njen sestavni del.
Na večini področij je bil načrt presežen predvsem pri dopolnjevanju in na področju arheologije. Novih
inventariziranih predmetov je tako skupaj 1859 (79 %), dopolnjenih pa 497 (21 % celote).
Arheologija: Za potrebe priprave stalne arheološke razstave je bilo dokumentiranih 50 predmetov na
138 digitalnih posnetkih. Urejen je arhiv najdišča Drnovo z izkopavanj med letoma 1960 in 1968 in
inventariziranih je 420 predmetov iz istega arhiva, s čimer je bil presežen letošnji plan in s tem
zmanjšan zaostanek preteklih let. Fotografsko je bilo dokumentirano podiranje stalne arheološke
zbirke (63 posnetkov) in prenos gradiva iz arheološkega depoja v dijaški dom (36 enot gradiva, 39
posnetkov). Fotografirano je bilo gradivo na razstavi Štirje elementi: 1 – VODA.
Etnologija: Inventariziranih in ovrednotenih je bilo 111 predmetov. Vsi predmeti so bili fotografirani
ali skenirani, shranjeni v depo ali uvrščeni na razstavo, 20 objav na spletni strani PMB in Facebook
profilu PMB, od tega 8 predmetov, poleg tega pa še večje število predmetov sodarstva in lončarstva.
Dopolnjeni so bili podatki ali dodane fotografije pri 269 inventariziranih predmetih. S podatki in
fotografijami so bili dopolnjeni vnosi pri večini od 87 predmetov iz (nekdanje stalne) etnološke
razstave in pri večini od 83 etnoloških predmetov na začasni razstavi Štirje elementi: 1 –VODA.
Umetnostna zgodovina: Inventariziranih je bilo 50 predmetov. Z dodatnimi podatki in digitalnimi
fotografijami je bilo dopolnjeno 149 že inventariziranih predmetov. Izbranemu gradivu občasne
razstave Svetovi risbe Zorana Didka, ki so bile zaščitene z novimi okvirji, so bile dodane nove
identifikacijske inventarne številke.
Zgodovina: Z manjkajočimi podatki in fotografijo je bilo dopolnjenih 42 predmetov (razglednice
brežiški potres 1917; dokumentarno gradivo M. Poljanšek). Na novo je bilo inventariziranih in
ovrednotenih 73 predmetov.
Dokumentacija: Inventariziranih, ovrednotenih ter vpisanih v program Galis je bilo 1205 enot s
področja zgodovine (žigi, izkaznice, razglednice, kovanci, uniforme, našitki). Izvedenih je bilo 10
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 se sprejemajo
obsegajo velike fonde gradiva. Še naprej se je treba sistematično ukvarjati z metodologijo in kriteriji
obdelave in vpisa.
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I. / 5. Digitalizacija
Tabela 9: Digitalizirani predmeti
Področje
Realizirano
Arheologija
1
Etnologija
480
Umetnostna zgodovina
0
Zgodovina
303
Dokumentacija
0
Skupaj
783
Obrazložitev in nekaj podatkov
Arheologija: V sodelovanju z ZVKDS OE Novo mesto in podjetjem Magelan Skupina d.o.o. smo
tridimenzionalno skenirali in izdelali hologram bronastega kipca plesočega Lara, odkritega na
avtocestnih izkopavanjih med letoma 2001 in 2005 v Ribnici pri Jesenicah na Dolenjskem. Hologram
je na ogled na prenovljeni stalni arheološki razstavi.
Etnologija: Digitaliziranih (skeniranih) je bilo 480 predmetov, večinoma stare fotografije, dokumenti
in pisemsko gradivo (na primer 40 enot slikovnega gradiva slaščičarstva Karel Strašek, 24 enot
ženitovanjskih napitnic, 106 enot fotografskega gradiva Hribar, 31 enot KD Gasilska godba Loče pri
Dobovi, 30 negativov za razstavo v Osnovni šoli Podbočje Pod Bočjem smo doma idr.).
Zgodovina: Digitalizacija je potekala ob pripravah razstav, inventariziranju predmetov in
digitaliziranju tekoče pridobljenega gradiva. Digitalizirane enote: 407 digitaliziranih posnetkov
muzejskega gradiva (stare fotografije: 156, krajevne razglednice: 123, dokumenti: 24). Digitalizirane
so bile tudi naslovnice inventariziranih knjižnih publikacij – 161.

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, kjer je še vedno nekaj nejasnosti, na
katere smo opozorili tudi komisijo Službe za premično dediščino, ki nas je obiskala 22. novembra
2016.
Digitalizacija je področje, ki poteka vzporedno z ostalimi področji, hkrati pa je del sodelovanja z
uporabniki muzejska gradiva in njihovim povpraševanjem. Ustrezno načrtovanje je tako manj
mogoče, saj je pomembno, da se kustosi odzivajo na potrebe uporabnikov ter izvajanja začrtanih
programov in projektov. Digitalizacija pa je tudi sestavni del inventarizacije in inventarizacija sama
(program Galis).
Predvidene dopolnitve in izboljšave v letu 2017 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 2017 smo nadaljevali z izobraževanjem. Ob tem smo še
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naprej poudarjali nujnost etičnega ravnanja pri določanju statusa predmeta ter zagotavljanju
ustreznih in kakovostnih podatkov o predmetih, vpisanih v inventarno knjigo.
Področju dokumentacije in izvajanja tega dela javne službe je bil posvečen tudi obisk komisije Službe
za premično dediščino pri Narodnem muzeju v sestavi dr. Marjeta Mikuž, Miroslav Vute in Maja Hakl,
ki je bil izveden 22. 11. 2016. Pred tem je komisija posredovala vprašalnik za direktorico in vse
kustose, na samem obisku pa so obiskali tudi vsakega kustosa posebej. Rezultatov oziroma odzivov v
letu 2017 še ni bilo.
Na tem področju si bomo še naprej prizadevali za poenotenje razumevanja ter usklajevanje na
celotnem področju muzealstva, saj so prakse, metodološki pristopi in s tem tudi podatki različni. Pri
tem je za leto 2016 korak naprej naredilo tudi Ministrstvo za kulturo, ki ne zahteva več številčnih
podatkov o evidentiranju in digitaliziranju, ampak samo vsebinske, kar je olajšalo načrtovanje in
poročanje.

I. / 6. Inventura muzejskih predmetov
Z inventuro muzejskih predmetov smo pričeli 20. marca 2017. Komisija v sestavi dveh stalnih članic,
kustosinj za obe področji (etnologija in zgodovina) in treh drugih sodelavcev je inventuro začela v
depojskih prostorih v 1. nadstropju gradu, kjer hranimo etnološke predmete.
V prvi polovici leta je bilo popisanih 4732 etnoloških muzealij. V drugi polovici leta so pričeli z
inventuro muzealij v zgodovinskem depoju v 1. nadstropju gradu in nato nadaljevali s popisom v
pisarni kustosinje za zgodovino. V letu 2017 je komisija opravila okoli 570 delovnih ur in popisala
10.885 muzealij od tega 5405 s področja etnologije in 5480 s področja zgodovine. Predmeti so bili ob
tem ustrezno razporejeni, dobili so primerno ustrezno mesto v depoju, police smo pred ponovno
namestitvijo očistili, istovrstne drobne predmete pa shranili v označene škatle. Popisana je bila večina
etnoloških in zgodovinskih muzealij. S popisom bomo nadaljevali in končali v letu 2018.

I. / 7. Objave muzejskih predmetov na spletu in Facebook profilu
Tabela 10: Objave muzejskih predmetov
Področje
Načrtovano letno
Realizirano letno Indeks v %
Arheologija
24
39
162,50
Etnologija
15
11
73,33
Umetnostna zgodovina
3
8
266,67
Zgodovina
15
17
113,33
Skupaj
57
75
131,58
Z objavami zagotavljamo večjo dostopnost predmetov in podatkov o njih, saj zbirke PMB (še) niso
dostopne v digitalni obliki na spletu. Z objavo 75 predmetov je bil načrt presežen. Na spletni strani in
na Facebooku je bilo objavljenih 68 predmetov, samo na Facebook profilu pa 7 objav.
Priloga: Seznam objavljenih predmetov
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I. / 8. Proučevanje ter priprave na razstave ter druge predstavitve
Raziskovanje je potekalo skladno s sprejetim programom dela, pri čemer so se strokovni sodelavci
odzivali tudi na pobude uporabnikov ter občin soustanoviteljic. Na vseh področjih se je nadaljevalo
spodbujanje in izvajanje sodelovanja, interdisciplinarni pristop ter aktivna vključenost v skupne
projekte kot je cikel razstav Štirje elementi. Intenzivno sodelovanje je bilo izvedeno pri izdaji
publikacije Štirje elementi: 1-VODA in pri začetnih pripravah na drugi del: Štirje elementi: 2-OGENJ
ter pri različnih manjših projektih. Delo je sledilo predvsem dopolnitvam stalnih razstav, postavitvi
prenovljene ter izvedbi začrtanih občasnih razstav ter novih ter dopolnjenih programov za različne
ciljne skupine. V svojih poročilih so sodelavci izpostavili najobsežnejše sklope leta 2017.
Arheologija: Raziskovalno delo je obsegalo zlasti priprave na medinstitucionalno razstavo Romula –
odsevi stekla (Rimsko steklo Ribnice) in novo postavitev stalne arheološke razstave. Za razstavo
Romula smo pregledali, izbrali in opredelili stekleno gradivo z najdišča Romula (Ribnica pri Jesenicah
na Dolenjskem) ter preučevali razvoj steklarstva s poudarkom na rimskodobnem steklarstvu
(materiali, tehnike, načini barvanja stekla, steklarske peči, uvoz in lokalna proizvodnja, tipologija in
raba različnih posod …) Raziskovalno delo za pripravo nove arheološke postavitve, ki je zastavljena
kot splošen kronološki pregled, je obsegalo zlasti preučevanje posameznih muzealij, ki so
razstavljene, pa tudi detajlov, ki jih potrebujemo za prikaze in rekonstrukcije, npr. detajli noš,
konstrukcijski elementi bivališč itd. Prisotni smo bili pri izjemnih odkritjih na mlajšeželeznodobnem
najdišču Brežice – Sejmišče in v sodelovanju z raziskovalcem – podjetjem Arhos d.o.o., ZVKDS OE
Novo mesto in zunanjimi strokovnjaki pričeli pripravili strategijo za poterensko obdelavo arhiva
najdišča od restavriranja do prevzema, prikaza in objave. Za prvi del – analize na gradivu ter
restavriranje in konserviranje smo pridobili sredstva Ministrstva za kulturo. Na tiskovni konferenci
smo predstavili razstavo Romula – Odsevi rimskega stekla in gradivo s Sejmišča, ki smo ga prevzeli v
muzej in je trenutno v postopku konserviranja.
Etnologija: Preučevanje in raziskovanje je potekalo v povezavi z odkupljenim glasbilom – berdo,
dokumentiranje podatkov ob izposoji 107 enot slikovnega gradiva iz Brežic. Preučevanje predmetov v
povezanih z vodo je potekalo za dopolnitev razstave Štirje elementi: 1 – VODA in pripravo prispevkov
na spletni strani in Facebook profilu PMB ter za vsebinske predloge za razstavo Štirje elementi: 2 –
OGENJ. Pomembno je bilo tudi zbiranje podatkov in slikovnega gradiva za etnološko panojsko razstavo
v Osnovni šoli Podbočje za razstavo Pod Bočjem smo doma.
Umetnostna zgodovina: Raziskovalno delo je bilo usmerjeno v študij in proučevanje grafik 17. in 19.
stoletja ter ostalega izbranega likovnega gradiva povezanega z elementom voda za spremljevalno
umetnostno razstavo ob interdisciplinarni razstavi Štirje elementi: 1–VODA. Vzporedno je potekalo
preučevanje arhivskega gradiva Franja Stiplovška v povezavi z izposojo treh grafik za razstavo v
Gimnaziji Brežice in posredovanjem podatkov študentki umetnostne zgodovine FF Maribor. V drugi
polovici leta je potekalo preučevanje kiparstva Alenke Eržen Šuštaršič za pripravo pregledne razstave
v Galeriji PMB ter preučevanju kiparstva Janeza Zorka za pripravo Posavske muzejske vitrine.
Zgodovina: Raziskovalno delo je bilo usmerjeno v pregled časopisnih virov v Digitalni knjižnici in v
preučevanje strokovne literature za pripravo razstav o brežiškem potresu, krških mestnih insignijah in
reformaciji. Potekalo je še preučevanje gradiva o Romih za javno vodstvo po muzeju in strokovno
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literaturo o Salzburškem Posavju za predstavitev na strokovni ekskurziji sodelavcev PMB. Opravljene
so bile še manjše raziskave v povezavi z muzejskim gradivom, oz. vprašanji, ki so jih zastavljali
zainteresirani posamezniki.
KR delavnica: Priprave na začetek projekta Znanje in veščine iz depoja so zahtevale raziskave, ki so
vključevale pripravo primernih materialov in vzorcev, katere so udeleženci uporabili kot predloge.
Vodilo je bilo, da pripravimo delavnice za različne starostne skupine in uporabljamo materiale in
metode, da niso nevarne za udeležence. Poseben izziv je bila postavitev konstrukcije za razstavljanje
fresk z možnostjo vrtenja. Tehnologija izdelave prave freske zahteva stabilen nosilec, glede na freske,
ki so naslikane na lesen strop v Viteški dvorani, smo iskali alternativno rešitev.
Služba za komuniciranje in izobraževanje: Raziskovalno delo sodelavke službe za komuniciranje in
izobraževanje je bilo usmerjeno v pripravo Posavske muzejske vitrine 80 let poplave v Podbočju.
Podatki in gradivo zanjo je v veliki meri zbrala na terenu.
Sodelavke so bile aktivno vključene tudi v razstave ob pripravi obrazstavnih programov in proučevanja
za pripravo in izvedbo.
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 pričela s fotografskim dokumentiranjem in izdelavo seznama gradiva za
konserviranje za prazgodovinski del prenovljene stalne arheološke razstave, ki ga načrtujemo
postaviti v letu 2019. Izdelala je koncept razširjene gostujoče razstave Antički nakit Singidunuma, ki jo
bomo v sodelovanju z Gorenjskim muzejem, Pokrajinskim muzejem Koper in Tolminskim muzejem z
naslovom Zlato od Beograda do Triglava predstavljali v letih 2018 in 2019.
Kustosinja etnologinja je poleg intenzivne priprave na razstavo Štirje elementi: 2 – OGENJ, zbirala
gradiva in evidentirala različne vidike življenja v gradu Brežice za načrtovano monografijo ob 70-letnici
PMB.
Kustosinja umetnostna zgodovinarka je za interdisciplinarno razstavo Štirje elementi – Ogenj, ki po
vsebinski plati izhaja iz poslikave Viteške dvorane z alegorijami 4 elementov in se tokrat veže na prizor
Hefajsta, pripravila utemeljitev na podlagi pregledanega razstavljenega in v depoju hranjenega gradiva.
Opravila je dogovore in pregledala gradivo za občasno razstavo obeležitve 120. letnice rojstva slikarja
Franja Stiplovška (1898–1963). Hkrati se je nadaljevalo z dogovori o pridobitvi kopij manjkajočih treh
ovalov Frančiška Karla Remba (1675–1718) za Viteško dvorano z ljubljansko Narodno galerijo in
graškim Joanneumom ter z Restavratorskim centrom RS, ki bo izdelal ustrezne kopije. S pridobitvijo
kopij Rembovih ovalnih oljnih podob za Viteško dvorano nameravamo obeležiti 300-letnico smrti
slikarja Remba.
Kustosinja zgodovinarka je zabeležila nekaj predmetov za razstavo Štirje elementi: 2 – OGENJ ob
inventuri predmetov v etnološkem in zgodovinskem depoju. Pripravljala je še gradivo za dve občasni
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razstavi, na katerih bomo prikazali dolgoletno delo muzealke, pedagoginje in dokumentalistke Ive
Stiplovšek ter v Posavski muzejski vitrini donacijo Posavskemu muzeju Brežice.
Področje upravljanja in vodenja: V. d. direktorice 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:
Kustosinja pedagoginja in koordinatorka in organizatorka kulturnih programov sta proučevali gradivo
za pripravo razstave Šolstvo skozi stoletja na Gradu Sevnica. Kustosinja pedagoginja je pričela s
pripravami za Posavsko muzejsko vitrino na temo hiperpovezani muzeji, koordinatorka in
organizatorka kulturnih programov pa je pripravila koncept Posavske muzejske vitrine Mit o Evropi.
Akademski restavrator se je skupaj z v. d. direktorice ukvarjal tudi z načrtovanjem urejanja
obstoječih depojskih prostorov in zasnovo projektne naloge za zagotovitev novih prostorov, kar se
nadaljuje v leto 2018. Sodelavci KR delavnice so aktivno vključeni v pripravo razstav v prihodnjih letih.
Ob tem so potekale priprave na obeležitev pomembnih obletnic v letih 2018 in 2019, med katerimi so
za PMB najpomembnejše naslednje:
2018: 120 let rojstva Franja Stiplovška, 300 let smrti Karla Frančiška Remba.
2019: 70 let Posavskega muzeja Brežice.

I. / 8. Konserviranje in restavriranje
Načrtovano je bilo konserviranje in restavriranje 295 predmetov za potrebe muzeja in 334
predmetov za zunanje naročnike. Načrt je sledil obsežnim programskim enotam, predvsem
prevzemanju arhivov arheoloških najdišč in razstavnim projektom. Zaradi izjemnega odkritja pri
arheoloških delih je bil julija 2017 načrt spremenjen, v letu 2017 pa izveden prvi del konservatorskorestavratorskih posegov na izjemni najdbi Sejmišče Brežice odkriti aprila 2017. Pridobljena sredstva
Ministrstva za kulturo RS za izvedbo projekta so tudi razlog za dopolnitev Finančnega načrta in
programa dela za leto 2017 julija 2017.
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 11: Restavrirani predmeti
Področje
Arheologija
Etnologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Skupaj za PMB
Medobčinski muzej Kamnik
Arheološki predmeti
Lesen križ s streho in korpusom- Podbočje
(za razstavo 80 let poplave v Podbočju)
Župnija Podbočje sv. Križ
Oltar
Skupaj za zunanje naročnike
Skupaj
Tabela 12: Konservirani predmeti
Področje
Arheologija
Arheologija – prevzem gradiva,
preventivna konservacija
Etnologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Skupaj za PMB
Skupaj za zunanje naročnike (Banova
domačija)
Skupaj

Realizirano št. kosov
38
0
11
0
49
51
1
1
53
102

Realizirano št. kosov
95
200
10
48
4
357
300
657

Tabela 13: Načrtovano in realizirano na področju konserviranja in restavriranja
Področje
Načrtovano št. kosov
Realizirano št. kosov Indeks v %
Konserviranje
569
657
115,46
Restavriranje
60
102
170,00
Skupaj
629
759
120,66
Tabela 14: Skupaj področje konserviranje in restavriranje glede na uporabnike
Uporabnik
Načrtovano letno
Realizirano letno
Indeks v %
Lastni muzej
295
406
137,62
Drugi naročniki
334
353
105,68
Skupaj
629
759
120,66
Obrazložitev
V prvi polovici leta so bili sodelavci KR delavnice v večji meri udeleženi pri sanaciji prostorov stalne
arheološke razstave. Prav tako so skupaj s kustosinjo etnologinjo izdelali popis etnoloških predmetov
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na Banovi domačiji v kraju Artiče ter izvedli preventivno konservacijo. Občasno so sodelovali pri
popisu muzealij v depojih, predvsem s prenosom predmetov v depojske prostore nekdanjega
Dijaškega doma.
Nadaljevali so s prevzemom arheološkega gradiva, ki so ga s kustosinjo arheologije shranili v prostore
nekdanjega Dijaškega doma. Pri tem smo uredili prostor in prilagodili police po prostoru.
Redno delo glede konserviranja-restavriranja je potekalo po načrtu, predvsem smo opravljali dela na
predmetih za postavitev stalnih zbirk, kot tudi za občasne razstave in muzejske vitrine. Sodelovali
smo pri postavitvah, prevozih in postavitvah na gostovanjih, občasno tudi pri inventuri muzejskih
predmetov.
Delo za zunanje naročnike smo opravili v KR delavnici Posavskega muzeja in na terenu. Predmete za
Medobčinski muzej Kamnik smo konservirali-restavrirali v naši delavnici, prav tako stranski oltar iz
cerkve sv. Križ iz Podbočja, sondiranje stropa smo opravili v prostorih gradu Sevnica.
V letu 2017 so pričeli s projektom Znanje in veščine iz depoja, s številnimi uspešno izvedenimi
enotami. Na delavnicah so udeleženci izdelovali izdelke in tako razvijali ročne spretnosti, se seznanjali
z različnimi veščinami in uporabo naravnih materialov.
Tabela 15: Spominski predmeti (obrazstavni program)
Št.
Vrsta
Področje / naročnik
1.
Leseni ščit
Muzejska trgovina
2.
Nakit zapestnica, široka
Muzejska trgovina
3.
Nakit zapestnica, ozka
Muzejska trgovina
4.
Nakit veliki medaljon
Muzejska trgovina
5.
Nakit srednji medaljon
Muzejska trgovina
6.
Nakit mali medaljon
Muzejska trgovina
7.
Nakit broška
Muzejska trgovina
8.
Nakit uhani, stekleni
Muzejska trgovina
9.
Nakit prstan ozek
Muzejska trgovina
10.
Kpl 4 modelčkov 2 mala
Muzejska trgovina
11.
Kpl 2 modelčka- ščitek
Muzejska trgovina
12.
Kpl 2 modelčka- kronica
Muzejska trgovina
13.
Modelček vodovodni stolp
Muzejska trgovina
14.
Modelček prašiček
Muzejska trgovina
15.
Nakit obesek, broška
Muzejska trgovina
16.
Nakit broška medaljon
Muzejska trgovina
Skupaj
Muzejska trgovina

Število
16
49
14
40
66
55
32
20
98
2
12
13
7
15
15
14
468

Sodelavci KR delavnice so izdelali nekaj več (468) spominskih predmetov kot v letu 2016 (421). Največ
so izdelali nakita iz tolčene medenine in medaljonov. Poleg tega še modelčke za izdelavo piškotov in
lesenih ščitov.
Obrazložitev in poročilo o delu KR delavnice
Cilji za leto 2017 so bili izpolnjeni, kljub kadrovskim težavam zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti
konservatorskega tehnika (Davorin Prah). Za načrtovane razstave so v konservatorsko-restavratorski
delavnici uspešno izvedli potrebne postopke in pripravili predmete za razstave. V letu 2017 se je v
povečanem obsegu pričelo tudi prevzemanje arhivov arheoloških najdišč, kar pomeni večji delež
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opravljenega dela na področju arheologije in izvajanja preventivne konservacije ter urejanja
depojskih prostorov.
Sodelavci KR delavnice so aktivno vključeni v aktivnosti pedagoških delavnic in popularizacijo
muzejske dejavnosti. Tako sodelujejo pri pripravi na delavnice, izdelujejo glinene kocke za delavnico
Izdelovanje mozaika idr. Prav tako načrtujejo in sodelujejo pri izdelavi intarzij, izdelujejo pol izdelke iz
pločevine, iz katerih udeleženci delavnic izdelajo svoj nakit, razvijajo nove vsebine za različne ciljne
skupine. Za najmlajše v delavnici pripravljajo lesene ščitke in medaljone za pedagoško delavnico
Izdelovanje medaljonov z motivi iz Viteške dvorane. Skupaj z likovno pedagoginjo OŠ Brežice je
akademski restavrator v letu 2016 razvil nov program za izvajanje predmeta Likovno snovanje:
izdelava freske, kar se je nadaljevalo v leto 2017.
Z uspešnim in inovativnim projektom Znanje in veščine iz depoja so sodelavci dopolnili programe
PMB za raz. Delavnice so bile prilagojene za starejše in mlajše udeležence. Tako so preko izdelovanja
izdelkov predstavili tehniko, materiale, uporabo, pojavljanje v umetnosti in vsakdanjem življenju.
Izdelke so po zaključenih delavnicah predstavili na razstavi v prostorih galerije Posavskega muzeja
Brežice. Pri projektu so sodelovali z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer so
obiskovalcem podrobneje predstavili delo konservatorja-restavratorja, metode dela in načela
varovanja kulturne dediščine. V sodelovanju z OŠ Brežice, OŠ Boštanj in OŠ Sevnica pod mentorstvom
likovnih pedagoginj in mentorstvom akademskega restavratorja so učenci sodelovali v projektu Od
freske do abstrakcije. Spoznali so proces izdelave freske, postopek izdelave poslikave v Viteški
dvorani gradu Brežice in sami izdelali kopijo prizora iz omenjene dvorane. Poleg načina slikanja v
preteklosti so v okviru učnega procesa pod naslovom Likovno snovanje, spoznali način abstraktnega
razmišljanja. Poleg pridobljenih znanj so učenci dela izvajali kot skupina, tako so bili po končanem
projektu medsebojno bolj povezani, pripravljeni pomagati drug drugemu in spoznali, da so sposobni
ustvarjati.
Projekt je obsegal 3 razstave, 6 delavnic za odrasle in 11 delavnic z osnovnimi šolami. Rezultati
projekta Znanje in veščine iz depoja so dobri in so izpolnili vsa predvidena pričakovanja. Odziv
javnosti je pozitiven s pričakovanji po ponovitvi oziroma nadaljevanju prikazovanju znanj in veščin.
Projekt je zasnovan trajnostno in v prihodnjem letu načrtujemo nove programske enote.
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. Ob tem so študenti pod mentorstvom poskrbeli za
restavriranje 8 kipov, kateri so bili z razstavo Lesena plastika od depoja do razstave, predstavljeni v
letu 2017.
V delo KR delavnice se vključujejo tudi dela za zunanje naročnike, tako so izvedli konservatorskorestavratorske posege na oltarju in leseni plastiki za Župnijske cerkve sv. Križ, Podbočje.
Ob tem vsem navedenem so sodelavci KR delavnice aktivno vključeni v skrb za grad, še posebej vodja
delavnice sodeluje pri nadzoru del na strehi in prostorih nove recepcije in sanitarij, ter v postavljanje
in pospravljanje občasnih in stalnih razstav, pri čemer so bili v pomoč vključeni v program javnih del
in v program družbeno koristnih del (skupaj 6 vključenih v letu 2017). Vsa ta dela je vodil vodja
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delavnice, akademski restavrator. Njegova naloga je bila tudi mentorstvo in vodenje delavcev DKD
(Družbeno koristno delo) na podlagi sklepa sodišča. Vključeni so opravljali naslednja dela:
- pomoč pri vzdrževalnih delih okolice gradu,
- pleskarska dela v muzejskih prostorih arheologija, stalna postavitev,
- pomoč pri pripravah prostorov za hranjenje arheoloških muzealij v prostorih nekdanjega
Dijaškega doma,
- pomoč pri pripravah za prireditve (prenos stojnic, prenos stolov, čiščenje),
- pomoč pri pripravi prostorov za postavitev razstav,
- pomoč v konservatorsko-restavratorski delavnici pri izdelavi kock in glinenih čaš za
pedagoško delavnico: Izdelovanje mozaika in Ko iz črepinj spet nastane posoda.
Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti konservatorskega tehnika je od januarja 2017 zaposlen mlajši
sodelavec, ki del še ne more izvajati samostojno in se je usposabljal. Tako so dela izvajali tudi z
nadurnim delom in s pomočjo zaposlenih delavcev preko programa javnih del Zavoda za
zaposlovanje, ki so vključeni v enostavna pomožna dela.

I. / 9. Strokovno izobraževanje
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so se udeležili 70 različnih strokovnih izobraževanj (v letu 2016
53), od tega smo opravili eno skupno dvodnevno ekskurzijo. Večino, to je 40 izobraževanj, se je
udeležilo večje število sodelavcev.
Največ je bilo izobraževanj s področja muzeologije (17), zgodovina (7), konserviranja-restavriranja (7),
kulturne dediščine (5), priprave projektov (5), etnologije (5), arheologije (5).
Udeleževali so se brezplačnih izobraževanj, ki jih omogočajo Slovensko muzejsko društvo, Skupnost
muzejev Slovenije, ICOM Slovenije, stanovska društva in Ministrstvo za kulturo.
V letu 2017 je bilo 11 večdnevnih izobraževanj, in sicer Uporaba elektrokemijskih tehnik pri
konserviranju-restavriranju arheoloških in kulturnozgodovinskih predmetov iz kovine (4 dni),
Ekskurzija v Vojvodino pri Društvu Slovencev Kredarica Novi Sad, ogled Novega Sada in Muzeja
Vojvodine (3 dni), Arheologija v letu 2016 – letno srečanje Slovenskega arheološkega društva,
Narodni muzej Slovenije (2 dni), European Museum Year Award v Zagrebu (3 dni), Strokovna
ekskurzija v Hallstatt in Salzburg, »Dežela jezer in Keltov«, Avstrija (2 dni), Izobraževanje za strokovni
izpit (3 dni), Konferenca, predstavitev nagrajenih muzejskih projektov: The best in Heritage,
Dubrovnik (3 dni), Zborovanje SMD in SUZD v Beltincih: Stalna muzejska razstava (2 dni), Estetska
prezentacija stenskih slik, problemi in rešitve (2 dni), Ekskurzija v Vojvodino in udeležba v delegaciji
občine Krško, Protestantskega društva, učencev OŠ Jurij Dalmatin Krško in JSKD Krško v Domu
Slovencev Kredarica Novi Sad, Domu Slovencev Triglav Subotica (3 dni), delavnica RE-ORG v
Etnografskem muzeju Zagreb v organizaciji ICOM SEE, ICOM Hrvaška in ICOM Slovenija (11 dni).
Priloga: Strokovno izobraževanje
Udeležbe na odprtjih, predavanjih, javnih vodstvih idr. v PMB in drugje
Tako kot zadnja leta je bil tudi v letu 2017 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
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medsebojnih odnosov, razumevanja in spoštovanja dela drugih ter delovanja zavoda kot celote. Prav
tako so se v. d. direktorice 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.

I. / 10. Strokovna knjižnica
Tabela 16: Nakupi, darovi in zamenjave v strokovni knjižnici, po področjih
Področje
Nakup Dar
Zamenjava/doma Zamenjava/tujina Skupaj
Arheologija
5
7
7
Etnologija
1
16
6
Umetnostna
7
8
24
2
zgodovina
Zgodovina
18
25
16
2
Muzeologija
6
6
20
2
Drugo
2
5
Skupaj knjižno
34
65
73
13
gradivo

19
23
41
61
34
7
185

Knjižnica Posavskega muzeja Brežice je specialna knjižnica, ki s svojim gradivom pokriva posamezno
znanstveno področje. Uporabniki knjižnice so zaposleni delavci v Posavskem muzeju. Knjižnično
gradivo je popisano v programu Microsoft Excel. Inventarna knjiga v tem programu se vodi od
številke 10.801 dalje.
Muzejska knjižnica je v letu 2017 pridobila 185 knjižnih enot in 3 enoti neknjižnega gradiva, od tega
večino z med muzejsko izmenjavo in darili. Z nakupom smo pridobili 34 enot knjižnega gradiva (knjiga
– 3; naročene serijske publikacije - 31), 65 enot je bilo podarjenih, 86 enot pa pridobljenih z med
muzejsko izmenjavo od tega 13 s tujino in 73 doma.
V izmenjavo osnovnim in srednjim šolam, fakultetama in knjižnicam v Posavju ter muzejem je bilo
poslanih 70 izvodov muzejske publikacije Štirje elementi: 1 – VODA. Narodna in univerzitetna
knjižnica je dobila 16 obveznih izvodov.
Tabela 17: Dostopnost gradiva knjižnice glede na uporabnike
Vrsta uporabe
Število uporabnikov
Notranja uporaba
13
Zunanji uporabniki v knjižnici
0
Skupaj
13
Uporabniki knjižnice so zaposleni delavci v Posavskem muzeju Brežice. Zaradi prostorske stiske,
muzej namreč nima sejne sobe in prostora za skladiščenje ter urejanje ob programih in prireditvah, je
prostor »večnamenski«, kar otežuje dostop do gradiva oziroma kliče k ureditvi drugega prostora za
strokovno knjižnico. Ob tem ni bistven samo prostor, ampak tudi oseba, kar pa zaenkrat še ni
omogočeno.
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II.

Posredovanje muzejskega gradiva

Sklop II
Sklop predstavlja ključne programske enote, ki so razdeljene v več delov in smo jih v petih alinejah
oblikovali v potrjenem programu:
1. Občasne razstave – Posavske muzejske vitrine, razstave ob interdisciplinarni razstavi VODA in
medinstitucionalni razstavi.
2. Prenova stalne arheološke zbirke s sanacijo prostorov.
3. Pester obrazstavni programi in promocija ter nadgradnja spletne strani.
4. Interdisciplinarno delo in začetek projektov 70-letnica Posavskega muzeja Brežice (2019) in
Evropskega leta kulturne dediščine (2018)
5. Inventura muzejskih predmetov in odpravljanje zaostankov na področju akcesije in
inventarizacije.
Razdelek predstavlja programe in projekte, ki vključujejo stalne in občasne razstave ter predstavlja
predmete, ki so objavljeni na spletu ali so na ogled v razstavah drugih ustanov. Sklop vključuje
različne projekte, izdajateljsko dejavnost, pedagoške in andragoške programe, predstavlja podatke o
obiskovalcih, različnih prireditvah in dodatnih programih za popularizacijo. V posameznih razdelkih je
predstavljena muzejska trgovina ter podatki o posredovanju informacij zunanjih uporabnikom.
Vključeni so razdelki o objavah sodelavcev muzeja, o poročanju in sodelovanju z mediji ter razdelek o
sodelovanju z občinami soustanoviteljicami.

II. / 1. Razstave
II. / 1. 1. Stalne razstave: spremembe in dopolnitve v letu 2017
V letu 2017 smo na novo postavili del stalne razstave, prenovili in dopolnili eno stalno razstavo v
matični hiši ter prenovili eno stalno razstavo izven muzeja.
1. Stalna arheološka razstava Tisočletja posavskih gričev in ravnic, drugo nadstropje gradu,
dva prostora stalne arheološke zbirke, avtorica Jana Puhar, odprtje: 21. 12. 2017
Konec 2017 smo postavili prvi del nove stalne arheološke razstave z naslovom Tisočletja posavskih
gričev in ravnic. Razstava, ki se nahaja v dveh prostorih drugega nadstropja gradu, je zasnovana kot
kronološki pregled ali sprehod skozi najstarejšo preteklost Posavja. Popolnoma prenovljen je drugi
prostor razstave, v katerem predstavljamo rimsko obdobje. Gradivo, ki v večji meri pripada trem
najdiščem – Drnovemu pri Krškem (rimskemu Neviodunumu), Ribnici pri Jesenicah na Dolenjskem
(rimski Romuli) in Dobovi, je bilo pridobljeno z arheološkimi izkopavanji od 60-ih let prejšnjega
stoletja pa do leta 2008. Osrednja tema postavitve je bivalna kultura rimskega sveta, ki je doživela
velik razvoj s pojavom zidane gradnje in uporabo številnih novih tehničnih rešitev kot so centralno
ogrevanje, vodovod, kanalizacija, uporaba malte, betona, opeke, okenskega stekla, opečne strešne
kritine ... Arheološki dokazi visoke bivalne kulture so praviloma fragmentarno ohranjeni zato
predstavo in domišljijo opazovalca spodbujamo z rekonstrukcijo rimskega doma. V vitrinah so
razstavljeni predmeti, ki so služili kot hišni inventar, čeprav je bilo kar precej izmed razstavljenih
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predmetov v resnici najdenih v grobovih. Krhko steklo in fine namizne posode se namreč v naselbini
ohranijo le v drobcih. Večina finih izdelkov je bilo uvoženih iz tujih delavnic zato v posebni niši
izpostavljamo promet po Savi in pristanišče Neviodunum. Kot zavetnik rimskega doma je pomočjo
sodobnih tehnologij iz svoje vitrine na ogled tudi hologram bronastega kipca plešočega Lara,
znamenite najdbe z avtocestnih izkopavanj v Ribnici pri Jesenicah na Dolenjskem. Prvi prostor
razstave, v katerem predstavljamo prazgodovinska obdobja, je še v procesu nastajanja. Osrednji del
je tako čez ves prostor raztezajoč se časovni trak s slikarskimi upodobitvami prazgodovinskih prizorov
akademskega slikarja Gregorja Smukoviča, ki si sledijo po časovnih obdobjih od starejše kamene do
mlajše železne dobe. Pospremljeni so z razlagami in opisi najpomembnejših značilnosti posameznih
dob ter z navedbo reprezentativnih najdišč v Posavju, ki so tudi označena na zemljevidu. Predvidoma
v letu 2019 bomo prazgodovinski del zbirke po vzoru že prenovljene rimske zbirke dopolnili z
rekonstrukcijami in pospremili s predmeti, ki so trenutno v postopku konserviranja in restavriranja.
Obrazstavni program:
Poletna grajska dogodivščina: Rimska kuhinja – praktična kulinarična delavnica, izvedba: Gostilna
Kunst, Jana Puhar, Petra Štalekar Devčić, 1. 7. 2017 in delavnica izdelovanja mozaikov, izvedba: Asim
Durmić, Jana Puhar, 27. 6. 2017.
2. Prenova razstave Reformacija in dopolnitev razstave Kmečki upori: Dediščina posavskih
protestantov, SV grajski stolp, avtorici Alenka Černelič Krošelj, Vlasta Dejak, koordinatorka
Alenka Černelič Krošelj, odprtje: 30. 10. 2017
Razstava je bila pripravljena ob obeležitvi dveh pomembnih obletnic, 500 letnice protestantizma in
470-letnice rojstva Jurija Dalmatina. Z njo opozarjamo na trajne sledi, ki so jih protestanti pustili v
Posavju in ozaveščamo obiskovalce o pomenu reformacije, ki nam je prinesla prvo knjigo v
slovenskem jeziku in s tem knjižni jezik. Na odprtju smo predstavili izvirno Dalmatinovo Biblijo, ki smo
jo kasneje nadomestili s faksimilom. Razstavo dopolnjuje didaktična igra, sestavljenka z dvema
podobama (Lutrovska klet v Sevnici, skulptura Vojka Pogačarja v Spominskem parku Jurija Dalmatina
v Krškem). Z razstavo smo dopolnili stalno zbirko Kmečki upori in reformacijo, del razstave o Hrvaškoslovenskem kmečkemu uporu 1573 pa smo dopolnili z novimi podnapisi in panojem, na katerem so
natisnjene prve slovenske tiskane besede.
Obrazstavni program:
Posavska protestantska pot, 10. 6. 2017, izvedba: Alenka Černelič Krošelj, dr. Helena Rožman
(Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško), Polona Brenčič (Valvasorjeva knjižnica Krško).
V strokovno ekskurzijo, ki je bila pripravljena v sklopu obeležitve 500-letnice protestantizma, so bile
vključene vse pomembne točke, kjer so se odvijali ključni dogodki in delovali ključni ljudje tako v 16.
stoletju kot v sodobnosti.
Jesenska grajska dogodivščina: predstavitev razstave, izvedba: Alenka Černelič Krošelj, 3. 11. 2017,
izdelava knjižic Moja grajska dogodivščina in odtiskovanje jesenskih listov, izvedba: Silvija
Skrivalnik, 3. 11. 2017, tiskarska delavnica (spoznavanje in tiskanje), izvedba: Marko Drpić,
TipoRenesansa, 3. 11. 2017.
3. Prenova etnološke razstave na Osnovni šoli Podbočje: Pod Bočjem smo doma, Osnovna
šola Podbočje, avtorice: Ivanka Počkar, Andreja Matijevc, Vlasta Dejak, Jana Puhar,
odprtje: 27. 9. 2017
Na razstavi je 8 panojev (besedila in fotografije), združenih pod krovnim naslovom Pod Bočjem smo
doma. Predstavljene so izbrane teme iz načina življenja Krževcev: vinogradništvo, stavbarstvo,
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rokodelstvo in obrt, žetev, mlačev in peka kruha, krževski mostovi, poplava leta 1937 in odkritje
Levakove jame, znamenja, križi in kapelice, cerkev, poroka in šola. Arheološki del razstave
pripoveduje o odkritju Levakove jame ob poplavi in o sledovih prazgodovinske in antične poselitve v
njej. V vitrini so bili do 19. 1. 2018 razstavljeni prazgodovinski in antični predmeti, odkriti ob
izkopavanjih Posavskega muzeja Brežice leta 1975.
4. Stalna etnološka razstava, spremembe: izpraznitev 1. prostora stalne etnološke razstave za
potrebe arheološke razstave; 13. 3. –14. 3. 2017
Selitev 87 predmetov v depo v gradu in v depo v Dijaškem domu: Ivanka Počkar, Jože Lorber, Aleš
Vene, Franci Kocjan, Asim Durmić.
Stalna etnološka razstava, spremembe:
Dopolnitev v etnološki zbirki (reke, ribištvo) s tremi muzealijami ter z občasnim muzejskim
predmetom – ženitovanjsko pletenico v obliki srca, ki je zaradi testenega gradiva kljub različnim
konservatorskim in restavratorskim posegom le muzealija s kratko življenjsko dobo.
II. / 1. 2. Lastne občasne razstave
V letu 2017 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: 1-VODA.
2. Posavska muzejska vitrina: predstavljanje dediščine z manjšimi razstavami in z ozirom na
predstavljanje celotnega območja – iz vseh štirih občin soustanoviteljic čim bolj enakovredno.
3. Razstave v Galeriji Posavskega muzeja Brežice.
4. Razstava v razstavi: Posavski obrazi – občasne razstave v stalni razstavi Pod devetimi
zastavami: Posavje 1900–1990.
5. Ulične razstave v mestu Brežice.
6. Medinstitucionalne razstave.
Sklop 1: Večzvrstna lastna razstava
1. Nadaljevanje iz leta 2016: Večzvrstna razstava Štirje elementi: 1 – VODA, SV stolp, 8. 12.
2016 –1. 6. 2018, avtorice Vlasta Dejak, Oži Lorber, dr. Ivanka Počkar, Jana Puhar, Alenka
Černelič Krošelj
Interdisciplinarna razstava Štirje elementi: 1- Voda iz leta 2016 predstavlja prvi del cikla štirih
elementov. Koncept se navezuje na Viteško dvorano, ki s poslikavo ponuja raznolike vzporednice in
refleksije. Alegorije »štirih elementov«, ki se opirajo na antično izročilo o štirih temeljnih sestavinah
vseh stvari: vodi, zraku, ognju in zemlji so spodbuda za oblikovanje razstave predmetov kulturne
dediščine, ki jih povezuje oz. simbolizira voda in jih je muzej pridobil z odkupi ali so mu bile
podarjene v zadnjih nekaj letih. Z interdisciplinarno razstavo javnost opozarjamo na različne zvrsti
premične kulturne dediščine, ki vsaka zase govori o nesnovni dediščini, različnih načinih življenja z
vodo in ob vodi, prečenju vodá, iskanju, shranjevanju, uporabi in odnosu do pitne in drugih vodá, o
človekovem ustvarjanju, sožitju z vodo in skrbi zanjo. Hkrati s predmeti iz snovne in nesnovne
kulturne dediščine izpostavljamo pomen vode v smislu alegorije enega izmed štirih elementov in
simbolnem pomenu, kot viru življenja, sredstvu za očiščevanje, središču preporoda in obnavljanja.
Obrazstavni program:
Koncert Glasba je ena sama ljubezen – je kot mavrica, ki pije vodo - oba konca morata rasti in izrasti
v reko, potok ali studenec, izvedba: Elizabeta in Dragutin Križanič, 11. 2. 2017.
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Zimska grajska dogodivščina: ogled razstave, izdelovanje Pozejdonovih ladjic želja, ustvarjalni gib:
poustvarjanje vodnih zvokov, izdelovanje vodnjakov želja, izvedba: Petra Štaleker Devčić, Silvija
Skrivalnik, Sabina Pšeničnik, 24. 2. 2017.
Srečanje priimkov Posavja ob vodi, izvedba: Boštjan Kolar, 22. 3. 2017. Ob svetovnem dnevu voda, je
Boštjan Kolar predstavil del interdisciplinarne razstave Štirje elementi: 1–VODA, ki predstavlja
priimke in imena krajev povezane z vodo. Dogodek so s kratkim koncertom sooblikovali Peter
Dirnbek, potomec vodovodnih mojstrov slovite firme Ing. Hans Dirnböck Graz, in Hana Uršič, učenka
Glasbene šole Brežice. Po predstavitvi in ogledu razstave je sledilo še druženje »vodnih priimkov
Posavja«.
Poletna muzejska noč: Delavnica Opazovanje zvezd in vodna čarovnija, izvedba Astronomsko
društvo Krško in Garsia Kosinac, 17. 6. 2017.
Poletna grajska dogodivščina: ogled razstave, delavnica poslikave majic, izvedba: Jerca Šantej, Petra
Štalekar Devčić, 27. 6. 2017, izdelovanje vodnih zastavic, snovanje Razstave v razstavi »Muzejčki in
voda« (evidentiranje predmetov, postavitev razstave), izvedba: Andreja Matijevc, Vlasta Dejak, Aleš
Vene, 28. in 29. 6. 2017, delavnica Savski prodniki, izvedba: Boštjan Kolar, izdelovanje in
preskušanje vodnih raket, izvedba: Garsia Kosinac, Petra Štaleker Devčić, Ana Vlaisavljević, 28. 6.
2017, naravoslovni izzivi v umetnosti in opazovanje vodnih ozvezdij, izvedba: Garsia Kosinac, Petra
Štaleker Devčić, Boštjan Kolar, Silvija Skrivalnik, Matea Kuničić, Ana Vlaisavljević, 30. 6. 2017.
Javno vodstvo v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih: Kako zveni voda gluhim in naglušnim,
izvedba: Alenka Černelič Krošelj, Boštjan Kolar in Andreja Matijevc, 13. 9. 2017.
Strokovni posvet Voda – oda radosti, soorganizator Kozjanski park, izvedba: mag. Teo Hrvoje
Oršanič, Kozjanski park, doc. dr. Katja Vintar Mally, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, Darko Ferlan, Komunala Brežice, mag. Mihaela Rudar Neral, Kostak, d. d., Mitja
Udovč, Komunala Sevnica d. o. o., dr. Ivanka Počkar, Vlasta Dejak, Jana Puhar, Alenka Černelič Krošelj,
15. 9. 2017. S posvetom smo opozorili na ustrezen odnos do vode in se približali ciljem trajnostnega
razvoja sodobne slovenske družbe ter letošnjemu mednarodnem letu trajnostnega turizma za razvoj.
Posvet je bil del Dnevov evropske kulturne dediščine in letošnje teme Voda – od mita do arhitekture.
Strokovna ekskurzija Posavska vodna pot, 14. 10. 2017, izvedba: Boštjan Kolar, Oži Lorber, Andreja
Matijevc, Jana Puhar, Vlasta Dejak, Hrvoje Teo Oršanič, Kozjanski park, Darko Ferlan, Krištof-Klemen
Žnideršič, Komunala Brežice, mag. Mihaela Rudar Neral, Kostak d.d., Oskar Zoran Zelič, Komunala
Sevnica, Jože Zapret, duhovnik v sevnici, Marjan Jerele, Čolnarna Kostanjevica, Ivanka Černelič
Jurečič, Turistično društvo Podbočje; koordinatorja: Alenka Černelič Krošelj, Boštjan Kolar. Na
ekskurziji, ki smo jo pripravili s posavskimi podjetji, ki skrbijo za oskrbo prebivalcev z vodo in
Kozjanskim parkom, smo prikazali bogato »vodno« dediščino Posavja. Poleg ostalih posavskih krajev,
smo obiskali tudi Sevnico in si ogledali župnijsko cerkev sv. Nikolaja, zavetnika brodarjev in ribičev.
Sejem rokodelskih znanj: Javno vodstvo, izvedba: Alenka Černelič Krošelj in delavnica Zapiši misel
na savski prodnik, izvedba, 7. 10. 2017.
Publikacija: Katalog Štirje elementi: 1–VODA, interdisciplinarna razstava, 8. 12. 2016–1. 6. 2018,
strani 112, izdal in založil Posavski muzej Brežice, naklada: 500 izvodov, avtorice: Alenka Černelič
Krošelj, Vlasta Dejak, Boštjan Kolar, Oži Lorber, dr. Ivanka Počkar, Jana Puhar.
Sklop 2: Posavske muzejske vitrine
Načrtovali in izvedli smo 5 razstav, ki smo jih postavili v predprostoru Viteške dvorane. Ena razstava
pa se je nadaljevala iz prejšnjega leta. Z eno razstavo smo gostovali na Podružnični šoli Loka pri
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Zidanem Mostu. Eno razstavo pa smo v sklopu prenove pregledane etnološke razstave predstavili na
Osnovni šoli Podbočje.
1. Nadaljevanje razstave iz leta 2016: Posavje v letu 1991 – moja, tvoja, njena in njegova
zgodba je naša zgodba, 25. 10. 2016–20. 1. 2017, prostor pred Viteško dvorano, avtorica
Andreja Matijevc
V letu 2017 smo nadaljevali z obrazstavnim programom Posavske muzejske vitrine Posavje v letu
1991 – moja, tvoja, njena in njegova zgodba je naša zgodba, ki smo jo pripravili v sklopu obeležitve
25. obletnice samostojnosti Slovenije.
Obrazstavni program:
Predstavitev razstave učencem Osnovne šole Brežice, izvedba Andreja Matijevc, 4. 1. 2017.
Okrogla miza Življenje v letu 1991, življenje v novih državah, ob novih mejah, 15. 1. 2017. Z okroglo
mizo, ki smo jo izvedli na dan 25-letnice mednarodnega priznanja Slovenije smo zaokrožili razstavo.
Moderirala jo je: Andreja Matijevc, sodelovali so: Franc Bogovič, poslanec evropskega parlamenta,
Luka Kazimovič, kustos Samoborskega muzeja in Adrian Ciomaga, sodelavec Slovenske študijske
knjižnice v Celovcu. Na okrogli mizi so bila predstavljena dela, poslana na digitalni fotografski natečaj
»Jugoslovan – Slovenec – Evropejec«, ki so bila objavljena tudi na spletni strani muzeja.
2. Lesena plastika od depoja do razstave, prostor pred Viteško dvorano, 16.3.–5.5. 2017,
avtorja Aleš Vene in Oži Lorber
Na razstavi smo predstavili kipe iz umetnostno zgodovinskega depoja, na katerih so bili izvedeni
konservatorsko-restavratorski posegi. Posege je predstavila mentorica z Akademije za likovno
umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani izr. prof. Miladi Makuc Semion. Obiskovalci so dobili
informacije o poteku študija, kot tudi pravilnemu postopanju v primeru ohranjanja lesenih
predmetov kulturne dediščine.
Razstava je bila odprta v sklopu projekta Znanje in veščine iz depoja, prav z odprtjem se je projekt
uradno pričel.
Obrazstavni program:
Predavanja in delavnice Rezbarjenje v restavratorstvu, Akademija z likovno umetnost in oblikovanje
Ljubljana, 7. 3., 9. 3., 14. 3. in 16. 3. 2017, izvedba: Aleš Vene.
3. 80 let poplave v Podbočju, prostor pred Viteško dvorano, 1. 8. 2017–15. 9. 2017, avtorici
Andreja Matijevc in Jana Puhar
Razstavo smo pripravili v sklopu interdisciplinarne razstave Štirje elementi: 1 – VODA, ki prikazuje
vodo kot neustavljivo silo, ki jemlje, odplavlja in uničuje ter hkrati daje, prinaša in razkriva. Z razstavo
smo obeležili spomin na uničujočo poplavo leta 1937, ki je v Podbočju in okoliških naseljih povzročila
izdatno škodo. Na osnovi zbranih fotografij, rokopisov in predmetov smo prikazali rušilno moč vode
in škodo na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter kmetijskih površinah. Opozorili smo tudi na
odkritje pomembnega arheološkega najdišča Levakova jama v Šutni.
Obrazstavni program:
Pohod ob poti poplave, izvedba: Andreja Matijevc, Jana Puhar, 16. 9. 2017. S pohodom od Levakove
jame do Pobočja, ob lokacijah, ki jih je zaznamovala poplava, je bilo predstavljeno dogajanje v letu
1937. Pohod je bil izveden v sodelovanju s Turističnim društvom Podbočje.
Pohod po poti poplave za učence Osnovne šole Podbočje, izvedba: Andreja Matijevc, 14. 11. 2017.
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4. Dobe – grobišče iz pozne bronaste dobe, prostor pred Viteško dvorano, 21. 9.–8. 11. 2017,
avtorica Jana Puhar
Razstava predstavlja leta 1953 naključno odkrito in po večini uničeno poznobronastodobno žarno
grobišče na Dobah, s katerega je ohranjen en sam predmet – velika lončena žara. S predhodno
opravljenim terenskim delom smo najdišče umestili na zemljevid in tako iztrgali pozabi informacijo o
njegovi mikrolokaciji, ki pred tem ni bila nikjer objavljena oz. zabeležena.
5. Zbogom! – Mrliške šege v Posavju, prostor pred Viteško dvorano, 21. 9.–8. 11. 2017,
avtorica Ivanka Počkar
Na razstavi je s 13 razstavnimi predmeti in s panojem (besedilo in slikovno gradivo) prikazano kako so
se vsaj do leta 1990 ob smrti poslovili od pokojnikov in kakšne so bile v Posavju šege in navade ob
slovesu od umrlih, ko so še ležali na parah v domači hiši. Dogodek s predstavitvijo pomeni tudi
primerno muzejsko interpretacijo dosedanjih etnoloških raziskav v Posavskem muzeju Brežice o
smrti.
Obrazstavni program:
Jesenska grajska dogodivščina: Predstavitev razstave, delavnica svečka za spomin in poslikava
kozarčkov, izvedba: Silvija Skrivalnik, Monika Japelj, Ana Vlaisavljević, 2. 11. 2017.
Posavski muzejski vitrini pod zaporedno številko 5 in 6 sta bili predstavljeni naenkrat zaradi povezane
tematike in možnosti skupne pripovedi.
6. Skulptura je glasba, ki jo poslušamo z očmi / 80. jubilej kiparja Janeza Zorka – prostor pred
Viteško dvorano, 17. 12. 2017–17. 1. 2018, kustosinja Oži Lorber
S skulpturama Janeza Zorka iz zbirke IEDC-Poslovne šole Bled smo z razstavo obeležili 80. jubilej
kiparja Janeza Zorka in opozorili na izjemno življenjsko zgodbo in veličino kiparja, ki že več kot pet
desetletij živi in dela v Franciji, izhaja pa iz posavskega Podgorja ob Sevnični v Sevniški občini.
Sklop 3: Občasne razstave v Galeriji Posavskega muzeja Brežice, lastne, gostovanja, sodelovanja
V Galeriji smo izvedli 4 od 4 načrtovanih razstav. Eno razstavo smo podaljšali iz prejšnjega leta.
Galerija je po zaključku razstave Imago musicae bila razdeljena na dva dela, odprta so bila vrata v
arkadni hodnik, kar pomeni nove možnosti uporabe Galerije, torej 2 prostora skupaj, zadnji, tretji,
prostor posebej ali pa uporaba vseh treh skupaj.
1. Nadaljevanje iz leta 2016: Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu,
medinstitucionalna razstava, Galerija, 21. 4. 2016–16. 4. 2017, avtorji doc. dr. Metoda
Kokole (Muzikološki inštitut ZRC SAZU), doc. dr. Stanko Kokole, (Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani) in doc. dr. Barbara Murovec, (Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta
Steleta ZRC SAZU)
V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem obrazstavnega programa razstave, za katero smo prejeli
izjemno pozitivne odzive. Del predmetov iz razstave je do konca leta gostoval na razstavi v Slovenski
Bistrici; Hercules Stiriae – Štajerski Herkul, Po sledeh freskantskih naročil Ignaca Marije grofa Attemsa
(Ljubljana 1652 – Gradec 1732), Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Trajanje: 15. 6. 2017 – 30. 9.
2017, podaljšano do 31. 12. 2017.
Obrazstavni program:
Javno vodstvo, izvedba: dr. Metoda Kokole soavtorica razstave, 13. 3. 2017.
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Koncert ob zaključevanju razstave Passaglia: Komorna glasba 17. stoletja na zgodovinskih glasbilih,
izvedba musica cubicularis, najvidnejši slovenski ansambel za staro glasbo, 13. 3. 2017.
Kitarski recital ob zaključku razstave, izvedba: Marko Ferlan, Nika Bauman, Luka Čapeta, 6. 4. 2017.
Mladi glasbeniki so poslušalcem so pripravili nepozabno glasbeno doživetje in jih navdušili s svojim
talentom ter mladostno energijo.
2. O vodi v umetnosti / Iz umetnostnozgodovinske zbirke, Galerija, 1. in 2. prostor, 1. 6.–20.
10. 2017, avtorica Oži Lorber
Razstava, ki sodi v sklop interdisciplinarne razstave Štirje elementi: 1–VODA, je opozorila na baročni
spomenik s statusom nacionalnega bogastva, ki je bil izhodišče za predstavitev umetnostnozgodovinske dediščine, hranjene v depoju. Na razstavi smo izpostavili najstarejše upodobitve krajev,
ki so se razvijali ob vodi, plovbo in transport s čolni, splavi in brodi. Dve skulpturi (sv. Miklavža in
Janeza Krstnika) na razstavi sta opozarjala na verovanje v svetnike in zavetnike krščanskega sveta, h
katerima so se ljudje obračali, kadar so imeli opraviti z vodo. Odzivi občinstva ob odprtju razstave so
bili izjemno dobri. Večina je bila presenečena nad predstavljenim izbranim umetnostnim gradivom, ki
je oblikovalo zgodbo, povezano z enim izmed osnovnih elementov, vodo.
Obrazstavni program:
Javno vodstvo, izvedba: Oži Lorber, 18. 10. 2017.
3. Od freske do abstrakcije, Galerija, 3. prostor, 10. 5.–25. 9. 2017, avtorja Aleš Vene in Mojca
Barbič (Osnovna šola Brežice)
Na razstavi so se predstavili učenci 8. razreda OŠ Brežice z likovnimi deli v fresko tehniki, ki so
nastajale pri izbirnem predmetu Likovno snovanje 2 pod mentorstvom prof. Mojce Barbič in
akademskega restavratorja Aleša Veneta. Na ogled so bila tudi dela, ki so nastala v okviru delavnic
Znanje in veščine iz depoja: izdelajmo intarzijo, fresko in mozaik. V skupni razstavi je bilo na ogled
nastajanje likovnih del skozi različne faze. Tako je bila razstava praktični primer pedagoškega pristopa
za učence OŠ in dokaz, da še tako zahtevne tehnike kot so izdelava freske, intarzije, mozaika,
učencem dosegljive. Odzivi na razstavo so bili izjemno pozitivni, tako s strani strokovne, kot laične
javnosti, predvsem zaradi odličnega sodelovanja in povezovanja s šolo in ostalimi uporabniki muzeja.
Obrazstavni program:
Sklop delavnic na temo odkrivanja znanja in veščine iz depojev: Izdelovanje intarzije, 31. 3. 2017,
Izdelovanje freske, 4. 4. 2017, Izdelovanje nakita, 11. 4. 2017, Izdelovanje mozaika, 24. 4. 2017 in 25.
4. 2017, Posnemanje lesa z barvami »flodranje«, 16. 5. 2017, izvedba: Aleš Vene.
4. Ujeta v neskončnosti, Galerija, 3. prostor, 6. 10.–26. 10. 2017, avtorja: Vesna Davidovič in
Anton Vučajnk, koordinatorka: Alenka Černelič Krošelj
Razstavo smo pripravili ob Interdisciplinarni razstavi Štirje elementi: 1 – VODA, ki predstavlja vodo v
povezavi z različnimi zvrstmi premične kulturne dediščine ter ponuja številna razmišljanja in
dopolnjevanja. Razstava je tako rezultat sodelovanja z regijskimi in lokalnimi ustvarjalci, slikarke
Vesne Davidovič in fotografa Antona Vučanjka, aktivna člana likovne sekcije KD Franc Bogovič
Dobova. Razstava prikazuje skrito in prikrito, pa vendarle lastno vsem nam. Odrinjeno nekam na rob
zavesti, poglobljeno vase, išče svojo pot skozi abstrakcijo slike in fotografije. Razstava je bila del
aktivnosti vključenih v Dneve evropske kulturne dediščine na temo Voda: od mita do arhitekture.

35

5. Posavski obrazi / Kiparka Alenka Eržen Šuštaršič, Galerija, 1. in 2. prostor, 16. 11. 2017–20.
5. 2018, avtorica Oži Lorber
S pregledno umetnostno razstavo smo predstavili kiparko Alenke Eržen Šuštaršič (1926–2005), ki je v
stalni zbirki »Pod devetimi zastavami« uvrščena med Posavske obraze. Alenka Eržen Šuštaršič je svoja
otroška leta preživela v Krškem in je študij končala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta
1950. Delovala je kot likovna pedagoginja, vzporedno je ustvarjala in se predstavljala doma in v tujini.
Predvsem rada je snovala v glini, ki ji je dajala možnost svojstvenega kiparskega izraza. Od leta 1985
dalje, inspirirana z Mozartovo glasbo, je oblikovala obsežen ciklus Oboževalke Mozarta. Odprtje
razstave bo 16. novembra 2017, razstava pa bo na ogled do 20. maja 2018, kar pomeni, da bomo s
številnimi spremljevalnimi programi poskrbeli, da bo njeno delo bolj prepoznavno tudi v Posavju.
Z razstavo ponovno razgrinjamo prizadevanja za vzpostavitev Galerije Posavskih likovnih umetnikov.
Prav skozi dela umetnikov, tistih, ki so bili rojeni ali so ustvarjali v Posavju, širimo zavedanje o
pripadnosti našemu, posavskemu prostoru in hkrati razkrivamo likovno obzorje območja in
opozarjamo na številne bolj ali manj znane, največkrat prezrte umetnike.
Obrazstavni program:
Predstavitev razstave, delavnica Kipi v glini, s skupino Gumbkov iz Vrtca Mavrica Brežice, izvedba:
Dani Žbontar, keramičarka in Silvija Skrivalnik, 20. 11. 2017, Svetovni dan otroka.
Javno vodstvo, 3. 12. 2017, Ta veseli dan kulture, izvedba: Alenka Černelič Krošelj, Nina Šuštaršič
Remic, kiparkina hčer.
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.
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Sklop 4: Razstava v razstavi: Posavski obrazi – občasne razstave v stalni razstavi Pod devetimi
zastavami: Posavje 1900–1990
V zadnjem razstavnem prostoru stalne zgodovinske razstave novejše zgodovine, 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 pa se je nadaljevala iz prejšnjega leta.
1. Nadaljevanje iz leta 2016: Jezikoslovec in akademik Jože Toporišič, šesti razstavni prostor v
stalni razstavi Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990, 26. 6. 2016–20. 6. 2017,
avtorica Vlasta Dejak
Razstava je bila kot del aktivnosti projekta Toporišičevo leto: 11. 10. 2015–11. 10. 2016, pripravljena
v sodelovanju z Andrejem in Tomažem Toporišičem. Na razstavi so bili predstavljeni prvi Toporišičev
pisalni stroj, knjige in učbenike, ki jih je napisal, osebne dokumente, slikovno gradivo in njegovo
delovno gradivo v povezavi z jezikoslovjem. Z razstavo so obeležili 90-letnico njegovega rojstva.
Odzivi so bili zelo pozitivni, saj je to prva takšna razstava nasploh, ki prikazuje življenje in delo
najpomembnejšega slovenskega jezikoslovca.
2. »Muzejčki in voda«, šesti razstavni prostor v stalni razstavi Pod devetimi zastavami:
Posavje 1900–1990 in del interdisciplinarne razstave Štirje elementi: 1 – Voda, 27. 6.–15. 9.
2017, 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 sooblikovali razstavo »Muzejčki in voda«. Pomen vode v svojem
življenju so prikazali skozi izbrane in predstavljene predmete.
Sklop 5: Ulične razstave
Načrtovali smo 1 ulično razstavo, izvedli smo 2, iz leta 2016 pa je na ogled še 1 razstava.
1. Nadaljevanje iz leta 2016: Spomin na izgnanstvo 1941–1945, izložba nekdanje trgovine
Moda, Trg izgnancev, Brežice, od 24. 11. 2016, kustosinja Vlasta Dejak
V izložbi trgovine Moda na Trgu izgnancev v Brežicah je muzej v sodelovanju z Gimnazijo Brežice,
Društvom izgnancev Brežice in Krajevno skupnostjo Brežice postavili občasno panojsko razstavo z
naslovom Spomin na izgnanstvo 1941–1945. Na ogled so s prijaznim dovoljenjem lastnice stavbe
Metke Brglez postavili štiri panoje z besedilom v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem
jeziku in 15-imi fotografijami. Z razstavo je obeležena 75-letnica izgona prebivalcev iz Posavja v
nemška taborišča.
2. Brežiški potres 1917 /Stoletnica brežiškega potresa (1917–2017), Brežice, 27. 1. –različno,
avtorica Vlasta Dejak,
V mestu Brežice smo na štirih lokacijah (park pri Kosah do aprila 2017, park pri Občini Brežice do
aprila 2017, plato pred vhodom v grad – nadaljuje v leto 2018, zelenica pri Mladinskem centru
Brežice do junija 2017) postavili 25 panojev, na katerih je prikazan izbor ohranjenih fotografij o
brežiškem potresu. Z razstavo v mestu smo želeli prebivalcem Občine Brežice obuditi spomin na
potres, ki se je zgodil pred 100-imi leti in je bil eden najmočnejših potresov na območju Slovenije v
20. stoletju. Dva panoja pri Kosah so neznani vandali poškodovali, zato smo jih morali nadomestiti z
novimi. Zaradi zanimanja za razstavo smo del panojev ulične razstave na določenih točkah po mestu
ohranili še po preteku načrtovane razstave in so na ogled še v letu 2018.
2. 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, avtorici: Ivanka Počkar, Vlasta Dejak
Za promocijo kulturnega vidika reke Save smo sodelovali s HESS-om, d. o. o. in pripravili besedilo in
slikovno gradivo za 4 panoje, ki bodo ob drugih postavljeni pred vhodom v stavbo HESS-a, d. o. o. v
Brežicah. Pano Rečni promet po Savi pri Brežicah vsebuje besedilo in 4 fotografije; pano Kólnarji –
lovilci in nabiralci premoga iz reke Save vsebuje besedilo in 4 fotografije. Pano prikazuje Savo, mejno
reko med Štajersko in Kranjsko, in njen pomen za življenje ljudi ob njej. Pano Kranjsko-štajerska
deželna meja prikazuje zgodovino železobetonskega mosta čez Savo in Krko, ki je bil zgrajen leta
1906.
Sklop 6: Medinstitucionalne razstave
Izvedli smo obe načrtovani medinstitucionalni razstavi. Eno razstavo pa smo podaljšali še v leto 2017.
1. Nadaljevanje iz 2015: Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik
davnega religioznega doživetja, prostor stalne arheološke zbirke, 15. 12. 2015–5. 4. 2017,
avtor mag. Uroš Bavec, koordinacija Jana Puhar
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Razstavo smo podaljšali z namenom, da v muzeju ohranimo arheološke vsebine, ker smo začeli s
prenovo stalne arheološke razstave. V leto 2017 smo jo podaljšali tudi zaradi dobrega sodelovanja z
ustanovami, ki so posodile gradivo: Arheološki muzej Zagreb in Dolenjski muzej.
Obrazstavni program:
Zaključno vodstvo po razstavi Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega
religioznega doživetja, izvedba: Uroš Bavec, 5. 4. 2017.
2. Medinstitucionalna razstava: Brežiški potres 1917 / Stoletnica brežiškega potresa (1917–
2017), predprostor Viteške dvorane, 29. 1.–14. 3. 2017, avtorica: Vlasta Dejak,
koordinatorka: Vlasta Dejak
Razstava je nastala v sodelovanju z Agencijo RS za okolje. Z razstavo smo obeležili spomin na 100
obletnico potresa, ki je 29. januarja 1917 prizadel Brežice in bližnjo okolico ter povzročil ogromno
materialno škodo. Na razstavi smo predstavili razglednice o brežiškem potresu, študiji o potresu,
kopijo prosilne podobice za pomoč po potresu in razglednici z besedilom o popotresnem dogajanju v
Brežicah. Razstavo smo obogatili z računalnikom, ki ga je postavila Agencija RS za okolje in preko
katerega smo lahko spremljali zapise iz slovenskih seizmoloških opazovalnic ter z e-prosojnico, na
kateri smo predstavili vso znano slikovno gradivo o potresu. Razstavo je odprl generalni direktor
Agencije RS za okolje, mag. Joško Knez. Odzivi občinstva so bili zelo dobri.
Obrazstavni program:
Strokovni posvet: Stoletnica brežiškega potresa (1917–2017), izvedba: Ina Cecić (Agencija RS za
okolje), dr. Miloš Bavec (Geološki zavod Slovenije), dr. Dušan Nečak, 29. 1. 2017. Predstavljene so
bile nove raziskave o brežiškem potresu z zgodovinskega, seizmološkega in geološkega vidika.
Občinstvo je z velikim zanimanjem spremljalo predavanja. Odzivi so bili zelo dobri.
Zimska grajska dogodivščina: Ogled vitrine in izdelovanje seizmografa ter prikaz reševanja ob
potresu, izvedba: Silvija Skrivalnik, Petra Štaleker Devčić, Sabina Pšeničnik, Jernej Agrež, 23. 2. 2017.
Odprtje razstave in izdaja priložnostne kuverte, znamke in žiga; izvedba: Pošta Slovenije Brežice,
Društvo zbirateljev Verigar Brežice, 27. 1. 2017.
Predavanje: Iskanje zasutih v ruševinah po potresu s psi, izvedba: Marko Bručan, 2. 2. 1017.
Publikacija: Stoletnica brežiškega potresa (1917–2017), Posavski muzej Brežice, 2017, avtorji: dr.
Miloš Bavec, prof. dr. Dušan Nečak, mag. Tamara Jesenko, Ina Cecić, Matjaž Godec, strani 12, 2000
izvodov.
3. 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
Razstava je nastala v sodelovanju treh ustanov; Posavskega muzeja Brežice, Fakultete za
humanistične študije Univerze na Primorskem in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE
Novo mesto. Z razstavo prikazujemo pestro in raznoliko rimskodobno steklo, odkrito na arheološkem
najdišču Ribnica pri Jesenicah na Dolenjskem oz. antična Romula. Gre za manjši del sicer izjemno
obsežnega arhiva najdišča, izkopanega med leti 2001 in 2004 ob izgradnji avtoceste, kateremu se
pridružuje gradivo, izkopano ob gradnji jugoslovanske magistrale leta 1958, ki je že del arheološke
zbirke Posavskega muzeja Brežice. Tematska razstava ob predmetih, risarskem in fotografskem pa
tudi video gradivu ponuja poglobljen pogled v razvoj steklarske tehnologije od prazgodovine do
pozne rimske dobe. Skozi najdbe iz Romule se srečamo z izdelki iz različnih delavnic z vseh strani
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imperija, s steklarskimi tehnikami pihanja, pihanja v kalup in izdelave v kalupu. Med gradivom
prepoznamo številne oblike posod, ki nam pred tem niso bile znane z rimskodobnih najdišč po
Sloveniji. Prebivalci rimskega imperija so v svojem vsakdanu uporabljali večje število steklenih
izdelkov kot katerakoli druga civilizacija pred njimi. steklo so uporabljali tako za izdelavo finega
namiznega posodja (čaše, skodelice, krožniki, vrči), posod za shranjevanje in transport (steklenice,
lonci in žare), posodic za kozmetiko, nakita, okenskega stekla in drugih uporabnih predmetov.
Posebej zanimive so nam posode z odtisi in napisi na dnu, na osnovi katerih lahko prepoznamo
delavnice, steklarske mojstre ali vsebino, ki so jo v teh posodah hranili ali prevažali. Med gradivom iz
Romule tako prepoznamo odlomek steklenice z napisom »Izdelala me je Sentia Secunda iz Akvileje«
in čašo z napisom »Ennion me je izdelal«. Slednja sodi med vrhunske arheološke najdbe v svetovnem
merilu.
Obrazstavni program:
Predavanje Romula – Odsevi rimskega stekla, izvedba: prof. dr. Irena Lazar, 20. 11. 2017. Soavtorica
razstave, dekanka Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem in strokovnjakinja za
rimsko steklo je predstavila razvoj steklarstva in steklarskih tehnik od prazgodovine do antike.
Poletna grajska dogodivščina: Ogled razstave in delavnica izdelovanja mozaikov, izvedba: Jana
Puhar, Asim Durmić, 27. 6. 2017.
Delavnica rimske namizne družabne igre, izvedba: Silvija Skrivalnik, 7. 10. 2017, v sklopu Sejma
rokodelskih znanj in Grajske tržnice starin.
Jesenska grajska dogodivščina: Ogled razstave, rimske namizne družabne igre in okraševanje
steklenih kozarčkov po navdihu rimskega stekla, izvedba: Jana Puhar, Silvija Skrivalnik, 2. 11. 2017.
Spremljevalna publikacija: Romula – Odsevi rimskega stekla, Posavski muzej Brežice, 2017, avtorji:
dr. Irena lazar, mag. Uroš Bavec, strani 12, 2000 izvodov.
II. / 1. 3. Gostovanja z lastno občasno razstavo
Načrtovali smo 4 gostovanja z lastnimi občasnimi razstavami, izvedli pa smo jih 5.
1. Insignije mesta Krško / Krške vedute: mestne insignije, Mestni muzej Krško, 4. 3.–1. 10.
2017, avtorici: Vlasta Dejak, dr. Helena Rožman, koordinatorka: dr. Helena Rožman
Z razstavo, ki smo jo pripravili v sodelovanjem z Mestnim muzejem Krško, smo ob 540-letnici
pridobitve krških mestnih pravic, predstavili tri izjemno dragocene predmete, povezane z zgodovino
Krškega. To so mestne insignije, ki so skozi stoletja označevale krško mestno upravo: mestni pečatnik
iz leta 1477, mestna pečatnika iz 15. in 16. stoletja kot simbola mestne istovetnosti in sodniško palico
kot simbol sodne oblasti iz leta 1628, ki jih hrani Posavski muzej Brežice. Dragocene in zgodovinsko
izjemno pomembne insignije mesta Krško sodijo med najpomembnejše ohranjene predmete
premične kulturne dediščine Posavja. So pomemben zgodovinski raziskovalni vir, dokument časa, v
katerem so nastale, in del politične in kulturne zgodovine mesta Krško.
Obiskovalci so bili nad razstavo zelo navdušeni.
Obrazstavni program:
Ogled razstave in delavnica graviranje v kovino – suha igla, izvedba: Aleš Vene, Asim Durmić, 5. 5.
2017. Dijaki ŠC Krško – Sevnica so na grafični delavnici pod vodstvom Aleša Venega, akademskega
restavratorja, ustvarili grb mesta Krško.
Publikacija: Brošura Krške vedute: mestne insignije, Mestni muzej Krško, 2017, avtorici: Vlasta Dejak,
dr. Helena Rožman, 12 str., 1000 izvodov.
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2. Zoran Didek / Izbor donacije Posavskom muzeju Brežice, Galerija Prica–POU Samobor, 16.
5.–3. 6. 2017, avtorica Oži Lorber
Gostovanje del Zorana Didka v Galeriji Prica je nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja z Galerijo Prica
in Pučkim otvorenim učilištem Samobor in kulturnega dialoga s strokovno in laično javnostjo
sosednjega obmejnega mesta Hrvaške. Predvsem zaradi Didkove povezanosti s Hrvaško, kjer je
študiral in tudi nekaj časa služboval in od koder je izhajala slikarjeva žena Smiljana roj. Ivančič,
donatorka razstavljene zbirke. Z razstavo smo opozorili na vsestranskega umetnika, izjemnega risarja,
ki izhaja iz Posavskega Podbočja in ga strokovna javnost uvršča med najbolj vsestranske ustvarjalce
minulega stoletja na Slovenskem. Ob slikanju, risanju, študijski ilustraciji in grafiki se je posvečal še
oblikovanju, hkrati pa je bil izvrsten likovni pedagog in teoretik, ki ga tudi tedanja kulturna srenja ni
spregledala, saj mu je bila za njegovo plodovito življenjsko delo leta 1975 podeljena Prešernova
nagrada. Gostovanje razstave v Galeriji Prica–POU Samobor je bilo med občinstvom Samoborja
izredno lepo sprejeto.
Publikacija: Katalog v hrvaškem jeziku: Zoran Didek / Izbor iz donacije Posavskom muzeju Brežice/
Svjetovi crteža Zorana Didka, 16. 5. 2017 – 3. 6. 2017, strani 24, izdala in založila Galerija Prica – POU
Samobor, naklada: 500 izvodov, avtorica besedil: Oži Lorber, prevod: Ana Vlaisavljević.
3. Ars longa, vita brevis / Akvareli Alenke Gerlovič (1919–2010) iz donacije
Posavskemu muzeju Brežice, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 20. 9.–20. 10.
2017, avtorica Oži Lorber
Cilj gostovanja z razstavo akvarelov iz depojske zbirke Posavskega muzeja Brežice v Botaničnem vrtu
Univerze v Ljubljani, je bila predstavitev donacije Alenke Gerlovič in hkrati širitev sodelovanje in
kulturnega dialoga z javnostmi Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Opozorili smo na umetnico
akvarelistko, ki je bila častna občanka Brežic in jo strokovna javnost uvršča med redke sodobne
akvarelistke na Slovenskem. Hkrati je gostujoča razstava pomenila predstavitev izbranih akvarelov, ki
so nastajali v okolju Botaničnega vrta, kjer je slikarka pogosto ustvarjala. Gostovanje razstave je bilo
povezano tudi s predstavitvijo dokumentarnega filma o Alenki Gerlovič, Dan z Alenko. Ob razstavi
smo izdali tudi informativni list: Ars longa, vita brevis / Akvareli Alenke Gerlovič (1919–2010) iz
donacije Posavskemu muzeju Brežice.
4. Posavska muzejska vitrina: Zbogom! – Mrliške šege v Posavju, Podružnična šola Loka pri
Zidanem mostu, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, 9. 11. 2017–20. 11. 2017, avtorica:
Ivanka Počkar
Na razstavi je bil z izborom predmetov z enake razstave v Posavskem muzeju Brežice in panojem
(besedilo in slikovno gradivo) prikazano, kako so se vsaj do leta 1990 ob smrti poslovili od pokojnikov,
zlasti kakšne so bile v Posavju šege in navade ob slovesu od umrlih, ko so še ležali na parah v domači
hiši. Dogodek s predstavitvijo in vodstvom po pokopališču pomeni tudi interpretacijo dokumentiranja
pokopališča Loka pri Zidanem Mostu ter dosedanjih etnoloških raziskav o smrti, mrliških šegah in o
skrbi za grobove in pokopališča v Posavju.
Obrazstavni program:
Voden sprehod s strokovnim vodstvom: Dediščina Loke pri Zidanem Mostu, izvedba: dr. Ivanka
Počkar, Alenka Černelič Krošelj, Nataša Podkrižnik (ZVKDS OE Celje) 8. 11. 2017.
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5. Grajske freske, galerija Alberta Felicijana, grad Sevnica, 27. 11.–30. 12. 2017, avtorji: Aleš
Vene, Nena Bedek (OŠ Boštanj), Janja Flisek Balog (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Z razstavo v sklopu projekta Znanje in veščine iz depoja smo razširili sodelovanje z vzgojnoizobraževalnimi ustanovami v Posavju. Razstava izhaja iz koncepta sodelovanja z Osnovno šolo
Brežice pri pripravi razstave Od freske do abstrakcije. Na razstavi so se predstavili učenci 8. razredov
Osnovne šole Boštanj in Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica z likovnimi deli v fresko tehniki, ki so jih
po navdihu prizorov iz stolpa Sevniškega gradu, izdelovali pri izbirnem predmetu Likovno snovanje
pod mentorstvom likovnih pedagoginj Nene Bedek in Janje Flisek Balog in akademskega restavratorja
Aleša Veneta. Na razstavi na Gradu Sevnica so bila na ogled tudi dela iz razstave Od freske do depoja,
ki so jih izdelali učenci Osnovne šole Brežice.
Medinstitucionalna razstava izven muzeja
1. Nadaljevanje gostovanja razstave Brestaniške miniature: Vinko Bavec, fotograf s kraljevim
dvornim priznanjem, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg; 13. 12. 2016–30. 12.
2017; avtorica: Ivanka Počkar
Na gradu Rajhenburg smo od 13. 12. 2016 do 30. 12. 2017 gostovali z dopolnjeno razstavo o
fotografu Vinku Bavcu, razstava je podaljšana še v leto 2018. Izbor gradiva, ki ga je Posavskemu
muzeju Brežice podaril fotografov vnuk Nicolas Alan Dominko, je bilo prvič na ogled leta 2015 v
Posavski muzejski vitrini v Posavskem muzeju Brežice. Vinko Bavec (1899–1969), fotograf s kraljevim
dvornim priznanjem, ki je deloval najprej na Senovem, nato v Brestanici in naposled v Brežicah, je bil
uspešen fotograf in eden vidnejših založnikov in izdajateljev razglednic. Razstavljenih je 127
predmetov, dokumentov, fotografij, vizitk, negativov, steklenih fotografskih plošč, fotografskih
orodij, pripomočkov in naprav, fotoaparatov in bliskavic, do oljne slike zakonskega para Bavec iz leta
1925. Občasna razstava Brestaniške miniature: Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem
je umeščena v prostoru z razstavo Brestanica na razglednicah.
II. / 1. 4. Gostujoče razstave v Posavskem muzeju Brežice
V letu 2017 smo izvedli 2 načrtovani gostujoči razstavi.
1. Citre, gostujoča razstava Muzeja Velenje, Mali avditorij, 12. 4. 2017–7. 6. 2017, avtorja: Blaž
Verbič, Boris Andrej Mlakar, soavtorica Ivanka Počkar, koordinatorki: Ivanka Počkar, Alenka
Černelič Krošelj
Razstava je nastala v sodelovanju z Muzejem Velenje in zbirateljem Andrejem Mlakarjem.
Predstavljene so koncertne citre, ki so sistematično urejene ter tako predstavljajo razvoj citer na
Slovenskem. Citre so bile v 19. stoletju na Slovenskem zelo priljubljen ljudski inštrument. Predvideva
se celo, da naj bi bile citre nekoč praktično v vsaki slovenski hiši. Do 19. stoletja so bile priljubljene v
godčevskih skupinah, v domači rabi pa kot solistično glasbilo. Sredi 19. stoletja so doma izdelane
bordunske citre začele zamenjevati tovarniško izdelane koncertne citre. Ker so k nam prihajale
predvsem iz Avstrije in Nemčije, so jim včasih rekli tudi nemške citre. K razstavi smo dodali tudi
vpogled v citranje v Posavju in posebej v Brežicah, kar je pripravila dr. Ivanka Počkar.
Razstava je posvečena tudi obeležitvi 70-letnice Glasbene šole Brežice in tradiciji igranja na citre v
Posavju, saj tudi PMB hrani nekaj citer. Odzivi na razstavo, javno vodstvo in spremljajoči prireditvi so
bili izjemno dobri.
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Obrazstavni program:
Javno vodstvo in izkustvo glasbe v muzeju in na razstavi Citre, izvedba: Petra Štalekar Devčić, 15. 5.
2017, Svetovni dan družin.
Javno vodstvo, izvedba: Boris Andrej Mlakar, Blaž Verbič in Letni koncert Citrarskega orkestra
Glasbene šole Brežice, dirigentka Anita Veršec, 18. 5. 2017, Mednarodni muzejski dan.
2. Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji, gostujoča razstava Državnega arhiva v Varaždinu,
Zgodovinskega arhiva na Ptuju, Zgodovinskega arhiva Celje, Državnega arhiva za
Medžimurje, Državnega arhiva v Zagrebu, Pokrajinskega arhiva Maribor, Mali avditorij, 15.
6. 2017 – 15. 9. 2017, avtorji: dr. Borut Batagelj, Jurica Cesar, Mojca Horvat, Damir Hrelja,
Branka Molnar, Jasna Požgan, Ana Tuk, dr. Dejan Zadravec in dr. Aleksander Žižek
Gradivo razstave se je skozi ožji izbor arhivskega gradiva osredotočalo na predstavitev zgodovine 16
obmejnih trgov, mest in sedežev arhivov. Na razstavi je bil na ogled tudi obširen in likovno zelo
bogato opremljen katalog. V razstavo in katalog so vključene predstavitve: Zagreba, Samoborja, Celja,
Brežic, Podčetrtka, Rogatca, Ptuja, Ormoža, Središča ob Dravi, Varaždina, Krapine, Vinice, Maribora,
Ljutomera, Čakovca in Štrigove.
Razstava ni prikazovala le na »biserov« iz naših arhivskih depojev, temveč je izpostavlja tudi obmejno
simbiozo med mesti, trgi in njihovimi prebivalci ter sugerirala na skupno usodo ljudi s tega širšega
območja, ki je v upravno-političnih okvirjih imelo skoraj vselej značaj obmejnega prostora, a meja
navkljub vsemu v daljših časovnih lokih med ljudmi ni zasekala kot zapora in ograjevanje.
Razstavo je predstavila Mojca Horvat, iz Pokrajinskega arhiva Maribor, odprl pa jo je dr. Borut
Batagelj iz Zgodovinskega arhiva Celje.
Razstave drugih organizatorjev
Mali avditorij se uporablja kot prostor za različne aktivnosti: prireditve, delavnice, pogostitve (poroke
in lastne), idr. Je tudi razstavni prostor, še posebej primeren predvsem za likovne razstave. Z
Društvom likovnikom Brežice smo v zadnjih letih razvili odlično sodelovanje, katerega rezultat so tudi
4 razstave, ki smo jih v letu 2017 gostili v Malem avditoriju.
1. Skupinska razstava Figura, Društvo likovnikov Brežice, Mali avditorij, 7. 3.–5. 4. 2017
Na skupinski razstavi so razstavljali člani društva, slikarske in keramično-kiparske sekcije: Baškovič
Mija, Bevc Kristina, Ereš Branka, Komočar Andreja, Kržan Tanja, Ogorevc Saša, Petrišič Jožica, Potokar
Tatjana, Prevejšek Mihaela, Siter Vilma, Šterk Jože, Venišnik Alenka, Zorko Anton in Zupančič Marko,
pod mentorstvom Gregorja Smukoviča, akademskega slikarja in Alenke Venišnik, likovne
pedagoginje.
2. Utrinki preteklosti, Društvo likovnikov Brežice, Mali avditorij, 9. 10.–31. 10.. 2017
Razstavljali so člani slikarske sekcije Bevc Kristina, Ogorevc Saša, Prevejšek Mihaela, Šterk Jože in
Zorko Anton. Razstavljena dela so nastala na likovni koloniji pod mentorstvom akademskega slikarja
Gregorja Smukoviča.
3. Kiparska razstava Razpoka, Društvo likovnikov Brežice, Mali avditorij, 23. 11.–7. 12. 2017
Na razstavi so razstavljali člani keramično-kiparske sekcije: Baškovič Mija, Benje Branka, Bevc Kristina,
Ereš Branka, Lukež Edith, Frešer Helena, Petrišič Jožica, Piltaver Olga, Prah Mihelca, Prevejšek
Mihaela, Rožman Olga, Turk Petra in Venišnik Alenka.
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4. Novoletna razstava, Društvo likovnikov Brežice, Mali avditorij, 11. 12. 2017– 11. 1. 2018
Kiparska in slikarska dela so razstavljali: Benje Branka, Komočar Andreja, Kukovica Marija, Romih
Rado, Sumrek Vladka, Šterk Jože, Vimpolšek Metka, Zorko Anton, Zupančič Marko, Baškovč Mija, Ereš
Branka, Frešer Helena, Petrišič Jožica, Piltaver Olga, Prevejšek Mihaela, Venišnik Alenka, Bevc
Kristina, Lukež Edith, Potokar Tatjana, Prah Mihelca, Rožman Olga in Vučinić Zlatka, pod
mentorstvom likovnega pedagoga Vlada Cedilnika, akademske slikarke Nevenke Ruškovič,
akademskega slikarja Gregorja Smukoviča ter likovne pedagoginje Alenke Venišnik.
Skupaj:
Skupaj je bilo načrtovanih 26 razstav, od tega 11 lastnih občasnih, 2 lastne stalne, 4 gostovanja, 2
medinstitucionalni, 2 gostujoči in 4 razstave drugih organizatorjev. Izvedenih je bilo 28 razstav, od
tega 12 lastnih občasnih razstav (5 Posavskih muzejskih vitrin, 1 Razstava v razstavi, 4 razstave v
Galeriji in 2 ulični razstavi), 1 stalna razstava, 1 dopolnitev stalne razstave in 1 prenova stalne
razstave izven muzeja. Realiziranih je bilo 5 gostovanj (Insignije mesta Krško, Zoran Didek, Akvareli
Alenke Gerlovič, PMV Zbogom, Grajske freske), 2 medinstitucionalni razstavi (Brežiški potres 1917,
Romula – Odsevi rimskega stekla), 2 gostujoči razstavi (Citre, Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji)
in 4 razstave drugih organizatorjev.
Posavske muzejske vitrine so z različnimi vsebinami izpolnile načrtovano sodelovanje naših
»uporabnikov« in informatorjev na najširši način. Bile so dobro obiskane, zanimanje zanje in odziv
nanje sta bila dobra. Zelo odmevni in obiskani razstavi v letu 2017 pa sta bili Imago musice: glasba na
baročnih poslikavah brežiškega gradu in interdisciplinarna razstava Štirje elementi: 1–VODA. 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
II. / 2. 1. Uporabi(te) muzej – muze in muzejčki PMB
Projekt združuje in povezuje ključne obrazstavne in druge programe tako občasnih kot stalnih razstav
v celovito promocijsko enoto s ciljem večje prepoznavnosti, boljšega načrtovanja po metodi
participacije (načrtovanje z obiskovalci in ne za obiskovalce), uspešnejše promocije in uveljavljanja
interdisciplinarnega dela ter povezovanja znotraj muzeja in izven njega. Projekt je trajnostno
naravnan in se z aktivnostmi usmerja v načrtovanje in izvedbo Evropskega leta kulturne dediščine na
območju Posavja, čezmejne regije in širše. V sklopu projekta smo pripravili 53 programov, ki se jih je
udeležilo 4.741 obiskovalcev.
Dogodki in programi v sklopu projekta Uporabite muzej:
Okrogla miza Življenje v letu 1991, življenje v novih državah, ob novih mejah je sklepni del Posavske
muzejske vitrine Posavje v letu 1991 – moja, tvoja, njena in njegova zgodba je naša zgodba, odprte
oktobra 2016. Okroglo mizo smo pripravili v sodelovanju partnerjev, s katerimi smo se prijavili na
razpis Evropske komisije Evropa za državljane. Na okrogli mizi so evropski poslanec Franc Bogovič,
kustos Samoborskega muzeja Luka Kazimović in predstavnik Slovenske prosvetne zveze in Celovca
Adrian Ciomaga predstavili kakšno je bilo življenje v letu 1991. Na okrogli mizi so bila predstavljena
dela, poslana na digitalni fotografski natečaj »Jugoslovan – Slovenec – Evropejec«, ki so bila
objavljena tudi na spletni strani muzeja.
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Nadaljevali smo s programi in dejavnostmi, s katerimi v muzej privabljamo različne obiskovalce.
Januarja smo izvedli že drugi Koncert glasbenih šol Posavja, s katerim smo potrdili odlično
sodelovanje z glasbenimi šolami Posavja: Glasbeno šolo Brežice, Glasbeno šolo Brežice in Glasbeno
šolo Sevnica, ob kulturnem prazniku smo v sodelovanju z glasbenikom Primožem Urbančem, izvedli
celodnevni dobrodelni koncert: V spomin na Tilna Grebenca in v sodelovanju s KUD Brežice smo že
drugo leto zapored izvedli koncert Glasba je ena sama ljubezen Elizabete in Dragutina Križaniča.
Ob zaključevanju medinstitucionalne razstave Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah
brežiškega gradu smo 13. marca pripravili javno vodstvo po s soavtorico razstave dr. Metodo Kokole
in koncert ansambla za staro glasbo Musica cubicularis z naslovom: Passagalia: Komorna glasba 17.
stoletja na zgodovinskih glasbilih ter 6. aprila Kitarski recital Marka Ferlana z gostoma.
Ob svetovnem dnevu družin smo 15. maja izvedli javno vodstvo z izkustvom glasbe v razstavi Citre.
Z mag. Tanjo Plevnik smo izvedli cikel štirih predavanj: Premisliti fotografijo, namenjenih
profesionalnim in amaterskim fotografom.
Tudi letos smo nadaljevali s promocijo muzeja in aktivnim sodelovanjem na Otroškem bazarju,
Pikinem festivalu, Kulturnem bazarju. Na zadnjem smo izvedli muzejske delavnice in degustacije
(dotik umetnika), predstavitve poklicev (restavratorja in kustosa pedagoga).
Na mednarodni muzejski dan smo izvedli 2 javni vodstvi: javno vodstvo Romi/Cigani - zamolčana
dediščina Posavja?, ki sta ga izvedle Ivanka Počkar, Vlasta Dejak in Stanka Glogovič ter javno vodstvo
po razstavi Citre z avtorjema Andrejem Mlakarjem in Blažem Verbičem ter letni koncert citrarskega
orkestra Glasbene šole Brežice.
Na Poletno muzejsko noč, 17. junija, smo priredili koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole
Brežice ob 70-letnici šole, izvedli delavnico opazovanja zvezd in vodnih čarovnij z Astronomskim
društvom Krško in Garsio Kosincem.
V poletnih mesecih smo v sodelovanju s Kino Brežice na grajsko dvorišče že tretje leto privabljali
obiskovalce na Kino na grajskem dvorišču. 7 projekcij filmov si je ogledalo več kot 600 obiskovalcev.
Nadaljevali smo uspešno sodelovanje z Društvom študentov Brežice in izvedli 5 poletnih koncertov. V
lastni organizaciji pa smo nadaljevali z odlično sprejetimi koncerti na grajski terasi, na katerih so
nastopali tako uveljavljeni kot tudi mladi posavski glasbeniki. Že četrto leto pa smo izvedli Gala
novoletni koncert, z vrhunskimi posavskimi glasbeniki. Predsilvestrski koncert je bil odlično sprejet in
že mesec prej razprodan.
Uspešno smo nadaljevali tudi z izvajanjem Grajskih dogodivščin, počitniških programov za otroke. V
času zimskih počitnic smo prvič izvedli Zimsko grajsko dogodivščino, ob koncu šolskega leta pa
Poletno grajsko dogodivščino z rekordnim številom udeležencev.
Letos smo v Tednu kulturne dediščine Grajsko tržnico starin in Sejem rokodelskih znanj združili v en
dogodek. V decembru smo na Praznično rokodelsko tržnico, z animacijo za otroke privabili doslej
največje število obiskovalcev.
Na Ta veseli dan kulture smo napovedali Evropsko leto kulturne dediščine v naši ustanovi in opozorili
na pomen dediščine. Na srečanje delničarjev posavske »borze« kulturne dediščine povabili vse
podpornike in prostovoljce, s katerimi uspešno sodelujemo že več let in začrtali možnosti sodelovanja
v prihodnje.
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II. / 3. Medinstitucionalni projekti
II. / 3. 1. Gradovi Posavja
Projekt, ki smo oblikovali v letu 2014 se uspešno nadaljuje. Vključuje upravljavce šestih gradov v
Posavju, ki so se pridružili k neformalnemu združenju, in sicer: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na
Krki, ki upravlja nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki, Kozjanski park Podsreda, ki upravlja grad
Podsreda, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, ki upravlja grad Rajhenburg, KŠTM Sevnica, ki
upravlja grad Sevnica, Posavski muzej Brežice, ki upravlja grad Brežice in Terme Čatež, ki so lastnice
gradu Mokrice. V skupino je bilo vabljeno tudi Ministrstvo za kulturo kot lastnik gradov Šrajbarski
turn, Bizeljsko in Pišece, vendar se zaradi nedostopnosti oziroma še neodprtosti gradov niso odločili
za sodelovanje, jih pa o vsem obveščamo. Prav tako smo k sodelovanju povabili lastnika dvorca Raka,
vendar se na poziv ni odzval.
Projekt je zasnovan tako, da premišljeno utrjuje vezi med gradovi v Posavju in nadgrajuje že
obstoječe programe sodelovanja med gradovi in med lokalnimi skupnostmi ter gradi trdnejše vezi na
podlagi fizičnega in virtualnega povezovanja, skupne promocije in dopolnjevanja programov.
Vzpostavljamo celovito ponudbo v Posavju in s partnerji in aktivnostmi povezujemo celotno regijo, da
jo temeljiteje in bolj energično tudi promoviramo. Projekt z inovativnim pristopom obenem dviguje
prepoznavnost in dodano vrednost mreži gradov, ter vsem dosedanjim in razvijajočim se dejavnostim
v regiji.
V letu 2017 smo upravljavci Gradov Posavja nadaljevali s prizadevanje za skupno promocijo. Prvi
korak pri tem je bil oblikovanje skupne podobe z risbo posavskih gradov, ki jo je pripravila Vesna
Zakonjšek iz Kozjanskega parka (Grad Podsreda). Upravljavci posavskih gradov smo na spletnih
straneh dodali zavihke »Gradovi Posavja«, na katerih redno objavljamo aktivnosti, skupne dogodke
ter mesečnike vseh dogodkov, ki se odvijajo na posavskih gradovih. V prvi polovici leta smo izdali še
brošuro z napovedjo ključnih dogodkov po Gradovih Posavja in navedbo dnevov odprtih vrat v
slovenskem in angleškem jeziku, ki odlično dopolnjuje že obstoječo promocijsko, informacijsko
zloženko Gradovi Posavja, saj poleg stalnih razstav na gradovih obiskovalce seznanja tudi z bogato
ponudbo obrazstavnih programov in dogodkov. Za promocijo in za prodajo v muzejskih trgovinah
smo oblikovali vrečke-nahrbtnik z omenjeno risbo posavskih gradov. S Termami Čatež, ki so lastnice
gradu Mokrice smo oblikovali turistični paket »Gradovi Posavja – naj vas presenetijo«. Paket je
namenjen obiskovalcem, z željo po spoznavanju kulturne dediščine in grajske arhitekture in vključuje
obisk muzejev in galerij ter nastanitev v gradu Mokrice.

-

V letu 2017 smo opravili naslednje aktivnosti:
sestanek upravljavcev posavskih gradov in koordinacija za pripravo Konference Gradovi Posavja, 28. 3.
2017, Grad Rajhenburg;
Konferenca Gradovi Posavja: Projekt povezovanja in izhodišče za sodelovanje, 6. 4. 2017, Grad Sevnica;
sestanek upravljavcev posavskih gradov, 16. 5. 2017, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki;
ogled dobre prakse na gradovih hrvaškega Zagorja, 14. 6. 2017;
1. skupni zaključek Poletne muzejske noči posavskih muzejev in galerij, 17. 6. 2017, Grad Rajhenburg;
predstavitev projekta na tiskovni konferenci Posavskega muzeja Brežice, 26. 6. 2017;
sestanek upravljavcev posavskih gradov in koordinacija za pripravo strokovne ekskurzije po gradovih
Posavja, 12. 9. 2017, Mestni muzej Krško;
predstavitev in objava skupnega promocijskega paketa Gradovi Posavja – naj vas presenetijo;
priprava in oddaja prijave na razpis EDEN – Evropska destinacija kulture, ki ga je razpisala Slovenska
turistična organizacija, prijavitelj v imenu vseh je bila Razvojna agencija Posavje, prijavo pa so podprle
vse posavske občine, oddana je bila 31. julija. Žal nismo bili izbrani izmed 5 finalistov;
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strokovna ekskurzija Gradovi Posavja, 23. 9. 2017;
delo na projektnih predlogih – noveliranje predloga za Interreg in za ITP, CLLD, junij, september—
november;
Sodelovanje s promocijskim gradivom na Dnevih slovenskega turizma – Kranjska gora, 18.—20. 10.
2017.
Podrobneje o treh obsežnejših programih v skupni organizaciji ustanov Gradov Posavja v letu 2017:
1. Konferenca Gradovi Posavja: Projekt povezovanja in izhodišče za sodelovanje, 6. 4. 2017, Grad
Sevnica;
Konferenco smo organizirali z namenom nadgraditve in razširitve sodelovanja. Predstavili smo
projekt Gradovi Posavja in na podlagi predstavljenih povezovanj sorodnih združenj in dobre prakse
povezovanj gradov v sosednji Avstrije, oblikovali izhodišča za prihodnje sodelovanje.
Ob odprtju konference so prisotne nagovorili: Mojca Pernovšek, direktorica Javnega zavoda za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica in
Renata Martinčič, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo.
V prvem sklopu konference je Damjana Pečnik, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo RS
predstavila grajske objekte v Sloveniji, njihov potencial, uporabo in obnovo, Martina Ajster,
predstavnica Die Schlösserstrasse – Ceste gradov iz Avstrije, pa je predstavila uspešen projekt
povezovanja gradov na avstrijskem Štajerskem.
V drugem sklopu konference je mag. Sandra Boršić, predstavnica Združenja zgodovinskih mest
Slovenije in Mestne občine Novo mesto predstavila uspešno povezovanje in sodelovanje slovenskih
zgodovinskih mest, Alenka Černelič Krošelj, v. d. direktorice Posavskega muzeja Brežice pa je
predstavila projekt Gradovi Posavja, dosedanje delo in cilje v prihodnje. Nataša Kolenc iz Mestne
Občine Nova Gorica je ob zaključku konference predstavila projekt Restaura in poudarila potencial
javno zasebnega partnerstva pri revitalizaciji dediščinskih stavbah.
Konference so se udeležili udeleženci iz celotne Slovenije in tudi iz Hrvaške; predstavniki upravljalcev
in lastnikov grajskih stavb, turističnih organizacij, kulturnih ustanov, muzejev in konservatorskorestavratorske stroke.
2. Skupni zaključek Poletne muzejske noči posavskih muzejev in galerij, 17. 6. 2017, Grad
Rajhenburg;
Letos smo upravljalci posavskih gradov, z muzejsko dejavnostjo (Posavski muzej Brežice, Kulturni dom
Krško, Grad Rajhenburg, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Kozjanski park, Grad Podsreda)
na Poletno muzejsko noč, ki je skupna promocijska akcija slovenskih muzejev, po izvedenih
programih v lastnih ustanovah, svoje obiskovalce povabili še na prvi skupni zaključek Poletne
muzejske noči. Poletna muzejska noč se je v Posavju tako zaključila ob polnoči na Gradu Rajhenburg,
s koncertom Vaska Atanasovskega in Simoneja Zanchinija. Da bi obiskovalcem zagotovili enostaven
dostop, smo omogočili tudi organiziran avtobusni prevoz, s katerim smo na Grad Rajhenburg
odpeljali obiskovalce iz Brežic in Krškega.
3. Strokovna ekskurzija Gradovi Posavja, 23. 9. 2017;
Upravljavci in lastniki posavskih gradov smo v počastitev svetovnega dneva turizma (27. september),
s ciljem večjega poznavanja naših potencialov ter skupnega trajnostnega delovanja in razvoja,
organizirali strokovno ekskurzijo »Po gradovih in samostanih Posavja«, na katero smo se podali v
soboto, 23. septembra 2017. Na razpisano pot smo privabili 49 udeležencev, predstavnikov medijev,
turističnih delavcev in ostalih ljubiteljev gradov iz vse Slovenije in tudi sosednje Hrvaške. Pot smo
pričeli na gradu Sevnica, kjer nas je pozdravil tudi Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, ki je ob tem
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podpisal tudi listino t. i. Zelene sheme slovenskega turizma, s katero Slovenska turistična organizacija
pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj.
Strokovna ekskurzija je pokazala ne samo interes za takšne programe, ampak je predstavila gradove
tako kot jih želimo - skupaj in kot celoto z raznolikimi in izjemnimi vsebinami. Pot po šestih gradovih
je pokazala, da so naši gradovi tudi v veliki meri obnovljeni, dobro vzdrževani in upravljani.
Pomembna pa je tovrstna skupna promocija, skupno delovanje in zagotovo bomo takšno pot še
večkrat ponudili, tako na tak bolj promocijski način in s strokovnimi usmerjenimi vodstvi kot bolj
"klasično turistično" in seveda tržno. Torej ima ta pot po gradovih Posavja tudi velik tržni potencial v
različnih oblikah (en dan, več dni, z različnimi drugimi programi ipd).
II. / 3. 2. Premična in nepremična dediščina Posavja: Posavski muzej Brežice in tri enote zavoda za
varstvo kulturne dediščine v letu 2017, skupaj za dediščino okoli nas 2017
V letu 2017 smo nadaljevali začrtan program s tremi Območnimi enotami ZVKDS, ki skrbijo za
območje Posavja. Celovito varstvo kulturne dediščine ni mogoče brez dobrega sodelovanja vseh
ustanov, katerim je le-to zaupano ter ob tem brez sodelovanja z različnimi skupnostmi. Na nekaterih
območjih se pristojnosti muzejev in zavodov za varstvo kulturne dediščine geografsko in upravno
lepo prepletejo, območje Posavja pa je urejeno drugače. Območje, na katerem svojo javno službo
izvaja Posavski muzej Brežice, je razdeljeno med tri enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
ZVKDS OE Celje je pristojna za občini Radeče in Sevnica, ZVKDS OE Ljubljana za občini Krško in
Kostanjevica na Krki in ZVKDS OE Novo mesto za občino Brežice in tako tudi za grad Brežice – sedež
muzeja. Taka razpršenost ni prednost, a vendar je mogoče dobro sodelovanje ter ob tem tudi
sodelovanje z vsemi uporabniki, obiskovalci, ki se zavedajo, da lahko le skupaj celovito skrbimo za
zaupano kulturno dediščino.
Aktivnosti v letu 2017:
Na območju občine Krško ves čas sodelujemo pri različnih aktivnostih predvsem na področju
arheologije in konservatorsko-restavratorske dejavnosti.
Na območju Občine Brežice smo se skupaj usmerjali v tri teme:
Prizadevanja za ureditev sodelovanja z družino Kotte – hiša Del Cott, kar je potekalo
predvsem s pogovori in elektronskim komuniciranjem. Lastnik je muzeju ponudil nekaj arhivskih
dokumentov, hiša pa je skupaj z inventarjem prodana.
Banova domačija je ena najstarejših domačij v Artičah in je še ohranjena v prvotni obliki.
Obnovljena ali pa na novo zgrajena je bila okoli leta 1780, nekatera hrastova bruna pa izvirajo celo iz
leta 1450. Zadnja lastnica Marija Ban je dala domačijo leta 1998 v dolgoročni najem Krajevni
skupnosti Artiče, kjer so že pred tem začeli razmišljati, kako bi domačijo ohranili. Z občinskim
odlokom je bila ta 200 let stara domačija leta 2000 zavarovana kot kulturni spomenik, njena lastnica
je Občina Brežice, z njo pa upravlja KS Artiče. Posavski muzej Brežice pri celovitem oblikovanju
ponudbe Banove domačije sodeluje že več let, saj je Banova domačija zanimiv primer ohranjanja
domačije, ki je na tem območju dokaj redek. Sodelovanje z Banovo domačijo in njeno upraviteljico
Krajevno skupnostjo Artiče je Posavski muzej Brežice nadaljeval tudi letos. Na domačiji smo opravili
podroben opis predmetov in inventarizacijo le-teh. Konservacijo smo izvedli pod strokovnim
mentorstvom akademskega restavratorja Aleša Veneta in evidentiranje predmetov pa pod
strokovnim mentorstvom etnologinje dr. Ivanke Počkar. V teku je priprava projekta postavitve
zbirke, ki vključuje izbor predmetov, interpretacijo, razstavna besedila, druga gradiva in zasnovo
različnih obrazstavnih programov ter dodatne ponudbe.
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Pri Pleteršnikovi domačiji smo nadaljevali s prizadevanji za prenovo zbirke in pridobivanje
sredstev. Poleti je bil opravljen ogled in sestanek širše skupine (ZVKDS OE Novo mesto, Kozjanski
park, Posavski muzej Brežice, Krajevna skupnost Pišece, Društvo za varovanje maternega jezika,
naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece za ter s strani PMB pripravljen projektni
predlog za prijavo na CLLD.
Na območju Sevnice smo v novembru v Podružnični šoli Loka pri Zidanem Mostu odprli Posavsko
muzejsko vitrino: Zbogom! Mrliške šege v Posavju in izvedli voden sprehod s strokovnim vodstvom
z naslovom: Dediščina Loke pri Zidanem Mostu, in sicer 8. novembra v sodelovanju z ZVKDS OE
Celje, Osnovno šolo Sava Kladnika, podružnica Loka pri Zidanem mostu, Krajevno skupnostjo Loka pri
Zidanem mostu in Knjižnico Sevnica. Načrtovana razstava o KR posegih in obnovah gradu Sevnica je
zaradi zasedenosti avtorjev ZKDS OE Celje prestavljena na začetek leta 2018.
Pripravljali pa smo tudi načrtovano obsežno sodelovanje in posvet, ki bo izveden v letu 2018 kot del
Evropskega leta kulturne dediščine.
II. / 3. 3. Medinstitucionalno sodelovanje v Brežicah, Poletje v mestu, Brežice moje mesto,
promocija ZPTM Brežice in Termami Čatež
Posavski muzej Brežice je v letu 2017 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
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
Posavski muzej Brežice je, kakor prejšnja leta, aktivno sodeloval pri projektu ZPTM Brežice – Brežice,
moje mesto. Prvi del se odvija junija in julija ter drugi del – Brežice, moje praznično mesto –
decembra. Praznično okrasitev gradu so tudi letos pripravili člani Društva likovnikov Brežice s pajki iz
recikliranih materialov.
V promocijskim projektu Brežice, moje mesto smo sodelovali z lastno prireditvijo – Dnevom muzeja,
ko smo odprli razstavo Romula – Odsevi rimskega stekla in Kinom na grajskem dvorišču.
Praznično vzdušje v Brežicah se je, kakor vsako leto doslej, pričelo s prižigom lučk v mestu in na
grajskem dvorišču, 1. decembra 2017. Prireditev, katere sklepni del se je odvil na grajskem dvorišču
je organiziral Vrtec Mavrica Brežice.
Pripravili smo eno Praznično rokodelsko tržnico, ki je bil zelo dobro obiskana, tako s strani
ponudnikov, kot obiskovalcev. V sklopu tržnice smo izvedli dve delavnici za otroke – Iskanji
prazničnega zaklada z Dobrim možem s sladko delavnico okraševanja piškotov »pujskov« s čokolado,
ki je navdušila precejšno število najmlajših in njihovih staršev. Uspešno leto 2017 smo zaključili s 4.
Gala novoletnim koncertom z Urošem Polancem z gosti.
- Poletje v mestu
V soorganizaciji Društva študentov Brežice in Posavskega muzeja Brežice je v gradu Brežice potekalo
pet koncertov, ki se jih je udeležilo 882 obiskovalcev.
Tretje leto zapored je bilo grajsko dvorišče preurejeno v kino na prostem. V sodelovanju s Kinom
Brežice smo pripravili filmske projekcije različnih tematik in zvrsti ter poskrbeli za vse filmske
sladokusce, saj si je filme na sedmih večerih ogledalo več kot 600 obiskovalcev, ki so lahko ob
gledanju filmov degustirali tudi različna vina okoliških vinarjev.
- Dan brez avtomobila v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2017; 22. 9. 2017.
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Tudi v letu 2017 smo bili partnerji dogajanja v Brežicah v Evropskem tednu mobilnosti: Združimo
moči, delimo si prevoz, ki je potekal med (16. in 22. 9. 2017 in sta ga v Občini Brežice organizirala
Občina Brežice in Zavod za šport Brežice, v sodelovanju s partnerji (Atletski klub Brežice, Ekonomska
in trgovska šola Brežice, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Gimnazija Brežice, Integral Brebus
Brežice d.o.o., Kolić, Komunala Brežice d.o.o., Plesno društvo IMANI, Policija, Posavski muzej Brežice,
Splošna bolnišnica Brežice, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zavod za podjetništvo,
turizem in mladino Brežice, Zdravstveni dom Brežice). Na Dan brez avtomobila, 22. 9. 2017, so po
mestu potekale delavnice za učence od 1.-5. razreda, med njimi sta se pri nas odvijali dve delavnici –
Zgodovina koles in izdelovanje koles iz naravnih materialov (5. razredi) ter Vodi promet in izdelovanje
čolna iz papirja (4. razredi). Dvajset minutnih delavnic so se udeležili učenci 2 oddelkov OŠ dr. Jožeta
Toporišiča Dobova in 8 oddelkov 4. in 5. razreda OŠ Brežice ter skupaj 224 učencev z 19 spremljevalci.
Delavnice z uvodom ob kolesu oz. v etnološki razstavi o reki Savi smo izvedli v praznih prostorih
arheološke zbirke. Pri delavnicah nam je pomagalo 6 dijakinj ETrŠ smer vzgojitelj, katerih pomoč je
bila zelo velika, saj so dijakinje samostojno vodile del delavnic. Kljub zelo strnjenim potekom smo
delavnice uspešno izvedli.
- Sodelovanje pri promociji z ZPTM Brežice, Termami Čatež idr.
V letu 2017 smo nadaljevali s poletnimi promocijskimi aktivnostmi aktivnostih v sodelovanju z ZPTM
Brežice. V juliju in avgustu smo v Termah Čatež na promocijski stojnici s pedagoško delavnico 13
večerov promovirali muzejske ter pedagoške dejavnosti in v neposredni interakciji z obiskovalci in
turisti predstavljali Posavski muzej Brežice kot osrednjo kulturno ustanovo občine Brežice in ne
nazadnje celotnega Posavja saj kot regijski muzej predstavlja kulturno dediščino vse regije.
Kulturno dediščino in muzej smo promovirali tudi na Čateški noči.
14. in 15. oktobra je muzej s pedagoško delavnico sodeloval na Podjetniško-obrtnem in kmetijskem
sejmu Brežice (POK), ki ga vsako leto organizira ZPTM Brežice in promoviral pedagoške programe in
muzej.
Pred začetkom poletne turistične sezone smo se znova povezali 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.
II. / 3. 4. Projekt Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v
Posavskem muzeju Brežice
Na podlagi pridobljenih sredstev smo za obdobje od 1. 4. 2017 –31. 1. 2018 zaposlili diplomantko
etnologinje in kulturna antropologinje Ano Vlaisavljević iz Brežic. Z razpisom je bila zahtevana starost
do 29 let, to pa je njena prva zaposlitev.
V Posavskem muzeju Brežice smo skozi projekt sledili cilju, da je ta zaposlitev dodatna pomoč za našo
zavezanost k tesnejšemu sodelovanju z okoljem in uporabniki. Tako je bila zaposlena vključena v
službo za komuniciranje in izobraževanje, sodelovala pa je tudi v drugih projektih in se seznanila tudi
z drugimi področji muzejskega dela.
Po posameznih obsežnejših področjih in projektih pa je opravila naslednje naloge:
1. Sodelovala je pri zagotavljanju dostopnosti muzeja in gradu za različno publiko, kar vključuje
sprejemanje in usmerjanje obiskovalcev, posredovanje informacij ter skrb za njihovo varnost. Po
muzeju je vodila posameznike in skupine v slovenskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku. Pod
mentorstvom koordinatorke in organizatorke kulturnega programa ter pedagoginje je sodelovala pri
pripravi in izvedbi različnih programov, od promocijskih do vzgojno-izobraževalnih, pri slednjih od
pedagoških programov za osnovnošolce in srednješolce. Aktivno je sodelovala tudi pri organizaciji in
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izvedbi delavnic za vse generacije v sklopu projekta Znanje in veščine iz depoja. Posebej je bila
vključena še pri pripravi in izvedbi programov Posavskega muzeja Brežice z učenci in mentorji
Osnovne šole Brežice.
2. Sodelovala je pri programih za popularizacijo kulturne dediščine in muzeja, kar vključuje aktivno
oblikovanje idej za boljšo promocijo, sodelovanje v njej, ter učenje načinov predstavljanja Posavskega
muzeja Brežice. Aktivno je sodelovala v poletnih promocijskih aktivnostih v sodelovanju z ZPTM
Brežice. Prav tako je sodelovala na zabavnih dogodkih za domačine in turiste, kot na primer na
Čateški noči, kjer je prav tako delala na popularizaciji kulturne dediščine in muzeja. V sklopu Tedna
vseživljenjskega učenja je bila del ekipe Posavskega muzeja Brežice na Paradi učenja v Krškem.
Aktivno je bila tudi udeležena pri popularizaciji javnih vodstev. Redno je sodelovala pri promociji
muzeja in njegovih dejavnosti na družabnih omrežjih in na spletni strani, za kar je tudi fotografirala in
pripravljala promocijsko gradivo in napovednike ter obveščala javnost o dogodkih. Pri tem se je urila
v prepoznavanju vrst obiskovalcev, njihovih potrebah, razmišljala o učinkovitih metodah in pristopih
k promociji idr.
3. Ena osrednjih nalog je bilo iskanje možnosti za še tesnejše in konkretno povezovanje kulture in
turizma. Oblikovala je vizijo projekta, katerega izhodišče je bilo povezovanje kulture in turizma, večja
prepoznavnost, boljše povezovanje z različnimi uporabniki, kar bi naredili z raznovrstnimi muzejskimi
in izven muzejskimi dejavnostmi, s katerimi bi povezali Posavski muzej Brežice z Banovo domačijo v
Artičah, hišo Del Cott v Brežicah in Pleteršnikovo domačijo v Pišecah.
4. S Krajevno skupnostjo Artiče je sodelovala pri projektu celovitega oblikovanja ponudbe Banove
domačije. Aktivno je bila vključena v projekt priprave in izvedbe sadjarske in drugih zbirk Banove
domačije: vse predmete so očistili, konzervirali, izmerili, fotografirali in opisali. In nadaljevala s
pripravo interpretacije, razstavnih besedil, drugih gradiv in zasnovo različnih obrazstavnih
programov.
5. Pomemben del projekta je bil tudi sodelovanje z Društvom za varovanje maternega jezika,
naravne in kulturne dediščine »Maks Pleteršnik« Pišece. S sodelovanjem se je seznanjala z načini
upravljanja s tovrstno dediščino, z izzivi in priložnostmi. S sodelovanjem z raznovrstnimi muzejskimi
in izvem muzejskimi dejavnostmi želimo povezati kulturno in naravno dediščino s Posavskim
muzejem Brežice ter drugimi različnimi subjekti s področja kulture, izobraževanja, turizma, kmetijstva
in gospodarstva.
6. Sodelovanje v projektu Gradovi Posavja, ki ga Posavski muzej Brežice koordinira in v njem aktivno
deluje. Sodelovala je na konferenci Gradovi Posavja: Projekt povezovanja in izhodišče za sodelovanje,
ki je potekala 6. aprila 2017 v Sevnici. Prav tako se je udeležila ekskurzije po gradovih in samostanih
Posavja, ki je bila izvedena 23. 9. 2017 in je še bolj povezala tako upravljavce in zaposlene predvsem
pa predstavila prizadevanja uporabnikom.
Projekt, ki sta ga soomogočila dva javna razpisa (sofinanciranje iz javnega razpisa »Pridobivanje
dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti« v okviru JSKD – SUBVENCIJE ZA
DELODAJALCE 2017 in Javnega poziva za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2017 Občine
Brežice), je zagotovil zaposlitev mlade diplomantke etnologije in kulturne antropologije, ki je v tem
času izkazala veliko predanost učenju na različnih področjih, dobro se je vključila v vse aktivnosti in
zavzeto opravila zadane naloge. S svojim pogledom in sodelovalno naravnanostjo je obogatila delo
Posavskega muzeja Brežice v tem obdobju. Ker nimamo finančnih možnosti za nadaljnjo zaposlitev, ji
bomo z odličnimi priporočili in z referencami skušali odpreti nove priložnosti.
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Od 1. decembra 2017 je vključena še 1 oseba na DM konservatorsko-restavratorski tehnik, ki se je
usposabljal za delo pri urejanju dokumentacije arhivov arheoloških najdišč in dela v službi za
komuniciranje in izobraževanje.
II. / 3. 5. Čezmejno sodelovanje
V letu 2017 smo nadaljevali s prizadevanji za vzpostavitev sodelovanj in partnerstev tako pri izvajanju
programa kot pri pripravi in prijavi projektov. Tako so že na začetku letu pričeli s pripravami
projektov, ki so bili primerni za prijavo na razpis čezmejnega sodelovanja Interreg. Vzpostavili so
nekaj sodelovanj in bili vabljeni k sodelovanju. Pripravili so predloge z naslednjih področij:
arheologija, promocija gradov ob meji, dediščina kulinarike, etnološka dediščina ter skrb za
obiskovalce ter priprava novih programov povezovanja. Žal v letu 2017 nismo sodelovali pri prijavah,
smo pa v dveh projektih predvideni kot podizvajalci.
II. / 3. 6. Regijski in drugi projekti - aktivno sodelovanje in priprava regijskih projektov, vključenih v
RRP 2014—2020
Posavski muzej Brežice aktivno sodeluje pri nadaljnjem razvoju projektov (Posavje dežela gradov,
Dostopna dediščina Posavja idr.) s posebnim ozirom na nesnovno dediščino v Posavju, povezovanje
turizma in kulture, arheološka najdišča in urejanje arheoloških parkov ipd., Mestna in vaška jedra –
ustvarjanje funkcionalnih povezav, njihova revitalizacija idr. Pomemben del je projekt Gradovi
Posavja ter aktivnosti pod okriljem LAS Posavje, kjer se muzej vključuje v več delih. V. d. direktorice
PMB je članica UO LAS, PMB pa na posameznih področjih vodi skupno pripravo, izvajanje in
koordiniranje projektov.
51
V letu 2017 smo se s partnerji prijavili na 5 razpisov (Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na
področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD – subvencije za delodajalce 2017 in Javni poziv za
sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2017 Občine Brežice, Evropa za državljane: To become and
to be EU citizen, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, s Fakulteto za turizem:
Mi smo barok in naše skrivnosti so v detajlih: graditev identitete majhnega mesteca, CLLD z Občino
Bistrica ob Sotli. Uspešni smo bili s 3 prijavami. Pripravljali smo tudi več projektih predlogov na
različnih področjih (Ustvarjalna Evropa: My Untold City, CLLD: Pleteršnikova domačija in Črno-belo
bogastvo s krškega polja).

II. / 4. Predmeti Posavskega muzeja Brežice na razstavah v drugih ustanovah
Razstava: Dioniz v naših krajih, Gorenjski muzej, Kranj, 22. 6.–8. 11. 2017 in Mestni muzej Litija (9.
11. 2017–6. 12. 2017). Kustosinja: Jana Puhar. Predmeti:
1. Rebrasta steklena skodelica, Dobova, inv. št. A 2287
2. Vrček iz zelenega stekla, Dobova, inv. št. A 2288
3. Skodelica iz modrega stekla, Dobova, inv. št. A 23
Razstava: Pod Bočjem smo doma, OŠ Podbočje, 27. 9. 2017–31. 12. 2017. Kustosinja: Jana Puhar.
Predmeti:
4. Bronasta ploščata sekirica, Levakova jama, inv. št. P 1368
5. Odlomek posode z inkrustacijo, Levakova jama, inv. št. P 1369

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Koščeno šilo, Levakova jama, inv. št. P 1370/1
Koščeno šilo, Levakova jama, inv. št. P 1370/2
Kamnit brus, Levakova jama, inv. št. P 1371
Bronasta fibula, Levakova jama, inv. št. neinv.
Stekleni jagodi iz zelenega stekla, Levakova jama, inv. št. neinv.
Kamnita orodja, Levakova jama, inv. št. P 1372, P 1373, P 1374, P 1375

Občasna umetnostna razstava FR. ST. v Giga galeriji Gimnazije Brežice, ki je posebej posvečena
prvemu profesorju likovnega pouka na Gimnaziji Brežice, 6. 2.– 6. 5. 2017. Kustosinja: Oži Lorber.
Predmeti:
1. Hasenclever »Onstran« I, Franjo Stiplovšek, 1924, lesorez, KZ 1/257.
2. Hasenclever »Onstran« II, Franjo Stiplovšek, 1924, lesorez, KZ 1/258.
3. Hasenclever »Onstran« III, Franjo Stiplovšek, 1924, lesorez, KZ 1/259.
Občasna umetnostna razstava Hercules Stiriae – Štajerski Herkul, Po sledeh freskantskih naročil
Ignaca Marije grofa Attemsa (Ljubljana 1652 – Gradec 1732), Zavod za kulturo Slovenska Bistrica,
15. 6. 2017–30. 9. 2017, podaljšano do 31. 12. 2017. Kustosinja: Oži Lorber. Predmeti:
1. Nagrobnik Marije Regine grofice Attems roj. Wurmbrant, 1715, kamen, inv. št. KZ1/2467-4,
5, 6, 7, 8; posamezni deli nagrobnika:
- Zaključek pod polico z lobanjo: V: 42 cm, Š: 120 cm, G: 25 cm, inv. štev. KZ1/2467-4
- Voluti nad napisno ploščo: V: 44 cm, Š: 2 X 76 cm, G: 30 cm, inv. štev. KZ1/2467-5
- Grba: V: 74 cm, Š: 66 cm, G: 11 cm, inv. štev. KZ1/2467-6
- Angel levi: V: 55 cm, Š: 23 cm, G: 17 cm, inv. štev. KZ1/2467-7
- Angel desni: V: 60 cm, Š: 24 cm, G: 19 cm, inv. štev. KZ1/2467-8
2. Fotografija nagrobnika Marije Regine grofice Attems roj. Wurmbrant iz leta 1963
3. Dodatna razstavna oprema - panoji:
- Rembova lutka / silhueta iz kartona z avtoportretom slikarja K. F. Remba,
- Rembova portreta / 2 ČB ovala s portreti Marije Regine grofice Attems roj. Wurmbrand in
Ignaca Marije grofa Attemsa z otroki,
- Alegorija glasbe (iz prve sobe: 240 cm x 400 cm),
- Strop Viteške dvorane gradu Brežice.
Občasna umetnostna razstava Ars longa, vita brevis / Akvareli Alenke Gerlovič (1919–2010) iz
donacije Posavskemu muzeju Brežice, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 20. 9.–20. 10. 2017.
Kustosinja: Oži Lorber. Predmeti:
1. Veje proti soncu I, Alenka Gerlovič, 1997, akvarel, KZ 1/1224
2. Ginko, Alenka Gerlovič, 2002, akvarel, KZ 1/1225
3. Amerikanski javor jeseni, Alenka Gerlovič, 2002, akvarel, KZ 1/1226
4. Pomladni gozd, Alenka Gerlovič, 2006, akvarel, KZ 1/1227
5. Golovec spomladi, Alenka Gerlovič, 2000, akvarel, KZ 1/1228
6. Ribnik v botaničnem vrtu, Alenka Gerlovič, 2000, akvarel, KZ 1/1229
7. Odcveli grmi potonik I, Alenka Gerlovič, 2000, akvarel, KZ 1/1230
8. Tamariska, Alenka Gerlovič, 2005, akvarel, KZ 1/1233
9. Velika bugenvilija, Alenka Gerlovič, 2001, akvarel, KZ 1/1234
10. Suhe hortenzije, Alenka Gerlovič, 2005, akvarel, KZ 1/1235
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11. Vikin šopek III, Alenka Gerlovič, 2002, akvarel, KZ 1/1236
12. Jesensko grmovje, Alenka Gerlovič, 1997, akvarel, KZ 1/1246
Razstava: Vrata: Prostorski in simbolni prehodi življenja, ki je bila osrednja razstava ob 90. obletnici
SEM, 11. 10. 2013 do konca leta 2016. Skrbnica: dr. Ivanka Počkar. Predmeti so vrnjeni v aprilu leta
2017.
Z dvema predmetoma smo gostovali v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani:
1. Vrata z Lapuhove stanovanjske hiše, Volčje 8, M. 1888 L., les, inv. št. E5786; kamniti prag v
več kosih.
2. Vrata s Trgovske šole Brežice, les, steklo, kovina, inv. št. E5787.
Razstava Brestaniške miniature: Fotograf Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem,
Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, 13. 12. 2016–30. 12. 2017. Skrbnica: dr. Ivanka Počkar.
Predmeti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Fotografska ateljejska kulisa – lesena stebričasta ograja, BV0018
Leseno fotografsko stojalo, BV0116
Kovinsko fotografsko stojalo, BV0117
Prenosni fotografski žaromet (2 kosa) – BV0118
Samostoječi fotografski žaromet, BV0119
Marija in Vinko Bavec ob poroki leta 1925, olje na platno, BV0009
Učno spričevalo Vinko Bavec, 1928, BV0039
Prepustnica/Lasciapassare, 1941, BV0101
Spomenica ob 20-letnici fotografske zadruge, 1930, BV0102
Začasna osebna izkaznica Vinka Bavca, 1949, BV0103
Članska izkaznica Zveze prostovoljcev – borcev za severno mejo, 1918–1919, BV0153
Fotografija – Vinko Bavec v svojem fiatu 1100 R, naročenem v Torinu leta 1967, BV0107
Fotografija – Skupina na italijanski meji, 1935, BV0106
Fotografija – Portret, fotograf Vinko Bavec na vrtu, BV0099
Fotografija – Marija Bavec in sin Milan pred Deržičevo hišo v Brežicah, pred drugo
svetovno vojno, BV0094
Fotografija – Družina Bavec na vrtu v Brežicah: Marija, Sonja, Alojzija, Vinko, 1935,
BV0166
Fotografija – Družina Bavec v Brežicah, v kapah z rdečo zvezdo, 1945, BV0156
Fotografija – Fotograf Vinko Bavec z vnukom, BV0065
Fotografija – Portret, Marika Grebenc, 1948, BV0074
Fotografija – Alojzija – Slavka Bavec v sedečem položaju v ateljeju v Brežicah, 1936,
BV0170
Retuširna mizica, BV0049
Negativ – portret Marike Grebenc na stekleni fotografski plošči, 1960, BV0070
Maska za ročno kontaktno osvetljevanje fotopapirja, BV0014
Maska za kontaktno osvetljevanje fotopapirja, BV0018
Stikalna ekspozicijska ura za kontaktni aparat, BV0067
Stojalo za sušenje fotografskih plošč, BV0013
Steklena filtra za svetilko, temnozelena (2), BV045
Steklena posoda za razvijanje in fiksiranje fotografskih steklenih plošč, BV0021
Lijak, laboratorijski, BV0025
Obtežilniki za sušenje filmov (4 kosi), BV0022
Termometer za tekočine, BV0128
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Belo mlečno steklo za razpršeno svetlobo v kopirnih aparatih, BV0044
Pinceta, laboratorijska, fotografska, BV0127
Steklene fotografske plošče, BV0152 in druge (14 kosov)
Pečatnik za suhi žig in odtis žiga iz Bavčevega ateljeja, železo, črna barva, BV0012
Pečatnik za suhi žig in odtis žiga iz Bavčevega ateljeja, železo, zlata barva, BV0011
Vložek za kaseto za plan film, BV0027
Maska za povečevalnik, BV0051
Maska za kontaktne kopije, BV0120–BV0125
Ateljejski fotoalbum, Vinko Bavec, BV047
Fotografija – Otroci Bavec in Bitenc (Marjan Bitenc, Sonja Bavec in Vida Bitenc, zadaj
Alojzija – Slavka Bavec), Brežice, 1934, BV0175
Fotografija – Portret Cvetke Radanovič z violino, BV (nova)
Ženski potreti (5 kosov)
Fotografija – Portret, Sonja Bavec in Cvetka Radanovič, Brežice, 1948, BV160
Obrezovalnik fotografij, zobčasti, BV0003
Obrezovalnik fotografij, zobčasti, BV0004
Lesena stiskalnica za fotografije, BV0115
Kovinska stiskalnica za raster fotografij, BV0053
Stiskalnica za raster, Kovinska stiskalnica za fotografije, BV0054
Fotoaparat Voigtländer VITO II., BV0007
Fotoaparat Agfa , BV0010
Fotoaparat Praktica, BV0008
Vremenska postaja družbe Lomberg Film, BV0052
Zvezek z izdatki, dohodki, recepti, 1931, BV0020
Knjiga strank 1965–1966, BV0057
Knjiga strank 1968, BV0058
Maska za kontaktne kopije, medenina, BV0050
Kopirni aparat, BV043
Kaseta za fotografske plošče, BV0006
Razglednica Brežice, posnetih skozi grajsko okno, 1950–1960, BV0113
Razglednica Brežice, po drugi svetovni vojni, BV0064
Fotografija – Brežice z desnega brega Krke, 1960, BV0060
Fotografija – Marija Bavec z vnukom Milenkom Mutićem v fotoateljeju, Brežice, okoli
1954, BV080
Fotografija – Ujetniki, vojaki nemške vojske na delu pri Bavčevih (pozneje vsi pobiti), po
drugi svetovni vojni, BV0088
Fotografija – Razstava šivalnih strojev Pfaff in koles na sejemski dan pred ateljejem Bavec
v Brežicah, pred drugo svetovno vojno, BV0089
Razglednica Foto Bavec – fotograf in sodišče v Brežicah, BV0090
Fotografija – Sladoledar Zilber, Brestanica, BV0079
Fotografija – Vojnička uspomena, BV0126
Fotografija – Vojnička uspomena, BV0082
Predlog za voščilnico oziroma vizitko za vesele božične praznike in novo leto 1955, avtor:
Vinko Bavec, BV0083
Vizitka, izdelana s predlogom BV_0083 za Vinka Bavca, leto 1955, voščilo: "Vesele
božične praznike in srečno novo leto 1955«, BV0084
Predlog za voščilnico oziroma vizitko za novo leto, 1955, Vinko Bavec, BV0132
Fotografija – Trije vojaki JLA, fotografirano v Zagrebu, november 1952, BV0108
Fotografija – Trije vojaki JLA, fotografirano v Zagrebu, november 1952
Fotografija – Marija Bavec v kuhinji krpa nogavice, 1934, BV0110
Fotografija – Vožnja z brodom, Stojan Dominko in Pepica Arko, Mostec pri Dobovi, 1957,
BV0157
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Fotografija – Portret, Zdenka Ščurk, nečakinja, 1950, BV0173
Fotografija – Portret, Jelka Ščurk, nečakinja, 1950, BV0174
Fotografija – Portret, Deržičeva, BV0087
Fotografija – Portret, Marija Bavec, pred 1941, BV0081
Steklena fotografska plošča (razstavljena na retuširni mizici), dva neznana ženska
portreta 1955, BV0030
Račun, Foto Bavec Brežice, brez datuma, ok. 1950–1960(?), BV (na novo pridobljeno)
Bliskavica Bauer E 160, BV0038
Fotografija – Portret, Marika Grebenc, 1954 (na retuširni mizici), BV0172
Fotografija – Portret, frizerka v Brežicah (v razstavljeni stiskalnici za raster fotografij),
BV0182

Razstava: Prvi krško borci, Mestni muzej Krško, 12. 6. 2015 – . Skrbnica: Vlasta Dejak.
Predmeti:
1. Puška Mauser M-24, kovina, les, inv. št. Z3:244.
2. Puška Mauser M-24, kovina, les, inv. št. Z3:245.
Razstava: Krške vedute: mestne insignije, Mestni muzej Krško. 4. 3.–1. 10. 2017. Skrbnica:
Vlasta Dejak. Predmeti:
1. Pečatnik mesta Krško 1477, kovina, srebro, inv. št. Z3:887
2. Pečatnik mesta Krško, 16. stol., kovina, srebro, inv. št. Z3:888
3. Sodniška palica, 1628, pločevinasta medenina, inv. št. Z3:892
Skupaj: 123 predmetov na 9 razstavah.
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II. / 5. Predmeti Posavskega muzeja Brežice, objavljeni v publikacijah
V letu 2017 je izšel katalog Štirje elementi: 1 – VODA, kjer so vse kustosinje objavile razstavljene
predmete: etnologija 83 predmetov, zgodovina 50, arheologija 44 in umetnostna zgodovina 68
predmetov. Poleg tega v katalogu Razstavni katalog, Zoran Didek / Izbor iz donacije Posavskom
muzeju Brežice bilo objavljeno 31 predmetov umetnostne zgodovine.
Priloga: Predmeti Posavskega muzeja Brežice, objavljeni v publikacijah

II. / 6. Izposojeni predmeti drugih na razstavah Posavskega muzeja Brežice
Razstava: Občasna arheološka razstava Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik
davnega religioznega doživetja, 15. 12. 2015–14. 4. 2017. Kustosinja: Jana Puhar. Predmeta vrnjena:
1. Dolenjski muzej Novo mesto: Lončena hišasta žara z zaključkom v obliki petelina.
2. Dolenjski muzej Novo mesto: Lončena hišasta žara z zaključkom v obliki petelina.
Razstava: Romula – Odsevi rimskega stekla, prostor stalne arheološke zbirke, SZ stolp, 26. 6. 2017–
31. 12. 2018. Skrbnica: Jana Puhar. Predmeti:
1. ZVKDS OE Novo mesto, hišasta žara, p.n. 5051 (4055)
2. ZVKDS OE Novo mesto, hišasta žara, p.n. 5052 (4056)
3. ZVKDS OE Novo mesto, hišasta žara, spodnji del, p.n. 5053 (4053)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ZVKDS OE Novo mesto, hišasta žara, pokrov, p.n. 5054 (4052)
ZVKDS OE Novo mesto, oljenka Sexti, p.n. 5057 (4065)
ZVKDS OE Novo mesto, oljenka Octavi, p.n. 5056 (4064)
ZVKDS OE Novo mesto, siv lonec z narebrenim vratom, p.n. 5055 (4057)
ZVKDS OE Novo mesto, balzamarij v obliki datlja, p.n. 5055 (4057)
ZVKDS OE Novo mesto, spodnji del balzamarija, p.n. 5302 (S 591)
ZVKDS OE Novo mesto, okrogla steklenička, p.n. 5060 (S 598)
ZVKDS OE Novo mesto, kvadratna steklenička, p.n. 5061 (S 590)
ZVKDS OE Novo mesto, kopija jantarja, psička
ZVKDS OE Novo mesto, čaša Ennion, p.n. 4596
ZVKDS OE Novo mesto, balzamarij, p.n. 5303
ZVKDS OE Novo mesto, steklenica, p.n. 5168
ZVKDS OE Novo mesto, steklenica, p.n. 5304 (S 600)
ZVKDS OE Novo mesto, balzamarij, p.n. 5541
ZVKDS OE Novo mesto, balzamarij, p.n. 5660
ZVKDS OE Novo mesto, steklena čaša gubanka, p.n. 5821
ZVKDS OE Novo mesto, balzamarij, p.n. 5769
ZVKDS OE Novo mesto, p.n. 5998
ZVKDS OE Novo mesto, p.n. 5864
ZVKDS OE Novo mesto, jagoda z vzorcem šahovnice, S 1292
ZVKDS OE Novo mesto, odlomek mozaičnega stekla, S 1295
ZVKDS OE Novo mesto, odlomek zarte rippenschale, S 1302
ZVKDS OE Novo mesto, ročaj vrča, S 1307
ZVKDS OE Novo mesto, odlomek rebraste skodelica, S 1300
ZVKDS OE Novo mesto, odlomek dna skodelice, S 1167
ZVKDS OE Novo mesto, ustje in vrat stekleničke, S 1305
ZVKDS OE Novo mesto, ustje keliha, S 1304
ZVKDS OE Novo mesto, odlomek krožnika, S 1297
ZVKDS OE Novo mesto, odlomek pikside, S 1299
ZVKDS OE Novo mesto, odlomek skodelice, S 1301
ZVKDS OE Novo mesto, odlomek rebraste skodelice, S 1293

Razstava: Občasna razstava v razstavi: Posavski obrazi: Jezikoslovec in akademik Jože Toporišič, 26.
6. 2016–20. 6. 2017. Skrbnica: Vlasta Dejak.
Izposojeni predmeti za razstavo so last družine Toporišič.
1. Andrej Toporišič: Pisalni stroj Rheinmetall , Model KsT
2. Andrej Toporišič: Priznanje graške univerze, 1977
3. Andrej Toporišič: Zvezek z zapisom mošanjskega govora
4. Andrej Toporišič: Posamezni tiskani listi s korekturami (delo na slovarju Slovenski knjižni jezik
1, 1965)
5. Andrej Toporišič: Rokopis diplome Finžgarjeva dramatika, 1959
6. Andrej Toporišič: Korespondenca s tujino (5 pisemskih kuvert)
7. Andrej Toporišič: Legitimacija št. 37
8. Andrej Toporišič: Osebna izkaznica LRS
9. Andrej Toporišič: Spričevalo Državne mešane ljudske šole v Dobovi 1933-1938
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10.
11.
12.
13.

Andrej Toporišič: Priponka VII mednarodnega kongresa slavistov v Varšavi, 1973
Andrej Toporišič: Osebne fotografije Jožeta Toporišiča (13 fotografij)
Andrej Toporišič: Knjiga Slovenska slovnica, 1984
Andrej Toporišič: Knjiga Slovenski knjižni jezik 1-4, 1966-1970 (4 knjige)

Razstava: Občasna interdisciplinarna razstava Štirje elementi: 1- Voda, od 8. 12. 2016
1. KOP Brežice, d. d.: Idejni načrt za izgradnjo vodovodnega stolpa v Brežicah, G. Rumpel,
Dunaj, 1910, vrnjeno 13. 7. 2017.
2. KOP Brežice, d. d.: Idejni načrt za izgradnjo vodovodnega stolpa v Brežicah, Hans Dirnböck,
Gradec, 1911, vrnjeno 13. 7. 2017.
3. Sveti Janez Nepomuk – rezbarjeni relief z vinskega soda, prva tretjina 20. stol., les, v. 46 cm,
d. 24 cm; lastnik: Aleš Balon, Drenovec pri Bukovju (Bizeljsko, Brežice)
Za občasne razstave je bilo izposojenih 52 predmetov za kar smo uredili vso potrebno dokumentacijo.

II. / 7. Izdajateljska dejavnost
Skladno z načrtovanim program in njegovimi dopolnitvami so bila izdana različna gradiva in različne
vrste publikacij, ki so navedene po vrsti, številu izdaj in skupni nakladi. V sklopu interdisciplinarne
razstave Štirje elementi – 1 VODA je izšel obsežen katalog, ki je na voljo v muzejski trgovini. V okviru
občasnih razstav so bile izdane 3 brošure: Stoletnica brežiškega potresa (1917–2017), Romula –
Odsevi rimskega stekla, Posavski obrazi Kiparka Alenka Eržen Šuštarišč. Dopolnili in na novo izdali
smo tudi brošuro s pedagoškimi programi. V sklopu projekta Gradovi Posavja pa smo izdali
promocijski brošuri v slovenskem in angleškem jeziku.
Tabela 18: Vabila – tiskana in elektronska, letaki, plakati, drugo promocijsko gradivo: skupaj
Skupna
Št.
Vrsta publikacije
Število
naklada
1.
Brošura
6
36.000
2.
Elektronska brošura
1
200
3.
Elektronski letak
16
15.800
4.
Elektronsko vabilo
51
51.100
5.
Letak
14
8.000
8.
Plakat
32
635
9.
Programski list
8
1.050
10.
Razstavni pano
6
6
11.
Transparent
6
6
12.
Vabilo
18
14.400
13.
Zloženka
4
3.000
Skupaj
162
130.696
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Priloga: Izdajateljska dejavnost

II. / 8. Pedagoški in andragoški programi
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.
Pedagoški programi
V letu 2017 smo načrtovali in izvedli številne pedagoške programe, to so učne ure, delavnice in
prilagojena vodstva za različne starostne skupine, v grobem ločeno na: predšolske otroke (vrtci) in
osnovnošolce (osnovne šole) skupaj ter dijake (srednje šole in gimnazije) in študente (fakultete
različnih smeri) skupaj. Programi so predstavljenih v spodnjih tabelah in grafih, pri čemer moramo
upoštevati, da smo za več posameznih skupin izvedli več programov pri enem obisku, saj so pri nas
izvajali kulturni ali tehniški dan oz. daljši obisk, zato pri teh primerih seštevanje obiskovalcev ni
mogoče in je zato posebej izpostavljeno število skupin in število obiskovalcev ter število pedagoških
programov.
Izdali smo zloženko Pedagoški programi v Posavskem muzeju Brežice v šolskem letu 2017/2018, jo
poslali na šole v Posavju, na razpolago je v muzeju in na različnih promocijskih predstavitvah ter v
elektronski obliki poslana na vse šole v Sloveniji.
Tabela 19: Pedagoški programi za vrtce in osnovne šole
Nov ali že
Pretekl Plan Realizacija
izveden
o letu
*
program /
Število ponovitev
Pedagoški program
Št.
leto prve
izvedbe
Da / ne
1.
Ptički se ženijo
Ne / 2012
3
1
8
2.
Zrna, skrita v strok
Ne / 2016
1
1
1
Kako so živeli pradedki
3.
Ne / 2014*
9
1
13
in prababice
4.
»Voda« v muzeju
Da
/
1
5
Ne / pred
24
5.
Voden ogled
14
1
2014
6.
Grad na »brežcu«
Ne / 2014*
/
1
6
7.
Podobe prazgodovine
Ne / 2014*
3
1
6
Ogled razstave Posavje
8.
Ne /2016
/
1
1
v letu 1991
V času rimskega
9.
Ne / 2014*
/
1
1
imperija
»Le vkup, le vkup, le
10. vkup, le vkup uboga
Ne / 2014*
1
1
1
gmajna
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Preteklo
Realizacija
leto
2017
Število udeležencev

80
16

294
35

238

288

/

121

384

700

/
55

138
156

/

11

/

29

9

7

Barok – čas absolutizma
Ne / 2014*
1
1
2
9
63
in obilja
Časi pod devetimi
12.
Ne / 2014*
/
1
3
/
98
zastavami
Ko iz črepinj nastane
13.
Ne / 2014*
8
1
12
200
325
posoda
V času vitezov in
2
18
14.
Ne / 2014*
1
1
40
grajskih gospodičen
15. Izdelovanje mozaikov
Ne / 2014*
1
1
3
34
78
16. Izdelovanje intarzije
Ne / 2016
40
1
3
89
102
Vodeni ogledi občasnih
14
17. razstav – Voda (v letu
Da
1
4
375
56
2016 Imago Musicae)
Izdelovanje medaljonov
18. z motivi iz Viteške
Ne / 2016
1
1
6
/
179
dvorane
19. Kdo je bobek?
Ne / 2016
4
1
2
79
47
Izdelovanje nakita iz
20. tolčene medeninaste
Ne / 2016
/
1
3
/
87
pločevine
Freske v brežiškem
21. gradu lahko tudi igrajo
Ne / 2016
/
1
1
/
20
in plešejo
Razstava v razstavi
Posavski obrazi:
22.
Ne / 2016
1
1
1
/
24
59
Akademik dr. Jože
Toporišič
Voden ogled Viteške
23.
Ne / 2014*
/
/
2
/
119
dvorane
Voden ogled
24. umetnostnozgodovinske Ne / 2014*
/
/
1
/
22
zbirke
25. Voda v umetnosti
Da
/
/
2
/
37
Voden ogled Kiparka
26.
Da
/
/
1
/
22
Eržen Šušteršič
Delavnica Izdelava
27.
Ne / 2014*
/
/
1
/
31
vodovodnega stolpa
Skupaj
102
22
115
1608
3.107**
*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
11.

Tabela 20: Pedagoški programi za srednješolce in študente
Št.
Naslov / izvajalec
Nov ali že
Pretek Plan Realizacija
Preteklo
Realizacija
izveden
lo leto
*
leto
program /
Število ponovitev
Število obiskovalcev
leto prve
izvedbe
Da / ne
Ne / pred
1.
Voden ogled
4
1
13
128
374
letom 2014
»Le vkup, le vkup, le
2.
vkup, le vkup uboga
Ne / 2014*
/
1
1
/
26
gmajna«
Barok – čas absolutizma
3.
Ne / 2014*
/
1
1
/
24
in obilja
Časi Pod devetimi
4.
Ne / 2014*
/
1
2
/
36
zastavami
Vodeni ogledi občasnih
5.
Ne / 2016
2
1
1
96
17
razstav (Imago Musicae)
Lepo je (bilo) v naši
6.
Ne / 2016
/
1
1
/
26
domovini biti mlad
7.
Voden ogled mesta
Ne / 2014*
/
/
2
55
Delavnica Spoznavanje
8.
Da
/
1
2
/
55
muzeja
9.
Podobe prazgodovine
Ne / 2014*
/
1
2
/
37
10. Skupaj
6
8
25
224
650
60
*Vsebinsko podobni pedagoški programi so se izvajali že pred letom 2014, s tem imenom pa od 2014
dalje.
Obrazložitev
V letu 2017 smo izvedli skupaj 140 različnih programov za 108 skupin in za skupaj 2828 udeležencev.
Izvedli smo 115 pedagoških programov za vrtce in osnovne šole ter 25 za srednje šole in študente.
Skupaj se je glede na leto 2016 povečalo število skupin (2016: 103; 2017: 108) in izvedenih
programov (2016: 125, 2017: 140), vendar je bilo nekaj manj udeležencev (2016: 2918; 2017: 2828).
Izvajali smo že ustaljene programe ter jih dopolnjevali glede na potrebe in možnosti. Letos smo
dodali 3 nove, eden se navezuje na stalne (Spoznavanje muzeja), dva se navezujeta na občasne
razstave, ki pa se bosta v malo spremenjenji obliki lahko izvajala tudi naprej. V lanskem letu smo
izvajali večino istih programov, vendar smo jih ločili na delavnice in učne ure in jih nismo delili glede
na starostno obdobje skupin, zato je možna le skupna primerjava.
Glede na starostno skupino, smo uspeli povečati obisk srednješolskih in študijskih skupin, vendar še
vedno ne v številu, kot bi si želeli, saj imamo zelo raznoliko izbiro vsebin, kjer je mogoča povezava s
šolskimi oz. študijskimi programi.
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«.

Tabela 21: Število skupin in število udeležencev skupaj 2017
Mesec
Število skupin
Število udeležencev
Januar
7
114
Februar
8
212
Marec
23
597
April
12
269
Maj
14
398
Junij
22
737
Julij
0
0
Avgust
0
0
September
8
235
Oktober
3
61
November
10
181
December
1
24
SKUPAJ
108
2828

število programov

Grafikon 3: Število izvedenih pedagoških programov po mesecih (skupaj)
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Grafikon 4: Število udeležencev pedagoških programov po mesecih (skupaj)
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Tabela 22: Število pedagoških programov in število udeležencev (vrtci in osnovne šole)
Mesec
Število
Število
skupin
udeležencev
Januar
42
4
Februar
7
178
Marec
22
580
April
7
143
Maj
9
246
Junij
22
737
Julij
0
0
Avgust
0
0
September
8
235
Oktober
3
61
November
4
53
December
0
0
SKUPAJ
86
2275
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Število skupin

Grafikon 5: Število skupin po mesecih (vrtci in osnovne šole)
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Grafikon 6: Število udeležencev pedagoških programov po mesecih (vrtci in osnovne šole)
800

63

700
600
500
400
300
200
100
0

Mesec

Tabela 23: Število pedagoških programov in število udeležencev (srednje šole in fakultete)
Mesec
Število
Število
skupin
udeležencev
Januar
72
3
Februar
1
34
Marec
1
17
April
5
126
Maj
5
152

Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
SKUPAJ

0
0
0
0
0
6
1
22

0
0
0
0
0
128
24
553

Grafikon 7: Število udeležencev pedagoških programov po mesecih (srednje šole in fakultete)
Število udeležencev
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Grafikon 8: Število skupin po mesecih (srednje šole in fakultete)
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Obrazložitev
Glede na čas je obisk vezan na šolski koledar. V letošnjem letu izstopata marec in junij, sledita april in
maj, potem pa januar, februar, oktober in november. V ostalih mesecih je bilo manj oz. skupin.

Drugi pedagoški programi: Popularizacija v in izven muzeja ter delavnice ob lastnih prireditvah
Tabela 24: Grajske dogodivščine po dnevih in število udeležencev (popularizacija)
Št.

Datum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.

23. 2. 2017
24. 2. 2017
27. 6. 2017
28. 6. 2017
29. 6. 2017
30. 6. 2017
1. 7. 2017
2. 11. 2017
3. 11. 2017
SKUPAJ

Naslov

Zimska grajska dogodivščina
Zimska grajska dogodivščina
Poletna grajska dogodivščina
Poletna grajska dogodivščina
Poletna grajska dogodivščina
Poletna grajska dogodivščina
Poletna grajska dogodivščina
Jesenska grajska dogodivščina
Jesenska grajska dogodivščina

Leto
2015
/
/
49
46
47
48
44
37
39
390

Leto
2016

Plan
2017

Realizacija
2017

/
/
46
50
47
50
36
25
28
337

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Št.
Udeležencev
2017
12
15
62
66
67
66
61
33
32
414

Obrazložitev
Grajske dogodivščine kot počitniški program izvajamo od leta 2015. Pri vsaki dogodivščini izvajamo
delavnice, ki izhajajo iz muzejskih občasnih in stalnih razstav in realiziramo številne načrtovane
obrazstavne programe. Letos smo prvič izvedli še Zimsko grajsko dogodivščino med zimskimi
počitnicami, ki je v primerjavi z ostalima imela manj udeležencev, vendar je bila kljub temu uspešna,
saj je z manjšim številom otrok bila lažja izvedba delavnic. Glavni izhodišči sta bili Posavska muzejska
vitrina: Stoletnica brežiškega potresa (1917–2017) s predstavitvijo poteka in posledice potresov,
simulacijo potresa, izdelavo seizmografov in predstavitev dela z reševalnimi psi Jerneja Agreža ter
interdisciplinarna razstava Štirje elementi: 1–VODA s predstavitvijo razstave, pantomimo na temo
vode, izdelovanjem ladjic želja s Pozejdonom in vodnjakov obloženimi s kockami in kamenčki. Poletna
grajska dogodivščina (27. 6.—1. 7. 2017).
Tretje Poletne grajske dogodivščine se je udeležilo največ udeležencev do sedaj. Kot že lansko leto,
smo uspešno sodelovali z zunanjimi sodelavci in jih uspešno vključili v naše delo. Osrednji temi sta
bila voda in nova arheološka razstava Romula – Odsevi rimskega stekla. Po ogledih razstav smo
ustvarjali mozaike in z umetnico Jerco Šantej poslikavali majice. Raziskovali muzej, obiskali sodelavce,
z Garsio Kosincem pa izdelovali vodne rakete. Izdelovali smo sir z Denisom Kranjcem, izdelali zastave,
tokrat v obliki kapljic in tradicionalno obiskali župana. Na dan nočitve smo spoznavali naravne
zakonitosti vode v povezavi z muzejem, si s pomočjo projekcije ogledali zvezdno nebo, doživeli muzej
s svetilkami in prespali med grajskimi zidovi. Za konec pa spoznali še rimske jedi s pomočjo kuharjev
gostilne Kunst. Vse dni pa je bila rdeča nit nastajanje razstave v razstavi, Muzejčki in voda, ki je dala
našim malim obiskovalcem še pravo muzejsko doživetje.
Jesenska grajska dogodivščina, je potekala v dveh dneh, tokrat z več udeleženci kot v letu 2016.
Posvetili smo jo praznikom jeseni – Dnevu reformacije in 500-obletnici z ogledom prenovljene stalne
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razstave s soavtorico Alenko Černelič Krošelj, izdelali knjižico z odtisi jesenskih listov, na delavnici s
tiskarjem Markom Drpićem pa smo se seznanili z načinom tiskanja nekoč ter se sami preizkusili v tej
vlogi. Prvi dan pa smo posvetili dnevu spomina na mrtve, si ogledali PMV Mrliške Šege v Posavju in
izdelovali svečke ter okraševali kozarčke po navdihu rimskega stekla v občasni razstavi Romula –
rimsko steklo.
Poletna in jesenska grajska dogodivščina sta bili bolje obiskani kot v letu 2016, skupno število, pa je
večje še zaradi Zimske grajske dogodivščine. Dober obisk vseh počitniških dejavnosti dokazuje, da
imajo otroci in starši zaupanje v naše poslanstvo in delo. Prav tako se širi krog obiska, saj prihajajo
otroci tudi iz drugih občin Posavja in celo drugih delov Slovenije.
Tabela 25: Pedagoški program v sklopu Dodatnih programov za popularizacijo
Št.

Datum

1.

30. 3. 2017

2.

17. 5. 2017

3.

9. 9. 2017

4.

18. 9. 2017

5.

22. 9. 2017

6.

26. 9. 2017

7.

23. in 24. 11.
2017

Naslov

Kulturni bazar (predstavitev poklica
restavrator-konservator in kustos
pedagog; Vodstvo po kabinetu čudes;
Delavnica Dotik umetnika; Delavnica
Muzejske degustacije)
Teden vseživljenjskega učenja
PARADA UČENJA 2017 »Učenje
razgiba življenje« Teden
vseživljenjskega učenja (predstavitev
dejavnosti – stojnica in delavnica
»Dotik umetnika«
Otroški bazar predstavitev in delavnica
Dotik umetnika
Pikin festival, predstavitev in delavnica
Zrna skrita v strok
Delavnice za 4. in 5. razrede OŠ
Brežice in OŠ dr. Jožeta Toporišiča
Dobova v tednu mobilnosti – dan brez
avtomobila: Kolesa skozi čas in Vodni
promet
DEKD Krško Voda v muzeju in
delavnica Pozejdonove ladjice želja
Karierni dan na ETrŠ Brežice za učence
9. razredov osnovnih šol občine
Brežice. Predstavitev dela v muzeju,
kjer so uporabna znanja smeri
ekonomski tehnik in predšolska vzgoja
Skupaj

Preteklo Plan
leto

Realiz
acija

Št.
udeležen
cev

1

1

4

*

/

/

1

75

1

1

1

25

1

1

1

*

9

1

7

224

/

/

2

100

/

/

8

108

12

4

24

532
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Tabela 26: Pedagoški program v sklopu lastnih prireditev v muzeju
Št.

Datum

1.

3. 4. 2017

2.

4. 4. 2017

3.

5. 4. 2017

4.

11. 4. 2017

5.

12. 4. 2017

6.

7.10.2017

7.

20.11.2017

8.

17.12.2017

Naslov

Znanje in veščine iz depoja:
Izdelovanje freske (OŠ Brežice, Likovno
snovanje II)
Znanje in veščine iz depoja:
Izdelovanje freske (OŠ Brežice, Likovno
snovanje II)
Znanje in veščine iz depoja:
Izdelovanje freske (OŠ Brežice, Likovno
snovanje II)
Znanje in veščine iz depoja:
Izdelovanje freske (OŠ Brežice, Likovno
snovanje II)
Znanje in veščine iz depoja:
Izdelovanje freske (OŠ Brežice, Likovno
snovanje II)
Delavnica na Sejmu rokodelskih znanj
Delavnica za otroke: rimske igre, zapiši
misel na savski prodnik
Delavnica v okviru Svetovnega dneva
otroka, Ustvarjalnica figur v glini
keramičarko Dani Žbontar, ogled
razstave Alenke Eržen Šuštaršič, vrtec
Mavrica, skupina Gumbki
Iskanje prazničnega zaklada z dobrim
možem
Skupaj

Preteklo Plan
leto

Realiz
acija

Št.
udeležen
cev

/

1

1

30

/

1

1

30

/

1

1

30

/

1

1

30

/

1

1

30

1

1

1

20

/

1

1

22

2

1

2

65

3

8

9

257

67

Tabela 27: Pedagoški program v sklopu lastnih prireditev na drugih lokacijah
Št.

Datum

1.

1. 2. 2017

2.

29. 3. 2017

3.

5. 5. 2017

4.

20. 9. 2017

Naslov

Znanje in veščine iz depoja:
Izdelovanje freske (OŠ Brežice, Likovno
snovanje)
Znanje in veščine iz depoja:
Izdelovanje freske (OŠ Brežice, Likovno
snovanje II)
Delavnica ob razstavi Mestne insignije
v Mestnem muzeju Krško: Graviranje v
kovino – suha igla.
Znanje in veščine iz depoja: delavnica
"Grajske freske" v okviru projekta, OŠ

Preteklo Plan
leto

Realiz
acija

Št.
udeležen
cev

/

1

1

30

/

1

1

30

/

1

1

28

1

1

1

17

5.

9. 10. 2017

6.

16. 10. 2017

7.

23. 10. 2017

8.

14. 11. 2017

Sevnica in OŠ Boštanj, pri predmetu
Likovno snovanje
Znanje in veščine iz depoja: delavnica
"Grajske freske" v okviru projekta, OŠ
Sevnica in OŠ Boštanj, pri predmetu
Likovno snovanje
Znanje in veščine iz depoja: delavnica
"Grajske freske" v okviru projekta, OŠ
Sevnica in OŠ Boštanj, pri predmetu
Likovno snovanje
Znanje in veščine iz depoja: delavnica
"Grajske freske" v okviru projekta, OŠ
Sevnica in OŠ Boštanj, pri predmetu
Likovno snovanje
Po poti poplave od Levakove jame do
Podbočja
Skupaj

1

1

1

17

1

1

1

17

1

1

1

17

/

1

1

24

4

8

8

180

Obrazložitev
Delavnice, predstavitve in druge dejavnosti namenjeni otrokom in mladini po večini izven rednega
pouka smo izvajali v okviru lastnih prireditev in v sklopu programov za popularizacijo v in izven
muzeja. S tem načinom dela uspešno promoviramo svoje aktivnosti. Pri množičnih prireditvah
(Kulturni bazar, Otroški bazar, Pikin festival …) je bilo število udeležencev odvisno tudi od splošnega
obiska, po večini ga je tudi težko oceniti in zato ne navajamo podatka o številu. V tem razdelku je bilo
načrtovanih 9, skupaj pa izvedenih 22 dejavnosti. S predhodnim letom je tako težko narediti
primerjavo, prav tako tudi načrtovati v naprej, saj se aktivno vključujemo v ponujene priložnosti in se
odzivamo na različne pobude.
Andragoški programi
V skladu z načrtom smo v letu 2017 izvedli vse načrtovane (31) andragoške programe in 7 dodatnih.
38 različnih andragoških programov (javnih vodstev, delavnic, predavanj, strokovnih ekskurzij) se je
udeležilo 545 udeležencev. Glede na prejšnje leto se je število andragoških programov povečalo za
23,53 %, udeležilo pa se jih je 148 več udeležencev, kar predstavlja 37,28 % povečanje.
Tabela 28: Programi in projekti za odrasle Posavskega muzeja Brežice v muzeju
Št. Andragoški
program Nov ali že
Preteklo Plan Realiz Št.
(naslov, datum, lokacija, izveden
leto
acija
udeležen
izvajalec)
program /
cev
navesti leto
prve izvedbe
Da / ne
Predavanje Iskanje zasutih v
ruševinah po potresu s psi,
1.
Da
/
1
1
15
2. 2. 2017, Mali avditorij,
Marko Bručan
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Javno vodstvo na slovenski
kulturni praznik po občasnih
zbirkah in muzeju, 8. 2.
2017, muzej, Alenka Černelič
Krošelj
Javno vodstvo ob
mednarodnem dnevu žena
po občasnih zbirkah in
muzeju, 8. 3. 2017, muzej,
Alenka Černelič Krošelj,
Ivanka Počkar
Javno vodstvo po občasni
medinstitucionalni razstavi
Imago musicae: glasba na
baročnih poslikavah
brežiškega gradu, 13. 3.
2017, Galerija, dr. Metoda
Kokole
Znanje in veščine iz depoja:
izdelovanje intarzije, 31. 3.
2017, Delavnica ob dvorišču,
Aleš Vene
Znanje in veščine iz depoja:
izdelovanje freske, 4. 4.
2017, Delavnica ob dvorišču,
Aleš Vene
Javno vodstvo ob zaključku
razstave Rimsko grobišče
Dvorce pri Čatežu in hišaste
žare kot pomnik davnega
religioznega doživetja, 5. 4.
2017, mag. Uroš Bavec
Znanje in veščine iz depoja:
izdelovanje nakita, 11. 4.
2017, Delavnica ob dvorišču,
Aleš Vene
Znanje in veščine iz depoja:
izdelovanje mozaika, 24. 4.
2017, Delavnica ob dvorišču,
Aleš Vene
Znanje in veščine iz depoja:
izdelovanje mozaika, 25. 4.
2017, Delavnica ob dvorišču,
Aleš Vene
Predavanje iz cikla Premisliti
fotografijo: Metafora
svetlobe, potovanje v
zgodovino fotografije, 10. 5.
2017, Poročna dvorana,
mag. Tanja Plevnik

Ne

1

1

1

40

Ne

1

1

1

16

Ne

1

1

1

1

Ne

/

1

1

6

Da

/

1

1

3
69

Ne

1

1

1

1

Ne

/

1

1

6

Ne

/

1

1

6

Ne

/

1

1

1

Da

/

/

1

16

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Javno vodstvo in izkustvo
glasbe v muzeju in na
razstavi Citre, 15. 5. 2017,
muzej, Petra Štalekar Devčić
Znanje in veščine iz depoja:
imitiranje lesa »flodranje«,
16. 5. 2017, Delavnica ob
dvorišču, Aleš Vene
Javno vodstvo Romi / Cigani
– zamolčana dediščina
Posavja?, 18. 5. 2017, muzej,
dr. Ivanka Počkar, Stanka
Glogovič
Javno vodstvo po razstavi
Citre, 18. 5. 2017, Mali
avditorij, Andrej Mlakar, Blaž
Verbič
Predavanje iz cikla Premisliti
fotografijo: V iskanju esence
Fotografije, 31. 5. 2017,
Poročna dvorana, mag.
Tanja Plevnik
Javno vodstvo po
interdisciplinarni razstavi
Štirje elementi: 1 - VODA in
Viteški dvorani: Kako zveni
voda gluhim in naglušnim,
13. 9. 2017, muzej, Andreja
Matijevc, Boštjan Kolar
Delavnica rezbarjenje v lesu,
7. 10. 2017, Delavnica ob
dvorišču, Aleš Vene
Prikaz pozlatarske tehnike
na lesu, 7. 10. 2017,
Delavnica ob dvorišču, Aleš
Vene
Vodstvo po razstavi Štirje
elementi: 1 - VODA, 7. 10.
2017, muzej, Alenka Černelič
Krošelj
Predavanje iz cikla Premisliti
fotografijo: Čaj z Walterjem
Benjaminom, 11. 10. 2017,
Mali avditorij, mag. Tanja
Plevnik
Vodstvo po razstavi Voda v
umetnosti / iz
umetnostnozgodovinske
zbirke Posavskega muzeja
Brežice, 18. 10. 2017,
Galerija, Oži Lorber

Da

/

1

1

12

Da

/

1

1

7

Da

/

1

1

9

Da

/

1

1

21

Da

/

/

1

8

Ne / 2016

1

1

1

12

Da

/

1

1

15

Da

/

1

1

20

Ne / 2016

2

1

1

18

Da

/

/

1

10

Da

/

1

1

15
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23.

24.

25.

Predavanje iz cikla Premisliti
fotografijo: Lucidni prostori
Rolanda Barthesa, 8. 11.
2017, Mali avditorij, mag.
Tanja Plevnik
Predvanje Romula - Odsevi
rimskega stekla, 20. 11.
2017, Mali avditorij, Irena
Lazar
Javno vodstvo po razstavi
Posavski obrazi: Kiparka
Alenka Eržen Šušteršič, 3.
12. 2017, Galerija, Nina
Remic Šušteršič
Skupaj

Da

/

/

1

11

Da

/

1

1

14

Da

/

1

1

25

7

21

25

308

Tabela 29: Programi in projekti za odrasle Posavskega muzeja Brežice na drugih lokacijah
Št. Andragoški
program Nov ali že
Preteklo Plan Realiz Št.
(naslov, datum, lokacija, izveden
leto
acija
udeležen
izvajalec)
program /
cev
navesti leto
prve izvedbe
Da / ne
Predavanje Rezbarjenje v
restavratorstvu, 7. 3. 2017,
1. Akademija z likovno
Ne / 2014
1
1
1
10
umetnost in oblikovanje
Ljubljana, Aleš Vene
Predavanje Rezbarjenje v
restavratorstvu, 9. 3. 2017,
2. Akademija z likovno
Ne / 2014
1
1
1
10
umetnost in oblikovanje
Ljubljana, Aleš Vene
Predavanje Rezbarjenje v
restavratorstvu, 14. 3. 2017,
3. Akademija z likovno
Ne / 2014
1
1
1
10
umetnost in oblikovanje
Ljubljana, Aleš Vene
Predavanje Rezbarjenje v
restavratorstvu, 16. 3. 2017,
4. Akademija z likovno
Ne / 2014
1
1
1
10
umetnost in oblikovanje
Ljubljana, Aleš Vene
Predavanje o najdišču
Sajevce in predstavitev
5. zlatega nakita, 7. 4. 2017,
Da
1
1
1
10
Knjižnica Kostanjevica na
Krki, Jana Puhar, Aleš Vene
Javno vodstvo po
6.
Ne / 2015
1
/
1
19
pokopališču Brežice, 21. 4.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2017, Pokopališče Brežice,
Ivanka Počkar, Oži Lorber
Strokovna ekskurzija
Posavska protestantska pot,
10. 6. 2017, Posavje, Alenka
Černelič Krošelj
Pohod ob Posavski muzejski
vitrini 80 let poplave v
Podbočju: Po poti poplave
od Levakove jame do
Podbočja, 16. 9. 2017,
Podbočje, Andreja Matijevc,
Jana Puhar
Strokovna ekskurzija Gradovi
Posavja, 23. 9. 2017, Alenka
Černelič Krošelj
Strokovna ekskurzija
Posavska vodna pot, 14. 10.
2017, Posavje, Oži Lorber,
Boštjan Kolar, Jana Puhar,
Andreja Matijevc
Voden sprehod s strokovnim
vodstvom: Dediščina Loke
pri Zidanem Mostu, 8. 11.
2017, Loka pri Zidanem
mostu, Ivanka Počkar,
Alenka Černelič Krošelj
Predavanje Ajdovska jama nova dognanja
naravoslovnih raziskav, 17.
11. 2017, Nemška vas,
Milena Horvat
Napoved Evropskega leta
kulturne dediščine in voden
sprehod po starem jedru
Brežic, 3. 12. 2017, Brežice,
Silvija Skrivalnik, Alenka
Černelič Krošelj, Andreja
Matijevc
Skupaj

Da

/

1

1

28

Da

/

1

1

30

Da

1

1

1

48

Da

/

1

1

21

Da

/

1

1

13
72

Da

/

/

1

18

Da

/

/

1

10

7

10

13

237

Obrazložitev
Poleg številnih javnih vodstev, s katerimi smo obiskovalcem približevali vsebine stalnih in občasnih
razstav, je med programi za odrasle potrebno izpostaviti nov program – sklop delavnic Znanje in
veščine iz depoja. Na petih raznovrstnih praktičnih delavnicah smo obiskovalcem – uporabnikom
muzeja pokazali veščine in znanja konservatorjev in restavratorjev Posavskega muzeja Brežice.
V letu 2017 nadaljevali in nadgradili sodelovanje z različnimi ustanovami po Posavju, območju našega
delovanja. Tako smo izvedli številna strokovna vodstva, sprehode, predavanja, delavnice in

celodnevne ekskurzije, med katerimi smo Posavsko protestantsko pot, Strokovno ekskurzijo Gradovi
Posavja in Posavsko vodno pot izvedli v sodelovanju z drugimi posavskimi ustanovami.

II. / 9. Obiskovalci muzeja
Obiskovalci so pomemben del delovanja muzeja in opravljanja poslanstva ter pokazatelj aktivnosti in
opravljenega dela ter sodelovanja s posavskimi društvi, organizacijami, inštitucijami, zavodi, ki
delujejo v javnem interesu.
Število obiskovalcev je v tabelah prikazano po različnih kategorijah:
- Skupno število obiskovalcev Posavskega muzeja Brežice, po skupinah.
- Število obiskovalcev muzeja in razmerje med tujci in državljani RS.
- Število obiskovalcev na dislociranih muzejskih zbirkah.
- Brezplačni vstopi.
- Organizirane skupine z vodenjem po muzeju.
- Število obiskovalcev na prireditvah in drugih programih v organizaciji ali soorganizaciji
Posavskega muzeja Brežice ter vodstva po muzeju, v sklopu teh prireditev.
- Število obiskovalcev na prireditvah drugih organizatorjev.
- Število porok in udeležencev.
Tabela 30: Število obiskovalcev muzeja po skupinah
Leto

2013
2014
2015
2016
2017

Šolske
skupine, št.
skupin/št.
obiskovalcev

Organizirane
skupine, št.
skupin/št.
obiskovalcev

Posamezniki

72/1.928
55/2.004
98/2.429
103/2.918
108/2.828

97/2.684
68/1.570
95/2.577
129/3.352
85/2.559

4.353
4.146
8.090
10.505
9.345

Obiskovalci
prireditev in
programov muzeja,
število prireditev/
število
obiskovalcev

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

Poroke,
število / št.
udeležencev

Skupaj

23/2.788
74/6.162
147/8.330
137/8.012
168/8.374

33/6.225
24/4.885
46/7.212
63/9.315
53/6.764

33/1.230
52/1.670
40/1.528
40/1.885
38/1.693

19.208
20.437
30.166
35.952
31.563
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Obrazložitev
Skupno število obiskovalcev muzeja, prireditev in programov Posavskega muzeja Brežice in zunanjih
organizatorjev je v letu 2017 31.563, od tega v matični hiši 29.861 in 1.702 na terenu. Glede na
prejšnje leto se je skupno število obiskovalcev zmanjšalo za 12,35 %, predvsem na račun zmanjšanja
števila obiskovalcev zunanjih prireditev ter zmanjšanja števila obiskovalcev, ki obiščejo muzej v
skupinah.
V letu 2017 je 168 prireditev in programov v lastni ali soorganizaciji obiskalo 8.374 obiskovalcev. Od
tega je bilo 114 prireditev s 6.672 obiskovalci v matični hiši in 54 prireditev s 1.702 obiskovalci izven
na terenu. Od 168 prireditev in programov v organizaciji muzeja je bilo: 33 prireditev in koncertov s
4.208 obiskovalci; 22 odprtij s 1.185 obiskovalci; 38 andragoških programov s 545 udeleženci; 16
pedagoških delavnic s 420 udeleženci; 59 prireditev za popularizacijo z 2.016 udeleženci.
Pripravili smo 38 andragoških programov in javnih vodstev s 548 obiskovalci, 16 pedagoških
programov s 420 obiskovalci, 33 prireditev, koncertov s 4.208 obiskovalci, 22 odprtij razstav s 1.185

obiskovalci in 59 programov za popularizacijo s 2.016 obiskovalci. Od tega je bilo izven matične hiše,
po Posavju izvedenih: 13 andragoških programov in javnih vodstev s 237 udeleženci, 7 odprtij s 265
udeleženci, 7 pedagoških programov s 163 udeleženci in 27 programov za popularizacijo s 1.037
udeleženci.
Od 53 prireditev zunanjih organizatorjev s skupnim številom obiskovalcev 6.764 so bila 4 odprtja
razstav s 151 obiskovalci, ostalo pa koncerti, najemi, slovesnosti.
Prireditve zunanjih organizatorjev so se zmanjšale za 15,87, medtem ko se je število obiskovalcev
zmanjšalo kar za 27,39 %. Število porok se je zmanjšalo za 5 %, število obiskovalcev na porokah pa za
10,19 %.
Število izdanih vstopnic se je glede na leto 2017 zmanjšalo za 2,27 % %, spremenila se je tudi
struktura obiskovalcev. Za 4,9 % se je povečalo število pedagoških skupin, medtem, ko je število
učencev in dijakov upadlo za 3,08 %. Število vodenih ogledov, oziroma organiziranih skupin se je
zmanjšalo kar za 34,11 %, število obiskovalcev pa za 23,66 %. Število individualnih obiskovalcev
muzeja pa se je zmanjšalo za 11,04 %.
Grafikon 9: Število obiskovalcev po skupinah v letih 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017
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Grafikon 10: Gibanje števila obiskovalcev muzeja, galerije in razstave Veliki čuvaj
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Grafikon 11: Gibanje števila obiskovalcev v Posavskem muzeju Brežice glede na vrsto obiskovalcev
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Obisk Posavskega muzeja Brežice v letu 2017 ima izrazit višek v juniju, kar je pripisati tako
obiskovalcem prireditev, v lastni in zunanji organizaciji, kakor tudi obiskovalcem muzeja. Drugi višek
je decembra, zaradi obiskovalcev prireditev. Večji obisk je bil še v poletnih in jesenskih mesecih,
medtem, ko je bilo v zimskih mesecih, od januarja do aprila in novembra, najmanj obiskovalcev.
Priloga: Število obiskovalcev muzeja

Tabela 30: Število izdanih vstopnic in prihodki od vstopnin, po kategorijah
Število izdanih vstopnic muzeja
1. Odrasli (vsi)
2. Otroci (vsi)
3. Brezplačni vstopi
4. Slovenci
5. Tujci
6. gibalno in senzorno ovirani
7. pedagoški programi
8. andragoški programi
9. (drugi) posebni program
10. družine
11. šolske skupine
12. 3. življenjsko obdobje
Skupaj (1+2+8+9+10)

2016 (število)
7.610
3.373
1.813
7.719
3.320

559

10.983

2017 (število)

2016 ( €)

6.345
4.389
1.140
7.081
3.658
40
2.339
62
1.426
676
2828
2.027
10.734

2017 (€)

9.845,00
604,00

11.494,16
1.456,04

NP
NP

NP
NP

1.748,00

3.556,00
323,00
6.725,30
4.565,75
4.304,00
4.314,16
28.120,25

6.308,80
3.232,50
2.722,00
1.859,00
21.738,30

Obrazložitev
Število izdanih vstopnic se je v letu 2017 zmanjšalo za 2,27 % glede na prejšnje leto. Zmanjšal se je
obisk odraslih obiskovalcev, vendar povečal obisk otrok. Brezplačnih vstopov je bilo manj za 37,12 %.
Glede na narodno pripadnost je se je za 10,18 % povečal obisk tujih obiskovalcev in za 8,27 %
zmanjšal delež slovenskih obiskovalcev. Za 20,93 % se je povečal obisk družin. Glede na preteklo leto
se je prihodek od prodaje vstopnic povečal za 29,35 %.
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Tabela 31: Število obiskovalcev na dislociranih muzejskih zbirkah
Št. Naslov razstave – dislocirane muzejske zbirke Lokacija
1.
2.

Dislocirana stalna muzejska zbirka Ogled
Kozjanski partizanski odred
Skupaj

Število
obiskovalcev
6465
434
6.899

Grad Sevnica
Dom krajanov Sromlje

Obrazložitev
Število obiskovalcev na dislociranih zbirkah Ogled na Gradu Sevnica in Kozjanski partizanski odred v
Domu krajanov na Sromljah se je v letu 2017 povečalo za 18,61 % glede na leto 2016 (5615).
Posodobljeno etnološko razstavo na Osnovni šoli Podbočje Pod Bočjem smo doma si je na podlagi
ocene ogledalo 450 obiskovalcev šole.
Brezplačni vstopi
Tabela 32: Število brezplačnih vstopov po kategorijah v letu 2017, primerjava z 2016
2016
Kategorija obiskovalcev
2017
Predšolski otroci
Odrasli
Šoloobvezni

287
236
37

254
119
101

Turistični vodniki in spremljevalci skupin in invalidov
291
43
ter novinarji (z dokazili)
Člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM-a ter
drugih stanovskih društev, povezanih z muzejsko
158
250
dejavnostjo
Brezposelni
3
8
Invalidi
228
40
Vstopi ob brezplačnih dnevih*
573
325
Skupaj
1.813
1.140
* 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
Obrazložitev
V letu 2017 je bilo 1140 brezplačnih vstopov. Od tega jih je 28,51 % 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).
22,28 % predstavljajo predšolski otroci, najmanj, le 8 obiskovalcev oz. 0,70 % je bilo brezposelnih.
V primerjavi s prejšnjim letom je bilo brezplačnih vstopov za 37,12 % manj. Zmanjšanje števila
brezplačnih vstopov je predvsem zaradi manjšega obiska invalidov, turističnih vodnikov in
spremljevalcev ter manjšega vstopa ob dnevih odprtih vrat.
Priloga: Struktura brezplačnih vstopov
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Organizirane skupine z vodenjem po muzeju
Tabela 3331: Število skupin in število obiskovalcev vodenih ogledov, po mesecih 2017
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
SKUPAJ

Število
skupin

/
2
5
7
14
14
1
/
16
12
8
6
85

Število
obiskovalcev

/
41
119
197
378
458
22
/
450
352
303
239
2.559

Število skupin

Grafikon 12: Gibanje števila skupin z vodenimi ogledi
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Grafikon 13: Gibanje števila obiskovalcev muzeja na vodenih ogledov
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Skupinskih, vodenih ogledov je bilo v letu 2017 85, s 2559 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 juniju in oktobru (okoli 15 skupin vsak
mesec) in posledično tudi število obiskovalcev vodenih ogledov, januarja in avgusta ni bilo nobene
skupine, zelo malo pa še v februarju (2) in juliju (1). 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 2017 je bilo izvedenih 33 prireditev v lastni organizaciji ali soorganizaciji s skupno 4208
obiskovalci. V ta razdelek so vključene prireditve, ki niso del drugih razdelkov (brez odprtij,
pedagoških in andragoških programov).
Izvedeno je bilo 16 koncertov, od tega 6 v lastni organizaciji: Koncert Musica cubicularis: Passagalia,
Koncert ob zaključevanju razstave Imago musicae: Glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu,
Koncert na grajski terasi. Tjaša Zidanič, Karlo Končar, Simon Roguljič, Janez Hrastovšek, Koncert na
grajski terasi: Ansambel Illyrica, Zaključek poletja s koncertom kvarteta Mascara in 4. Gala komorni
novoletni koncert klasične glasbe. Slednji je bil izjemno obiskan in med obiskovalci zelo dobro sprejet.
Ostali so bili izvedeni v soorganizaciji: 5 poletnih koncertov z Društvom študentov Brežice, 1 s KUD
Brežice, 1 z Ustanovo za pomoč otrokom z rakom in krvnimi boleznimi, 2 z Glasbeno šolo Brežice in 1
z glasbenimi šolami Posavja.
Posavski muzej Brežice je na grajskem dvorišču priredili 2 tržnic oziroma sejma, ki se odvijajo že nekaj
let, vendar s spremembo saj smo Grajsko tržnico starin tokrat združili s Sejmom rokodelskih znanj, v
decembru pa eno Praznično rokodelsko tržnico.
V poletnih mesecih smo v s podporo Občine Brežice organizirali 7 kino projekcij na grajskem dvorišču,
s skupno 605 obiskovalci.
Skozi celotno leto so organizirali še okroglo mizo, srečanje priimkov, Posavski pogovor, 1 strokovni
posvet v lastni in 1 v soorganizaciji ter Regionalno srečanje DEKD in TKD v soorganizaciji.
Priloga: Prireditve v organizaciji ali soorganizaciji Posavskega muzeja Brežice
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Tabela 34: Primerjava števila lastnih prireditev Posavskega muzeja Brežice v letih 2015, 2016 in
2017
Leto
2015
2016
2017
Št. prireditev
37
32
33
Št. obiskovalcev
4.612
5.391
4.208
Kljub precejšnjem upadu števila obiskovalcev glede na prejšnje leto, je število prireditev v lastni
organizaciji ali soorganizaciji v muzeju, ostalo skoraj nespremenjeno. V letu 2017 smo nadaljevali z
različnimi prireditvami za raznolike obiskovalce. Na več lokacijah v gradu smo izvedli številne
koncerte s posavskimi glasbeniki.
Opažamo, da so posamezne dogodke (Praznična rokodelska tržnica, Gala novoletni koncert), ki jih
prirejamo že več let zapovrstjo, Posavci vzeli za svoje, saj se njihova obiskanost in zanimanje zanje
povečuje.
Prireditve drugih organizatorjev in število obiskovalcev
V letu 2017 se je v Posavskem muzeju Brežice odvilo 49 prireditev, s 6.613 obiskovalci, ki so jih
organizirali drugi organizatorji.
Največ je bilo koncertov v Viteški dvorani, na grajskem dvorišču, Malem avditoriju in poročni sobi, ki
jih je obiskalo 3.516 obiskovalcev. V letu 2017 je Literarna sekcija Beseda Kulturnega društva Franc
Bogovič Dobova izvedla 6 literarnih večerov. Kar nekaj je bilo tudi prireditev in proslav: dobrodelnih
prireditev, športnih prireditev, proslav, srečanj idr. v organizaciji različnih društev, inštitucij, zavodov

iz posavskega območja: Vrtec Mavrica Brežice, Občina Brežice, Fakulteta za turizem Brežice, Šporna
zveza Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Najbolj 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 in Gimnazija Brežice.
Poleg prireditev so se v letu 2017 prostori oddajali tudi v najem za različne priložnosti: snemanja
videospotov, fotografiranja, tiskovne konference, praznovanja rojstnih dni, podpisi pogodb, poroke,
in poročne slovesnosti. Med temi po zahtevnosti organizacije izstopajo: ???
Priloga: Prireditev drugih organizatorjev
Tabela 3532: Primerjava prireditev drugih organizatorjev v letih 2015, 2016 in 2017
Leto
2015
2016
2017
Št. prireditev
46
60
49
Št. obiskovalcev
7.212
9.165
6.613
Prireditev, organiziranih s strani drugih organizatorjev, je bilo v letu 2017 manj kot v letu 2016, a več
kot v letu 2015.
Poroke
Tabela 36: Primerjava porok v letih 2015, 2016 in 2017
Leto
2015
2016
Št. porok
40
40
Št. obiskovalcev ob
1.528
1.885
porokah
Št. porok v Viteški
1
4
dvorani
Št. porok na terasi
0
0

2017
80

38
1.693
3
4

Poročne obrede izvaja Upravna enota Brežice. Poročna dvorana je v gradu uradni prostor za
poročanje. Za poročni obred v Viteški dvorani ali v drugih prostorih je potrebno plačati najemnino in
upravno takso. V letu 2017 sta bili 2 poroki manj, kot v prejšnjih dveh, od tega so bile 3 poroke v
Viteški dvoran in prvič kar 4 na terasi. Število udeležencev, svatov, ki so se udeležil poroke, je bilo v
letu manj kot v letu 2016 in več kot v 2015.
Razstave, odprtja stalnih in občasnih razstav ter število obiskovalcev 2017
V razdelek so vključeni podatki o obiskovalcih muzejskih razstav na odprtjih v in izven muzeja
(gostujoče razstave), seznami in število obiskovalcev naših stalnih, občasnih, medinstitucionalnih in
drugih gostujočih razstav v muzeju in naših gostujočih na drugih lokacijah.
Tabela 37: Število obiskovalcev na odprtjih razstav v muzeju
Št. Datum DRUGI PROGRAMI IN
Organizator
Lokacija
PRIREDITVE, lastna
organizacija ali
soorganizacija

Plan

Realiz
acija

Število
obiskoval
cev

1.

29. 1.
2017

Stoletnica brežiškega
potresa (1917–2017)

Agencijo RS za
okolje

Prostor pred
Viteško
dvorano

1

1

65

2.

7. 3.
2017

Razstava Figura

Društvo
likovnikov
Brežice

Mali
avditorij

1

1

42

3.

16. 3.
2017

Lesena plastika od
depoja do razstave,

Posavski
muzej Brežice

1

1

25

Citre

Muzej Velenje

1

1

100

Od freske od
abstrakcije
O vodi v umetnosti / Iz
umetnostnozgodovinsk
e zbirke Posavskega
muzeja Brežice

Posavski
muzej Brežice

1

1

120

Galerija

1

1

45

Mali
avditorij

1

1

35

4.
5.

6.

7.

12. 4.
2017
10. 5.
2017
1. 6.
2017

15. 6.
2017

Mesta in trgi ob
hrvaško-štajerski meji

Posavski
muzej Brežice
Državni arhiv
v Varaždinu,
Zgodovinski
arhiv na
Ptuju,
Zgodovinski
arhiv Celje,
Državni arhiv
za
Medžimurje,
Državni arhiv
v Zagrebu,
Pokrajinski
arhiv Maribor
Posavski
muzej
Brežice,
Fakulteta za
humanistične
študije
Univerze na
Primorskem,
ZVKDS OE
Novo mesto

8.

26. 6.
2017

Romula – Odsevi
rimskega stekla

9.

1. 7.
2017

Razstava v razstavi
»Voda in muzejčki«

Posavski
muzej Brežice

10.

1. 8.
2017

80 let poplave v
Podbočju

Posavski
muzej Brežice

11.

21. 9.
2017

Posavski muzejski
vitrini Zbogom! Mrliške
šege v Posavju in Dobe

Posavski
muzej Brežice

Prostor pred
Viteško
dvorano
Mali
avditorij
3. prostor
Galerije

81

Prostor
stalne
arheološke
zbirke

Stalna
zgodovinska
razstava
Prostor pred
Viteško
dvorano
Prostor pred
Viteško
dvorano

1

1

85

1

1

90

1

1

72

1

1

45

12.

6. 10.
2017

13.

9. 10.
2017

- grobišče iz časa pozne
bronaste dobe
Razstava ob razstavi
Štirje elementi: 1 –
VODA: Ujeta v
neskončnosti, Vesna
Davidovič in Anton
Vučajnk
Utrinki preteklosti

Posavski
muzej Brežice

3. prostor
Galerije

1

1

53

Društvo
likovnikov
Brežice

Mali
avditorij

1

1

35

1.
nadstropje,
SV grajski
stolp

1

1

55

Galerija

1

1

50

Mali
avditorij

1

1

26

Mali
avditorij

1

1

48

Posavski
muzej Brežice

Prostor pred
Viteško
dvorano

1

1

35

Posavski
muzej Brežice

2.
nadstropje,
dva prostora
arheološke
zbirke

1

1

45

19

19

1.071

14.

30. 10.
2017

Dediščina posavskih
protestantov

Posavski
muzej Brežice

15.

16. 11.
2017

Posavski obrazi Kiparka
Alenka Eržen Šuštaršič

16.

23. 11.
2017

Kiparska razstava
Razpoka

17.

11. 12.
2017

Novoletna razstava

Posavski
muzej Brežice
Društvo
likovnikov
Brežice
Društvo
likovnikov
Brežice

18.

17. 12.
2017

Posavska muzejska
vitrina Skulptura je
glasba, ki jo poslušamo
z očmi

19.

21. 12.
2017

Tisočletja posavskih
gričev in ravnic
Skupaj

Tabela 38: Število obiskovalcev na odprtjih razstav izven muzeja
Št. Datum DRUGI PROGRAMI IN
Organizator
Lokacija
PRIREDITVE, lastna
organizacija ali
soorganizacija
Mestni muzej
4. 3.
Krške vedute: mestne
Krško,
Mestni
1.
2017
insignije,
Posavski
muzej Krško
muzej Brežice
Zoran Didek / Izbor
Galerija
16. 5.
Posavski
2.
donacije Posavskom
Prica-POU
2017
muzej Brežice
muzeju Brežice
Samobor
Ars Longa, Vita Brevis /
Akvareli Alenke Gerlovič
Botanični vrt
20. 9.
Posavski
3.
(1919–2010) iz donacije
Univerze v
2017
muzej Brežice
Posavskem muzeju
Ljubljani
Brežice

Plan

Realiz
acija

Število
obiskoval
cev

1

1

45

1

1

37

1

1

30

82

27. 9.
2017

Pod Bočjem smo doma

5.

27. 9.
2017

Rečni promet po Savi pri
Brežicah; Kólnarji –
lovilci in nabiralci
Posavski
premoga iz reke Save,
muzej Brežice
Most na sotočju Save in
Krke, Kranjsko-štajerska
deželna meja

6.

8. 11.
2017

Posavska muzejska
vitrina Zbogom! Mrliške
šege v Posavju

Posavski
muzej Brežice

7.

27. 11.
2017

Grajske freske

Posavski
muzej Brežice

4.

Posavski
muzej Brežice

Osnovna
šola
Podbočje
pri
Hidroelektra
rni Brežice,
pred
vhodom v
stavbo HESS
d. o. o.,
Brežice
Podružnična
šola Loka pri
Zidanem
mostu

1

1

60

0

1

*

1

1

43

0

1

50

Skupaj
5
7
*Posebnega odprtja razstave ni bilo, ampak so bili panoji postavljeni ob odprtju HE Brežice.

265

Grad Sevnica

Tabela 39: Stalne razstave in število obiskovalcev v letu 2017
Št. STALNE RAZSTAVE (naslov, datum odprtja)
N-nova,
D-dopolnitev/
sprememba
1.
Dediščina posavskih protestantov, 30. 10. 2017
D
2.
Tisočletja posavskih gričev in ravnic, 21. 12. 2017
N
3.
Pod Bočjem smo doma, 27. 9. 2017
D
Skupaj

Št.
obiskovalcev,
skupaj
1.478
30
450
1.958

V letu 2017 smo z Dediščino posavskih protestantov na predvečer Dneva reformacije odprli
dopolnitev razstave o kmečkih uporih in reformaciji (16. stoletje). Konec decembra pa smo odprli prvi
del nove arheološke razstave Tisočletja posavskih gričev in ravnic.
Tabela 40: Občasne razstave in število obiskovalcev v letu 2017
Št.
Naslov razstave, datum odprtja in datum trajanja, lokacija – ime
tako kot v programu ter nov naslov, če je
Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu,
1.
medinstitucionalna razstava, Galerija Posavskega muzeja Brežice, 21.
4. 2016–16. 4. 2017
Jezikoslovec in akademik Jože Toporišič, šesti razstavni prostor v
2.
stalni razstavi Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990, 26. 6.
2016–20. 6. 2017
Posavje v letu 1991 – moja, tvoja, njena in njegova zgodba je naša
3.
zgodba, 25. 10. 2016–20. 1. 2017, prostor pred Viteško dvorano,
Interdisciplinarna razstava Štirje elementi: 1- VODA, SV stolp, 8. 12.
4.
2016 –1. 6. 2018
Lesena plastika od depoja do razstave, 16. 3.–5. 5. 2017, Prostor
5.
pred Viteško dvorano
6.
Od freske od abstrakcije, 10. 5.–25. 9. 2017, 3. prostor Galerije

Št. obiskovalcev
razstave
2.570

5.144
293
12.717
458
3.059

83

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Element voda na upodobitvah iz zbirke Posavskega muzeja Brežice,
razstava ob razstavi Štirje elementi: 1 – VODA / O vodi v umetnosti /
Iz umetnostnozgodovinske zbirke Posavskega muzeja Brežice, 1. 6.–
20. 10. 2017, Galerija
Razstava v razstavi »Voda in muzejčki«, 1. 7.–15. 9. 2017, Stalna
zgodovinska razstava
Posavska muzejska vitrina 80 let od katastrofalne poplave v
Podbočju / 80 let poplave v Podbočju, 1. 8. 2017–15. 9. 2017, Prostor
pred Viteško dvorano
Posavska muzejska vitrina Zbogom! / Zbogom! Mrliške šege v
Posavju, 21. 9.–3. 11. 2017, Prostor pred Viteško dvorano
Posavska muzejska vitrina Prazgodovinski žgani grobovi z Dob pri
Kostanjevici na Krki / Dobe - grobišče iz časa pozne bronaste dobe,
21. 9.–3. 11. 2017, Prostor pred Viteško dvorano
Razstava ob razstavi Štirje elementi: 1 – VODA: Ujeta v neskončnosti,
Vesna Davidovič in Anton Vučajnk, 6. 10.–26. 10. 2017, 3. prostor
Galerije
Posavski obrazi Kiparka Alenka Eržen Šuštaršič, 16. 11. 2017–,Galerija
Posavska muzejska vitrina Skulptura je glasba, ki jo poslušamo z
očmi, 17. 12. 2017–, Prostor pred Viteško dvorano
Skupaj

2.351

2.656
1.676
1.283
1.283

512
838
138
34.978

Tabela 41: Medinstitucionalne razstave in število obiskovalcev v letu 2017
Št.

1.
2.
3.

Naslov razstave, datum odprtja in datum trajanja, lokacija) – ime tako kot v
programu ter nov naslov, če je

Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega
religioznega doživetja, prostor stalne arheološke zbirke, 15. 12. 2015–
5. 4. 2017, Prostor stalne arheološke zbirke
Posavska muzejska vitrina Brežiški potres / Stoletnica brežiškega
potresa (1917–2017), 29. 1.–14. 3. 2017, Prostor pred Viteško dvorano
Rimsko steklo Romule / Romula – Odsevi rimskega stekla, 26. 6. 2017,
Prostor stalne arheološke zbirke
Skupaj

2.

3.

Razstava Figura, Mali avditorij, 7. 3.–5. 4.
2017
Citre, Mali avditorij, 12. 4. 2017 – 7. 6.
2017

Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji,
Mali avditorij, 15. 6.–15. 9. 2017

84
2.054
1.112
5.342
8.508

Tabela 42: Razstave drugih ustanov v PMB in število obiskovalcev v letu 2017
Št.
Naslov razstave, avtor, lokacija, trajanje Ustanova, država

1.

Št. obiskovalcev
razstave

Društvo likovnikov
Brežice

Število
obiskovalcev
razstave
467

Muzej Velenje

2.329

Državni arhiv v Varaždinu,
Zgodovinski arhiv na
Ptuju, Zgodovinski arhiv
Celje,
Državni arhiv za
Medžimurje, Državni
arhiv v Zagrebu,
Pokrajinski arhiv Maribor

1.149

4.
5.
6.

Utrinki preteklosti, 9. 10.–31. 10. 2017
Kiparska razstava Razpoka, Mali avditorij,
23. 11.–7. 12. 2017
Novoletna razstava, Mali avditorij, 11. 12.
2017–
Skupaj

Društvo likovnikov
Brežice
Društvo likovnikov
Brežice
Društvo likovnikov
Brežice

571
218
254
4.988

Tabela 43: Razstave PMB v drugih ustanovah in lokacijah in število obiskovalcev v letu 2017
Št.
Naslov razstave, trajanje
Lokacija, ustanova
Število
obiskovalcev
razstave
Ulična razstava Spomin na izgnanstvo
1.
1941–1945, izložba trgovine Moda, 24.
Trg izgnancev, Brežice
*
11. 2016–
Brestaniške miniature: Vinko Bavec,
Kulturni dom Krško,
2.
fotograf s kraljevim dvornim priznanjem,
**9.142
enota Grad Rajhenburg
13. 12. 2016–30. 12. 2017
Ulična razstava Brežiški potres / Stoletnica
3.
brežiškega potresa (1917–2017), 29. 1.
Več lokacij po Brežicah
*
2017 – do konca aprila 2017
Insignije mesta Krško / Krške vedute:
4.
Mestni muzej Krško
1.929
mestne insignije, 4. 3.–1. 10. 2017
Zoran Didek / Izbor donacije Posavskom
Galerija Prica-POU
5.
115
muzeju Brežice, 16. 5.–3. 6. 2017
Samobor
Ars Longa, Vita Brevis / Akvareli Alenke
Gerlovič (1919–2010) iz donacije
Botanični vrt Univerze v
6.
870
Posavskem muzeju Brežice, 20. 9.–20. 10. Ljubljani
2017
7.
Pod Bočjem smo doma, od 27. 9. 2017
Osnovna šola Podbočje
450
Rečni promet po Savi pri Brežicah; Kólnarji pri Hidroelektrarni
– lovilci in nabiralci premoga iz reke Save, Brežice, pred vhodom v
8.
*
Most na sotočju Save in Krke, Kranjskostavbo HESS d. o. o.,
štajerska deželna meja, od 27. 9. 2017
Brežice
Posavska muzejska vitrina Zbogom!
Podružnična šola Loka pri
9.
143
Mrliške šege v Posavju, 8. 11. 2017
Zidanem mostu
10.
Grajske freske, 27. 11. 2017 –
Grad Sevnica
206
Skupaj
12.855
*števila ogledov ulične razstave ni mogoče oceniti.
** razstava je odprta vsem obiskovalcem, zato so šteti vsi obiskovalci gradu Rajhenburg
Tabela 44: Dodatni programi za popularizacijo v muzeju
Št. DODATNI PROGRAMI ZA
Izvajalec /
POPULARIZACIJO – V MUZEJU
partner
(naslov, datum)
1.

Snemanje muzeja avstrijskih
novinarjev iz Celovca, 26. 1. 2017

ORF

Lokacija

Več
lokaciji po
gradu

Plan

Realiza
cija

/

1

85

Število
obiskovalc
ev
4

2.

Snemanje interdisciplinarne razstave
Štirje elementi: 1 – VODA, 17. 2.
2017

Ansat TV

3.

Zimska grajska dogodivščina, 23.–24.
2. 2017

Posavski
muzej
Brežice

Več
lokaciji po
gradu
Več
lokaciji po
gradu

4.

Snemanje razstave Od freske do
abstrakcije, 15. 5. 2017

Ansat TV

5.

Snemanje gradu Brežice za oglas, 17.
5. 2017

/

1

2

2

2

27

Galerija

/

1

2

Produkcijska
hiša Bas
Prosuction

Več
lokaciji po
gradu

/

1

1

6.

Tiskovna konferenca: predstavitev
dela muzeja, nove razstave in
pomembnih arheoloških odkritij, 26.
6. 2017

Posavski
muzej
Brežice

Mali
avditorij

1

1

20

7.

Poletna grajska dogodivščina
27.–30. 6 in 1. 7. 2017

Posavski
muzej
Brežice

5

5

8.

Snemanje RTV Slovenija, 7. 7. 2017

/

1

10

9.

Snemanje in fotografiranje za revijo
Plein Air, 27. 7. 2017

/

1

2

/

1

6

Obisk ga. Ane Wersun, r. Blatnik,
10. častne konzulke RS na Škotskem, 1.
8. 2017
11.

Snemanje muzejskih zbirk za
dokumentarec o reki Savi, 4. 9. 2017

Ogled Viteške dvorane južnokorejske
12. filmske ekipe zaradi morebitnega
snemanja, 20. 9. 2017
13.

Snemanje tolkalne skupine Glasbene
šole Brežice, 21. 9. 2017

Več
lokaciji po
gradu
Viteška
RTV Slovenija
dvorana
Več
Ada Peljhan
lokaciji po
gradu
Posavski
Več
muzej
lokaciji
Brežice
pogradu
Več
Dan McCrom lokaciji po
gradu
Več
Janez
lokaciji po
Bertoncelj
gradu
Dvorana
Glasbena
ob
šola Brežice
dvorišču

322

86
/

1

3

/

1

13

/

1

10

Evropski teden mobilnosti, dan brez
avtomobila. Delavnice za učence OŠ
14.
dr. Jožeta Toporišiča in OŠ Brežice (7
delavnic, 22. 9. 2017

Zavod za
šport Brežice

Stalne
muzejske
zbirke

7

7

224

Vodstvo po muzeju za udeležence
15. ekskurzije Korenine jezika, 25. 10.
2017

Slavistično
društvo
Posavja,
Posavski
muzej
Brežice, OŠ
Maksa
Pleteršnika
Pišece

Stalne
muzejske
zbirke

/

3

100

Snemanje prispevka o družini Umek
16. iz Artič za oddajo Slovenski pozdrav
na RTV Slovenija, 28. 10. 2017

Več
RTV Slovenija lokaciji po
gradu

/

1

5

Snemanje RTV Slovenija za poročila o
17. razstavi Dediščina posavskih
protestantov, 2. 11. 2017
18.

Jesenska Grajska dogodivščina, 2.–3.
11. 2017

19.

Vodstvo po muzeju za nagrajence
Posavskega obzornika, 4. 11. 2017

Sprejem podžupanje občine Brežice
Katje Čanžar za dijake brežiške
20.
gimnazije in dijake iz Kragujevca na
izmenjavi v Brežicah, 10. 11. 2017

21.

Vodstvo za direktorje bolnišnic po
Viteški dvorani, 17. 11. 2017

Vodstvo po muzeju, depojih in
predstavitev konservatorskorestavratorske delavnice za
22.
udeležence strokovne ekskurzije
Ogled dobrih praks v okviru projekta
RE-ORG, 18. 11. 2017

23.

Snemanje za oddajo Tednik, 28. 11.
2017

Snemanje Hrvaška televizija HRT,
24. Kmečki upor 1573 in Matija Gubec,
28. 11. 2017
Snemanje Radio Slovenija - Val 202,
25. oddaja Nedeljski izlet, novinarka
Veronika Gnezda, 29. 11. 2017
26.

Snemanje videospota za zasedbo
Continuum iz Nemčije, 29. 11. 2017

Stalne
RTV Slovenija muzejske
zbirke
Posavski
Več
muzej
lokaciji po
Brežice
gradu
Posavski
muzej
Stalne
Brežice,
muzejske
Posavski
zbirke
obzornik
Občina
Brežice
Posavski
muzej
Brežice,
Občina
Brežice
Posavski
muzej
Brežice,
ICOM
Slovenija,
ICOM
Hrvaška,
ICOM SEE

/

1

2

2

2

65

/

1

29

Stalne
muzejske
zbirke

/

1

65

Viteška
dvorana

/

1

35

Več
lokaciji po
gradu

/

1

23
87

Več
RTV Slovenija lokaciji po
gradu
Več
HRT
lokaciji po
gradu
Radio
Posavski
Slovenija muzej
Val 202
Brežice
Posavski
Ars Ramovš
muzej
Brežice

Skupaj
Tabela 45: Dodatni programi za popularizacijo izven muzeju
Št. DODATNI PROGRAMI ZA
Izvajalec /
Lokacija
POPULARIZACIJO – IZVEN MUZEJA
partner
(naslov, datum)
Kulturni bazar, 30. 3. 2017:
Ministrstvo
Predstavitev poklica restavratorza kulturo
1.
Ljubljana
konservator in poklica kustos
RS,
pedagog, vodstvo po kabinetu čudes Ministrstvo

/

1

2

/

1

4

/

1

1

/

1

2

17

40

979

Plan

Reali
zacij
a

Število
obiskovalcev

4

4

*

- skupna predstavitev muzejev s
predmeti, delavnica Dotik umetnika
za šolske skupine, delavnica
Muzejske degustacije za pedagoške
delavce

2.

3.

4.

za znanost,
izobraževanj
e in šport,
Cankarjev
dom, Zavod
RS za šolstvo

Javno vodstvo po pokopališču Brežice
Komunala
v okviru dneva odprtih vrat
Brežice
Komunale Brežice, 21. 4. 2017
Ministrstvo
za znanost,
izobraževanj
Teden vseživljenjskega učenja
e in šport RS,
Parada učenja 2017, »Učenje razgiba
Ministrstvo
življenje«: Predstavitev dejavnosti in
za delo,
delavnica »Dotik umetnika« na
družino,
stojnici, 17. 5. 2017
socialo in
enake
možnosti RS
Posavski
Promocija muzeja v Termah Čatež,
muzej
17., 19., 24., 31. julij in 2., 7., 9., 11.,
Brežice,
12., 13., 14., 16., 21. avgust
ZPTM
Brežice

Pokopališ
če Brežice

/

1

22

Krško

0

1

75

Treme
Čatež

10

13

615

5.

Otroški Bazar: predstavitev in
delavnica »Dotik umetnika«, 9. 9.
2017

Proevent, d.
o. o., Zavod
Rikus

Gospodar
sko
razstavišč
e
Ljubljana

1

1

25

6.

Pikin festival: predstavitev in
delavnica Zrna skrita v strok, 18. 9.
2017

Festival
Velenje

Velenje

1

1

*

7.

DEKD Krško Voda v muzeju in
delavnica Pozejdonove ladjice želja,
26. 9. 2017

Valvazorjeva
knjižnica
Krško

Valvasorj
eva
knjižnica
Krško

/

2

100

Športna
dvorana
Brežice

2

2

*

Ljubljana

/

1

42

8.

9.

ZPTM
Brežice,
Pedagoška delavnica na Posavskem
Občina
obrtno-kmetijskem sejmu 2017, 14.
Brežice,
in 15. 10. 2017
Zavod za
šport Brežice
Mestna
občina
Ljubljana,
Odprtje spominskega obeležja
Občina
akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču
Brežice,
v parku pri Filozofki fakulteti
Knjižnica
Univerze v Ljubljani, 18. 10. 2017
Brežice,
Civilna
iniciativa

88

Mostec,
Posavski
muzej
Brežice
Karierni dan na ETrŠ Brežice za
ETrŠ
10. učence 9. razredov OŠ Brežice, OŠ
ETrŠ
Brežice
Bizeljsko, 23. 11. 2017
Skupaj
*zaradi množičnega obiska je težko določit število udeležencev

0

8

108

18

34

987

Obrazložitev
Programi za popularizacijo so se odvijali v in izven muzeja. Med njih uvrščamo programe, ki so
namenjeni za promocijo muzeja ali pa so povezani z različnimi akcijami (Otroški bazar, Kulturni bazar,
Teden mobilnosti), tiskovne konference, snemanja in predvajanje televizijskih oddaj samo o muzeju.
Med obiskovalce muzeja se šteje le snemalna ekipa, sodelujoče na zunanjih prireditvah nismo šteli
med obiskovalce, prav tako ne moremo »izmeriti« ogleda oddaj na Ansat TV, RTV SLO in HRT.
Pomemben delež 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, Otroški bazar, Kulturni bazar, Teden
mobilnosti, Parada učenja in pa lokalni (Karierni dan na ETrŠ).
V letu 2017 so bile izvedene še druge aktivnosti za promocijo muzeja; promocija muzeja v Termah
Čatež, Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu, posebni vodeni ogledi.
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II. / 10. Muzejska trgovina
Muzejsko trgovino smo obiskovalcem v prenovljeni recepciji predstavili na dan muzeja, leta 2015.
Ponudbo spominkov se trudimo ves čas nadgrajevati in dopolnjevati.
Velik poudarek dajemo na razvoju spominkov, v povezavi s programi in vsebino zbirk. V letu 2017
smo nadaljevali s prodajo spominkov, ki smo jih prvič ponudili v letu 2016 medeninast tolčen nakit:
zapestnice, uhani in prstani, modnega nakita v obliki medaljonov (obeski različnih velikosti, broške,
uhani in prstani). Hkrati pa se trudimo s priljubljenimi turističnimi spominki, kot so podloge za miške,
magneti, sestavljanke, podstavki za kozarce in pahljače promovirati Posavski muzej Brežice, grad
Brežice in mesto Brežice ter novo ponudbo, pripravljeno kot del projekta Gradovi Posavja.
Tabela 46: Primerjava prodaje v muzejski trgovini, vstopnine in najemov od v letih 2015, 2016 in
2017
Skupina izdelkov
2015 (€)
2016 (€)
2017 (€)
Vstopnice
Spominki
Literatura
Izdelki na komisijski prodaji
Skupaj muzejska trgovina
Najemi prostorov*
Poroke*
ZUJIK

19.594,20
1.387,06
242,00
171,00
21.394,26
2.065,00
1.350,00
1.518,56

21.738,30
2.950,29
1.151,23
362,00
26.201,82
1.335,00
2.320,00
2.161,84

28.120,25
3.247,07
607,10
782,00
32.756,42
2.415,00
2.150,00
2.194,07

Skupaj najemi
Skupaj

4.933,56
26327,82

5.816,84
32.018,66

6.759,07
39.515,49

Prodaja v muzejski trgovini je v letu 2017 v primerjavi s prejšnjim letom narasla za 25,02 %, z letom
2015 pa za kar 53,10 %. Povečanje je največje pri vstopnicah (29,36 %), spominkih (10,06%) in
izdelkih na komisijski prodaji (116,02 %). Povečanje prodaje spominkov je predvsem na račun novih
izdelkov v muzejski trgovini. Pri literaturi pa je izrazito znižanje prodaje (47,27 %) glede na prejšnje
leto, medtem ko je glede na leto 2015 izrazito povečanje. Pojasniti je potrebno, da sta se v letu 2016
izjemno uspešno prodajali publikaciji, ki smo ju izdali ob razstavi, oziroma v sklopu odmevnega
projekta.
Prihodki od najemov se od leta 2015 naprej vsako leto povečajo za okoli 17 %. Prihodki od uporabe
prostorov po ZUJIK-u se od lanskega leta niso bistveno spremenili.

Tabela 47: Prihodki od vstopnin od v letih 2015, 2016 in 2017
Vrsta vstopnice / leto
2015 (€)
2016 (€)
Vstopnice muzej, skupaj:
Odrasli
Šoloobvezni
Družinska

10.297,00
6.925,50
288,50
2.988,00

Vstopnica za Imago musicae
Voden ogled za svate

Pedagoški program*

95,00
1.668,00

13.686,50
9.462,00
604,00
3.232,50
358,00
30,00
1.748,00

Pedagoški program učne ure
Pedagoški program delavnice

Posebni program*, skupaj:

7.629,20

6.308,80

19.594,20

21.738,30

Posebni program
Predavanje Premisliti fotografijo
Poletna muzejska noč - prevoz
Zimska grajska dogodivščina
Delavnice Znanje in veščine iz depoja
Koncert Passagalia
Koncert Kitarski recital
Koncerti na terasi
Kino na grajskem dvorišču
Poletna grajska dogodivščina
Jesenska grajska dogodivščina
Posavska vodna pot
Gala novoletni koncert
Nuša Derenda

Skupaj

2017 (€)
17.515,95
11.351,16
1.456,04
4.565,75
128,0
15,00
3.556,00
2.460,00
1.096,00
7.048,30
99,00
52,00
41,00
158,00
206,00
74,00
134,00
691,00
810,00
2.057,10
345,60
266,00
1.893,60
221,00
28.120,25

Prihodki od vstopnic so se glede na prejšnje leto povečali za 29,36 %. Največji porast je pri prihodkih
od pedagoških programih (103,73 %). Prodaja vstopnic za muzej se je glede na prejšnje leto povečala
za 27,98 %, vstopnina za posebni program pa se je povečala za 11,72 %.
Prihodki od vstopnin povezani z obiskovalci, ki so za ogled muzeja koristili ugodnosti Spar plus
kartice, znašajo 1.326,95 €, kar znaša 7,58 % od vstopnin v muzej.
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Tabela 48: Primerjava prihodkov od uporabe in najema prostorov z leti 2015, 2016 in 2017
Vrsta najema
2015 (€)
2016 (€)
2017 (€)
Najem Viteške dvorane 1 ura

900,00

240,00

120,00

Najem Viteške dvorane do 6 ur

300,00

300,00

300,00

Najem Viteške dvorane do 12 ur

1.200,00

Najem Malega avditorija 1 ura

135,00

150,00

120,00

Najem grajskega dvorišča 1 ura

100,00

25,00

25,00

Najem grajskega dvorišča do 6 ur

200,00

200,00

200,00

Najem grajskega dvorišča do 12 ur
Najem Poročne dvorane 1 ura
Najem terase 1 ura

390,00
110,00

20,00

20,00

Najem terase do 6 ur
Najem Malega avditorija za garderobo

330,00
100,00

10,00

10,00

Najem Viteške dvorane za poroko

300,00

1.200,00

900,00

Najem grajskega dvorišča za poročno pogostitev

200,00

200,00

200,00

Najem Viteške dvorane za fotografiranje

300,00

150,00

150,00

Najem terase za poročno pogostitev

250,00

350,00

500,00

300,00

420,00

400,00

Uporaba poslovnih prostorov – tržna
Najem kozarcev – poroka
Najem kozarcev - tržna

20,00

Najem stolov
Uporaba poslovnih prostorov po ZUJIK-u

1.518,56

2.161,84

2.194,07

Skupaj

4.933,56

5.816,84

6.759,07

Prihodki od najemov se od leta 2015 naprej vsako leto povečajo za okoli 17 %. Prihodki od uporabe
prostorov po ZUJIK-u se od lanskega leta niso bistveno spremenili.
Manj je bilo najemov Viteške dvorane za krajši čas, več pa za daljši (tudi do 12 ur). Manj je bilo
najemov Malega avditorija in več Poročne dvorane, krajši najem dvorišča pa je ostal enak. Več je bilo
najemov terase, tudi za poročno pogostitev. Povečal se je še najem kozarcev.

II. / 11. Posredovanje informacij o kulturni dediščini
Muzejsko gradivo in sodelovanje z uporabniki
Tabela 49: Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim uporabnikom
Št. Kustos
Dostopnost muzejskega gradiva zunanjim
uporabnikom – število uporabnikov
1.
Vlasta Dejak
22
2.
Oži Lorber
14
3.
Ivanka Počkar
13
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4.
5.

Jana Puhar
Tomaž Teropšič
Skupaj

4
12
90

Obrazložitev
Skozi leto 2017 so strokovni sodelavci PMB posredovali informacije o kulturni dediščini Posavja in
muzejskem gradivu zainteresiranim posameznikom ali ustanovam. Največkrat so bile posredovane
informacije s področja zgodovine, umetnostne zgodovine in etnologije. Največ povpraševanja po
muzejskem gradivu ali informacijami je bilo iz območja Posavja, iz vseh posavskih občin (Radeče,
Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice), veliko pa tudi iz drugih krajev Slovenije (Ljubljana,
Novo mesto) in tudi iz tujine (Zagreb). Ustanove, ki so povpraševale, so bili razni muzeji (Slovenski
gasilski muzej Metlika, Gorenjski muzej, Narodni muzej Slovenije, Slovenski šolski muzej, Institut za
povijest umjetnosti, Zagreb, ZRC SAZU, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Fakulteta za humanistične
študije, Univerza na Primorskem, Občina Brežice, Dolenjski muzej Novo mesto), RTV Slovenija,
Agencija RS za okolje, Center za preventivno arheologijo, Posavski obzornik, HESS, Fakulteta za
turizem, Univerza v Mariboru, HRT, Zagreb, Kulturno društvo Libna, Zveza borcev Krško, Časopis
Dnevnik, Slovenske novice, Delo, STA Ljubljana, študenti različnih fakultet … Večinoma je šlo za
iskanje podatkov in informacij za pripravo diplomskih del, doktorskih disertacij, priprave člankov ali
za potrebe drugega raziskovalnega dela. Podrobni podatki so na voljo v upravi muzeja.

II. / 12. Objave strokovnih sodelavcev, članki, prispevki, besedila ipd.
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Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2017 skupno objavili 14 prispevkov v raznih
časopisih, brošurah, zbornikih, na kongresih in strokovnih srečanjih ter v obliki slavnostnih nagovorov
ob raznovrstnih prireditvah v Posavju. Štiri prispevke so pripravili za promocijske brošure in
obsežnejše programske knjižice. Na strokovnih srečanjih, kongresih in zborovanjih sta z objavljenimi
prispevki sodelovala Alenka Černelič Krošelj in Aleš Vene.
Priloga: Seznam objav strokovnih sodelavcev

II. / 13 Prispevki na simpozijih, konferencah, posvetih, predavanja, vodenje
ekskurzij ipd
11. Strokovni sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2017 s prispevki na simpozijih,
konferencah, posvetih, predstavitvah in predavanjih ter ob različnih priložnostih sodelovali
dvajsetkrat. Alenka Černelič Krošelj je s prispevkom sodelovala na mednarodni konferenci. PMB
je organiziral 2 strokovni ekskurziji in bil soorganizator 3 ekskurzij.
12. Černelič Krošelj, Alenka: Premična in nepremična dediščina: skupaj z dediščino Posavja in Vodo,
Regionalno srečanje DEKD in Tedna kulturne dediščine, Brežice, 26. 1. 2017
13. Černelič Krošelj, Alenka Slavnostni nagovor ob prazniku KS Senovo in kulturnem prazniku, 9. 2.
2017, Senovo.

14. Černelič Krošelj, Alenka: predstavitev dela Posavskega muzeja Brežice in možnosti sodelovanja s
Klubom profesionalnih turističnih vodičev na sejmu Alpe Adria, Ljubljana, 3. 2. 2017.
15. Černelič Krošelj, Alenka: Konferenca Gradovi Posavja – predstavitev projekta in vodenje dela
razprave, Grad Sevnica, Sevnica, 6. 4. 2017.
16. Černelič Krošelj, Alenka: vodenje dela strokovne ekskurzije Posavska protestantska pot, 10. 6.
2017.
17. Černelič Krošelj, Alenka: Hidden and contested stories of Posavje, a small region in the »big
picture«, Summary. V: Zbornik povzetkov mednarodne konference International conference
MUSEUMS AND CONTESTED HISTORIES, Between Memory and Oblivion, Ljubljana, 5. In 6.
Oktober 2017 – prispevek v angleškem jeziku.
18. Černelič Krošelj, Alenka: povezovanje slovesnega odkritja spomenika dr. Jožetu Toporišiču v
Ljubljani in strokovno vodstvo po t. i. Posavski Ljubljani, Ljubljana, 18. 10. 2017.
19. Černelič Krošelj, Alenka: Ali je kultura kruh?, predavanje na TEDX Krško, Krško, 19. 11. 2017.
20. Černelič Krošelj, Alenka: Slavnostni nagovor ob 15-obletnici Ženskega zbora Prepelice, KD Žarek
Dolenja vas, 9. 12. 2017, Viteška dvorana, Posavski muzej Brežice.
21. Černelič Krošelj, Alenka: Slavnostni nagovor ob vpisu KD Gasilskega pihalnega orkestra Loče v
register nesnovne dediščine v letu 2017 ob božičnem koncertu, 9. 12. 2017, Dobova.
22. Černelič Krošelj, Alenka: Predstavitev mednarodne delavnice RE-ORG, zaključni kolokvij ICOM
Slovenija, Ljubljana, 15. 12. 2017.
23. Černelič Krošelj, Alenka; Dejak, Vlasta; Počkar, Ivanka; Puhar, Jana: Strokovni posvet Voda – Oda
radosti: predstavitev razstave Štirje elementi: 1 – Voda, Posavski muzej Brežice, 15. 9. 2017.
24. Černelič Krošelj, Alenka; Dejak, Vlasta; Lorber, Oži; Počkar, Ivanka: Sprehod in vodstvo po
pokopališču Brežice, v sodelovanju PMB, Komunale Brežice in Zavoda za varstvo kulturne
dediščine RS, Enota Novo mesto; Brežice, 6. 10. 2017.
25. Černelič Krošelj, Alenka; Matijevc, Andreja: soorganizacija in vodenje dela strokovne ekskurzije
Pot po gradovih in samostanih , 23. 9. 2017.
26. Černelič Krošelj, Alenka; Počkar, Ivanka; Podkrižnik, Nataša: Sprehod in vodstvo po kulturnih
spomenikih Loke pri Zidanem Mostu, sprehod in vodstvo po pokopališču Loka pri Zidanem Mostu
na Dobravi, Loka pri Zidanem Mostu, 8. 11. 2017.
27. Černelič Krošelj, Alenka; Vene, Aleš; strokovna ekskurzija mednarodnega projekta RE-ORG,
predstavitev PMB, Zagreb, Brežice, Ljubljana, 18. 11. 2017.
28. Lorber, Oži; Počkar, Ivanka: Sprehod in vodstvo po pokopališču Brežice (v sodelovanju PMB in
Komunale Brežic), Brežice, 21. 4. 2017.
29. Kolar, Boštjan; Dejak, Vlasta; Lorber, Oži; Matijevc, Andreja: organizacija in vodenje Posavske
vodne poti, 14. 10. 2017.
30. Puhar, Jana: predavanje: predstavitev Posavske muzejske vitrine Zlat nakit iz Sajevc, Valvasorjeva
knjižnica Krško, enota Kostanjevica na Krki, 7. 4. 2017.
31. Puhar, Jana: Strokovno srečanje Keltsko grobišče v Brežicah: koordinacija in predstavitev
dosedanjega muzejskega dela na gradivu, 25. 10. 2017.

II. / 14. Obveščanje javnosti – načini komunikacije
Obveščanje javnosti in obiskovalcev muzeja poteka na več načinov:
- obveščanje z osebnimi tiskanimi vabili in obvestili: povprečno 700 naslovov,
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-

obveščanje z mesečnimi in tedenskimi napovedniki: natis in dostopnost v PMB ter pošiljanje
po adremi ter izbranim obiskovalcem po pošti (cca 150 naslovov),
obveščanje »bližnje javnosti« s plakati: povprečno izdanih 20 plakatov,
obveščanje z elektronskimi vabili in obvestili: adrema PMB s 1000 naslovi, ki je bila v letu 2017
še razširjena,
pošiljanje vabil in obvestil o muzeju s strani sorodnih ali sodelujočih ustanov ob skupnih ali
povezanih dogodkih in programih ipd.,
transparent nad vhodom: ključni programski poudarki – eden za vse leto,
transparent pred vhodom: periodično: osrednji muzejski dogodki, 4 x letno
obveščanje s pomočjo brezplačnih napovednikov v tiskanih in spletnih medijih,
obveščanje preko spletne strani in Facebook profila,
plačane objave v medijih, oblikovanje stalnega obveščanja o dogodkih v Posavskem
obzorniku,
drugi načini – občasno v sklopu napovednikov občin ali ZPTM Brežice, letaki (npr. Maj v mestu,
Brežice, moje praznično mesto) ipd.

II. / 15. Spletna stran Posavskega muzeja Brežice
Skupno je bilo na spletni strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2017 objavljenih 280 prispevkov.
Služba za izobraževanje in komuniciranje je prispevala 229 prispevkov, in sicer: 97 prispevkov v
rubriki Aktualni dogodki in prireditve, 59 v rubriki Foto galerija, 41 v rubriki Video galerija, 13 v rubriki
Gradovi Posavja, 7 prispevkov v rubriki Novosti in po 6 v rubrikah Posavske muzejske uganke in
Občasne razstave. Objave so prispevali še: dr. Ivanka Počkar (19), Vlasta Dejak (8), Oži Lorber (8),
Boštjan Kolar (8), Andreja Matijevc (3), Aleš Vene (2), Jana Puhar (2) in Alenka Černelič Krošelj (1).
V rubriko Muzejska trgovina smo dodali 7 novih muzejskih spominkov, na spletno stran je bila dodana
tudi brošura Pedagoški programi v Posavskem muzeju Brežice v šolskem letu 2017/2018.
Glede na leto 2016 je bilo skupno nekaj manj objav, manj je bilo objav Aktualnih dogodkov in
prireditev, Posavskih stoletji, Novosti, za le eno man v Fotogaleriji. Število ostalih objav se povečalo,
za enkrat več je bilo objav v rubriki Odškrnjena vrata objava in Aktualne občasne razstave. Posebno
rubriko smo dodali še Gradove Posavja, ki je uspešen medinstitucionalni projekt.
Za administracijo spletne strani Posavskega muzeja Brežice, ki deluje od konca leta 2014, so
usposobljeni štirje sodelavci muzeja. Spletna stran muzeja omogoča tudi prijavo na obvestila po epošti in pošiljanje sporočila na muzejski e-naslov neposredno iz naslovne strani.
Tabela 5033: Prispevki na spletni strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2017 glede na vrsto
prispevka in primerjava z letom 2016
Št. Vrsta prispevka
Število prispevkov 2016 Število prispevkov 2017
1.
Aktualni dogodki in prireditve
117
97
2.
Foto galerija
63
62
3.
Video galerija
39
41
4.
Posavske muzejske uganke
12
15
5.
Posavska stoletja
29
14
6.
Odškrnjena vrata depoja
8
18

94

7.
8.
9.

Aktualne razstave, Posavske
muzejske vitrine
Novosti
Projekti
Skupaj

8

13

9
2
287

7
13
280

Priloga: Objave na spletni strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2017

II. / 16. Muzejski profil na Facebooku
Na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice je bilo v letu 2017 skupaj objavljeno 618 prispevkov,
kar je 5 objav manj, kot leto prej. Glede na leto 2016 je bilo več objav vabil in obvestil, dogodkov,
objav Odškrnjena vrata depoja, ki je zelo porasla, ostalih vrst objav je bilo manj. Večja razlika je bila
pri foto albumih, katerih je bilo 26 manj.
Služba za izobraževanje in komuniciranje je prispevala 567 prispevkov, in sicer: 424 vabil in obvestil,
123 foto albumov in 20 objav dogodkov. Objave so prispevale še: dr. Ivanka Počkar (18), Oži Lorber
(12), Vlasta Dejak (8), Jana Puhar (8) in Alenka Černelič Krošelj (5). V povprečju so objave Posavskega
muzeja Brežice na Facebook profilu dosegle 855 ogledov. Največ ogledov je imel prispevek Vlaste
Dejak Odprtje novega mostu čez Savo na Čatežu – 1972, objavljen, 14. 8. 2017, ki je imel kar 10914
ogledov, lanski najbolj gledan prispevek je imel 7948 ogledov. Najbolj gledane objave Facebook
profila Posavskega muzeja Brežice so v času poletnih počitnic, med vikendi in prazniki ter v
popoldanskem času.
Tabela 5134: Najbolj gledane objave na Facebook strani Posavskega muzeja Brežice v letu 2017 –
lastne objave in lastni dogodki
Št. Prispevek, datum objave
Avtor
Število ogledov
Odprtje novega mostu čez Savo na Čatežu –
1.
Vlasta Dejak
10914
1972, objava 14. 8. 2017.
Dogodek: Praznična rokodelska tržnica, objava
Služba za komuniciranje
2.
10874
27. 11. 2017.
in izobraževanje
Dogodek: 4. Gala novoletni koncert v Posavskem Služba za komuniciranje
3.
8400
muzeju Brežice, objava 27. 11. 2017.
in izobraževanje
Objava video prispevka iz koncerta Maje in
Služba za komuniciranje
4.
6966
Robija, objava 10. 8. 2017.
in izobraževanje
Prispevek o vrečkah Gradovi Posavja, objava 22. Služba za komuniciranje
5.
4957
9. 2017.
in izobraževanje
Prispevek v živo iz vodene ekskurzije po gradovih Služba za komuniciranje
6.
4597
Posavja – grad Podsreda, objava 23. 9. 2017.
in izobraževanje
Prispevek o obisku muzeja gospa Ane Wersun,
rojene Blatnik, ki z družino živi v Edinburgu, kjer
Služba za komuniciranje
7.
4588
je generalna častna konzulka RS na Škotskem,
in izobraževanje
objava 1. 8. 2017.
Letovišče in gostilna Grič – 110 let, objava 13. 7.
8.
Vlasta Dejak
4487
2017.
Delitev prispevka: Iz Krke dvignil kamen z
Služba za komuniciranje
9.
3982
rimskim mečem, objava 4. 7. 2017.
in izobraževanje
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Obvestilo o izvolitvi v. d. direktorice Alenke
10. Černelič Krošelj na mesto podpredsednice ICOM
Slovenija, objava 9. 3. 2017.

Služba za komuniciranje
in izobraževanje

3808

Tabela 52: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice med letoma
2015 in 2017 glede na vrsto in število objav
Št. Vrsta objave
Število objav Število objav Število objav
2015
2016
2017
1.
Vabila in obvestila
225
420
424
2.
Foto albumi
86
149
126
3.
Dogodki
4
12
20
4.
Posavska stoletja
33
29
25
5.
Odškrnjena vrata depoja
4
8
20
6.
Drugi prispevki
9
5
3
Skupaj
361
623
618

Število objav

Grafikon 24: Primerjava števila objav na Facebook profilu Posavskega muzeja Brežice med letoma
2015 in 2017 glede na vrsto objave
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Priloga: Objave na muzejskem profilu na Facebooku 2017

II. / 17. Oglaševanje v medijih
Tabela 5335: Oglasi v medijih v letu 2017
Št.
Datum objave
Medij in naslov
1.
19. 1. 2017
Posavski obzornik, Januar v PMB
2.
2. 2. 2017
Posavski obzornik, Februar v PMB
3.
2. 3. 2017
Posavski obzornik, Marec v PMB
4.
16. 3. 2017
Posavski obzornik, Marec v PMB

Odškrnjena Drugi prispevki
vrata depoja

Vrste objav

5.

30. 3. 2017

6.

April 2017

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

26. 4. 2017
25. 5. 2017
8. 6. 2017
8. 6. 2017
6. 7. 2017
20. 7. 2017
7. 9. 2017
28. 9. 2017
26. 10. 2017
9. 11. 2017
23. 11. 2017
7. 12. 2017
21. 12. 2017
21. 12. 2017
29. 12. 2017
30. 12. 2017

Posavski obzornik, April v PMB
Slovenske počitnice, Priloga Dolenjskega lista, Oglas za
Posavski muzej Brežice
Posavski obzornik, Maj v PMB
Posavski obzornik, Junij v PMB
Posavski obzornik, Junij v PMB
Posavski obzornik, Poletna muzejska noč v Posavju
Posavski obzornik, Julij v PMB
Posavski obzornik, Avgust v PMB
Posavski obzornik, September v PMB
Posavski obzornik, Oktober v PMB
Posavski obzornik, November v PMB
Posavski obzornik, November v PMB
Posavski obzornik, December v PMB
Posavski obzornik, December v PMB
Posavski obzornik, Nuša Derenda, čez 20 let
Dolenjski list, Voščilo
Radio Krka, Voščilo
Radio Krka, Voščilo

II. / 18. Poročanje medijev in objave
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Tabela 5436: Število objav v tiskanih medijih v letu 2016, 2017
Št. Tiskani mediji
Število objav 2016 Število objav 2017
1.
Posavski obzornik
173
183
2.
Dolenjski list
119
87
3.
Delo
14
12
4.
Dnevnik
0
1
5.
Slovenske počitnice
0
1
6.
Letak podjetja Spar
1
0
7.
Kočevska
1
0
8.
Dnevnik
1
0
9.
Štajerski tednik
1
0
Skupaj
310
284
Tabela 55: Število objav v spletnih medijih v letu 2016, 2017
Št. Spletni mediji
Število
objav
2016
1.
Discoverbrezice.si
2.
Posavje.info (Posavski obzornik)
3.
Dolenjskilist.si
4.
Lokalno.si

Število
objav
2017
18
46
41
27

41
40
36
26

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

ePosavje.com
RTV Slovenija
Allevents.in
STA
ZKD Brežice
Evensi.com
Družina.si
Radio Krka
Dogadaj.com
Dogodeksi.com
Najdi.si
Delo.si
Eventsoja.com
Mojeposavje.si
Slovenske novice.si
Ansat TV
Spletna stran Občine Brežice
Dnevnik.si
Svet 24
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Seviq-brezice.si
Zgodovina.si
Demokracija.si
Arheoportal.si
Dolenjskanews.com
Spletna stran Mestnega muzeja Krško
Založba.si
ARSO
Botanicnivrt.si
Casnik.si
DGN-posavja.si
Društvo likovnikov Brežice
Etrigg.com
Fhs.si
Gradsevnica.com
Ministrstvo za kulturo
Mepzviva.org
Občina Sevnica
Otroskibazar.si
Primorski.it
Si21.com
Preberi.si
Siol.net

26
8
10
4
2
0
12
4
0
0
7
2
0
0
0
5
3
1
1
0
0
7
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
10
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Times.si
TV Kärnten
Velenje.com
Zavod-svibna.si
ZVKDS
Si21.com
Spletna stran ZRC SAZU
Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji
Dobranovica.si
Movida.com
Naši zbori
Nova 24 TV
Signedevents.com
Spletna stran Brod na Mostecu
Spletna stran Društva študentov Brežice
Spletna stran Fakultete za turizem UM
Spletna stran Gimnazije Ptuj
Spletna stran KS Pišece
Spletna stran OŠ Bršljin Novo mesto
Spletna stran Radia 1
Spletna stran RRA Zagrebške županije
TV Kočevje
Upcomingevents.com
Wherevent.com
Skupaj
Avdiovizualni mediji
Portal Vimeo
Ansat TV
Portal Youtube
TV Vaš Kanal
Spletna stran Občine Brežice
RTV Slovenija – televizija
RTV Slovenija - radio
HRT
Radio Samobor
Skupaj

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
252
267
Število objav Število objav
2016
2017
31
33
34
25
7
13
12
13
8
3
6
3
NP
17
0
4
0
1
98
112

Tabela 56:
Objave o delu in
muzeju v
avdiovizualnih
medijih v letu
2016 in 2017

Tabela 5737: Primerjava števila objav v medijih 2015–2017
Št.
Vrste medijev
Število objav Število objav Število objav
2015
2016
2017
1.
Tiskani mediji
153
310
284
2.
Spletni mediji
119
252
267
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3.

Vizualni in avdio mediji
Skupaj

53
325

98
660

112
663

Število objav

Grafikon 15: Primerjava števila objav v medijih 2015–2017
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Obrazložitev
Sodelovanje z mediji je dobro, saj tako lokalni kot regionalni in nacionalni mediji redno poročajo o
delu Posavskega muzeja Brežice.
Hemeroteka muzeja kot ustanove je sistematično vodena skozi celotno leto. Strokovni sodelavci so
posamično in za svoja področja vodili sezname objav. Muzejski sodelavec, ki je bil zanjo zadolžen, je v
lokalnih časopisih, osrednjem državnem dnevnem časopisu in spletnih portalih zbiral članke,
napovednike o dogodkih, prireditvah, razstavah, ki jih pripravlja Posavski muzej Brežice, ob tem pa
tudi vse ostalo povezano z dejavnostjo in strokovnim delom Posavskega muzeja Brežice. V to so všteti
tudi videoposnetki in oddaje, ki predstavljajo Posavski muzej Brežice. Sodelavci muzeja so ob različnih
priložnostih sodelovali tudi z raznovrstnimi izjavami za medije.

II. / 19. Programsko in projektno sodelovanje z občinami soustanoviteljicami
Poleg izvajanja javne službe v sklopu I, kjer je poudarek na čim bolj enakomernem delovanju na
celotnem območju Posavja, je tudi v letu 2017 okrepljeno programsko in projektno sodelovanje z
občinami soustanoviteljicami in odzivanje na pobude ter oblikovanje; samostojno in z različnimi
partnerji. V letu 2017 je bilo izvedenih tudi več regijskih projektov, ki so navedeni že v prejšnjih
poglavjih (Gradovi Posavja, Premična in nepremična dediščina Posavja, Posavske muzejske vitrine
idr.) Dodatno so navedeni obsežnejši projekti:
1. Občina Sevnica
Sodelovanje z Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica, Podružnična šola Loka pri Zidanem Mostu, PMV
Zbogom! Mrliške šege v Posavju.
Sodelovali smo pri predstavitvi dela muzejskega kustosa in razstave o mrliških šegah.
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Sodelovanje z Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in Osnovno šolo Boštanj, Znanje in veščine iz
depoja: Grajske freske in z ZPTM Sevnica, Grad Sevnica
Sodelovali smo z obema šolama, kjer je pri pouku Likovne snovanje sodelovalo skupaj 16 učencev in
likovni pedagoginji. Ustvarjali in razstavili smo freske na gradu Sevnica.
2. Občina Krško
Sodelovanje z Osnovno šolo Podbočje: Prenova etnološke razstave na Osnovni šoli Podbočje: Pod
Bočjem smo doma
Na razstavi je 8 panojev (besedila in fotografije), združenih pod krovnim naslovom Pod Bočjem smo
doma. Predstavljene so izbrane teme iz načina življenja Krževcev: vinogradništvo, stavbarstvo,
rokodelstvo in obrt, žetev, mlačev in peka kruha, krževski mostovi, poplava leta 1937 in odkritje
Levakove jame, znamenja, križi in kapelice, cerkev, poroka in šola. Arheološki del razstave
pripoveduje o odkritju Levakove jame ob poplavi in o sledovih prazgodovinske in antične poselitve v
njej.
Sodelovanje s Kulturnim domom Krško, enotama Mestni muzej Krško, razstava Insignije mesta
Krško / Krške vedute: mestne insignije in Grad Rajhenburg razstava Brestaniške miniature: Vinko
Bavec (še iz leta 2016)
Z razstavo, ki smo jo pripravili v sodelovanjem z Mestnim muzejem Krško, smo ob 540-letnici
pridobitve krških mestnih pravic, predstavili tri izjemno dragocene predmete, povezane z zgodovino
Krškega.
3. Občina Kostanjevica na Krki
Sodelovanje z Valvasorjevo knjižnico, izposojevališče Kostanjevica na Krki. Predstavitev in
predavanje Zlat nakit iz Sajevc s predstavitvijo predmetov.
4. Občina Brežice
Sodelovanje s HESS, d. o. o.; postavitev ulične razstave pred vhodom v stavbo HESS d. o. o., Rečni
promet po Savi pri Brežicah; Kólnarji – lovilci in nabiralci premoga iz reke Save, Most na sotočju
Save in Krke, Kranjsko-štajerska deželna meja
Za promocijo kulturnega vidika reke Save sta sodelovali kustosinja za etnologijo in kustosinja za
zgodovino, ki sta pripravili besedilo in slikovno gradivo za 4 panoje (Rečni promet po Savi pri
Brežicah; Kólnarji – lovilci in nabiralci premoga iz reke Save, Most na sotočju Save in Krke, Kranjskoštajerska deželna meja), ki so od 27. 9. 2017 ob panojih drugih avtorjev postavljeni pred vhodom v
stavbo HESS-a, d. o. o. v Brežicah.
Sodelovanje z Občino Brežice, postavitev ulične razstave Brežiški potres 1917 /Stoletnica
brežiškega potresa (1917–2017)
V mestu Brežice smo na štirih lokacijah (park pri Kosah, park pri Občini Brežice, plato pred vhodom v
grad, zelenica pri Mladinskem centru Brežice) postavili 25 panojev, na katerih je prikazan izbor
ohranjenih fotografij o brežiškem potresu.
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III. Odkupi predmetov kulturne dediščine
Sklop III.
Tabela 5838: Odkupljeni predmeti
Št. Področje
Pridobljen predmet (naziv)
1.
Zgodovina
Razglednica Čateške toplice
2.
Zgodovina
Razglednica Čatež
3.
Zgodovina
Razglednica Brežice
4.
Zgodovina
Razglednica Brežice
5.
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica
6.
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica
7.
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica
8.
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica
9.
Zgodovina
Razglednica Kostanjevica
10. Zgodovina
Razglednica Sv. Križ
11. Zgodovina
Razglednica Sremič-Krško
12. Zgodovina
Razglednica Raka
13. Zgodovina
Razglednica Raka
14. Zgodovina
Razglednica Raka
15. Zgodovina
Razglednica Raka
16. Zgodovina
Razglednica Raka
17. Zgodovina
Razglednica Raka
18. Zgodovina
Razglednica Videm-Krško
19. Zgodovina
Razglednica Zdole pri Brežicah
20. Zgodovina
Razglednica Sevnica
21. Etnologija
Berda – bas
22. Etnologija
Čevljarski šivalni stroj Kayser
Skupaj

Cena v € Število
3
1
2
1
5
1
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
1
10
1
2
1
5
1
12
1
5
1
5
1
102
3
1
5
1
5
1
12
1
3
1
100
1
100
1
291
22

Obrazložitev
Muzej v skladu s svojim poslanstvom in zbiralno politiko že desetletja zbira in hrani razglednice iz
štirih posavskih občin (Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica) ter območij Radeče in Bistrica ob
Sotli. Od zbiratelja Gregorja Avšiča smo odkupili 20 razglednic. Razglednice so bile digitalizirane,
vpisane v akcesijsko in inventarno knjigo v dokumentacijski program Galis ter shranjene v mape.
Cena odkupljenih razglednic znaša 91,00 EUR. Prav tako sta v skladu zbiralno politiko muzeja
Odkupljena predmeta na področju etnologije: berdo – bas s področja glasbene ustvarjalnosti in
znanja ter značilni čevljarski šivalni stroj na področju obrtnih dejavnosti v Posavju.
Tako muzej skrbi za pridobitev muzealij, ki so najbolj značilne za način življenja prebivalcev Posavja in
osvetljujejo zgodovino vsebin in dogajanj, ki so Posavce najbolj zaznamovala.

Tabela 5939: Podarjeni predmeti
Št. Področje
Pridobljen predmet / naziv
Gomolj roženca z manganovimi oksidi v obliki
1.
Geologija
dendritov, spojen z apnencem
2.
Zgodovina
Ročna črpalka za vodo, ok. 1960
3.
Zgodovina
Zastavica, Udruženje vozača, ok. 1960
4.
Zgodovina
Lovska puška, petelinka, z. 20. stoletja
5.
Zgodovina
Dovoljenje za posest orožja, ok. 1960
6.
Zgodovina
Razglednica Artiče, ok. 1980
7.
Zgodovina
Razglednica Duet domino, ok. 1985
8.
Zgodovina
Razglednica Artiče
9.
Zgodovina
Razglednica Ansambel Utrinek
10. Zgodovina
Razglednica Ansambel Lojzeta Slaka
11. Zgodovina
Razglednica Ansambel Lojzeta Slaka
12. Zgodovina
Razglednica Radmirje
13. Zgodovina
Razglednica Titov most
14. Zgodovina
Razglednica Kostnica v Sredipolju
15. Zgodovina
Razglednica Kostnica v Sredipolju
16. Zgodovina
Kovanec 1 dinar, 1977
17. Zgodovina
Kovanec 2 dinarja, 1977
18. Zgodovina
Kovanec 5 dinarjev, 1977
19. Zgodovina
Kovanec 1 dinar, 1983
20. Zgodovina
Kovanec 2 dinarja, 1985
21. Zgodovina
Kovanec 5 dinarjev, 1986
22. Zgodovina
Kovanec 10 dinarjev, 1983
23. Zgodovina
Kovanec 50 dinarjev, 1985
24. Zgodovina
Kovanec 100 dinarjev, 1986
25. Zgodovina
Kovanec 10 dinarjev, 1988
26. Zgodovina
Kovanec 20 dinarjev, 1988
27. Zgodovina
Kovanec 50 dinarjev, 1988
28. Zgodovina
Kovanec 100 dinarjev, 1989
29. Zgodovina
Kovanec 10 par, 1990
30. Zgodovina
Kovanec 20 par, 1990
31. Zgodovina
Kovanec 50 par, 1990
32. Zgodovina
Kovanec 1 DM, 1963
33. Zgodovina
Kovanec 2 DM, 1974
34. Zgodovina
Kovanec 5 DM, 1937
35. Zgodovina
Red za vojaške zasluge s srebrnim vencem
36. Zgodovina
Znak za na kapo pilota JLA
37. Zgodovina
Medalja za 20 let dela JLA
38. Zgodovina
Medalja za 30 let dela JLA
39. Zgodovina
Medalja za 40 let dela JLA
40. Zgodovina
Medalja za vojne zasluge
41. Zgodovina
Medalja za vojne zasluge
42. Zgodovina
Plaketa s portretom Josipa Broza Tita
43. Zgodovina
Pištola Zastava M70
44. Zgodovina
Razglednica HE Brežice

Število
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Zgodovina
Etnologija
Etnologija

59.

Etnologija

60.
61.

Etnologija
Etnologija

62.

Etnologija

63.

Etnologija

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija
Etnologija

71.

Etnologija
Skupaj

Kovanec 1 dinar, 1925
Kovanec 1 dinar, 1938
Kovanec 2 dinarja, 1938
Kovanec 1 dinar, 1953
Kovanec 2 dinarja, 1953
Kovanec 5 dinarjev, 1953
Kovanec 5 par, 1977
Kovanec 10 par, 1977
Kovanec 10 dinarjev, 1943-1983
Kovanec 10 heller, 1916
Kovanec 1 heller, 1901
Signalna pištola ROHM RG 3S
UMIVALNIK Ing. Hans Dirnböck Graz, prva pol. 20. stol.
VINSKA STISKALNICA, les, kamen, 1946
SLIKA V LESU, obiranje grozdja, rezbarija, po drugi svet.
vojni
ŽENSKE KOPALKE, enodelne, bombaž, začetek 20. stol.
RIBOLOVNE OSTI, kovano železo, prva tretjina 20. stol.
RIBIŠKA PALICA S KOLESCEM, bambus, kovina, laks,
pred in po drugi svet. vojni
RIBIŠKA PALICA S KOLESCEM – STEKLENKA, steklena
vlakna, kovina, plutovina, laks, po drugi svet. vojni / od
ok. 1960
VEZENINA, 13 kosov
POROČNA OPRAVA iz leta 1965, 5 kosov
SVEČE, 3 kosi
KRSTNA ODEJICA
ROKOPISNI ZVEZEK PESMI, 2 kosa
ČIPKASTA OBROBA MRLIŠKE RJUHE
PLETENE ROKAVICE KOČIJAŽA (Poljska)
ORODJA IN DRUGI PREDMETI, podaril Franc Černelič,
Podbočje; (56 inv. številk za 105 predmetov, eden od
teh je komplet orodij, ki štejejo več kosov in niso
posebej šteti)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
5
3
1
2
1
1
105
194

Obrazložitev
Zgodovinske predmete so muzeju podarili posamezniki, ki živijo na območju občine Brežice, z
namenom ohraniti to dediščino za prihodnje rodove.
Pet predmetov je bilo pridobljenih v zvezi z razstavo Štirje elementi: 1 – VODA oz. z dopolnjevanjem
stalne etnološke razstave, dva na tematiko vinogradništva oz. kletarstva kot prijazna ponudba
darovalca, 25 predmetov v zvezi s poročnimi, krstnimi in mrliškimi šegami, podelitvijo zakramenta
prvega sv. obhajila, vezilstva, notranje opreme ter pevskega življenja pa ob poizvedbi o predmetih v
zvezi z mrliškimi šegami za prihodnjo razstavo (Posavsko muzejsko vitrino Zbogom!). 105 predmetov
je podaril Franc Černelič, Podbočje, so iz različnih področij, rokodelstvo, obrt, kmetijstvo, glasba.
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IV. Povezovanje kulture, izobraževanja, znanosti,
gospodarstva in turizma
IV. / 1. Sodelovanje z ustanovami in organizacijami doma in v tujini
Poleg sodelovanja s šolami in društvi pri posredovanju pedagoških programov in posredovanju
prostora za prireditve ter soorganizacijo le-teh je bilo v letu 2017 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 dveh letih boljša, predvsem zaradi dvigala,
možnosti uporabe slušnih zank in taktilne razstave za slepe in slabovidne ter prilagojenimi programi.
V letu 2017 smo nadaljevali sodelovanjem z društvom gluhih in naglušnih Posavja in z njimi izvedli
andragoški program Javno vodstvo po interdisciplinarni razstavi Štirje elementi – 1 – VODA: Kako
zveni voda gluhim in naglušnim.
V okviru šole v naravi si muzej obiskali učenci in spremljevalci (19 učencev in 8 spremljevalcev) OŠPP
Mirna in se udeležili vodenega ogleda muzejskih zbirk ter delavnice v kateri so izdelovali Pozejdonove
ladjice želja. Skupina učencev z učitelji (11; 3) OŠ Mihajla Rostoharja Krško, so si vodeno ogledali
muzej.
Tudi v prihodnje bo muzej še okrepil sodelovanje z ranljivimi skupinami.
2. Fakulteta za turizem, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru in Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno
antropologijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani Fakulteta za humanistične študije, Univerza na
Primorskem
Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru
Omogočili smo opravljanje prakse 4 študentom.
Aktivno smo sodelovali pri prijavi projekta Mi smo barok in naše skrivnosti so v detajlih: graditev
identitete majhnega mesteca, ki ga izvajamo od novembra 2017.
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Sodelovanje z pred. Mileno Horvat pri izvedbi radiokarbonskih analiz na kostnem gradivu z najdišča
Ajdovska jama in priprave za predstavitev rezultatov janvosti.
Sodelovanje pri izvajanju študijske prakse pri predmetu Arheologija za javnost.
Sodelovanje z dr. Brino Škvor Jernejčič pri projektu Onstran snovnosti: prazgodovinske skupnosti in
njihovi pogrebni običaji v luči naravoslovnih analiz.
Sodelovanje z dr. Matijo Črešnarjem in dr. Andrejem Gasparijem pri pripravi gradiv za interpretacijo
in objavo mlajšeželeznodobnega gradiva s Sejmišča.
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Sodelovanje s prof. dr. Ireno Lazar pri postavitvi razstave Romula – Odsevi rimskega stekla.
Sodelovanje z dr. Zrinko Mileusnić pri pripravah na objavo gradiva z najdišča Čateški grič.
Sodelovanje z ddr. Mitjo Guštinom pri interpretaciji mlajšeželeznodobnega gradiva s Sejmišča.
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani
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
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Posavskem muzeju Brežice sodelovala pri inventuri etnološkega muzejskega gradiva in opravila 30urno študentsko prakso pod vodstvom kustosinje Ivanke Počkar.
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. Nadaljevali smo 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 2017 se je nadaljevalo uspešno sodelovanje z Osnovo šolo Brežice in Gimnazijo Brežice.
OŠ Brežice se je tudi v letu 2017 dobro odzivala na programe ob občasnih in stalnih razstavah,
posebej pa v projektu Znanje in veščine iz depoja, kjer so uspešno sodelovali pri izvedbi dela projekta
Od freske do abstrakcije. V okviru istega projekta sta sodelovali še OŠ Boštanj in OŠ Sevnica z
naslovom Grajske freske.
S sodelovanjem prevoznega podjetja Integral Brežice smo tudi ostalim šolam v brežiški občini
omogočili lažji dostop do muzeja z brezplačnim prevoz do muzeja v času rednih avtobusnih linij, kar je
opaziti pri obisku šolskih skupin iz šol, ki do sedaj niso obiskovale muzeja. Brezplačen prevoz pa je
omogočen tudi za šolarje, ki bivajo v Termah Čatež in iz železniške postaje za tiste, ki pridejo v Brežice
z vlakom.
5. Društva in druge organizacije ter prostovoljci
Nadaljevalo se je sodelovanje z Društvom študentov Brežice pri organizaciji koncertov na grajskem
dvorišču poleti. Koncerti so bili omogočeni s ponovnim sodelovanjem z Zavodom za šport, ki je za
poletne prireditve omogočil oder in stole.
Nadaljevalo se je dobro sodelovanje z različnimi prostovoljci. V programe je bilo vključenih 26
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. V. d. direktorice je predsednica Slovenskega etnološkega društva, članica UO Skupnosti
muzejev Slovenije, podpredsednica ICOM Slovenija in predsednica Slovenskega etnološkega društva.
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. imamo že od začetka leta 2016 sklenjeno pogodbo o
sodelovanju, s katero se članom Spar plus kartice omogoča ogled muzeja po nižji ceni v zameno za
promocijo preko Sparovih oglasnih kanalov: objava informacij o muzeju na spletni strani in objava v
tiskanem letaku Spar. S promocijo muzeja na tak način smo z zelo majhnimi stroški, dosegli
prebivalce vse Slovenije, ki izbirajo destinacije za izlet preko ugodnosti, ki jih ponuja Spar Slovenija d.
o. o.
8. Krajevne skupnosti
Uspešno nadaljujemo s sodelovanji z različnimi krajevnimi skupnostmi. Aktivno smo sodelovali s KS
Artiče (Banova domačija) in KS Loka pri Zidanem mostu (izvedba vodstva s predstavitvijo raziskav).
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b.) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
1. Zakonske in druge pravne podlage
-

-

-

-

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 – ZJZP).
Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju
varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 113/00 in 16/08 – ZVKD-1 s spremembami).
Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradno list RS, št. 73/00 in 102/10).
ICOM-ov kodeks poklice etike, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Ljubljana 2005.
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih porabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami).
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02 s spremembami).
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10).
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami).
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95, 9/01).
Zakon o varstvu kulturne dediščine, ZVKD -1 (Uradni list RS št. 16/08, 123/08, 8/11 ORZVKD39, 90/12 in 111/13 s spremembami).
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UJP-1). (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, s spremembami).
Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v
razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur. list
RS št. 47/12).
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05 z dne 9. 9.
2005)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej
Brežice (Uradni list RS št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej
Brežice (Uradni list RS št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014)
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine
Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski
muzej Brežice (Uradni list RS št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014)
Strateški načrt Posavskega muzeja Brežice za obdobje 2015 do 2020
Pogodba Ministrstva za kulturo RS: POGODBA št. 3340-17-187001 o financiranju
pooblaščenega muzeja v letu 2017 in Aneks št. 1
Občina Brežice: Pogodba o financiranju javnega zavoda Posavski muzej Brežice za leti 2016 in
2017 št. 410-29/2016 in Aneks
Občina Kostanjevica na Krki: Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice
v letu 2016 št. 619-3/2017-6
Občina Krško: Pogodba št. 410-214/2016 O703 o sofinanciranju programa Posavskega muzeja
Brežice za leto 2017
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Občina Sevnica: Pogodba o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice za leto 2016 št.
092-0035/2017

2. Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji izhajajo iz vizije zagotavljanja kakovostnega okolja in pogojev za razvoj in trajnostno
delovanje Posavskega muzeja Brežice ter iz ciljev, ki so opredeljeni kot javni interes varstva kulturne
dediščine. Le-ta vključuje celovito delovanje na področju identificiranja dediščine, predstavljanja
dediščine javnosti in razvijanja zavesti o njej, participacije javnosti, omogočanje dostopa do dediščine
in do informacij o njej, vključevanje vedenja o njej v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje na vseh
ravneh, prepoznavanje potencialov za gospodarski, družbeni in trajnostni razvoj ter kontinuirano
vključevanje v razvojne projekte na lokalni in nacionalni ravni. Temeljno je ohranjanje kulturne
raznolikosti, ažurno in fleksibilno odzivanje ter oblikovanje muzejev in galerij v mrežo živahnih
strokovnih ustanov (povzeto po NPK 2014—2017).
Dolgoročni cilji, navedeni v potrjenem programu dela za leto 2017:
.- Programski cilji: Kakovostni in odmevni programi, interdisciplinarno delo in vključevanje -

participacija obiskovalcev ter uporabnikov.
- Prostorski cilji, povezani s kakovostnim programom: ureditev recepcije v pritličju in prenova sanitarij
za obiskovalce ter celovita prenova gradu po prioritetah (streha in S – vhodni del).
- Kadrovski cilji: uspešen medgeneracijski prenos znanj in veščin, predvsem ob upokojitvah v
naslednjih petih letih. Nadaljnje ustvarjanje in vzdrževanje pozitivne kolektivne klime ter
istovetnosti muzejske skupnosti s spodbujanjem čim širšega sodelovanja in izobraževanja
Za doseganje ciljev potrebuje muzej širše razumevanje, podporo in angažiranje vseh deležnikov, ki
omogočajo trajnostno delovanje in razvoj muzeja. Pomembno vlogo imajo tako občine
soustanoviteljice, Ministrstvo za kulturo, vsi zaposleni v PMB, svet zavoda, različni partnerji in celotno
družbeno okolje.

3. Letni cilji
V potrjenem programu dela za leto 2017 so navedeni naslednji cilji:
- Občasne razstave – Posavske muzejske vitrine, razstave ob interdisciplinarni razstavi VODA
in medinstitucionalni razstavi.
- Prenova stalne arheološke zbirke s sanacijo prostorov.
- Pester obrazstavni programi in promocija ter nadgradnja spletne strani.
- Interdisciplinarno delo in začetek projektov 70-letnica Posavskega muzeja Brežice (2019) in
Evropskega leta kulturne dediščine (2018)
- Inventura muzejskih predmetov in odpravljanje zaostankov na področju akcesije in
inventarizacije.
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4. Ocena uspeha
Tabela 60: Ocena uspeha po programskih sklopih v letu 2017
Vsebinski sklop
Načrtovano
Akcesija
2120
Dokumentiranje
Inventariziranje in vrednotenje
1700
Objave
Splet in Facebook
57
predmetov
Konserviranje
568
Restavriranje
60
Konserviranje,
restavriranje

Predstavljanje
pridobljenega
gradiva javnosti

Pedagoški in
andragoški
programi

Realizacija
2275
2356

Indeks
107,31
138,85

75

131,58

657
102

Izdelava spominskih predmetov ob 538 (23
razstavah, primerjava leto 2016 in različnih
2017
predmetov)

468 (15
različnih
predmetov)

Stalne razstave, dopolnitve
Lastne občasne razstave in
soorganizacija
Lastne razstave – gostovanja
Razstave drugih organizatorjev
Medinstitucionalne razstave
Javna vodstva
Pedagoški programi (vrste delavnic
in učnih ur)
Andragoški programi
Lastne prireditve

2

3

115,46
170,00
87,00
(število),
65,22
(različni
predmeti)
150,00

11

12

109,09

4
6
2
10

5
6
2
10

125,00
100,00
100,00
100,00

30

36

120,00

21
133

28
168

133,33
126,32

21

22

104,76

70

90

128,57

22

26

118,18

660

658

99,70

150 različnih
enot

162 različnih
enot

108,00

Odkup muzejskih
Odkupi predmetov
predmetov
Zagotavljanje dostopnosti
muzejskega gradiva, primerjava
leto 2016 in 2017
Oglaševanje, primerjava leto 2016
Posredovanje
in 2017
informacij o
kulturni dediščini Objave v medijih, primerjava leto
2016 in 2017
Izdajateljska dejavnost, primerjava
leto 2016 in 2017
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Grafikon 36: Uspeh po programskih sklopih v letu 2017

Indeks

200

100

0

Programski sklop

Iz navedenega prikaza je razvidno, da je muzej zastavljeni program za leto 2017 realiziral na skoraj
vseh področjih.
Na področju akcesije smo plan presegli za 7,31 %.
Večji presežek (38,85 %) od načrtovanega pa je na področju inventarizacije in vrednotenja, predvsem
zaradi intenzivnega urejevanja arheološkega najdišča Drnovo.
Na področju konserviranja in restavriranja je največji presežek (70,00 %) načrtovanega pri
restavriranju. V letu 2017 skladu z načrtom replik nismo izdelovali. Glede na načrtovano smo izdelali
13 % manj spominskih predmetov in 34,78 % manj različnih vrst spominskih predmetov.
Razstave smo večinoma izvedli v skladu z načrtovanim, razen pri stalnih in lastnih občasnih razstavah
in pri gostovanjih smo plan presegli.
Muzej si je še posebej prizadeval za oblikovanje programov za različne obiskovalce, kar je opazno tudi
iz doseženih rezultatov, še posebej pri pedagoških in andragoških 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.
Uspešnost na teh področjih je zasluga vseh zaposlenih ter ob obsežnih projektih vseh sodelujočih
ustanov in posameznikov. Še posebej smo hvaležni sodelujočim ustanovam, ki so zagotavljale svoje
deleže stroškov in soomogočile kakovostne in odmevne izvedbe projektov in raznovrstnih
programov.
Glede na plan smo za 4,76 % povečali odkupe muzejskih predmetov.
V sklopu o posredovanju informacij o kulturni dediščini je v letu 2017 glede na leto 2016 povečanje
pri zagotavljanju dostopnosti muzejskega gradiva, pri oglaševanju in pri izdajateljski dejavnosti,
medtem ko je število objav v medijih glede na prejšnje leto skoraj isto. Povečanje na teh področjih je
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posledica odmevnih projektov, ki smo jih izvajali v soorganizacijami z drugimi inštitucijami in
organizacijami ter okrepljene promocije programov in aktivnosti muzeja v lokalnih medijih.

5. Morebitne nepričakovane posledice
Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2017 ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Delo in uspešnost muzeja v letu 2017 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 2017 uspešno na vseh področjih, uspešno smo premaknili tudi
projekt urejanja dokumentacije prevzetih arhivov arheoloških najdišč.
Sodelavci muzeja so med najuspešnejše in najbolj odmevne projekte uvrstili obsežen projekt Štirje
elementi: 1—VODA, ki smo ga pričeli konec leta 2016, in se je s številnimi obrazstavnimi programi, z
dodatno razstavo in publikacijo, »razcvetel« v letu 2017. Prav tako smo uspešno izvedli že utečeno
programsko enoto Posavske muzejske vitrine z obsežnimi obrazstavnimi programi, Uspešna in
odmevno so bila izvedena tudi vsa gostovanja ter nadaljnje sodelovanje z Mestnim muzejem Krško,
enoto KDK z razstavo Krške vedute: mestne insignije.
Uspešno in odmevno je bil izveden nov projekt, ki so ga oblikovali sodelavci Konservatorskorestavratorske delavnice, s svojim delom in idejami pa dopolnjevali sodelavci Službe za komuniciranje
in izobraževanje. Projekt je trajnostno naravnan in nas je še bolj povezal z različnimi ciljnimi
skupinami.
Konec leta smo uspeli izvesti prvi del prenove stalne arheološke razstava, kjer smo predstavili nekaj
novosti ter sodelovali tudi z mladim akademskim slikarjem Gregorjem Smukovičem iz Posavja.
V razstave in obrazstavne programe smo vključili več IKT pripomočkov in posebej pripravljenih
aplikacij, pri čemer ima pomembno mesto hologram, ki smo ga vključili v prvi del stalne arheološke
razstave.
Pomemben del je nadaljevanje programov za ranljive skupin in v letu 2016 pridobljeno dvigalo, kar
omogoča še večjo dostopnost občasnih razstav tudi ob različnih prireditvah. Investicije, ki bodo
zaključene leta 2018 bodo pomembno pripomogli k zadovoljstvu obiskovalcev in zaposlenih.
Pogoji za delo v muzeju so se po mnenju sodelavcev v zadnjih treh 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. Ker je število zaposlenih v
preteklih dveh letih naraslo za 6, je opravljenega več dela, dodatno pa še z delavci iz javnih del, ki se
pri opravljanju muzejskih nalog še zlasti vedejo odgovorno, ustvarjalno in odzivno. Organiziranih je
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več muzejskih delavnic, pedagoških programov, učnih ur, predavanj in vodstev po razstavah in
terenu, s katerimi so kustosi in drugi muzejski delavci prenašali svoje znanje na obiskovalce, ki so se
jih udeležili, in s tem izboljšali njihovo splošno izobrazbo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
V letu 2017 smo s pridobljenimi sredstvi ravnali namensko in gospodarno ter ob tem tudi varčevalno.
Tekoče smo spremljali stroške in razpoložljiva sredstva ter usklajevali možnosti s finančnim načrtom
2017. Velik poudarek je bil na participaciji zaposlenih, ki so s svojimi znanji in veščinami omogočili
izvajanje predvsem promocijskih aktivnosti z racionalnimi stroški ter izvajali dela na področju sanacije
oziroma tekočega vzdrževanja delov gradu.
Trudili smo se tudi pri pridobivanju dodatnih sredstev z dodatnimi programi, z dopolnjevanjem
Cenika. Pridobili smo tudi nekaj donatorskih in sponzorskih sredstev ter številne donacije v obliki
prostovoljnega dela tako pri izvajanju programov kot pri razstavah.
S finančnim načrtom in načinom izvajanja programa ter razporejanja stroškov so bili redno seznanjeni
tudi vsi zaposleni.
Z aktivno rabo komunikacijskih kanalov – urejanjem in upravljanjem adreme, delovanjem spletne
strani in facebooka, izdelovanjem promocijskega materiala z lastnimi tehničnimi sredstvi,
združevanjem obvestil, racionalno izvedbo JN male vrednosti, smo racionalno delovali tudi na
področju obveščanja ter.
S kontrolirano porabo sredstev in gospodarnim razporejanjem lastnih prihodkov smo program
muzeja uresničili v zastavljenih okvirjih, ga dopolnjevali in skladno s finančnimi možnostmi razširili.
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8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Redno smo finančno spremljali izvajanje programov in projektov, usklajevali načrtovano porabo z
razpoložljivo, skrbeli za racionalno rabo sredstev.
V okviru sestankov vseh zaposlenih in sestankov s posameznimi odgovornimi za programe, smo
usklajevali tako vsebinske poudarke kot finančno porabo.

9. Pojasnila k nedoseženim ciljem
Cilji so na večini segmentov doseženi.
Iz poročila je razvidno zmanjšanje števila obiskovalcev, kar ne vpliva na cilje, saj nismo načrtovali
povečanja. Iz analize je razvidno, da je v letu 2016 muzej obiskalo veliko število skupin, kar je bilo
težko ponoviti v letu 2017, prav tako je bilo v letu 2016 organiziranih nekaj obsežnih prireditev, ki so
privabile nadpovprečno število obiskovalcev (npr. SIW 2016, zaključna konferenca Interreg ipd). Ob
tem je treba poudariti, da se je povečal prihodek od izdanih vstopnic in na drugih prihodkih iz
opravljanja javne službe.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Učinkovitost in uspešnost poslovanja se v naši družbi razume kot dobičkonosni ekonomski cilj. Javni
zavod si kot instrument nacionalne politike ob soočanju z zakonodajo vlade prizadeva uresničevati
cilje uspešnega in učinkovitega poslovanja – učinkovite porabe javnih sredstev, ki pa so čedalje
manjša. Posavski muzej 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
prednostne naloge muzeja, ki so spet družbeni cilji. Čeprav PMB v tej smeri deluje z minimizacijo
stroškov, je precej učinkovit pri ustvarjanju kakovostnih »proizvodov« in storitev. Pri svojem
poslovanju tudi v največji možni meri upošteva družbene dejavnike in deluje v dobro varstva okolja,
urejanja prostora, regionalnega razvoja, izobraževanja in turizma. Poleg tega, da muzej izkazuje
visoko odgovornost pri gospodarjenju in učinkovitosti poslovanja z javnimi sredstvi, si ves čas
prizadeva, da med zaposlenimi spodbuja kakovostno strokovno delo, izboljšuje privlačnost in
zanimivost kulturnega dogajanja in prepletanja izkušenj in pobud v muzeju in navzven. Zadnja leta je
muzej izjemno uspešen v prizadevanjih, da arheološko, umetnostno, zgodovinsko, etnološko,
konservatorsko in drugo poučevanje, ki je v domeni muzeja, ne ostaja odtujeno od življenja in
občutenja družbenega okolja. Poglobljeno širi sodelovanje z javnimi zavodi, zlasti s pedagoškimi
ustanovami, krajevnimi skupnostmi in z občinami, nosilci turističnih dejavnosti, društvi, s stanovskimi
in z drugimi strokovnimi organizacijami doma, čezmejno in mednarodno. Z znanjem, izkušnjami in s
sposobnostmi svojih zaposlenih ter s svojimi zbirkami in pomnoženimi muzejskimi aktivnostmi je
Posavski muzej eden glavnih pobudnikov in animatorjev pri spodbujanju in krepitvi kulturnega in
trajnostnega turističnega razvoja v Posavju. Na tak način po svojih najboljših močeh pomaga zajeziti
težnje h komercialni vulgarizaciji interpretacije kulturne dediščine, obenem pa tudi vzgaja
domoljubnost ter – nas – nosilce kulturne dediščine spodbuja k utrjevanju in spoštovanju slovenščine
kot državnega in maternega jezika – neprecenljive vrednote in osnove narodnostne biti.
Posavski muzej Brežice je pomemben dejavnik na področju kulturne, izobraževalne in turistične
ponudbe. Uspešno sodeluje s sorodnimi domačimi in tujimi ustanovami, osnovnimi in srednjimi
šolami, društvi, posamezniki, krajevnimi skupnostmi in podjetji v gospodarstvu.
S sodelovanji se je vključeval v turizem in širšo kulturno ponudbo, aktivno pa se vključuje tudi v
regionalne in širše razvojne ter trajnostne projekte. Cilj kratkoročnega obdobja je pridobivanje in
krepitev partnerstev na področju osi kultura-izobraževanje-turizem-gospodarstvo, kar smo v letu
2017 intenzivno nadaljevali.
Tako ostaja cilj delovanja muzeja in rezultatov muzejskega dela še naprej trajnostna in
interdisciplinarna interpretacija dediščine, ki se izkazuje v zbirkah in razstavah ter spodbuja
samobitnost v skupnosti v okolju in drugih skupin, povezanih z dediščino, ter vpliva na človeško rast.
S svojim povezujočim delovanjem muzej ugodno vpliva na psiho-socialne razmere v družbi, na bolj
ozaveščano varstvo okolja, urejanje prostora, na prepoznavnosti in na splošni razvoj regije ter države.

11. Druga pojasnila
Analiza kadrovanja
Tudi v letu 2017 je bilo nekaj manjših kadrovskih sprememb. S 1. 8. 2017 je kustosinja pedagoginja
ponovno uveljavila mirovalno pravico za čas 4 let, njeno DM je bilo zapolnjeno z zaposlitvijo delavke,
ki je že dopolnjevala DM in je za to obdobje zaposlena v polnem obsegu 8 ur.
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S pridobitvijo vključitve še enega sodelavca v Javna dela za pomoč v službi za komuniciranje in
izobraževanje se je dopolnilo delo na tem področju, predvsem pri večjem obsegu programov in
prireditev.
Ob zaključku leta, 29. 12. 2016 je s sklepom Upravnega sodišča prenehal mandat direktorici, 30. 12.
2016 je bila Alenka Černelič Krošelj s sklepom Skupnega organa imenovana za vršilko dolžnosti
direktorice za največ 1 leto, kar je bilo ponovljeno s 30. 12. 2017.
Razstavni in depojski prostori
Uredili smo dva prostora za postavitev stalne arheološke razstav, ki najmanj 60 let niso bili prebeljeni.
Za potrebe postavitve nove arheološke razstave je bil še zadnji del »stare« stalne etnološke razstave
preseljen v depo.
Nadaljevali smo z iskanjem rešitev za pridobivanje ustreznih depojskih prostorov, minimalno uredili
še nekaj začasnih depojskih prostorov v nekdanjem Dijaškem domu, preselili nekaj gradiva, da smo
omogočili delo KR delavnice ter da smo nadaljevali z evidentiranjem potreb. Prav tako smo
nadaljevali s prevzemanjem arhivov arheoloških najdišč ter za to pripravili prostore in opremo.
Pridobivanje depojskih prostorov izven gradu Brežice je ena izmed prioritet naslednjih let.
Investicijsko vzdrževanje
Posavski muzej Brežice skrbi za spomenik državnega pomena, ki je delno obnovljen.
V letu 2017 smo izvedli naslednja vzdrževalna dela v prostorih gradu Brežice: nadaljevanje zamenjave
energetsko potratnih žarnic, dograditev in delna prenova alarmnega sistema zaradi udara strele
oziroma povišane napetosti, vzdrževalna dela v prostorih drugega nadstropja, beljenje po različnih
prostorih za potrebe razstav idr. Poleg teh večjih vzdrževalnih delih pa smo izvajali tudi tekoča
vzdrževanja v prostorih gradu Brežice, v zbirkah in depojih.
Nadaljevanje prenove, projekti in projektna dokumentacija
V letu 2017 je Občina Brežice uspešno pripravila dokumentacijo, zagotovila finančna sredstva,
objavila javne razpise in pričela z dvema pomembnima investicijama. Tako smo avgusta pripravili vse
potrebno za začetek dveh investicij:
- Ureditev recepcije in sanitarij v S pritličju gradu: pričetek konec avgusta 2017, predviden
zaključek februar 2018. V septembru in oktobru so bile izvedene tudi arheološke raziskave v
tem delu.
- Prenova strehe S in V dela gradu: pričetek septembra 2017, predviden zaključek avgusta
2018. V prvi fazi je bil obnovljene ¾ strehe S dela.
Obe investiciji bosta pripomogli k boljši skrbi za spomenik državnega pomena in boljše pogoje za delo
in za obiskovalce.
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. Septembra
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smo ob obsežnem dogodku izvedli tudi meritve hrupa in vibracij s sposojeno opremo. Odstopanja
niso bila ugotovljena, oprema za konstantno spremljanje bo nabavljena v letu 2018.
Ob sprejemu novega Cenika PMB leta 2014 so bile določene tudi cene uporabe in oblikovana
navodila za ustrezno rabo, kar smo dosledno izvajali tudi v letu 2017.
Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja
V letu 2017 je muzej nadaljeval z nabavo opreme za izvajanje dejavnosti z namenom povečanja
prepoznavnosti Posavskega muzeja Brežice ter omogočanja boljše infrastrukture za obiskovalce in
zaposlene. V ta namen je bilo nabavljeno: dva TV sprejemnika, TV stojalo, dva digitalna foto okvirja,
prenosnik, monitor, dve mizi za catering, termo posodi, jedilni pribor, lonci ter kozarci, mobilna
aparata ter kljunasta kladiva za izvedbo učnih ur in delavnic.
Za konservatorsko restavratorsko delavnico za potrebe konserviranja in restavriranja ter klimatskih
pogojev v zbirkah in ostalih prostorih smo nabavili naslednjo opremo: ročni brusilnik, peskalnika,
čistilnik SONICFLEX, kompresor, vlažilnik zraka, razvlažilnika zraka, vremenski postaji, mii kit regal ter
talne svetilke.
Novi razstavi arheologija in 16. stoletja sta obogateni s sledečo razstavno opremo: ležalnik leseni,
podest večji leseni, omara z vitrinami na podestu, hologram, steklena vitrina in stekleni zvon s
podstavkom.
Za izboljšanje pogojev dela in za zdravje pri delu smo nabavili dva pisarniška stola medico, ter
predelno steno s steklenimi vrati za ločenost prostorov ter za boljšo komunikacijo in preglednost.
Za potrebe vzdrževanja sta bili nabavljeni lesena in aluminijasta lestev.
Zaradi zastarelosti smo nabavili dva tiskalnika, prenosnik ter stacionarni računalnik.
Zaradi udara strele smo morali sanirati škodo z nabavo treh prenosnikov, stacionarnega telefona,
telefonske centrale ter varnostno protipožarnega sistema, ups, ter zunanjega diska.
Zamenjali smo tudi službeni avto Renault Kangoo, ki je bil nabavljen januarja 2006 in ga zamenjali z
avtom Citroen Berlingo.
Vrednost kupljenih knjig je 310,89 €, vrednost odkupljenih muzejskih predmetov je 291,00 €,
vrednost nabave opreme pa jev višini 47.414,93 €.
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 2017 ne izplačamo in ne
izkazujemo obveznosti iz naslova delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev in iz nejavnih
prihodkov iz izvajanja javne službe.
Obrazec »Elementi za določitev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz
naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe za leto 2017« je v prilogi letnega poročila.

12. Zaključek
Sodelavci Posavskega muzeja Brežice so v letu 2017 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.
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Ob razširjenem programskem delu in številnih sodelovanjih ter manjših izboljšavah pri prostorskih
pogojih, je treba opozoriti na nujne izboljšave na vseh področjih.
Poleg stalne skrbi za dopolnjevanje programov, za še obsežnejše interdisciplinarno delo je treba
nadaljevati prizadevanja za pridobivanje več sredstev za izvajanje javne službe in programov muzeja
tako s strani financerjev kot iz drugih virov, kar je bilo s 5-imi prijavami na razpise, od tega so bili 3
uspešni, tudi intenzivno izvajano.
Skladno s sprejetim Strateškim načrtom za obdobje 2015—2020 smo si prizadevali za vključevanje
raznovrstnih ciljnih skupin ter skrbi zanje tako na programskem kot na prostorskem področju. Še
posebej pa je na prostorskem področju nujna pridobitev stalnega pedagoškega prostora, ureditev
recepcije in prenova sanitarij v pritličju, kar se je pričelo v letu 2017, 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.
Še naprej si bomo prizadevali tudi za ureditev okolice v povezavi z urejanjem zahodne fasade mesta
Brežice ter drugih delov v okolici gradu.
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