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1 UVOD 

 

Kulturni dom Krško je bil slovesno odprt 15. oktobra 1977, ustanovljen kot samostojna institucija na 
področju kulture in izobraževanja. Ustanoviteljske pravice javnega zavoda je leta 2003 prevzela Občina 
Krško, ki dejavnost zavoda vse od takrat redno financira v večinskem deležu, razliko zavod ustvari na 
trgu. 
 
Delovanje javnega zavoda sicer primarno pokriva področje Občine Krško, z obsegom in strukturo 
programov pa presega občinski pomen in v marsičem deluje skladno z javnim interesom države, zato se 
želimo v prihodnje še odločneje razvijati ne le kot občinski, temveč kot regijski referenčni kulturni center, 
ki bo s svojimi programi dosegal občinstvo celotne regije Posavje. 
 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ur. l. RS. št. 8/20) je zapisano, da je Kulturni 
dom Krško (v nadaljevanju  zavod) ustanovljen z namenom nemotenega in trajnega zagotavljanja 
pogojev za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v 
zadostnem obsegu ali kakovosti, in z namenom zagotavljanja dostopnosti raznovrstnih kulturnih dobrin 
najširšemu krogu uporabnikov na območju Občine Krško. 
 
Program dela zavoda, ki obsega enote Kulturni dom Krško (v nadaljevanju KDK), Mestni muzej Krško (v 

nadaljevanju MMK), Galerijo Krško (v nadaljevanju GK) ter Grad Rajhenburg (v nadaljevanju GR)  za leto 
2021 je skladen z zakonskimi in drugimi pravnimi podlagami, ki urejajo področje delovanja javnega 
zavoda na področju kulture, muzejske in galerijske dejavnosti. 
 
Obseg izvajanja dejavnosti kot javne službe zavod vsako leto uskladi z ustanoviteljico na način, da pri 
pripravi programa dela, finančnega in kadrovskega načrta upošteva izhodišča ustanoviteljice, to je 
Občine Krško, ki jih je ta pripravila na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za tekoče 
leto.  
 
Pri pripravi programa dela zavoda za leto 2021 smo pred izjemno težavno nalogo pravilno načrtovati 
vrsto programa in časovnico poteka ter s tem povezan finančni načrt zavoda, saj je epidemija Covid-19 
izjemno prizadela tudi kulturni sektor, organizatorje kulturnih programov in izvajalce muzejske ter 
galerijske dejavosti, ki so primarna področja dela zavoda. 
 
Z epidemijo povezani ukrepi Vlade RS bodo zagotovo krojili dinamiko izvajanja dejavnosti in s tem tudi 
obseg prihodkov še v večjem delu leta 2021.  KDK bo izkoristil vsako priložnost za varno in v skladu z 
odloki veljavno odprtje in izvedbo dogodkov v živo, kot je bilo to tudi v minulem letu 2020.  
 

2 SPLOŠNO O KULTURNEM DOMU KRŠKO IN NJEGOVI  ORGANIZIRANOSTI  

 
Občina Krško je sprejela nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ur. l. RS. št. 8/20), 

v nadaljevanju bo zanj smiselno uporabljen izraz zavod.  Zavod je ustanovljen z namenom nemotenega 

in trajnega zagotavljanja pogojev za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se na 

trgu ne zagotavljajo v zadostnem obsegu ali kakovosti, in z namenom zagotavljanja dostopnosti 

raznovrstnih kulturnih dobrin najširšemu krogu uporabnikov na območju Občine Krško. 

Dejavnost, pod katero je zavod vpisan v sodni register, je dejavnost obratovanja objektov za kulturne 

prireditve, poleg te pa so ključne dejavnosti v okviru javne službe še muzejska in galerijska dejavnost ter 

s tem povezano varstvo kulturne dediščine ter ostale spremljajoče dejavnosti. 
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Enote zavoda po ustanovitvenem aktu so: Kulturni dom Krško, Mestni muzej Krško, Galerija Krško, Grad 

Rajhenburg, ki so bile Kulturnemu domu Krško priključene postopno, in sicer od leta 2010 kot muzejski 

enoti zavoda delujeta Mestni muzej Krško in Galerija Krško, od leta 2012 pa še Grad Rajhenburg. V letu 

2013 je zavod dobil v upravljanje še del obnovljene Mencingerjeve hiše, ki deluje v okviru Mestnega 

muzeja Krško, v okviru te enote pa od leta 2019 upravljamo tudi še s prenovljenim Hočevarjevim 

mavzolejem.  

Z novim aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest bo tudi opredeljen status 

organizacijskih enot in znotraj teh zaposlenim osebam.  

2.1 PRAVNE PODLAGE ZA POSLOVANJE  

 

Poslovanje javnega zavoda in dejavnosti, ki jih izvaja, določa več zakonskih in iz njih izhajajočih 

podzakonskih aktov in predpisov, naštevamo le krovne: 

- Zakon in spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško, Ur. l. RS,  št. 8/20 (z njim prenehala 

veljavnost obstoječega s spremembami, Ur. l. RS, št. 127/03, 109/09 in 42/10), 

- Zakon in spremembe Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD), 

- Zakon o zavodih, 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon in spremembe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), 

- Zakon o javnem naročanju, 

- predpisi s področja izvrševanja proračunov, 

- predpisi s področja sistema plač v javnem sektorju, 

- predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, 

- Kolektivne pogodbe za javni sektor, negospodarske in kulturne dejavnosti. 

- zakonodaja s področja blaženja posledic zaradi epidemije covid-19 

- zakonodaja s področja dostopnosti do spletišč in v povezavi z ranljivimi ciljnimi skupinami. 

2.2 DEJAVNOSTI ZAVODA 

 
Kulturni dom Krško je posredni proračunski uporabnik, katerega namen je izvajanje javne službe, kot to 
določa poseben zakon na področju kulture, tj. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 
 
Temeljna delitev dejavnosti zavoda je torej delitev na dejavnosti v javnem interesu (javna služba) in na 
dejavnosti na trgu, ki jih zavod prav tako izvaja in s prihodki iz tega naslova zagotavlja z ustanoviteljico 
dogovorjen delež lastnih virov pri financiranju javne službe. 
 
Kulturni dom Krško v okviru javne službe poleg dejavnosti kulturnih domov v enoti Kulturni dom Krško in 
v svojih muzejskih enotah izvaja tudi dejavnosti muzejev in galerij, ki jo podrobneje določa in Zakon o 
varstvu kulturne dediščine. 
 
Nedvoumne razmejitve, kateri program (lahko) sodi v javno službo in kateri v dejavnost na trgu, ne 
določa noben pravni predpis, zato je odgovornost vodstva in strokovnih kadrov, ki so skrbniki 
posameznih področij znotraj zavoda, pri tem uvrščanju oz. razmejevanju toliko večja, temeljna vodila pri 
izboru pa so:  umetniška relevanca, vsebinska aktualnost, (finančna) dostopnost. 
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Večino sredstev za izvajanje javne službe zagotavlja ustanoviteljica na podlagi sprejetega proračuna in 
iz tega izhajajoče pogodbe o sofinanciranju programa, del sredstev za programe v javnem interesu pa 
zavod pridobi iz nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe (tj. vstopnina, pedagoška izobraževalna 
dejavnosti – delavnice, donacije/sponzorska sredstva nekaterih gospodarskih družb), prav tako so vsi 
prihodki iz naslova uporabe prostorov, opreme in storitev KDK na trgu namenjeni kritju stroškov javne 
službe, investicijskemu in tekočemu vzdrževanju stavb in opreme.  
 
Podrobneje so dejavnosti zavoda opredeljene v aktualnem odloku v III. poglavju Dejavnosti zavoda, od 

8. –11. člena. 

2.3 ORGANI ZAVODA 

 

Organe in njihove pristojnosti določa uvodoma naveden odlok. Organi zavoda so: 
- direktor, 
- svet zavoda, 
- strokovni svet. 

 
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost 

poslovanja zavoda. 

Aktualna direktorica zavoda je Darja Planinc, univ. dipl. ekonomistka. 

Aktualni člani sveta zavoda so:  
- predstavniki ustanoviteljice:  Sandi Leške, Matija Požeg in Mojca Dostal (izvoljena za 

podpredsednico) 
- predstavnik zainteresirane javnosti: Boštjan Arh (izvoljen za predsednika) 
- predstavnik zaposlenih:  Žiga Kump.  

 
Aktualni člani strokovnega sveta so:  

- Damjana Pečnik, vodja Službe za razvoj Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,  
- Uršula Cetinski, direktorica Cankarjevega doma,  
- Bernardka Zorko, strokovna sodelavka za področje kulture na Občini Krško;  
- dr. Helena Rožman, muzejska svetovalka, predstavnica zaposlenih in  
- Žiga Kump, koordinator in organizator kulturnih programov, predstavnik zaposlenih.  

 

2.4 SEDEŽ IN LOKACIJE ZAVODA  

 

Sedež zavoda je v Krškem, na naslovu Trg Matije Gubca 2.  Na tem naslovu deluje tudi enota Kulturni 
dom Krško. 
 
Občina Krško je z namenom varstva kulturne dediščine in razvoja muzejskih vsebin v občini v minulih 15 
letih vložila veliko lastnih in skozi projekte tudi evropskih sredstev v odkup in prenovo nepremične 
kulturne dediščine oz. spomenikov lokalnega in državnega pomena. Upravljanje večine teh prenovljenih 
objektov, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine lokalnega ali državnega pomena (grad 
Rajhenburg), je bilo preneseno na Kulturni dom Krško.   
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Občina Krško je od leta 2009 do 2019 na Kulturni dom Krško prenesla v upravljanje naslednjo javno 
kulturno infrastrukturo: 

- Valvasorjev kompleks, 2010, v izmeri 1.721,09 m2, v katerem ima sedež Mestni muzej Krško, v 
92,13 % deležu (1.585,60 m2), v preostalem deležu 7,87 % (135,49 m2) objekt še naprej upravlja 
Občina Krško (kavarna), na naslovu Valvasorjevo nabrežje 4, 

- Grad Rajhenburg s pripadajočo Moserjevo hišo in zemljišči, 2012, v izmeri 4.443,98 m2, 
Brestanica, na naslovu Cesta izgnancev 3, Brestanica, 

- Galerija Krško, 2013, v izmeri 167 m2, na naslovu Valvasorjevo nabrežje 4, 
- Hočevarjev mavzolej, 2019, v izmeri 122 m2, ni naslova. 

 
Zavod upravlja skupaj z 8.861 m2 javne kulturne infrastrukture (uporabna površina zgradb) in 
pripadajočimi zemljišči. 
 
Kulturni dom Krško izvaja svojo muzejsko dejavnost tudi v delu Mencingerjeve hiše, na naslovu Cesta 
krških žrtev 2, in sicer od leta 2013, ko je bil objekt celovito prenovljen. Skupna površina prostorov, 
namenjenih muzejski dejavnosti v tej hiši, je 263,90 m2, niso pa v našem upravljanju na način, kot prej 
navedeni objekti. 
 
V skladu z 58. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine bo Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije v soglasju z lastnico in upravljavcem na pročelje gradu Rajhenburg v kratkem namestil oznako 
kulturnega spomenika državnega pomena. Izvedba bi morala biti že v 2020. 
 

2.5 OKOLJE, V KATEREM DELUJEMO  

 

Kulturni dom Krško je osrednji in največji javni zavod, ki uresničuje javni interes na področju kulture v 
Občini Krško in v regiji Posavje. Glede na raznovrstnost dejavnosti, število dogodkov in število 
obiskovalcev postaja Kulturni dom Krško ne le osrednja regijska kulturna institucija, temveč tudi največja 
med Ljubljano in Zagrebom. Z vidika števila enot in raznovrstnosti njihovih dejavnosti pa sodi zavod med 
kompleksnejše kulturne institucije v slovenskem prostoru. 
 
Ob muzejskih enotah zavoda, ki opravljajo muzejsko javno službo za območje Občine Krško, pa za to 
območje  opravlja državno javno službo za področja arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine in 
etnologije Posavski muzej Brežice, za področje likovne umetnosti pa Galerija Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki. 
 
Na gradu Rajhenburg s svojo enoto Brestanica deluje Muzej novejše zgodovine Slovenije,  ki upravlja s 
tremi stalnimi razstavami: Trapisti v Rajhenburgu, Slovenski izgnanci 1941–1945 in Kazenske ustanove 
na gradu Rajhenburg 1948–1966. MNZS svoje naloge izvaja iz svoje matične hiše s tedenskimi prihodi 
nove kustosinje na lokacijo gradu Rajhenburg. Na naši lokaciji je shranjen tudi del predmetov zbirk, ki 
pokrivajo omenjene tri razstave. 
 
Prav tako je Društvo izgnancev Slovenije v letu 2016 na gradu odprlo razstavo o fašističnem in 
nacističnem nasilju nad slovanskimi in drugimi narodi. 
 
Raznolika kulturna dediščina in pestrost programov sta potencial za razvoj t.i. kulturnega turizma, pri 
čemer moramo nadaljevati in še okrepiti sodelovanje z drugimi javnimi subjekti, ki delujejo na področju 
načrtovanja turističnega razvoja, in z nosilci turistične ponudbe v občini in regiji. 
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2.6 ORGANIZACIJA MUZEJSKE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU VAROVANJA PREMIČNE 

KULTURNE DEDIŠČINE V  OBČINI KRŠKO  

 
Na območju Slovenije javno službo na področju varovanja premične kulturne dediščine opravlja mreža 
muzejev in galerij. Pojem javna služba opredeljuje niz strokovnih nalog, ki so potrebne za ohranjanje 
predmetov, ki so pomembno zaznamovali kulturno zgodovino na slovenskem prostoru. Med 
najpomembnejše naloge javne službe sodi:  zbiranje, urejanje in varstvo premične dediščine, 
dokumentiranje premične kulturne dediščine njihovo proučevanje, raziskovanje, 
razstavljanje  in  opravljanje drugih nalog varstva premične dediščine na območju oz. področju, za 
katerega so muzeji ustanovljeni.  
 
Kulturni dom Krško javno službo na področju varovanja premične kulturne dediščine opravlja v svojih 
treh enotah, to so Grad Rajhenburg (v nadaljevanju GR), Mestni muzej Krško (v nadaljevanju MMK) in 
Galerija Krško (v nadaljevanju GK);  vpisan je v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo. V okviru enote 
MMK upravljamo še z delom Mencingerjeve hiše in s Hočevarjim mavzolejem od leta 2019 dalje.  
 
Muzejske enote KDK opravljajo lokalno javno službo na področju muzejske dejavnosti za vsebine likovne 
umetnosti, etnologije in zgodovine, program v celoti financira ustanoviteljica Občina Krško. Del 
programa Galerije Krško (praviloma eno razstavo letno) pa v zadnjih letih sofinancira Ministrstvo RS za 
kulturo, kar pomeni, da je lokacija prepoznavna na nacionalni ravni.  
 
Za delovanja muzeja so predpisani kadrovski, tehnični in prostorski pogoji, ki omogočajo fizično 
varnost  muzejskega gradiva, in v katerih je mogoče opravljati temeljne naloge zbiranja, raziskovanja, 
konserviranja in hranjenja gradiva, njegovega razstavljanja in popularizacije, kakor tudi prostore, v 
katerih je mogoča namestitev  muzejskega osebja. Smo člani Skupnosti muzejev Slovenije, ki s svojim 
delovanjem povezuje slovenske muzeje in galerije, jih predstavlja in promovira, preko njih pa tudi 
celotno kulturno in naravno dediščino, za katero skrbijo.  
 
Na območju Občine Krško opravljajo državno javno službo muzejev in galerij:  
- Posavski muzej Brežice za področje t.i. muzejskih vsebin (za strokovna področja arheologije, 

zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine), 
- Galerija Božidar Jakac za področje t.i. vsebin likovne umetnosti (za strokovno področje umetnostne 

zgodovine). 
- Muzej novejše zgodovine Slovenije na lokaciji Gradu Rajhenburg deluje z Enoto Brestanica,  ki 

upravlja s tremi stalnimi razstavami nacionalnega pomena: Trapisti v Rajhenburgu, Kazenske 
ustanove na gradu Rajhenburg 1948-1966 in Slovenski izgnanci 1941-1945. Prav tako je Društvo 
izgnancev Slovenije v letu 2016 na gradu odprlo razstavo o fašističnem in nacističnem nasilju nad 
slovanskimi in drugimi narodi. 
 

Kulturni dom Krško pa opravlja naloge javne službe muzejev in galerij na lokalni ravni mesta in občine 
Krško. Je pa naš dolgoročni interes pridobiti status muzeja za opravljanje državne javne službe. Na 
podlagi potrditve strokovnega sveta (2. seja, z dne 21.1.2016) muzejskih enot zavoda ter uskladitve z 
Galerijo Božidar Jakac in Posavskim muzejem Brežice se za vsebinsko delovanje enot MMK, GK in GR 
upošteva Dokument o razmerjih med muzejskimi enotami javnega zavoda KDK in javnimi zavodi, ki na 
območju občine Krško izvajajo javno službo.  
 
Grad Rajhenburg (GR) je spomenik državnega pomena in kot tak nosilec pomembnih vsebin različnih 
historičnih obdobij, ki jih je mogoče tudi muzejsko interpretirati. Na gradu so tako postavljene stalne 
razstave, s katerimi obiskovalcem predstavljamo prelomna dogajanja in pomembne osebnosti, ki so 
Rajhenburg in njegov vplivni prostor zaznamovale skozi zgodovino. Tematike stalnih postavitev po 

http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kulturno_dediscino/muzejska_dejavnost_in_varstvo_premicne_kulturne_dediscine/muzeji_in_galerije/
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možnostih dopolnjujemo z občasnimi razstavami.  Z likovnimi razstavami pa v prostor umeščamo 
sodobne ustvarjalne projekte, ki so praviloma pripravljeni za prostor. 
 
GR kot dejavnost na trgu izvaja oddajanje prostorov in izvajanje storitev za zainteresirane najemnike ter 
muzejsko trgovino. Gostinsko dejavnost na tej lokaciji zaenkrat ne opravlja nihče, zato je v letu 2021 
prednostno najti primerno rešitev za to dejavnost.  
 
Mestni muzej Krško (MK) je Občina Krško ustanovila z namenom opravljanja nalog varstva premične 
dediščine mesta in občine Krško. Deluje v Valvasorjevem kompleksu, kulturnem spomeniku lokalnega 
pomena. V okviru javne službe muzej skladno s 3. členom ZVKD-1 zbira, ohranja, dokumentira, preučuje, 
interpretira, upravlja in razstavlja dediščino ter posreduje podatke o njej z namenom razvijati zavest o 
dediščini, širiti vedenje o njenih vrednotah in omogočati uživanje v njej. Pri svojem delovanju so 
zaposleni zavezani k upoštevanju ICOM-ovega kodeksa muzejske etike. Poleg dela večine prostorov 
Valvasorjevega kompleksa poteka muzejski program oz. MMK upravlja še z delom prostorov v 
Mencingerjevi hiši in s Hočevarjevim mavzolejem. 
 
Za Občino Krško se na lokaciji MMK izvajajo tudi ostale naloge izven javne službe muzejev in galerij in se 
določijo tekom leta, kot npr. izposoja koles Krčan. MMK kot dejavnost na trgu izvaja oddajanje prostorov 
in izvajanje storitev za zainteresirane najemnike ter muzejsko trgovino. 
 
Galerija Krško (GK)  opravlja javno službo za galerijsko dejavnost, s prirejanjem občasih razstav sodobne 
umetnosti. Od leta 2010 dalje deluje kot enota Kulturnega doma Krško. Razstavišče odlikuje 
poznobaročna arhitektura, ki ustvarjalcem nudi izjemne možnosti konceptualnih in posebej za ta prostor 
pripravljenih razstav (t.i. site-specific projektov). Galerijski program predstavlja najnovejša dela tako 
uveljavljenih umetnikov, kot umetnikov mlajših generacij, ki se šele uveljavljajo v umetnostnem 
prostoru. V lokalnem in nacionalnem prostoru širi zanimanje za sodobno likovno umetnost, oblikuje 
odnos do tega dela ustvarjalnosti in jo spodbuja. 
 
Na podlagi dogovora je eden izmed letnih terminov razstav namenjen Društvu likovnikov Krško Oko, ko 
se v okviru t.i. Štovičkovih dnevov predstavi pomembnejši ljubiteljski likovni ustvarjalec.  
Galerija Krško ne izvaja dejavnosti na trgu. 
 

2.7 STANOVSKA ZDRUŽENJA IN STRATEŠKA PARTNERSTVA 

 

Stanovska združenja:  

- KUDUS – združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije: namen Združenja KUDUS je povezati 
vse zainteresirane prave osebe, ki izvajajo kulturne programe v javnem interesu, s ciljem 
medsebojnega sodelovanja, uveljavljanja in zaščite njihovih interesov ter izmenjave dobrih 
praks.  

- ARTkino mreža – združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma 
Slovenije: je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki so se 
povezale z namenom medsebojnega sodelovanja in razvoja delovanja kinematografov in 
prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, izmenjave izkušenj, strokovnega znanja in 
informacij s področja razširjanja in promocije filmske kulture in filmske vzgoje ter promocije in 
prikazovanja kakovostnega in umetniškega filma v slovenskih kinematografih.  

- Skupnost muzejev Slovenije je organizacija slovenskih muzejev in galerij, ki jih povezuje v 
skupnem interesu reševanja izbranih poklicnih in statusnih vprašanj. S svojim delovanjem 
predstavlja in promovira slovenske muzeje in galerije ter preko njih celotno kulturno in naravno 
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dediščino, za katero skrbijo; aktivno vključeni v sekcijo za dokumentacijo in v sekcijo za 
izobraževanje in komunikacijo ter v skupne nacionalne akcije. 
 

Izpostavljena strateška/programska partnerstva v letu 2021 

- Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta na ZRC SAZU, sodelovanje pri raziskovanju in 
predstavljanju renesančnih portretov v Mencingerjevi hiši in v okviru programa 500-letnica 
rojstva Adama Bohoriča in protestantizma nasploh, 

- Narodni muzej Slovenije: stalna razstava na Gradu Rajhenburg, tj. Grajsko pohištvo 18. in 19. 
stoletja iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije, 

- Cankarjevim domov pri koprodukciji predstave o slovenskih reformatorjih 
- Več evropskimi in ameriškimi muzeji pri postavitvi nove stalne razstave Gospodje Rajhenburški 
- Gradovi Posavja: neformalno združenje upravljavcev 5 gradov in nekdanjega samostana na 

območju regije Posavje z namenom skupne promocije muzejske in druge dejavnosti, 

- Lokalna akcijska skupina Posavje: to je javno-zasebno partnerstvo, pristojno za upravljanje s 
sredstvi CLLD na območju regije Posavje. 
 

Pri uresničevanju javnega interesa na področju kulture pro programsko in/ali projektno sodelovanje na 
lokalni/regionalni ravni sodelujemo tudi z/s: 
 

- ustanoviteljico, Občino Krško 
- krajevnimi skupnostmi, posebej KS Brestanica 
- osnovnimi šolami in vrtci ter s srednjimi šolami v regiji Posavje in tudi v JV Sloveniji 
- Glasbeno šolo Krško  
- JSKD, Območno izpostavo Krško 
- Zvezo kulturnih društev Krško 
- Posavskim muzejem Brežice 
- Galerijo Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 
- Kozjanskim parkom Podsreda 
- KŠTM Sevnica  
- Regionalno razvojno agencijo Posavje in LAS Posavje  
- Valvasorjevo knjižnico Krško 
- Mladinskim centrom Krško  
- Centrom za podjetništvo in turizem Krško 
- KTRC Radeče 
- Turističnim društvom Brestanica in Kulturnim društvom Svoboda Brestanica 
- DKD Svoboda Senovo 
- Društvom likovnikov Krško - OKO 
- Društvom ljubiteljev fotografije Krško 
- Klubom posavskih študentov 
- Društvom gluhih in naglušnih Posavja Krško,  
- Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije/Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih 

Novo mesto,  
- Zvezo Sonček 
- Varstveno-delovnim centrom Leskovec pri Krškem 
- CSD Posavje, Kriznim centrom za mlade  
- gospodarskimi družbami 
- drugimi javnimi in nevladnimi organizacijami ter zainteresirano javnostjo. 
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V naših prostorih imajo sedež in dejansko uporabo prostorov:  

- Muzej novejše zgodovine Slovenije, Enota Brestanica 
- Društvo likovnikov Krško OKO 
- Društvo ljubiteljev fotografije Krško 
- JSKD, Območna izpostava Krško (sedež enote) 
- Zveza kulturnih društev Krško. 

- Turistično društvo Brestanica (samo sedež).  

 

2.8 PROMOCIJA PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OGLAŠEVANJE  

 

Delo zavoda je javno. Javnost dela zavod zagotavlja tudi z objavami na spletnih straneh, socialnih 
omrežjih, s tiskovinami, poročili o delu, sporočili za medije ter z javnimi predstavitvami. V ta namen 
organizira tudi dneve odprtih vrat, javna vodstva in omogoča prost vstop na izbrane kulturne dogodke 
oz. tematske dneve. 
 
Kulturni dom Krško svoje programe in dejavnosti promovira in oglašuje tako z uporabo klasičnih 
promocijsko-oglaševalskih orodij kot z uporabo sodobnih digitalnih tehnologij in platform. 
 
Nabor promocijskih orodij vključuje tiskana gradiva in plakate, elektronska vabila, digitalne vsebine na 
družbenih omrežjih, tiskane in digitalne oglase v lokalnih, regionalnih in občasno nacionalnih medijih, 
ter vključevanje v širše akcije partnerskih zvez in združenj. 
 

 

3 STRATEŠKI  CILJI RAZVOJA ZAVODA 

 

V letu 2020 je bil sprejet Strateški načrt zavoda za obdobje 2020-2024. V njem so zapisani strateški cilji, 

ki jih bom uresničevali z letnimi plani, temeljijo pa na poslanstvu zavoda. 

Poslanstvo Kulturnega doma Krško je razvoj, promocija in skrb za kulturo kot eno osrednjih javnih 

dobrin, temeljnih civilizacijskih postulatov in konstitutivnega gradnika slovenske nacionalne identitete.  

V skladu s svojim poslanstvom je Kulturni dom Krško zavezan omogočanju dostopnosti kulture kot 

javne dobrine kar najširšemu krogu prebivalstva, zagotavljanju pogojev za razvoj in promocijo kulture, 

ter skrbi za razvoj obstoječih in novih občinstev. 

Kulturni dom Krško s svojo razvejano strukturo delovanja svoje poslanstvo primarno uresničuje na 

področju uprizoritvenih, glasbenih, filmskih, upodobitvenih umetnosti ter v muzejski in galerijski 

dejavnosti, ki sta del širokega področja kulturne dediščine. 

Kulturni dom Krško bo v novem strateškem obdobju svoje poslanstvo uresničeval z zasledovanjem 

premišljene in ambiciozne vizije. 

Vizija: Z rastjo programske raznolikosti in kakovosti ter vitko organizacijo dela utrditi obstoječa in 

razvijati nova občinstva in tako okrepiti mesto največjega in najpomembnejšega zavoda na področju 

kulture in umetnosti v občini Krško in regiji Posavje. 
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4 POSLOVNI CILJI  ZAVODA V LETU 2021  

 

Cilj delovanja zavoda je načrtovanje, razvoj in izvedba raznovrstnih, kakovostnih in za različne ciljne 
skupine primernih kulturno-umetniških programov, pri tem pa v finančnem smislu poslovati pozitivno 
oz. v skladu z razpoložljivimi sredstvi.  
 
Zavedamo se, da bo to v letu 2021 v poslovnem smislu za sektor kulture zelo težavno, zavodi bomo 
odvisni od razumevanja in podpore ustanoviteljic. V primeru dolgotrajnejšega zaprtja bo ustvarjanje 
prihodkov iz naslova prodanih vstopnic minimalno. Pri tem bomo ob ponovnem odprtju presodili, ali so 
cene za dogodke glede na situacijo primerne, sicer bomo predlagali spremembo cenikov.  
 
Programski cilji, ki jih želimo doseči v letu 2021, so zapisani v tem programu dela pod posameznimi 
poglavji. Nanašajo se na dejavnost javne službe in dejavnosti na trgu, ki se izvaja v podporo javni službi 
(tržni prihodki zagotavljajo pomemben delež sredstev za izvajanje javne službe).  
 
Za izvajanje programov, ki so v javnem interesu, se bomo trudili pridobiti tudi nejavne prihodke, med 
katerimi največji delež predstavljajo vstopnine, pa tudi sponzorska in donatorska sredstva. Del 
programov je zasnovan na način, da predvideva intenzivnejše sodelovanje in povezovanje z 
gospodarskimi družbami, ki predstavljajo gonilo gospodarskega razvoja občine oz. regije, hkrati pa imajo 
posluh za povezovanje s kulturo. 
 
Z namenom dviga prepoznavnosti destinacije in večjega turistične obiska nadaljujemo  
medinstitucionalno povezovanje upravljavcev gradov in nekdanjega samostana v okviru t.i. projekta 
Gradovi Posavja, aktivno se vključujemo v projekte in aktivnosti Regionalne razvojne agencije Posavje v 
okviru oblikovanja in promocije destinacije Čatež-Posavje ter Centra za podjetništvo in turizem Krško, 
ko gre za turistično promocijo ponudbe na ravni občine Krško.  
 
Pri programu muzejskih enot  večina novega razstavnega programa prenaša iz leta 2020, ker ga ni bilo 
mogoče realizirati. Osrednji razstavni program so Rajhenburški, gre novo stalno postavitev na gradu, 
zato je tudi v finančnem pogledu to najbolj kompleksna razstava.  
 
Razstavni program v javnem interesru, s fokusom na sodobni likovni umetnosti, se primarno pripravlja 
v enotah Galerija Krško, Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg. Tudi v teh enotah se vrata občasno 
odprejo za večje razstave ljubiteljskih ustvarjalcev (in sicer velika dvorana v MMK ali okrogra dvorana na 
GR, ker poletni termin v Galeriji za Društvo likovnikov oko), v enoti KDK je razstavam ljubiteljskih lokalnih 
ustvarjalcev namenjen prostor v avli.  
 
Z novim vodstvom MNZS bo potrebo doreči način delovanja njihove enota na gradu Rajhenburg in s tem 
aktivnosti MNZS pri prUreditev razmerij z MNZS, Enoto Brestanica po upokojitvi dosedanje vodje.  
 
Zaposleni pri svojem delu za različna področja dela uporablja tudi specifično programsko opremo, in 
sicer program za vodenje poslovne dokumentacije, program za vodenje muzejske dokumentacije, 
program za vodenje finančno-računovodske dokumentacije, program za vzdrževanje - pregled in 
urejanje naprav, načrtovanje opravil (servisov), program za registracijo delovnega časa in program za 
prodajo vstopnic. Pri slednjem je več kot nujen dokup modula za spletno prodajo vstopnic, preučujemo 
tudi možnost menjave programa za prodajo vstopnic. 
 
V Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva smo v letu 2018 uvedli ustrezen dokumentni 
sistem, ponudnik je zaprl dejavnost, tako mora preiti na nov dokumentni sistem, ki je prav tako certificiran 
pri Arhivu RS. Za vodenje in hrambo raznovrstnega dokumentarnega gradiva je v KDK usposobljenih več 
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zaposlenih, zato se upravičeno pričakuje, da bo ta sistem vodenja poslovne dokumentacije nemoteno 
deloval. Pri tem je pred nami zelo kompleksna in zahtevna naloga izdelave notranjih vzorčnih pravil, ki 
si jih želimo pričeti pripravljati v tem letu.  
 
Za vodenje muzejske dokumentacije se uporablja dokumentarni sistem Galis. Ureditvi tega področja se 
letos prednostno usmerja delo kustosinje za dokumentalistiko (ureditev aktov, izvedba popisa muzejskih 
predmetov z namenom vzpostavitve ustreznih registrov) ob strokovni pomoči sodelavke, ki ima 
izobrazbo za to delovno mesto, dejansko pa zaseda delovno mesto muzejski vodnik V, kar bomo 
poskušali z novo sistemizacijo ustrezno urediti. Pri delu upoštevamo tudi zakonodajo s  področja varstva 
osebnih podatkov in avtorskih pravic v skladu z veljavno zakonodajo na teh področjih.  
 
Pri promociji naših dejavnosti bomo te prilagodili dejanskemu odprtju zavoda za obiskovalce, do takrat 
pa se promovirali oz. obiskovalce obveščali predvsem preko spletnih strani in socialnih omrežij ter z 
objavami v regionalnem časopisu, s katerim dosežemo največji domet v regiji. Pri tem moramo spletne 
strani in mobilne aplikacije uskladiti z zahtevami zakonodaje, da bodo te dostopne tudi za senzorno 
ovirane osebe. Dobro sodelujemo z lokalnimi/regionalnimi mediji, tudi z nacionalnimi mediji, pri čemer 
ne uspemo doseči, da bi področje kulture pokrivale za to pristojna uredništva, ampak je ta naloga 
dodeljena sicer dopisnikoma nacionalnega radia in televizije.  
 
Tudi v 2021 bo poudarek na izobraževanju in strokovnem usposabljanju zaposlenih v zavodu, da bosta 
program in izvedba storitev na zadovoljivi izvedbeni ravni.  
 
V letu 2021 nadaljujemo s skupnim projektom Gradovi Posavja, ki predstavlja neformalno združenje 
upravljavec gradov Sevnica, Rajhenburg, Podsreda, Brežice, Mokrice in nekdanjega samostana v 
Kostanjevici na Krki. Skozi povezovanje in programsko sodelovanje želimo okrepiti prepoznavnost 
destinacije Gradovi Posavja in posamezne lokacije ter tako ustvariti večje prihodke iz naslova izvajanja 
javne službe in dejavnosti na trgu, kjer je to izvedljivo in mogoče. Kulturne vsebine v Gradovih Posavje 
so velik potencial za razvoj kulturnega turizma, ki bo prinesel dodano vrednost tudi ostalim ponudnikom 
v destinaciji.  
 

Aktivno sodelujemo: 

- pri pripravah na novo finančno perspektivo (priprava idejni predlogov projektov, da bi bili ti 

pripravljeni za prijave na prihajajoče razpise EU) 

- nabor prvih projektnih predlogov; nadaljujemo sodelovanje v skupini za pripravo novega RRP.  

- Lokalni program za kulturo 

- Lokalni energetski koncept 

Zaradi koronavirusa in posledično veljavnih odlokov in ukrepov za zaposlene bo tudi v tekočem letu v 

zvezi s tem zelo veliko strokovnih in administrativnih opravil, ki se jih je bilo v letu 2020 praktično priučiti 

v zelo kratkem času na novo, hkrati pa gre za zelo obsežne pravne podlage.  

Kar se tiče organizacije dela, je potrebno v skladu z novim statutom pripraviti nov akt o organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest ter pripraviti v ta namen tudi ostale splošne akte zavoda, kar je zelo 

kompleksna naloga za upravo.  

V prvi polovici leta se bodo pričela opravila za razpis za direktorja za novo mandatno obdobje.  

V sodelovanju z ustanoviteljico je potrebno doreči model izvajanja gostinske ali druge primerne 

dejavnosti na gradu Rajhenburg (s strani KDK predlagamo ureditev čokoladnice in tematske kavarne). 
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5 PROGRAM ENOTE KULTURNI DOM KRŠKO  

 
V enoti Kulturni dom Krško izvajanje javne službe obsega izvajanje programov in projektov ter 
posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področju uprizoritvenih, glasbenih, 
vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev. Kulturni dom je član združenja 
slovenskih kulturnih domov KUDUS in Art kino mreže.  
 
Ključne programske stebre predstavljajo zlasti abonmajski programi na področjih uprizoritvenih, 
glasbenih in filmskih umetnosti, ki ponujajo skrbno zasnovane in kurirane cikle kakovostnih umetniških 
vsebin. Z abonmajskimi programi, kot jedrom kakovostne umetniške ponudbe, Kulturni dom Krško 
izpolnjuje svojo temeljno poslanstvo in strateško usmeritev zagotavljanja dostopnosti kakovostne in 
aktualne umetniške produkcije najširšemu lokalnemu občinstvu, tj. prebivalstvu občine Krško in regije 
Posavje. 
 

Z abonmajskimi programi na področjih uprizoritvenih, glasbenih in filmskih umetnosti ne zagotavljamo 
le izbora in posredovanja kakovostnih vsebin, temveč tudi njihovo kontekstualizacijo. V zadnjih letih 
namreč s serijo spremljevalnih dogodkov poskušamo zagotavljati dodatne spremljevalne vsebine, s 
katerimi želimo ponuditi vzvode za nadaljnjo refleksijo umetniškega programa ter na ta način ponuditi 
vsebine, ki dodatno osmislijo in kontekstualizirajo umetniške prakse, procese in dela.  
 

Poleg abonmajskega programa pripravljamo, organiziramo in izvajamo tudi obširen izvenabonmajski 
program, ki ga običajno tvorijo nove in trenutno aktualne kulturno-umetniške produkcije, predstave, 
koncerti in filmi. Izvenabonmajski program nastaja tekom sezone in je pripravljan sprotno, pogojujeta 
ga aktualno stanje produkcije, finančne zmogljivosti zavoda in/ali interes soorganizatorjev, 
koproducentov ali morebitnih najemnikov. V ta sklop uvrščamo tudi določene kulturno-umetniške 
prireditve in dogodke, ki jih v prostorih Kulturnega doma Krško organizirajo zunanji organizatorji. 
 

Kot dejavnost na trgu enota KDK opravlja oddajanje prostorov in izvajanje storitev za zunanje naročnike 
oz. najemnike, komercialni kino in interni bife.  
 

5.1  UPRIZORITVENE UMETNOSTI (GLEDALIŠKI, GLASBENO-SCENSKI IN PLESNI PROGRAMI)  

 
Program uprizoritvenih umetnosti predstavlja najdlje trajajoč kontinuiran programski sklop 
profesionalne umetniške produkcije in najbolj obiskan segment programov Kulturnega doma Krško.  
 
Domet programskih sklopov Kulturnega doma Krško na področju uprizoritvenih umetnosti bistveno 
presega občino Krško, saj gre pravzaprav za najobširnejši in najbolj raznolik sklop predstavitve 
profesionalne produkcije v Posavju.  
 
Program uprizoritvenih umetnosti (dramsko gledališče, postdramsko gledališče, perfomans, sodobni 
ples)  se bo v letu 2021 uresničeval skozi organizacijo abonmajev in/ali drugih zaključenih programskih 
ciklov, s soorganizacijami posameznih gledaliških projektov z različnimi programskimi partnerji in z 
organizacijo izvenabonmajskega programa. 
 
Med ključne prioritete v prihodnjem letu uvrščamo predvsem ponovni zagon programov, povrnitev 
občinstva, in razširitev programske sheme z gledališkim ciklom za mladostnike ter krajšim programskih 
sklopom postdramskega gledališča. 
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Poglaviten izziv za načrtovanje in izvajanje programov v letu 2021 predstavlja še vedno trajajoča 
pandemija novega koronavirusa, ki bo še najmanj v prvi polovici leta najbrž precej pomembno vplivala 
tako na produkcijske procese kot na možnosti oblikovanja programov. Kulturni dom Krško se bo, tako 
kot večina akterjev na področju kulture in umetnosti, moral prilagoditi nastalim razmeram s 
prilagodljivimi programskimi shemami in »rezervnimi« načrti za vzpostavitev alternativnih oblik 
posredovanja umetniških programov lokalnemu občinstvu.  
 
Med pomembne naloge na področju uprizoritvenih umetnosti v letu 2021 sodi tudi vzpostavitev lastne 
produkcijske dejavnosti, ki bi se primarno izvajala v obliki koprodukcij s profesionalnimi produkcijskimi 
hišami. V letu 2021 načrtujemo koprodukcijo projekta Reformatorji na odru, ki predstavlja nadaljevanje 
uspešnega knjižnega projekta Reformatorji v stripu. 
  
Za jesen 2021 načrtujemo tudi razširitev programske sheme s krajšim abonmajem posavskih ljubiteljskih 
gledališč. Izvedba projekta oz. abonmaja je odvisna od pripravljenosti za sodelovanje in produkcijskih 
zmogljivosti ljubiteljskih gledaliških kolektivov. Predlog sodelovanja, ki določa organizacijske in finančne 
pogoje, je bil ljubiteljskim kulturnim društvom posredovan novembra 2020.  
 
   
GLEDALIŠKI ABONMAJSKI PROGRAMI 
 
Najpomembnejši programski sklop na področju uprizoritvenih umetnosti predstavljajo abonmajski 
programi. Abonmajski programi predstavljajo izbor kakovostne, sodobne in aktualne produkcije 
slovenskih poklicnih gledališč. Primarni namen abonmajskih programov je torej predvsem v 
zagotavljanju dostopnosti vrhunske gledališke umetnosti v Posavju, in promoviranju ter negovanju 
gledališke kulture. Pri izboru predstav prvenstveno upoštevamo kriterije umetniške relevance in 
družbene aktualnosti, zaradi siceršnje redke zastopanosti kakovostnih gledaliških predstav v lokalnem 
okolju pa posebej upoštevamo tudi kriterija žanrske in estetske raznovrstnosti. Tudi v prihodnjem letu 
bomo zato skušali zastaviti program, v katerem bodo reprezentirane različne gledališke prakse in 
poetike. 
  
Abonmajski programi običajno potekajo od oktobra do maja, kar pomeni, da bi ob običajnem poteku v 
prvi polovici leta 2021 še morala potekati sezona 2020-2021, vendar pa v tej sezoni, zaradi razglašene 
epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja okužbe, »klasične« sezone pravzaprav sploh nismo razpisali. 
Ker bodo številni omejevalni ukrepi predvidoma ostali v veljavi najmanj do poletja, bo gledališki program 
v prvi polovici leta 2021 potekal v razmeram prilagojeni in precej prilagodljivi obliki. Namesto k vpisu 
abonmajev, bomo občinstvo povabili k včlanitvi v tako imenovani Gledališki klub Kulturnega doma Krško. 
Ta bo vsebinsko in organizacijsko zasnovan zelo podobno kot klasičen abonmajski program, kar pomeni, 
da bo članicam in članom ponujal podobne ugodnosti kot vpis abonmaja, obenem pa bo zasnovan dovolj 
fleksibilno, da morebitna ponovna zaustavitev javnega kulturnega življenja ne bi popolnoma 
onemogočila njegove izvedbe. Določeno mero prilagodljivosti je namreč v danem trenutku potrebno 
vzdrževati tudi zavoljo zaenkrat še precej negotove situacije v slovenskih poklicnih gledališčih, katerih 
možnosti za izvedbo gostovanj bodo zaradi obveznosti do lastnih abonentov in realizacije lastnih sezon 
bistveno okrnjene. Gledališki klub Kulturnega doma Krško bo občinstvu še vedno ponudil cenovno 
ugodnejši zakup sezonske vstopnice s pripadajočim stalnim sedežem, najbrž pa ne bo mogoče za več kot 
tri mesece vnaprej napovedati dokončnega izbora predstav in natančnejšega terminskega razporeda 
predstav. Tovrsten začasen princip organizacije ključnih javnih programov na področju uprizoritvenih 
umetnosti bomo upoštevali v načrtovanju vseh gledaliških programov, torej tako programov za odraslo 
kot programov za mlajšo publiko.  
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Predvidoma v začetku leta 2021, oziroma takoj, ko bo mogoče z dovoljšnjo mero zanesljivosti napovedati 
termine gostovanj, bomo razpisali sledeče programe: 

- Zeleni gledališki klub 
- Modri gledališki klub 
- Rumeni gledališki klub (za otroke od 3. do 9. leta starosti) 

  
Program Zelenega in Modrega gledališkega kluba bo vseboval 7 predstav, od katerih bodo 4 skupne 
obema, preostali dve pa bosta namenjeni vsakemu klubu posebej. V preliminarni širši izbor predstav 
zaenkrat uvrščamo:  

- Nova rasa 
SNG Drama Ljubljana 
Režija: Matjaž Zupančič 

- Naše skladišče 
Prešernovo gledališče Kranj 
Režija: Mateja Kokol 

- Videz vara 
Slovensko stalno gledališče Trst 

- Življenje drugih 
SNG Drama Ljubljana 
Režija: Jan Krmelj 

- Paloma 
Slovensko mladinsko gledališče 
Režija: Brina Klapmfer 

- Laž 
Slovensko ljudsko gledališče Celje 
Režija: Jernej Kobal 

- Stoletje mjuzikla 
Slovensko stalno gledališče Trst, Gledališče Koper, SNG Nova Gorica 
Režija: Stanislav Moša 

  
Rumeni gledališki klub je namenjen otrokom med 3. in 9. letom starosti, vseboval bo 4-5 predstav. V 
preliminarni izbor smo uvrstili: 
 Gozd raja 

Zavod KusKus 
Režija: Peter Kus 

- Mehurčki 
Gledališče Koper 
Režija: Jaka Ivanc 

- Šivilja in škarjice 
Lutkovno gledališče Maribor 
Režija: Tatjana Peršuh 

- Vsi tukaj, vsi skupaj 
Mini teater Ljubljana 
Režija: Robert Waltl 

  
Program Gledališkega kluba naj bi se predvidoma zaključil najpozneje v začetku junija 2021, v jeseni pa 
znova načrtujemo razpis abonmajev za abonmajsko sezono 2021/2022 v ustaljeni obliki. V kolikor zaradi 
morebitne neugodne epidemiološke situacije oziroma zaradi omejevalnih ukrepov (medosebna 
razdalja) to ne bi bilo mogoče, pa bi tudi sezono 2021-2022 zasnovali v obliki gledališkega kluba.  
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Za sezono 2021-2022 načrtujemo razpis sledečih abonmajev/klubov: 
- Zeleni gledališki abonma; 6 predstav 
- Modri gledališki abonma; 6 predstav 
- Rumeni gledališki abonma; 7 predstav 

  
Poleg že ustaljenih abonmajskih programov jeseni 2021 načrtujemo tudi uvedbo gledališkega programa 
za mladostnike in najstnike. V Kulturnem domu Krško doslej sistematičnih programov za to starostno 
skupino še nismo izvajali, zato bomo premierno različico programsko zaokroženega sklopa uvedli v 
manjši obliki in jo poskušali v največji možni meri izvajati vzporedno s programom kulturno-umetnostne 
vzgoje. Krajši gledališko-glasbeni cikel za mladostnike in najstnike bo sestavljen iz 5 predstav, potekal pa 
bo predvidoma od novembra do marca. 
  
KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA IN ŠOLSKI PROGRAM NA PODROČJU UPRIZORITVENIH UMETNOSTI 
 
Poleg rednega gledališkega programa v Kulturnem domu Krško pripravljamo tudi programe kulturno-
umetnostne vzgoje oziroma program za šole. Na področju uprizoritvenih umetnosti program za šole 
poteka celotno šolsko leto, torej od septembra do junija, vanj pa skušamo umeščati produkcije za vse 
starostne skupine šolajočih se otrok, mladostnikov in najstnikov. Tudi pri izboru predstav za šole 
posebno pozornost posvečamo predvsem kakovosti izbranih produkcij, vselej pa je poseben poudarek 
namenjen tudi povezanosti in kompatibilnosti vsebin predstav z aktualnim šolskim načrtom.  
  
Načrtovanje in izvedbo programa za šole v letu 2021 bo seveda v precejšnji meri narekovala epidemija, 
v bistveni prednosti pa so v takšnem položaju predvsem producenti vsebin, ki lahko šolam svoje 
produkcije na spletu posredujejo brez posredovanja lokalnih kulturnih ustanov. Kljub temu lahko 
Kulturni dom Krško tudi v takšni situaciji ponudi zanimive in kakovostne šolske programe, saj je zaradi 
obsežnosti in celovitosti svojega delovanja, ki poleg umetniških programov ponuja tudi muzejske in 
dediščinske programe, zmožen oblikovati obsežne in multidisciplinarne vsebine. V prihodnjem letu 
bomo zato največ pozornosti namenili oblikovanju skupnega šolskega programa, ki bo skušal z 
vključevanjem tako umetniških kot muzejskih vsebin ponuditi kar se da celovit program.  
  
Za obdobje, ko še ne bo mogoče organizirati gostovanj predstav, načrtujemo oblikovanje virtualnega 
programa, ki bi ga oblikovali skupaj z gledališči. Šolam bomo, poleg gledaliških predstav slovenskih 
profesionalnih gledališč, v paketu ponudili tudi predstavam komplementarne vsebine z nabora 
muzejskih pedagoških vsebin.  
  
Skupno načrtujemo (virtualna in fizična različica programa): 

- vsaj 5 predstav za učence prve triade 
- vsaj 2 predstavi za učence druge triade 
- vsaj 3 predstave za učence tretje triade 
- vsaj 2 predstavi za dijake 

  
KOPRODUKCIJE V LETU 2021 
 

Kulturni dom Krško primarno ni produkcijski zavod, se pa občasno kot koproducenti vključujemo v 
projekte, za katere presodimo, da zanje obstaja javni interes in da bi naša soudeležba bistveno 
pripomogla k njihovi realizaciji. V preteklih obdobjih smo kot koproducenti vstopali predvsem v 
glasbeno-scenske produkcije lokalnih orkestrov, pri katerih smo sodelovali predvsem kot tehnični 
koproducenti in delni sofinancerji, v letu 2021 pa načrtujemo prvo profesionalno gledališko 
koprodukcijo.  
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Zamisel o koprodukciji gledališkega dela se je porodila že v letu 2019, in sicer ob načrtovanju programov 
za projekt Bohoričevo leto, v sklopu katerega smo, kot pravzaprav osrednji projekt, zasnovali projekt 
izdaje stripa Reformatorji v stripu. Strip je v sodelovanju z Zavodom Škrateljc izšel konec oktobra 2020. 
Že ob snovanju koncepta  stripovskega dela smo načrtovali morebitno nadaljevanje projekta z zasnovo 
interdisciplinarne odrske produkcije, ki bi ponudila avtorsko interpretacijo stripovske zgodbe in bila 
primarno namenjena mladostnikom in najstnikom. Izjemen odziv bralk in bralcev nas še dodatno utrjuje 
v prepričanju, da bi gledališka transformacija stripovske zgodbe utegnila nagovoriti precej širok krog 
občinstva.  
 
Z načrtovanjem koprodukcije bomo pričeli že v januarju, ko bomo skupaj z Zavodom Škrateljc poskušali 
najti ustreznega krovnega producenta. Po naših preliminarnih ocenah bi bila lahko produkcija 
Reformatorji na odru premierno uprizorjena v pozni jeseni 2021.  
  
  
GLASBENI PROGRAM 
 
Program glasbenih umetnosti je precej obsežen in žanrsko raznovrsten koncertni program, s katerim 
skušamo zagotavljati dostop do kar najširšega spektra raznolikih glasbenih izrazov, obenem pa, kot eno 
večjih koncertnih prizorišč v regiji, zapolnjevati tudi vrzel pomanjkanja koncertne ponudbe določenih 
popularnih in urbanih glasbenih zvrsti. Primarna intenca javnih programov glasbenih umetnosti je 
vsekakor zagotavljanje in omogočanje dostopnosti do kakovostnega programa resne glasbe, jazza, etna 
in glasb sveta, kar v Kulturnem domu Krško uresničujemo z oblikovanjem in organizacijo koncertnega 
abonmaja ARSonica. Ta je v zadnjih nekaj sezonah zastavljen kot sicer žanrsko raznovrsten koncertni 
program, ki pa ga običajno enoti izbrani konceptualni zastavek posamezne sezone. Koncertni abonma 
ARSonica običajno sestoji iz 6 – 8 koncertov različnih glasbenih zvrsti, običajno pa so v ciklu zastopani 
žanri klasične glasbe, jazza in/ali etna oziroma glasb sveta. 
  
Poleg abonmajskega programa pripravljamo tudi izvenabonmajski program, v katerega umeščamo 
koncerte izvajalcev popularnih in urbanih glasbenih zvrsti.  
 
Na letni ravni sami organiziramo približno 10 koncertov popularne glasbe, k približno še dodatnim petim 
pa pristopimo kot soorganizator. 
 
  
KONCERTNI ABONMA ARSONICA 2021 
  
V dolgoročnem strateškem načrtu razvoja glasbenih programov smo izpostavili nujo po postopni 
diferencializaciji, predvsem pa dopolnitvi ali razširitvi programa glasbenih umetnosti.  V strateškem 
načrtu za prihodnje obdobje predvideli, da bi že v sezoni 2021-2022 oblikovali in razpisali dva glasbena 
abonmaja - abonma klasične glasbe in abonma jazz glasbe ter glasb sveta. Trenutne ocene o predvidenih 
razpoložljivih proračunskih sredstvih, ki se zaradi posledic epidemije v proračunskem letu 2021 ne bodo 
zviševala, nam nalagajo dolžno previdnost v načrtovanju razširitve programov, zato smo sicer potrebno 
osvežitev in dopolnitev programa glasbenih umetnosti preložili v sezono 2022-2023.  
 
V letu 2021 bomo torej ponovno pripravili in razpisali abonma ARSonica 2021, ki bo sestavljen iz 8 
koncertov različnih glasbenih zvrsti. Abonma bo potekal od februarja do decembra 2021, manjši del 
programa pa bo izveden tudi v poletnih mesecih v sklopu cikla Poletje na gradu Rajhenburg 2021. 
Približno tretjino programa ARSonice 2021 bodo sestavljali nerealizirani koncerti iz cikla ARSonica 2020. 
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Ker zaradi epidemije novega koronavirusa organizacija javnih prireditev z zbiranjem obiskovalcev v 
fizičnih prostorih vsaj v prvi četrtini leta 2021 skoraj zagotovo ne bo mogoča, bomo del programa do 
predvidoma marca 2021 izvajali v spletni obliki (prenos v živo iz Velike dvorane KDK). 
 
Predviden program abonmaja ARSonica 2021: 

 Mak Muni Mihevc 

 Trobilni kvintet Contrast 

 Natalija Šaver: Atmospherica 

 Vasko Atanasovski in Adrabesa Quartet 

 Bakalina Velika 

 Marko Črnčec Trio 

 Artes Liberales in Nuška Drašček Rojko 

 Wild Strings Trio 
 
Koncertni abonma ARSonica 2021, podobno kot njene pretekle izvedbe, predstavlja ustvarjalce, ki svoj 
glasbeni izraz iščejo v raziskovanju stičišč, presekov in vozlišč med različnimi glasbenimi žanri. 
 

   
IZVENABONMAJSKI GLASBENI PROGRAM 
  
Izvenabomajski glasbeni program je oblikovan in organiziran z namenom predstavitve kakovostne 
popularne glasbe, z njim pa deloma zapolnjujemo tudi manko siceršnje ponudbe tovrstnega 
koncertnega programa v regiji. Izvenabonmajski program je, za razliko od abonmajskega, zastavljen 
precej fleksibilno; poleg določenih vnaprej izbranih in načrtovanih koncertov je program v neki meri 
zasnovan kot odprta programska shema, ki omogoča sprotno prilagajanje in odziv na morebitne novosti, 
kot so sredi leta napovedane koncertne turneje, promocijske turneje ob predstavitvi izida studijskih 
izdelkov, ipd.  V prihodnjem letu načrtujemo organizacijo vsaj [desetih] koncertov popularne glasbe, 
poudarek pa bo tudi letos predvsem na pop-rock in urbani glasbi. 
  
 
DRUGI PROGRAMI IN KONCERTI ZUNANJIH ORGANIZATORJEV  
 
Poleg programov Kulturnega doma Krško na naših prizoriščih potekajo tudi številni koncerti zunanjih 
organizatorjev in programi, h katerim zaradi ocene o smiselni dopolnitvi naših lastnih programov 
pristopamo kot soorganizatorji. Na podlagi potekov preteklih sezon, in upoštevajoč negotovost vsled 
trenutnih razmer, ocenjujemo, da bo na prizoriščih Kulturnega doma Krško v letu 2021 potekalo med 
deset in petnajst koncertov zunanjih organizatorjev ali koncertov v soorganizaciji. 
 
Kot morda najpomembnejši segment teh programov izpostavljamo predvsem program nastopov učenk 
in učencev Glasbene šole Krško, ki v obliki predstavitev zaključnih produkcij običajno poteka na gradu 
Rajhenburg. Zaradi tudi sicer dobrega sodelovanja z Glasbeno šolo Krško smo se odločili, da aktivneje 
pristopimo k sooblikovanju dopolnitve njihovega pedagoškega programa in pripravimo skupen program 
komentiranih koncertov, ki bi skušal nagovoriti tudi širšo javnost, primarno pa bo namenjen predvsem 
mlajši publiki. Program, ki zaenkrat nosi delovni naslov Grajska muziciranja, bo premierno uveden 
predvidoma jeseni 2021, sestavljalo pa ga bo predvidoma 6 komentiranih koncertov različnih glasbenih 
zvrsti. 
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5.2  FILMSKI PROGRAMI 

 

Filmski program Kulturnega doma Krško se odvija skozi kinematografsko dejavnost, ki ponuja obsežen 
redni program s ponudbo žanrskih in umetniških filmov, občasnim spremljevalnim programom, ki 
poteka v obliki pogovornih večerov s filmskimi ustvarjalci, ter filmsko-vzgojnim programom, ki ga 
pripravljamo v sodelovanju s strokovnimi filmskimi pedagoginjami Art kino mreže Slovenije. 
  
V sklopu rednega programa pripravljamo programsko shemo, v katero so umeščeni tako žanrski kot 
umetniški filmi, pri čemer znaša razmerje med enimi in drugimi približno 70:30.  
 
Poglaviten strateški cilj filmskega programa je predvsem prikazovanje in promocija kakovostnega 
umetniškega filma, zato skušamo vsako leto povečevati delež tovrstnih filmov v redni programski 
ponudbi in krepiti zanimanje zanje. Poslanstvo javnega zavoda na področju filma razumemo predvsem 
v spodbujanju in vrednotenju filma kot avtonomne umetniške discipline ter, posledično, popularizaciji 
kakovostnega in umetniškega filma. Doseganje teh ciljev je v precejšnji meri odvisno od splošne ravni 
filmske kulture v nekem okolju in dostopnosti ter uspešnosti filmsko-vzgojnih projektov. 
  

REDNI PROGRAM IN SPREMLJEVALNI PROGRAM ART KINO KLUB KRŠKO 
  

Poleg še širšega zagotavljanja dostopnosti kakovostnih filmov želimo v prihodnjem obdobju razvijati tudi 
dodatne programe s spremljevalnimi vsebinami, katerih poglaviten namen je razširitev ponudbe filmskih 
vsebin, spodbujanje aktivne refleksije in razvoj filmsko-kulturnega diskurza. Golo povečanje števila 
projekcij določenega segmenta filmske produkcije samo po sebi namreč še ne zagotavlja tudi 
povečanega zanimanja oziroma obiska projekcij, zato bo v naslednjih nekaj letih ključen element razvoja 
filmske kulture v Krškem in Posavju predvsem zmožnost ustvarjanja in zagotavljanja dodatnih 
spremljevalnih vsebin. V letu 2021 zato načrtujemo uvedbo programa Art kino klub Krško, ki bo ob 
izbranih projekcijah umetniških filmov ponujal  tudi predavanja, pogovorne večere in srečanja s filmskimi 
ustvarjalci. Z uvedbo dodatnega programa želimo občinstvu ponuditi dodatne vsebine, ki bodo ponujale 
priložnost za poglobitev filmske izkušnje in dodatna interpretacijska orodja za razumevanje sodobne 
umetniške filmske produkcije. 
  
Leto 2021 bo za filmsko umetnost najbrž eno pomembnejših in prelomnejših od uveljavitve DCI 
standardov v svetovni kinematografiji. Pandemično leto 2020 bo od vseh umetnosti nemara še najbolj 
zaznamovalo prav filmsko. Četudi je zaenkrat še težko podati natančno oceno dolgoročnih posledic 
neizogibnih sprememb navad filmske publike in še intenzivnejšega »prebega« k pretočnim platformam, 
pa lahko vendarle s precejšnjo verjetnostjo trdimo, da bo ključna naloga kinematografov v letu 2021 
predvsem v prepričevanju publike k povratku v kino dvorane. Izziv, ki ni le izziv za kinematografe, temveč 
za skorajda celotno filmsko industrijo, je vsekakor zahteven, vpliv posamičnega kinematografa pa precej 
omejen. Del odgovora je zanesljivo v uresničevanju koncepta kina kot družabnega središča, kar je 
navsezadnje le filmski aspekt transformacije sodobnih kulturno-umetniških centrov iz prostorov 
spremljanja in konzumacije kulturnih vsebin v prostore družabnih kulturnih središč. V Kulturnem domu 
Krško bomo k temu izzivu pristopili z uvedbo že omenjenega programa Art kino klub Krško in s serijo 
promocijskih kampanj, ki bodo potekale tik pred in ob vnovičnem odprtju kinematografov. 
  
Na letni ravni načrtujemo izvedbo 280 rednih projekcij, od tega vsaj 98 projekcij umetniških filmov. 
V sklopu programa Art kino klub Krško načrtujemo izvedbo vsaj šestih filmskih dogodkov. 
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  VOD PLATFORMA ART KINO MREŽE SLOVENIJE 
  

Vzpon platform za pretočno predvajanje v delu strokovne in splošne javnosti še vedno velja za 
potencialno največjo »grožnjo« nadaljnjemu obstoju kinematografov. Številne možnosti individualizacije 
izkušnje ogleda, predvsem pa tako rekoč takojšnja dostopnost vsebin na digitalnih platformah 
predstavljajo določene konkurenčne prednosti, ki privabljajo vse več gledalcev in naročnikov, dodaten 
vzpon in porast števila naročnikov pa se je dokaj pričakovano zgodil tudi med še potekajočo pandemijo. 
Omenjenim razlogom navkljub je svetovna kinematografija doslej precej uspešno konkurirala pretočnim 
platformam, tudi slovenski kinematografi smo denimo še v letu 2019 beležili številne rekorde gledanosti, 
nedavna odločitev velikih studiev, da del svoje filmske ponudbe »preselijo« na platforme za pretočno 
predvajanje pa lahko povzroči določene spremembe v celotni industriji, na katere se bodo morali odzvati 
tudi kinematografi. 
  
Nekateri kinematografi po svetu, med njimi tudi mreža slovenskih kinematografov Art kino mreža 
Slovenije, se že vse od prvih pojavov VOD (video na zahtevo) platform posvečajo snovanju inovativnih 
strateških rešitev, s katerimi bi lahko odgovorili na izzive, pred katere svetovno kinematografijo 
postavljajo sodobne digitalne tehnologije in mediji.  Četudi morda na prvi pogled paradoksalno, so 
določene kinematografske mreže kot delno rešitev ponudile lastne VOD platforme, preko katerih 
zagotavljajo del svojega programa v spletni obliki. Te platforme so praviloma precej nišne in ekskluzivne, 
ponujajo pa predvsem program neodvisnega umetniškega in nacionalnega filma. Sicer dobrodošlo 
dopolnilo rednega programa se je prav med pandemijo novega koronavirusa ta rešitev, za tiste, ki takšno 
platformo že imajo, izkazala kot ena od rešilnih bilk, ki je kinematografom, distributerjem in filmskim 
producentom omogočila ohranjanje stika s filmsko publiko in vir dohodka. 
  
Art kino mreža Slovenije, z njo pa tudi Kulturni dom Krško, je tako rekoč tik pred zagonom lastne VOD 
platforme. Prve filme si bo preko AKMS VOD platforme možno ogledati že februarja 2021. Sprva bo 
lansirana skupna enotna platforma, ki pa bo kasneje omogočila tudi »personalizirane« strani, na katerih 
bodo posamezni kinematografi lahko avtonomno pripravljali samostojen program. 
 

Ker je ključno poslanstvo kina predvsem združevanje ob kakovostnem filmu, je povsem jasno, da bo tudi 
AKMS platforma zasnovana na način, ki bo »klasično« kino izkušnjo le dopolnjeval in jo skozi cenovno 
politiko naročnin pravzaprav spodbujal. 
  
 

 FILMSKO-VZGOJNI PROGRAM 
  

Zelo pomemben del filmskega programa predstavlja tudi filmsko-vzgojni program kot temeljni program 
kulturno-umetnostne vzgoje na področju filmskih umetnosti. Te v Kulturnem domu Krško  od leta 2015 
pripravljamo tako samostojno kot v partnerstvu z Art kino mrežo Slovenije. 
  
Filmsko-vzgojni program je ključen program za uresničevanje strateškega cilja razvoja mladih in novih 
občinstev. Poglaviten namen filmsko-vzgojnega programa je predvsem šolajočim se otrokom, 
mladostnikom in najstnikom zagotoviti enakopraven dostop do kakovostnih filmskih vsebin in 
interpretacijskih ter analitičnih orodij za njihovo razumevanje. 
 
Dodatno spodbudo in priložnosti za razvoj filmsko-vzgojnih programov predstavlja tudi nedavna uvedba 
filmske vzgoje kot izbirnega predmeta v rednih kurikulih osnovnih šol. V prihodnosti bo zato smiselno 
lastne filmsko-vzgojne programa razvijati tudi v tesnem sodelovanju s koordinatorji kulturno-
umetnostne vzgoje iz posavskih osnovnih in srednjih šol, saj lahko le z oblikovanjem celovitega pristopa 
otrokom in mladostnikom omogočimo kakovostno filmsko izkušnjo. 
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Program filmske-vzgoje sestavlja izbor kakovostnih filmov in pedagoških gradiv za vsako od starostnih 
kategorij. Vsakoletni izbor se običajno pripravi pred začetkom aktualnega šolskega leta. Art kino mreža 
oblikuje skupen program, ki je pripravljen v sodelovanju z javnim zavodom Kinodvor, objavljen pa je v 
obliki fizičnega in spletnega kataloga. 
  
V sklopu filmsko-vzgojnega programa v letu 2021 načrtujemo izvedbo vsaj desetih dogodkov, torej 
projekcij s spremljevalnim vodenim pogovorom in/ali filmsko delavnico. 
 
Letni cilji:  

1. 280 rednih projekcij, od tega vsaj 98 projekcij umetniških filmov 
2. uvedba programskega sklopa Art kino klub Krško; vsaj 6 filmskih dogodkov 
3. zagon VOD platforme Art kino mreže Slovenije 
4. vsaj deset filmsko-vzgojnih dogodkov; projekcij z vodenim pogovorom in/ali filmsko delavnico 

za šole 
5. vsaj 10 projekcij v sklopu programa Letni kino na gradu Rajhenburg 

 

5.3  IZOBRAŽEVALNI IN HUMANISTIČNI PROGRAM  

 
V Kulturnem domu Krško poleg umetniških programov pripravljamo tudi izobraževalni in humanistični 
program, ki v obliki pogovornih dogodkov in predavanj v lokalno okolje prinaša zanimive in relevantne 
obravnave kulturno-umetniških, poljudnoznanstvenih, naravovarstvenih in družbenopolitičnih tem, 
naše prostore in storitve pa za izvedbo tovrstnih ali podobnih tematik uporabljajo tudi številne druge 
organizacije in podjetja. Izobraževalni programi Kulturnega doma Krško so bili doslej večinoma zasnovani 
kot priložnostni programi, ki so nastajali bodisi kot dopolnitve ali spremljevalne vsebine kulturno-
umetniškega programa bodisi kot občasne vsebine, s katerimi smo se odzivali na aktualna družbena 
vprašanja. Ker tovrstni programi načeloma in primarno niso sodili med temeljna področja delovanja 
javnega zavoda, doslej nismo oblikovali celostnih programov ali kontinuiranih vsebinskih sklopov na teh 
področjih. Pomanjkanje tovrstnih vsebin v lokalnem okolju, zlasti odsotnost vsebin s področij 
humanistike in družboslovja, in možnost nadgrajevanja obstoječih kulturno-umetniških programov z 
uvedbo komplementarnih vsebin pa narekujeta potrebo po oblikovanju nove strategije in 
implementaciji novih konceptov na tem področju. 
  
V skladu z zastavljeno strategijo v letu 2021 v redno programsko shemo uvajamo nov cikel predavanj in 
pogovornih dogodkov z naslovom »Agora – misliti skupaj«.  
  
Ciklus »Agora – misliti skupaj« 
 
Ciklus Agora – misliti skupaj je serija predavanj in pogovornih večerov s področja sodobne humanistične 
in družboslovne misli. Namen programa je kritična refleksija aktualnih družbenih vprašanj s pomočjo 
konceptualnih orodij humanistične in družboslovne znanosti, pri čemer pri izboru izpostavljamo zlasti 
tiste teme, ki so tudi sicer obravnavane v umetniških delih in praksah, ki jih predstavljamo v rednem 
programu. Program bo torej zasnovan na način, da bo lahko smiselno dopolnjeval že omenjene 
spremljevalne vsebine na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti. Ciklus bo predvidoma 
sestavljen iz dveh tematskih modulov z osrednjo temo, od katerih prvi poteka predvidoma v jesenskem, 
drugi pa predvidoma v spomladanskem delu sezone, skupno pa ju sestavlja najmanj 6 dogodkov. 
 

Ciklus bo v letu 2021 ponudil dva tematska sklopa. Prvi sklop, z naslovom Javna raba uma, se bo posvečal 
vprašanjem statusa javnega diskurza, medijske pismenosti, fenomenu t.i. postfaktičnosti in problematiki 
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teorij zarot. Drugi sklop, z naslovom (Post)humanizem za 21. stoletje, pa se bo posvečal poskusu 
vprašanjem o statusu humanizma danes in poskusu njegove reintepretacije. 
 
Poleg ciklusa Agora v letu 2021 načrtujemo še serijo pogovorov Ustvarjalnost, ki bo pravzaprav potekala 
kot spremljevalni program umetniških programov in bo pred posameznimi dogodki (predstavami, 
koncerti, razstavami) ponudila neke vrste uvod in kontekstualizacijo prihajajočih umetniških vsebin.  
 

5.4  DOSTOPNOST PROGRAMOV ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI IN DRUGE RANLJIVE CILJNE 

SKUPINE 

 

V sodelovanju z OŠ Mihajlo Rostohar in njihovimi učenci smo razvili program sodelovanja na področju 
muzejskega varovanja in biljetiranja v enotah MMK in KDK. Po osnovnem izobraževanju v okviru svoje 
šole praktični del izvajajo v spremstvu svojih spremljevalcev in v sodelovanju z našimi biljeterji in 
muzejskimi vodniki. 

 
Brezposelnim osebam z veljavnimi potrdili omogočamo brezplačen vstop na vse prireditve (koncerte in 
gledališke predstave) v organizaciji enot zavoda.  Prav tako se odzivamo na prošnje in predloge 
koordinatorjev ostalih ranljivih ciljnih skupin (romski otroci, socialno ogroženi) in jim omogočamo 
dostopnost do kulturnih prireditev in brezplačen vstop v muzejske enote. 
 

5.5  UPRAVLJANJE PLOŠČADI  PRED KULTURNIM DOMOM KRŠKO  

 
Na ploščadi KDK organizira brezplačne prireditve za otroke in odrasle (Festival uličnega gledališča Ana 
Desetnica, Ana Mraz), ki se v primeru slabega vremena izvedejo v prostorih kulturnega doma. Prav tako 
je ploščad na voljo zunanjim organizatorjem, ki morajo pridobiti predhodno soglasje KDK za uporabo.   

 
 

5.6  BOHORIČEVO LETO  –  NADALJEVANJE V 2021 

 

Projekt obeležitve 500. obletnice rojstva Adama Bohoriča Bohoričevo leto je zaradi pandemije novega 
koronavirusa potekal v precej okrnjeni obliki. Dolgo trajajoča zaprtja kulturnih ustanov so namreč 
botrovala odpovedim številnih prireditev in dogodkov, kljub temu pa smo v letu 2020 uspeli realizirati 
precejšnje število dogodkov in osrednji projekt, izdajo knjižnega dela Reformatorji v stripu. 
 
Zaradi opisanih razmer smo že sredi preteklega leta sklenili, da bomo del odpadlega programa skušali 
izvesti v letu 2021, tudi sicer pa načrtujemo razvoj posebnega stalnega programa, ki bi se sistematično 
posvečal raziskovanju in predstavljanju dediščine protestantizma v Krškem.  
 
V sklopu projekta Bohoričevo leto načrtujemo najmanj še dva dogodka, in sicer: 

- odprtje občasne razstave Proste zimske urice v Mestnem muzeju Krško 
- gostovanje dela simpozija Novi pogledi na Adama Bohoriča, ki ga pripravlja ZRC Sazu 

 
Sam naziv Bohoričevo leto bomo najbrž ohranjali le še prvih nekaj mesecev leta 2021, programski sklop, 
posvečen dediščini protestantizma, pa kasneje poimenovali z novim stalnim nazivom. 
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Med pomembnejše projekte programa, ki bo nasledil Bohoričevo leto, v letu 2021 načrtujemo 
predvsem: 

- krajšo turnejo predstavitev Reformatorjev v stripu po knjižnicah in šolah, 
- začasno razstavo stripovskih risb v Kulturnem domu Krško, 
- gostovanje začasne razstave po posavskih osnovnih šolah, 
- koprodukcijo predstave Reformatorji na odru in 
- priprava idejnega predloga tematskega vodenja po mestu. 
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6 PROGRAM ENOT GRAD RAJHENBURG, MESTNI MUZEJ KRŠKO IN GALERI JA KRŠKO  

 

V letu 2021 nadaljujemo z rednim evidentiranjem, dokumentiranjem, vrednotenjem, digitalizacijo 
muzejskih predmetov in gradiva (v dokumentacijskem programu Galis) na območju, ki ga strokovno 
pokrivamo, ti je na področju zgodovinske, etnološke in umetnostno zgodovinske dediščine.  
 
Razstavni projekti, ki jih načrtujemo, so zasnovani interdisciplinarno in v kolikor je to potrebno, tudi 
medinstitucionalno. Spremljajo ga obrazstavni in pedagoški programi.  
 
Zaradi razglasitve epidemije in posledičnih zaprtij javnih/muzejskih ustanov iz leta 2020 v 2021 
prestavljamo niz 6 strokovnih predavanj s predavatelji inštitutov ZRC SAZU, ki smo jih načrtovali v okviru 
t.i. Bohoričevega leta, z njimi pa bomo pričeli takoj, ko bo to omogočala epidemiološka situacija.  
 
Zavod se bo v okviru muzejskih enot tudi letos vključeval v naslednje širše zastavljene akcije, ki so 
organizirane na ravni slovenskih in/ali evropskih muzejskih mrež in drugih organizatorjev, več o njih v 
tč. 6.6. 
 
Zavod je aktiven član združenja Gradovi Posavja, v katerega smo povezani upravljavci posavskih gradov 
in nekdanjega samostana z namenom skupne promocije kulturne dediščine in aktivni uresničevalci 
kulturnega turizma. Veliko si v leto 2021 in v prihodnje obetamo od projekta »e-Gradovi Posavja – 
digitalizacija kulturne dediščine«, ki ga vodi RRA Posavje, financirajo pa EU, MK in MGRT.  Rezultate naj 
bi destinacija, RRA Posavje, uporabila za oblikovanje digitaliziranih promocijskih projektov, hkrati pa 
bodo digitalizirani objekti služili tudi za dokumentiranje objektov pri MK.  
 
 
 

6.1  RAZSTAVNI PROGRAM V MESTNEM MUZEJU KRŠKO  

 
- nadaljevanje razstavnega programa iz preteklih let in iz leta 2020:  

o Krške vedute: mestne insignije (od 4. 3. 2017 v dog. s PMB do preklica) 
o Radioamaterstvo: 60 let Radiokluba »Krško« (3. 3. 2020 – 14. 2. 2021; podaljšanje do 

septembra 2021 zaradi zaprtij v 2020) 
 
- nov lastni razstavni program v Mestnem muzeju Krško   

o Adam Bohorič, Proste zimske urice o latinskokranjski slovnici, 1584; NUK; program je v l. 
2021 prestavljen zaradi epidemije Covid-19 

o Bonač in Krško; program je prestavljen iz. l. 2020 zaradi epidemije Covid-19 
o Krške zgodbe 2: MePZ Viktor Parma 
o 5. pogled v Štovičkov depo: Kdo so ženske na Štovičkovih portretih?, 1. del (lastna 

produkcija, kiparska dela iz Zbirke Vladimir Štoviček, ki jo hrani MMK) 
 

- dopolnitev obstoječe razstave v Mestnem muzeju Krško: 
o Prvi krški borci: Peter Jernejec (dopolnitev stalne razstave) 

 
- gostujoči razstavni program v Mestnem muzeju Krško: 

o »BREZ MUZEJA NE GRE!« Spominska razstava ob 100. obletnici rojstva dr. Sergeja Vrišerja; 
sodelovanje s Pokrajinskim muzejem Maribor 
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- gostujoči medinstitucionalni program v Mestnem muzeju Krško: 
o Knjiga receptov Hotela Triglav; Rajhenburg 1925 (delovni naslov); sodelovanje 

Zgodovinskega arhiva Celje (vodilni partner), Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje in 
MMK  - v okviru Slovenija - evropska gastronomska regija 2021 
 

6.2  RAZSTAVNI PROGRAM V GALERIJI KRŠKO  

 
- nov razstavni program 2021: 

o Klemen Skubic; program je prestavljen iz. l. 2020 zaradi epidemije Covid-19 
o Maja Šubic 
o Tea Curk Sorta 
o Projekt posmrtna maska F. Nietzche; program je prestavljen iz. l. 2020 zaradi epidemije 

Covid-19 

6.3  RAZSTAVNI PROGRAM NA GRADU RAJHENBURG 

 
- nadaljevanje razstavnega programa iz leta 2020:  

o Vladimir Leben: Iz rok v usta (9. 10. 2020 – 30. 6. 2021 oz. bo sorazmerno podaljšana zaradi 
epidemije covid-19) 

o Silvan Omerzu: pregledna razstava (19. 9. 2020 – 8. 2. 2021 oz. bo sorazmerno podaljšana 
zaradi epidemije covid-19) 
 

- nov razstavni program 2021: 
o Vitezi Rajhenburški; večletni razstavni program, otvoritev iz. l. 2020 zaradi epidemije Covid-

19 prestavljena v 2021 
o Mateja Kavčič; podstrešje okroglega stolpa 
o Iva Tratnik; velika dvorana 

 
 

V nadaljevanju je posamezen razstavni program iz tč. 6.1, 6.2 in 6.3 podrobneje predstavljen.   
 

lastna razstava - MMK:  Adam Bohorič, Proste zimske urice o latinskokranjski slovnici / Arcticae horulae 
succisivae de Latinocarniolana literatura, 1584 
 lastna občasna razstava z gostujočim muzejskim predmetom   
 

 Področje   zgodovina 

 Avtor/ji (kustos/i)   

 Strokovni sodelavci   dr. Kozma Ahačič 

 Koordinator   dr. Helena Rožman 

 Soorganizator    

 Oblikovalec postavitve    Matic tršar 

 Sodelujoča institucija    NUK, ZRC SAZU 

 Termin odprtja in trajanje    

 Lokacija postavitve   MMK 

 Prilagoditev obstoječe 
razstavne opreme:      

 najem ustrezne razstavne vitrine v NUK 

 Utemeljitev:  
Ob 500. obletnici kar naj bi bil v okolici današnje Brestanice rojen Adam Bohorič, želimo v MMK usmeriti pogled v, 
za naš narod zelo pomembno delo Arcticae horulae succisivae de Latinocarniolana literatura / Proste zimske urice 
o latinskokranjski slovnici,  ki pomeni, kot je zapisal dr. K. Ahačič,  pomemben mejnik v zgodovini slovenskega 
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slovničarstva. Gre za didaktično slovnico za praktično rabo z malo teorije, namenjeno predvsem govorcem 
slovenščine z dobrim poznavanjem osnov latinske slovnice in znanjem nemščine. 
Pisava, ki jo je Bohorič teoretično utemeljil v tem delu, se imenuje bohoričica in je bila za zapis slovenščine z 
manjšimi modifikacijami v rabi vse do srede 19. stoletja. Bohoričeva slovnica je bila v dveh tiskanih predelavah v 
rabi do konca 18. stoletja. (povzeto po K. Ahačič, Slovenska biografija; https://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi145314/) 

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):    Adam Bohorič, Proste zimske urice o latinskokranjski slovnici / 
Arcticae horulae succisivae de Latinocarniolana literatura, 1584 

Zloženka // že izvedena 

 Promocija   
 Utemeljitev načina promocije in stroškov:     
 elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran                                                     

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021?  Ne 
 

lastna razstava - MMK:   5. POGLED V ŠTOVIČKOV DEPO 
 stalna razstava – nova postavitev   stalna razstava – dopolnjevanje  lastna občasna razstava 

 

Področje Umetnostna zgodovina 

Avtor/ji (kustos/i) Nina Sotelšek, kustosinja / Vladimir Štoviček, avtor 

Strokovni sodelavci oblikovalec luči 

Koordinator Nina Sotelšek 

Soorganizator / 

Oblikovalec postavitve  / 
Sodelujoča institucija  / 

Termin odprtja in trajanje  3. 12. 2021 – 2. 11. 2022 
Lokacija postavitve Mestni muzej Krško, Valvasorjeva hiša 

Prilagoditev obstoječe razstavne opreme:     deloma 

Utemeljitev: 
Peta v seriji občasnih razstav Pogled v Štovičkov depo javnosti razkriva Štovičkova dela, ki se nahajajo v 
depojskih prostorih Mestnega muzeja Krško. Na tokratni razstavi bodo predstavljenih 21 portretov žensk (od 
skupno 61), ki jih je umetnik ustvaril pred 2. svetovno vojno. Restavrirano-konservirana dela bomo prezentirali 
na novi postavitev občasne razstave 5. pogled v Štovičkov depo: Kdo so ženske na Štovičkovih portretih?, 1. del 
in se vprašali, kdo so upodobljene osebe, kako so bile z umetnikom povezane in kaj so v življenju počele. 
Portreti so izbrani kronološko, v prvem sklopu med tretjim in šestim desetletjem 20. stoletja. Z vsakoletnimi 
razstavami Pogled v Štovičkov depo predstavljamo tudi delo in sredstva, ki se kontinuirano vlagajo v zbirko.  

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):   
zloženka  

Avtor/ji Nina Sotelšek 

Oblikovalec Evidenčni postopek 

Fotograf Evidenčni postopek 

Predvidena naklada 500 kos  

Predvidena maloprod. cena / 

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

Publikacija dostopna na spletni strani v PDF obliki 
www.mestnimuzejkrsko.si 

Promocija  
Utemeljitev načina promocije in stroškov: 
tiskana vabila, elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran                                                            

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021?   Ne 

lastna razstava - MMK:   BONAČ IN KRŠKO  
občasna razstava 

Področje zgodovina, etnologija 

Kustosinja Dr. Helena Rožman 

Strokovni sodelavci Peter Drakulič, Vipap  

http://www.mestnimuzejkrsko.si/
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Koordinatorica  

Soorganizator / 

Oblikovalec postavitve  Izbran po evidenčnem postopku 

Sodelujoča institucija  ZAL, ZAC, MNZS, Vipap d.d. 

Termin odprtja in trajanje  17.6.2021–2011.2022  

Lokacija postavitve MMK 

Prilagoditev obstoječe 
razstavne opreme:     

deloma 

Utemeljitev 
Tovarna celuloze in papirja, ki jo je v letu 1939 na Vidmu postavil Fran Bonač je v letih in desetletjih, ki so 
sledila, temeljito spremenila prostorsko in gospodarsko podobo Krškega z okolico.  
Na razstavi se bomo osredotočili predvsem na prvega lastnika tovarne, pokazali pa bomo tudi gospodarske in 
družbene posledice, ki jih je imela ta proizvodnja tako za Krško kot celotno Posavje. 
Razstava je bila planirana za november 2020, a je zaradi epidemije in zamikov na drugih razstavnih projektih 
prestavljena na junij 2021. 

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):  Bonač in Krško 
katalog 

Avtor/ji Helena Rožman 

Oblikovalec Izbran na podlagi javnega poziva 

Fotograf Izbran na podlagi javnega poziva 

Predvidena naklada 1500 kos / slo, angl 

Predvidena maloprod. cena / 

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

 

Promocija  
Utemeljitev načina promocije in stroškov: 
tiskana vabila, elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran, obveščevalec tovarne 
Vipap d.d. 

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021?   Ne 

 
 
 

lastna razstava - MMK:   KRŠKE ZGODBE 2: MEPZ VIKTOR PARMA  
občasna razstava 

Področje zgodovina, etnologija 

Kustosinja Dr. Helena Rožman 

Strokovni sodelavci Simona Stipič 

Koordinatorica  

Soorganizator MePZ Viktor Parma 

Oblikovalec postavitve  Izbran po evidenčnem postopku 

Sodelujoča institucija   

Termin odprtja in trajanje  2. oktober 2021–28. avgust 2022 

Lokacija postavitve MMK 

Prilagoditev obstoječe razstavne opreme:     da 

Utemeljitev 
Z razstavo 80. so bila leta … v Krškem smo vsaj med delom prebivalcev mesta in občine sprožili spremembo v 
odnosu do dediščine in zgodovinskega spomina. Po uspešni predstavitvi delovanja kluba radioamaterjev bomo 
odstiranja krških zgodb, s čimer previdno tkemo tkivo bodoče stalne razstave, nadaljevali s pogledom na 
zborovsko kulturo in delovanje MePZ Viktor Parma, ki je bil ustanovljen 2. oktobra 1973. 

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):   

Avtor/ji  

Oblikovalec  

Fotograf  

Predvidena naklada  



Program dela Kulturnega doma Krško za leto 2021 

 

 
29 

 

Predvidena maloprod. cena  

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

 

Promocija  
Utemeljitev načina promocije in stroškov: 
e vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran, obveščevalec tovarne Vipap d.d. 

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021?   Ne 

lastna razstava - MMK:   PRVI KRŠKI BORCI – Peter Jernejec 

dopolnjevanje  lastna stalne razstave 
 

Področje zgodovina 

Avtor/ji (kustos/i) Irena Fürst 

Strokovni sodelavci  

Koordinator Dr. Helena Rožman 

Soorganizator / 

Oblikovalec postavitve  Polona Zupančič; avtorica postavitve stalne razstave 

Sodelujoča institucija in država / 

Termin odprtja in trajanje  1. 12. 2021 

Lokacija postavitve MMK; stalna razstava 

Površina postavitve  

Prilagoditev obstoječe 
razstavne opreme 

   da        ne      deloma 

Utemeljitev 
Vsakoletna dopolnitev stalne razstave nudi možnost, da se podrobneje seznanimo z izbrano osebnostjo 
deseterice, ki je bila prva odkrita in fizično uničena skupina odporniškega gibanja na Slovenskem v 2. sv. vojni. 
V projektu sodelujemo z upokojeno kustosinjo Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Enota Brestanica. 

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):   
/           

Promocija  
elektronska vabila, tiskana vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran                                                            

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021?          Ne 

lastna razstava - GK: Klemen Skubic 
 stalna razstava – nova postavitev   stalna razstava – dopolnjevanje  lastna občasna razstava 

 

Področje Umetnostna zgodovina 

Avtor/ji (kustos/i) Klemen Skubic, avtor 

Nina Sotelšek, kustosinja 

Strokovni sodelavci / 

Koordinator Nina Sotelšek 

Soorganizator / 

Oblikovalec postavitve  Izbran po evidenčnem postopku 

Sodelujoča institucija  / 

Termin odprtja in trajanje  3.4. – 17.5.2020 

Lokacija postavitve Galerija Krško 

Prilagoditev obstoječe razstavne opreme:     deloma 

Utemeljitev 
Klemen Skubic je sodobni avtorski fotograf, ki razstavlja v Sloveniji in v Evropi. Ustvaril je več zaključenih 
fotografskih sklopov: Bahrat, Koline, Boksar, Hunt in Nest. S svojim delom preizprašuje teme minljivosti, ustroja 
časa in kako se ta prek preteklosti odraža v občutenjih sedanjosti. Za Galerijo Krško bo pripravil site-specific 
razstavo na temo ekologije in človekovega nespametnega rušenja ustroja narave. V natisnjene fotografije bodo 
intervenirali otroci. Razstava je bila zaradi epidemiološke situacije prenesena v leto 2021. 
Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):   
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zloženka  

Avtor/ji Klemen Skubic, Nina Sotelšek 

Oblikovalec Matic Tršar 
Fotograf Nina Sotelšek 

Predvidena naklada 150 kos 

Predvidena maloprod. cena / 

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

Publikacija dostopna na spletni strani v PDF obliki 
www.mestnimuzejkrsko.si 
V kolikor bo platforma omogočala, je zaželena spletna prodaja. 

Promocija  
Utemeljitev načina promocije in stroškov: 
tiskana vabila, elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran 

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021?   Ne 

lastna razstava - GK:  Maja Šubic 
 stalna razstava – nova postavitev   stalna razstava – dopolnjevanje  lastna občasna razstava 

 

Področje Umetnostna zgodovina 

Avtor/ji (kustos/i) Maja Šubic 

Strokovni sodelavci Mag. Andreja Rakovec 
Koordinator Nina Sotelšek 

Soorganizator / 

Oblikovalec postavitve  / 

Sodelujoča institucija  / 

Termin odprtja in trajanje  2. – 24. 6. 2020 

Lokacija postavitve Galerija Krško 

Prilagoditev obstoječe razstavne opreme:     deloma 

Utemeljitev 
Opus akademske slikarke Maje Šubic zaznamuje tematika, povezana z znamenitim naravoslovcem Charlesom 

Darwinom, od njegovih odkritij, kot jih je popisal v knjigi Potovanje na ladji Beagle, do njegovega dedka, 

zdravnika, izumitelja in humanista Erasmusa Darwina. S pretanjenim smislom za upodabljanje živali in rastlin je 

ustvarila vrsto del zoološke in vegetabilne motivike, kjer je sledila Darwinovim opisom in ilustracijam njegovih 

izdaj in izdajam drugih naravoslovnih del, hkrati pa poljubno izbirala motive, ki pričajo o njeni veliki ljubezni do 

narave. Vrhunec njenih del na temo Darwina predstavlja freska na šoli v Shrewsburyju, Darwinovem rojstnem 

kraju, ki prikazuje njegovo potovanje okrog sveta in številne živalske vrste, ki jih je proučeval. Občinstvu se je v 

zadnjih letih predstavila tudi s krajinskimi motivi in reinterpretacijami ilustracij Williama Blakea in Henryja 

Fuselija, ki sta jih naslikala za knjigo Erasmusa Darwina The Botanic Garden. Maja Šubic ustvarja v različnih 

tehnikah, še posebej blizu pa ji je tehnika prave freske, ki jo goji že vseskozi in s katero je poslikala vrsto 

sakralnih in profanih objektov, obenem pa je presegla ustaljene okvire tega tradicionalnega slikarskega medija, 

ko je fresko prenesla tudi na prenosne nosilce, kot sta lehnjak in keramika. S tehniko freske na prenosnih 

nosilcih se bo predstavila tudi v Galeriji Krško, ki s svojim nekdaj sakralnim ambientom, zaznamovanim z 

razgibano baročno arhitekturo kot odsevom vzvišenih miselnih obzorij preteklih stoletij, slikarki predstavlja 

bogato interpretativno izhodišče. 

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):   
zloženka  

Avtor/ji Maja Šubic, Andreja Rakovec 
Oblikovalec Matic Tršar 
Fotograf Nina Sotelšek 

Predvidena naklada 150 kos 

Predvidena maloprod. cena / 

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

Publikacija dostopna na spletni strani v PDF obliki 
www.mestnimuzejkrsko.si 

http://www.mestnimuzejkrsko.si/
http://www.mestnimuzejkrsko.si/
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V kolikor bo platforma omogočala, je zaželena spletna prodaja. 

Promocija  
Utemeljitev načina promocije in stroškov: 
tiskana vabila, elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran 

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021?   Ne 

lastna razstava - GK:   Tea Curk Sorta 
 stalna razstava – nova postavitev   stalna razstava – dopolnjevanje  lastna občasna razstava 

 

Področje Umetnostna zgodovina 

Avtor/ji (kustos/i) Tea Curk Sorta, avtorica 

Nina Sotelšek, kustosinja 

Strokovni sodelavci / 

Koordinator Nina Sotelšek 

Soorganizator / 

Oblikovalec postavitve  Avtor, kustosinja 

Sodelujoča institucija  / 

Termin odprtja in trajanje  3. 9. – 31. 12. 2020 

Lokacija postavitve Galerija Krško 

Prilagoditev obstoječe razstavne opreme:     deloma 

Utemeljitev 
Tea Curk Sorta je študirala kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani pri profesorjih 

Dušanu Tršarju, Luju Vodopivcu, Matjažu Počivavšku in Jožetu Baršiju. Pri slednjem je leta 2007 diplomirala z 

nalogo Mobilni dom. V času študija se je izpopolnjevala pri profesorici Magdaleni Jetelovi na Akademiji likovnih 

umetnosti (Akademie der Bildenden Künste) v Münchnu. Leta 2012 je pri profesorju Lojzetu Logarju zaključila 

magistrski študij z nalogo Uporaba klasičnih tehnik v kontekstu sodobne grafike, ki je temeljila predvsem na 

raziskovanju sitotiskarske grafične tehnike.  

V Galeriji Krško bo predstavljeno delo Skozi prehod, ki ga sestavlja osem visokih žičnatih figur. Njihova telesa so 

predavljena v gibljivi in krožni postavitvi, saj umetnico formalno zanima  telo in njegovo gibanje – preteklo in 

sledeči gib. Delo reflektira na spremembo razpoloženj, nežno tranzicijo med realnostjo in sanjami, 

transcendiranjem in limitami našega obstoja.  

Krožna kompozicija skulptur ima bogat simbolizem povezan s kulturno tradicijo človeštva. Žičnate figure nimajo 

detajlno izdelanih obraznih potez, ampak so precizno definirane skozi plesne drže. Upodobljena telesa umetnica 

dojema v stalnem premikanju in nepretrgani socialni interakciji z okolico. 

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):   
zloženka  

Avtor/ji Nina Sotelšek 

Oblikovalec Matic Tršar 
Fotograf Nina Sotelšek 

Predvidena naklada 150 kos 

Predvidena maloprod. cena / 

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

Publikacija dostopna na spletni strani v PDF obliki 
www.mestnimuzejkrsko.si 
V kolikor bo platforma omogočala, je zaželena spletna prodaja. 

Promocija  
Utemeljitev načina promocije in stroškov: 
tiskana vabila, elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran 

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021?   Ne 

lastna razstava - GK: Nietzsche 
 stalna razstava – nova postavitev   stalna razstava – dopolnjevanje  lastna občasna razstava 

http://www.mestnimuzejkrsko.si/


Program dela Kulturnega doma Krško za leto 2021 

 

 
32 

 

 

Področje Umetnostna zgodovina 

Avtor/ji (kustos/i)  Nina Sotelšek, Žiga Kump, Urša Rupnik, Rosana Hribar 

Strokovni sodelavci  

Koordinator  Nina Sotelšek in Žiga Kump 

Soorganizator  

Oblikovalec postavitve   

Sodelujoča institucija   

Termin odprtja in trajanje  Maj ali junij 2021; 4 ponovitve 

Lokacija postavitve Galerija Krško in/ali Grad Rajhenburg 

Prilagoditev obstoječe razstavne opreme:      

Utemeljitev:  
Povod za projekt Nietzsche in smrt - Bit in Postajanje je dejanski artefakt, posmrtna maska nemškega filozofa 
Friedricha Nietzscheja, ki smo jo našli v zapuščinski zbirki medaljerja Vladimirja Štovička. Uprizoritev, ki jo 
načrtujemo, se bo primarno posvečala preigravanjem različnih dialektičnih dvojic, ki jih najdemo v Nietzschejevi 
filozofiji, primarno pa bomo tematizirali odnos med bitjo in postajanjem kot eno bazičnih kategorialnih matric 
zahodne kulture.  
 
Ker je Nietzschejeva misel, v nasprotju z dotedanjo filozofsko tradicijo, vselej na strani postajanja, gibanja, 
dinamike, fluidnosti, in v nasprotju s statičnim, večnim, negibnim, se bo uprizoritev konceptualno posvetila 
poskusu takšne interpretacije osnovne kategorije biti, ki bi bit razumela bistveno kot dinamično in fluidno 
kategorijo. Odveč je dodati, da je ples nemara najustreznejši medij tovrstne misli. Tudi od tod nazadnje 
Nietzschejeva misel, da bi "verjel le v takega boga, ki bi znal plesati" (parafraza). 
Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):   

zloženka 

Avtor/ji Nina Sotelšek, Žiga Kump 

Oblikovalec  

Fotograf  

Predvidena naklada 200 

Predvidena maloprod. cena  

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

www.galerijakrsko.si 

Promocija Projekt bo promoviran z objavo dogodka v mesečni publikaciji KDK, mesečni publikaciji Občine Krško, 
objavami na naših spletnih straneh, sponzoriranim FB dogodkom, kampanjo na socialnih omrežjih, najavo 
dogodka v lokalnem časopisu, pošiljanjem tiskanih in elektronskih evabil. 
Utemeljitev načina promocije in stroškov: 

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021? 

lastna razstava – GR: Vladimir Leben: Iz rok v usta 
 stalna razstava – nova postavitev   stalna razstava – dopolnjena lastna občasna razstava 

 

Področje Umetnostna zgodovina 

Avtor/ji (kustos/i) Vladimir Leben, avtor 

Nina Sotelšek, kustosinja 

Strokovni sodelavci / 

Koordinator Nina Sotelšek 

Soorganizator / 

Oblikovalec postavitve  Avtor, kustosinja 

Sodelujoča institucija  / 

Termin odprtja in trajanje  Pomlad 2021 
Lokacija postavitve Galerija Krško 

Prilagoditev obstoječe razstavne opreme:     deloma 

Utemeljitev:  
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Razstava je bila odprta 9. oktobra 2020 in bila na ogled zelo kratek čas zaradi zaprtja muzeja iz epidemioloških 
razlogov. Po ponovnem odprtju muzeja, ko se bo spet mogoča socialna interakcija je predvideno ponovno odprtje 
razstave, z vodstvom in predstavitvijo nekaj novih del, ki jih je umetnik ustvaril v času trajanja 2. vala epidemije.  

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):   
Katalog je izšel v letu 2020  

Avtor/ji  

Oblikovalec  

Fotograf  

Predvidena naklada  

Predvidena maloprod. cena 10 eur 

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

Publikacija ni dostopna na spletu 

Promocija  
Utemeljitev načina promocije in stroškov: 
Splet, tisk 

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021?   Ne 

lastna razstava - GR:   RAJHENBURŠKI 
 stalna razstava – nova postavitev  

 

Področje zgodovina, arheologija, arhitektura, umetnostna zgod. 

Koordinator Dr. Helena Rožman 

Strokovni sodelavci Boris Hajdinjak, dr. Tomaž Lazar, dr. Mija Oter Gorenčič, 
Jana Puhar, Irena Romih,  Stane Rozman, dr. Igor Sapač, dr. 
Andrej Šemrov, dr. Tomislav Vignjević, Arctur, Irena 
Gorenšek, Luka Kren, Jože Lorber, Vesna Misjak, Gregor 
Podkrižnik, Jernej Podgoršek 

Soorganizator / 

Oblikovalec postavitve  Polona Zupančič 

Sodelujoča institucija  PMB, NMS, NG, PMC, ZRC SAZU, FA UM 

Termin odprtja in trajanje  8.5.2021 

Lokacija postavitve renesančni trakt GR 

Prilagoditev obstoječe razstavne opreme:      

Utemeljitev 
22. oktobra je obletnica smrti Rajnprehta I. Rajhenburškega, najpomembnejšega predstavnika rodbine 
Rajhenburških in na ta dan smo za leto 2020 načrtovali odprtje razstave o družini, ki so skozi 400 let zgodovine 
zaznamovala tako grad po katerem so dobili ime, kot tudi širši prostor, v katerem si je sprva skromna, nato pa 
vse mogočnejša in nedvomno ena bolj ambicioznih družin v našem prostoru zagotovila svoje posesti in 
nepremičnine. Zaradi razglasitve pandemije in vseh ukrepov, ki jih je to prineslo s seboj, smo bili primorani projekt 
pomakniti v leto 2021. Znaten del razstavnega gradiva smo namreč pridobivali iz tujih ustanov, ki pa se zaradi 
zaprtij v svojih okoljih na naše dopise niso odzivale v predvidenih časovnih okvirih.   
Gradiva razstave bodo omogočala vpogled v upravni in druge vidike načina življenja v izbranem obdobju 
srednjega veka in prelom v t.i. novi vek. Gre za eno redkih razstav, ki jih imamo v slovenskih muzejih, ki se 
osredotoča na srednji vek in kot taka predstavlja pomembno dopolnitev muzejskih vsebin gradu Rajhenburg in 
celotnega slovenskega prostora. 
Besedila razstave in okvirni koncept sta delo zgodovinarja Borisa Hajdinjaka, v pripravo razstave pa so vključeni 
tudi drugi raziskovalci s področij zgodovine, arheologije, arhitekture in umetnostne zgodovine. Končna 
programska zasnova je tako rezultat dela koordinatorke in kustosinje na GR s celotno programsko skupino. 
Termin odprtja je postavljen na dan smrti Hansa Rajnprehta, zadnjega moškega predstavnika rodbine 
Rajhenburških, ki je umrl 8. maja 1570.  
 

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):  Rajhenburški 
zloženka 

Avtor/ji Boris Hajdinjak, dr. Mija Oter Gorenčič, dr. Andrej Šemrov, dr. Tomislav 
Vignjević (besedila) 
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Avtorji zasnove Dr. Helena Rožman 

Oblikovalec Polona Zupančič 

Fotograf Miran Kambič, Blaž Zupančič in fotografi ustanov, ki so prispevale 
reprodukcije 

Predvidena naklada 3000 kos / slo, angl 

Predvidena maloprod. cena / 

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

 

Promocija  
Utemeljitev načina promocije in stroškov: 
tiskana vabila, elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran 

lastna razstava - GR: Iva Tratnik : Igranje (delovni naslov) 
gostovanje – drugi pri nas   gostovanje – mi drugje  občasna razstava 

 

Področje Umetnostna zgodovina 
Avtor/ji (kustos/i) Iva Tratnik, umetnica 

Strokovni sodelavci Saša Nabergoj 

Koordinator Nina Sotelšek 
Soorganizator  

Oblikovalec postavitve   

Sodelujoča institucija in država  

Termin odprtja in trajanje  17. 9. 2021 oz. skladno z epidemiološkimi ukrepi 

Lokacija postavitve velika dvorana GR 

prilagoditev obstoječe razstavne 
opreme:     

   da        ne      deloma 

Utemeljitev: 
Iva Tratnik (1980), je leta 2012 magistrirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL). Raziskuje 
različne umetniške prakse, med njimi tekstilne kolaže, akrilna in oljna platna, skulpturo, risbo, instalacije in 
druge site-specific intervencije. Med drugim se ukvarja tudi z videom ter peformansom, kjer eksperimentira z 
glasom, gibom in masko. Deluje samostojno in v sklopu umetniškega kolektiva IVANKE. V letu 2020 je 
vzpostavila začasno sodelovanje z drugim umetnikom na projektu z delovnim naslovom »Igranje«. V času 
vsesplošne izolacije in dnevnih poročil o številu mrtvih, sta umetnika ustvarjala risarsko igro »slastni mrtvec«, ki 
jo pri ustvarjanju uporabljajo tako v performativnih kot literarnih praksah. Prvi je narisal »strofo«, drugi je 
nadaljeval, ne da bi videl kaj je prvi narisal. Skupno jima je bilo občutenje tesnobe, negotovosti, izgube 
vsakodnevne rutine, sicer pa se nista omejevala s formalno izvedbo. Pri delu sta porabila metre papirja, oglja, 
grafita in barvic. Na vedno večjih formatih so začeli nastajati svetovi anti-utopije, ki so spojina stvarnosti in 
domišljije. Umetnica bo na samostojni razstavi predstavila dela, ki so nastajala namenoma za to razstavo. 

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):  

   katalog       

Promocija  
tiskana vabila, elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran                                                             

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021?                    

lastna razstava - GR: MATEJA KAVČIČ, DREVO (delovni naslov) 
 občasna razstava 
 

Področje umetnostna zgodovina 
Avtor/ji (kustos/i) Mateja Kavčič, umetnica 

Strokovni sodelavci  

Koordinator Dr. Helena Rožman 

Soorganizator  

Oblikovalec postavitve   

Sodelujoča institucija in država  
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Termin odprtja in trajanje  avgust 2021 

Lokacija postavitve podstrešje okroglega stolpa GR 

prilagoditev obstoječe razstavne 
opreme:     

   

Utemeljitev: Prostorsko postavitev narejeno iz materialov, najdenih v naravi, bi umetnica umestila v 

impozantno tramovje podstrešja okroglega stolpa in tako prepletla kulturno dediščino in sodobno umetnost. 

Odprto podstrešje okroglega stolpa na gradu Rajhenburg samo po sebi spominjajo na skelet drevesa. Projekt bi 

se skozi tematiko stalnega spreminjanja, minevanja, izginjanja, porajanja ter neskončne moči narave 

prespraševal o dilemah sodobnega človeka v tem zmedenem trenutku današnjega časa. 

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):  

   katalog          

Promocija  
tiskana vabila, elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran                                                             

Ali je za razstavo predvideno gostovanje v letu 2021?    Ne                

 

gostujoča razstava – v MMK:  »BREZ MUZEJA NE GRE!« Spominska razstava ob 100. obletnici rojstva dr. 
Sergeja Vrišerja 
občasna gostujoča razstava   

Področje zgodovina 

Avtor/ji (kustos/i) Dr. Valentina Bevc Varl 

Strokovni sodelavci  

Koordinator Dr. Helena Rožman 

Soorganizator  

Oblikovalec postavitve   

Sodelujoča institucija in država Pokrajinski muzej Maribor 

Termin odprtja in trajanje  skladno z  epidemiološkimi ukrepi 

Lokacija postavitve MMK 

prilagoditev obstoječe razstavne 
opreme:     

   da        ne      

Utemeljitev 
Leta 2020 je minilo 100 let od rojstva dr. Sergeja Vrišerja, umetnostnega zgodovinarja, dolgoletnega kustosa in 
ravnatelja Pokrajinskega muzeja Maribor, predavatelja muzeologije in konservatorstva na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani, profesorja likovne umetnosti in kulture na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, 
barokista, uniformologa ter Mariborčana – pisca o kulturi, umetnosti, preteklosti in dediščini. 
Obletnico so v Pokrajinskem muzeju Maribor obeležili z občasno razstavo, ki je nato že bila na ogled še v 
Narodnem muzeju Slovenije in v Pokrajinskem muzeju Koper. 
Razstava, ki jo naslavlja Vrišerjev citat »Brez muzeja ne gre!«, osvetljuje z besedo in fotografijo predvsem 
Vrišerjevo delo. Vrišerja kot človeka ilustrirajo izjave njegovih nekdanjih sodelavcev iz različnih institucij, ki 
razstavi dodajajo še osebno noto. 
Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):  Muzejski list  
Spremlejvalna publikacija Pokrajinskega muzeja Maribor. 

Avtor/ji  

Oblikovalec  

Fotograf  

Predvidena naklada  

Predvidena maloprod. cena / 

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

 

Promocija  
Utemeljitev načina promocije in stroškov: 
elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran 
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medinstitucionalni projekt – v MMK:  KNJIGA RECEPTOV HOTELA TRIGLAV RAJHENBURG 1925 (delovni 
naslov) 
  

Področje Zgodovina, etnologija 

Avtor/ji (kustos/i) Dr. Borut Batgelj, Aleš Brod, dr. Helena Rožman 

Strokovni sodelavci  

Koordinator Dr. Borut Batagelj za projekt; dr. Helena Rožman v MMK 

Soorganizator  

Oblikovalec postavitve   

Sodelujoča institucija in država Zgodovinski arhiv Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje in MMK 

Termin odprtja in trajanje  september 2021 

Lokacija postavitve MMK 

prilagoditev obstoječe razstavne 
opreme:     

   da        ne      

Utemeljitev 
V Zgodovinskem arhivu Celje hranijo “Kuhinjsko knjigo” ji je bila leta 1925 spisana za Hotel Triglav. Na naslovni 

notranji strani je med ostalimi zapisanimi podatki tudi s štampiljko odtisnjen naziv “Rajhenburg”, kar kaže, da 

se je knjiga po nekem spletu okoliščin znašla na območju današnje občine Krško. V raziskavo o povezavi 

Brestanice in kuharske knjige ter vpogled v zapisane recepte se povezujemo arhiv, izobraževalni zavod in 

muzej. Dogodek, ki ga načrtujemo v drugi polovici leta 2021 bomo povezali z dejstvom, da je Slovenija skupaj s 

portugalsko Coimbro v tem letu evropska gastronomska regija. 

Publikacija/e, ki spremlja/jo razstavo (naslov):  Knjiga receptov hotela Triglav Rajhenburg 1925 (delovni naslov) 

Avtor/ji Dr. Borut Batgelj, Aleš Brod, dr. Helena Rožman 

Oblikovalec Izbran po evidenčnem postopku 

Fotograf Izbran po evidenčnem postopku 

Predvidena naklada Določena naknadno v okviru projekta 

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

 

Promocija  
Utemeljitev načina promocije in stroškov: 
elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran 

medinstitucionalni projekt: MOJ PROJEKT PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE KRŠKO 2020: SPREGLEDANE – 

POZABLJENA POLOVICA KRŠKEGA  - POSTAVITEV OBELEŽIJ  

Področje Etnologija, zgodovina 

Avtor/ji (kustos/i) Anita Radkovič, Anja Jukić 

Strokovni sodelavci (dr. Helena Rožman  strokovna pomoč po potrebi) 

Koordinator Anita Radkovič, Anja Jukić 

Soorganizator  

Oblikovalec postavitve   

Sodelujoča institucija in država  

Termin odprtja in trajanje  prva polovica leta 2020: marec/april 

Lokacija postavitve 
Hiše/ustanove: rojstva, bivanja, delovanja, ustvarjanja ali vrnitve Rezi Pirc, 

Gitici Jakopin, Vladimiri Štoviček - Vladki  in Vladki Likar Kobal. 

 

prilagoditev obstoječe razstavne 
opreme:     

   da        ne      

Utemeljitev 
V sklopu participativnega proračuna Občine Krško 2020 smo v MMK izvajali projekt Spregledane – pozabljena 
polovica Krškega. Poleg izdaje (že  natisnjene) publikacije z istoimenskim naslovom sta bili med projektnimi 
aktivnostmi tudi javna spletna predstavitev ter postavitev obeležij izbranim spregledanim: Rezi Pirc, Gitici 
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Jakopin, Vladimiri Štoviček - Vladki  in Vladki Likar Kobal. Aktivnosti sta zaradi aktualnih razmer in v dogovoru z 
Občino Krško iz leta 2020 preneseni v leto 2021. Glede na razpoložljiva sredstva bodo obeležja nastala v 
sodelovanju z oblikovalko in v materialih, ki bodo skladni s finančno postavko projektne aktivnosti. Med 
aktivnostmi tega sklopa bo tudi pridobivanje dokumentacije za namestitev obeležij na izbre hiše oz. poslopja 
ustanov.  Postavitev obeležij in  predstavitve projekta in publikacije Spregledane – pozabljena polovica Krškega 
je predvidena v  prvi polovici leta 2020. 

 

Publikacija/e, ki spremlja/jo projekt / razstavo (naslov):   

Spregledane – pozabljena polovica Krškega  

Avtor/ji Anita Radkovič, Anja Jukić 

Oblikovalec Izbran po evidenčnem postopku 

Fotograf  

Predvidena naklada 200 

Predvidena maloprod. cena  

Dostopnost publikacije na 
spletu (navedite stran) 

Dostopna bo na  spletni strani Mestnega muzeja Krško in Občine Krško in v 
fizični obliki 

Promocija  
Spletna predstavitev projekta in publikacije  
elektronska vabila, mesečni napovednik, družabni mediji, spletna stran 

 
 
 

6.4  NALOGE DOKUMENTIRANJA, VREDNOTENJA, KONSERVIRANJA IN RESTAVRIRANJA TER 

PROUČEVANJA V ENOTAH  MMK, GK IN GR 

 
 
DOKUMENTIRANJE IN VREDNOTENJE 

Evidentiranje v muzeju, dediščina na terenu, delo z zbiralci,…   

 področje/kustodiat/zbirka nosilec 

1 Umetnostna zgodovina Nina Sotelšek 

2 Etnologija Helena Rožman 

3 Zgodovina Helena Rožman 

Akcesija in inventarizacija 

 področje/kustodiat/zbirka št. predmetov 

1 Zbirka Vladimir Štoviček, MMK  

proučevanje / akcesiranje: delo na predmetih, ki so izgubili akcesijsko številko ali je niso 

imeli napisane; akcesiranje novo odlitih in kupljenih del (razpraševanje, opisovanje, 

merjenje predmeta, fotografiranje, digitaliziranje v Galis, obdelava fotografij predmeta, 

pakiranje predmeta v škatlo, priprava materialov za pakiranje) 

100  

2 Zbirka razglednice Rajhenburg/Brestanica – to se ponavalja že nekaj let v planih inmed 

poročili kot realizirano – kaj je dejansko stanje? 

30 

 

3 Zbirka Mencingerjeva hiša (uredi se lastništvo, akcesija, umestitev v depo) 

Zbirka Železnina (uredi se lastništvo, akcesija, umestitev v depo) 

80 

30  
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Digitalizacija 

 zbirka/gradivo št. predmetov  

1 Zbirka Vladimir Štoviček, MMK  100  

2 Likovna zbirka Mestnega muzeja Krško 6  

3 Sprotna digitalizacija za promocijske namene 10 

4 Zbirka razglednice Rajhenburg/Brestanica 30 

Objave na spletni strani muzeja   

 Zbirka/gradivo/predmet št. predmetov spletni naslov 

1 Zbirka Vladimir Štoviček, digitalni katalog zbirke na 

spletni strani MMK 

30 mestnimuzejkr

sko.si 

2 Razglednice / Brestanica 10 gradrajhenburg

.si 

Vrednotenje  

Področje/gradivo Nosilec/kustos % doslej ovrednoteno 

Zbirka Vladimir Štoviček Nina Sotelšek   95 % 

Likovna zbirka MMK Nina Sotelšek   90 % 

Muzejska dokumentacija  

 Zbirka/gradivo/predmet št. predmetov 

1 Razstave v MMK in GK, za leto 2020 4 razstave (Radioamaterstvo: 60 let Radiokluba 

»Krško«, Robert Lozar, 4. pogled v Štovičkov 

depo, Ana Šuligoj) 

2 Pretekle razstave na Gradu Rajhenburg (2013 - 2020) 20 razstav (Polona Demšar:16432, Spomin na 

Brestanico-Brestanica na razglednicah, Jože 

Ciuha: Podobe časa, Herman Lisjak na gradu 

Rajhenburg, Trapisti v Rajhenburgu, 

Konservatorsko-restavratorske delavnice 2012 in 

2013, Stare fotografske tehnike, Grajsko pohištvo 

18. in 19. stoletja iz zbirke Narodnega muzeja 

Slovenije, Ilustracije znanih partizanskih pesmi, 

Zelingrad: sedem stoletij, Slovenski izgnanci 

1941-1945, Rajko Čuber: Ora et labora, Spomin 

na Brestanico – Brestanica na razglednicah 

(prenova razstave), Stavbni razvoj in prenova 

gradu Rajhenburg, Primož Kozmus: Odličja, 

Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg 1948-

1966, Borut Peterlin: Ostal si del te pokrajine, 

njenih lepot in bolečine, Brestaniške miniature: 

Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim 

priznanjem Rajhenburg, Brežice, Anja Jerčič 

Jakob: Slike, Primož Kozmus: Odlička (prenova 

razstave) 
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KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE 

Namen, naslov razstave,… gradivo količina 

5. pogled v Štovičkov depo: 

Kdo so ženske na 

Štovičkovih portretih? 

Reliefi  15 kom  

stalna razstava Prvi krški 

borci 

Velika mavčna plaketa člana odporniške skupine: Peter Jernejec, 

inv. št. MMK;VŠ-1387 (izbor kustosinja Irena Fürst in 

koordinatorka razstave dr. Helena Rožman) 

1 kom  

 

PROUČEVANJE – MESTNI MUZEJ KRŠKO 

Naslov enote/projekta 5. pogled v Štovičkov depo 

Strokovni delavci Nina Sotelšek, kustos 

Sodelujoče institucije / 

Utemeljitev (kratka vsebina in namen – za razstavo,…. navedite največ 5 vrstic)     

Peta v seriji občasnih razstav Pogled v Štovičkov depo, javnosti razkriva Štovičkova dela, ki se nahajajo v 

depojskih prostorih Mestnega muzeja Krško. Na tokratni razstavi bodo predstavljenih 21 portretov žensk (od 

skupno 61), ki jih je umetnik ustvaril pred 2. svetovno vojno. Restavrirano-konservirana dela bomo 

prezentirali na novi postavitev občasne razstave 5. pogled v Štovičkov depo: Kdo so ženske na Štovičkovih 

portretih?, 1. del in se vprašali kdo so upodobljene osebe, kako so bile z umetnikom povezane in kaj so v 

življenju počele. Portreti so izbrani kronološko, v prvem sklopu med tretjim in šestim desetletjem 20. 

stoletja.Z vsakoletnimi razstavami Pogled v Štovičkov depo predstavljamo tudi delo in sredstva, ki se 

kontinuirano vlagajo v zbirko. 

Način (n.pr. arhivsko 

gradivo, terensko delo…) 

Terensko delo, delo v depoju, delo v arhivu, delo z bazami podatkov 

Naslov enote/projekta BONAČ IN KRŠKO 

strokovni delavci Helena Rožman 

Sodelujoče institucije Arhiv Slovenije, ZAL, ZAC, Vipap Videm Krško d.d. 

Utemeljitev (kratka vsebina in namen – za razstavo,…. navedite največ 5 vrstic)     

Tovarna celuloze in papirja, ki jo je v letu 1939 na Vidmu postavil Fran Bonač je v prihodnjih letih in desetletjih 

temeljito spremenila prostorsko in gospodarsko podobo Krškega z okolico. 

Cilj raziskovalnega dela je priprava občasne razstave, s katero se bomo osredotočili tako na tvorca tovarne kot 

tudi na posledice, ki jih je imela ta proizvodnja za Krško in celotno Posavje. 

Način (n.pr. arhivsko 

gradivo, terensko delo…) 

pregled arhivskega gradiva, pregled in proučevanje dokumentarnega in foto 

gradiva, delo na terenu, vzpostavitev stikov z družino ter sodelovanje z 

gospodarsko družbo 

Naslov enote/projekta KRŠKE ZGODBE 2: MEPZ VIKTOR PARMA 
 

strokovni delavci Dr. Helena Rožman, Simona Stipič 

Sodelujoče institucije MePZ Viktor Parma 

Utemeljitev (kratka vsebina in namen,…. navedite največ 5 vrstic): 
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Z razstavo 80. so bila leta … v Krškem smo vsaj med delom prebivalcev mesta in občine sprožili spremembo v 

odnosu do dediščine in zgodovinskega spomina, kar zaznavamo skozi željo, da muzej prevzema izbrane dele 

dediščin posameznikov in različnih organiziranih skupin. V letu 2020 smo tako prejeli donacijo predmetov 

Radiokluba “Krško”, ki smo jo nato predstavili tudi na razstavi. Odstiranje krških zgodb, s čimer previdno 

tkemo tkivo bodoče stalne razstave, nadaljujemo z delom na arhivu MePZ Viktor Parma. 

Način (n.pr. arhivsko 

gradivo, terensko delo…) 

preučevanje arhivskega gradiva društva in gradiv o društvu, terensko delo 

Naslov enote/projekta KNJIGA RECEPTOV HOTELA TRIGLAV; RAJHENBURG 1925 (delovni naslov) 
 

strokovni delavci Dr. Borut Batagelj, Aleš Brod 

Sodelujoče institucije Zgodovinski arhiv Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje 

Utemeljitev (kratka vsebina in namen,…. navedite največ 5 vrstic): 

V Zgodovinskem arhivu Celje hranijo “Kuhinjsko knjigo” ji je bila leta 1925 spisana za Hotel Triglav. Na 

naslovni notranji strani je med ostalimi zapisanimi podatki tudi s štampiljko odtisnjen naziv “Rajhenburg”, kar 

kaže, da se je knjiga po nekem spletu okoliščin znašla na območju današnje občine Krško. V raziskavo o 

povezavi Brestanice in kuharske knjige ter vpogled v zapisane recepte se povezujemo arhiv, izobraževalni 

zavod in muzej. Dogodek, ki ga načrtujemo v drugi polovici leta 2021 bomo povezali z dejstvom, da je 

Slovenija skupaj s portugalsko Coimbro v tem letu evropska gastronomska regija. 

Način (n.pr. arhivsko 

gradivo, terensko delo…) 

Terensko delo, študijsko delo z arhivskimi in drugimi pisnimi viri 

Naslov enote/projekta ZBORNIK : ŠPORT V OBČINI KRŠKO - PRVO STOLETJE 
 

strokovni delavci Anita Radkovič, Anja Jukić  

Sodelujoče institucije Različne inštitucije, zavodi, društva in posamezniki v občini Krško – odvisno od 

dogovorov na sestanku  in zasnove zbornika  

Utemeljitev (kratka vsebina in namen – za razstavo,…. navedite največ 5 vrstic)    

V sklopu aktivnosti Moj projekt - participativni proračun Občine Krško za leto 2021 je bil podan predlog o 
zborniku z naslovom Šport v občini Krško - prvo stoletje. Glede na projektni predlog naj bi  teme/poglavja  v 
cca 176 listnem zborniku predvidoma zajemala: zgodovinski pregled razvoja športa v občini Krško; 
pomembnejše športne objekte; športnike, ki so s svojimi dosežki segali izven meja občine Krško in športna 
društva v občini Krško. V zasnovo vsebine,  raziskovanje in nastanek zbornika  bo potrebno povezati številne 
posameznike in ustanove.  

Način (n.pr. arhivsko 

gradivo, terensko delo…) 

koordiniranje projekta, povezovanje sodelujočih, urejanje potrebne 

dokumentacije  

preučevanje arhivskih gradiv o društvih, pregled in proučevanje 

dokumentarnega in foto gradiva, vzpostavitev stikov na terenu, terensko 

delo, sodelovanje s posamezniki, insitucijami, društvi povezanimi s športom, 

pisanje besedil 

Naslov enote/projekta ČEBELARSKI MOZAIK  
 

strokovni delavci Anita Radkovič 

Sodelujoče institucije  

Utemeljitev (kratka vsebina in namen,…. navedite največ 5 vrstic): 
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V sodelovanju   s številnimi partnerji v letu 2021 izvajamo aktivnosti prve faze projekta Čebelarski mozaik. V 

MMK-ju  kot projektnem partnerju bomo v 1. fazi izvedli raziskovanje kot izhodišče za 

preoblikovanje/dopolnitev  trenutne razstave  Soba medičarstva in lectarstva v razstavo Delavnica Stary in 

zasnovali pedagoški obrazstavni program »Medene igrarije«. 

Način (n.pr. arhivsko 

gradivo, terensko delo…) 

pregled arhivskega gradiva, pregled in proučevanje dokumentarnega in foto 

gradiva, delo na terenu, sodelovanje s PMB, priprava vsebin za 

preoblikovanje/dopolnitev razstave  in snovanje pedagoškega obrazstavnega 

programa. 

 
 
PROUČEVANJE – GALERIJA KRŠKO    

Naslov enote/projekta Klemen Skubic 

Strokovni delavci Nina Sotelšek, kustosinja 

Morebitne sodelujoče 

institucije 

/ 

Utemeljitev (kratka vsebina in namen – za razstavo,…. navedite največ 5 vrstic)     

Klemen Skubic je sodobni avtorski fotograf, ki razstavlja v Sloveniji in v Evropi. Ustvaril je več zaključenih 

fotografskih sklopov: Bahrat, Koline, Boksar, Hunt in Nest. S svojim delom preizprašuje teme minljivosti, ustroja 

časa in kako se ta prek preteklosti odraža v občutenjih sedanjosti. Za Galerijo Krško bo pripravil site-specific 

razstavo na temo ekologije in človekovega nespametnega rušenja ustroja narave. V natisnjene fotografije bodo 

intervenirali otroci. Razstava je bila zaradi epidemiološke situacije prenesena iz leta 2020. 

Način (n.pr. arhivsko 

gradivo, terensko delo…) 

Terensko delo, študijsko delo, pogovor z umetnikom, koncipiranje postavitve 

Naslov enote/projekta Tea Curk Sorta: Skozi prehod 

strokovni delavci Nina Sotelšek, kustosinja 

Sodelujoče institucije / 

Utemeljitev (kratka vsebina in namen – za razstavo,…. navedite največ 5 vrstic)   

Tea Curk Sorta je študirala kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani pri profesorjih 

Dušanu Tršarju, Luju Vodopivcu, Matjažu Počivavšku in Jožetu Baršiju. Pri slednjem je leta 2007 diplomirala z 

nalogo Mobilni dom. V času študija se je izpopolnjevala pri profesorici Magdaleni Jetelovi na Akademiji likovnih 

umetnosti (Akademie der Bildenden Künste) v Münchnu. Leta 2012 je pri profesorju Lojzetu Logarju zaključila 

magistrski študij z nalogo Uporaba klasičnih tehnik v kontekstu sodobne grafike, ki je temeljila predvsem na 

raziskovanju sitotiskarske grafične tehnike.  

V Galeriji Krško bo predstavljeno delo Skozi prehod, ki ga sestavlja osem visokih žičnatih figur. Njihova telesa so 

predavljena v gibljivi in krožni postavitvi, saj umetnico formalno zanima  telo in njegovo gibanje – preteklo in 

sledeči gib. Delo reflektira na spremembo razpoloženj, nežno tranzicijo med realnostjo in sanjami, 

transcendiranjem in limitami našega obstoja.  

Krožna kompozicija skulptur ima bogat simbolizem povezan s kulturno tradicijo človeštva. Žičnate figure nimajo 

detajlno izdelanih obraznih potez ampak so precizno definirane skozi plesne drže. Upodobljena telesa umetnica 

dojema v stalnem premikanju in nepretrgani socialni interakciji z okolico.  

Način (n.pr. arhivsko 

gradivo, terensko delo…) 

Terensko delo, študijsko delo, pogovor z umetnikom, koncipiranje postavitve 
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PROUČEVANJE – GRAD RAJHENBURG 

Naslov enote/projekta RAJHENBURŠKI  

Kustodinja razstave Dr. Helena Rožman 

Strokovni delavci Boris Hajdinjak, dr. Tomaž Lazar, dr. Mija Oter Gorenčič, Jana Puhar, Irena 

Romih, dr. Igor Sapač, dr. Andrej Šemrov, dr. Tomislav Vignjević 

Morebitne sodelujoče 

institucije 

PMB, FA UM, NMS 

Utemeljitev (kratka vsebina in namen – za razstavo,…. navedite največ 5 vrstic)     

22. oktobra je obletnica smrti Rajnprehta I. Rajhenburškega, najpomembnejšega predstavnika rodbine 

Rajhenburških in na ta dan v letu 2020 je bilo planirano odprtje razstave o družini, ki so skozi 400 let zgodovine 

zaznamovala tako grad po katerem so dobili ime, kot tudi širši prostor, v katerem si je sprva skromna, nato pa 

vse mogočnejša in nedvomno ena bolj ambicioznih družin v našem prostoru zagotovila svoje posesti in 

nepremičnine. Zaradi epidemije Covid-19 in posledičnega zaprtja ustanov tako v Sloveniji kot tudi drugje po 

Evropi nismo mogli pridobiti potrebnih gradiv razstave. Delo na razstavnem projektu in njeno odprtje se zato 

premika v prvo polovico leta 2021. 

Način (n.pr. arhivsko 

gradivo, terensko delo…) 

Zasnova razstave in koordinacija dela z avtorjem ter ustanovami in 

posamezniki. 

6.5  OBRAZSTAVNI IN PEDAGOŠKI PROGRAMI  

 
Obrazstavni programi bogatijo razstavno dejavnost, v največji meri so to strokovna in javna vodstva 
kustosinj po razstavah in strokovna predavanja zunanjih izvajalcev v organizaciji posamezne muzejske 
enote KDK. 
 
Izobraževalni programi so pomemben segment muzejske dejavnosti, s katerimi želimo vzbuditi dodatno 
zanimanje za kulturno dediščino. Oblikovani programi se vsebinsko navezujejo na učne načrte 
posameznih predmetov (zgodovina, geografija, slovenski jezik, umetnostna vzgoja, …) in izbirnih vsebin 
(etnologija …), z obiskom muzeja pa učenci na sproščen način pridobivajo nova znanja o kulturni 
dediščini in nadgrajujejo že osvojena. Programi so prilagojeni tako predšolskim kot tudi osnovnošolskim 
in srednješolskim skupinam.  
 
Izobraževalni program obsega: 

 delavnice za najavljene skupine (vrtci, šole …),  

 počitniške delavnice in delavnice ob posebnih dnevih (Poletna muzejska noč ipd.) in  

 strokovna predavanja. 
 

V vseh enotah zavoda dajemo posebno pozornost povezovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v 
občini Krško, regiji Posavje in v vseslovenskem prostoru s ciljem, da te ustanove prepoznavajo 
raznovrstnost in kvaliteto programa muzejskih enot in se odločajo za obisk in/ali obogatitev učnega 
programa. Komunikacija poteka s koordinatorji tovrstnega programa po izobraževalnih ustanovah.  
 
V letu 2021 bomo nadaljevali z obstoječim načinom izvedb delavnic za najavljene skupine, ki ga bomo 
sproti dopolnjevali z novimi programi.  
 
Nadaljevali bomo s pedagoškim in obrazstavnim programom v sodelovanju z umetniki oz. avtorji razstav. 
Tovrstne delavnice so namenjene širokemu krogu uporabnikov, katere želimo aktivno vključiti, ne samo 
kot obiskovalce muzejskih programov ampak tudi kot njihove sooblikovalce. Izvedbe delavnic časovno 
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umeščamo na posebne dni oz. vseslovenske muzejske akcije, kar se je izkazalo za dobro prakso, s katero 
bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. (Prešernov dan, zimske počitnice, Poletna muzejska noč, 
Srednjeveški dan, DEKD …).  
 
Letni cilji:  

- poseben poudarek namenili pripravi pedagoških in obrazstavnih programov ob novi stalni 
razstavi Gospodje Rajheburški. Prvi program iz te serije bomo uporabnikom ponudili v šolskem 
letu 2021/2022 ter ga v naslednjih šolskih letih dopolnjevali z novimi programi. V sklopu razstave 
je planirana izdaja knjižnega vodnika za otroke in družine po razstavi, kasneje pa tudi njegova 
digitalna nadgradnja.  

- v skladu s potrebami pripravili katalog pedagoških programov z dopolnjenimi novimi programi 
(tisk predviden v marcu 2022) 

- pripravili program za nadarjene učence ter učence izbirnega predmeta likovno snovanje,  
- dopolnili program za predšolske otroke (ciljno skupino, za katero opažamo, da se manj pogosto 

udeležuje naših programov). 
- pripravili spletne interaktivne naloge za vse starostne skupine 

 
OBRAZSTAVNI PROGRAMI  
 
Letni cilji:  

Mestni muzej Krško Galerija Krško Grad Rajhenburg: 

do 6 javnih vodstev do 3 javna vodstva do 10 javnih vodstev 

do 5 strokovnih predavanj do 3 strokovna predavanja do 4 strokovna predavanja 

do 10 delavnic za otroke do 3 delavnice za otroke do 15 delavnic za otroke 

  
Predstavitev po enotah, razstavi in vrsti aktivnosti: 

 MESTNI MUZEJ KRŠKO  

5. pogled v Štovičkov depo  

- strokovno vodstvo in predavanje  

Soba medičarstva in lectarstva   

- predavanje / pogovorni večer  

Radioklub Krško  

- delavnica  

Prvi krški borci  

- strokovno vodstvo  

Bonač in Krško  

- serija strokovnih vodstev avtorice razstave za delavce Vipap d.d.  

- delavnica 

Adam Bohorič: Zimske urice proste  

- javno vodstvo za zainteresirano javnost  

- vodstva za šolajočo mladino  

Viktor Parma  

- javno vodstvo  
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- delavnica  

Knjiga receptov Hotela Triglav; Rajhenburg 1925 (delovni naslov) 

- delavnica 

»Brez muzeja ne gre!« Spominska razstava ob 100. letnici rojstva dr. Sergeja  Vrišerja  

- javno vodstvo 

- delavnica  

GALERIJA KRŠKO 

Klemen Skubic  

- strokovno vodstvo  

- fotografska delavnica  

Maja Šubic  

- strokovno vodstvo  

- delavnica  

Tea Curk Sorta  

- javno vodstvo 

- delavnica  

GRAD RAJHENBURG 

 Slovenski izgnanci 1941-1945 

-  javno vodstvo 

Silvan Omerzu 

- delavnica 

Vladimir Leben 

- strokovno vodstvo 

- delavnica 

Iva Tratnik & Erik Mavrič, Monumentalne risbe 

- strokovno vodstvo 

- delavnica 

Primož Kozmus, Odličja 

- interaktivni / spletni kviz  

Mateja Kavčič 

- strokovno vodstvo 

- delavnica 

Rajhenburški 

- strokovna vodstva  

- delavnica 

Trapisti v Rajhenburgu 
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Rajhenburški dan čokolade in likerjev 

- javna vodstva/strokovna predavanja 

- delavnice 

 

 

PEDAGOŠKI PROGRAM, OSTALO/individualni obiskovalci  
 
Predstavitev po enotah, razstavi in vrsti aktivnosti za individualne obiskovalce:  

 MESTNI MUZEJ KRŠKO 

Počitniška muzejska doživetja - počitniške delavnice, 3 izvedbe 

Zimske počitnice 

- 17. 2. 2020  

Poletne počitnice  

- zadnji teden v juniju/prvi teden v juliju (v sodelovanju z MC Krško) 

- zadnji teden v avgustu (v sodelovanju z MC Krško) 

Delavnice ob prireditvah v starem mestnem jedru, 5 izvedb 

4 tematske delavnice/vodstva vezana na razstavni program 

- 23. 5. 2021 Festival piva Krško – delavnica v sklopu projektnih aktivnosti LAS projektov 

- 13. 6. 2021 Piknik v parku – vodstvo po Hočevarjevem mavzoleju 

- 5. 9. 2021 Okusi Posavja – delavnica v sklopu projektnih aktivnosti LAS projektov 

- 19. 12. 2021 Praznični vikend – Adventni utrinki Krškega 

Obeležitev odprtja Mestnega  muzeja Krško 

- 30. 3. 2021 – (muzejski torek) Dan odprtih vrat, predavanje dr. Tanje Roženbergar  

GALERIJA KRŠKO 

Klemen Skubic: delavnica 

Maja Šubic: delavnica 

Tea Curk  Sorta: delavnica 

GRAD RAJHENBURG     

Počitniška muzejska doživetja, počitniške delavnice, 4 izvedbe 

Zimske počitnice -  

- 15. 2. 2021  

- 16. 2. 2021 

Poletne počitnice  

- zadnji teden v juniju/prvi teden v juliju (v sodelovanju z MC Krško) 

- zadnji teden v avgustu (v sodelovanju z MC Krško) 

Srednjeveški dan – 22. 8. 2021, 2-4 izvedbe 

- delavnice 
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 PEDAGOŠKI PROGRAM OB RAZSTAVAH / najavljene skupine  

 
Letni cilji: 

Mestni muzej Krško Galerija Krško Grad Rajhenburg: 

do 40 izvedb  do 2 izvedbi do 100 izvedb 

  

PROGRAM PO ENOTI povezava (razstava, drugo) 

MESTNI MUZEJ KRŠKO 

Vodenje po stalnih in 

občasnih razstavah 

zgodovina, etnologija, umetnostna zgodovina, arheologija, muzeologija 

Vodenje po Mencingerjevi 

hiši 

zgodovina, umetnostna zgodovina 

Kemogram razstava Valvasorjevi v Krškem, zgodovina, umetnostna zgodovina 

Na obisku pri Josipini  

Hočevar 

razstava Meščanka Josipina Hočevar, spoznavanje mesta Krško; etnologija 

zgodovina, umetnostna zgodovina 

Suha igla zgodovina, umetnostna zgodovina 

Fotografiranje s camero 

obscuro 

razstava Valvasorjevi v Krškem, zgodovina, umetnostna zgodovina 

Razglednica iz muzeja razstava Meščanka Josipina Hočevar, spoznavanje mesta Krško; etnologija 

zgodovina, umetnostna zgodovina 

Protestantizem Freske v Mencingerjevi hiši, zgodovina, umetnostna zgodovina 

Knjigoveštvo razstava Valvasorjevi v Krškem, zgodovina, umetnostna zgodovina, etnologija 

Valvasor-učenjak razstava Valvasorjevi v Krškem, zgodovina, umetnostna zgodovina, etnologija 

Uporniški klobuk  razstava Valvasorjevi v Krškem, zgodovina, umetnostna zgodovina, etnologija 

Mesto krško in njegovi 

simboli 

Razstava: Krške vedute: Mestne insignije, zgodovina, etnologija, umetnostna 

zgodovina 

Sprehod po mestu in muzeju spoznavanje mesta Krško; etnologija zgodovina, umetnostna zgodovina 

GALERIJA KRŠKO 

Vodenje po GK umetnostna zgodovina  

Delavnica, pripravljena za 

specifično razstavo 

umetnostna zgodovina 

GRAD RAJHENBURG    

Vodenje po GR grajska stavba in izbrane razstave, zgodovina , arhitektura, umetnostna 

zgodovina 

Grajska preizkušnja grad in izbrane razstave, zgodovina, arhitektura 

Rajhenburški kovanec grad in izbrane razstave, zgodovina 

Slovenski izgnanci 1941-

1945 

razstava in delavnica, zgodovina 
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Arhitektura gradu 

Rajhenburg 

razstava Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg, zgodovina, arhitektura, 

urbanizem 

Prejmite lepe pozdrave razstava Spomin na Brestanico – Brestanica na razglednicah 

Trapisti in čokolada na gradu 

Rajhenburg 

razstava Trapisti na Rajhenburgu, zgodovina, etnologija 

Zeliščni kruhek razstava Trapisti na Rajhenburgu, zeliščni vrt, zgodovina, etnologija 

Ročna izdelava embalaže razstava Trapisti na Rajhenburgu, zgodovina, etnologija 

Rast naselij ob gradovih razstava Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg, zgodovina, arhitektura, 

urbanizem 

»Kamen na kamen palača 

…« ali Kako zraste grad 

razstava Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg, zgodovina, arhitektura 

Mošnjiček za zelišča zeliščni vrt, etnologija 

Kako so se oblačili grajski? 

NOV PROGRAM 

razstava Rajhenburški, zgodovina 

Kaligrafija NOV PROGRAM razstava Rajhenburški, zgodovina 

  

6.6  AKTIVNOSTI V OKVIRU VSESLOVENSKIH MUZEJSKIH AKCIJ  

  

MESTNI MUZEJ KRŠKO 

Prešernov dan, Slovenski kulturni praznik, 8. 2. 2021, dan odprtih vrat (ponedeljek) 

Kulturni bazar, 31. 3. 2021 
- predstavitev pedagoških programov 

Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 23. 4. 2021 
- akcija v muzejski trgovini, popust na publikacije 

Teden vseživljenjskega učenja TVU, Parada učenja, LU Krško, maj 2021 
- predstavitev programov MMK 

Mednarodni dan družin, 15. 5. 2021, Mednarodni teden družin 
- prost vstop za družine 

Mednarodni muzejski dan, 18. 5. 2021, dan odprtih vrat (ponedeljek) 
- povezava z letno temo ICOM 

Svetovni dan čebel, 20. 5. 2021 oz. 19. 15. 2021 
- pogovorni večer o krški čebelarki Minki Zupančič / Čebelarsko društvo Krško  

Evropski dnevi arheologije: Veliki Kamen, 18. junij 2021 
- predstavitev arheološke lokacije; MMK v sodelovanju s PMB, Zavod Svibna in OŠ Koprivnica 

Poletna muzejska noč - 19. 6. 2021, dan odprtih vrat od 18. ure dalje  
-  javno vodstvo (Bonač in Krško) 
- delavnica “papir” 

Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD), Teden kulturne dediščine  (TKD), september, oktober: vodilna 
tema Dober tek! 

- delavnica (Knjiga receptov Hotela Triglav; Rajhenburg 1925) 

Teden otroka, Z igro do dediščine, prvi teden oktobra 
- delavnica za otroke 

Mednarodni dan starejših, 1. 10. 2021 
- prilagojeno vodstvo za ranljive skupine, varovance ustanov DUO Impoljca, VDC, DSO … 
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Dan reformacije, 31. 10. 2021 
-  tematska delavnica 

Ta veseli dan kulture 2021 - 3. 12. 2021,  
- dan odprtih vrat 

Naprej v preteklost – avgust, december 
- skupna tema  

GRAD RAJHENBURG 

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, 8. 2. 2021 , dan odprtih (ponedeljek) 
- delavnica za otroke 

Kulturni bazar, 31. 3. 2021 
- predstavitev pedagoških programov GR  

Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 23. 4. 2021 
- akcija v muzejski trgovini, popust na publikacije 

Mednarodni dan družin - 15. 5. 2021 
- prost vstop za družine 

Teden vseživljenjskega učenja TVU, Parada učenja, LU Krško, maj 2021 
- predstavitev programov GR 

Mednarodni muzejski dan, 18. 5. 2021, dan odprtih vrat 
- povezava z letno temo ICOM 

Poletna muzejska noč - 19. 6. 2021, dan odprtih vrat od 18. ure dalje  
- zaključek na nivoju Posavja (GBJ, KDK in PMB) 
- delavnica/vodstvo za družine (Rajhenburški)   
- odprtje razstave: Mateja Kavčič, Drevo 

Nacionalni mesec skupnega branja  
- Knjiga, kam greš?, izmenjava knjig 

Evropski teden športa, Dan slovenskega športa - 23. 9.-30. 9. 2021, 23. 9. 2021 
- spletni / interaktivni kviz  

Svetovni dan turizma - 27. 9. 2021 (ponedeljek) 
- prost vstop za obiskovalce 
- aktivnost vezana na Gradove Posavja 

Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD), Teden kulturne dediščine (TKD), september, oktober 
- delavnica za otroke (Iva Tratnik & Erik Mavrič) 

Teden otroka, Z igro do dediščine, prvi teden oktobra 
- delavnica za otroke 

Ta veseli dan kulture 2021 - 3. 12. 2020,  
- dan odprtih vrat 

  

6.7  IZDAJANJE PUBLIKACIJ   

 
V letu 2021 predvidene publikacije:   
 

- izdaja novih publikacij, vezanih na aktualne občasne/stalne razstave in posamične programe v 
enotah; v kolikor bo prišlo do izvedbe medinstitucionalnega programa Knjiga receptov Hotela 
Triglav; Rajhenburg 1925 (delovni naslov), bomo z ZAC participirali pri izdaji tiskovine projekta. 

- izdaja zbornika športa (kot rezultata projekta participatornega proračuna Občine Krško) 
- načrt razstav MMK in GR - informacijska brošura za obiskovalce  

- izdaja brošur za abonmajske programe oz. klube 
- druge tiskovine,ponatisi in informacijske brošure (ob zadostnih virih).  
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6.8  ODKUPI PREDMETOV PRE MIČNE KULTURNE DEDIŠČINE, NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 
Namen odkupa predmetov premične kulturne dediščine je ustvariti reprezentativno zbirko iz strokovnih 
področij, ki jih muzej kadrovsko pokriva: zgodovine, etnologije in umetnostne zgodovine. Predvideni so 
sprotni manjši odkupi pri dopolnitvi zbirk in razstav v letu 2021.  
 
V letošnjem letu za ta namen ni razpoložljivih sredstev, saj gredo sredstva iz NRP GR v celoti za 
dokončanje razstave Rajhenburškh, sredstev NPR muzej pa zavod za leto 2021 (še) ni dobil odobrenih. 
Iz teh virov se izvedejo tudi interventni odkupi, restavriranje in konserviranje del, da je lahko npr. zbirka 
Štoviček sploh na ogled.  
 
V letošnjem letu moramo za muzej izdelati nov DIIP, s katerim bomo utemeljili nujnost tega vira sredstev 
za delovanje muzeja oz. za izvajanje temeljnih muzejskih nalog, da lahko govorimo o statusu muzeja. Za 
nemoteno delovanje muzeja bi to moral biti sistemski vir, niti ne NPR, kajti potrebe v muzeju niso zgolj 
investicijske, v večji meri programske.  
 
Predvidena poraba sredstev iz postavke NPR grad za leto 2021 
 

Zap.št. Muzejska vsebina Vrsta stroška V EUR 

1 Rajhenburški zaslon na dotik - genealogija 1.122 

2 Rajhenburški zaslonski računalnik 725 

3 Rajhenburški ekrani - renderji 7.370 

4 Rajhenburški razstavna elektro oprema - tirnice 3.687 

5 Rajhenburški razstavni reflektorji 5.200 

  skupaj 20.000 

 

 

7 DOSTOPNOST ZAVODA IN PROGRAMOV GIBALNO IN SENZORNO OVIRANIM OSEBAM TER 
RANLJIVIM CILJNIM SKUPINAM 

 

V letu 2020 je bil s strani EU prvič objavljen razpis za pridobitev oznake COME-IN!, ki spodbuja dostopnost 
in vključenost s ciljem omogočanja muzejske izkušnje za vse. Temelji na smernicah COME-IN!, Konvenciji 
združenih narodov o pravicah invalidov in evropski zakonodaji, namenjen pa je izključno muzejem. Poziv 
za pridobitev oznake bo vsakoleten, zato si bomo prizadevali slediti zahtevanim smernicam ter se v 
prihodnjih letih za oznako tudi potegovati. 
 
Letni cilji : 

- nadaljevati z urejanjem dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, kot to določa Zakon o 
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, s čimer bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu. 

- Na GR in v MMK izvesti vsaj eno vodstvo, namenjeno ranljivim skupinam (v sodelovanju z 
neformalnim partnerstvom:  Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško, Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije / Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto, Zveza Sonček, 
VDC, OŠ dr. M. Rostoharja …), 

- izvesti oceno dostopnosti za obe muzejski enoti, 
- izdelati načrt obeh muzejskih enot v tiskani obliki, ki bo podlaga za izdelavo tipnega načrta za 

slepe (realizacija slednjega je predvidena v sledečem letu). 
- izvajati vodstva, namenjena ranljivim skupinam: vodstva s pomočjo kretanja, vodstva za slepe 

in slabovidne s pomočjo taktilnih eksponatov in vodstva za gibalno ovirane.* 
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*Opisane aktivnosti lahko izvajamo le v sodelovanju z neformalnim partnerstvom: Društvo gluhih in 
naglušnih Posavja Krško, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije/Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Novo mesto, Zveza Sonček, VDC, OŠ dr. M. Rostoharja, …). 
 
Dostopnost muzejskih enot KDK:   
- muzejski enoti MMK in GR sta delno dostopni gibalno oviranim osebam, senzorno dostopnost pa 

obiskovalcem omogočamo na prilagojenih vodstvih, če se pokaže potreba zanje.  
- v stalni razstavi del Vladimirja Štovička imamo vključeno taktilno repliko plakete Primoža Trubarja. 
- muzejske enote so obiskovalcem dostopne s stalno določenim odpiralnim časom, za najavljene 

skupine smo odprti tudi izven njega;   
- odprte so na praznične in dela proste dneve, razen nekaj izjem, ki so javno objavljene; 
- vstopnina je pomemben nejavni vir za izvajanje javne službe; ta je določena za obisk gradu 

Rajhenburg, za ostale muzejske enote pa bomo tudi še v letu 2021 zagotavljali brezplačen vstop (to 
je vstop v MMK, MH in GK);  

- obiskovalcem so na različne načine dostopne informacije o muzejskih zbirkah in razstavljenih 
muzejskih predmetih (razstave, publikacije, izobraževalni in pedagoški programi, strokovna vodstva, 
vodstva muzejskih vodnikov, mesečna in posamična obvestila o dogodkih). 

 
Ob ponedeljkih so muzejske enote zaprte, z namenom, da se v tem dnevu opravijo večja čiščenja ali 
vzdrževanja ter ureditve enot za obiske v ostalih dnevnih tedna. 
 
Drugo 
V sodelovanju z OŠ Mihajlo Rostohar in njihovimi učenci smo že pred leti razvili program sodelovanja na 
področju muzejskega varovanja in biljetiranja v enotah MMK in KDK. Po osnovnem izobraževanju v 
okviru svoje šole praktični del izvajajo v spremstvu svojih spremljevalcev in v sodelovanju z našimi 
biljeterji in muzejskimi vodniki. 

 
Brezposelnim osebam z veljavnimi potrdili omogočamo brezplačen vstop na prireditve (koncerte in 
gledališke predstave) v organizaciji enot zavoda.  Prav tako se odzivamo na prošnje in predloge 
koordinatorjev ostalih ranljivih ciljnih skupin (romski otroci, socialno ogroženi, krizni centri, materinski 
domovi) in jim omogočamo prav tako brezplačen ogled kulturnih prireditev ali obisk muzeja. 
 

Za zagotovljanje dostopnosti zavod nima namenskih sredstev, zato je izvajanje nujno potrebni posegov 
v prostor in drugih aktivnosti kljub zakonskim normam praktično nemogoče. Zato je nujno vzpostaviti 
sistematično financiranje tudi teh aktivnosti, za kar bomo ustanoviteljici predlagali poseben NPR.  

7.1  URESNIČEVANJE 75. ČLENA ZUJIK 

 

V skladu z ZUJIK-om (75. člen) zavoda omogoča izvedbo programa vsem upravičencem po tem členu, 
kar pomeni zagotavljanje celovite tehnične podpore do izvedbe dogodka. Upravičencem zaračunavamo 
minimalna plačila nadomestila v višini dejanskih dodatnih stroškov. Upravičence določa zgoraj navedeni 
zakon. Prav tako so upravičenci izbrani s pomočjo javnega poziva Občine Krško za sofinanciranje 
kulturnih programov.  
 
V okvir tega sodi izvajanje vseh dogodkov društev (glasbenih, plesnih, kulturnih), ki jih ti izvedejo v 
prostorih KDK, kar opravlja zavod v obsegu javne službe in iz virov, ki jih dobi sicer za svoje delovanje.  
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8 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ,  INVESTICIJE  

 

Upoštevaje vrsto javne infrastrukture v upravljanju, pripadajočo delovno in tehnično opremo v podporo 

izvajanju dejavnosti zavoda sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v največji meri namenjamo 

za intervencijska popravila ali nakupe nadomestne opreme zaradi okvare ali popravila.  

S sredstvi za tekoče vzdrževanje pa krijemo stroške obveznih servisov in pregledov sistemov, ki so v 

našem zavodu zelo kompleksi, zaradi različnih dobaviteljiev in pooblaščenih serviserjev opreme je v veliki 

večini primerov za enako vrsto opremo na vsaki enoti drug pooblaščen serviser, kar zelo podraži 

vzdrževanje.  

Kot pri tekočem vzdrževanju velja tudi pri investicijah in investicijskem vzdrževanju, na podlagi izkušenj 

preteklih let tudi v tem letu pričakujemo okvare in intervencijska popravila na stavbah, strojni in delovni 

opremi po enotah, ki jih ni mogoče opredeliti vnaprej.  

Izredni dogodek, kot je bil minuli potres z epicentrom v Petrinji, je na objektih kulturne dedišine povzročil 

kar nekaj poškodb, ki pa se vsakodnevno povečujejo oz. nastajajo nove.  

Takoj po tem dogodku in opravljenih vizualnih ogledih stanja smo o poškodbah obvestili Občino Krško, 

Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana in škodo prijavili tudi na Civilno zaščito Krško. Ugotovili 

smo, da ni sistematičnega postopka za primere potresov, informacij, kdo vse so pristojne službe in kako 

poteka ogled prostorov, ocena škoda in njena sanacija. 

V okviru predvidene letne kvote sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje (40.000 EUR) bomo 

tudi v prihodnje pokrivali stroške investicijskega vzdrževanja glede na izkazane letne potrebe, večje 

investicije na objektih in v okolici  pa presegajo razpoložljiva sredstva zavoda.   

V obdobju 2021 so investicijske prioriete: 
- ureditev prezračevalnega sistema v preostalih prostorih enote KDK za obiskovalce (mala dvorana, 

klub, toaletni prostori, avli), ocenjena vrednost skupaj z dokumentacijo je 90.000 € 
- sanacija ostrešja Galerije Krško: preglednik strehe je potrdil dotrajanost ostrešja in nevarnost 

porušenja 
 

Po zmožnosti pričeti z pripravo dokumentacije in ali izvedbo za:  
- hladilni agregat v enoti KDK: sistem je star več kot 15 let, zamenjava obstoječega agregata bo nujna 

v primeru nenadne okvare,  
- zamenjava rebrastih radiatorjev s sodobnimi v enoti KDK, sočasno ob ureditvi prezračevalnega 

sistema in nadgradnje ogrevanja, da bo sistem bolj ekonomičen  
- streha KDK: V poročilu o pregledu strehe je strokovni preglednik podal ugotovitev, da je potrebno 

obstoječo kritino nadomestiti z novo, letno saniramo poškodovane predele strehe, 
- fasada KDK: nadaljuje se odpadanje opeke, kar je nevarno za obiskovalce in mimoidoče, prav tako bi 

investicija zagotovila večjo energetsko učinkovitost stavbe kot celote, 
- dograditev KDK: servisni prostor za opremo; upravni del stavbe (nimamo pisarniških prostorov) – 

izdelava idejne zasnove; predlog vključen v Lokalni program za kulturo, prav tako skupaj z ureditvijo 
parkirnih mest pod ploščadjo predlagan za vključitev na listo projektov EU za novo finančno 
pespektivo, s tem dobi občina in regija infrastrukturo, ki bi pripomogla k pridobivanju statusa 
mestne občine in centra regije (posavske ali posavsko-zasavske); 

- preureditev kuhinje/kavarne v čokoladnico: zunanji izvajalec/najemnik ali lastna dejavnost (okrepitev 
kadra za ta namen)  

- investicije v drugo napredno tehnološko opremo na področjih dejavnosti zavoda  
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9 TRŽNE DEJAVNOSTI ENOT 

 

Kulturni dom Krško oddaja v uporabo prostore in izvaja storitve za vse zainteresirane, ki izvedejo svoje 
dogodke v prostorih naših enot, to je v Mestnem muzeju Krško, na Gradu Rajhenburg in v sami enoti 
KDK.  
 
Ključna cilja teh dejavnosti sta:  

- optimalno izkoriščanje javne kulturne infrastrukture, kadar je ta prosta in ni namenjena 
izvajanju javnega programa, 

- financiranje sorazmernega dela stroškov dela, obratovalnih stroškov ter stroškov tekočega 
vzdrževanja in tehnično-tehnološkega posodabljanja izven letnega seznama vzdrževanja in 
nabav, ki ga sicer krije ustanoviteljica. 
 

Zaradi pojava Covid-19 in posledično ukrepov za zajezitev epidemije je bilo tudi področje kulture in 
umetnosti zelo prizadeto, ob zaprtju ustanov smo doživeli popoln izpad prihodkov na trgu, tako v letu 
2021 računamo na minimalen delež prihodkov na trgu. Dejavnosti na trgu se odvijajo le, v kolikor so 
kapacitete proste in v njih ne poteka javni kulturni program. Zavedamo se, da bo zlasti v tem in 
prihodnjem letu dejavnost zavoda v največji meri odvisna od sredstev ustanoviteljice, saj je koronavirus 
prizadel tudi naše poslovne partnerje, ki so v normalnih časih najemali naše prostore in storitve. Iz tega 
naslova ustvarjene prihodke je zavod v celoti namenil kritju stroškov javne službe, tekočih in novih 
programov. 
Kulturni dom Krško oddaja v uporabo prostore in izvaja storitve za vse zainteresirane, ki izvedejo svoje 
dogodke v prostorih naših enot, to je v Mestnem muzeju Krško, na Gradu Rajhenburg in v sami enoti 
KDK. 
 
Ključne dejavnosti na trgu do sedaj in v prihodnje: 

- oddajanje prostorov in izvajanje storitev za zunanje uporabnike, 
- kongresno-prireditveni program. 

Kulturni dom Krško svoje prostore in opremo oddaja v najem zunanjim organizatorjem za organizacijo 
kongresov, proslav, akademij in drugih podobnih dogodkov. Poleg prostorov ponujamo tudi celovit 
paket storitev, ki najemnikom omogočajo kvalitetno izvedbo svojih dogodkov. V naših prostorih se tako 
odvije večina občinskih proslav in slavnostnih akademij ter večina pomembnejših regionalnih 
protokolarnih dogodkov. V obravnavano kategorijo uvrščamo tudi izvedbo različnih zborov članov, 
posvetov in večjih (strokovnih, stanovskih) srečanj ter poslovnih/protokolarnih dogodkov podjetij in 
drugih organizacij. Najpomembnejši poslovni partner Kulturnega doma Krško je v tem segmentu 
Nuklearna elektrarna Krško, ki ima v stavbi vzpostavljen tudi svoj Informativni center. 
 
Interni bife KDK 
Interni bife deluje ob prireditvah in dogodkih v naši organizaciji v enoti in na ploščadi pred KDK, izvaja 
storitve hladnega bifeja po naročilu v Kulturnem domu Krško in njegovih enotah, izjemoma tudi na gradu 
za dogodke v naši organizaciji, za zunanje uporabnike ima ekskluzivno pravico izvajanja gostinskih 
storitev v skladu z najemno pogodbo najemnik gostinskega obrata na gradu. 
 
Muzejska trgovina 
Muzejski trgovini sta pomembni predvsem kot dodana vrednost muzejskih vsebin. 
 
V muzejskih trgovinah obeh enot pri ponudbi izdelkov sledimo temu, da so ti tematsko povezani s 
stalnimi in občasnimi razstavami in z zgodbami, povezanimi z gradom Rajhenburg, njegovimi nekdanjimi 
lastniki in okolico, z zgodbami, povezanimi z Mestnim muzejem Krško, z mestom Krško ter okolico, in 
pričajo o kulturni in rokodelski dediščini in prepoznavnosti Posavja. 
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Naprodaj so tako izdelki domače in umetne obrti, likovna dela, kulinarični in ostali spominki ter 
publikacije, ki so vsebinsko vezane na delovanje vseh muzejskih enot, na občasne in stalne razstave, na 
Brestanico in grad Rajhenburg, na mesto Krško. 
 
Z novelo Zakono o trgovini, ki se dotika zaprtja trgovin ob nedeljah, tovrstne trgovine in tudi npr. 
prodajalne v TIC-ih niso bile določene med izjemami, zato smo bili v KDK pobudniki za spremembo, ki 
smo jo naslovili na več pristojnih naslovov, prosili smo tudi ustanoviteljico, da to doseže preko združenj 
občin. Sobota in nedelja sta dneva z večjim obiskom in sploh dneva, ko je promet v trgovini.  

 
Kino 
V okviru te dejavnosti na trgu KDK ponuja popularne filmske produkcije, število pa je odvisno od tega, 
koliko ostalih dogodkov je v tekočem mesecu planiranih v tem istem prostoru, to je v veliki dvorani KDK. 
Vse od prenove dalje beležimo stabilen trend rasti obiskanosti filmskih projekcij in pričakujemo, da se 
bo ta nadaljeval tudi v prihodnje, več o tem pa je zapisano pod filmsko dejavnostjo enote KDK. 
 
Poroke na gradu,v kolikor se te ne izvedejo v uradnem prostoru za poroke, če pa se, je uporaba za 
poročni par brezplačna in se stroški osebja v času poroke krijejo iz stroškov javne službe. 
 
 

10  KADROVSKI NAČRT  

 
Kadrovski načrt je pripravljen v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 in trenutno 
veljavnega Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Kulturnega doma Krško. 
 
Pri tem so upoštevana tudi navodila in izhodišča ustanoviteljice Občine Krško, ki v skladu s sprejetim 
proračunom za leto 2021 zagotavlja delež sredstev za sistemiziranih 24,5 delovnih mest. Ustanoviteljica 
v letošnjem izrednem letu zaradi covid-19 planirano zagotavlja bistveno večji delež sofinanciranja 
stroškov dela, kot je bil ta v preteklih normalnih letih poslovanja, in sicer enakovredno v 88 % za vsa 
delovna mesta. Planiramo, da bo zavod preostale potrebne vire za kritje stroškov dela ustvaril s prodajo 
vstopnic in z drugimi storitvami za trg, torej iz t.i. nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe in iz tržne 
dejavnosti. V tem letu je glede na težavno situacijo v državi, sploh pa v sektorju kulture, kljub vsemu cilj 
ohraniti vsa delovna mesta, ker bomo le tako pripravljeni na odprtje in izvajanje dejavnosti.   
 
V zavodu je sistemiziranih 24,5 delovnih mest, od katerih je na dan 1.1.2021 zasedenih 23 delovnih mest 
(zaradi zaprtja zavoda v tem trenutku ne nadomeščamo oblikovalca multimedije, ki je na porodniškem 
dopustu; in pomožnega delavca, ker se je oseba z avgustom invalidsko upokojila).  
 
Skupne službe: 

- tajništvo, 
- finančno-računovodska služba, 
- kadrovska služba, 
- služba za promocijo in trženje storitev, 
- tehnična služba. 

Programska področja: 
- kulturno-umetniški program (v največjem obsegu v enoti KDK, v manjšem tudi na lokacijah 

muzejskih enot), 
- muzejska in galerijska dejavnost, 
- kongresno-komercialni program (po vseh lokacijah, zaradi prostorskih in tehničnih zmožnosti 

dogodki z več kot 200 obiskovalci mogoči le na lokaciji KDK) 
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Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določa trenutno veljavni Pravilnik o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Kulturnega doma Krško z dne 17. 1. 2019 in 
spremembami, sprejetimi 13. 12. 2019. 
 
V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list št. 8/2020) in novim 
statusom je v pripravi nov akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, s katerim bomo sledili 
odloku in hkrati odpravili tudi pomanjkljivosti, ki jih ob pregledu plač in dokumentacije ugotovila zunanja 
strokovna pomoč in so zbrane v  poročilu o pregledu z dne 31.12.2019. 
 
Za izvajanje z zakonom predpisanih storitev zavod najema, in tako bo tudi v prihodnje, zunanje izvajalce, 
ker za izvedbo nima ustreznih lastnih kadrov oz. pristojnosti (požarno in protivlomno varovanje, 
upravljanje treh kotlovnic, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov in katalog informacij javnega 
značaja, pravna pomoč pri kadrovskih zadevah in drugih specialnih področjih dela, pooblaščeni serviserji 
in pregledniki za področje vzdrževanja stavb in opreme). 
 
Preko študentskega servisa bodo tudi v prihodnjih letih v delo vključeni hostese/hostesniki za biljetersko 
in garderobno službo, za kulturno-umetniške prireditve v naši in zunanji organizaciji ter za filmske 
projekcije, po potrebi tudi v vodniško službo na gradu.  
 
Za leto 2021 ne načrtujemo izvajanja programa javnih del. Zaradi situacije, v kateri smo javni zavodi s 
področja kulture ter zaradi pogojev za izvajanje programa javnih del v Covid razmerah, bomo v letu 2021 
vse napore vložili v ohranitev obstoječih delovnih mest redno zaposlenih.   
 
Zaposleni so bodo udeleževali usposabljanj in izobraževanj glede na izkazane potrebe in z namenom 
pridobivanja novih in nadgradnjo obstoječih znanj in spretnosti za potrebe nemotenega izvajanja 
dejavnosti zavoda, s področij poslovnega in programskega vodenja zavoda, strokovnih srečanj v okviru 
KUDUS in AKMS, SMS, LAS, upravljanja s kadri, računovodskega  poslovanja, vodenja dokumentacije, 
varovanja osebnih podatkov, plačnega sistema, usposabljanj za specifična področja dela (področje 
avdio-video tehnike, digitalizacije, kina, oblikovanja promocijskih materialov, spletne strani, stika z 
obiskovalci, izobraževanja s področja dediščine, pedagoških programov, projektnega vodenja, EU 
sredstev, sodelovanje na muzeoforumih). Redno potekajo tudi izobraževanja s področja varstva pri delu, 
prav tako prvi in obdobni zdravniški pregledi. Zaposlenim se redno obnavlja tudi delovna in zaščitna 
oprema, kjer je to predpisano. 
 
Po potrebi se kupuje strokovna literatura za proučevanje na področju zgodovine, etnologije in kulturne 
antropologije, umetnostne zgodovine, lokalne problematike, domoznanskih del, muzeologije, 
pedagogike, dela z muzejsko dokumentacijo, prav tako bo omogočen ogled razstav tekoče produkcije in 
drugih muzejskih razstav, na katere smo vabljeni.  Literatura je na voljo zaposlenim v interni strokovni 
knjižnici.  
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Vir financiranja Število zaposlenih 1. 
januarja tekočega leta 

Dovoljeno ali 
ocenjeno število 

zaposlenih 1. 
januarja naslednjega 

leta 

Z621 1. Državni proračun     

Z622 2. Proračun občin 20,10 21,56 

Z623 3. ZZZS in ZPIZ     

Z625 4. 

Druga javna sredstva za opravljanje javne službe 
(npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-
prispevek) 

    

Z626 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 1,70 0,54 

Z627 6. 
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in 
sredstva prejetih donacij 

2,70 2,40 

Z624 7. 
Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj 
s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 

    

Z629 8. 

Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike 
in doktorje dentalne medicine specializante, 
zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene 
sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih 
projektov in programov ter sredstva za projekte 
in programe, namenjene internacionalizaciji ter 
kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska 
sredstva) 

    

Z628 9. Sredstva iz sistema javnih del 0,00 0,00 

Z631 10. 

Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o 
ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 
januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, 
št. 17/14 in 14/15 -ZUUJFO) 

    

 
  

Skupno število vseh  zaposlenih (od 1. do 10. 
točke) 

24,50 24,50 

 
  Skupno število zaposlenih pod točkami 1,2,3, in 4 20,10 21,56 

 
  

Skupno število zaposlenih pod točkami 5,6,7,8,9 
in 10 

4,40 2,94 

 

Legenda:  
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11 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 

 

Zavod je pripravil finančni načrt na podlagi navodil in izhodišč, ki jih je za pripravo finančnega in s tem 

pripadajočega kadrovskega načrta posredovala ustanoviteljica.  

Priloga FN:  
- Priloga 1: Pravila in sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov za opravljanje javne službe in 

tržne dejavnosti – predlog  

 
Obrazložitev:   
Zavod je pripravil finančni načrt na podlagi navodil, ki jih je za pripravo posredovala ustanoviteljica.  
 
V proračunu Občine Krško za leto 2021 je za sofinanciranje javne službe zavoda zagotovljenih skupaj 
960,144,00 EUR.  
 

Ustanovitelj - nakazila v letu 2021 (denarni tok)  

1. Pogodba: sofinanciranje dejavnosti 878.294,00 

- plače 556.949,00 

- materialni stroški 180.000,00 

- programi 90.400,00 

- projekt Zbornik športa 10.945,00 

- abonmaji 20.000,00 

- zbirke NRP 20.000,00 

  

2. Pogodba: tekoče in invest.vzdrž.in oprema: 81.850,00 

- tekoče vzdrževanje 41.850,00 

- investicije in investicijsko vzdrževanje 40.000,00 

  

skupaj (1.+2.) 960.144,00 

Zaradi epidemije Covid-19 je zavod v preteklem letu posloval v zelo omejenem obsegu oz. je bil nekaj 
časa zaprt zaradi odlokov vlade o prepovedi opravljanja določenih dejavnosti. Ker se stanje tudi v letu 
2021 trenutno ne izboljšuje in je poslovanje nepredvidljivo tudi vnaprej, je izjemno težko načrtovati 
višino prihodkov in odhodkov za tekoče leto. Plan je pripravljen s predpostavko, da bo zavod čimprej 
začel delovati, vendar  že vnaprej lahko rečemo, da bo število obiskovalcev na predstavo še naprej zaradi 
epidemioloških varnostnih ukrepov precej omejeno, zato temu prilagojeni tudi prihodki. 

Kljub skrbno načrtovanim odhodkom se bodo zaradi epidemije ob enaki količinski porabi povečali vsi 
vhodni stroški, saj zaradi nedelovanja oz. zelo omejenega delovanja v letu 2020 zavod ni mogel 
pridobivati (oz. je ta delež minimalen) prihodkov iz obdavčljive dejavnosti. Izračun odbitnega deleža DDV 
je pokazal, da mora v letu 2021 ves vstopni DDV (100 %) vključiti v odhodke, to je cca. 10.000 €, za 
kolikor je za to znižana kvota razpoložljivih sredstev za kritje splošnih materialnih stroškov. 
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Programski stroški 
KDK je zavezan k uresničevanju javnega interesa tako na področju kulturnih domov kot tudi na področju 
izvajanja muzejske in galerijske dejavnosti. Govorimo o programu, ki ga načrtujemo in izvajamo na petih 
različnih lokacijah (KDK, GR, MMK, Galerija Krško in Mencingerjeva hiša).  
Merila pri načrtovanju programa so: kakovost, raznovrstnost in dostopnost programov za različne ciljne 
skupine. Tako je načrtovan tudi program za leto 2021 po enotah. 
V letu 2021 imamo za kritje programskih stroškov na voljo od ustanoviteljice skupaj 90.400 € za 
programe vseh enot (KDK, GR, MMK in GK) in 20.000 € namensko za abonmaje v enoti KDK, sredstva za 
projekt Zbornik športa v višini 10.945 € ter računamo na sredstva na razpisih MK v višini 1.200,00 EUR. 
Z izvajanjem programov planiramo, da bi ustvarili inkaso, ki ga bomo namenili kritju stroškov dela in 
programskih stroškov. V primeru da izvajanje programov v živo ne bo mogoče, se bodo odvijali programi 
na spletu, pri katerih pa ne moremo računati na inkaso, ampak bo njihov namen ohranjanje stika z 
obiskovalci v času zaprtja zavoda.  
 
Tekoče vzdrževanje 
V sprejetem proračunu občine Krško za leto 2020 je za vse enote odobrenih 41.850 €. Sredstva tekočega 
vzdrževanja so v največji meri namenjena kritju stroškov pregledov in servisov. 
Tekoče vzdrževanje za vse enote v obdobju planiranja bo potekalo na način, da bodo prvenstveno 
planirano tisto vzdrževanje in pregledi, ki smo ga dolžni opraviti po zakonodaji in seznam katerega smo 
mora tudi že posredovali ustanoviteljici.   
 
Investicije in investicijsko vzdrževanje 
S strani ustanoviteljice je v letu 2021 za investicije in investicijsko vzdrževanje odobrenih 40.000 €, ki jih 
bomo prednostno namenili investiciji v prezračevalni sistem prostorov v KDK, da bodo ti lahko v funkciji 
po odprju za obiskovalce.  
 
Načrt razvojnih programov GR  
Sredstva so namenjana za kritje stroškov opreme in investicij, povezanih z razstavnim in obrazstavnim 
programom, da lahko muzej sploh opravlja svoje osnovne dejavnosti.  
Za leto 2021 imamo na voljo 20.000, ki jih bomo namenili nakupu opreme za novo stalno postavitev 
Rajhenburških.  
 
Načrt razvojnih programov MMK  
Ustanoviteljica nas je pozvala, da predložimo DIIP za tekoče leto in prihodnja leta, s katerim bomo 
utemeljevali potrebo po tem viru sredstev. Brez tega vira je sploh ogroženo izvajanje vseh nalog, ki jih 
mora izvajati muzej, da je vpisan v razvid muzejev, zato bomo ustanoviteljici ponovno predlagali, da se 
poveča postavka za programe, saj so potrebe v muzeju raznovrstne, v manjšem obsegu gre za nakup 
osnovnih sredstev in investicije, v veliko večjem pa za druge vrste stroškov, ki pa jih težko upravičimo 
kot sredstva NPR.   
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SKUPAJ VSE ENOTE skupaj občina država javna služba  tržna dejav 

plače 636.949 556.949 0 72.600 7.400 

materialni / splošni 180.000 180.000 0 0 0 

programski,javna služba 130.000 90.400 1.200 38.400 0 

programski,javna 
služba/projekti 10.945 10.945 0 0 0 

abonmaji 20.000 20.000 0 0 0 

tržna dejavnost 24.000 0 0 0 24.000 

zbirke-nrp 20.000 20.000 0 0 0 

tekoče vzdrževanje 41.850 41.850 0 0 0 

investic. vzdrževanje 40.000 40.000 0 0 0 

skupaj 1.103.744 960.144 1.200 111.000 31.400 

enota Kulturni dom Krško skupaj občina država js td 

plače 308.249 262.649   40.600 5.000 

materialni / splošni 68.500 68.500       

programski,javna služba 66.000 27.400 1.200 37.400   

abonmaji 20.000 20.000       

tržna dejavnost 16.000       16.000 

tekoče vzdrževanje 17.300 17.300       

investic. vzdrževanje 40.000 40.000       

skupaj 536.049 435.849 1.200 78.000 21.000 

enoti Mestni muzej Krško in 
Galerija Krško skupaj občina država js td 

plače 115.900 115.900       

materialni / splošni 40.400 40.400       

programski,javna služba 29.000 28.000   1.000   

programski,javna 
služba/projekti 10.945 10.945       

tržna dejavnost 1.000       1.000 

zbirke-nrp 0         

tekoče vzdrževanje 10.700 10.700       

investic. vzdrževanje 0         

skupaj 207.945 205.945 0 1.000 1.000 

enota Grad Rajhenburg skupaj občina država js td 

plače  212.800 178.400   32.000 2.400 

materialni / splošni 71.100 71.100       

programski,javna služba 35.000 35.000       

tržna dejavnost 7.000       7.000 

zbirke-nrp 20.000 20.000       

tekoče vzdrževanje 13.850 13.850       

investic. vzdrževanje 0         

skupaj 359.750 318.350 0 32.000 9.400 

* javna služba (js) - gledališke predstave,koncerti,abonmaji,glasbeni cikli,predavanja,festivali,delavnice, vstopnine,uporabnine 

* tržna dejavnost ( td) – gostinske storitve, film, grajska trgovina    
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PRILOGA 1 FINANČNEGA NAČRTA: PRAVILA IN SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA 

OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI 

 
1) PODLAGE ZA DOLOČITEV SODIL 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ur. l. RS št. 8/20) je opredeljen namen 
ustanovitve zavoda in  navedene dejavnosti, ki so opredeljene kot izvajanje javne službe in ostale 
dejavnosti, ki jih v skladu z odlokom lahko opravlja, in sicer: 
 
8. člen:   
(1) Glede na namen ustanovitve zavod opravlja dejavnosti, ki sodijo v okvir javne službe, ki je v javnem interesu, in 
dejavnosti, ki se ne opravljajo kot del javne službe.  
(2) Osnovna dejavnost zavoda je dejavnost obratovanja objektov za kulturne prireditve, poleg te pa so ključne 
dejavnosti v okviru javne službe še muzejska in galerijska dejavnost in s tem povezano varstvo kulturne dediščine 
ter ostale spremljajoče dejavnosti, ki omogočajo nemoteno izvajanje omenjenih dejavnosti.  
 

9. člen:  
(1) Naloge zavoda v okviru registriranih dejavnosti javne službe so najmanj naslednje:  
a) v okviru dejavnosti kulturnih domov:  

- posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področju uprizoritvenih, glasbenih, 
vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev,  

- organiziranje gledališkega abonmajskega programa za odrasle in otroke,  
- organiziranje glasbenega abonmajskega programa,  
- posredovanje in organizacija najkakovostnejših gledaliških, glasbenih in glasbeno-scenskih produkcij 

izven abonmajskega programa,  
- organiziranje art filmskega programa,  
- organizacija oziroma sodelovanje pri organizaciji filmskih, gledaliških in drugih kulturnih festivalov,  
- razvoj in izvajanje programov s področja kulturno-umetnostne vzgoje na področju uprizoritvenega, 

glasbenega in filmskega programa za otroke in mladino,  
- produkcija in koprodukcija gledaliških, glasbenih, plesnih, vizualnih, muzejskih, filmskih, literarnih, 

intermedijskih in drugih kulturnih prireditev,  
- produkcija in koprodukcija ter posredovanje vsebin kulturno-umetnostne vzgoje,  
- izvajanje izobraževalnega in humanističnega programa (predavanja, pogovorni večeri, okrogle mize),  
- produkcija lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev,  
- načrtovanje, organizacija in izvedba kulturno-umetniških prireditev, festivalov in sejmov,  
- posredovanje kulturnih prireditev v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali 

posameznih kulturnih ustvarjalcev,  
- organiziranje gledaliških, plesnih in glasbenih delavnic,  
- oddajanje dvoran in drugih prostorov ter tehnične opreme v uporabo zunanjim naročnikom in 

opravljanje vseh s tem povezanih storitev za izvedbo raznovrstnih prireditev.  
 

b) v okviru dejavnosti muzejev in galerij:  
- skrb za premično dediščino v muzeju,  
- skrb za zbirke, ki so v upravljanju muzeja,  
- evidentiranje in zbiranje – v skladu s strokovnimi opredelitvami ali opredeljeno zbiralno politiko se 

izmed evidentiranega gradiva opravi izbor gradiva, ki bo v nadaljnjih postopkih pridobil status premične 
kulturne dediščine,  

- dokumentiranje – vnos podatkov o izbranem gradivu v akcesijsko knjigo,  
- obdelovanje – inventarizacijo predmeta,  
- preučevanje – primerjalni študij predmeta, uvrstitev v zbirke in kategorizacija,  
- varovanje – zaščitno zavarovanje (konservacija), predlogi za posege, dokumentacija postopka 

zavarovanja posega,  
- hranjenje – deponiranje gradiva v skladu z mednarodnimi normativi in standardi, razporeditev 

pridobljenih predmetov v depo,  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0225/odlok-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-kulturni-dom-krsko/#8. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0225/odlok-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-kulturni-dom-krsko/#8. člen
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- vodenje inventarnih knjig za premično dediščino, ki je v upravljanju muzeja,  
- raziskovanje predmetov ali skupin predmetov v časovnem in vsebinskem okviru,  
- predstavljanje pridobljenega gradiva javnosti,  
- posredovanje informacij o kulturni dediščini zainteresiranim javnostim,  
- zagotavljanje dostopnosti do gradiva, popularizacijski program,  
- izvajanje razstavne dejavnosti,  
- izvajanje pedagoške dejavnosti s ciljem razvoja in izvajanja muzejskih pedagoških programov za odrasle, 

otroke in mladino,  
- izvajanje izobraževalnega in humanističnega programa (predavanja, pogovorni večeri, okrogle mize),  
- produkcija in koprodukcija razstav s področja kulturne dediščine in sodobne likovne umetnosti,  
- izvajanje drugih nalog, ki dopolnjujejo osnovno muzejsko dejavnost.  

 

(2) V okviru dejavnosti, ki ne sodijo v okviru javne službe, zavod izvaja najmanj naslednje naloge:  
- nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam,  
- organizacija in izvedba kongresnih, civilno-družbenih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, 

sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,  
- predvajanje filmov,  
- posredovanje kulturnih prireditev,  
- storitve s področja kongresnega in kulturnega turizma,  
- svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja dejavnosti zavoda,  
- prodaja likovnih del, izdelkov domače in umetnostne obrti,  
- prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev slike in zvoka, spominkov ipd. s tematiko ali 

logotipi s področja umetnosti, kulturne dediščine in naravnih vrednot, turizma itd.,  
- gostinske storitve za potrebe izvajalcev programa, obiskovalcev in naročnikov.  

 

(3) Zavod je dolžan prednostno izvajati javno službo, druge dejavnosti ne smejo ogrožati izvajanje javne 
službe, za katero je zavod ustanovljen.  
 
2) UPRAVLJANJE STAVB IN DOLOČITEV ENOT ZA RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Kulturni dom Krško upravlja z naslednjimi stavbami: 

- Kulturni dom Krško 
- ploščad pred kulturnim domom 
- Mestni muzej Krško (Valvasorjev kompleks v deležu 93 %, izvzet prostor kavarne) 
- Mencingerjeva hiša (muzejski del objekta) 
- Galerija Krško 
- Grad Rajhenburg  
- Moserjeva hiša ter  
- Hočevarjev mavzolej.  

 
3) OBLIKOVANJE SODIL 

Na podlagi določil iz Odloka o ustanovitvi JZ, uvrstitvi dejavnosti med javno službo in tržno dejavnost so 
oblikovana prihodkovna in odhodkovna stroškovna mesta.  
 
Vrste sodil:  

- direktna / neposredna stroškovna mesta, ki ob nastanku bremenijo posamezno točno določeno 
stroškovno mesto, 

- splošna / posredna stroškovna mesta, ki se na podlagi sodil razporedijo na več stroškovnih mest 
glede na  javno službo in tržno dejavnost. 
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a) PRIHODKI IN SODILA ZA DELITEV SPLOŠNIH PRIHODKOV 
 

- Glavnina prihodkov, ki jih zavod dosega z opravljanjem dejavnosti, se že ob nastanku razporedi 
direktno na ustrezna prihodkovna mesta.  

- Prihodki javne službe so: inkaso od gledaliških predstav, koncertov, abonmajev, festivalov, delavnic, 
vstopnin za oglede, prihodki od uporabe prostorov. 

- V prihodke javne službe so zajete tudi vse dotacije ustanovitelja, donacije, odškodnine in sredstva 
Ministrstva za kulturo RS.  

- Prihodki, ki jih zavod dosega z opravljanjem tržne dejavnosti so inkaso od filmov, gostinske storitve, 
muzejska trgovina. 

- Vsi prihodki in odhodki pa se glede na vsakoletno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti evidentirajo 
še glede na zgradbe oz. enote. 

- Prvi sklop vključuje zgradba Kulturni dom Krško in ploščad pred domom.  
- Drugi sklop vsebuje Mestni muzej Krško, del Mencingerjeve hiše, Galerijo Krško in Hočevarjev 

mavzolej. 
- Tretji sklop Grad Rajhenburg in Mozerjeva hiša. 

 
b) ODHODKI IN SODILA ZA DELITEV SPLOŠNIH STROŠKOV 
 

- Odhodki, ki so že pri svojem nastanku namenjeni določeni dejavnosti, bremenijo direktno stroškovno 
mesto te dejavnosti. Ostali odhodki se po ključih (sodilih) razporedijo na ustrezna odhodkovna 
stroškovna mesta.  

- Enote Mestni muzej Krško, Galerija Krško, del Mencingerjeve hiše in Hočevarjev mavzolej ustvarjajo 
tržne prihodke v zanemarljivem znesku, zato vsi splošni stroški direktno bremenijo javno službo. 

- Enota Grad Rajhenburg z Mozerjevo hišo pridobiva glavnino prihodkov z opravljanjem javne službe, 
del prihodkov pa pridobi s tržno dejavnostjo. Na tržno dejavnost je po oceni potrebnega časa 
razporejenih 5 % stroškov plač vseh muzejskih vodnikov.  

- Enota  Kulturni dom Krško posredne/splošne odhodke, ki se nanašajo na vse dejavnosti enote skupaj 
in je direktna obremenitev posameznega stroškovnega mesta časovno preobsežna, razdeli na 
neposredna stroškovna mesta po ključu glede na delež vrste prihodkov glede na skupne prihodke in 
s tem na javno službo in tržno dejavnost.  

- Stroški plač, dogovorjeni z ustanoviteljico in določeni v deležih v letni pogodbi o sofinanciranju 
dejavnosti, bremenijo javno službo. Razlika se po ključu glede na delež prihodkov deli na javno službo 
in tržno dejavnost. 
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12 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 

 
V skladu z razpoložljivo kvoto sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2021, ki znaša 
40.000,00 EUR) in zaradi standardov za prezračevanje prostorov, še posebej zaradi razmer Covid je 
prioriteta: 
1. ureditev prezračevalnega sistema v preostalih prostorih enote KDK za obiskovalce klub, toaletni 

prostori, avli), ocenjena vrednost skupaj z dokumentacijo je 38.000 + DDV  
2. ureditev prezračevalnega sistema v mali dvorani bi bila prav tako nujna, za kar pa zavod nima več 

zadostnih sredstev, ocenjena vrednost 35.000 
3. sanacija strehe Galerija Krško zaradi dotrajanosti (poročilo preglednika), ocenjena vrednost 35.000  
 
Za tč. 2 in 3 bi morala ustanoviteljica zagotovi dodatna sredstva.  
 
V primeru drugih izrednih dogodkov in s tem povezanih investicijskih popravil bo zavod v primeru 
realizacije investicije pod tč. 1 moral prav tako pridobiti sredstva ustanoviteljice.  
 
 
 
 
 
Krško, 14. januar 2021     

Odgovorna oseba 
         Darja Planinc, 

direktorica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soglasje na Program dela, finančni načrt, kadrovski načrt in načrt in na plan nabave osnovnih sredstev 

in investicijskega vzdrževanja za leto 2021 je Svet zavoda podal na 3. seji sveta 14.01.2021.  

Ta dokument je bil 15.1.2021 posredovan tudi v soglasje ustanoviteljici.  

Program dela bo pričel veljati z dnem, ko bo nanj poleg sveta zavoda podala soglasje tudi 

ustanoviteljica. 

Svet zavoda je na 3. seji obravnaval in potrdil tudi pravila in sodila za razporejanje prihodkov in 

odhodkov za opravljanje javne službe in tržne dejavnosti.   

V skladu z 32. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško bodo ta pričela veljati 

po pridobitvi mnenja župana. Pravila in sodila so priloga 1 Finančnega načrta (v tem dokumentu na str. 

59-61). 
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